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Політ автоматичної станції
„Луна-15“ завершено

21 літпня 1969 року завершено програму дослід- > 
ЖСІІЬ у навколомісячному просторі і опращовашія 
нових систем автоматичної станції «Луна-15».

Станція зійшла з орбіти і досягла поверхні Мі
сяця в заданому районі.

За час польоту по орбіті супутника Аіісяця 
станція провела ряд наукових досліджень у пав-, 

і коломісячному просторі’і було одержано важлн- 
к ві дослідні дані про роботу конструкцій і берто- 
» ввх систем. Результати вимірювань обробляються. 
I___________________ ___________ (ТАРС). І

Урочисте 
засідання

«Прогрес»

Пятирічка^І 
руками 1 

молодих ’

лони Дмитра Палієнка. Мо
лоді локомотивними 
Закордонець, Василь 
гуславський, Микола

* ’ •

Іван 
Бо- 

АІ ос- 
каленко, Олександр Шев
чук виконали план першого 
півріччя на 120 процентів, 

ст. Помічна.

никами артілі. За шість мі
сяців Марія одержала від 
кожної свиноматки по 17,5 
поросяти, 
доглядає 
ростуть.

Колгосп
Долинського району.

Всі тварини, яких 
дівчина, добре

0 Успішно несе трудову 
вахту на честь 100-річчя з 
дня народження В. І. Лені
на колектив тепловозної ко-

0 Рік тому сімнадцяти
річна Марія Коцар прийшла 
працювати на свиноферму, 
і ось вона 
шеренгу з

вже стала в одну 
кращими тварин-

< Добра слава йде про 
комсомольську організацію 
артілі імені Кірова. Вожак 
сільської комсомолі! Анато
лій Заїка разом з комітетом

пильно стежить за ходом 
соціалістичного змагання по 
професіях на кращого моло
дого виробничника. Пере
можцям щомісяця вручає
ться перехідний мандат. В 
цьому місяці його вручили 
механізатору Павлу Ко
роїду.

Серед тваринників ось 
уже третій місяць підряд 
мандат утримує доярка Га
лина Миколайчук.

Устннівськни район.

сейму 
ПНР

:——- ■■■ .■ .

Після дощу — знову сонце. 
Дозріле колосся схилилось » 
низькому поклоні людині, че
каючи. коли добірним зерном 
ляже па колгоспному току. 
В колгоспі імені Чапаева сім 
комбайнів. Два з них ведуть 
комсомольці. Он па «СК-4» 
табличка: «Я, комбайнер
Красько В. А. зобов’язуюся 
зібрати 200 га зернових за 10 
робочих днів». Взагалі-то 
Володя комсорг колгоспу й ін
структор но спорту. На ком
байна сів перед жнивами: 
комбайнерів не вистачає, от і 
вирішив на час жнив попра
цювати в полі. 1 не просто 
попрацювати, а по-удар- 
иому.

Розмовляти багато ніко
ли. Поки помічник (він же 
групкомсорг третьої трак
торної бригади) л ■" 
Гаркуша обідає.

Олексій
. Володи
мир веде машину. Причеп іа- 
новиюеться посіченою соло
мою, в бункер падають важкі 
.зерна. Це від його комбайна 
пішли на тік перші цьогорічні 
кілограми. В той день вів на
молотив II тонн хліба.

На сусїдіїьоМу полі ходить 
комбайн Михайла Коїлася. Це 
вже ис перше жнивне літо в 
житті хлопця. На комбайні він 
з 1964-го. Самому ж — двад
цять чотири. Минулого року 
намолотив !70<) центнерів 
хліба.

— У цьому році? Поживе
мо — побачимо.

Михайло не любить багато 
говорити. Та по всьому видно, 
що він твердо знає, що саме 
зробить цього літа.

...Не пстнг.ти пообідати. як 
над степом розляглася мело*

Ми дівчата, ми дівчата
З Подорожньою, 
Любимо наш край. 
Любим пащу пісню 
Про життя заможне...

Під’їхала машина з культ
армійцями.

НА ПОСТУ
1

-- Вас вітає вокально-ін
струментальний ансамбль <По
дорожника».

Агіткультбригаду колгосп
ного Будинку культури, якою 
керує Анатолій Сокуренко, 
добре знають трудівники сеча. 
Частим гостем польових ста
нів. ферм вона стала ще з 
песни. Щирими оплесками на
городжуються виступи Галі 
Давиденко, Люди Кузьменко, 
Валі Кучер. Улюбленими ста
ли виступи десятирічного тан
цюриста Толі Стасевпча. В 
агіткультбригаді він уже «ве
теран». А коли починає співа
ні Гал» Пономаренко — ма
буть, найбільше оплесків — в 
її програмі українські жартів
ливі пісні.

...Сонце за обрієм. Та ис 
зупиняються комбайни, біжать 
навантажені зерном машини 
па тік. Дорога кожна хвили
на. Цс добре знають ті, хто 
сьогодні знаходиться на тру
довому посту Лї 1.

Б. ВАСИЛЬЧЕНКО.
Світловодськнй район.

БУВ ХЛОПЕЦЬ
АРТИЛЕРИСТОМ

Сонце золотить лан. Комсомолець Андрій Шевчук, учораш
ній артилерист, веде нивою «СК-1», усміхаючись сонцю і 
полю.

Батько, ветеран-мехаиізатор, ііипй жнивує вже тридцять 
третій сезон, радіє: надійного має помічника. Не засидівся 
вдома сип. ІЦе іі двох тижнів немає, як повернувся з армії, 
а вже збирає хліб.

Згадується старому Шевчукові, як два роки тому про
воджали його сипа на службу всім селом. Обіцяв тоді мо
лодий механізатор чесно служити Вітчизні. І не підвів одно
сельчан. Два десятки заохочень одержав від командування. 
Будуть подяки іі за справи хліборобські: завзятий хлопець. 
Ще тільки жнива почали, а він уже хвалився, що після них 
осідлає трактора, а потім на заочне відділення технікуму 
механізації сільського господарства хоче поступити...

Коли люди їстимуть запашну паляницю, нехай згадають 
учорашнього воїна, механізатора з артілі Імені XIX парт- 
з’їзду комсомольця Андрія Шевчука, нехай згадають добрим 
словом і його батька Андрія Івановича, який за свої трудові 
жнивні роки видав з бункера півтора мільйона пудів зерна.

І. КОТОВСЬКИЙ, 
наш позаштатний кореспондент.

Вільшанський район.

ПОЧАТОК
ІМОГРАФН

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ
КЛУБ СТУДЕНТІВ

«Ми — інтернаціоналісти» — 
такий девіз студентського клу
бу, створеного в Київському 
медичному інституті. Крім ра
дянських студентів, його члена
ми є представники Танзанії, 
Нігерії, Сьєрра-Леоне, Гам
бії, Лівану, Замбії, Занзібару 
та інших країн, що навчаються 
у вузі, — всього понад 150 чо
ловік.

За два роки клуб багато що 
зробив для 
виховання

Цікавою 
зв'язана з 
100-річчя з

інтернаціонального 
студентства.
є робота клубу, 

підготовкою до 
с___  _ дня народження

В. І. Леніна. Недавно у Київ
ському філіалі центрального 
музею В. І, Леніна майбутні 
медики провели англійською

мовою конференцію, присвяче
ну життю і діяльності заснов
ника першої в світі держави 
трудящих. Посланці Гамбії — 
Чам Мамоду, Віллі Балдо, 
Замбії — Ленді Кассапду, 
Сьєрра-Леоне — Момо Фрап- 
сіс, Уганди — Лоуренс Калуш, 
Танзанії — Фарід Мусса, Ніге
рії — Стефан Ізочуку та інші 
іноземні студенти схвильовано 
говорили про велич ідей В. І. 
Леніна, про бажання народів 
їх країн більше знати про Ра
дянський Союз. Прапор Леніна, 
великий приклад Країни Рад, 
підкреслювали представники 
зарубіжних держав, надихають 
на боротьбу проти колоніаліз
му та неоколоніалізму.

(РАТАУ).

ВАРШАВА. (ТАРС). З нагоди 25-ї річ
ниці народної Польщі 21 липня тут від
булось урочисте засідання сейму ПНР, 
На засіданні з промовою виступив пер, 
ший секретар ЦК ПОРП В. Гомулка.

Завершуючи сьогодні першу чверть 
століття, сказав у своїй промові В. Го
мулка, ми впевнено вступаємо в новий 
етап нашої історії. Польський народ, 
вірний принципам інтернаціоналізму, як 
за минулі 25 років, так і в майбутньому, 
самовіддано працюючи на благо роз
витку своєї країни, примножуватиме- 
об’єднану могутність соціалістичної спів
дружності народів, зміцнюватиме її єд
ність і послідовно захищатиме справу 
миру і свободи народів.

Від імені ЦК КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР і Радянського уряду тру
дящих братньої Польської Народної 
Республіки, Польську об’єднану робіт
ничу партію, депутатів сейму, весь поль
ський народ сердечно поздоровив у 
своєму виступі Генеральний секретар 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. Ваше свято, 
підкреслив товариш Л. І. Брежнєв, ра
дянські люди сприймають як спільне 
свято соціалістичних країн, як чудове, 
свідчення переможної ходи нашої спіль
ної соціалістичної, комуністичної спра
ви.

На засіданні виступили також П?Р.’ 
ший секретар ЦК КПЧ Г, Гусак і ГоХсє§ 
Ради Міністрів НДР, В, Штоф,

ФОТО-
> Доярки Н есватківсько- 

го відділка радгоспу 2-£о. 
імені Петровського цукроз 
комбінату комсомолка 
Надія Нестерчук та Віра 
Петренко ведуть перед у 
боротьбі за високі надоїв 
Кожна щодня надоює м 
14—15 кілограмів молока 
від корови.

На фото: Надія Нес
терчук та Віра Петренко.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

ІНФОРМАЦІЯ
• У розпалі навігація 

на Дніпрі. Через шлюз 
Кременчуцької ГЕС про
йшли перші баржі з зер
ном нового врожаю.

Фото ,М. ТЕРПАВОЬКО-

1
і

МАРШРУТ—
ДО ЗЕМЛІ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). 
Космічний корабель 
«Аполлон-11» з 3 космо
навтами на борту 22 
липня вийшов на траєк
торію польоту до Землі.

Чекають, що 24 липня 
о 19 годині 51 хвилині 
за московським часом 
«Аполлон-11» приводни
ться в Тихому океані.

й2^^»* - *
І

У кожного трудова біографія почи
нається по-своєму. У Петра Безкровно
го перша сторінка відкрилася кілька 
днів тому.

Високий білявий юнак прийшов у 
бригаду. Не можна сказати, що всі туг 
були Йому не знайомі: на заводі пра
цювали батько іі мати, сюди пін прибі- 
іав після шкільних уроків. Хлопця ці
кавило все: і як вариться клерус, і як 
штампуються білосніжні паралелепіпе
ди рафінаду, навіть як наклеюються 
етикетки. Та чомусь найбільше затри
мувався Петро біли електриків. Мож
ливо, тому, що Віталій Сергійович, 
учителі, фізики, дуже вже цікаво роз
повідав про двигуни, а можливо, н то-

му, що бригадир електриків Василь 
Калсникович Борсук дозволив іноді по
тримати в руках якоря чи й підключн- 
ги якогось провідника.

Зразу ж після школи прийшов Петро 
до нього, запитав, чи візьме в бригаду. 
Потім уже попростував до відділу 
кадрів.

Першого дня в голові наморочилось. 
Як-не-як — не школяр, а робітник, З 
гордістю прихованою дивився на свої 
вкриті мастилом руки. Електрики ж 
усміхалися: згадували, мабуть, свої 
перші дні.

Господарство в електриків велике. 
Не виключена й робота типу «принеси—

віднеси». Та, коли виникла потреба в 
кабелі, Василь Каленнкович послав на 
склад ве його, Петра, а іншого. Петро
ві ж сказав:

— Будеш з Миколою Тимофеевичем 
монтувати кабель.

Перевалов має більш як десятирічний 
досвід роботи електрика, Розповів, що 
потрібно робити і як. «Не помічав» 
хвилювань хлопця, розмовляв як з рів
ним. Не відривав, коли той спостерігав 
за вправними руками Толі Русакова 
при монтажі розподільного щитка.

Другого дня в хлопця трапилася 
невдача. Дуже вже кортіло Петрові 
вправно виконати завдання. «Переста
рався», зірвав Різьбу гвинта, а потім

розгублений підійшов до бригадира.
— Буває, — коротко сказав Калени- 

кович. — Ходімо удвох спробуємо.
Бригада працює на монтажі електро

силового обладнання земснаряда. Того, 
що нещодавно придбав завод. Поруч зі 
старшими трудиться вчорашній десяти
класник Петро Безкровний. Трудиться 
і навчаєіься.

У кожного трудова біографія по» н- 
паеться по-своєму. І чн не найбільше 
значення для майбутнього має той ко
лектив, в якому тн вперше підчув себе 
робітником. Б. НІМАНСЬКИЙ.

смт. Олександрівна,
2-й їм. Петровського нукрокомбікзт.
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3. УЛЬЯНОВСЬК 
СЬОГОДНІ Й ЗАВТРА

У кожного міста, як і в людей, своя 
біографія. В одних її ледве вистачає на 
аркуш пеперу, в інших вона займає чи
мало місця. Але обидві можуть бути 
цікавими. Біографія ж Ульяновська скла
дається ніби з двох частин. І хоч пер
ша й цікава, і набагато довша, все-таки 
друга для нас становить неабияку цін
ність, бо починається вона з квітневого 
дня 1870 року, коли тут народився В. І. 
Ленін. З розповіді екскурсовода можна 
дізнатися про версії щодо походження 
назви Симбірська, що місто зв'язане з 
подіями часів Степана Разіна та Омеля
на Пугачова, що тут жили і працювали 
історик Карамзін і письменник Гончаров. 
І все те запам'ятовуєш, бо хочеться 
знати більше про місто, яке дало світо
ві В. 1. Леніна.

Тут, у флігелі, що був у дворі двопо
верхового будинку на колишній Стрілець
кій вулиці, народився Володя Ульянов. 
Потім сім’я Ульянових, помінявши кілька 
квартир, замешкала у дерев’яному бу
динку з антресолями, що стояв на ко
лишній Московській вулиці. Сімнадцяти
річним юнаком Володя виїхав із Симбір
ська, але потім, де б не довелося йому 
бувати — у далекій Швейцарії чи у Фін
ляндії, на засланні чи у Москві, коли висе 
був головою Раднаркому, завжди згаду
вав рідне місто.

— Ви на Волзі бували? Знаєте Волгу? 
Дуже широка! Неосяжно широка!.. А 
над річкою, бува, стелиться невідомо 
звідкіль пісня. І пісні ж у нас в Росії...

У 1924 році Симбірськ на прохання 
жителіа місіа перейменовано в Улья
новськ. І ось уже сорок п'ять років міс
то живе з іменем Ілліча. Це найяскраві
ша сторінка в біографії Ульяновська, йо
го друга молодість.

Продовження. Початок п галетах 
за 2B червня та 15 липни.

В червні цього року я побував и Ульянов
ську і побачив ного таким, яким місто є сьо
годні, напередодні ленінського ювілею. Це ве
ликий промисловий і культурний центр По
волжя. Власне, місто розділене Волгою і Сви- 
ягою па три частини — Заволжя. Центральна 
частина і Засвняжжя. Якщо їхати автобусом 
від аеропорту, праворуч зустрінеться повий 
житловий масив, де мешкають робітники авто
заводу та інших підприємств. Цей масив — 
подарунок батьківщині Ілліча під трудящих 
союзних Республік. Ліворуч буде автомобіль
ний завод. Тут щодня з конвейєра * сходять 
сотні автомашин. УАЗ випускає сім моделеіі. 
«Газики», санітарні, невеличкі автобуси, ван
тажні — ви їх щодня бачите і в нашому міс*

„ Продукція заводу широко відома й за ру
бежем. Попит па ульяновські автомашини ду
же великий. В найближчі роки буде введе
но в дію нові цехи, на спорудженні яких зараз 
працюють трести «Промбуд» Головульяновськ- 
буду, будівельно-монтажне управління «Сталь- 
конструкція», БУ «Волгосантсхмонтаж» та 
інші.

Сьогодні Ульяновськ — великий буді
вельний майданчик. Зводяться нові бу
динки, реконструюються вулиці. На ву
лицях Леніна, Ульянова, на проспекті 
Гая, на шосе Наріманова та інших пра
цюють шляховики. Темпи робіт — неба
чені. Ульяновці, прокинувшись вранці, ри
зикують не впізнати своєї вулиці. Замість 
бруківки — широка асфальтова стрічка, 
нові газони, квітники. Зводяться новий 
Будинок торгівлі, Палац піонерів, Буди
нок профспілок... Виростає головна бу
дова країни — Ленінський меморіальний 
комплекс.

А далі, за бульваром «Новий Вінець», 
починається крутий схил до Волги, зе
лені береги. На лівобережжі — ще одне 
крупне підприємство Ульяновська — ма
шинобудівний завод. Ще в роки грома
дянської війни за вказівкою В. І. Леніна 
сюди був евакуйований патронний завод. 
Згодом він був реконструйований у ма
шинобудівний.

За браком часу нам не довелося побувати 
в театрі І філармонії, відвідати художній 
музей, обласну бібліотеку. В ті дні Улья
новськ став ніби столицею книжкового світу. 
Щойно відкрилася Всеросійська книжкова 

ярмарка. Одинадцятий день тут пріщювал«} 
вже Всесоюзна книжкова ЩКІЦвка, ііа якій 
було предсіавлсію кіГнгїї, вїіпущеііі видавни
цтвами союзних республік до знаменної ленін
ської дати. В книзі відіукін знаходимо записи, 
які залишили відвідувачі виставки. «Дуже спо
добалася виставка, — написав Герой Да.ман- 
ського ІО. БаОанський. — Я схвильований 
теплотою і увагою, яку зустрів на батьківщи
ні Ілліча». А ось запис льотчика-ьвемонавта 
А. Школаева. «З повагою І вдячністю зали
шаю виставку, присвячену 100-річчю від дня 
народження В. ). Леніна».

Напередодні в Ульяновську відбулася 
сьома театральна весна. На цей раз в 
гості приїхали ленінградці. Девіз фести
валю «Місто Леніна — батьківщині вож
дя». Ульяновці тепло вітали композито
рів В. Соловйова-Сєдого, А. Петрова, 
Ю. Зарицького. В Палаці культури авто
заводу, перед будівельниками Мемо
ріального центру, в клубі Першого трав
ня виступили Едіта П'сха, Едуард Хіль, 
Ленінградський симфонічний оркестр, 
артисти театру опери та балету.

...Ульяновськ готується гідно зустріти 100-річ- 
чя від дня народження В. 1, Леніна. На за
водах і фабриках панує трудове піднесений. 
Вбирається и красу місто. Ульяновці дали 
слово перетворити його до знаменної дати ь 
квітучий сад. їх турботи стали турботами І 
жителів багатьох Інших міст країни, з яких 
приїздять бригади будівельників, надходить 
посилки з подарунками, насінням квітів, В 
квітах буде утопати літом Старий, Середній і 
Новий Вінець. Тут буде висаджено шість ти
сяч троянд. На сімдесяти квадратних метрах 
будуть розбиті квітники біля Будцнку-музею 
В. І. Леніна. Тут квіти будуть висаджені су
цільним КИЛИМОМ голубого і червоного кольо
рів. Біля головною входу До Меморіального 
центру передбачено висадити 1)0 тисяч тюльпа
нів і таку ж кількість крокусів.

Нескінченним потоком йдуть люди до 
найдорожчих місць, де все нагадує про 
Володю Ульянова, про його дитячі і 
юнацькі роки.

Віктор ГАІІОЦЬКИИ, 
спецкор «Молодого комунара».

Ульяновськ — Кіровоград. •

ЙДЕ МІСЯЧНИК СОЛІДАРНОСТІ
З В’ЄТНАМОМ

КОЧУЮЧИЙ 
АНСАМБЛЬ

Коли -зустрічаєш їх у доро
зі, то зразу здогадуєшся — 
це артисти. Вони йдуть із за
чохленими музичним» інстру
ментами, несіть на плечах 
мішки з декораціями, тяг
нуть рюк.нки. Артистів у 
В’єтнамі можна зустріти всю
ди: па дорогах, що зміяться 
рисовими долинами, на річних 
паромах, які ковзають у ніч
ній темряві, в горах, на мор
ськім березі, розплавленім 
від сонця. Вони, здається, не 
знають утоми, проходять що
дня найважчими дорогами 
десятки кілометрів, і, коли 
інші, мабуть, віддали б пере
вагу відпочинкові, вони роз
починають концерт.

Багато ансамблів не раз 
потрапляло під сильні бом
бардування є дорозі. Артисти 
з далекої південнов’єтиам- 
ської провінції Тайнінь роз
повідали мені про тяжкий 
бій, який довелось їм провес
ти проти американського де
санту Змінивши музичні ін
струменти на зброю, вони 
збили американський верто
літ і підпалили порожнії 
танк. Доводилось зустріча
тись мені й з артистами ха
нойських ансамблів і театрів, 
які показували велику муж
ність, допомагаючи боротися 
зенпннкам. а всього за хви
лину до цього вони виступа
ли на позиції з концертом.

Кожна зустріч з кочуючим 
ансамблем залишає в душі 
почуття подяки до людей, 
які так самовіддано служать 

Все для перемоги. Жінки шиють уніформу. («Фрайе вольт»).

мистецтву. Одна з таких зу
стрічей була в провінції 
Куангбіпь.

Того вечора виступав один 
з провінціальїіпх ансамблів, 
у складі якого було 43 моло
дих виконавців. Вони стали 
професіональнії ми артистами 
зовсім недавно.

Три подруги — Хапь Уен, 
Міні. Тап і Мінь Нгіонг іце 
рік тому працювали в держ- 
іоспі Леї Інь я одній бригаді. 
Тепер вони разом виступають 
л ансамблі. Лісні особливо 
запам’яталась маленька п'є
са «Дівчата Куангбіня». Уси. 
Тан і Нгіонг грали трьох бій
ців з жіночою загону берего
вої артилерії. Такий загін 
дійсно існує у провінції. Ге
роїчні дівчата потопили за 
роки війни кілька ворожих 
суден. П’єса говорила про тс, 
що дівчага-патріотки можуть 
зробити луже багато для сво
го народу, для завоювання 
свободи.

— В період ПІДГОТОВКИ ЦІЄЇ 
п’єси, — розповів нам керів
ник ансамблю Ле Хон Кап, 
— три подруги виїжджали на 
позиції загону берегової ар
тилерії, лс не тільки знайо
милися з героїнями п’єси, 
але одною разу навіть брали 
участь у бою з американ
ськими кораблями.

Кожного разу, коли на сце
ні з'являвся артист Нгок 
Мать, глядачі не могли здер
жатись під сміху. Цей коме
дійний актор прекрасно знає 
характери людей, яких він 

грав: старою » загону народ
ного ополчення, селянина з 
села, де проходила військова 
частина, якій допомогли про
дуктами харчування. Пго 
Мать с автором п’єс, у яких 
він грає. Молодий драматург 
написав уже шість одноакт
них п’єс про Куангбіпь. Теми 
він бере безпосередньо з 
життя, буваючи з ансамблем 
у різних куточках провінції.

У бесідах з артистами ко
чуючою ансамблю я дізнав
ся. що тою дня вони про
йшли ЗО кілометрів під про
лившім дощем. За місяць 
ансамбль дає близько ЗО 
концерті я в армійських части
нах, у рибалок, селян, ро
бітників, у госпіталях і лі
карнях.

Ансамблю немає ще й де
в'яти років. За цей час деякі 
з артистів стали керівниками 
художньої самодіяльності в 
провінції. За минулі роки 
ансамбль підготував великі 
програмні виступи. Зараз ре
петирується нова програма, 
яка присвячена вирішальному 
етапові боротьби в'єтнамсько
го народу за свою свободу 
проти американської агресії і 
трудовому змаганню в соціа
лістичному будівництві. Ця 
програма, як сказав керівник 
ансамблю, буде показана в 
наступному році, коли в'єт
намський народ буде відзна
чати 25-у річницю ДРВ, 40- 
річчя Партії трудящих В'єт
наму і 100-рІчний ювілей з 
дня Народження В. і. Леніна.

...Я бачив, як артисти за 
якихось п'ять хвилин розі
брали похідну сцену, зачох
лили музичні інструменти, 
скрутили декорації, уклали 
ранці. Вони були готові в 
нову дорогу.

С. АФОНІІІ, 
кор. ТЛРС.

Ханой.
------------------©

’у ВІРИ ПАСКАЛЬ саме 
& була толока: мазали 
хату. Молодиці жартува
ли, співали, часом відга
няли галасливих дітей, 
щоб не заважали роботі. 
Мене теж заразила ця 
атмосфера веселощів і 
добре злагодженої праці. 
Захотілося сміятись ра
зом з ними, захотілось 
отак засукати рукава та й 
пристати до гурту мазаль
ниць.

Та не за цим приїхала: 
треба побачити Віру — 
найкращу у Вільшансько- 
му районі дівчину-тракто. 
ристку. Віра повільно ро
зігнулася, витерла рушни
ком загорілі руки й гос
тинно запросила до хати. 
Від розігрітої черені гор. 
нуло свіжоспеченим хлі
бом, а сам він — пишний, 
пухкий — остуджувався 
на столі.

— Не знаю, що й гово
рити, — ховає Віра в ку
точках уст ніякову по
смішку. — Ви краще ось 
пироги їжте, з вишнями.

Слово за словом, роз
мова жвавішає. Віра, при
гадуючи все нові й нові 
подробиці, оповідає про 
колгосп, про свою робо
ту, трохи заважку для дів
чини, але улюблену.

ДОЛЯ її склалася як і в 
багатьох її ровесни

ків. Скінчила сім класів і 
пішла працювати дояр
кою, бо одній матері 
(батько загинув на війні) 
було важко ростити дітей.

Доїла корів, носила 
корми, а уявляла себе се
ред степу на тракторі чи 
комбайні. Як тільки в кол
госпі організували шести
місячні курси тракторис
тів, зразу вирішила — на 
трактор. І коли вперше 
сіла за кермо, то не від
чувала назіть хвилювання: 
чи підкориться машина 
дівочим рукам? Повинна 
підкоритись. Було навіть 
деяке роз чарування: 
трактор рушив і без огрі
хів зробив першу бороз
ну, другу, третю. Тільки 
потім боліли плечі, спина, 
руки, боліли так, як ще 
ніколи до цього.

Перша весна випала їй 
важка, затяжна. З ранку 
до вечора в полі. Посіяла 
не гірше за інших, між
рядний обробіток — теж 
непогано.

Отак і відчула себе Ві
ра Паскаль на тракторі і 
в житті впевнено. Не во
на рівнялась на інших, а 
інші на неї. Бо було за 
що поважати ці маленькі 
дівочі руки. Вирощує її 
ланка кукурудзу, і доля 

І ПИРОГИ
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врожаю залежить від до
гляду. Та як найкраще 
організувати цей догляд? 
Вся ланка сиділа зимою 
за книжками з агрономії, 
а найбільше Віра. «Щось 
ми випустили. В минуло
му році зібрали лише 32 
центнери з гектара. Це 
мало. Люди збирають по 
50. Ага, строки. Треба 
точно дотримуватись 
строків внесення добрив 
і обробітку».

І чекають тепер осені. 
Чи буде по 50 центнерів, 
як мріялося? Ця весна бу
ла для Віри знаменною. 
По-перше, обрали депу
татом сільської Ради, по- 
друге, прийняли канди
датом в члени партії. Об
рали, прийняли, нагоро
дили... І все — за працю. 
Ось уже четвертий рік 
сидить вона за кермом, 
очолюс механізовану лан
ку по вирощуванню куку
рудзи. Цього року ланка 
поставила за мету зібра
ти на кожному зі ста гек
тарів по 50 центнерів 
зерна. За міжрядний об
робіток просапних Вірина 
ланка одержала перехід
ний вимпел правління і 
партійної організації кол
госпу.

Людина в роботі роз
кривається, мабуть, най
краще. Та глибше пізна
єш її сутність у щоденно

му житті, у звичках, ха
рактері, смаках.

Щодо Віриного харак
теру, то тихою її не на
звеш. У дитинстві її на
смішок боялися навіть 
хлопчаки, а зараз її бо- 
йовитість і наполегливість 
втямки колгоспним леда
рям. «В мене характер — 
не показуйся», — жартує 
дівчина. А взагалі, вона 
весела і співуча. З нею, 
говорять люди, легко і 

спокійно. Влітку не роз
лучається з мотоциклом, 
а взимку збере купу діт
лахів і вчить їх спускати
ся з гори на лижах так, 
щоб аж вітер у вухах 
свистів.

Віра по життєвій сте
жині йде прямо і чесно, 
в ділі спокійна і неговір
ка, як і всі люди від зем
лі. Вам більше розкажуть 
їх натруджені руки, ніж 
найкрасномовніші слова.

Мені впала в око при
таманна їй інтелігентність. 
Вишуканість рухів, коли 
вона веде трактор — 
жодного руху зайвого, 
жодного неточного. Тон
ке відчуття музики — во
на добре грає на баяні. 
Стоси книжок, переваж
но з техніки, над якими 
вона засиджується вечо
рами в кімнаті.

Ці жіночі руки вміють 
усе — і пестити голівку 
сина, який теж хоче бути 
трактористом, і прати, і 
прибирати хату, і пекти 
хліб та пироги з вишня
ми, і тримати кермо 
трактора.

Ми виходимо з хати. 
Віра дивиться з-під руки 
на небо:

— Не було б дощу. І 
так жнива запізнилися.

С. АНТОНЕНКО.
с. Добре
Більш енського раііоіф
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оптимістів
І’ІІ-

1 про роботу комсомолу, 
лу пройшли за іііввііі близько

чого буче п її

(ТАРС).

відрізняється 
сміливістю, 

народові,

но-
хто

Із

мої.
цізму, І ДЛЯ нього

Покоління

ди-

Величезна роль молоді о житті суспільства. Зберігаючи за
воювання баїьків. наслідуючи їх досвід, накопичуючи свій осо- 
біїсіий, вона входить у життя як самостійна активна сила.

Володимир Ілліч Ленін нз III з'їзді комсомолу закликав під
ростаюче покоління вивчати революційну теорію, виробляти сві
дому дисципліну, пов'язувати кожний свій крок з активною 
участю в загальному труді робітників і селян. «Треба. — гово
рив В. 1. Ленін, — щеб уся справа виховання. осніти і навчання 
сучасної молоді стала вихованням у неї комуністичної моралі»

Як виконує ленінські заповіти і накреслення партії Леніна мо
лодь Країни Рад? Як вона працює, вчиться, які моральні цін
ності ставить понад усе. які її прагнення й ідеали, її уявлення 
про місце в житті, про щастя?

Групою соціології! при Ц|< ЕЛКСМ були проведені цікаві до
слідження. мета яких була в тому, щоб познайомитися з жит
тєвими планами та інтересами молодого покоління В цих до- 
слідженнях взяли участь також соціологи ряду міст нашої краї
ни. Ііа питання анкети відповіли на їх прохання тисячі юнаків 
і дівч.іт Москві!. Ленінграда, Новосибірська. Свердловська Ір- 
кутсі.ки, І’пґп, Іалліна. Дубни. Обнінська..

Таким чином, майже вперше одержано величезний і досип, 
об єктшшнй матеріал для того, щоб охарактеризувати обличчя 
молодого покоління нашої країни. Матеріали цього дослідження 
практично вже оброблені. Пою результати будуть детально уза
гальнені в монографіях.

I/ ОМСОМОЛ у твоєму житті ~ 
11 перше запитання анкети. Ось 
найбільш характерні відповіді, в 
яких відображено думки молоді 

!, чию шко- 
. -------- „„ ----- іку

100 мільйонів чоловік.
«Ви хочете знати, що я думаю 

про комсомол, — пише Г. Бори
сов. робітник з Іркутська. — що 
пін дав особисто мені? Відповім. 
Комсомол допоміг мені знайти 
місце в житті. Він допоміг мені 
набути спеціальність, одержати 
освіту. Я вже не говорю про тс, 
що саме в комсомолі я набув 
упевненості н своїх силах. Зрозу
мів. що такс колектив. Про ком
сомол я хг думаю так — це та 
організація, яка виховує людей 
нашого часу в дусі нашої мора
лі, нашої ідеології».

А ось що стверджує свердлов- 
ськнй студент Г. Яришся:

«Доводиться зустрічати людей, 
які скаржаться па те, що комсо
мол їм нічого не дав. Інші вва
жають, що комсомол І не ііопинсн 
давати нічого. По-моєму, поми
ляються і ті, й інші. Комсомол 
повинен давати. І він дас. Слабо
му — силу, втомленому — відпо
чинок, талановитому — дорогу. 
Комсомол дає найвищу насолоду 
— бути корінним ближньому, дао 
ту саму почуттів, яку не можуть 
дати ні влада, ні гроші. Але 
комсомол і бере. Бере всього те
бе. твою молодість, розум, силу, 
твій час.

Я розумію так: якщо ти вва
жаєш, що тобі комсомол нічого не 
дав, то йди. йди, не барись, бо 
ти не туди потрапив...

Якщо Ти йому нічого не даєш, 
значить або Ти слабенький хлю
пик, або ж лицемір і егоїст, і в 
тому, і в іншому випадку ти 
просто на обліку в комсомолі...»

«Комсомол? Він навчив мене 
вірно розуміти й оцінювати не 
лише своє життя, але ü життя ін
ших, брати в оточуючих все кра
ще і розвивати це краще в собі,— 
заявляє солдат Л. Овчинников,— 
Боротися за кожну людину — цс 

комсомол. Вступати в пегай- 
бій з байдужими обивателя- 
з тими. хто хоче заважати 
у досягненні нашої загаль- 

метн — в будівництві ігому- 
нс шкодувати

’КІМ ЗАЙВІ

вагами — ось мс
та. яка мене на
дихає І ЯКІЙ я 
віддаю свої сили. 
Жити цим, пра
гнути цієї пере
моги, допомагати 
відстаючим всюди 
і завжди, бу
дувати і винахо
дити!».

— ЯКІ
СИ, НА ДУМКУ 

ОПИТУВАННЯ. 
РАДЯНСЬКУ

УЧАСНИКІВ 
ВІДРІЗНЯЮТЬ 
МОЛОДУ ЛЮДИНУ?

Як виявилося, найбільше наша 
молодь цінує в людях цілеспря
мованість, вірність справі батьків. 

«Моє покоління і.!,— ' 
цілеспрямованістю, < 
вірністю Батьківщині, 
непримиренністю до будь-яких не
доліків, принциповістю, бажанням 
іти вперед», — відповідає інженер 
з Обнінська.

«Ентузіазм — це риса, якою 
може пишатися моє покоління»,— 
пише будівельник із Ленінграда.

«В моєму поколінні сполучаю
ться любов до Батьківщини, 
вірність партії, комунізмові, впер
тість. рішучість, чесність І пря
мота», — відиовідає будівельпнк- 
москвнч.

Нз запитання «Ваше уявлення 
про щастя?» Карл Маркс, як ви 
пам’ятаєте, відповів: «Боротьба». 
У більшості опитаних така ж уи- 
ва про щастя. Боротьба за торже
ство наших ідей, за велич наших 
справ, за людську красу. Праце
любність, як головну рису поко- 

пічАг/. і ...........ліііня, відзначила більшість."І!ого.. .* ЦЬ0МУ « навчився в _ МЕТЛ ЖИТТЯ, ЯКУ МОЛОДЬ 
ВВАЖАЄ ГОЛОВНОЮ: ЖИГИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ. БУДУВАТИ КО
МУНІЗМ. ЦИМ ПРОЙНЯТІ БА
ГАТО ВІДПОВІДЕЙ.

«Треба вміти мислити широко, 
масштабно, перспективно, по-дер- 
жавному. Треба вміти жити для 
майбутнього» (механік із Жуков
ського).

«Дійсний комсомолець той, хто 
пміє виявити мужність і принци
повість у повсякденному, буден
ному, малому» (столяр із Ленін
града).

«Все, що мене оточує, чого тор
кається моя рука, мій погляд. — 
все цс моє. І в такій же мірі я — 
його, твій. ваш. Розпоряджайтеся 
мною» (машиніст із Кемерово).

«Бути уважним до людей, 
важати їх, допомагати всім, 
живе і працює поряд» (токар 
Свердловська).

— ЯК ВІДПОВІДАЮТЬ УЧАС
НИКИ ОПИТУВАННЯ ПА ЗА
ПИТАННЯ ПРО ТЕ. ЩО КЕРУЄ 
ВЧИНКАМИ ЇХ СУЧАСНИКІВ?

43 проценти опитаних відповіли: 
«Бажання принести користь лю
дям»; «Прагнення працювати ію- 
творчому, інтерес до своєї робо
ти» — 35 процентів; «Бажання за
воювати любов і повагу оточую
чих» — 31 процент; «Прагнення 
до романтики» — 29 процентів; 
«Матеріальна зацікавленість» — 
24 проценти: «Честолюбство,
кар'єризм» — 7 процентів.

Будь-які заняття нашої молоді: 
труд плюс навчання, плюс книги, 
кіно, туризм, театр — словом, весі, 
спектр людських захоплень. За 
даними проведеного дослідження 
більше 60 процентів молодих лю
дей регулярно займаються спор
том, близько 70 процентів мають 
особисті бібліотеки. 47 проценті:-, 
займаються туризмом, більше 70 
процентів захоплюються літерату
рою, 16 процентів грають на му
зичних інструментах. Зараз V 
країні нараховується кілька тисяч 
літературних гуртків, більше 
тисяч кінолюбителів.

Молодь пригне повніше і глиб
ше розуміти світ, себе і тому не
стримно тягнеться до знань, праг
не теоретично осмислити явища і 
події, що відбуваються за рубе
жем і в межах країни. Про Це.

комсомолі.
Допомагати робити людям не 

лише для себе добре, а думати 
про всіх, хто тебе оточує, — цьо
му теж навчив мене комсомол».

їх сотні, таких відповідей. Вони 
свідчать про тс, що Ленінський 
комсомол, переступивши поріг 
своєї піввікової історії, впевнено 
йде по шляху, вказаному партією, 
виховує активних борців за кому
нізм.

— НА ТРЕТЬОМУ З’ЇЗДІ 
КОМСОМОЛУ В. 1. ЛЕНІН ЗА
КЛИКАВ МОЛОДЬ ПРОДОВЖУ
ВАТИ РЕВОЛЮЦІЙНУ РОБОТУ 
БУДІВНИЦТВА КОМУНІСТИЧ
НОГО СУСПІЛЬСТВА, як вті
люють ЦЕЙ ЗАПОВІТ ВОЖДЯ 
НАШІ МОЛОДІ СУЧАСНИКИ?

Пряма відповіді, на це, наприк
лад, — думка ростовського агро
нома: «Перші намети, що були 
розкинуті в тридцяті роки на бе
регах Дніпра, Волги. Амуру, ста
ли символом псршобудівпиків, а 
комсомольська путівка — манда
том, що свідчив про належність 
до племені борців-лснігіціп, пле
мені будівників. Своїми справами 
молодь Довела вірність ідеалам 
революції, її справі».

Будь-яке нове покоління вно
сить у розвиток людства щось 
своє. Без цього неможливий про
грес. Але. щоб іти вперед, щось 
поліпшувати і розвивати, треба 
знати Історію, досвід минулих по
колінь. зрозуміти і засвоїти його 
но-творчому. Ось чому, на думку 
учасників опитування, пайдорого- 
ціиніший капітал у боротьбі за 
утвердження комуністичних ідеа
лів — це досвід старших поколінь 
революціонерів.

Всюди і завжди, в будь-якій 
професії і на будь-якій роботі - 
адже фронт революції проходить 
повсюди — наслідувати їх прик
лад. Це І значить робити револю
цію — вчора, сьогодні, завтра. Цс 
( значить осмислити головний 
зміст епохи як боротьбу між онов
леним світом соціалізму і капіта

лізмом, що чіпляється за віджи
ваюче.

«Ми — зодчі комунізму, — пише 
конструктор із Омська. — Показа
ти світові зразок загального щас
тя, суспільства з небаченими ма
теріальними й духовними пере-

зокрема, свідчать замовлення на 
суспільно-політичну книгу. Якщо, 
наприклад, у видавництві «Моло
да івардія» в 1!Н*5 році ці замов
лення складали менше 5 мільйо
нів примірників, то в 1906 — вже 
майже 17 мільйонів, а в минуло
му році — більше 23 мільйонів 
примірників.

— ПРО ВЕЛИКУ СОЦІАЛЬНУ 
АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ СВІД
ЧИТЬ її СЛАВЛЕННЯ ДО і 1’0- 
МАДСЬКОІ РОБОТИ.

Дослідження виявило. Що 
близько двох третин комсомольців 
у тій Ч.І Іншій формі виконують 
громадські доручення. 85 процен
тів юнаків І дівчат вважають гро
мадську роботу корисною, дуже 
необхідною. З великим бажанням 
виконують громадські’ роботу 
більше 50 процентів, добросовісно, 
але в силу свого обов’язку — 
близько 25 процентів, неохоче — 
4 проценти.

Величезна більшість опитаних з 
великою повагою і подякою гово
рять про свій колектив. 90 чоловік 
Із кожних 100 задоволені ділами і 
моральнім рівнем свого колекти
ву. Результати соціологічного до- 
сліджеипя показують, що ми має
мо справу з людьми, які вважа
ють себе відповідальними за п°* 
дії. іц» відбуваються навколо, хо
чуть бути «бійцями свого класу».

Опитування показало також, що 
радянські юнаки і дівчата глибо
ко зацікавлені в долях піших на
родів. Багато з них висловлюють 
бажання відправитися допомагати 
народам молодих країн, що роз
виваються,. створювати незалежну 
економіку, піднімати культуру, 
виражають готовність захищати 
соціальний прогрес, демократію і 
мир у В'єтнамі, на Близькому 
Сході, в Африці — словом, всюди, 
де прагнення народів до свободи 
прнтісияеться імперіалізмом.

— З КОГО ПРАГНЕ «РОБІ1- 
1П ЖИТТЯ» НАША МОЛОДЬ?

«У пошуках прикладу «робити 
життя з кою?» її захоплюють ви
сокі зразки життя більшовиків- 
ленінців, ветеранів революції.

Носії ідеалів молоді — це по
пулярні, знайомі всій країні лю
ди, що пішли із життя і ті. що 
нині живі га здорові, діячі між
народного комуністичного і робіт
ничого Руху, літературні герої. 
Коли учнів московських шкіл 
попросили нагнати своїх улюбле
них Героїв, «робити ЖИТТЯ < КОг- 
го», то ними були названі імена 

Енгельса. В. І. 
Дзержинського. 
О. Матросопа, 
Ібаррурі, моло-

К. Маркса. Ф. 
Леніна Ф. Е. 
В. 1. Чапаєва, 
Ю. Гаїаріна. Д. 
догяардійціп й інші. Молодих лю
дей захоплюють також позитивні 
герої творів Е. Войніч, А. Сент- 
Екзюпері, Д. Лондона. Т. Др.зй- 
зсра, Е. Хемінгуея...

Разом з тим юнаки та дівчата 
називають імена своїх учителів, 
керівників підприємств, спеціаліс
тів, передових робітників, пред
ставників інтелігенції, героїв гро
мадянської і Вітчизняної воєн, 
старих комуністів.

Об’єктивні дані проведених до
сліджень дають, таким чином, усі 
підстави сказати, що за піввіку 
Радянської влади у нас г. країні 
утвердився новий тин молодої 
людини — СВІДОМОГО борця й 
спітлі ідеали комунізму, освіче
ної, працелюбної, з високим рів
нем культурних запитів, наділеної 
почуттям соціальної відповідаль
ності і громадянства. Особисті 
риси, які властиві їй: наполегли
вість. допитливість, творче став
лення до фактів і явиш, інтерес 
до всього нового.

Це представник покоління оп
тимістів. які и своїй абсолютній 
більшості відповіли приблизно 
так: «У житті є і хороше, і пога
не. ра тісне » сумне, але хорошого 
більше ми твердо віримо, що візі 
людини залежить, 
житті більше!»

розпізнала
відділом

— Хто цс гак гарно йде? — запитали 
Один одного члени жюрі.

З-за пам’ятника Леніну чітким кро
ком, з піснею' вийшла колона спортсме-

Це паші. Горнівці,
«своїх» завідуюча піонерським 
Палацу піонерів Л. І. Бібікова.

А тим часом у 
йшли нові колони, 
міжтабіршш огляд-коикурс строю і піс
ні.

Цьому своєрідному святу передували 
внутрітабірні конкурси. А зараз змага
тимуться наіісильніші демонструва-

на рк імені 
Розпочався

Леніна 
міський

тимуть загонову форму, емблему, стрій, 
виконання пісень.

Суперечок не було: перше місце при
суджено таборові «Дружба», його на
городжено Грамотою міськкому комсо
молу та цінним подарунком. Друге і 
третє місця відповідно зайняли «Орлят
ко» і «Горн». Вони також одержали на
городи.

м. Кіровоград.
Г. 1ВАНЧЕНКО.

В «Молодому комунарі* йшла розмова про створення музею «Дніпровська 
переправа», друкувались розповіді про тих, хто одержав за форсування ~ ' 
в районі сіл ДереТакн і Куцеволівки Онуфріївського району високе 
Героя Радянського Союзу.

Пошуки червоних слідопитів щодня увінчуються успіхами: з усього 
ського Союзу надходять листи від Героїв, від сімей загиблих. У них 
ріпки фронтових газет, фотографії, інші цінні документи.

Через двадцять п’ять років стало відомим ім’я іце одного визволителя, ще 
одного з плеяди Героїв.

Дпіпра 
звання

Радян- 
— сто-

Це була перша на всю 
візію телефонна лінія, про
кладена через Дніпро. Кілька 
діб користувалися нею не 
лише артилеристи, а й коман
дир дивізії полковник Мош- 
ляк, і командуючий армією 
генерал-лейтенант Шарохін.

Наказ командира полку — 
телефонну лінію прокласти 
через Дніпро будь-якою ці
ною — старший телефоніст, 
гвардії червоноармієць 131-го 
гвардійського артполку 62-ї 
гвардійської стрілецької "" 
візії виконав з честю.

«Просмоливши» кабель озо
керитом, Уфімцов і двое його 
товаришів набрали в сусід-

корзину 
риболов

ньому селі повну 
гайок, грузил від 
них сітей, моталевих предме
тів. Човен повільно просував
ся вперед. Над головами те
лефоністів свистіли кулі. 
Жбурляючи човен у різні бо
ки, рвалися міни й снаряди. 
Німці скаженіли — човен з 
трьома настирними «русами» 
(вдень!) наближався і набли
жався, Через кожних 20—25 
метрів Уфімцев прив язуваз 
до проводу грузило і опускав 
кабель на дно. Через дві го
дини бійці просушували одяг. 
Зв'язок з вогневими пози
ціями на східному березі 
Дніпра встановлено!

Уявляючи вдоволені облич
чя комбатів і комдивів, 
командира полку, чиї спосте
режні пункти довгенько були 
відірвані від позицій полку, 
Уфімцев і собі посміхнувся.

Плацдарм біля Дереївки 
тримався.

Ці події відбувалися в кін
ці вересня 1943 року, коли 
війська Степового фронту 
вийшли до Дніпра на ділянці 
від Кременчука до Дніпро
петровська.

За подвиг, здійснений у ці 
дні, за доблесть і мужність, 
виявлені при форсуванні 
Дніпра в районі Дереїв-

ки, Костянтину Григоровичу 
Уфімцеву Указом Президії 
Верховної Ради Союзу РСР 
від 22 лютого 1944 року при
своєно звання Героя Радян
ського Союзу.

К. Г. Уфімцев з боями про
йшов Кіровоградщину, звіль
няв Молдавію, Румунію. На
городжений п’ятьма меда
лями. і

Нині комуніст з 1943 року 
Костянтин Григорович Уфім
цев живе в своєму рідному 
Саратові, працює в обласній 
конторі Держбанку.

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

Нові фільми, 
нові ролі

Наш позаштатний кореспондент, 
мистецтвознавець Й. Григор св, не
щодавно зусірівся в студії «Мос- 
фільмг; з молодими кінематографіс
тами: режисером Едуардом Гаврило- 
вим і актором Олександром Беляа- 
ським. Ось що вони розповідають 
про свої нові ооботи.

Едуард ГАВРИЛОВ:
Моє ім’я відоме глядачам з фільму «Ми

мо вікон йдуть поїзди», поставленому 
мною разом з В. Кремиевнм і присвячено
му питанням педагогіки. Незабаром |,а 
екрани виходить друга моя картина — «У 
себе вдома* (за мотивами повісті А. Кузне
цова), яка розповідає про наших сучасни
ків — сільську МОЛОДЬ, про світ її почуттів 
і турбот.

Фільм «П’ять днів відпочинку», який я

почав нпмапі на кіностудії «Мосфільм», 
буде екранним варіантом однойменної іШг 
вісті И. Герасимова. Картина перенесе 
глядача в героїчний Ленінград днів блока
ди. Тут поіпайомнвся молодий солдат 
Олексій Казанцев і Ольгою Кошкіною — 
дівчиною, що ослабла від голоду і тяжких 
випробувань. Разом дони йдуть в театр 
оперети — єдиний v ті дні театр, який за
лишився в барикадному місті. Любов по
вернула «<• життя Ольгу, заставила нові- 
рнги н свої сили. А Казанцев пройнявся 
великою в<ппопідальністю »а близьку йому 
людину, і ззоачн неї нііі і.лійспюе відчай
душний вчинок.

Хотілося А витримати ней фільм в тра- 
гікометійнлиу руслі. Адже навіть у най
тяжчі для ленінградців дні о них че вми
рало псе людське, вони черпали стійкість, 
оптимізм ч жарті, в посмішці, в доброму 
слові Наш Фільм — про ЛЮДЯНІСТЬ. ПОЧУТ
ТЯ товариськості, що дало людям сили ви
стояти.

Олександр БЕЛЯВСЬКИЙ:
V моїй біографії кіноактора є багато 

різних за хаоактеріїими і соціальними оз
наками ролей. Тут — і американський вій
ськовий льотчик, що не бажає брати 
участь у підгототіїі нової світової війни 
(«Ніч без милосердя»), 1 російський льот- 
ЧИК-ВІІ'СЬК'ШОППЛОНеіІИЙ. що знайшов при-

іулок у польському селі окупованому гіт
лерівцям і (польсько-радянський фільм 
«Перерваний політ»), типи радянських мо
лодих учених — Кргі.юв у стрічці «Іду на 
грозу» і Володимир, герой стрічки М. Ху- 
цієва «Липневий дощ».

Українським глядачам я. очевидно, доб
ре відомий з пригодницької стрічки «їх 
знали тільки н обличчя», в якій грав без
турботного гультяя і нивку, артиста Оде- 
ського оперного теагру Кулагіна. Це йому 
довіряють окупаційні власіі міста і навіть 
гестапо. Насправді ж пе чорноморський 
моряк-розвідннк. якому вдається виконати 
дуже важливе завдання підпільного обко
му партії і .радянського військового коман
дування.

Я з юних літ мріяв про класику. В театрі 
сатири, на сиен' якого я граю, мені дове
лося виконати немало класичних ролей. В 
кіно я зіграв таку роль уперше. Це Матвій 
Савич Новожилов, герой оповідання А П. 
Чехова «Баби», котрий перенесла на екран 
під назвою «Головний свідок» кіностудія 
«Мосфільм». В цьому ф.льмі. вн незабаром 
побачите ного, мені була доручена складна 
роль людини, яку сам Чехов назвав «Тар
тюфом із народу»; лицеміра, розпусника 
і безбожника, що своїми свідченнями на 
суді послав на каторгу кохану жінку.



4 <*тор< „ Монодий ко ну нар“ 24 липня 196^ рошу-—

Г 1ЛЯ ЗАВОДСЬКОЇ брами сьогодні він з’явився раШ- 
и ше, ніж завжди. Прийшов задовго до початку зміни. 

Бо знав: день має бути напруженим. Зібралось чимало не
відкладних справ у цеху. Потім — креслення, розрахун
ки. А ще — зустріч з молодими раціоналізаторами: обі
цяв же допомогти ^хлопцям. Завод виконує нове замов
лення. І тут без нього не обійдуться . Бо н цього разу він, 
Марат Калінкін, інженер-конструктор відділу головного 
механіка, має теж сказати своє слово.

А під час обідньої перерви в червоному кутку цеху — 
бесіда з робітниками. Адже він, комуніст Калінкін, ’ ще 
й аіітатор.

Є в нього в друга посада: Марат Васильович — на
чальник штабу добровільної народної дружини заводу.

...Сьогодні їх інструктує майор Петренко, заступник 
начальника міського відділення міліції по політичній 
частині.

Сьома година вечора. Калінкін з товаришами її центрі 
міста, йдуть інженери, робітники, йдуть начальники це
хів, майстри, комуністи і комсомольці. Ви їх зустріне
те на площі Кірова, на вулицях Леніна, Шевченка, 
Карла Маркса, Карла Лібкнехта.

Перша зупинка біля готелю «Україна», 
річний парубійко після чарки ’.... .

ДОМА - ЯК У гостях
були молоді самбісти України 
на особисто командній пер
шості СРСР серед юнаків, яка 
закінчилася 22 липня в Хар
кові. їх колектив зайняв у 
підсумку лише четверте місце, 
пропустивши вперед збірні 
РРФСР-2, Москви і РРФСР-1. 
Бідним був «улов» самбістів 
нашої республіки і в особово-

мї заліку: срібні медалі — у 
тримана Сулсманова із Сім
ферополя (найлегша вага) і 
Віктора Копильченка з Дні* 
иропетровська (друга півсеред
ня вага), бронзові — у хар
ків’янина Юрія Мерзликина 
(щонайлегша вага) та одесита 
Христофора Ярмакп (напів
важка вага).

(РАТАУ),

Вісімнадцптн- 
вирїшня продемонструва

ти хоробрість пе
ред студентками. 
І раптом поряд 
з ним оці поваж
ні люди...

Знову місто У 
вечірньому спо
кої. При зустрічі 
дружинників з 
працівниками мі
ліції рапорти ко
роткі:
— Ііа дільниці 

порушень поряд
ку немає.

І раптом Калін- 
кін отримує пові
домлення:

— Слюсар Ва
силь Коваль за
тримав злодія — 

шофера з приміського села Іванівни Анатолія Калампрзу. 
Цей чоловік украв десь мішок прального порошку.

Через кілька хвилин злочинець уже був у міському 
штабі добровільної народної дружини. Виявилось, що 
Каламарза вже не раз коїв злочини, відбував покаран
ня. І ось знову ступив на хибну стежку.

Десята година вечора. Ніяких пригод немає. Марат 
Васильович іде містом зі старшим сержантом міліції 
Миколою Жабокрнцькпм. 1 раптом тривожні голоси.

— Якийсь п'яниця забрався ц чужу квартиру Б’є 
посуд...

До місця події один квартал. Хулігана затримали.
Скінчилися години чергування заводських дружинни

ків. Ватажки окремих цехових загонів доповідають у 
міському штабі добровільних народних дружин як ви
конали завдання. —

СПОРТИВНИЙ ЗБІР ТРУБА СПІВАЄ

люди

КИЇВ. 22 липня. (РЛТЛХ). 
«Воїни братніх армій — вірні 
захисники революційних за
воювань народів країн соціа
лістичної співдружності» — 
такий Девіз Другої літньої 
спартакіади дружніх армій, 
яка з ЗІ липня по 8 серпня 
пройде па стадіонах і спор
тивних майданчиках столиці 
України.

Вперше воїни - спортсмени 
братніх країн зустрілися а 
Лейпцігу одинадцяті, років

тому. Нині попи знову зберу
ться разом, щоб виборювати 
першість з 12 видів спорту. До 
програми спартакіади входять 
змагання з баскетбола, волей
бола, ручного м’яча, кульової 
стрільби, вільної 1 класичної 
боротьби, легкої атлетики, вій
ськового триборства, гімнасти
ки, плавання, важкої атлети
ки, боксу. Передбачається, що 
в столиці України виступить 
понад дві тисячі спортсменів 
з одинадцяти країн.

авторитетні

1

і

* * *
...Чорні валуни води. Хлюпає через греблю. Може бу

ти небезпека. Щоб запобігти їй, сюди прибули працівші- 
разом з ни- 
чергує Ма-

кн охорони громадського порядку. А 
ми й дружинники. Поза графіком сьогодні 
рат Калінкін зі своїми товаришами.

Поза графіком... Про ці слова ніколи й 
заводські дружинники. Щодня, щогодини ..............
там, де живуть робочі люди, має бути спокій, і за тон 
спокій постійно дбають 13!) помічників Марата Васильо
вича. Дбають тут, на своєму заводі, на площах, вули
цях, у парках міста.

Недарма народна дружина рем-заводу «Укрсільгосп- 
техніки» вважається найкращою в Кіровограді. їй кру

ком ітету

не думають 
пам’ятають:

чено перехідний Червоний прапор міського 
партії.

Люди в дружині авторитетні, здебільшого це 
ти. комсомольці, передовики виробництва.

Наприклад, Михайло Микитович Шевцов — 
токар заводу. Комуніст, учасник Великої 
війни. Визволяв 1”, _ __ ___  т______ __
загарбників. Серед найактивніших дружинників — слю
сар Сергій Басюк. Він партгрупорг зміни, завдання ви
конує завжди на 140—150 процентів. Петро Микитович 
Савицькнй, фрезерувальник, партгрупорг зміни, іпже- 
нер-контролер Василь Олексійович Романчук, начальник 
відділу технічного контролю Юрій Федорович Артемов, 
молодий робітник цеху № 3 Андрій Мишаков. Серед 
дружинників — комсомольські активісти, члени завод
ського штабу «Комсомольського прожектора».

В тому, що дружина активізувала свою роботу, чи
мала заслуга парткому, комсомольської організації та 
дирекції заводу. Секретар парткому А. І. Ковальчук, 
директор заводу А. II. Грінчук теж завжди з дружин
никами, коли вони виходять на чергування. З ініціати
ви профкому заводу кращим дружинникам надасться 
триденна додаткова відпустка.

Марат Васильович і його друзі підтримують зв'язки 
з працівниками народного суду, прокуратури, відділен» 
ня міліції, їх мета — не лише ставати наперекір по
рушникам громадського порядку. Вони ведуть чималу 
профілактичну роботу серед населення, особливо се
ред молоді. І тут. на заводі, ваюме слово дружинників.

...їх поважають, шанують. / їх слово значить багато. 
Вони — люди авторитетні.

комуніс-

— кращий 
Вітчизняної 

Кіровоград від німецько-фашистських

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

і _ _ тш х
£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 25 липня. Пер

ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — «Ми тут живемо». 
(Кишинів). 10.45 — Передача з 
Москви. (М), 11.45 — «Твоя і 
моя юність». (М). 12.35 — Для 
школярів. «Життя видатних 
людей». «М. 1. Каліпін». 
13.05 — Телевісті. (К). 13.15 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 13.20 — Кіножурнал та 
художній фільм «Три тополі 
па Плющнсі». (Кіровоград). 
17.10 •— «Перлина Донбасу». 
(Донецьк). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — До Дня Військо
во-Морського Флоту СРСР. 
«Північноморці». (М). 18.30 — 
•«День за днем». (Кіровоград). 
І9.0О — Художній фільм «Зо
лоте теля». 1 серія, (К). 20.30
— Естафета новин. (М). 21.15
— До 25-річчя визволення Іва-

но-Фрзнківської області від ні
мецько-фашистських загарб
ників. «Вогонь і квіти». 
(Львів). 22.30 — «Господарі 
землі». Теленарис. (К). 23.00— 
Міжнародна товариська зу
стріч з футбола НДР — 
СРСР. (Лейпціг).

Друга програма. 18.30 — «На 
шкільних широтах». (К).

СУБОТА. 26 липня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Новини. 
(М). 10.00 — «Будьте щаслн- 
пі». Ранкова розважальна 
програма. (М). 10.30 — «Стан
дартизація і прогрес». Теле
журнал. (М). 11.00 — До
125-річчя з дня народження 
І. Ю. Рєліна. «На Чугуївши- 
ні». (Харків). 11.30 — Наша 
афіша. (К). 11.35 — Другий
республіканський конкурс 
бальних танців .Серед школя
рів. (К). 12.05 — Мультфільм. 
(К). 12.30 — «Прогрес». Інтер
національний журнал. (М). 
13.00 — В ефірі »Молодість». 
(М). 13.30 — »Здоров’я». Нау
ково-популярна програма. 
(М). 14,00 — «Через 25 років», 
(М). 14.30 — Е. Скриб. «Дже- 
фет, або в пошуках батька». 
Прем’єра телеспектаклю. ЇМ). 
15.45 — Новини. (М), 16.0Q —

АДРЕСА і телефонні
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

Б К 02632. Індекс 61197,

МІЖНАРОДНІ ЗУСТРІЧІ
ФУТБОЛІСТІВ

ДОНЕЦЬК, 22 липня. (РАТАУ). Перший міжнародний матч 
у цьому сезоні і 110-й числом у своїй біографії провели вчо
ра футболісти місцевого «Шахтаря». їх суперником була 
команда «Хемі» з Німецької Демократичної Республіки. 
Дев'ять років тому «Шахтар» зустрічався з цим клубом, пе
ремігшії з рахунком 2:1. 1 ось тепер уже на своєму полі 
футболісти «Шахтаря» також виграли — 4:2.

* Ф ;?•
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 22 липня. (РАТАУ). Івано-Франків

ський «Спартак» учора на своєму полі приймав футболістів 
швейцарської спортивно-гімнастичної спілки «Сатус». Між
народна товариська зустріч закінчилась перемогою . при 
карпатців з рахунком 6:1.

0 ШАЛЕНИЙ СВІТ

СМЕРТЬ ФУТБОЛІСТА
Так назвав спій матеріал за

хіднонімецький журнал «Бун
те ілюстріргс», звідки взяте 
це фото. «Ного удари були 
невідпорні, — пише журнал,— 
його голи піднімали глядачів 
зі своїх місць: 26-річний Джу
ліано Токкола оув »є лише 
одним з молодих футболістів 
клубу «АК Ром», але й одним 
з кращих. За один сезон син 
торгівця із Унівето Терме (по
близу Пізи) сам забив сім
надцять голів! Люблячі фут

бол римляни вітали свого ге
роя, як гладіатора часів Це
заря».

Становище Джуліано дійсно 
в дечому було схоже па ста
новище гладіатора. Хазяї клу
бу змушували чудового футбо
ліста грати буквально п кож
ному матчі. Про відпочинок не 
могло бути іі мови, адже ім’я 
Токколи збирало глядачів, а 
значить і їх гроші в касу 
клубу.

Але змінилося становище 
Джуліано, коли він захворів і 
став скаржитися на біль у 
серці. «Нічого серйозного, 
грати може», — вирішив лі
кар клубу. І Джуліано пови
нен був знову виходити па по
ле, щоб, забувши про біль, за
бивати голи. «Він забивав їх, 
поки більше не Зміг..,», — 
констатує «Бунте ілюстріргс». 
На знімку відбито момент од
ного з останніх матчів з учас
тю Джуліано. Без сторонньої 
допомоги він уже не міг піти 
з поля.

Звичайно, хворе серце Джу
ліано не могло витримати по
дібного навантаження. Недав
но 50 тисяч італійців ховали 
свого кумира. Газети писали 
про «несподівану трагедію». 
Ллє чи така вона несподіва
на? Адже ділкам від футбола 
було відомо, що Джуліано 
тяжко хворий. Відомо також, 
що кожний другий майстер 
шкіряного м’яча в Італії обо
в’язково отримує від лікаря 
свого клубу допінг, що досить 
швидко приводить до печаль
ного кінця.

Фото ЛПН,

«На меридіанах України». 
(К). 16.30 — -«Сила правди не
здоланна». Виступ II. Рибака.
17.39 _ Тслсатлас народів
СРСР. «Калмицька АРСР», 
(М). 18.00 — Концерт естрад
ного оркестру. (М). 18.55 —
«Золоте теля». •• Художній 
фільм. II серія. (М), 20.30 —• 
«Ленінізм — прапор нашої 
епохи», (М). 21.00 — Повіти. 
(М). 21.15 — «Вечірній Ленін
град». Естрадний концерт. 
(Ленінград), 22.15 — Програма 
кольорового телебачення. (М).
23.45 — Новини. (М).

З ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР. 24 липня. 10.00 — 

Новини. (М). 10.15 — Для ді
тей. «Приходь, казко». (М).
10.45 — І Всеросійський фести
валь фольклору. (М). 11.45 — 
Польська виставка — дітям. 
(М). 12.15 — «Канікули — по
ра спортивна». (М). 12.45 —
Телевісті. (К). 17.Ю - «Кож
ним рядком твори добро».
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 — 
»Музичний кругозір». (К). 
19.00 — Програма кольорового 
телебачення. Художній фільм

«Дружина для австралійця». 
(М). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — Міжнародний ог
ляд. (К). 21.45 — .«Таланти
твої, Україно». (Львів). 22.30— 
Творчий вечір акторів Москов
ського театру їм, О. С. Пуш
кіна. (К).

П’ЯТНИЦЯ. 25 липня. 10.00 
— Новини. (М). 10.15 — Для
школярів. «Ми тут живемо». 
(Кишинів). 11.45 — «Твоя і моя 
юність». Документальний 
фільм. (М). 12.35 — Для шко
лярів. «Соратники В. І. Лені
на». :«М. І. Каліиін». (М). 
13.05 — Телевісті. (К), 17.40 — 
Телевісті, (К). 18.00 — ’«Північ
номорці». Передача до Дня 
Військово - Морського Флоту 
СРСР. (М). 18.30 - Фільмі)
для дітей. 18.50 — Художній 
фільм «Війна і мир». IV се
рія. 20.30 — Естафета новин. 
(М). 21.15 — До 25-річчя виз
волення Івано-Франківська під 
німецько-фашистських загарб
ників. «Вогонь 1 квіти», 
(Львів). 22.30 — «Господар 
землі». Теленарис. (К). 23.00— 
Футбол: НДР — СРСР.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Киропоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

ї ----------------------------------------------------------------------------------

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.
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Інгульське сільське професійно-технічне училище № 4
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ПА ОДНОРІЧНІ І ДВОРІЧНІ КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ- 
МАШИНІСТІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

Па дворічні курси трактористів-машіїпістів широкого 
профілю приймаються юнаки та дівчата віком не менше 
15 років б місяців, а на однорічні курси — віком по меи» 
ше 16 років 6 місяців з освітою 8, 9, 10 класів.

Для вступу в училище треба подати заяву на ім’я дії* 
ректора, направлення з радгоспу чи колгоспу, свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження чи паспорт, харак
теристику зі школі), довідку про стан здоров’я, довідку 
з місця проживання, довідку про склад сім’ї, б фотокар
ток розміром 3x4 см.

Заяви з документами приймаються щодня.
Початок занять 1 вересня і 15 листопада 1969 року по 

мірі комплектування навчальних груп.
Зараховані до училища забезпечуються триразовим 

безкоштовним харчуванням, стипендією в розмірі 19 
карбованців на місяць (одруженим — 20 карбованців на 
місяць), спецодягом, постіллю.

При училищі працісс консультпуикт Устннівської заоч
ної середньої школи і учні можуть вчитися заочно в 8, 
9. 10 і 11 класах заочної школи.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: село Інгульське Устииівеького 
району Кіровоградської області. ДИРЕКЦІЯ,

ХАРКІВСЬКИМ
ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ
ІНСТИТУТ

оголошує набір студентів на 1969—1970 навчальний рік 
зоотехнічного і ветеринарного факультетів. При зоотех

нічному факультеті є відділення птахівництва.
Інститут готує вчених зоотехніків і ветеринарних лі

карів.
Прийом на перший курс проводиться згідно правил,—є 

установлених Міністерством вищої і середньої сисцїаль- 1 Ц. 
ної освіти СРСР.

Заяви подаються на ім’я ректора інституту.
До заяви додаються: документ про освіту (оригінал), 

характеристика-рскомендація, медична довідка (ферма 
№ 286). витяг із трудової книжки, 4 фотокартки (розмі
ром 3x4 см), довідка з місця проживання.

Документи приймаються до 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня з таких дисциплін: 

хімії (усно), фізики (усно), біології (усно), російської 
або української мови і літератури (твір).

Строк навчання на зоотехнічному факультеті — 4 ро
ки 4 місяці, па ветеринарному — б років.

Адреса інституту: м. ХАРКІВ, П/В «ЗООПІСТИТУТ», 
ХАРКІВСЬКИЙ зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

АНАНЬЇВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969—1970 

НАВЧАЛЬНИЙ рік на стаціонарне 
1 заочне відділення

СТРОК НАВЧАННЯ:
з відривом від виробництва на базі неповної 

середньої школи — 2 роки 10 місяців, на базі се
редньої школи — 1 рік 10 місяців;

без відриву від виробництва па базі неповної 
середньої школи — 4 роки, на базі середньої 
школи — 2 роки.

Вступники складають такі екзамені):
на базі неповної середньої школи — з росій

ської або української мови (диктант) і матема
тики (усно);

па базі середньої школи — з російської або 
української мови і літератури (твір), математи
ки (усно).

Документи приймаються до 31 липня 1969 року 
(від випускників середніх шкіл — до 15 серпня).

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня. На заоч
ний відділ — з 11 по 20 червня, з II по 20 липня, 
з ІЗ по 20 серпня.

Особи, які мають стаж роботи 2 роки, зарахо
вуються поза конкурсом.

Адреса технікуму: м. АНАІІЬТВ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, вул. ПУШКІНА, 02.

ДИРЕКЦІЯ.
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КИЇВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ .1 
їм. М. ОСТРОВСЬКОГО

ОГОЛОШУЄ II РИПОМ УЧНІВ
На денне навчання з спеціальностей: 
електротягове господарство залізничною транспорту, 
радіозв’язок і радіомовлення,
автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті

(на базі восьмирічної і середньої школи), 
енергопостачання і енергетичне господарство залізнич

ного транспорту,
провідний зв’язок (на базі восьмирічної школи).
На вечірнє навчання з спеціальності: 
електротягове господарство залізничного транспорту 

(па базі середньої школи).
На заочне навчання з спеціальностей: 
автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті, 
радіозв’язок і радіомовлення.
провідний зв'язок, 
енергопостачання і енергетичне іосподарсіво залізнич

ного транспорту,
електротягове господарство залізничного транспорту

(на базі восьмирічної і середньої ніколи).
Заяви приймаються:
па денне навчання в групи на базі восьмирічної шко-

■ли — до 31 липня, в труни на базі середньої інколи —< 
до 1а серпня, на вечірнє навчання — до 6 серпня, на 
заочне навчання — до Ю серпня.

Зараховані до технікуму забезпечуються стипендією І 
гуртожитком на загальних підставах.

Початок навчання 1 переспи. -*'5-
Адрсса технікуму: КИІВ-37, НОВІ ГРОФЛОІСБКИІІ Й 

ПРОСПЕКТ, 105.
Телефон 70-62-41.

ДИ РЕКШЯ.
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