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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

19 червня в Києві відбувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної партії України.

На Пленумі з інформацією про чергові політичні і 
господарські завдання партійних організацій респуб
ліки виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК КП України товариш Шелест П. Ю.

Тов. Шелест П. ;Ю. розповів про роботу міжнарод
ної Наради комуністичних і робітничих партій в Моск
ві, відзначив атмосферу єдності і взаєморозуміння, 
яка панувала на ній. Він спинився на основних поло
женнях виступу на Нараді Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Брежнєва Л. 1.,' зазначив, що ко
муністи, всі трудящі України, як і всієї нашої Бать
ківщини, повністю схвалюють і підтримують цей ви
ступ. Тов. Шелест П. Ю. висвітлив питання дальшо
го зміцнення згуртованості комуністів усього світу на 
принципах маркснзму-ленівізму в боротьбі проти ім
періалізму, за мир і безпеку народів. Він підкреслив, 
що прийняті міжнародною Нарадою документи зав
дають нищівного удару по ревізіоністах та опортуніс
тах всіх мастей, по націоналістичному антнрадянсько- 
му курсу групи Мао Цзе-дуна, який з гнівом і обу
ренням засуджують радянські люди.

Велику увагу було приділено питанням дальшого 
поліпшення роботи сільського господарства, промис
ловості, транспорту і будівництва, заходам по підне
сенню рівня організаторської та ідеологічної роботи 
партійних організацій, забезпеченню виконання дер
жавних планів четвертого року п'яфірічки і соціаліс
тичних зобов’язань, взятих на честь 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна.

Гов. Шелест ГІ. 10. вказав на чергові завдання, які 
стоять перед працівниками сільського господарства. 
Необхідно забезпечити старанний догляд за посіва
ми, виростити високий врожай і одержати запланова
ний валовий збір зерна, цукрових буряків, соняшни
ку, овочів, картоплі та інших культур, заготовити до
статню кількість кормів для худоби і птиці. Слід при
скорити завершення підготовки до збирання врожаю, 
забезпечити двозмінну роботу агрегатів, високопро
дуктивне використання сільськогосподарських машин 
і механізмів, закрити всі канали втрат зерна та іншої 
продукції. Треба посилити організаторську роботу мі
ністерств і відомств, партійних і радянських органів 
по здійсненню заходів щодо дальшого збільшення ви
робництва і продажу державі м’яса та іиш* продук
тів тваринництва.

Тов. Шелест П. 10. відмітив, що промисловість рес
публіки в цьому році працює ритмічно. Водночас він 
звернув увагу керівників міністерств і відомств, обко
мів партії і облвиконкомів на необхідність поліпшен
ня роботи відстаючих підприємств, посилення бороть
би за економію палива, електричної і теплової енергії, 
прискорення будівництва об’єктів нафтодобувної і 
газової промисловості. Запропоновано вжити заходів 
до більш повного використання резервів для збіль
шення виробництва металу, видобутку вугілля, без
умовного виконання встановлених завдань по додат

ковому виготовленню сільськогосподарських машин і 
запасних частин до них. Треба посилити контроль за 
станом будівництва промислових підприємств, житла 
і об’єктів культурно-побутового призначення. Поліп
шити роботу залізничною і автомобільного транс
порту, скоротити простої вагонів. Необхідно розгор
нути підготовку підприємств, будов і транспорту до 
роботи в зимовий період, створити необхідні запаси 
палива, сировини і матеріалів,

Тов. Шелест П. Ю. докладно спинився на питаннях 
підвищення добробуту трудящих. Партійним, радян
ським і господарським органам слід повніше викорис
товувати можливості для збільшення виробництва то
варів народного споживання, поліпшувати громад
ське харчування, передусім на промислових підпри
ємствах, будовах, в учбових закладах і школах. По
ставлено вимогу забезпечити піднесення рівня торго
вельного і побутового обслуговування населення, 
особливо на селі.

Значну увагу тов. Шелест П. Ю. приділив завдан
ням організаційно-партійної роботи, підкреслив необ
хідність дальшого поліпшення перевірки виконання 
постанов партії і уряду, справи добору і виховання 
кадрів, підвищення їх відповідальності за доручену 
справу, вдосконалення керівництва Радами депутатів 
трудящих, профспілками і комсомолом. Предметом 
повсякденної турботи партійних комітетів повинно 
бути організаційне і політичне зміцнення первинних 
партійних організацій, підвищення їх бойовнтості, по
силення партійного впливу на всіх ділянках госпо
дарського і культурного будівництва. Необхідно за
безпечити успішну підготовку і проведення наступних 
звітів та виборів у партійних організаціях.

Всебічно були, висвітлені завдання ідейно-виховної 
роботи. Треба організувати широке роз’яснення і 
глибоке вивчення матеріалів і документів міжнарод
ної Наради комуністичних і робітничих партій, вико
ристовуючи для цього всі форми і засоби пропаганди 
і агітації.

Тов. Шелест П. 10. підкреслив важливість даль
шого поліпшення марксистсько-ленінського навчання 
комуністів, партійно-політичної інформації, діяльності 
культурно-освітніх закладів, роботи преси, радіо і 
телебачення. Завдання партійних організацій — по
стійно дбати про ідейно-політичне виховання комсо
мольців і молоді, підвищувати революційну пильність 
наших людей.

По інформації тов. Щелеста П. Ю. Пленум ЦК КП 
України прийняв відповідну постанову.

Пленум розглянув організаційні питання.
У зв’язку з обранням тов. Ляшка О. П. Головою 

Президії Верховної Ради Української РСР Пленум 
увільнив його від обов’язків другого секретаря ЦК 
КП України.

Пленум обрав другим секретарем ЦК КП України 
тов. Лугака І. К., увільнивши його від обов’язків 
секретаря ЦК КП України.

УЧАСНИКАМ
ДРУГОГО ЗЛЬОТУ 

БУДІВНИКІВ 
СИБІРУ 

І ДАЛЕКОГО СХОДУ 
Дорогі товариші!
Центральний Комітет КПРС палко вітає учасни

ків зльоту молодих будівників і всіх юнаків і 
дівчат, яні героїчно працюють на будовах Сибіру 
і Далекого Сходу,

Працею радянського народу Сибір і Далекий 
Схід перетворено в могутній і процвітаючий ін
дустріальний край. Колись глухі тайгові місця 
стали районами великої хімії, металургії, маши
нобудування, тут створено унікальні електростан
ції. Природні багатства, нововідкриті родовища 
корисних копалин, нові джерела сировинних й 
енергетичних ресурсів широко розкривають 
грандіозні перспективи дальшого господарського 
розвитку цих районів нашої країни.

Гідний вклад у перетворення Сибіру і Далеко
го Сходу вносить молодь усієї нашої багатона
ціональної країни. У Сибіру і на Далекому Схо
ді — на будівництві нових міст і селищ, найбіль
ших промислових комплексів, об’єктів сільського 
господарства, транспорту, зв’язку та інших галу
зей народного господарства — наші молоді лю
ди, які не бояться труднощів, беззавітно віддані 
своїй соціалістичній Батьківщині, справі Комуніс
тичної партії, проходять чудову школу трудового 
виховання й загартування характеру. Посланці 
Ленінського комсомолу з честю продовжують чу
дову традицію комсомольців тридцятих років — 
на заклик партії бути на найбільш вирішальних 
ділянках боротьби за комунізм. Нехай тисячі но
вих добровольців увіллються у вашу славну ! 
сім’ю будівельників «сибіряків» і «далекосхідний 
ківі; — один з передових загонів радянського ро
бітничого класу.

Звання будівника є почесним у нашій країні,? 
Будівники мають багато ще зробити: прискорен
ня темпів, підвищення якості робіт і найефектив
ніше використання техніки та матеріальних ре
сурсів — ось першочергове завдання комсо
мольських організацій і ножного молодого робіт
ника на будовах. Застрільниками в цьому повин
ні стати ударні комсомольсько-молодіжні колек
тиви.

ЦК КПРС висловлює тверду впевненість у то
му, що ви і всі ваші товариші, віддаючи свої си
ли і здібності чудовим цілям розвитку Сибіру і 
Далекого Сходу, великими успіхами в праці оз
наменуєте 100-річчя з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна і внесете свій гідний вклад у 
створення матеріально-технічної бази комунізму-

І ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС. 1

ЗЛІТ 
молодих будівників
НОВОКУЗНЕЦЬК. (Кор. 

ТАРС). Закладкою алеї 
Дружби на центральній 
площі заводського ра
йону відкрився 18 черв
ня другий зліт молодих 
будівників Сибіру і Да
лекого Сходу.

800 юнаків і дівчат з 
ударних комсомольсь
ких будов зібрались у 
місті сибірських мета
лургів, щоб розповісти 
про самовіддану працю 
своїх ровесників, поді
литись досвідом, намі
тити плани по гідній зу
стрічі 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна.

Новокузнецьк не ви
падково обрано місцем 
проведення зльоту ’мо
лодих. Уся країна знає 
почин металургів Зах- 
сибу по достроковому 
освоєнню проектних по
тужностей.

У роботі зльоту бе
руть участь заступник 
Голови Ради Міністрів 
СРСР, Голова Держбуду 
СРСР Г. Т, Новиков, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельников, від
повідальні працівники 
ЦК КПРС, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦРПС, міністерств і ві
домств.

Сесія Верховної Ради 
Української РСР

19 червня в столиці України почала 
свою роботу п’ята сесія Верховної Ради 
УРСР сьомого скликання.

Депутати і гості вшанували вставан
ням пам’ять померлих між сесіями ви
значного партійного і державного діяча, 
члена Центрального Комітету КПРС, 
члена Політбюро ЦК КП України, за
ступника Голови Президії Верховної 
Ради СРСР, Голови Президії Верховної 
Ради Української РСР, Героя Соціаліс
тичної Праці Д. С. Коротчепка, члена 
Президії Верховної Ради УРСР Г. Ю. 
Власенка, машиніста локомотивного де
по імені Кірова депутата Верховної Ра
ди УРСР Героя Соціалістичної Праці 
В. М. Глазкова.

Затверджується такті порядок роботи 
сесії:

1. Обрання Голови Президії Верхов
ної Ради УРСР.

2. Про стан медичного обслуговуван
ня населення і заходи до поліпшення 
охорони здоров’я в УРСР.

3. Про Кодекс про шлюб і сім’ю 
УРСР.

4. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради УРСР.

На пропозицію члена Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря ЦК КП Ук
раїни тов. П. 10. Шелеста сесія одного
лосно обрала Головою Президії Верхов
ної Ради УРСР депутата О. П. Ляшка.

З доповіддю в другому питанні висту
пив міністр' охорони здоров’я УРСР 
В. Д. Братусь. Співдоповідь зробив го
лова постійної Комісії Верховної Ради 
УРСР по охороні здоров’я і соціально
му забезпеченню депутат О. О. Шалі- 
мов. Потім розгорнулись дебати. В до
повіді, співдоповіді і виступах наводять
ся яскраві приклади повсякденного пік
лування Комуністичної партії і Радян
ського уряду про підвищення добробуту 
і поліпшення здоров'я трудящих.

На Україні створено широку мережу 
ліку вально-профілактичних закладів, ус
пішно розв'язано проблему підготовки 
медичних кадрів. У республіці працює

(Закінчення на 2-й стор.)

Олександр Павлович ЛЯШКО — 
Голова Президії Верховної Ради 

Української Ради нської 
Соціалістичної Республіки

Іван Кіндратович ЛУТАК — 
другий секретар 

Центрального Комітету 
Комуністичної партії 

України
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50-річчя 
. ІКСУІУ

Делегати І з'їзду ком
сомолу України (ліво
руч). На фото право
руч — будинок клубу 
«Юних комунарів», де 
відбувався І Всеукраїн
ський з'їзд комсомолу. 
(Фотохроніка ГАЇ /ІУ)
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Сесія Верховної Ради 
Української РСР

ТРУДОВА КНИЖКА, Ш ПЕРШИЙ
(Закінчення. Початок на 1-й crop.) 

нонад 112 тисяч лікарів і 373 тисячі се
редніх медичпііл працівників. На одного 
лікаря припадає 416 жителів, а на одно 
го середнього ЛІСДИЧІІОГО працівника — 
125 жителів. Таких показників не досяг
ла жодна країна снігу.

Значний вклад у справу підготовки 
кадрів. розробку ііа\ково-мед(Гінііх 
проблем вносять вчені рсспубтіки. На 
Україні ирашоїоп. 44 науково-дослідних 
іяЬтиіугп. 15 медичних вузів І ірн іп-_ 

•стіну гп удосконалення лікарів.
Держава не шкодує кошіів на о.хоро 

ну здоров'я трудящих. \ нинішньому 
рОці асигнування на цю меіу досяглії 1 
мільярда 525 мільйонів карбованців, то 
станови і ь ІЗ процентів біоджсіу респуб
ліки. Якщо.ж врахувати грошові випла
ти у зв’язку з тимчасовою испрацсздат 
ністю по вагітності і родах, на санітар- 
но-куроргне лікування трудящих і діє
тичне харчування, а також па обеггго- 
вуваїїня малят у дитячих закладах, то

УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ
Відбувся урочистий пле

нум Кірової райського райко
му ДКСМУ, присвячений 
г.0-рі<ічю комсомолу України. 

Н;.......ому підведено під
сумки першого стану соціа
лістичного імагаїнім на честі, 
ленінського ювілею. Кращим 
комсомольським колективам, 
бригадам, комсомольсько- 
молодіжним лапкам вручено 
грамоти та подарунки.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВИ
Б перед.ІЄНІ. комсомоль

ського свята в центрі сели
ща Коміїаиіївки буде від
крито галерею трудової сла
ви кращих комсомольців-ви- 
робіїичіїнкіь. На ній 10 пор
третів. Серед них — тракто
ристки колгоспу імені Кіро
ва Ліди Костючпн, тракто-

ці’ виграпі їсіановлягь 25 процентів усіх 
фондів суспільного . споживання. У се- 
рс.нікому на охорону здоров'я сім'ї з 
чотрьох чоловік із суспільних фондів у 
цьом\ році, буде витрачено близько 185 
карбованців.

Здійснення в республіці широких со
ціально-економічних і оздоровчих захо
дів сприяє поліпшенню сіаиу здоров'я 
населення.! За роки Радянської вл іди 
більш як у’три рази знизилася загальна 
емер шість населення, а дитяча — у 12 
ра' Перевожено малярію і гра.хому. 
иракіїїчио вдалося ліквідуваїн но.тіоліі- 
єлії, дифтерію, туляремію. Середня три
валість життя людей зросла з 32 до 72 
років.

Па сесії йшла велика ділова розмова 
про стан медичного обслуговування на
селення і заходи до по ііншспня охорони 
здоров'я', і рудяїцнх. -

Сесія Верховної Ради УРСР ііродов- 
Ж\є свою роботу.

(РЛГАУ/

рнста колгоспу «Більшовик» 
Василн Марченка, завідую
чої молочно-товарною фер
мою артілі імені Тельмана 
Єьієііії Лимаренко та Ін
ших.

ЗРОСТАЮТЬ РЯДИ
Повняться ряди Комуніс

тичної спілки молоді.
Цими днями ще десяті, 

заяв я Прошу прийняти...» 
лягло на стіл секретари ко
мітету комсомолу тресту 
« Кірової радіїромбуд». Це 
молоді будівники складають 
екзамен на зрілість напере
додні славного ювілею ком
сомолу України.

У молодої людніш, яка вступає в са
мостійне життя, мабу п.. однією з паіі- 
складніших проблем є вибір майбутньої 
професії. Якій віддати перевагу? Щоб 
була на все життя, щоб іірііііосії.іа ра
дість і задоволення^

Зупиниться юнак- чіі дівчина перед дошкою 
оголошень. і голова обертом іде. • І ерміийво 
потрібні... Завод- запрошує.. І Іідпргь меню 
проводил, набір... Ласкаво просимо...». Ро
бота сама шукає людину.Jip6ciiii.it' їй руку. 
Ноні ііропоііуі великий вибір. Пілпрпемсіг.ам 
міста і області потрібні му.тярн і штукатури, 
токарі і слюсарі, штампу в.і.іьніїкц і теслі. 
ІІабнргііоіі. робітників зацодн і фабрики, бу
дівельні орі.тнітлції і транспорт. Робота про
понує ііс лише спеціальність, вона її створю ■“ 
для вас умови для відпочинку і навчання . 
«При з.іноді є вечірня школа... турбаза... фі
ліал технікуму... гуртожиток...- Будете за
доволені. йдіть до нас на роботу — пропо
нують підприємства. Дуже погрібні їм люди'

Цього року па підприємства області 
прийду гі. гасячі випускників середніх 
шкіл Тільки в Кіровограді в робітничу 
сім’ю увіллється більше 1300 випускни
ків. 1 від того, як їх зустрінуть, зале
гка.'йме. чи зв'яжуть вони свою долю з 
нідлриєметром, чп будуть тимчасовими 
гостями. Перший запис у трудовій 
книжці — явище не тільки особистого 
плану для тієї чп іншої людини. Ця по
дія має і романське значення, адже ро
бітнича сім'я поповнялася ще одним 
трудівником. Суспільство в особі но
вачка одержало не тільки трудову оди
ницю, говорячи сухою мовою кадрови
ків., а забезпечило собі спадкоємність 
робітничих професій і кращих традицій.

Приходять юнаки і дівчата в райко
ми і міськкоми комсомолу. «Чули, що є 
комсомольські путівки...' Комсомоль
ські путівки дійсно є. Тільки В ЦЬОМУ 
році по них направлено на «Червону 
зірку» близько ста комсомольців. Кіро
вограді поїхали по путівках у порт 
Находку і в Сумгаїг. Не злякала їх ні 
далека -дорога, пі труднощі нових 
місць. Надходять від земляків листи, в 
яких вони розповідають про свою робо- 

гу, про те, як обживають суворий край.- 
'З багатьох листів м'ц вибрали один, який! 

торік надійшов на адресу обкому ЛКСМУ. 
Ііііиіугь його хлопці, які поїхали па будів
ництво залі пінці .Хребтова — Усть-Ілім:- 
«Оселилися ми г. наметі, де вже жили хлоп
ці. Посередині Піч ІЗ ЦСГЛіІ. ПОКИ топиш —< 
тепло. А полягали спати — до ранку вода 
замерзлії. умитися нічим. Вийшли іі.і робо-, 
іу. -А навколо краса — сосни, ялини, кедри і» 
білих синових шубах. Та ми приїхали сюди 
працювати, а не любуватися природою. Ста-; 
ли ми членами бригади ук.іадчиків. Ми й 
поклали вершу лапку майбутньої зїглгпіііці. 
Працювали всю зимі і проклали шість кі
лометрів шляху.,.».

Шукає робота людину. Нелегко зро
бити вибір. Спробуй угадати серед де
сятків оголошень є-дігнс, те. що тобі .до 
душі. І тут на допомогу прийдуть пра- 
цівіпіки відділу облвиконкому по вико- 
рнсіаніїю трудових ресурсів. Два роки 
як створено такий центр, у функції яко- 
го-в.ходить планомірне забезпечення і по
повнення робочою силою промисловик 
підприємств, проведення оріапізовано- 
го набору робітників. Тільки торік від
діл направив у місцеві будівельні орга
нізації близько 7(і процентів від заплано
ваного набору робітйиків. Цього року бу
дівельні організації ! одержали також 
.значну кількість робітників.

Перший запис у ірудовіії книжці зав
жди найдорожчий. Він початок гво-А Ч 
го робітничого шляху. Ти маєш де при
класти свої руки, застосувати свої знан
ня. Іірочптбп тільки оголошення. Тобі 
простягають руку завод «Червона зір
ка.- і трести «Кірішоградсільгоспбуд■■■ та 
. Кіровоградпромбуд». трест «Коміліс- 
буд і підприємства Міністерства чор
ної металургії УРСР. Тебе чекають міс
та Кіровоград і Олександрія, Кривий 
Ріг і Запоріжжя... Яку з доріг вибереш 
ти собі, якій професії віддаси перева
гу? Тобі вибирати. Головне, щоб та до
рога була чесною, а робта — радість, 
щасливої дороги! Тебе чекає робота.

В. І’АІІОЦЬКИЙ.

ЛЮДИ
З КРАЇНИ 
МУЖНОСТІ

В. ШАРІЙ

ЗОРЯНІ
КРИЛА

11 (Продвижения Почіпок II ІЦІЄІІ за |!» череня).

— За мною! — скомандував Боровков, коли 
вщухли останні вибухи. — Оточити аерод
ром! — додав, вибираючись з укриття.

Ховаючись за літаками по аеродрому повз
ли дні невиразні тіні.

— Руки вгору! — крикнув Орест!
Два іііі іькорослих китайці підняли руки 

Як поіім виявилося. їх завербував японський 
шпигун.

А на ранок китайське командування гречно 
запросило радянських воїнів на незвичайні, 
видог.ііще — страту запроданців.

— Видовище дійсно було страшним, — зга
дує Орест Миколайович. — два жалюїідні 
китайці стояли на колінах Із ітв'язаніїмк 
руками, а позаду ? мечем стояв кат. Не бу
ло ні суду ні слідства. Середньовічна прощ-, 
дур.і обурила радянських ЛЬОТЧИКІВ; і коїш I»- 
лишили місік- страти.

НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ
Ра.іиііськнй радіші: викликав Ореста Бо

ро «копа.
Два-трп вильоти на день не забагато

— 11а війні, як на війні, — посміхнувся 
Орест.

Наступного дня Боровков ра юм з Попо
вим« товаришами вилетів на Південь для від
починку. Та відпочинок був коротким. Майже 
слідом па ними прилетів офіцер і наказом 
повернутись в ІІанчан.

— Погані справи. — мовив. немов вибпча. 
ючись. Жигарев. — но ріці Я низи підіймають
ся два авіаносці. На кожному з них — по 
3!> винищувачів. Знищившії їх разом з іеіііт- 
иою артилерією ви допоможете зупинити на
ступ японців. — Потілі, помовчавши, додав: 
— Москва пікапи ївся цією операцією...

Для операції на Яицмі було виділенії дві 
групи швидкісних бомбардувальників.’ Першу 
мав вести Орест Боровков. Вирішено було 
вилетіти до світанку такіїм роїрахуньом. 
щоб розпочати атаку . першими променями 
сонця.

Йшли на стоп ч'ііири іися-іі меірів. Піс
ля кількох годин польоту туман розсіявся і 
почали вимальовуватися обриси Шанхая. За 
даними розвідки, десь тут знахоляіі.ія апіа 
носці. Опік посередині між Шанхаєм і Хань
коу, лруїпй — кілометрів на п'ятлсСиі ближ
че.

Завдання було небе іпечіїим. Льотчики зна
ли. що японці берегли кораблі, як г.іііици 
ока. Осі. і перші промені сонця. 11а середи
ні ріки стояв порожнії велетень. Зенітки на 
його боргу хижо наїжачилися.

Заходили з боку сонця Якщо вороги Л 
ночують гудіння моторів, прицільний пшоні, 
псстп їм буде важко. Ббровков повів спою 
групу на авіаносець. Вороги таки помітили 
каші бомбардувальники. Навколо літаків ви
росли шапки розривів. Орест виразно бачки 
винищувачі, що причаїлися па палубі, і на
цілив ніс свого літака прямо на середину 
злітної доріжки. Ного гіло злилось в одне з 
.металевим тілом літака, що пішов у піке.

Відкрилися бомболюки. і літак, моя іграш
ковий, підсг ріібнув угору. С.тріяець-радист 
відра її ж доповів:

Перша бомба розірвалася в центрі палу
би, друга — під авіаносцем.

Корабель перевернулся і через десяток хви
лин пішої: на дно. Другий теж було потоп
лено.

Вдома на героїв чекали теплі потиски рук 
говарніиіо. и потім I телеграма під наркома, 
я якій він вііап льотчнкін з успіхом.

За час перебування в Китаї у Ореста Бо
ровкова було ін.‘ бойових вильоти. Ук.і-.ом 
Президії Верховної Ради СРСР під 22 люто
го 1‘>39 року майору Оресту Боровкову 
було іірнслосіїо звання Героя Радянської о 
Союзу за віікоііашіи спеціальних завдань 
уряду і за виявлене геройство.

I рупл iiiHiycKiiiiKin шкоди військових льотчиків В лрмомі оядх крайній 
праворуч Орі-ут Боровков. ,

,1ІОІИНІ І ІІЕІІАВіКТІ.
7о була важка і похмура осінь першого 

року війни. Фашисти підійшли до Москви. 
Серце майора Боронкопа стискалося, коли 
під крилами літака бачив чорні згарища.

— Дайте найважче завдання! — підійшов 
Оресі до командуючого корпусом,

Боровкопа знали, як бойового кміїливою 
офіцера, що воював у Китаї, пройшов фінсь
ку війну, має чимало бойових нагород. Зав 
давня для нього знайшлося дійсно нелегке: 
літа пі у ворожий тил на розвідку.

Звичайно, коліна хніїлііііа бою п повітрі 
сповнена небезпеки. Але одна справа — ви
летіти па бойове завдання з товаришами, зиа. 
н*. що у важку хвилину друї прийде на до
помогу, і зовсім інша — залишатися наодинці 
з порогом. Дополімося обманювати німецькі 
винищувачі І зенітки, пірнати і хмар па бри
ючий політ, Ііе і аз техніки дивувались; ла
таючи пробоїни па «1Л-4», як Боровков до
тягував до аеродрому. Але молодого льотчика 

не лякало ніщо. Відчутні страху вмерло до 
кінця війни, згадує Орест Миколайович, зали, 
шилися лише любов і ненависть. Любо» до 
свого народу, за який Орест Боровков еже 
стільки разів ризикував життям, і ненависті., 
жагуча ненависті, до його поневолювачів.

Бажання ба'іпти свою землю вільною штов
хало Боровкова на найвілчайдуиініиіі в'їіінки. 
Того ж таки 1ИІ року, коли гсбслігсі.ка про
паганда кричала про крах Червоної Армії, 
на всі застави вихваляла міці, фашистських 
сил. Боровков одержав попе спеціальне зав-, 
діініія,- до якого відразу ж почав ретельно 
готуватися.

Було відібрано сім кращих бойових екіпа
жів. Перед льотчиками поставлено завдання 
бомбити рейхстаг і військові об'єкти Берліна. 
Кожен бомбардуїіальїіик взяп по десять сто- 
кілограмоіиїх бомб, і група лягла курсом на 
столицю фашистської Німеччини.

В дорозі Боровков шкодував лише про те, 
що не мі і більше взяти смертоносного ваш іі- 
иіу; треба було заправитися пальним не мен
ше як па 8—її годин польоту.

(Далі буде).



----- *21 чериніз 1969 року-------------
у ОЛ ІЇ космічних кораблів «Сою ці» і «Союз-б» зцо 

знаменували створення за межами Землі першої орбі
тальної лабораторії, не лише новції крок в осію'пні 
навколо .ємною нроєїору, але і сиі.нення успіху радян
ської науки і техніки, і. зокрема, металургії.

11.1 прохання кореспондента Агентства преси Новини 
члеіі-корееіншдеііі Академії наук С.РІ.Р Євген Савнць- 
1,111 ро яиівіїї про те, як можуть впливати зростаючі ви
моїн кої мопав і ики на розвиток Древнього Ііиробніїїіі- 
на — меі алурі ії, -

У КОСМОСІ

® для допитливих

Упакнване
Багато

ІДІІІ.ІПН'І І’ V* !
Аддіс-Абебу або Дірсдав).

Науково-технічна Революцій, яка відбуває
ться п паші дні, викликає до життя нові га
лузі техніки, оригінальні інженерні та Фізи- 
ко-тсхіїїчпі споруди різного роду. Цс ставить 
несподівані вимоги до металевих матеріалів, 
одні з яких призначені для радіоелектроніки, 
інші — для атомної промисловості, треті — 
для космічної техніки.

Якими якостями повинен володіти метал, 
щоб пін успішно і надійно працював у кос
мосі? Що підстерігає йоіо далеко від плане
ти? Перш за все, найглибший космічний ва
куум, який викликає випаровування окислів 
з поверхні металу. Це призводить до оголен
ня його поверхні, так би мопитн, таємної ме
талічної сутті.

Створюються зовсім інші умови Для тертя 
металевих части між собою. Виникає так 
зване «схвачувіпиш»: металеві часточки, які 
ковзаються, так міцно підсилюються, що мо
же поруиінтщ і, робота механізму.

Крім того, виникає великий перепад тем. 
пературк від поверхні, освітленої сонячними 
■променями, до поверхні, схованої в косміч
ній темряві. Цс, з одного боку, створює су
ворі умови для роботи металу.' а з Другого — 
вигідно. Такі властивості металу, як надпро
відність, виникають якраз п найглибшому

Цей випадок стався приблизно на зламі 
XV і XV! століть в одному з районів ии- 
иішіїЬоТ ефіопської провінції Кафа, Стом
лені пастухи облюбували долину для но
чівлі. Уже зібралися лягати спати, як Ра"- 
том з подивом помітили- незвичайну пове
дінку отари. Вівці голосно мекали, пусту
вали, і раз по раз підбігали до кущів, яки
ми густо були вкриті схили _ долини. 
Пастухи перелякалися. сМабуїь, не
чиста сила вирішила потішитися над "а-
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холоді. Н;1 Землі, щоб одержати 
температуру, близьку до абсолют
ного нуля, метал вміщують в рід
кий гелій, икіііі коштує недешево. 
В космосі цього робити не треба, 
там глибокий холод створений са
мою природою. До речі, створення 
вцсокоіо вакууму в земних умовах 
коштує дорого, потрібно найсклад- 
пініе обтадіїаііпя, різнімо роду ва
куумні насоси, вимірювальна апара
тура, кваліфікований персонал. В 
космосі 
очисні її,-метал,

‘ зів там досить просто
■ акинутн в космос меті 
протримані їх там і 
ВОШІ ЗВІЛЬНЯТЬСЯ від 
ІНШИХ домішок.

Досвід. ЯКИЙ МИ І 
космічній- металу рі і 
йому м е г а ло з н а 

•Н'оагатий. Проникнення

ЛІТАК
З ПЛАСТМАСИ

8 ет©р

«Експрес» обслуговує 
пасажирів

вакуум сам по собі. Тому 
наприклад, від ,а* 

>. Достатньо 
алсві виробц. 

и кн неї. час, і 
газів і деяких

У Франції успішно про
йшов випробування спор
тивний одномісний літак, 
побудований із поліефір- 
ної пластмаси. Швидкість 
такої авієтки 300 км/год; 
потужність двигуна 
к. с.

ки иіп небагатий. Проникнення в безповітря
ний простір збільшить число нових наукових
факгів. Вони Дозволять ^розуміти специфіку 
поведінки металів, можливо примусять змі
нити композиції сплавів, тих, які’в ........
Умовах не викликають претензій. Не 
чено,_ що Доведеться Змінити навіть 
їх обробки. На протязі всієї історії 
вчиться у природи. Саме тому вчені 
ють за необхідне створювати 
дослідженню структури і ----
родних хімічних сполук.

Продовжуючії цю думку щодо космічної з 
простору, ми можемо сподіватися. щ<» >>РИ 
більш глибокому дослідженні небесних тіл 
(метеорів «чсіероїдів). і зокрема, металів та 
сплавів, які там можуть зустрітися, ми на
трапимо на цікаві комбінації, які підібрала 
природа за мільйон років для роботи в су
ворих космічних умовах. Оскільки вони »P»- 

зііачнть, витримали винро- 
мабуть. багато з таких 

, оиявпти-

земних
ВИ К Л10- 
методи 

людина
вважа-

Інститутп но 
властивостей >іри-

цювали успішно, е-’—гт:.. '"■т"::.:;; 
бування часом. І, мабуть, багато 
комбінацій після випчепня можуть 
ся однаково корисними як для Землі, так і 11 
космічних конструкціях, апаратах і приладах.

з

(ЛПН).

У відділі обчислювань.": іехніюі Всічоюзпого науково 
дослідного інспгтуту залі ши того транспорту і; .Москві - 
розроблена швидкодіюча система «Експрес», яка в недале
кому майбутньому стане •ідіііснюваги «продаж» квит 
поїзди далекою слідування. Погреба в еЛ'-ктроіГном:. 
сиропі * . давно відчуввєівся на великих азлілшчнвх 
;іах. Система «Екфірсо, сконструііоваїї.-і під керівництвом 
Героя Соціалістичної Прані професора А Пеірова. дозво
ляє повніше використовувати пасажирські ешелони за |>а 
Х'унок більш точного обліку вільних місць у поїздах, а ти
сячі пасажирі)! будуть скрирмити час иа придбанні ьшігкін.

ІІа знімку, чергове випробування .система «Експрс' -х u in 
стіп Vi ї залізничного іршк іїор гу.

Фото В. КАРПОВА. 
(АПН).

лі па 
«ка- 
цуа.

Ііонвеихр
для н і ні о ход і в

У Дрезденському 
ституті інженерів транс
порту (НДР) розроблено 
стрічко вий конвейер 
для перевезення людей 
на короткі відстані. Та
кий спосіб пересування 
особливо зручний у міс
цях найбільшого скупчен
ня людей: біля стадіонів, 
вокзалів, театрів, 
родромах тощо, 
кість руху від 
1 м/сек. Пропускна здат
ність конвейєра — д 
1600 чоловік за годину.

на ае-
Швид-

0,3 до

ЗагубленийЦ ЕГЛПБОКііII округлої форми брон- 
"* зовий античний світильник. Ного 
ручка увінчана рельєфним зобра
женням молодого бородатого облич
чя. В резерпуарі-мнеочні два отво
ри — для гнота і олії.

Приваблює і червополаковіїй сер
віз. Витончені чашечки, маленькі 
блюдця, схожі на крихітні таці. Цей 
посуд — попередник фарфору, тон
кий і майже невагомий. Кожна гос
подарка не проти мати такий удо
ма. Він вдало поєднувався б з су
часною керамікою, можливо, пере
вершуючи її у витонченості.

Цим предметам, шо знайдені при 
розкопках древнього міста 

п гирлі Дону (древні греки 
літ Дон також Татіаїсом), 
ДВОХ ТИСЯЧ років. 
СТОЛІТЬ він був 
Приазов'я, важл:: 
центром 
ПІВНІЧНО-СХІДНИМ форпостом Босфор
ського царства.

Перша експедиція Інституту ар
хеології Академії наук СРСР,' яка 
була споряджена разом 3.обласним 
Ростовським краєзнавчим музеєм, 

прибула років 15 тому. З тою часу 
щорічно тут з'являються археологи. 
Правда, ще в минулому віці росій
ські Дослідники почали шукати ,а* 
наїс. згаданий у працях древнього 
географа Страбона, вели розкопки 
недалеко від села ІІедвнговки біля 
Ростова-на-Доиу. Пізніше народила
ся ідея, що на Дону існувало Д»а 
Та наїси.

Радянські археологи встановили: 
місто було одне — раннє і пізнє. 
Під ударами кочівників воно двічі пе
ретворювалось на руїни і двічі відбу
довувалось, а потім зникло зовсім.

Зручніше всьоіо і рекам було тор
гувати водними шляхами. У доли
нах великих рік, що впадали в Чор
не і Азовське моря, виникли гре
цькі міста. Серед них і Танаїс, за
снований в 3-у столітті до нової ери. 
щоб розширити торгівлю з приаюв- 
ськнми племенами. Вже в перше 
століття спої о існування він був 
важливим центром, куди босфорські 

та іноземні купці привозили товари 
з оізпнх міст Причорномор’я та Се
редземномор’я. Страбон перелічує 
товари, які служили предметами об
міну між варварами і греками; 
«...перші доставляли рабів, шкіри і 
різні Інші товари кочівників, а ДРУ
ГІ привозили па суднах одяг, вино 
та інші предмети, властиві цивілізо
ваному способу життя».

— Місто-фортеня займало площу 
близько 5 гектарів, кожна сторон.і 
якого дорівнювала майже 230 мет
рів, — говорить керівник •археологіч
ного загону, кандидат історичних 
наук Дмитро Ціс.чоп. — Капііально 
складена оборонна стіна і і нсоброО- 
лсин.ч кам’яних брил завтовшки в ■> 
метри і висотою до 5 метрів оточу
вала Танаїс. захищаючи городян від 
наскоків ворожих кочових племен — 
скіфів та сарматів.

Житлові будівлі не відзначалися 
міцністю. I городище баї ато рпзів 
перебудовувалося. Старі будники

і знайдений
ІаііаТса, 
ііазпва- 
бліізько 

На протязі семи 
великим містом 

, важливим торговельним 
у_ стенах Волги і Дону.

Танаїс

ми», — думали вони. Але потім, осмілив
шись, підійшли до кущів і побачили, Ш‘» 
вони всипані якимись горошинами. Попро
бували па смак —- ледь гіркі, але приєм
ні. Пожували — і соп як рукою зняло.

Так розповідає ефіопська легенда "ро 
відкриття кофе. У XVI столітті чутка про 
чудесні властивості «зерен бадьорості з Ка
їрці переступила Червоне морс. Слідом за 
нею в Йєменський район Мокка були заве- 
іфігі й самі зерна. Там кофе назвали «ара- 
бііій»і, а іе зверніть увагу на схожість слів 
«кофе» і «Каїра». Ніби на підтверджений 
то.цу, що назва кофе походить від Кафа, 
до цього часу на землі цієї провінції 11111 
тропічними дощами буйно тягнуться Д° 
сонця дикоростучі прості кофейних де’ 
рев. Власне, і зараз вони дають основну 
частину збору кофе в Ефіопії, бо кофей
них плантацій, що вимагають немалих ма
теріальних затрат, у країні поки що мало.

Кофе годує тут більше чверті населення, 
процентів національного прибутку 
тів експорту країни. 
тисяч тонн. Па експорт іде 83—85 
рішпє споживання — близько 60 тисяч, 
рігається на складі.х. Вже зараз ................................... мамки
300 тисяч топи цього itlwioro продукту, але І 
міжнародної експортної 9 квоти на кофе не дозволяюіь 
збільшити його виробництво. „И,

В Ефіопії кофейні дерева можна зустріті всюд • дс " 
сота не перевищує 2000 метрів над Р »»ем моря а в ахищє- 
них від вітрів долинах - і на висоті до -5.00 "СП Іь- Ьш и 
doctvП П Хапані Арусі, С дамо, Гаму-Юфа. 11 оа та інших районах "об’о * в іив’ят'и > чотирнадцяти' Х’,'’Ж,%, ,̂,мою; 
В залежності від району плоди кофеі сфІ01І<ькс
розміром, кольором, запахом с,і< njfimilii пи-

л — де зерна знов) су»
кофе з них центрів на- -.^»1.., ГТПРП.1«

__ _________ Воно дає 10—12
.„’..,,7.6, ...у і складає 50-60 процен-
ІЦороку йою виробляється понад 160 

’ “ “ тисяч тонн, а па вііут- 
Решта врожаю збе.

Ефіопія може виробляти

потім підправляють в 
Ефіопії — .
шаться і сортуються, 
правляться споживачам, 
жують, що за смаком і ароматом 
рівних в світі.

любителів кофе стверд» 
ефіопському кофе НДМав

в. МАТВЄЄВ. 
коресноііде'і’ 1АРС.

Аддіс-Абеба.

руйнувалися, розбирались на камін
ня. а па їх місці підводилися нові. 
Провулки були настільки вузькими, 
що доводилося притискуватися до 
сгіик.і, коли назустріч траплявся 
другий перехожий.

Різні споруди будувалися з брил 
необтесаного вапняку, скріпленого 
рідкою глиною. Така будівля, зрозу
міло. не могла витримати другою 
поверху. Ліісто було одноповерхо
вим Стіни танаїськи.х будинків < 
підлоги в кімнатах покривалися гли
няною обмазкою. Ніяких архітектур
них прикрас, властивих грецькому 
будівництву.

— Одна з найцікавіших знахідок - 
амфори із залишками нафти. — 
розповідає учасниця експедиції Іс
тина Арсептьєва. — Взагалі в ам* 
форах зберігали І перевозили вино, 
оливкову олію, маслини, ирно та 
інші продукти. Але навіщо в амфо
рах зберігали нафту залишається 
загадкою. Мабуть, цим пальним міс
цеві жителі користувалися для *»с- 
вітлення жител. Б одному з підва
лів їх виявилося більше сотні. Мож
ливо, тут розміщувався склад това
рів. які належали купцеві.

Лише деякі і і посудин викопали 
цілими. Більшість доводилося збира
ти і склеювати з черепків. Виготов
лені в різних центрах і в рі ті часи, 
вони значно відрізняються один 0ІД 
одною. Деталі форми, якість глини, 
обробка поверхні вказують на місце 
їх виютов.тгння. В Танаїс їх п₽и* 
возили з острова Родос, а також ■ 
Боснору. На амфорах є малюнки, 
зроблені червоною фарбою, і напи
си. які називають імена власників '• 
продукти, що знаходилися там...

Зібрані трофеї археологи акурат
но розставили па столах, підвікон
нях. Поруч з витонченими амфора
ми стоять грубі, нерідко криві посу
дний. їх робили вручну, без допомо
ги гончарського круга з чорної, по
гано розмішаної глини. Всі ці речі 1 
допоможуть розкрити таємніші 
древнього життя в придонських стс*

Англійський астроном Р. -Чіттлт.ш висунув'гіпотезу про те« 
що планета Марс і Земля становили разом одну планету до 
тоги часу, поки внаслідок гігантського катаклізму ця планета 
не розпалася на дві частини. Опісля з них частин угвори.ніся 
сучасні Марс і Земля. Теорія Літтлтоиа опублікована в жур
налі «Саіієнс джорнсл»,

Літтлтоц обгрунтовує свою гіпотезу математичними ров* 
рахунками і заперечує ідею, яка побутувала псиний час, про 
те. що Місяць утворився внаслідок відріївє вії Землі (і таким 
чином ніби появився Тихий океан), у відповідності з Р°3“ 
рахунками англійського астро
нома. якщо яка-нсбудь планета 
розпадається на дві частник, то 
маса меншого 
дорівнювати 
восьмій від 
Співвідношення 
Землі і Місяця — КІ:І 
мале для цього. 
Ліарса прнблн иіо 
зів менша від земної.

Розрахунки Лгттлтона показу
ють, що швидкість розриву 
двох осколків повинна бути такою. ___
межі гравітаційного поля більшого, тобто не став його супут
ником. Разом ■. цим, вона не повніша перевищувати швидкос
ті, при якій не тіло покинуло б зовсім сонячну систему.

Розрахунки Літтлтона допускають, разом з тим; що внас
лідок поділу гіпотетичної планети на Марс і Землю міс Ут
воритися І Місяць як найменший третій осколок.

Важко сказати, наскільки прав іоподібіюю можна вважати 
гіпотезу англійського астронома. Однак звергає па себе ува
гу той факт, що дійсно, маси ііиинх семи великих плаиет со
нячної системи не відносяться одна до одної як Р:1. Крім то
го. Місяць за своєю масою по відношенню до Землі і най 
більшим супутником планети. Маси всіх інших планет більші 
від маси їхніх супутників у сотні ра ііп.

осколка повинна 
іірнблн иЛ> однім 
маси більшою, 

між масами 
надто

Навпаки, маса 
и дев'ять ра-

МАРС— 
БРАТ

щоб менший вийшов за

струмінь 
але fi 
розпов-

* охорони 
ПОЖеЖІІО- 
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Турбореактивний авіаційні.Я двигун, який відслужив свій 
строк у повітрі, знайшов ще одне застосування па землі. 
Раніше такі двигуни використовувались як силові установ
ки для бурових і насосних агрегатів, для очищення від 
снігу і льоду злітних доріжок на аеродромах і т. д. Тепер 
на його основі створена установка для гасіння газонафто
вих фонтайів.

Основний робочий аїреіаі пожежної установки авіа
ційний турбореактивний двигун, змонтований на шасі авто
мобіля «ЗІЛ-ІЗО» Повітряний потік, створений .двигуном, 
направляє до центру 
або воллпиіі пил. які 
утворюють своєрідний 
сюджемня пожежі

Науково-дослідний іидді і Управління пожежної 
Азербайджанської РС.Р раїом і ІБ>г.і»снбірсі.к>ю і 
випробувальною станцією провели велику 
дів по гасінню газових і гаїоиафтошіх < 
установка продемонструвала добрі робечі

КРАВЧУКА 
(АПН).
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У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

ЛІТЕРАТУРНІШ КОНКУРС «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ВАРВАРІВСЬКІ
Микола СТОЯН ПОВІСТЬ

АДРЕСА ЧЕМПІОНІВ - 
ЗААТОПОЛЬ

НОЧІ
Ще зранку на килимі стаді

ону почав виповнювагнсь люд
ський гоміи. На урок Ф11' 
культури прийшли першокурс
ники. Потім Давило Федоро
вич Лебідь приймав залік о 
старшокурсників...

Після занять в технікумів- 
ськнх аудиторіях — на стаді
оні короткочасна пауза. 1 
раптом з усіх сторів почали 
з’являтися цілі групи юнаків 
та дівчат. Одні йшли з м'я
чами, інші несли спортивні 
костюми. Більшість була прос
то уболівальниками, які чека
ли початку’ змагань між ганд
болістками першого і третього 
курсів.

В матчі перемогли треіьо- 
курсниці.

А Данило Федорович оголо
сив, що завтра після занять— 
чергова зустріч гандболісток. 
А ще змагатимуться волейбо
лісти...

Все то поєдинки, що вводять 
до заліку технікумівської спар
такіаді?,’ присвяченої 50-річчю 
комсомоли України. Навесні 
змагалися лижники, тенісисти, 
стрільці, В травні ни йшли на 
бігові доріжки стадіону бі
гуни.

Радує, що в спортивних по
єдинках беруть участь не по
одинокі спортсмени. Майже 
всі учні технікуму залучені до 
участі в змаганнях. Взимку 
добра половина з них спро
бували силу в лижному кро
сі. А з 32 лижників, що тре
нуються в спеціальній секції, 
була сформована команда, 
яка поїхала на обласні зма
гання. Зла гонільні стали чем
піонами обласної ради ДСС’Г 
«Колос». З найкращого боку 
себе показали першорозрядни
ця Марія Зайва, другороіряд- 
іїнки Анатолій Чуприна, Мико
ла г Гредиьов. Тамара. Поно
маренко.

56 учнів технікуму віддають 
перевагу ручному м’ячу. 9 з 
них теж взяли участь у пер
шості обласної Ради ДССТ 
«Колос». І були в числі при
зерів.

Чимало серед технікумівсь- 
кнх спортсменів хороших лег
коатлетів. Другокурсниця Ра- 
їса Калюжна сне досягла ус
піху в стрибках в довжину, 
стала чемпіонкою області се
ред сільських спортсменів. ІІс-

погані показники в неї і в бі
гу на коротьі дистанції. Най
краще штовхають ядро її по
други Валентина Нагорна та 
Валентина Назаренко, дівчата 
захищали чссіь району в пер
шості обласної ради ДССТ 
«Колос», 1

Про зрослу майстерність 
спортсменів технікуму свід
чить тс, що більше ста з них 
протягом навчального року 
сгалп розрядниками. І в цьо
му заслуга не лише виклада
чів фізкультури Данила Лсбі- 
дя та Леоніда Ярмоленка. їм 
чимало допомогли громадські 
інструктори. їх у технікумі 
більше двадцяти. Найактив
ніші — Василь Лановенко, На
дія ііакушенко, Ольга Наза
ренко, Петро KynplHHOD.

Члени колективу фізкульту
ри Златопільського зоотсхні- 
куму подбали і про спортив
ну базу. Обладнали футболь
не поле, два волейбольних, 
баскетбольний майданчики, 
майданчик для гандболістів. 
На стадіоні під час суботнн- 
ків зробили все необхідне, 
щоб тут могли підвищувати 
майстерність легкоатлети, а 
поблизу стадіону обладнали 
ще її тир.

Гарний у златопільців спор
тивний зал. Туг взимку зма
гаються волейболісти, бас
кетболісти, гандболісти.

А ті, хто любить вільну бо
ротьбу, відвідують заннітя 
секції, що створена при рай
раді ДССТ «Колос».

ІІІо й казати, в Цьому ко
лективі є чому повчитися.

М. ВІНЦЕВИЙ.
І Іовомиргоролськиб Район.

Вогник спалахнув, він кинув цигарку на 
ісмлю, притоптав її ногою:

— Я бачу, що сюди відійшли ІІ варто
ві. Вночі треба бути вдвічі пильпішнм.

Темні силуети відділились від загону і 
зникли серед скель. В степу сюрчали ко
ники, з долини, з далекого села ледве- 
ледве доносилось валування собак, туди 
пішли ще звечора розвідники, пішли всі, 
лишився один Чорнобривець, намуляв но
гу, проколов водянку кінцем багнета, і 
гелер — нога, як колодка, Наталка роз
сердилась, перев’язуючи її, — хіба ж 
можна так? Л він, ведмідь, іцс краще 
зробив — присипав землею, мов, до ве- 
сілля заживе.

Та вже й коногон-шахтарчук, І Анд
рій, і всі бійці загомоніли:

— А як же першого разу?
— Ви мені не повірите, не повірите в те. 

про що я розповідатиму!
— Товаришу Соловйові Клянемось на

шою революційною зброєю, званням ком
сомольців, що повіримо!

— Та ис повірить ніхто, і не кляніться 
більше! Партійний комітет доручив мені 
перевезти з-за кордону в Росію літера
туру-

Він змовк, він поринув у далеч літ, у 
свою буремну молодість, мовчали занімі
лі бійці, і здавалось Наталці, що й 
іі перші зорі і серп місяця опустились До 
них ближче...

— Що вам казати — завдання нелегке. 
На кожному кроці — жандармські пос
ти, а за ними — грати, а за ними знайо
ма дорога в Сибір, на каторгу, а може, й 
коротша — на шибеницю. Як я добирав
ся за кордон, то довга історія. Проте па 
шибениці не опинився... Знайшов я й 
країну, і місто, і вулицю та будинок, де 
жив Ілліч, Я сподівався побачити Леніна 
за паперами, за книгами і газетами, я 
сподівавсяп побачити, як він пише й скла
дає плани псссвітньої революції, закли
ки громити всесвітню бур.цазію, а він...

Соловйов подивився у ніч, дививсь, як 
па сході біліла смуга: го десь поспішало

Продовження. Початок в газе
ті за 1!) червня.

до сходу, до зубців лісів на обріях сон
це, і тихо сказав:

— Я побачив, як Ленін ірався у піж
мурки з маленькою дівчинкою.

— Ленін — у піжмурки?! У піжмурки?! 
Та це вже ви вигадуєте товаришу Со
ловйові!!

— Та не може ж такого бути, гув Чор
нобривець. — Ленін же вождь!

— То то ж бо іі е, що не вигадую! Ма_ 
ле дівчатко залізло під стіл, а він при
мружив очі, закрив їх долонями, відвер
нувсь до стіни і лічить:

— Раз, два, три, чотири, п’ять, я >ДУ 
шукать!

Помітив мене, помахав пальцем, щоб я 
мовчав і рушив по кімнаті. Бачить, де 
сховалось дівчатко, але минає стіл, йде 
до шафи з книгами. Воно, як ховрашок, 
вискочило з нірки, побігло до стіни:

— Не знайшли! — і засміялось.
Засміявся й Ленін, розвів безпорадно 

руками і до неї:
— Ну, дорога моя, тепер відпусти мене. 

Біжи на подвір’я, ми з тобою шс по
граємо...

...Я розповів йому про все — що Д,е* 
ться в Росії, про життя робітників, се
лян, слухав І його поради... Але з тієї 
зустрічі мені чомусь найбільш запам’ята
лась його гра з дівчам. І вірите ж ви, 
що після неї він мені став у тисячу разів 
дорожчий... Ту зустріч я бачив завжди... 
Бо коли отак добре подумати — і він, І 
ми, у всій нашій боротьбі, у всіх наших 
січах воюємо за життя, за добро для Ді
тей, за те, щоб на їхніх вустах не згасав 
сміх...

— 4,—
Наталка в темряві охопила скелю, при. 

тулила до холодного каменя гарячу 
щоку... Як і всі бійці, Наталка поважала 
Соловйова, але тепер все дужче боялась. 
Боялась зустрічі з ним, боялась його 
голосу, боялась погляду його пильних, 
неначе невдоволеннх І суворих сірих 
очей...

Бо сама ж завинила, хоч так все ТРД‘ 
пилось несподівано.

Наталка Щербань, наймичка Наталка,

сирота без роду, без племслі. Батьки і 
Полтави забилися у голодний рік у сте
повий край і так й померли між зеленим 
колоссям жита ~~ її підібрала стара жін- 
ка-вдовнця, вигодувала до семи ліг, і в 
сім дитячих горьованих, плачучи віддала 
у найми...

Село не оминув, у село зайшов загін 
червоних бійців. Хлопці молоді, хлопці з 
піснями, і самі, як пісня. 1 з ними був її 
милий, що ще позаторік пішов у робіт
ниче місто, 1 загорівся новими вог
нями, і не забув, знайшов її, Наталку, 
знайшов у полі, гам, де вона пасла кур
кульську череду, Іі полі були він та вона, 
і вона не боячись людського суду та по
говорів, обійняла його, цілувала, гладила 
шорсткою рукою поруділий на сонці чуб.

А піп діівиися у її очі, все розповідав 
про бої, про походи, про свій загін, і У 
неї вирвалося:

— А мені можна з вами? Можна Д° 
комсомолу?

Він притне її до грудей, він підніс II 
над світами:

Ходімо до нашого командира.
Соловйов довго не згоджувався, потім 

здавсь, але попередив — у нас не весіл
ля, не гулянка, у пас залізна революцій
на дисципліна, і щоб не було ніяких «шу- 
рів-мурів» і ніякої любові.

— .Ми ж з вами особливі бійці, на нас 
тисячами очей дивляться люди, ніякого 
бруду не повинно пристати до наших 
дум, зброї, загону.

Хто може стримати плин весняних 
білокрилих хмар, які, розгорнувши вітри
ла, пливуть голубим океаном? Хто може 
стримати течію бурхливого весняного 
струмка? Хто стриножить буйногриві віт
ри? Хто втихомирить розбурхане морс?!

Знав про те Наум Чорнобривець, знав 
про те Андрій Бортняк, знав про тс 
весь загін. Знав про тс й суворий І доб
рий Соловйов. Бо любов долала усі пе
репони,- розквітала палаючою зорею на 
світаннях, і навіть в бою коханий летів 
на поміч Наталці, весь, як гроза, як ка
ра для ворогів, а для неї ніс травневі 
веселки на шаблюці...

Горе скосило її недалеко від станції 
Березівки, там, де цвіли квігп. де жа
лібно схилилась над яром, між гіркими 
полинами одинока тополя.

Коли І як забрела вона сюди?
Принишкле містечко в широкій долині 

між невисокими пагорбами, біля велико, 
ю гаю вільхи слухало прощальний са
лют...

Недалеко від станції Березівки, від 
якої дорога біжить па південь до Одеси, 
і на північ до лісового Бахмача, в бою 
загинув її милий, хлопець з села, що 
щедро поділивсь із нею вогнем, здобутим 
у місті, на заводі біля мартена, що знай
шов її в полі, що першим Л«“ • ю Реко
мендацію до мрії — комсомолу..>

Тоді до неї підійшов Соловйов. відвів 
її від горбка землі:

— Нам треба йти далі, Наталко...
(Далі буде).

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА
На знімку (зліва направо): 

інструктор обласної ради то
вариства «Колос», випуск
ниця Златопільського зоо- 
технікуму Катерина К0Л1С- 
НIIК, викладач фізкульту
ри Данило ЛЕБІДЬ, учени
ці зооіехпікуму, спортсмси- 

\ки-розрядннці Валентина 
НАЗАРЕНКО, та Надія 
НАКУ11ІЕНКО.

ЗОРІ
А сонце впало зовсім близько 
В озера чисті і прозорі, 
І полетіли в небо бризки — 
Зорі.
Всю ніч горітимуть яскраво 
І їх вітри не порозносять,

А оранні випадуть на трави 
Роси. • .

2. 
Вітер сум із серця витер. 
Грає вітер, кличе вітер 
За поля, за чисті води, 
За далекі небозводи. 
За густі гаї дубові, — 
В ьрай тривоги і любові.

3.
А мені нічого не треба, 
Крім шматочка синьою неба. 
Крім зірок, що сміються радо.

Крім суцвіття весняних райдуг.
Крім очей, що весною чудові.
І краплини твоєї любові.

1 4.
Іди сюди, іди сюди
Дивись, які шумлять сади.
Які то плеса у ріки!
Які поля, які зірки!
Які пісні у солов’я!
Берп.цю ніч. Вона — твоя.

Юоій ЗАКРЕВСЬКИИ 
иоацівник Ульяновської оанга- 
зети.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 22 червня. Перша 

програма. 13.30 — «13 світі 
мистецтва. (М). 14.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і 
Флоту. «Снужпмо на Уралі». 
(Свердловськ). 14.30 — «Здо
ров’я». і і л у ново- ііоіі ул я р на
програма. (М). 15.00 — До
100-річчя і дня народження 
В. і. Леніна. Фестиваль само
діяльного мистецтва України 
(Луганськ) 16.00 — Реклам-і. 
(К). 16.15— Для дітей. «Зіроч
ка». (К). 16.45 — «Камертон
доброю настрою» .^(К). 17.15— 
«Подвиг». Телеальманах. (М). 
17.45 — Програма кольорового 
тслебочспіія. (М). 20.00 —

«Сім днів». Міжнародна про. 
грама. (М). 20.45 — Міжнарод
ний конкурс артистів балету в 
Москві. (М). 22.00 — В ефірі 
«Молодість». «Повернення н 
солдатську юність». (М). 23.00 
— Спортивний тиждень. (М).

ПОНЕДІЛОК, 23 червня. 
Перша програма. 16.55 — На
ші оголошення. (Кіровоград). 
17.0) — Вистава Армавірського 
драматичною театру. (Кірово
град). 19.30 — Заключний кон. 
церт першого міжнародного 
конкурсу артистів балету в 
Москві. 22.30 — Кіножурнал та 
художній фільм «Дівчат не 
беремо». (Кіровоград).

Друга програма. 17.05 —
Палітри». (УІьпіа). 17.40 — 

Гелсвісті. (К). 18.00 — Респуб
ліканська школа юних мате- 
•штиків. (К). 18.30 — «Марш
рутами п’ятирічки». Репортаж 
і Луганського заводу шахтно
го устаткування. (Луганськ). 
19.00 — «Розум. честь і со- 
вість нашої епохи». «В. І. Ле
нін і молодь». 22.30 — «Талан
ти, твої, Україно!». (Ужгород).

ВІВТОРОК. 24 червня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевіс- 
ті. (К). 11.10 — Кіножурнал та 
художній фільм «1 ніхто ін
ший». (Кіровоград). 17.05 — 
Для школярів. «Ми інтернаціо
налісти». (Ужгород). 17.30 — 
До 100-річчя з дня народжен
ня В.' І. Леніна. «Рік ударної 
роботи». (Кіровоград). 17.45— 
Телефільм. (Кіровоград). 18.00 
— До Дня радянської молоді. 
«Твої ордени, комсомол». 
Прем'єра телевізі/іного бага
тосерійного документального 
фільму. (1 і II серії), (М). 
19.(X? — Кіножурнал та худож
ній фільм -І НІХТО інший». 
(Кіровоград). 20.30 — Інфор
маційна програма «Час». (М). 
21.00 — Програма українсько
го кольорового телебачення. 
■Ніч на полонині». Спек
такль .їпівського українського 
драматичного театру імені 
М. Заньковецької. В перерві— 
гсіснісіі. 22.10 — Першість 
СРСР з футбола. Динамо» 
(К). — «Крила Рад» (другий 
тайм).

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ 

длв підготовки 
мулярів, тсс.тяріп, малярів, 

малярів-штука турів

Строк иавчаїїнл 1—2 роки. 
Приймаються юнаки та 

дівчата 1953—1951 років па- 
роджений з освітою 8—10 
класів.

Учні забезпечуються без
платним харчуванням, об
мундируванням, спецодя гом, 
гуртожитком I одержують 33 
проценти сум, зароблених 
під час виробничої лрак- 

I • 'У 
тики.

Для вступу треба додати 
заяву на ім’я директора, ав
тобіографію, свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту (в оригіна
лі), характеристику з шко. 
лп, довідку з місця прожи
вання. довідку про сімсйїіе 
становище і 6 фотокарток 
(3x4 см).

Документи приймаються 
до І серпня.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: м. Кіро
воград, вул. Декабристів. 3.

Довідки даються по теле
фону 2-17.51.

ДИРЕКЦІЯ.

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Сьогодні на літній естраді кіровоград

ського парку ім. В. І. Леніна відбудеться 
турнір поетів Кіровоградщини, присвя
чений 50-річчю ЛКСМУ.

Поетичне змагання почнеться о 19 год. 
ЗО хв.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ЗАПРОШУЄМО НА ЗУСТРІЧ

І ЛИПНЯ 1969 р. о 10 годині ранку в актово
му залі Кіровоградського педагогічного інституту 
ім. О. С. Пушкіна відбудеться зустріч випускнинів 
фізико-математичного факультету 1959 року.

Запрошуються всі випускники цього випуску.

ОРГКОМІТЕТ.

одеський механіко.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ
НА ДЕННЕ І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

9 НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, сул. Луначарсьного. J6. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55. відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

«МОЛОДОЙ КО.МЛІУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Технікум готує спеціалістів па базі восьмирічної та се
редньої інколи по спеціальностях;

електрообладнання елеваторів І зернопереробіїїіх під
приємств із спеціалізацією: електрообладнання підпри
ємств; автоматизація виробничих процесів;

обладнання елеваторів і зериопсрсробніїх підприємств; 
борошномельно-круп'яне і комбікормове виробництво; 
зберігання зерна і продуктів Рсго переробки.
Прийом заяв;
но денне відділення: на базі восьмирічної школи — в 

і червня по ЗІ липня; на базі середньої школи і— з 
І червня по 15 серпня;

на заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня.
Вступні екзамени з І по 20 серпня.
Технікум забезпечує всіх учнів гуртожитком, Стипендія 

виплачується на загальних підставах.

Б К 02596 Індекс 0 Н 97. Зам. № 2706 Тираж 50.000

Адреса технікуму: м. Одеса, 
Ська, 12.

ГСП-442. пул. Москов-

ДИРЕКЦІЯ.
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