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ДЕНАДА МУЗИКИ

ПЛЕНУМ ЦК КП УКРАЇНИ

23 листопада в примі
щенні міського Будинку 
культури відбулося від
криття другої обласної 
декади музики.

З вступним словом до 
учасників декади і при
сутніх звернувся заступ
ник начальника управ
ління культури В. П. 
Ярош.

Декада розпочалася з 
виступу митців Долин- 
ського району. Квінтет 
народних інструме н т і в 
виконав класичні твори: 
«Лебідь» Сен-Санса і 
«Польку» Рахман і н о в а. 
Приємне враження вико

нанням на домрі «Чар
дашу» Монті та «Бала
ди» Порумбеску справив 
на слухачів Д. Моряк.

Народні мелодії при
несла на сцену троїста 
музика.

Злагоджено і ритмічно 
виступив інстру/ленталь- 
ний квартет Долинського 
районного Будинку куль
тури під керівництвом 
В. Будника. Друге відді
лення концерту відкрив 
духовий оркестр цьеи» 
ж культурного закладу.

Декада музики Кірово- 
градщини триватиме до 
2 грудня.

22—23 листопада в Києві відбувся Пленум ЦК КП Ук
раїни. Його учасники заслухали і обговорили доповідь 
Члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП 
України П. Ю. Шелеста «Про підсумки жовтневого Пле
нуму ЦК КПРС і завдання партійної організації рес
публіки».

Здійснення рішень березневого Пленуму ЦК КПРС 
(1965 р.], вказувалось на Пленумі, дало можливість по
ставити сільське господарство республіки на міцну еко
номічну основу. Колгоспи і радгоспи України одержали 
більше капіталовкладень, техніки, мінеральних добрив. 
В результаті середньорічний обсяг ввлової продукції 
сільського господарства республіки за 1965—1967 роки 
становив 17,7 мільярда карбованців — на 16 процентів 
більше,, ніж за попередні три роки.

Урожайність зернових культур з кожного гектара за 
ці роки зросла на 4,2 центнера і становила 20,4 центне
ра з гектара. Валові збори основної продовольчої куль
тури — озимої пшениці збільшились в 1,8 раза, а уро
жайність — на 6,8 центнера з гектара. Заготівлі хліба а 
середньому за рік збільшились на один мільйон тонн, 
а пшениці — в два рази.

Особливо високих рубежів досягли буряководи. Якщо 
в 1962—1964 роках середньорічний врожай буряків ста
новив 188 центнерів з гектара, то нинішньої осені на 
всій площі одержано по 310 центнерів.

Середньорічне виробництво м’яса в колгоспах і рад
госпах порівняно з попереднім триріччям збільшилось 
на 276 тисяч тонн, молока — на 2,6 мільйона тонн, 
яєць — на 71 процент.

Досягнення колгоспів і радгоспів України учасники 
Пленуму розглядали як основу для дальшого зростання 
сільськогосподарського виробництва. У найближчі роки 
необхідно, відзначалось на Пленумі, різко піднести про

ШКОЛЯРАМ—ПОВСЯКДЕННУ УВАГУ
Питанням трудовлашту- 

вання випускників загаль
ноосвітніх шкіл і дальшо
го навчання випускників 
8-х класів у середніх за
гальноосвітніх школах і 
професійно-технічних учи
лищах було присвячене 
засідання Республіканської 
комісії по трудовлашту- 
ванню молоді. Його учас
ники обговорили повідом

лення голови держкоміте- 
ту Ради Міністрів УРСР 
по використанню трудових 
ресурсів О. І. Денисенка, 
голови Львівської облас
ної комісії Н. А. Гнидю- 

ка, заступника голови 
Полтавської, обласної ко
місії П. Н. Щербаня, мі
ністра освіти УРСР П. П. 
Удовиченка і заступника 
голови держкомітету Ради 

З творів переможців конкурсу 
«Промінь-68».

О. ПЕТРОВ.
У БАРОКАМЕРІ.

дуктивність землеробства і тваринництва. Важливим за
собом такого піднесення є всемірна хімізація сільського 
господарства. В республіці намічено збільшити вироб
ництво мінеральних добрив до 1970 року до 3,8 мільйо
на тонн, а до 1972 — ще на 4,9 мільйона тонн.

Всебічно обговорено на Пленумі питання дальшого 
розвитку меліорації та іригації. У найближчі роки зро
шувані площі в республіці значно зростуть. На півдні 
триває будівництво Північно-Кримського каналу, почато 

.спорудження найбільшої в країні Каховської, а також 
інших великих зрошувальних систем в Одеській, Запо
різькій та інших областях. За допомогою промислових 
підприємств колгоспи вводять до ладу так звані ділянки 
малого зрошення.

Завдання, поставлені жовтневим Пленумом ЦК КПРС 
по технічному переозброєнню сільськогосподарського 
виробництва, зокрема по випуску потужних тракторів, 
досконаліших транспортних засобів, підкреслювали про
мовці, ставлять нові вимоги перед промисловими під
приємствами республіки. Над розв’язанням цих завдань 
треба буде й далі працювати партійним організаціям.

Пленум проаналізував стан сільського будівництва, 
роботу науково-дослідних закладів по створенню нових 
сортів сільськогосподарських культур, приділив велику 
увагу питанням дальшого вдосконалення стилю і мето
дів партійного керівництва сільським господарством.

Пленум прийняв до неухильного виконання рішення 
жовтневого Пленуму ЦК КПРС і визначив конкретні зав
дання партійних організацій республіки по перетворен
ню їх у життя.

Пленум ЦК КП України одностайно схвалив і повністю 
підтримав зовнішньополітичну діяльність Політбюро 
ЦК КПРС.

Міністрів УРСР по проф- 
техосвіті В. С. Трищенка.

На засіданні відзначало
ся, що в республіці рік у 
рік зростає кількість мо
лоді, яка вирішила про
довжувати навчання в де
в’ятих класах, у середніх 
спеціальних учбових закла
дах і в професійно-техніч
них училищах. В областях, 
містах і районах проводи

ться значна робота по тру- 
довлаштуванню на вироб
ництві юнаків і дівчат, які 
закінчили загальноосвітні 
школи.

В обговорених питаннях 
прийнято відповідні рішен
ня, в яких намічено заходи 
поліпшення профорієнта
ції учнів, трудовлаштуван- 
ня, правильного викори
стання і закріплення мо
лоді, яка після школи йде 
на виробництво.

(РАТАУ).

ТЕБЕ сьогодні обрали комсоргом. Ти сидів разом зі 
своїми ровесниками в залі, обговорював з ними 

роботу комітету за минулий рік, а коли збори пере
йшли до виборів — запропонували твою кандидату
ру. Ти бачив, як піднімалися комсомольці з місць, 
чув, як говорили, що ги «зможеш». Вони довіряли то
бі, покладаючи на тебе чимало надій. Потім головую
чий запитав: «Хто за?», і навколо тебе підвелися до
гори руки. Тебе обрали комсоргом.

Закінчилися збори, і всі розійшлися по домівках. Тн за
лишився наодинці з думками, тривогами, сумнівами і на
діями. Йшов вечірніми вулицями і намагався відповісти на 
одне з найголовніших питань: що даси ти комсомольцям, 
друзям, товаришам? Сьогодні ти — «новообраний», а завтра 
тобі приступати до роботи, завтра вже відповідати за життя 
своєї комсомольської організації. З чого ти почнеш, комсорг?

...Коли корабель відходить у далеке плавання, капітан 
бере із собою лоцію — путівник по невідомих йому морях. 
1 ти в цей час схожий на капітана корабля, який піднімав 
якір. Йому доведеться пройти відповідальний шлях довжи
ною в рік. 1 будуть на цьому шляху і перші невдачі, і ра
дість успіхів.

Пам’ятай, що ти секретар, що по тобі рівнятимуть
ся комсомольці, молодь. Ти тепер на видноті, з тебе 
тепер більше спитається. А щоб вести за собою, тре-« 
ба більше знати, треба йти попереду. Тож знайди 
зайву годину, щоб посидіти над свіжою поштою, про* 
читати нову книгу, подивитися кінофільм.

ЩАСЛИВОГО. 
КОМСОРГ!
На першому засіданні комітету комсомолу ви буде* 

те говорити про те, як працювати рік, з чого почина
ти. Хай не лякає вас та безліч питань, які необхідно 
вирішити. Накресліть основні віхи в своїй роботі, 
першочергові завдання. І головне з них - боротьба 
кожного комсомольця за гідну зустріч 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна.

Є перевірені, «наїжджені» колії в роботі комсомольської 
організації. Замисліться в комітеті, чн варто так продовжу
вати. Продовжувати варто хорошу традицію. Але не звива
тися з думкою, що весь вир комсомольської роботи навколо 
рейдів, недільників, художньої самодіяльності, спортивних 
змагань. Хоч без цього й не обійтися. Слід детальніше вни
кати у виробничу діяльність комсомольців, цікавитися їх 
потребами, запитами, знати, чим живе кожний на роботі іі 
у вільний час. Саме так і завойовуються серця комсомольців, 
і тоді організація, скільки б багнетів у ній не нараховува
лося, зможе вирішувати будь-яку справу.

Сьогодні «Молодий комунар» розповідає про роботу ком
сомольської організації Олександрійського електромеханіч
ного заводу. Тут комітетники не відмахуються від так зва
них дрібниць — конфлікт з майстром, сімейні справи, улад
наная із зміною в зв’язку із екзаменаційною сесією. Все це 
допомогло комітетові стати бойовим штабом своєї органі
зації.

Звіти і вибори в комсомольських організаціях об
ласті вже майже всюди закінчилися. Деякі новооб
рані комітети працюють вже близько двох місяців. 
На їх долю випало почесне завдання — починати 
свою діяльність в дні півстолітнього ювілею своєї 
Спілки, зустрічати червону дату в історії комсомо
лу. Серед тих, кому товариші довірили очолити ком
сомольську організацію, чимало комуністів. Біля кер
ма своїх організацій багато комсомольських ватаж
ків стали вперше, тим, хто зарекомендував себе вмі
лим організатором, комсомольці виявили довір'я 
вдруге.

Комуніста Станіслава Лисого комсомольці колгоспу імені 
Фрунзе Голованівського району вже в котрий раз обирають 
секретарем своєї організації.

На другий строк члени Спілки довірили ксрмо_ головно
му економісту колгоспу «Мир» Гайворойського району кому
ністові Віталію Трухіну. На звітно-виборних зборах комсо
мольці артілі обрали бойовий комітет. До його складу 
входять агрохімік, доярки, механізатори. На першому засі
данні комітет намітив добрі плани. Тут і розгортання соціа
лістичного змагання, і оволодіння ленінською спадщиною в 
гуртках системи комсомольської політосвіти, і зміцнення 
зв’язків із шкільною комсомольською організацією. Секретар 
зважував кожний пункт — наскільки вони реальні, чн під 
силу організації.

Приступив до роботи новообраний комітет комсо
мольської організації локомотивного депо станції 
Знам’янки. Тут схвалили і підтримали почин комсо
мольської зміни № 1, яка звернулась до молодих за
лізничників із закликом гідно зустріти 100-річчя від 
дня народження В. 1. Леніна. З перших днів роботи 
комітет значну увагу надає розвиткові ініціативи в 
комсомольських групах, підвищенню їх ролі в житті 
всієї комсомольської організації.

В колгосп імені XXI з’їзду КПРС Бобринецького району 
прибув на роботу за призначенням молодий спеціаліст Ана
толій Пітснко. За ті кілька місяців, що він працює в артілі, 
розкрились його організаторські здібності, комсомольці по
бачили, що він людина ділова, принципова. Тож коли на 
звітно-виборних зборах запропонували його кандидатуру, всі 
сімдесят шість комсомольців одноголосно обрали Анатолія 
своїм ватажком. Перші кроки секретаря і комітету відрадно 
позначилися на роботі комсомольської організації. А попе
реду ще скільки цікавих і корисних справ!

...Тебе обрано секретарем комсомольської організа
ції, Ти відправляєшся в дорогу, по якій поведеш за 
собою молодь своєї артілі, свого підприємства. Хай 
щастить тобі на ній, комсорг!
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Q ЗВІТИ І ВИБОРИ

в комсомолі

НА ГОЛОВНОМУ
іии

Як комітет комсомолу Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу працював в 
умовах п’ятиденки — таким 
було одне з основних пи
тань, про яке йшла мова на 
звітно-виборних комсомоль
ських зборах.

7П> ЖЕ МАЙЖЕ півтора року 
колектив Олександрійсько

го електромеханічного заводу 
працює в умовах п'ятиденного 
робочого тижня з двома ви
хідними днями. В зв’язку з цим 
перед адміністрацією заводу, 
профспілковою, комсо м о л ь- 
ською і дтсаафівською органі
заціями постало ряд питань, які 
вирішувались протягом усього 
цього періоду, Форми і мето
ди роботи, випробувані часом 
і колись прийнятні, тепер дове
лося переглядати і відшукува
ти такі, які б найкраще відпо
відали новим умовам праці.

Перш за все необхідно було ви
рішувати виробничі завдання по 
виконанню кожним робітником і 
спеціалістом підвищених змінних 
норм, збереженню темпів росту про
дуктивності праці, питання профе
сійного навчання і підвищення ква
ліфікації, пропаганди передового 
досвіду, поліпшення культурно-ма
сової і спортивної роботи.

Перехід підприємства на п’я
тиденну висунув нові вимоги і 
перед заводським комітетом 
комсомолу. У пошуках, у ко
лективних роздумах і народжу
вався той новий стиль у роботі 
«думаючого і організуючого 
центру» організації, як прийня- 

'то називати комітет. Перехід 
на нові умови роботи співпав з 
підготовкою до півстолітнього 
ювілею Спілки. Тож комітет і 
визначив собі головне — роз
горнути серед молодих робіт
ників широке змагання захід
ну зустріч комсомольського 
свята. У групах і цехових орга
нізаціях відбулися збори, на 
яких йшлося про колективний 
І особистий дарунок святу, про 
розкриття творчих можливос
тей кожного молодого робіт
ника.

■У переддень комсомольського юві
лею визначився переможець зма
гання. Ним стала комсомольсько- 
молодіжна бригада електромонтаж
ників складального цеху № 1, 
групкомсоргом Г. Рєзнік. Цей 
лектнв нагороджено вимпелом 
ЛКСМУ.

Змагання молодих робітників
зптивно вплинуло на ріст продук
тивності праці і виробничих показ
ників заводу. За період роботи в 
умовах п’ятиденки продуктивність 
праці підвищилася в середньому на 
5,8 процента.

слово до мит дівКОМІТЕТ комсомолу чимало 
надавав уваги вихованню 

у кожного молодого робітника 
економного і береж л и в о г о 
ставлення до народного добра. 
Бути господарями на своєму 
робочому місці, — під таким 
девізом працювали заводчани 
в ювілейному році. Комсо
мольці трансформаторного це
ху, де секретарем П. Волкова, 
врахували в своїй роботі підра
хунки економістів, які показа
ли, що один день на місяць 
зони зможуть працювати на 
зекономленому ізоляційному 
матеріалі. На заводі регулярно 
проводяться огляди економії і 
бережливості, масовим став 
рух молоді за здачу продукції 
з першого пред’явлення. По
повнилася армія раціоналіза
торів і винахідників. Лише в 
цьому році молоді робітники 
та інженери запропонували 34 
рацпропозиції, 23 з яких за
проваджено у виробництво з 
економічним ефектом 42 тися
чі карбованців.
У МОЛОДИХ робітників збіль- 
* шилася кількість вільного 
часу. Як же вони ним розпо
ряджаються? Чи дають два ви
хідних дні наснагу для творчо
сті, для широкої громадської 
діяльності? Над цим задумався 
комітет комсомолу ще перед 
переходом заводу на п’яти
денну.

Було виявлено, хто з комсомоль
ців і молоді хоче брати участь в 
художній самодіяльності і спортив
них секціях. Чимало було бажаю
чих навчатися в інститутах, серед, 
ніх учбових закладах і школах 
робітничої молоді. Таких зараз на 
заводі близько двохсот п’ятдесяти. 
Особливу увагу комітетчнкн приді
лили встановленню тісних контак
тів з підшефними організаціями. 
За цей час багато цікавих зустрі
чей, спільних вечорів відпочинку, 
диспутів проведено з комсомольця
ми колгоспу імені Мічуріиа та уч
нями СШ № 2.

Зайдіть у бібліотеку і поцікавте
ся формулярами молодих заводчан. 
Ви звернете увагу, що читачів ста
ло значно більше (майже кожний 
молодий робітник — читач), про
читано більше книг, серед яких 
чимало по спеціальності, суспільно- 
політичних.

На заводі не знайдеш, мабуть, 
жодного молодого робітника, який 
би не побував на турбазі, ищ на 
річці Пслі.

П’ятиденна міцно ввійшла в 
життя молодих робітників. Во
на відкрила широкі можливості 
для відпочинку і дозвілля. Про 
те, що зроблено комітетом в 
умовах п’ятиденки, про нові 
плани на майбутнє говорилося 
у звітній доповіді секретаря 
заводського комітету комсо
молу М. Анісімової та висту
пах комсомольців. Своїм го
ловним завданням олександ- 
рійці визначили дальше роз
гортання соціалістичного зма
гання за гідну зустріч 100-річчя 
від дня народження В. І. Ле
ніна, виховання молодого бу
дівника комунізму.

О. БАРБІНОВ. 
інструктор обкому ЛКСМУ.

«Ленін і сьогодні жи
віший з всіх живих. Ро
зум наш, і сила, й зброя 
дужа» — ці хвилюючі 
слова з широковідомої, 
поеми Маяко в с ь к о г о 
«Володимир Ілліч Ленін» 
можна було б поставити 
епіграфом до відкритого 
листа робітників провід-

них київських заводів та 
трудівників перед о в и х 
колгоспів орденоносної 
Київщини, в якому, вони, 
звертаючись до діячів лі
тератури і мистецтва міс- 
та-героя — Києва, закли
кають їх зустріти 100-річ- 
чя з дня народження 
великого вождя натхнен-

ними, високохудожніми 
творами.

На 'честь Ленінського 
ювілею ми, як і весь ра
дянський народ, говори
ться в листі, змагаємось 
за дострокове виконання 
завдань п’ятирічки. Ми 
закликаємо вас створити 
нові роботи про нашого

сучасника — будівника 
комунізму, патріота, ін
тернаціоналіста. Споді
ваємось, що ці теми 
справді яскраво і образ
но втіляться в майбутніх 
книгах і виставах, симфо* 
ніях і піснях, фільмах І 
картинах.

(РАТАУ).

по-
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ДИВОБІЛЕ

як уважно він розглядає

СУД В САН-ПАУЛО

ВІДКРИЛИ СЕМЕСТР

БОРОТЬБИ

КАМІННЯ ПРОТИ

ЖИВА БАРИКАДА 
НА ШЛЯХУ ЦРУ

автоматнчні реле, тремтять

до армії. йшло третє 
імперіалістичної війни, 
в окопах під Луцьком, 
у рукопашну під Ров- 
під Брестом довідався,

У Берліні дощить.
(Фото з журналу 
«Фрайє вельт»).

На рахунку юних слідо
питів чимало віднайдених 
імен героїв, які ми вимов
ляємо з шаною. А нещо
давно серед школярів 
Ульяновки відбулася за
хоплююча розмова про 
завидну долю Григорія 

Юрчука, людину, яка пройшла крізь полум’я бурем
них літ громадянської війни. Ось розповідь про нього.

И"I Ж

БОЄЦЬ 
ПЕРШОЇ
КІННОЇ
Ніколи не гадав Григорій 

-Юрчук — син бідняка з селя 
Вільхового _  бути не лише
свідком, але н учасником по
дій, що стануть славною ві
хою в історії нашої Батьків
щини — днем народження 
Червоної Армії. Та до боїв 
під Нарвою в лютому 1918 ро
ку на його долю випало чима
ло випробувань... •

Скільки пам’ятає себе в ди
тинстві — завжди в хаті бра
кувало хліба, бо поміщик 
Драгановський не щедро пла
тив своїм наймитам. З два
надцяти років н сам Григорій 
став гнути спину на багатіїв, 
але становище сім’ї не полег
шилось.

Дев’ятнадцятирі ч н и м при
звали 
літо 
Гибів 
ходив 
но, а 
що царя скинули.

й досі пам’ятав Григорій 
Пилипович прізвище людини, 
від якої почув уперше про 
більшовиків, про Леніна. То
ді ж дослуховувався до роз
мов більшовицьких агітаторів, 
які несли в солдатські маси 
полум’яні слова ленінської 
правди — перетворити війну 
імперіалістичну у війну гро-^ 
мадянську. Не даремно слу
хали солдати більшовицьких 
агітаторів. «Коли на фронг 
прибув Керенський й уклінно 
вмовляв не слухати німецьких 
агентів - більшовиків й бо
ронити Русь від своїх і чужих 
ворогів, то наші солдати, — 
згадує Григорій Пилипович, — 
не тільки не пішли в наступ, 
але освистали прем’єр-мініст
ра».

Григорій Юрчук в лавах пер
ших захисників завоювань ре
волюції, бере участь у боях 
проти німців під Нарвою. А

восени 1918 року демобілізу
вався.

Тривожно було в рідному 
селі. Численні банди налітали 
зненацька, грабували насе
лення, вбивали радянських 
активістів. Григорій був свід
ком звірячої розплави махнов
ців над земляком матросом- 
більшовиком Григорієм Рого- 
зннськнм. Серце закипало 
кров’ю, руки тягнулися до 
зброї, щоб мстити ворогам. 1 
коли наприкінці травня 1920 
року Перша кінна армія під 
командуванням С. М. Будьон- 
ного направлялася на поль
ський фронт, Григорій ІОрчук 
став червоним кіннотником.

Дні і ночі в боях. Врятував, 
ся від ворожої шаблі, та не 
врятувався від тифу. Коли 
одужав, відшукав рідну диві
зію легендарного Пархоменка.

Знову походи, знову бої. На
завжди запам’ятався перехід 
через Сиваш, нестримна атака 
на Перекопському перешийку. 
Потім ганявся за бандами 

степах Єлисаветградіцинм 
Херсонщини, ходив 
проти басмачів 
Азії. Валявся по 
скошений малярією. _____
глибокої осені 22-го повернув
ся до землі, щоб через два де
сятиліття знову боронити її 
від іншого ворога — озвіріло
го фашизму...

Минуло піввіку. Чисто виго
лене обличчя сімдесятдвохріч- 
ного ветерана війни та праці 
покраяли глибокі зморшки, 
посріблилася голова. Та з-під 
сивих брів ласкою й теплом 
світяться його очі, коли розпо
відає молоді про народження 
Радянської Армії, численні 
бої, які довелося пройти, про 
славетних полководців М. В. 
Фрунзе, С. М. Бульонного та 
О. Я. Пархоменка, під коман
дуванням яких гартувався в 
битвах за Вітчизну.

До нагород Григорія Пили
повича. одержаних в роки Ве
ликої Вітчизняної війни, доба
вилася ще одна — орден Чер
воної Зірки. Ним відзначила 
Вітчизна активного учасника 
громадянської війни напере
додні свого славного п'ятде
сятиріччя.

Д. ДРОЗДЕНКО, 
вчитель Ульяновської СНІ 
№ 2.

в 
й 

в атаки 
у Середній 

шпиталях, 
Тільки

Певно, сьогодні ніхто з нас не уявляє сні
данку без солодкого чаю, без запашної кавр. 
А тут без цукру не обійтись. Рафінований, 
пресований, пісок, в пакунках і без, — ви ку
пуєте його в крамницях. Близько 328200 тонн 
цукру з нового врожаю буряків відвантажив 
Кіровоградський цукробурякотрест.

Давайте я поведу вас туди, де роблять цс 
біле диво, познайомлю з незвичайними 
людьми.

Новоукраїнський цукрозавод. Обійдемо «цук
рові терикони», що височать на складальному 
дворі, попрямуємо в цех.

Цех сатурації зустрічає нас приємним гу
лом. Осторонь Раїса Кравченко пояснює Ва
лентині Слюсаренко, як правильно виготовити 
луговий розчин. Дівчина на завод після інсти
туту прийшла. Тож вміння їй не позичати. 
Сама охоче подругам допомагає.

Обов’язково стрінетесь з кращим операто
ром заводу Дмитром Борабським.

А від того, як полагодить ножі Петро Став- 
ничий, залежить якість різання солодких» ко
ренів. Погляньте, 
стружку.

Потріскують і .... ,__ ,
стрілки високоточних приладів. За їх роботою 
стежать уважні очі. Цех цукроваріння облад
наний першокласною автоматикою. 1 тому всю 
цю дільницю» обслуговують 2—3 чоловіки. Туг 
буряковий сік перетворюється в солодкі крис
талики.

Пливе по конвейєру іскристий пісок. Але 
перш, ніж потрапити на прилавок магазину 
чи до вашого столу, він проходить через 
руки вагарів, Вагарка Валентина Ротар за
доволена:

— Хороший цукор. Цс вже перші надпланові 
тонни. (2).

В. ЖУКОВСЬКИЙ. 
Фсто О. ПЛУЖНИКА. 

Новоукраїнський цукрозавод.

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

«МАЙБУТНІ МАЙСТРИ»

БЕРЛІН. Близько ЗО тисяч 
чоловік відвідали центральну 
Ленпцігську виставку «Майбут
ні майстри» тільки за три дні 
її роботи. Ця виставка розпо
відає про активну участь моло
ді НДР в науково-технічному 
розвитку республіки. До її від
криття по всій країні було про
ведено більше 7 тисяч місце
вих виставок, на яких демонст
рувалися роботи майже 500 ти
сяч юнаків і дівчат — робіт
ників, інженерів, техніків, уче
них і студентів. Із них на цент
ральну виставку було відібра
но більше двох тисяч кращих 
винаходів і раціоналізаторсь
ких пропозицій', застосування 
яких у виробництві принесе ве
лику користь народному госпо
дарству.

НЬЮ-ЙОРК. Вербувальни
кам центрального розвідували 
ного управління США не вда
лося пройти на територію уні
верситету Нотр-Дам (штат Ін- 
діанз). Тридцять студентів —

учасників антивоєнного руху 
протягом п’яти годин лежали 
перед центральним входом, пе
решкоджаючи своїми тілами 
доступ в університетське при
міщення представникам ЦРУ.

Студенти Нотр-Дама уже де
кілька днів продовжують бо- ' 
ротьбу проти зв’язків універси
тету з центральним розвідх-, 
вальним управлінням<рСША і 
хімічною компанією «Доу ке- 
мікл», що виготовляє напалм 
у воєнних цілях.

ЛОНДОН. З тисячі студентів 
Лісабонського уві верситету 
організували бойкот урочистого 
відкриття зимового учбового 
семестру. Вони висловили цим 
свій протест про-™ рішення 
ректора університету і мініст
ра освіти Португалії, заборони
ли обраному ними студентсько
му представнику виступити на 
церемонії.

За повідомленням аі^нтства 
Рейтер, міністр освіти мотиву
вав заборону тим, що універси- 

таємних без-тет є «центром 
ладь і агітації».

Своїх лісабонських товари
шів підтримали студенти Коїм- 
бри.

ГАВАНА. В 
місті Сан-Пауло 
над керівниками 
спілки студентів 
звинувачують у діях, що 
грожують ‘ _____
ці», повідомляє агентство Прен- 
са Латіна.

Серед них — голова НСС 
Луїс Іравассо, колишній керів
ник відділення цієї молодіж
ної організації в Ріо-де-Жаней
ро Володимир Палмейра та 
інші. їх арештували разом з 
600 делегатами, що з’їдалися з 
усіх кінців Бразілії на ЗО з’їзд 
НСС, який проходив підпільно 
\ вересні нього року в Ібіумі 
(штат Сан-Пауло).

бразільському 
почався суд 

Національної 
(НСС), яких 

... «за- 
національнін безпе-

ГВИНТІВОК

ГАВАНА. В еквадорському 
місті Мачала (провінція Ель- 
Оро) відбулися сутички між 
жителями і підрозділами армії 
1 поліції.

Як повідомляє агентство 
Пренса Латіна, вони почалися, 
коли студенти Мачали, підтри
мані робітниками, оголосили 
загальник страйк, щоб вимага
ти від уряду поліпшення умов 
навчання.

(ТАРС).
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ПОКУШТУЙТЕ
ЗЕЛЕНИЙ БОРЩ!
— Хто посадив на при

шкільній ділянці яблуні і 
груші?

Дев'ятикласниця Рая Ду
бець І її подруги тільки 
опустять очі.

— Хто доглядає молодий 
сад?

Семикласники Тамара 
Щур та Саша Полюшкевич 
переглянуться і навперебій 
почнуть розповідати про те, 
як робити щеплення, як об
різати сухі гілки... А ще 
хлопці з сьомого поведуть 
вас на вулиці Садову та іме
ні Паризької Комуни. Там 
також ростуть фруктові де-

рева. Посадили їх школярі,
С в школі кролеферма.
Є бджоли.
А ще — теплиця. І хоч за. 

раз наступають холода, під 
скляним дахом розкішно 
квітують білі та червоні 
хризантеми, канни, сальвія, 
білі лілеї...

Зараз наш клас закінчив 
розпушування грунту в теп
лиці. Крім квітів, ми посади
ли цибулю, салат, петрушку, \ 
кріп... Ото й запрошуємо 
вас до шкільної їдальні на 
смачний зелений борщ.

Валерій БУРДИК1Н, 
учень 7 «А» класу.

О И НЕ ЧУЛИ про наших спортсменів. Тоді < 
° хайте, розкажу. В коридорі, в обладнаній вітри 
ні, красуються грамоти, дипломи, кубки. То — 
свідки наших бойових перемог на бігових доріжках, 
на футбольному полі. От і нещодавно був у нас по
єдинок з легкої атлетики. Ми давно з нею подружи
ли, то й немає нічого дивного, що наш клас не мав 
собі рівних. Особливо від
значилися Толя Решетняк, __ _ ТГТГ1Т п- 
Саша Бовт, Ніна Кочерга, НАШ ’
Люда Олексієнко. іілш

Крім легкої атлетики, в
школі працюють секції з Р Д ІНТРИГ И'ІИ 
баскетбола, волейбола, ша- А НІШ Я- а' лЛ- 
хів і шашок. Звичайно.
«варитися в своєму соку» — небажано для спорт
смена. І ми виїжджаємо мірятися силою з хлопцями 
та дівчатами сусідніх шкіл району. За останній час 
побували.в Бандурівці та Ясинудатці. І на перших, 
і на других змаганнях наші спортсмени не дали себе 
за пояс заткнути.

Ми подружили зі спортом не заради розваги, він 
допомагає нам у навчанні.
Сьогодні на подвір’ї пролітає еніг.Біле кружляння

Сторін на 

старшо

класників

№ 10

ШОВКОВА

МИНУЛОГО ЛІТА 91 
УЧЕНЬ ОДЕРЖАВ АТЕ
СТАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 
НОВОПРАЗЬКОЇ СЕРЕД. 
НЬОЇ ШКОЛИ. 34 ЮНА
КИ І ДІВЧИНИ ВСТУПИ
ЛИ У ВИЩІ ТА СЕРЕДНІ 
УЧБОВІ ЗАКЛАДИ, 27 
ЗАЛИШИЛОСЯ ПРАЦЮ
ВАТИ В МІСЦЕВИХ КОЛ. 
ГОСПАХ, ІНШІ ПОЇХА
ЛИ НА БУДІВНИЦТВО У 
НАЙРІЗНОМАНІ Т Н І Ш І 
КУТОЧКИ НАШОЇ КРАЇ
НИ.

ЖОДЕН ВИПУСКНИК 
НЕ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ ДІ
ЛА.

В січні вісімнадцять тисяч уч
нівських комсомольських органі
зацій України стали на старт рес
публіканського огляду «Шляхами 
комсомольської слави». День за 
днем піонери та комсомольці ве
ли боротьбу за міцні знання, ста
вали ініціаторами створення 
шкільних товариств любителів на-

Більше десяти років уч
ні Новопразької серед
ньої школи вирощують 
тутовий шовкопряд. За 
цей час здано державі 
31 центнер високоякісних 
коконів. Цифра немала. 
Адже юні трудівники ви
рощують їх швидкісним 
методом — за 19—21 
день (при нормі 35—40).

— Гусінь вередлива, — 
розповідає восьмикласни
ця Катя Волохова (фото 
вгорі). — Слід добре дба
ти і про відповідну тем
пературу, і про добро
якісне листя.

Справді, припорошило
ся листя шовковиці — не 
годиться для годівлі. Мий 
його, висушуй, бо гусінь 
не любить мокрий харч. 
З росою теж не можна 
давати... Та дівчата Оля 
Мазур, Таміла Лазарева, 
Люба Заруба та багато- 
багато інших гарно спра
вилися з складним зав
данням шовководів.

тисяч уч- уки і техніки, літератури і мис
тецтва, проведення олімпіад, кон
курсів, тематичних вечорів.

День за днем... 1 ось — за ус
піхи, досягнуті в огляді, комсо
мольську організацію Новопразь- 
кої середньої школи Олександ
рійського району занесено до 
Книги пошани Української орденів

Леніна та Червоного Прапора 
республіканської комсомольської 
організації, нагороджено Почес
ною грамотою ЦК ЛКСМ України 
та пам’ятним Червоним вимпелом. 

Сьогоднішній випуск «Вітрил» 
ми І присвячуємо старшокласни
кам Новопразької середньої шко
ли.

незабаром вкриє луги і по
ле. У кожного з нас є лижі. 
То, значить, не один похід 
здійснимо по рідному краю 
разом з вчителем фізичного 
виховання Миколою Мики
товичем Антонюком.

Люба ЛАЗУРЕНКО, 
учениця 9 «А» класу.

•--------------------------

байдужості!
/

Я ХОДИЛА до восьмого класу, коли Валентина закінчила 
десятий і без вагання пішла працювати на ферму... 

Дівчина стала дояркою не тому, іцо була в поганих стосун
ках з алгеброю чи літературою. Навпаки, Валя вчилася 
добре. 1 ось кілька днів тому, повертаючись зі школи, зу
стрілися ми з колишньою випускницею. Розговорилися. Ва
лентина була стомлена, але про свою роботу розповідала 
жваво, хвалилася, що збирається поступати до інституту. 
Коли прощалися, Валя ніби ненароком Запитала:

— А чого це ти, Людко, так пізно вертаєш додому?
— Було засідання комітету. Розбирали Юру Волошка...
— Юру? — здивовано звела брови співрозмовниця. — Так 

він же навчається непогано... Про це кожен в селі знає...
Так, Юрко вчився добре. І все-таки довелося запросити 

хлопця на засідання комсомольського комітету. Справа в 
тому, що за останній час Волошко став цуратися громад
ської роботи. Правда, робив це якось непомітно. Але хіба 
приховаєш свою душу від зіркого ока класного колективу?

Спершу Юрко натиснув на свій основний козир: мовляв, 
двійок не маю, то що ж ви од мене хочете? Та з-за парт 
посипалися докори:

_ Успішність тут ні при чому... Ти став цуратися колек
тиву!

— Гляди, одірвешся, як лист від дерева.
— Тоді — де й п’ятірки подінуться...
Юра Волошко зрозумів свою помилку. Вона була незнач

ною, на перший погляд, здавалося, можна було б на це 
не звертати уваги... Та ми добре пам’ятаємо: кожне добро 
і зло починається з отого незначного. Зараз наш Юрко один 
з кращих у десятому, активний товариш...

НЕДАРЕМНО пригадала якраз цей випадок. Бо він — 
характерний для роботи нашого комсомольського ко

мітету, для кожного класу. Оголосивши війну байдужості, 
ми не даємо можливості спалахнути бодай незначному про
яву порушення поведінки... Під цим «порушенням» розуміє
мо і успішність, і громадське ставлення до корисної праці, 
і дружбу. Нещодавно, наприклад, учні 10-го «А» провели 
позачергові збори. Комсорг Валя Федорова доповіла:

— Стався прикрий випадок. Анатолій Горобець з кількох 
предметів отримує двійки... Став порушувати дисципліну. 
Що робити, товариші?

Горобець почервонів.
весникн можуть бути 
Дошкульні слова одне 
боляче били в серце.

— Мені тяжко...
— Тяжко? Гуляєш багато!
— Вчора знову бачили, як ти на мотоциклі гасав...
Комсомольський комітет виніс рішення: закріпити за Ана

толієм учнів, які добре встигають, в найближчий час вирва
ти хлопця з двійочннків. Не минуло й двох тижнів, як в 
Анатолія справи пішли вгору. - - „

А ось ще одна з форм нашої комсомольської роботи. Я маю 
на увазі нашу радіогазету «Комсомольський прожектор». І 
ТуТ _ дієвість бездоганна. Ось одна з газет, що прозвучала 
на одній з великих перерв.

— Увага! Увага!.. Працює шкільний радіовузол... Трапило
ся небувале в житті нашої школи... Юрій Марахннськиіі, 
якого ми нещодавно прийняли до комсомолу, одержав двій
ку з біології... Ганьба впала на весь восьмий клас...

Кози з репродукторів звучала передача, я спостерігала, як 
реагують на це восьмикласники. 1 приємно було, що друзі 
Юпка не залишалися байдужими, як і комсомольці з інших 
класів. Ще б пак! Не встиг отримати комсомольський кви
ток, як зразу ж двійку схопив...
хьДИН ЗА ВСІХ — всі за одного. Цей девіз міцно при- 
чР жився в нашій школі. Не тільки на словах, а й на ділі. 
А доужному колективу все під силу. Робота нашої комсо
мольської організації не вичерпується лише в стінах школи. 
Нещодавно ми зібрали бібліотечки і подарували їх в трак
торні бригади, на ферми. Часто буваємо у колгоспних пен
сіонерів влаштовуймо їм голосні читання А ще ми завя
зали₽ дружбу з комсомольцями Димизрівської середньо! 
школи & 12. Дружба - не тільки в спільних вечорах.кон- 
цевтах а й у поліпшенні успішності (перевіряємо журнали 
з оцінками, влаштовуємо спортивні змагання).

Коли над сечом опускається вечір, з тракторного стану 
поспішає додому Олександр Войстрик... Залишає ферму 
Валентина Мартиненко... Зупиняє свого автомобіля Анатолій 
■&ИО Я зустрічаю їх щодня. Горджуся ними: вони навчали
ся моїй школі, і нехай ше не стали героями, як Іван 
Максимович Бондаренко чи Василь Федорович Турчин, моя Повага до них - не меншає. Всі вонщ як і ми сьогодні, 
сиділи за партами, працювали у виробничих бригадах, не 
терпіли байдужості...

Він навіть і не думав, 
такими серйозними, 
за одним зривалися в

дисципліну.

що його ро- 
внмогливими. 
бік Анатолія,

Людмила ЗДОРОВЕННО, 
секретар комсомольської організації Htf- 
вопразької середньої школи.

Ще вчора з портфельчиками бігали вони до школи, а довгими зимовими вечорами 
грали па сцені, виспівували пісень, дзвінко гриміли закаблуки... А сьогодні — one 
фото на згадку про юність. Розійшлися путі-дороги, розлетілися хлопці і дівчата, як 
ластівенята ро осені. Олена Кузьменко дітей виховує, Женя Логвинова клубом завідує, 
Володимир Ковтун — інструктор по спорту...

Фото М. ЗОЛОТАРЯ.

БІЛЯ 
ОДНОГО 
ПОРТРЕТА

Завжди, коли проходжу біля 
його портрета, мій погляд зу
пиняється на великих карих 
очах. Ким би він був зараз? 
Розповідають, що над усе степ 
любив. І маже б, став Борис 
Клименко агрономом... Але війна 
не дала закінчити школу: і мій

ровесник пішов у партизанський 
загін, що діяв у Чорному лісі. 
Загинув Борис смертю хороб
рії,х.

В нашому класі тридцять уч
нів. І кожен прагне не тільки 
бути схожим на Бориса Клп- 
менка, а своєю працею — мно
жити славу героя. Влітку, на
приклад, ми працювали в саду, 
восени допомагали батькам зби
рати врожай.

Пам’ятаю, одного разу п0" 
хвалив нас сам Георгій Григо
рович Охим. Хочете, я пас з 
ним познайомлю: Георгій Гри
горович працює бригадиром 
тракторної бригади в колгоспі 
«Серп і молот». Гарно труди
ться чоловік. Навіть цього літа 
він зібрав по 37,1 центнера пше
ниці з гектара. Коли я довіда
лася вро успіх хлібороба, поду
мала: Г. Г. Охим теж чимось 
Схожий иа нашого Бориса Клн- 
менка!

Олександра ФІЛКОВА, 
учениця 9 «Б» класу.

На знімку: Ворис КЛИ- 
МЕНКО.

ХІВА ЦЕ ЗРАНА?
Мій батько Дмитро Данилович ось вже більше со- 

рока років на тракторі працює, йому випало щастя 
бути першим механізатором на селі. Мабуть, щось 
є у цій професії романтичне: всі семеро моїх братів 
теж стали трактористами.

— Будеш і ти, Валю, водити оцього сталевого ко
ня? — запитував Михайло.

А другий брат, Всеволод, жартував:
— Та вона ж куряви боїться...
Хороші мої! Та не боюся я ні куряви, ні гуркоту 

мотора. Просто я облюбувала іншу професію. Скажу 
вам під великим секретом: коли закінчу школу, буду 
ніким іншим як кондуктором! Думаю, що ие — не 
зрада династії механізаторів.

Коли було літо, я працювала в саду — збирала 
ягоди, допомагала також молодим дояркам Валі 
Мартиненко та Вірі Гарбуз

Валентина ІЛЬЧЕНКО, 
учениця 8-го класу.

А Я З ДЯДЬКОМ ВАСИЛЕМ...
Якось на урочистій лі

нійці директор школи 
Федір Федорович ска
зав:

— А знаєте, "хлопці, з 
вас вийшли б непогані 
космонавти...

Знаємо, чого це він так. 
Федір Федорович не лю» 
бить вихваляти нас, як 
першокласників. Дирек
тор завжди говорить про 
наші успіхи коротко, обо
в’язково заглядає в наше 
майбутнє. Хтозна, може 
й справді котрийсь із на
ших випускників водити
ме кораблі у космос... 
Але для цього вже сьо
годні не треба боятися 
труднощів. Не тільки пе
ред складністю алгебра
їчних задач чи геометрич
них теорем. Треба вміти і 
в буденній праці знаходи
ти насолоду.

От, скажуть, розвів ба
лачку, а що сам знайшов 
у тій буденності. Скажу. 
Хоч мені й не пощастило 
влітку працювати у ви
робничій бригаді, я не си
дів, склавши руки. Я з 
дядьком Василем пас те
лят. Вже кілька років отак 
проводжу канікули в Ша- 
рівському радгоспі.

Мої друзі Микола Дри_ 
га, Сергій Тонконог, Пет
ро Демиденко, що, як і я, 
живуть далеко від школи, 
також працювали в кол
госпі. Не цуралися ні си
лосувати, ні пшеницю во
зити на тік, ні вівці пасти. 
То хто може заперечити, 
що вони не люблять пра
цю! " .

Якраз із таких і бувають 
космонавти.

Леонід ПАВЛЮК, 
учень 10 «А» класу.



4 стор. „Молодий комунар“ 26 листопада 1968 року-

Люди виходять
(Продовження. Початок в №№ 123, 124—125, 

127, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141).

НІЧ К. БЕРЕСТ

— Темно, чорт... — буркнув Іван, витягаючи ногу, що за
стрягла між колодками, на яких були закріплені мотори. 

Павло увімкнув ліхтарик. На платформі у два ряди стояли 
потужні авіаційні двигуни. Серебром і золотом відливали 
на їх боках різні виступи, мідні трубки, різнокольорові про
води. Встановивши їх на літаки, фашисти збиралися скинути 
не одну сотню бомб на наші міста і села, оборонні рубежі. 
Іван підняв важкий молот і почав гатити по всьому, що 
можна було відбити, сплющити, понівечити. З протилежного 
боку з такою ж старанністю трудився Іван.

— Почекай, — зупинився, прислухаючись, Павло. — Здає
ться, Віктор стукає.

Край брезента’за їх спиною піднявся. В отворі з’явилася 
голова Благодаря.

— Ви що, оглухли? — спитав він сердито і попередив: — 
•— До переїзду під’їжджаємо.

Іван і Павло завмерли. Через дірки в брезенті бризнули 
промені електричного світла, коли поїзд розрізав потік авто
машин, що скупчилнся біля шлагбаума. За шляховою буд
кою Віктор змінив Івана, і вони знову взялися до роботи. 
Ось Павло останній раз ударив по крайньому мотору і зу
пинився. «

— Двадцять два, — промовив він, витираючи спітнілий лоб,
— Що? — не зрозумів Віктор.
— Двадцять два мотори, — повторив Барчевськнй,

тися, як до паровоза підійшов начальник станції з двома 
жандармами.

— Ідіть за мною, — сказав він Мурзіну.
У коридорі перед кабінетом начальника станції Вален

тин побачив воєнного коменданта Шнайдера, поряд з яким 
стояв невідомий йому німецький полковник і ще декілька 
військових,

— Чого їздив у Знам’янку? — спитаи полковник.
Валентин розгублено оглянувся,
— До бабусі... Обносився, треба було свої речі взяти.
— Хто видав перепустку?
— Пан перекладач... — протягнув хлопець, намагаючись 

зрозуміти, в чому його підозрюють і як треба поводитися.
— Я прізвищє питаю!

— Барчевськнй...
Німець щось крикнув, і в коридор ввели Барчсвського.
— Що повинен був робити у Знам'янці .цей хлопець?
— Провідати своїх родичів і купити подарунок моїй на

реченій, — спокійно відповів перекладач.
— Брехня! — рявкнув німець і вдарив Павла по обличчю. • 
Мурзіна вивели... А через годину німці взялися за ньо

го... Він повторював те ж саме, зовсім забувши другу час
тину того, що говорив Павло: одержав перепустку тому, що 
обіцяв купити подарунок нареченій перекладача. Це 
єдине розходження в їх показаннях.

— К чорту! З мене вистачить! — полковник втомлено 
махнув рукою і вийшов.

В коридор знову ввели Павла. Валентин
в його спотворене обличчя.ся

18. НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАВДАННЯ
‘-Як повезеш? — спитав Василь.
— У «шарманці», — відповів Іван.
«Шарманкою» залізничники називали металічну скриньку, 

якою звичайно користувалися машиністи.
Рано-вранці Гаджієнко з’явився на вихідну будку Бах

мацького парку, де його чекав Мишво Савощик, що їхав 
головним кондуктором у цьому составі. Михайло провів Іва
на в службовий вагон, щільно зачинив за собою двері і 
попросив показати вибухівку, Гаджієнко відкрив скриньку. 
Вся вона була заповнена акуратно складеними толовими 
шашками. Тільки верхній ряд був закладений брусками гос
подарчого мила.

Савощик з нетерпінням чекав сигналу до відправлення.
Нарешті, поїзд рушив, набираючи швидкість. Состав мчався 
до станції імені Шевченка, де біля семафору Івана повинен 

І був зустріти, як і минулого разу, партизанський зв’язківець, 
і Одна за одною пропливали повз вікно зустрічні станції, 

роз’їзди. Ось промайнули будівлі Сердюківки. Від неї до 
І станції імені Шевченка залишалося всього десять кілометрів. 
І ...Перед самим вхідним семафором поїзд різко загальму- 
I вав і зупинився. Друзі виглянули з вагона. Состав з обох 
І боків був оточений сильним нарядом поліції і німців. «Треба 
І тікати, — подумав Іван. — Але як це зробити?» Ще 
І раз оглянувся. Менш усього німців перед паровозом. Там 
і стояло всього шість офіцерів з двома собаками. «Піду прямо 
І на них, — вирішив Іван. — Навряд чи їм прийде в голову, 
І що так може вчинити партизан». Жевріла ще надія, що 
й його, як це не раз бувало раніше, приймуть за поліцая. 
І Гаджієнко сунув пістолет у праву кишеню шинелі, розправив 
І залізничну пов’язку на рукаві, щоб були помітні німецькі 
б букви, взяв «шарманку» з толом і рішуче стрибнув на зе.м- 
І лю: «Ех, була — не була». За декілька кроків від офіцерів 
В Гаджієнко хвацько козирнув і, карбуючи крок, пройшов мимо.
■ Кинувши звично байдуже «Хайль Гітлср’.», німці попряму- 
| вали до групи затриманих пасажирів.
І Гаджієнко йшов повагом, щоб не привертати до себе 
і уваги. Попереду, біля постової будки, з’явилася фігура 
і зв’язківця. Помітивши Івана, він почав подавати йому якісь 
В сигнали рукою. «Знайшов, де махати!» — сердито подумав 
І Іван і звернув на стежку, що вела в чагарник — місце їх 
І попередньої зустрічі.
І — Хальт!
И Гаджієнко здригнувся від несподіванки. Перед ним стояв 
І німець з автоматом. За ним на галявині — батарея зенітних 
І установок. Минулого разу нічого цьог'о тут не було... Тільки 
І тепер Іван зрозумів, чому так жестикулював зв’язківець. 
І — Що в тебе в ящичку?
В — Мило.
В Обличчя гітлерівця розплнвлося у посмішці.В — Мило? Добре. Відкрий.
В Іван відкинув кришку скриньки. Німець жестом наказав, 
В щоб він виклав мило під дерево.
В — Скільки? — роблячи вигляд, що не розуміє його спитав 
В Іван.
В — Все!В Гаджієнко почав торгуватися. Що йому ще залишалося
■ робити? Спочатку згодився віддати тільки два куски. Потім, 
І щоб швидше відчепитися від німця, вийняв чотири куски і,В підхопивши скриньку, швидко попростував до міста.

19. АРЕШТ
— Завтра поїдеш у Знам'янк-у, — сказав Барчевськнй 

Мурзі ну.
— Нарешті! — радісно вигукнув Валентин. Він повинен 

був через своїх знам'янських товаришів спробувати встано
вити зв’язок з партизанами Чорного лісу і підпільним обко
мом партії.

— Врахуй, часу в тебе буде дуже мало. Не більше трьох 
годин. На випадок перевірки запам’ятай: поїхав провідати 
бабусю, перепустку одержав від мене за те, що пообіцяв 
привезти подарунок моїй нареченій. Зрозумів?

Встановити зв’язки з партизанами Мурзіну не вдалося. 
Надто мало часу було в його розпорядженні. У Помічну по
вернувся цим же паровозом увечері. Не встиг состав зупини-

удару.

20.05 — 
«Сім’я

з жахом давші

20. ТРИВОГА
Іван ішов до Галі в камеру схову, коли 

коменданта відчинилися І двоє жандармів 
рндор закривавленого Павла. Гаджієнко заціпенів. Прямо з 
вокзалу кинувся до Вовчеика:

— Павла й Валентина арештували!
—• Коли? — підхопився Василь..
— Годину тому.
— Треба рятувати. Чорт забирай, і треба ж мені завтра 

поїздку потрапити!
— Згоден. Проте цього мало. Ти забув поради Лесі. А 

раптом німці щось узнали й про інших, і почнуться пого
ловні арешти?

— Не думаю. З Павла й Валентина вот 
тягнуть.

— Вони можуть арештувати всіх підряд, 
коли-небудь зустрічалися.

Так, це можливо. Що їй пропонуєш?
— Вивезти частину людей з під можливого
— Куди?
— Відправимо їх у партизанський загін.

— Але ж ми не погодили 
ці дії з командуванням за
гону. І хто їх відвезе туди?

— Ти, звичайно.
— Чому я?
— Тому, що ти зв’язав нас 

з загоном. Там теое знають. 
У Смілій у тебе рідні, зна
йомі. А тут залишуся я.

— Але тебе теж шукають. 
Та й як я можу залишити 
Павла й Валентина?

— Я зроблю для них все, 
що можна. Врахуй, я буду 
відповідати за двох, а ти — 
майже за двадцять...

Домовилися, що залишити 
Помічну рано-вранці наступ
ного дня повинні були Петро 
Куроп’ятник, брат Вовчеика 
Віктор, Анатолій Бондарен
ко, Михайло Савощик, Вік
тор Благодар, поручик Янек, 

три його товариша... Всього 
вісімнадцять чоловік.

— А як бути зі зброєю? 
П’ять гвинтівок, чотири ав
томати, сім пістолетів, гра
нати... Чотири гвинтівки 

візьмуть поляки... Вони у формі, на них ніхто не зверне ува
ги. Одну віддамо Куроп’ятнику, хай, як хоче, так і везе. Пет
ро — хлопець тямущий, провезе, якщо скажемо, що без неї не 
приймуть у загін. Ну, а пістолети та автомати сховати не 
важко.

Передсвітом всі, хто мав від’їжджати, по одному, по двоє 
потяглися на вокзал до ранкового поїзда. Вовченко, як го
ловний кондуктор, непомітно розподіляв їх по вагонах. Остан
нім підійшов Куроп’ятник. В одній руці він ніс стягнутий ре
менями великий баул, у другій — станину від бормашини 
з прив'язанні« до неї продовгуватим фанерним ящиком, на 
якому був намальований червоний хрест. Поверх ящика на 
станині був надітий ще й пузатий саквояж.

— Гвинтівку взяв? — пошепки запитав Вовченко.
— Вистачить і бормашини. Чи ти -мені окреме купе при

готував?
— На якого біса ти її тягнеш? 

сердився Василь.
— Не сердься, Васько, все буде в порядку. Хіба можна 

без жарту? Сам знаєш, яке прісне життя буде. Правильно 
я говорю? — обернувся вій до поляків.

В цей час між поляками протиснувся німецький офіцер у 
формі льотчика і сів напроти Куроп’ятника. Фельдшер від
сунув до вікна бормашину, засунув під лавку баул і відкрив 
саквояж. Не поспішаючи вийняв з нього дві пляшки, аптеч
ну мензурку, смажену курку, кільце домашньої ковбаси та 
інші не менш апетитні припаси. Льотчик подивився скоса на 
пляшку.

— Будь ласка, ваш чемодан, — звернувся до нього, як 
до старого знайомого, Петро І, не чекаючи дозволу, поклав 
чемодан на коліна, накрив чистою серветкою і на цьому 
імпровізованому столі розклав харчі. Потім, взявши в руки 
пляшку і мензурку, спитав німця:

— Скільки?
— Що це? — показав німець на пляшку. — Са-мо-гон? 
— Спирт!

— О-о-о! — захоплено протягнув німець.
Куроп’ятник розбавив спирт водою з другої пляшки: 

«Дистильована». Льотчик з насолодою випив. Фельдшер 
дбайливо підсунув йому закуску.

(Далі буде).

двері в кабінет 
виволокли в ко-

в

нічого не ви-

СПОРТ

ПРОДОВЖУЮЧИ СЕЗОН
Як вже повелося, завершуючи сезон, кращі футбольні 

команди країни вирушають у зарубіжні поїздки. Адже 
обмін «думками» на зелених полях завжди позитивно 
впливає на клас гри провідних радянських футболістів.

Першими після фінішу чемпіонату країни поїхали за 
рубіж динамівці Мінська. Попереду у них сім матчів з 
спортсменами Індії. В перший день грудня футболісти 
донецького «Шахтаря» вилетять в Уганду. Потім вони 
виступлять в Судані і Лівії. В один і той же день — 
третього грудня — динамівці Тбілісі почнуть турне по 
стадіонах Камбоджі і Сінгапуру, а «Нефтчі» — по Ірану 
і Сірії.

В середині грудня бронзові призери нинішнього чем
піонату країни — торпедівці Москви вилетять в ФРН. 
Там вони проведуть чотиои товариських матчі.

(ТАРС).

Іван ЖИЛІН.

не на жарт роз-

КАРЛОС І СМІТ
ПРИЙМАЮТЬ
ВИКЛИК

Ледь американська олімпійська збірна 
повернулася в США із Мехіко, як проги 
«бунтівників» Джона Карлоса і Томмі Смі- 
та було розпочато новий наступ.

Президент Національного олімпійського 
комітету США Дуглас Робі поставив ви
могу довічно дискваліфікувати видатних 
легкоа глетів і заборонити їм брати участь 
у змаганнях чк всередині, так і за межа
ми країни. Робі договорився до того, що 
обвинуватив Карлоса І Сміта у порушенні 
любительського статуту, оскільки вони ні
бито «одержували гроші від фірм, що ви
робляють спортивне взуття». Однак, дуже 
скоро ця брехня лопнула, ніби мильна 
булька. Робі, коли його спитали журна-

у' 

лісти про докази, дав непереконливу відпо
відь: «На жаль, наші докази не всеосяж
ні...».

Щодо Карлоса і Сміта, то нони прийняли 
виклик американського спортивного керів
ництва. Зараз спортсмени роз’їжджають 
по країні, розповідаючи молоді Америки 
про свою чесну і справедливу позицію. 
Сотні людей збиралися перед будинками 
Вашіигтонського і Говардського універси
тетів, коли там виступав Джон Карлос.

Карлос повідомив, що його інтереси та 
інтереси його друга будуть захищати двоє 
адвокатів — один в Лос-АндЖелесі, а дру
гий — в Нью-Йорку. За проханням Карло
са і Сміта в Каліфорнії і Нью-Йорку вже

почато’ відповідне розслідування. «Відняв
ши у нас олімпійські паспорти і виславши 
нас з Мехіко, — говорить Карлос, — На
ціональний олімпійський комітет грубо 
порушив конституцію США. Він повинен 
за це відповісти».

Тим часом в американську пресу просо
чилися цікаві повідомлення, які пролива
ють світло на те, які сили не задоволені 
боротьбою спортсменів проти расової дис
кримінації. Представник.НОКу США, який 
відає питаннями преси, Боб Пауль визнав, 
що «держдепартамент поставив вимогу 
перед президентом Національного олім
пійського комітету відняти олімпійські пас
порти у обох спортсменів».

1 ще один характерний факт. Коли в 
Америці стало відомо про протест Джона 
і Томмі, у квартирі керівника руху негри
тянських спортсменів проти расової дис
кримінації професора Гаррі Едвардса про
лунав телефонний дзвінок. Чийсь хрипкий 
юлос проговорив: «Ви одержите негайно 
сто тисяч доларів, якщо накажете припи
нити всі протести в Мехіко і почнете згор
тані свій рух». Едвардс з обуренням ки
нув трубку. Уже наступного дня він одер
жав анонімного листа з погрозами «лінчу
вати зарозумілу чорну мавпу».

(АПН).

О ПОКАЗУЄ. КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 26 листопада. 

Перша програма. 11.00 — «Кур'
єр Кремля». Телефільм. І та II 
серії. (Кіровоград). 16 20 — «Як
що дорогий тобі твій дім». 
Фільм для дітей. (Кіровоград). 
18.00 — Для школярів. Мисте
цький альманах «Ліра». (К).
18.30 — Телевісті, (К). 18.50 —
«Запам’ятайте це, діти». Кіно
фільм. (К). 19.00 — «Кур’єр
Кремля». Телефільм. І та II се
рії. (Кіровоірад). 20.35 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Назустріч V з’їзду 
композиторів України. «Компо
зитор В. і омоляка». (К). 22.05— 
В. Духовнчннй, М. Слободський. - 
«Неділя у понеділок». Телеспек
такль. (К).

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). 11.10 — Телефільм.
(К). 11.35 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 8 класу. «Елек
тричні кола». (К). 17.15 — «Тобі, 
юність». (Донецьк). 19.00 —
«Ефект спеціалізації». (Львів). 
19.45 — Реклама. (К). 
«Митці нашого ьраю». 
актора». (Луганськ).

СЕРЕДА, 27 листопада. Пер
ша програма. 11.00 — «Журна
ліст*. Художній фільм. 1 серія. 
(Кіровоград). 17.35 — «Чекіст 
Іван Кудря». (Херсон). 17.50 — 
«Чемпіон вулиці». Кінофільм. 
(К). 18.00 — Для дітей. Мульт
фільм «Чому у півника короткі 
штанці». (К). 18.10 — Телевісті. 
(К). 18.30 — «На різних полю
сах». Теленарис. Частина пер
ша. (Запоріжжя). 19.00 — Наші 
оголошення. (Кіровоград). 19.05 
— Кіровоградські вісті, (Кірово
град). 19.20 — «Збірна теплова 
ізоляція». Кіножурнал. (Кірово
град). 19.30 — «83 дні», «Щедре 
сонце». Телефільми. (Кірово
град). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — «Жур
наліст». Художній фільм. 1 се
рія. (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 _ «Кла
сичні симфонії». Фільм-балет. 
(К). Н.35 — «Шкільний екран». 
Суспільствознавство для учнів 
10 класу. «Вирок .виносить істо
рія». Науково-популярний 
фільм. (К). 19.00 — Читаючи на
ші листи. Концерт. (К). 19.35 — 
«В Троєкуровнх палатах». Теле
фільм. (К). 21.15 — «Майстри
мистецтва». Народна артистки 
СРСР В. А. Анджапарідзе. (М).

ЧЕТВЕР, 28 листопада. Пер
ша програма. 11.00 _  «Журна
ліст». Художній фільм. II серія. 
(Кіровоград). 16.30 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 16.35 -- 
«Нечський проспект». Докумен
тальний фільм. (Кіровоград).
17.30 — Телевісті. (К). 17.50 - 
«Піоцерія». Тележурнал. (К).
18.30 _  «На різних полюсах».
Теленарис. Частина друга. (За
поріжжя). 19.00 — «За золоті 
ключі». Музична освітня пере
дача. (Львів). 19.30 — Міжна
родний огляд. (К). 20.00 — «Та
ланти твої, Україно». (Дніпро
петровськ). 20.30 — Інформацій
на програма «Час». (М). 21.15 
— «Ленінська гвардія планети». 
(Кіровоград). 21.25 — «Журна
ліст». Художній фільм. II серія. 
(Кіровоград).
Друга програма. 11.10—Я. Бап.. 

«Професор Буйко». Телевізійний 
спектакль. (К). 17.00 — «Старт. 
63». (Донецьк). 21.15 — О. Альо- 

, шин. «Дипломат». Спектакль 
• Одеського російського драма

тичного театру і.м. Іванова. 
(Одеса).

П’ЯТНИЦЯ, 29 листопада. 
Перша програма. 11.00 — «Мід
ний вершник». Кіножурнал. (Кі
ровоград). 11.10 — Телефільм. 
«Продавець повітря». (Кірово
град). 16.07 — «Чи знаєте ви?» 
Передача, присвячена Г. Квітці- 
Основ’яненку. (Харків). 18.00 — 
«Подвиг». Т е л*е а л ь м а н а х. 
(Львів). 18.30 _ Телевісті. (К). 
19.00 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 19.05 — «Від Дніпра 
до Бугу». Тележурнал. (Кірово
град). 19.55 — «Стіна». Теле
фільм. Кіножурнал. «Безталан
на». Художній фільм. (Кірово
град). 22.00 — Назустріч V з’їз
ду композиторів України. Р. Сі- 
мовнч. Шоста симфонія. (Львів).

Друга програма. 11.35 — 
«Шкільний екран». «Українська 
література для учнів 10 класу. 
Юрій Яновський. «Вершинки». 
(К). 19.(X) — «Володар неба». 
(К). 19.30 — Заключний концерт 
Всесоюзного конкурсу вокаліс
тів ім. Глінки. (К). 21.30 — Те-

лефільм. «Тореадор з Васюков- 
ки». (К).

СУБОТА, ЗО листопада. Пер
ша програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Т елевони- 
ни. (М). 10.00 — «З’днем народ-, 
ження». (М). 17.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 18.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. «Клуб кіномандрівників». 
(М). 19.00 — Творчий вечір за
служеного артиста УРСР М. За
дніпровського. (М). 20.15 _ Рек
лама. (К). 20.30 — Інформацій
на програма «Час». (М). 21.00 — 
«Хроніка пікіруючого бомбарду
вальника». ’ Новий художній 
фільм.- 22.30 — «Ритми ро
ку». (К).

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 26 листопада. 15.16

— Художній фільм «26 бакин
ських комісарів». 17.00 _ Доку« 
ментальний фільм. 17.15 — «То« 
61.' юність!» (Донецьк). 18.00 —• 
Мистецький альманах «Ліра». 
(К). 18.30 — Телевізійні вісті. 
(К). 18.50 — Фільм «Запам’ятай
те це, діти». 19.00_  «Ефект спе
ціалізації». (Львів). 20.05 — 
«Митці нашого краю». «Сім’я 
актора». (Луганськ). 20.35 — 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Назустріч V з’їзду композито
рів України. «Композитор В. Го- 
моляка». (К).

СЕРЕДА, 27 листопада. 16.30
— Фільм для дітей. 17.35 _ «Че
кіст Іван Кудря». Телевізійний 
нарис. (Херсон). 17.50 — Фільм 
«Чемпіон вулиці». (К). 16.00 — 
«Чому у півника короткі штан
ці» (К). 18.10 — Телевізійні віс
ті. (К). 18.30 _ «На різних по
люсах». Телевізійний нарис. 
Частина перша. (Запоріжжя). 
19.00 — Художній фільм. 20.30 — 
Програма «Час». (МК 21.15 — 
Актуальний екран. 21.35 — Кі
нохроніка. 21.50 _ Кінопрограма.

ЧЕТВЕР, 28 листопада. 11.00 
Телевізійні ВІСТІ. (К). 11.10 — 
Я. Бані «Професор Буйко». Те
левізійний спектакль. (К). 12.40
— Концерт. 16.20 — Фільми для 
дітей. і7.00' — «Старт-68». (До
нецьк). 17.30 _ Телевізійні віс
ті. (К). 17.50 — Естрадний кон
церт. 18.30 — «На різних полю
сах». Телевізійний нарис. Час
тина друга. (Запоріжжя). 19.00
— «Золоті ключі». Музична пе
редача. (Львів). 19.30 — Міжна
родний огляд. (К). 20.00 — «Та
ланти, твої, Україно». (Дніпро
петровськ). 20.30 — Програмі 
«Час». (М). 21.15 — Кінопро
грама.

П’ЯТНИЦЯ, 29 листопада. 
16.25 — Фільми для дітей. 17.05
— «Чи знаєте ви?» Передача, 
присвячена І'. Квітці-Основ’я- 
ненку. (Харків). 18.00 _ Теле
візійний альманах «Подвиг». 
(Львів). 18.30 — Телевізійні віс
ті. (К). 18.50 — «Живучи пре
красним». Телевізійний нарис. 
(Ужгорсд). 19.00 — «Володар 
неба». (К). 19.30 — Заключний 
концерт IV Всесоюзного кон
курсу вокалістів імені М. Глін
ки. (К). 21.30 _ Художній фільм 
«Ліки від кохання».

СУБОТА, ЗО листопада. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
«З днем народження». Музичн.) 
розважальна передача. (М).
10.30 — «Дві долі і ще одна — 
твоя». Нарис. (М). 11.05 — Те
левізійний фільм. (К). 11.40 — 
«Мальовнича Україна». (Хар- 
ків). 12.00 — Передача «Здір 
ров’я». (М). 12.30 _ Телевізій
ний атлас пародій СРСР. «Лат
війська РСР». (Вільнюс). 13.3')
— Телевізійний фільм «Повість 
про вічний вогонь». (К). 14.00 — 
Молодіжнії програма «Погляд». 
(К)., 15.00 — Міжнародний тур» 
нір з хокея. (М). 17.15 — «Меґ» 
ро крокує далі». (К). 17.30 4 
«На меридіанах України». (К)і 
18.00 — «Клуб кіномандріпнн; 
ків». (М). 19.00 — Актуальнії!) 
екран. • 19.20 — Кінопрограма.
20.30 — Програма «Час». (М), 
21.00 Художній фільм «Хро» 
піка пікіруючого бомбардуваль
ника», (К).-22.30 — «Ритми ро-. 
ку». Концерт. (К).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
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