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иГ Над степом жиіниіа симфо
нія, радісна пісня врожаю. 
Для людніш попої та пісня, 
може, іі безіменна, та запи
тайте в голови колгоспу чи 
агронома, і він назие десят
ки імен невтомних її авторів. 
Цс ж зробив і Олександр Ру
денко, заворг Новгородків- 
ського райкому комсомолу, 
член районного комсомоль
ського штабу «Жнива — 69»;

— 212 комбайнів працює ни
ні на полях району. Чимало 
командирів степових кораблів 
— комсомольці і молодь, 
особливо багато молодих по
мічників комбайнерів. У кол
госпі «Зоря комунізму» ус
пішно міряються силами з до
свідченими жниварями молоді 
комбайнери Василь Шайнога 
та Яків Кумпан. Василь Шай
нога, наприклад, за перші гри 
дні роботи намолотив близько 
000 центнерів зерна. Відзна
чаються сумлінністю помічни
ки комбайнерів комсомольці 
Микола Шалашеїіко та Василь 
Головко з колгоспу імені Куй- 
бншева, Олександр Якуб з 
радгоспу «Третій вирішаль
ний» та інші.

Змагання на кращого жни
варя точиться напружене. Пе
реможців чекають перехідний 
вимпел райкому комсомолу, 
грамоти, премії.

Велику допомогу в збиранні 
врожаю подають школярі. Так, 
у колгоспі імені Шевченка 
брати Сергій та Анатолій Анд- 
ріяновн працюють вантажни
ками на автомашинах, Воло
димир Демченко, десятиклас
ник — помічником комбайне
ра. П’яти- і шестикласники в 
цій артілі теж не без діла. Во
ни допомагають збирати вро
жай в саду та на городах. В 
артілі імені XXII з’їзду КПРС 
допомагають збирати врожай 
Володимир 'Гаратула, Василь 
Буряк, Віктор Галуха... За по-

псредніми даними в збиранні 
врожаю бере участь більше 500 
школярів.

Напередодні жнив райком 
комсомолу провів семінар сек
ретарів первинних комсомоль
ських організацій і «прожек
тористів». І зараз всюди від
чутно пильне око «прожекто
ристів», комсомольську турбо
ту про врожай. З’явився, на
приклад, майстер Канівського 
хлібоприймального пункту 
В. М. Бсгма па роботу напід
питку, і відразу ж у «Прожек
торі» — уїдлива карикатура. 
Комсомольсько-молодіжна лан
ка по очистці зерна в складі 
Миколи Захарова, Сергія 
Проводіяпа, Галини Шайиоги, 
Марії Фісаи, Люби Бороніг і 
Миколи Бойка з колгоспу 
імені Леніна відправила на 
елеватор -S00 центнерів зерна 
за одну ніч, а вже ранком 
про не довідалися всі одно
сельчани з «Комсомольського 
прожектора».

Минулого тижня провели 
районний рейд-перевірку збе
реження врожаю. «Прожекто
ристи» побували па токах, у 
полі, перевірили, чи немає 
втрат па дорогах.

Хоч комбайнери весі, час У 
полі, але вони обізнані з ос
танніми подіями я країні і за 
рубежем. Про це турбуються 
полії інформатори. Часто мож
на зустріти біля збиральних 
агрегатів секретаря комсо
мольської організації колгос
пу імені Ілліча Леоніда Во
роного. Постійно в полі, біля 
комбайнів Петро Телюта, сек
ретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Улья- 
нова.

Коли вслухаєшся в симфо
нію жнивного поля, помічаєш, 
що серед її багатоголосся 
зринає почергово в різних кін
цях роздумлнво-хвнлююча піс
ня *С чего пачинаетея Родн-

ла?» чи тривожна про тс, що 
«росте у Волгограді берізка». 
То вже голос агігкультбригадн 
районного Буднику культури. 
З цією бригадою я познайо
мився на Куцівському .хлібо
приймальному пункті. Поки 
придивлявся, як десятикласни
ці Ганна Присяжна, Алла Га
дюк, восьмикласниця Надія 
Корчпк (вони — візнрувальнн- 
иі пункту) брали проби з ма
шин і робили записи, поки бе
сідував із директором прий
мального пункту М. 1. Гара- 
іценком, настав час обідньої 
перерви. От тоді прямо перед 
в’їздом на пункт і відбувся 
концерт. То нічого, що «Угор
ський танок» на піску перед 
брамою виконувати важче, ніж 
па сцені. То нічого, що сур
млять і гудуть автомашини. 
Від того сатиричні мініатюри 
у виконанні Тамари Сидорчук 
це стають менш колючими, а
пісня « Огромное небо» у BIIKU-
панні ї стяни Мелешко —
менш чарівною і привабли-
Мою«

Не аплодує внконавням
тільки Меланін Терен гіївиа

ЦИФРИ
ТРУДОВИХ 
ЗВЕРШЕНЬ

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ
Протягом місяця па В Дії І 

СРСР майоріли державні пра
пори Польської Народної Рес
публіки і Радянського Союзу. 
Тут було розгорнуто ювілейну 
промислову виставку «25 років 
Польської Народної Республі
ки». За час її роботи з досяг
неннями братнього народу в 
галузі економіки, науки і куль
тури познайомилось більше 
мільйона москвичів і гостей 
столиці. 27 линия виставка за
крилась.

Кореспондент ТАРС звернув
ся до директора виставки Та
деуша Вальчиксвича з прохан
ням розповісти про підсумки 
її роботи. Ось що він повідо
мив:

— На ювілейній промисловій 
пистаяці, яка Ілюструє досяг
нення країни за 25-річннй пе
ріод соціалістичного розвитку,

ми прагнули показати все. па 
Що здатна творча праця віль
ного народу, який будус со
ціалізм.

Це була найбільша експози
ція, яку будь-коли показува
ла народна Польща за рубе
жем. Вистапка займала плоШУ 
в ЗО тисяч квадратних метрів.. 
Понад 500 найбільших полі, 
ських підприємств демонстру
вали тут спою продукцію, Ві
дому не тільки в Радянському 
Союзі, а іі у багатьох інших 
державах. Цікаво відзначити, 
що майже три чверті всіх екс
понатів — це машини, перега
ти, ріяіс устаткування і при
лади.

Під час роботи виставки бу
ло проведено дев'ятнадцять 
галузевих днів, присвячених 
різним галузям науки, техніки і 
промисловості. ІІ Ці ДНІ мі-

Матірна, перукар. Вона при
їхала разом з агітнультбрига 
дою і зараз зайнята роботою.

1 знову псі в агітпоїзді. 
Танцюрист Микола Дяченко — 
вже не танцюрист, а просто 
водій голубого автобуса. А 
решта — просто пасажири. 
Напрямок — на радгосп «Тре-' 
тій вирішальний».

Тут, я автобусі, я взяв дру
ге інтерв’ю — у члена комсо
мольського штабу по збиран
ню врожаю, завідуючого ра
йонним відділом культури 
В. М. Нестеренка, який по
дорожував разом з агіткульт- 
брнгадою.

— Це вже дев’ятий концерт 
бригади, — повідомив він. — 
Перед цим за три дні побува
ли в колгоспах імені Леніна, 
«Перемога», імені Ульянова, 
імені XXII з’їзду КПРС. Є 
сім агіткультбрнгад клубів і 
Будинків культури колгоспів, 
я-: теж виступають перед 
жниварями. Користуються по
пулярністю виступи агіткульт
брнгад Повгородківського, 
Всршипокам ’янського, Мптро- 
фанівського, Спасівського 
сільських Будників культури, 
Верблюзького клубу.

Разом з бригадою районно
го Будинку культури постійно 
виїжджає лектор райкому 
партії Н. П. Буряк, яка зна
йомить хліОорооів з матеріа
лами міжнародної Наради ко
муністичних і робітничих пар
тій, з подіями в країні й за 
рубежем.

З бригадами сільських клу
бів і Будинків культури та
кож виїздять члени місцевих 
організацій товариства «Знан
ня».

, ...Ось і радгосп. II одному з 
полів працює сім комбайнів.

Снують автомашини з зерном. 
Через якийсь десяток хвилин 
комбайни зійшлися на краю 
поля, механізатори розмісти
лися колом на стерні. Народ
ний суддя II. К. Карпенко (на 
цей раз вона була з брига
дою) познайомила їх із зако
нодавством про сім’ю і шлюб. 
А потім — концерт. Ведуча 
Таня Мелешко щиро вігзла пе
редовиків збирання в радгос
пі Костянтина Руденка, Мико
лу Задираку, Григорія Кирсу- 
на та інших з успіхом. А бу
фетниця Валентина Дорогань 
люб’язно пропонувала лимо
над...

і знову шурхотить в бунке
ри пшениця. Вітер полоще пе
рехідний червоний вимпел на 
агрегаті Костянтина Руденка і 
Олександра Якуба. А голубий 
агітпоїзд уже прямує в інше 
іхісподарст во.

в. цвях, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На фото: вгорі — виступає 
зі іткультбрнгада (на перед- 
.ч'.ому плані — Ліна'Лебедева 
і Володимир Базів). Внизу — 
знову за роботу. Комбайнер 
Костянтин Руденко І його по
мічник комсомолець Олек
сандр Якуб.

За повідомленням 
Центрального статистич
ного 
Раді 
у першому півріччі 1969 
року план 
промислової 
і випуску більшості най
важливіших видів виро, 
бів перевиконано.

У повідомленні відзна
чається, що проведений 
у квітні цього року Все
союзний ювілейний су- 
ботник, в якому взяло 
участь 115 мільйонів чо
ловік, — майже все пра
цездатне населення кра
їни, ознаменувався ве
ликими виробничими до
сягненнями, 
вкладом у 
плану.

Приріст промислового 
виробництва у минуло
му півріччі порівняно з 
першим півріччям мину
лого року становить 6,9 
процента.

Найважливіші галузі 
про/лисловості збільшили 
виробництво продукції. 
Зріс випуск товарів на
родного споживання.

На кінець півріччя за 
новою системою плану
вання і економічного 
стимулювання працюва
ло 33,6 тисячі промисло
вих підприємств, які ви
робили більш як 80 про
центів усієї промисло
вої продукції і дали 90 
процентів прибутку.

Продуктивність праці 
у промисловості зросла 
порівняно з відповідним 
періодом минулого ро-

управління при 
Міністрів СРСР,

реалізації 
продукції

значним 
виконання

ку на 4,4 проценте. При
буток в цілому по на
родному господарству 
збільшився на 7 процен
тів.

Посівні ПЛОЩІ всіх 
сільськогосподарс ь к и х 
культур у країні переви
щили площі минулого 
року і становили 208 
мільйонів гектарів. Роз
ширено площі зернових. 
У багатьох районах -кра
їни колгоспи і радгоспи 
розгорнули збирання 
врожаю. Піврічний план 
закупок продуктів тва
ринництва в цілому ви
конано.

У минулому півріччі 
введено в дію за раху
нок державних централі
зованих капітальних
складень основні фонди 
вартістю в 11 мільярдів 
карбованців, що на три 
проценти більше, 
введено за той 
ріод у минулому

Збільшилась 
ність робітників 
бовців, зайнятих 
родному 
на 4 проценти. Зросле 
їх заробітна плата: сп
лата праці' колгоспників 
підвищилась на 5 про
центів; розвивались тор
гівля і громадське хар
чування; тривало поліп
шення житлових і куль- 
турно-побутоЕих умов 
населення. Досягнуто 
дальших успіхів у роз
витку охорони здоров’я, 
народної освіти, неуки й 
культури.

ніж 
же пе- 
році.
ЧИСЄЛЬ- 
і служ- 

у на- 
господарстеі,

(ТАРС).

НАГРУДНІ ЗНАКИ
Указом Президії Верховної Ради УРСР під 25 липня 

ц. р. засновано нагрудні знаки до Почесної грамоти та 
Грамоти Президії Верховної Ради УРСР.

Право на одержання нагрудних знанії’, мають також 
особи, які нагороджені Почесною грамотою або Грамо
тою Президії Верховної ради Української РСР до ви
дання цього Указу.

(РАТАУ).

НА ЗДОБУТТЯ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ
Ill. М1ІКО.П1 ОСТРОВСЬКОГО

ністри і голови державних ко
мітетів, фахівці виступали пе
ред радянськими колегами з 
доповідями, лекціями, бесіда
ми.

Паша виставка була покли
кана познайомити радянських 
друзів з успіхами Польщі за 
роки народної влади. І мені 
здається, що з ним завданням 
ми справилися. Доказ цього— 
численні контракти, укладені 
радянськими і польськими 
зовнішньоторговельними ор
ганізаціями. їх сума стано
вить майже півмільярда кар
бованців.

Виставка, сказав наприкінці 
Т. Ва.чьчпкевнч. сприяла зміц
ненню уз дружби та ділового 
співробітництва між IIПр і 
СРСР. згуртованості наших 
народів у боротьбі за розви
ток соціалістичного і кому
ністичного будівництва, у бо
ротьбі за мир в усьому світі.

(ТАРС).

Центральний Комітет ЛКСМУ пові
домляє, іцо на здобуття республікан
ської комсомольської премії їм. Миколи 
Островського Іч69 року за кращі тво
ри літо* -зі’ і мистецтва та високу 
виконавсь..} майстерність висунуті такі 
кандидатури;

В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
БЛИЗНЕЦЬ Віктор Семенович — за 

повість «Древляни». (Висунутий ре
дакцією газети «Молодь України»),

ГОНЧАРЕНКО Іван Іванович — за 
плодотворну розробку КОМСОМОЛЬСЬКОЇ, 
військово-патріотичної тематики в пое
тичній творчості та велику громадську 
роботу. (Висунутий секцією поезії Спіл
ки письменників України).

КОЛОМІСЦЬ Володимир Родіоно- 
вич — за поетичні книги «Планета на 
житній стеблині» та «Поезії». (Висуну
тий секцією поезії Спілки письменників 
України).

КОЛОМІСЦЬ Олексій Федотович — 
за п’єси «Планета сподівань», «Спасибі 
тобі, моє кохання» та «Горлиця». (Ви
сунутий редакцією журналу «Дніпро»),

В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
для дітей та юнацтва:

БИЧКО Валентин Васильович — за 
книги «То не маки цвітуть». «Над озе
ром зорі», «Син Жовтня», «Він в сер
цях у нас», «До нас прийшов Ленін». 
(Висунутий видавництвом «Веселка», 
редколегіями журналу «Піонерія» та 
газети «Зірка»).

КАРАСЬОВА Віра Євіеніїїчіа — за 
кікиги «Кирюшка» та «Маихенька». 
(Висунута редколегією журналу «Ма
лятко»),
В ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКИ
І ПУБЛІЦИСТИКИ:

ЧАЛИМ Богдан Йосипович — за

книгу «Впер з України». (Вз-.сувутнй 
видавництвом «Веселка» та редколегією 
журналу «Піонерія»),
В ГАЛУЗІ МУЗИКИ:

ДИЧКО Людмила Василівна — за 
кантату «Ленін» для солістів, хору та 
симфонічної о оркестру на слова радян
ських поетів. (Висунута Спілкою компо
зиторів України та Шевченківським ра
йонним комітетом ЛКСМУ м Києва).

ЗОЛОТУХИ! Володимир Максимо
вич — за симфонічну поему «.Пам’яті 
Невідомого солдата» та патріотичні 
комсомольсько-молодіжні пісні (Вису
нутий Спілкою композитор; із України 
та Ленінським районним коміїеісм 
ЛКСМУ м. Києва).

КОВАЧ Ігор Костянтниоьяч за во
кальні твори «Балада про комуі арів». 
«Пісня про невідомою трубача», 
«Комсомольські внески» та ряд інших 
творів, які оспівають іероіку радян
ського народу. (Висунутий Харківським 
обласним відділенням Спілки компози
торів України іа Харківським обкомом 
ЛКСМУ).
В ГАЛУЗІ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСІЕЦТВА.

КАЛЬЧЕНКО Галина Никнфорівна 
за скульптурні робот останніх років, 
у яких відтворені образи І ероїр Радян
ського Союзу, Героїв Соціалістичної 
Прані та видатних діячів української 
культури. (Висунута редколегій'' газети 
«Культура і життя»).

КЛОКОВ Вячеслав Михайлович — 
за скульптурні гворн, присвячені радян
ській ’молоді: «Усть-Ілім», «Ланкова», 
«Полудень». (Висунутий редколегією 
журналу «Мистецтво»).

ЛОЗА Адольф Іванович — худож
ні твори «Революційний марш» «В сте- 

(Закінчення н<; 8-й сюр.).

ЕЗ
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КУРС

КА

ПЕРЕМОГУ
Цей знімок зроблений 

квітня 1917 рику, коли В. І. 
Ленін виступає у Таврійсько
му Палаці на зборах більшо
виків, учасників Всеросійської 
наради Рад робітничих і сол
датських депутатів з доповід
дю «Про завдання пролетаріа
ту в даній революції». Він ви
кази свої «Квітневі тези», то 
озброїли партію науково оЬ- 
груитованкм планом боротьби 
та перехід аід буржуазно-де
мократичної революції до со
ціалістичної.

У тезах розглядається на
самперед питання про став
лення до війни — найпскучіиіе 
питання, іц<> хвилювало наро
ди Росі? і всього свіїу. Вій
на Росії І при Тимчасовому 
уряді, говорив Ленін, лншає-

ться грабіжницькою, імперіа
лістичною через буржуазний 
характер цього уряду. Клас 
капіталістів, зв’язаний з бан
ками. залежний у фінансово
му і дипломатичному відно
шеннях від більш могутнього 
аигло французького імперіа
лі і.му, ніякої іншої війни, 
крім імперіалістичної, прова
дити не може. З цієї війни не 
можна впити без повалення 
влади капіталу, без переходу 
державної влади до рук про
летаріату і пайбідиіших версія 
селянства, які примикають до 
нього. Тільки ця влада може 
дати народові мир, хліб і сво
боду, повернути країну на 
цілях соціалізму. Звідси біль
шовицькі лозунги: «Ніякої під
тримки. ні найменшого довір'я 
Тимчасовому Уралові!». «Вся 
влада Радам!».

У «Квітневих тезах» Ленін 
проголосив курс на перемогу 
соціалістичної рево л юці ї. 
«Своєрідність поточного мо
менту в Росії поляїае В ПЕ
РЕХОДІ від першого етапу 
революції, який див владу 
буржуазії в силу недостатньої 
свідомості і організованості 
пролетаріату, — ДО ДРУГО
ГО її етапу, який повинен да
ти владу в руки пролетаріату 
і пайбідніших верств селян
ства». (В. І. Ленін. Твори, 
т. 21. стор. 4). Це положення 
є вихідним і центральним 
пунктом тез.

Уже в 1905 році В. І. Ленін 
побачив у Радах не тільки ор
гани збройного повстання, 
але й зародки нової револю
ційної влади. Тепер, на осно
ві повчальних уроків Ііарінь- 
кої комуни і досвіду двох ро
сійських революцій ВІН у 
«Квітневих тезах» висунув 
республіку Рад як політичну 
форму диктатури пролетаріа
ту. Ніг парламентарна рес
публіка. — повернення до неї

від Р. Р. Д. було б кроком 
назад. — а республіка Рад ро
бітничих. батрацьких і селян
ських депутатів по всій краї
ні, знизу доверху». — прого
лосив Ленін. (В. І. Ленін. 
Твори, т. 2-1, стор. 5).

Ленін, викриваючи опорту
ністів, довів, що життя вису
нуло в порівнянні з парламен
тарною республікою новий 
«виший тип демократичної 
держави» і таким типом є рес
публіка Рад.

Це було видатне відкриття 
творчого марксизму. Воно ма
ло історичне .значення для за- 
безпечеиня перемоги соціаліс
тичної революції н жовтні 
1917 року, встановлення Ра
дянсько? влади і побудови со-

піалізму в нашій країні, а та
кож для вироблення політич
них форм диктатори робітни
чого класу в країнах народ
ної демократії Європи і Азії, 
на острові свободи — Кубі.

У «Квітневих тезах» сфор
мульовано економічну плат
форму пролетарської партії, 
тактику партії в боротьбі за 
соціалістичну революцію.

В результаті глибокої о ана
лізу історичної обстановки, 
яка склалася тоді, Володимир 
Ілліч обгрунтував можливість 
мирною переходу влади в ру
ки пролетаріату. Він дав те 
один переконливий доки і про
ти брехливих вигадок ворогів 
пролетаріату, які твердили, ні
би комуністи завжди при всіх

обставинах, стояли і стоять за 
насильственнй спосіб завою
вання влади робітничим кла
сом.

«Квітневі тези» Леніна є ви
датним документом творчого 
марксизму. Вони орієнтували 
партію на повий, справді 
марксистський революційний 
курс, озброювали її новими 
програмними і тактичними ло
зунгами величезної мобілізую- 
чої сили. Своїми тезами Ленін 
виводив партію на широкий 
шлях послідовної класової бо
ротьби за перемогу соціаліс
тичної революції. В їх основі 
лежало геніальне .ленінське 
положення про можливість пе
ремоги соціалізму в одній 
країні.

ДО 100-РІЧЧЯ з дня 
НАРОДЖЕННЯ 

В. І. ЛЕНІНА

ВИСОКА ЧЕСТЬ
ОДЕСА. Рішенням Ради 

Міністрів УРС.Р Одеському 
заводові радіально-сверд
лильних верстатів присвоено 
ім’я В. І. Леніна. Це — од
не з передових підприємств 
у системі міністерства вер
статобудівної та інструмен
тальної промисловості СРСР. 
За чверть століття завод ви
пустив понад 40 тисяч пер
шокласних верстатів, які те
пер купують 55 країн світу, 
в тому числі Японія. СІМА, 
Англія, Франція. ФРІ!, Іта
лія, Канада.

СТОРІН к и
БІОГРАФІЇ ІЛЛІЧА

ЛЕНІНГРАД. Першому 
приїздові Володимира Улья
нова я Петербург присвяче
на і випущена «Леннздатом» 
книга «Ленін і петербурзь
кий університет». Вона роз
повідає про те. як двадцяти
річний Володимир Ульянов 
вперше в 1890 році приїхав у 
Петербург. В університеті і 
він ознайомився з програ
мою державних екзаменів. 
Через рік Володимир Улья
нов знову прибув у місто на 
Неві і склав «екстерном 
тринадцять усних і однії 
письмовий екзамен з 18 пред
метів» по юридичному фа- 1 
культсту. Глибокими знай- ! 
нямп він завоював право на 
одержання диплома першо- | 
го ступеня.

(РАТАУ).

Три
телеграми
ЯК ДО СВІТЛА тягнеться псе ичі- 

пе, так трудящих завжди приваб
лювало до Леніна. Ходаки, листи і те
леграми Іллічу, зустрічі з ними на збо
рах • «ітитах. — псе пе луже багаті» 
давало і В. 1. Леніну в його повсякден
ній великій роботі. Дбайливо збираю
чи тисячі фактів він обдумував 
злажу вав, порівнював, аііалі іував. 
давало йому Ше одну перевагу 
ворогами, яких- він умів обходити 
лимп маневруваннями. Дія Леніна
ло цілком ясно, що думає і почуває 
сибірський селянин, червоіюарміс ці. чи 
донський козак. Він проникав у думки 
І вгадував бажання путнловсі.кого ли
варника, українського хлібороба, волзь
кого вантажника...

Ми розповімо прг. три телеграми, які 
було послано В. І. Леніну, про великі 
перетворення п тих краях, звідки було 
послпно ці телеграми.

Ось телеграма із Знам'янки, надісла
на Іллічу 25 квітня 1920 року. Б ній 
говориться: «Ми, робітники, службовці 
і громадяни Знам’янки, зібравшись ні 
загальні збори Для виборів Ради, стої
мо осі на радянській платформі. 
оДиз тільки може дати 
за яке боролись наші і 
десятків років.

Шлем.; приаіі нашій Червоній 
яка проклала вільний 
ління робітникові і 
во»!

Шлемо пріїшт вождю пролетарської 
резолюції Леніну».

Знам’янка. Багато доброго, повчаль
ного про неї говорять іараз. У вагон
ному депо запровадили виробничу есте
тику. У локомотивному депо, не зни
жуючи планів перевозки вантажів, бук
вально на ходу «пересіли» з парово
зів на електровози і тепловози. Маши
ністи тепер постійно водять великова
гові поїзди • пише в цьому році пере
везли понад план кілька — —— 
гоїш народної оспода рськи х 
значно знизили собівартість 
На ву..іі впроваджуються 
сягнешіи науки і техніки.

З гих нір. як було посланії телеграму 
Іллічу, ра ночі зміни сталися іі у місті, 
й у Знак'ямському районі. Ко ігослнн- 
ки живуть заможно і культурно. Розпо
вімо коротко Лише і 
імені Дзержипського. 
одержують оплачувані 
рахунок колгоспу 
ігають у кращих

і нам те 
товариші

шлях До 
селянинові

яка 
благо, 
багато

Сот тисяч 
вантажів, 

нереве ІСІІЬ. 
останні ДО

про одну артіль 
Тут колгоспники 

і відпустки, за 
лікуються і підпочи- 
здравіїнцях країни. 

Колгосп за свої кошти збудував школу 
купуг дітям учнівську форму, організу
вав у школі дворазове безкоштовне хар
чування. У себе в селі, у своєму Ьу 
дннку культури. колгоспники мають 
можливість подивитись не тільки кіно і 
концерт, а й спектаклі професійних ар
тисті:; , обласного центру І столпи1 
республіки.

...Ми — на гпаряиіши.ькій фермі. Ве
ликий чотирьохрядннй корівник нага
дує собою цех. До речі, його тут тепер 
так і називають: молочний Цех. Транс
портери замінили фізичну працю лю
дей. Є автопоїлки. Доїльні установки Т 
центральним молокопроводом, електро
водонагрівачем.

— Що Й каїаїн: комплексна механі
зація буквально розв’язала нам руки,— 
говорить ------ " -
Тепер у 
— вісім

Доярка Попіиа Войтович. ~• 
нас робочий День триває сім 
юдин; ми працюємо менше, а 

заробляємо більше, завдяки підвищен
ню продуктивності дійного стада.

За придлвдом Дзержинців зараз 
двозмінну роботу переведено всі

на 
тва-

ринницькі ферми району. Запроваджен
ня механізмів, 
організація 
економічний 
тому назад 
ло збитковим, 
буткн. У 
ки механізмам 
кою кормів 
цять чоловік замість 83, як два роки тому. 
А в колгоспі- імені Дзсржіпіськпто най
ближчим 
кормоцех 
Це ласті, можливість 
вуваїи корми, підвищувати 
ність тваринництва. Молодь 
працювати на ферми, 
своєю роботою і село. І самих себе.
А ОСЬ інша телеграма, яку в серпні 
“ 192(1 рокі було послано на ім’я 
Ілліча:

«Голові Ради Народних 
варпшеві Леніну.

Робітнича безпартійна 
міста Єлисавстграда нме 
привіт вождю міжнародної 
іюї революції, Голові 
РРФСР товаришеві Леніну, 
мовуь твердою рукою боротьбу 
таріату 
люції».

Тоді, в 192(1 році. Єянсаветгра-д (нині 
Кіровоград) підбудовував зруйноване 
війною народне господарство, боровся з 
різними бандами, допомагав селянам 
навколишніх сіл швидше покінчити ’ 
куркульством. Сьогодні Кіровоград — 
місто з внеокорлзвішеним машинобу
дуванням. з різноманітними галузями 
легкої промисловості. В місті — най
більший у країні завод но виробництву 
сівалок І ту коро ікилачів. Тільки 
ляиоєшіий період Кіровограді!) 
вили для колгоспів і радгоспів 
1.7 мільйона посівних машин 
при іначенчя. Далеко іа межами 
ті слагтяться своєю продукцією ре
монтний завод «Укрсільгосптехніка». 
заводи «Більшовик”. Агрегатний. Ос
танній виготовляє насоси до тракторів і 
комбайнів. Незабаром це підприєм
ство буде давати до двох мільйонів на
сосів на рік. Продукція заводу оцінює
ться на рівні світових зразків.

Чудові трудові діла іі у взуттєвиків 
та швейників. На колишньому пустирі 
виріс триповерховий корпус швейної 
фабрики. Тут працюють майже 2500 
тру.тівниііь. Підприємство успішно спра
вилося з п таном першого півріччя, 
одержало чималу суму понадпланових 
прибутків. До іюслуї робітниць — іур- 
тожиток, їдальня, б. медпункт 3 
десятьма лікарями фельдшерами.
Влітку швачки разом зі своїми сім’ями 
проводять дозвілля на своїй ба іі відпо
чинку, яку споруджено в мальовничому 
куточку Чорного лісу. які чудов:
люди туг працюють! Ось швачка Олек
сандра Скляренко. Ударниця комуніс
тичної праці, бере активну участі, в 
громадському житті: вона — засідатель 
народного суду, Жанна Кабутенко — 
член Цехового комітету профспілки. І а- 
киг * робітниць па фабриці більшість. 
На підприємстві швидко відгукуються 
на останні досягнення науки і техніки, 
активно запроваджують їх у виробни
цтво. Ось остання новинка — електрон
на машина для розкрою тканини. Вона 
за секунду виконує его тисяч арифме
тичних ДІЙ, Допомагає найбільш раціо
нально робити розкрій. Якщо раніше, 
до запровадження «електронного за
кройщика», залишки тканини стаповч- 
лн два проценти, то тепер — близько

раціопальна, продумана 
всіх Робіт Дали великий 
ефект. Якщо Два роки 

тваринництво я районі бу
ти тепер ноно Лаг при- 

колюспі імені Леніна, завдя- 
доставкою і підготов- 

займаються тільки одіїнал-

часом буде введено І» ДІЮ 
з програмовим управлінням, 

краще використо- 
продуктиіі- 
охочс йде 

перетворюючи

Комісарів го-

конференція 
братерський 
соціаліст ич- 
Раднаркому 
який спря- 

проле- 
пропі міжнародної контррепо-

за "іс- 
впгото- 

попа з 
рі того 
оолас-

півпроценга. Пустили тут у дію і нещо
давно куплену фотоелектронну машину, 
яка вимірює площі лечил. Ця новинка 
дала можливість у десять разів менше 
витрачати часу на вимірювання площ 
лекал.

У місті багато іроблено для задово
лений всебічних потреб трудящих. Пу
щено в дію тролейбус. Прокладається 
водопровід Дніпро — Кіровоград (« 
введенням його У Дію ірудящі облас
ного центру одержуватимуть поди для 
своїх потреб у три ра пі більше, ніж 
вони одержують тепер). Незабаром роз
почнеться будівництво газопроводу.
Т РЕТЯ гелеграма, про яку ми розпо- 

німо, була послана Іллічу в травні 
|92і року селянами села Сентового (те
пер Родннківка) Отексапдрівського ра
йону. В пій повідомлялося: «Дорогий
Володимире І.гіічу! Ро ікрікачеиі : кай
данів капіталу громадяни села Сенто
вого Елпсавеп радського повіту Мико
лаївської губернії 25 травня цього року 
почали будувати лікарню. її наймено
ване: «Лікарня імені Леніна». Дорогий 
Володимир Ілліч! Трудяще селянстві» 
доручило нам побажати вам довголіття 
І своїм революційним поривом довести 
почату справу революції до кінця».

Незабаром минає піввіку цій тслеї ра
мі. Будинок лікарні, про який спові
щається у телеграмі Іллічу, зберігся до 
наших днів. Зараз у ньому медамбула- 
торія. А поруч виріс корпус нової лі
карні. Крім того, в Родшікіоііі є фізіо
терапевтичний кабінет, аптека, медичні 
установи, укомплектовані висококваліфі
кованими спеціалістами, оснащені су
часною медичною технікою. До револю
ції про все не. звичайно, не могло бути 
іі мови. Ось. наприклад, що писала то
ді газета «Ели ізвстградский вестник» 
про інший населений пункт — про Рів
не Повнукраїнського району: «Статисти
ка смертельних пинадків V нашому міс
течку за останні роки рябіє дуже солід
ними цифрами 
хвороб. Через 
лікаря, народ 
та Дгшомсгою 
що. звичайно, 
кишенею. Сотні прикладів 
вести. Де смерть забрала 
сім'ї лише тому, що не було 
допомоги... Такі факти 
думку ровеїшів бажати, 
містечку був земський лікар. Але 
с.тво не мас можливості призначити 
кожні 15 тисяч населення лікаря...». Та
ке 'таноппще до революції було не 
тільки в Рівному, а іі у тому ж Опто
вому. в усіх населених пунктах «вели
кої імперії Романоинх».

Ось коротка Довідка про медичне оП- 
г лугову ваннії Трудящих області в паш 
час. У містах і селах області є Г.90 лі
карів і 9'.ііК> медичних працівників з се
редньою ОСВІТОЮ. Повсюди будуються 
нові лікарні, медамбула торії, аптеки. Л 
в Олександрії і Крсмгссі пнрослп 
справжні лікарняні містечка. 15 області 
діє два медичних училища, Десятки 
пускинків середніх шкіл за рахунок 
присмсгп і колгоспів навчаються 
дичііих інститутах.

Великі плани і н.і майбутнє, 
до 100-річчя з дня народження В. 
піна трудящі області ' '
збудувати Зо лікарень. 9 поліклінік, 115 
фельдшерсько-акушерських пунктів. 20 
ііолоіових будинків, 16 аптек, протиту
беркульозний санаторій па 210 місць, 
лікарняний комплекс у селі Новому Кі- 
рової радського району тощо. Багато 
пунктів Нього гуманного плану вже пе
ретворено в життя або буде виконано 
найближчим чісом. Особлива гордість 
медиків (і пе тільки медиків, а всіх 
трудящих області) — цс бальнеологіч
на лікарня п Зііам'яіші. або. як її на
зивають. Зііам'лпськс Цхалтубо...

Ми розповіли про три телеграми, по
сланих Ітлїчу д місі І сії нашої облас
ті. В них. як сонце в краплині, відо
бражена всенародна Любов до геніаль
ного творця першої в Світі соціалістич
ної держави, до безсмертного Ілліча, 
чиї ідеї стали життєдайною. всеигре- 
магаючою силою.

„ А рм і я Радянська“
Так зветься книга, випущена в сніг шідавпиатном поліпш« 

ної літераіури. Це напне.ший колективом авторів короткий на
уково-популярний нарис історії Радянських Збройних Сил. У 
книзі, ілюстрованій докумешальнимп фотографіями, просліджу-) 
сгі.ся весь героїчний шлях створених зусиллями Комі ніс пічної 
партії Радянської Армії і Військово-Морського ‘І’.таїу з момсп-і 
ті їх зародження до наших днів.

Передмову до нарису папнеав К. Є. Ворошилов. «Досвід, 
історії переконливо свідчить про тс. що па іісі.х етапах розпита 
і;у нашої країни Радянська Армія і Військово-Морський Ф кіт 
завжди були на висоті завдань, які стоять перед ними, твердо 
її надійно оберігали мирну творчу працю радянського народу, 
свободу і незалежність Ііаті.кіпщіінп. Так було, так є і так бу
де завжди, — пінне Климент Єфремовпч. — Про це ще і ще! 
раї нагадує книга «Армія Радянська». Весі. її зміст учить р.т ■ 
дяііськііх людей мужності і герої іму, самовідданого внконаїїнч 
громадянського, військового та інгеріїиціопальпого обов'язку, 
постійної гоїовпосіі піддати всі спої сили і здібності обороні 
Батьківщини, розгромові будь-якого її ворога.

Ось чому я палко рекомендую цю книгу нашим радянським 
читачам і особливо юному поколінию — нашій надії і нашому 
майбутньому».

Книіу видано масовим тиражем
(Кор. ТЛРС).

найбільш епідемічних 
тс. що немає земського 
примушений звертагіісп 

до бабок, чаклунів, за 
розплачується життям І 

можна при
году вальни ;;а 

медичної 
наводять на 

щоб у нашому 
лікар. Але зем

на

ви
ні V 
ме-

ТІ тькн
І. Лс- 

зобов'я іалнся

І. ГРИЩЕНКО.

ДЛЯ вАГЛТЬОХ сімнадцять 
років — це той рубіж, но 

один бік якою лишаються 
шкільна парча і мрії, а по дру
гий — вистелюються шляхи в 
трудове житія. Юнак або дівчи
на в цьому віці задумується, 
яку дорогу обрати в майбутнє. 
Можливостей для вибору ба
гато. їх надає сама дійсність, 
в якій людина — повновладний 
господар своєї долі.

А Віра Богаткіна в сімнад
цять вже мала професію. На 
цей час вона закінчила Кірово
градське міське професійно-тех
нічне училище V с- і одержала

диплом токаря-уііінсрсала тре
тьою розряду. Це було 17 черв
ня минулого року. Через кілька 
днів нона переступила поріг 
прохідної Агрегатного заводу 
як ііопнопрапііиі) член колекти
ву цього підприємства.

Віру, як і її подруг Женю Лу- 
ліиу, Світлану Власенко і Світ
лану .Чпіопку направили в цех 
Ач 2. Хвилювалися: як Зустрі
нуть їх в робітничій сім’ї, чи 
знайдуть туг хороших друзів?

Секретар комсомольської ор
ганізації цеху Віктор Ііеріпаїїь- 
кий і майстер Борне Семнзепко 
радо привітали новачків, ііознл- 
иомили їх з ДГпчатпми — то. 
карямп комсомольсько - моло
діжної бригади Люби Дяченко.

Ві|>а і її подруги спочатку 
зніяковіли від загальної уваги 
Потім сміливіше:

— А які у вас норми вирси 
бігку?

— Червоний прапор — за щок 
він?

— В цьому році заліки па 
підпііщеііня розряду будуть 
приймати?

Робітниці розповіли ново
прибулим про все, що їх ціка
вило. Дівчата зразу відчули 
себе впевпеїіііііе.

— Ану покажіть, па що ин 
здатні, — жартома запропону
вала Люба Дячспко.

Віра закріпила заготовку^ пе
ревірила різець і впевнено 
увімкнула верстат. Заіскрилась 
блискуча спіраль стружки. Зі» 
півхвилини втулка до гідрона
соса була готова.

— Добре виходить! — похва
лила Люба.

— Вона ж на відмінно закін
чила училище, — сказав Віктор 
Бсршацький, — Ті подруги; ма
буть. господарюють біля вер
стати не гірше.

І справді, жодна з випуск
ниць учіїлпіца, приступивши до 
роботи, не порушила злагодже
ного нііробіїпчого ритму брига
ди. В кінці зміни обліковець 
проставляв проти їх прізвищ від
мітки: 10(1 процентів, 110...

Настав день одержання пер
шої заробітної плати. Це була 
справжня радість. Радість під 
того, що на честь цієї події 
зібрались в клубі робітники 
всієї зміни, і начальник цеху, 
секретар комсомольської орга
нізації, ветерани заводу' сердеч
но поздоровили нию ПОПОВІІСІІІШ 
з одержанням першою заро
бітку.

Віра купила собі голііпіпїка, 
щоб надовго залишилася згад
ка про ню подію, і відлічує 
зараз годинник хвилини і годи
ни Вірииого життя, сповйсіюіо 
великих і малих турбот. А 'і* 
чимпло. В ньому ропі Віра .по
старалась успішно закінчи.ти,се
редині школу робітничої ,М11ЛО- 
Ді. Вона бере участь у легкоаг- 
лсткчиих змаганнях, відвідує 
гурток художньої самодіяльнос
ті. Разом з подругами не про
пустить жодної цікавої виста
ви чи кіно. Подобається їй пра
цювати и такому дружному ко
лективі. і рада, що ?? направи
ли саме сюди.
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Олександр МОТОРНИЙ

в турооти

в романтику ВСІ МОЛОДІ 
особистий

по- 
за-

Юрій І .іібко а брпюх- Анатолієм.
1928 р

і V%\X\v

<ЧІА ЗДОБУТТЯ 
республікансько! 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ Ш’ЕМі!

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.), 
пах ^країни», «Рибалки повергаються», 
«Сім’я*, «Осінь в Севастополі.’/, «Спуск 
па Пересип -. (Висунутий Одеським від
діленням Спілки художників України 
та Одеським обкомом ЛКСМУ).

ЛОПУХОВА Надія Йосипівна 
серії графічних робіт «Доля з 
творах Г. Г. Шевченка», офорти 
міі__«Лісової пісні» Лесі Українки

за 
жінки у 

і на те- 
. . і та
ілюстрації до української народної ка і- 
кц «Ох». (Висунута редколегією журна
лу «Мистецтво»).

СКАКАІ1ДУЙ Василь ІОлійовіїч — 
за графічні роботи «Народні месники»/ 
«Тарасові шляхи», «Слово правди», з 
серії «Олекса Баркапюк — народний 
герой Закарпаття», «Олекса Довбуш» 
та графічне оформлення видань «Леген
ди Карпат», «На границі епохи» 
П. Скупця, «Апостол» III. Петефі. (Ви
сунутий Закарпатським відділенням 
Спілки художників України і а Закар
патським обкомом ЛКСМУ).

пропаганді українського танцювального 
мистецтва. (Висунутий Кіровоградським 
обкомом ЛКСМУ),

Ансамбль піонерської пісні і ганцю 
Київського Палацу піонерів і школя
рів — за високу виконавську майстер
ність концертної програми 19(58 року та 
активну роботу -но естетичному 
ванто молоді. (Висунутий 
обкомом ЛКСМУ).

Вокал ьно-інстру ментальний 
«Молоді голоси» Палацу

.... вихо-
Кнївським

~ л £ ,я.» ‘

(Продовження. Початок 
в газеті за 26 липня).

тримали в руках, немо» пере
ймаючи тепло, кидалн над го
ловами і кричали:
- Ура!
— Поклонимося їй 1 покляне

мося, — продовжував майор 
серед виразної тиші, — по
клянемося визволити її! Нас 
чекають багькн, матері, брати, 
сестри і діти, що стогнуть 
під ярмом окупантів. Ніякої 
пощади фашистам.' Вперед і 
тільки вперед!

«Засвистали козаченьки в по
хід з іюлуночі», — розлягло
ся над неозорим степом і в 
присвисті, з яким лунала її я 
старовинна козацька пісня, всі 
пізнавали розвідника Бандуру. 
Тільки він у полку вмів витьох
кувати, як соловей. Сусідні 
частини і вночі на марш! Піз
навали полк по цьому голосу.

бої під Харковом, шлях про- 
близько від тих місць, де була 

але потім маршрут змінився.

В ГАЛУЗІ
А Т Р А Л Ь Н О ГО М И СТ Е ЦТ В А 

-ТА К ОIIЦ Е Р Г И О- В И К О МАВСЬКО І 
ДІЯЛЬНОСТІ

Творчіш колектив Донецького музич 
но-драма пічного театру н складі 
жисера-постановника, заслуженого 
тисга УРСР ГРИПИЧА Володимира 
Григоровича, акторів АКИМОВА Олек
сандра Романовича, ТРЕТЯКА Миколи 
Кузьмича та автора п’єси МАРТИНО
ВА Анатолія Миколайовича — за здій
снення вистави «Катастрофа». (Висуну
тий редколегією' газети 
Донбасса», Донецьким 
Спілки письменників України та Доне
цьким обкомом профспілки працівників 
культури).

Вистава Чернівецького музично-дра
матичного театру ім. Ольги Кобнлян- 
ської «Полум’яні серця». Режнсер-по- 
становніїк’ заслужений артист УРСР 
АРТЕМЕНКО Костянтин Григорович, 
автор п’єси СНІГУР Степан Олексійо
вич. (Висуну н. Чернівецьким обкомом 
ЛКСМУ).'

Лауреат IX всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів, заслужений самоді
яльний ансамбль танцю УРСР «Яг- 

ГІалацу культури ім. Калініна, 
овограда — за високу виконав- 
аіістсрність та велику роботу по

Трапляються молоді робіт
ники. яхі, попрацювавши не
довгий час на одному підприєм

стві, переходять на інше. А Ві
ра одразу відзначила: в її 
бригаді у багатьох токарів со
лідний стаж постійної роботи. 
Тамара Шевченко, наприклад, 
прийшла в цех ще в 1960 році, 
після закінчення десятирічки. 
По декілька років працюють у 
бригаді її інші колишні ви
пускники середніх шкіл. При
дивившись, Віра зрозуміла; 
вміла організація праці, друж
ні стосунки, турбота про за
гальну честь створюють ту 
особливу атмосферу,' і в. якій 
молодий робітник знаходить 
себе, мінно пристає пі коло то- 
парпшін, проймається високою 
відповідальністю за виробничі 
успіхи колективу.

У цеху на спеціальному стен
ді пломеніють червоні прапори 
і вимпели. Це—нагороди. Це — 
заслуга І бригади Люби Дії- 

;/>Лщнко, яка найшла переможцем 
у змаганні на честь Г" 
комсомолу України.

Зараз бригада готує 
пий дарунок ЮО-рІччю : 
народження Володимира 
Леніна.
на 115 процентів виконувати мі
сячні завдання, здавати про
дукцію з першого пред’явлен
ня, добитись повної взаємозамі- 
нн на виконанні виробничих 
операцій. Зобов’язання бригада 
успішно виконує, як і весь цех, 
іцо третій місяць підряд утри
мує перехідний прапор дирек
ції. парткому, і завкому проф
спілки.

В колективі бригади 
добрих традицій. Токарі внесли 
у список бригади ім’я 
Радянського Союзу Павла Дми
тровича Линішка. Він обез
смертив себе подвигом, знищни- 
лін з одному з боїв .за Сева
стополь чотири ворожих танки I 
півсотні фашистських солдат. 
Загиблий герой нині в одному 
строю з живими. На його ім’я 
ось уже другий рік записується 
надпланова продукції! бригади. 
А гроші, зароблені при її пііго- 

/^7’ЛіленнІ, перераховуються 
всесоюзний фонд миру.

Сни Героя Павло (він працю, 
пав шофером Знам’янці).

50-річчя

з рудо- 
з дня 
і Ілліча 

Тої.арі зобов’язались

багато

Героя

ре- 
ар-

«Комсомолец 
відділенням

ансамб її. 
культури 

«Іскра» Ждановського заводу важкого 
машинобудування Донецької області — 
за високу виконавську майстерність та 
велику роботу по естетичному вихован
ню молоді. (Висунутий Донецьким об
комом ЛКСА1У).

Житомирський вокально-хореографіч
ний ансамбль «Льонок» — за високу ви
конавську майстерність, активну участь 
в естетичному вихованні молоді та про
паганду народного мистецтва. (Висуну
тий Житомирським обкомом ЛКСМУ).

РУДЕНКО Белла Андріївна — за ви
соку виконавську майстерність та про
паганду серед молоді класичної та су
часної радянської музичної культури. 
(Висунута редколегією Київської ” об
ласної газети «Молода гвардія»).

ПАЛАМАРЕНКО Анатолій Несторо
вич — за високу виконавську майстер
ність, глибоку ідейність та актуальність 
репертуару, а також значну громадську 
роботу. (Висунутий Київським МІСЬККО
МОМ ЛКСМУ). ‘
В ГАЛУЗІ
КІНЕМАТОГРАФІЇ:

МАЩЕНКО Микола Павлович 
створення кінофільмів «Хочу вірити», 
«Всюди є небо», «Дитина» та велику 
громадську роботу. (Висунутий Спілкою 
кінематоїрафістів України).

Творча група кінометців у складі ре
жисерів Віктора СТОРОЖЕНКА та 
Романа ФОЩЕНКА. операторів Юрія 
ТКАЧЕНКА та Михайла П0Г1ЧЕНКА— 
за створення кінофільму «Україна, пісня 
моя». (Висунута Українською студією 
хронікально-документальних фільмів).

Авторський колектив спеціального кі
ножурналу «Молодь України» 
плодотворну багаторічну 
мупісгнчному вихованню 
бами документального 
(Висунути її У кр а її і сько ю 
пікальпо-локументальних

за 
робо І у по ко- 

• молоді засо- 
кіномистецтва, 
студією 
фільмів).

Вперед! — передавалось по непу.
Здавалося, немає вже ніяких сил, але вди

хали моро міного повітря і підіймалися.
— Вперед!
З висотки, порослої лозняком, нахабно стрі

ляла німецька гармата. Та ось бійці рвонулись 
раз, удруге, залягли І піднялися знову, і вже 
схрестилися багнети п самому лозняку* ріюиу- 
ли автоматні черги і хрипле «Ура!»’ скотило
ся за розлогу висотку.

— І армата! Повергай гармату! — кричав 
хтось, хапаючись за трофей.

Фашисти, втікаючи, не встигли нічого 
шкодити, тут же стояв ящик снарядів. До 
хоп.ісиої гармати вже біг майор Глібко.

— Давай, — гукнув він па ходу до замполі
та майора Пименова. Швидко оглянув замок, 
зарядив, цапів і вдарив по німцях,' що дра
пали в улоговину. Постріли лунали один за 
другим, поки в ящику не кінчилися снаряди. 
Піхота г,жс закріпилася иа відвойованому ру
бежі, І, скінчивши бій, майор сів иа лафеті, 
витер піт і і чола. Хтось із солдатів підніс йо
му самокрутку, а Бандура, що виявився по
ряд, філософськи зауважив:

— Ох. і бігають же поїш!
— Ще не тс їм буде, — кинув Глібко І, звер

таючись до розвідника, наказав:
— Упряжку! І до полкових трофеїв.
Через кілька хвилин Бандура воісідав пд 

гарматі з довгою хворостиною, поганяв яки
хось попелястих поликів і і обозу і вигукував, 
підморгуючи зустрічним солдатам:

— Дороіу європейській техніці! Дорогу!..
Та бої за волзьку твердиню були ще дов

гі й тяжкі. ІЦс не раї доводилося відбивати

взнавши, що його батько наНГч- 
ііо зарахований у бригаду, при
їхав на завод. Бригада попов
нилась ще одним хорошим ро
бітником.

Дух творчого змагання, від
чуття ліктя товариша, благо
родні традиції. Мабуть, у ньо
му треба шукати «секрет» вір
ності молодих токарів своїй 
бригаді, своему-цеху.

І є ще одне. На заводі ство
рені всі умови для всебічного 
росту молодою робітника. Мрі
єш підвищити майстерність? 
Будь ласка, В ньому не тільки 
допоможуть, а ще іі нагадають: 
чи не час підвищити розряд? 
Надаються пільги тим, хто ви
рішив здобути освіту без під
риву під виробництва п серед
ніх спеціальних і вищих учбо
вих закладах. (Токарі Кати За- 
м'ятіна, Ніна Мсхеда. на
ладчик Віктор Бсршанький нав
чаються в політехнічному інсти
туті. Валя, Бурдастих і шс 
кілька чоловік — у техніку
мах. Готується до вступних ек
заменів на вечірнє відділення 
машинобудівного технікуму і 
Віпа Богаткіна.
ЩОРОКУ на Агрегатний при. 

ходить близько ста випуск
ників кіровоградських середніх 
шкіл. Ось і нині сюди чекають 
направлень міськвиконкому те 
ПО юнаків і дівчат з середнього 
освітою. ....... .........."
комсомолу готовий до прийому 
поповнення. Новачків позна
йомлять з цехами, роїкажуїь 
про особливості професій. да
дуть час придипитися, облюбу
вати спеціальність. Потім тих. 
хто твердо 
працювати.

Заводський комітет

бажания 
за до- 

Черел 
кяллі*

виявить 
,,г__ закріплять
свідчепими робітниками, 
кілька місяців павчання 
фікаїїійна комісія прийме у но
вачків заліки на розряд з то
карного. слюсарного чи іншого 
ремесла.

Новачки... В перші дні їх 
уявлення про життя великого 
колективу ще зовсім туманні. І 
раптом — багатолюдний вечір 
посвячення п робітники, уро
чистість з нагоди одержання 
першої зарплати. Після цих 
ритуалів титул Робітника стає 
найдорожчим для них. Вони з

головою поринають 
заводської сім’ї.

Всі комсомольці, 
робітники мають 
план виконання п’ятирічки, бе
руть участь у Ленінському за
ліку. ІОні прагнуть швидше ово
лоділі спеціальністю і залучи, 
тися до конкурсу на кращого 
по професії. Зараз перехідні 
мандати заводського комітету 
комсомолу утримують токап Пі
на Мехеда. слюсар Олексій Ру- 
жин, свердлувальниця Валенти
на Бойко, фрсзерувальпиііп Ва
лентина Ворона, шліфувальниця 
Галина Єрофсєва, контролер 
Людмила Журавльова. В день 
ювілею комсомолу республіки 
20 молодих робітників за ви
сокі виробничі показники і ак
тивну участь у громадському 
житті були премійовані, 80 
одержали подяки. Серед них 
немало тих, хто працює перший 
рік, але проявив любов до пра
ні. показав зразок трудової ди
сципліни.

Попичка, безумовно, турбує, 
чи не призведе переміна жит
тя до необхідності обмежити 
спої захоплення. Ні. Перед ама
торами широко розчинені двері 
клубу імені Калініна, де пра
цюють театральна студія, 
ровий. танцювальний та 
гуртки художньої самодіяльнос
ті. А спортсмени, які розпочали 
тренування в школі або проф
техучилищі, мають змогу їх 
продовжити — адже заводський 
спортивний зал найкращий в 
обласному центрі. Можна не 
тільки тренуватися, а й ставити 
рекорди — саме зараз прово
диться заводська 
Якщо юнак 
ловлею, то 
цікаво, бо 
рибалками 
захоплюючі 
зовникам допоможуть 
патіїся до складання нормативу 
на значок «Готовий до захисту 
Батьківщини». Тих. ----- — ~
лять простори, 
крита далина, 
до туристської секції.

... Романтика — вона часто 
буває поруч. Треба тільки вмі
ти її побачити. І якщо попа 
кличе пас. юні друзі, — пода
вайтесь до Агрегатного. За пс. 
репустку служитиме тверде ба
жання стати справжньою робо
чою людиною.

А. КРЯТЕНКО.
м. Кіровоград.

хо- 
ІншІ

зараз 
спартакіада, 

захоплюється рибо- 
й тоді йому буде 
між заводськими 
теж відбуваються 
змагання. Допри- 

підготу-

кого ваб- 
хвилює невід- 

охоче приймуть

зУ

шалені атаки, тягнулися Дні й ночі п окопах 
під Сталіпградом. Туз Юрій Кіпріянович буй 
призначений заступником командира полку, не 
раї сам підіймав бійців у атаку. В холодні но
чі над Волгою, коли сікло колючим снігом і 
пронизувало все тіло до кісток, пін, як ніколи, 
мріяп про тепло батьківського дому, про рід
них І близьких, про весну, що квітуватиме 
•.нову на землі. В лютому сорок третього року 
він і радістю написав:

«Привіт і і Сталіні рада! Сьогодні цля мене 
один з найбільш радісних днів. Ліквідуємо 
дрібні групи фашистів у місті. Місто, нареш
ті. вільне, хоч і дуже зранене.

Якби Ви побачили «завойовників» у теперіш
ньому їх вигляді! Ви б сказали, що вони ви
кликають більше огиди, ніж ненависті. Воши
ві, голодні і обморожені фріци зразка 1943 
року. Правда, немало бойових товаришів від
дали своз жиїтя за Батьківщину під стінами 
цього міста, але ще більше ми залишили тут 
Цих поганих собак. Захопили багато полонених 
і трофеїв. Ось І зараз пишу німецьким олів
цем на німецькому папері і вкладаю листа в 
німецький конверт. Німецькі літаки, не знаю
чи, де їхнє вошиве воїнство, як премії, ски
дають нам ковбасу і інше.

Отже, я зараз у тилу. Самопочуття чудове. 
Живий, здоровий і бадьорий, Ог шкода тіль
ки. що не знаю, де зараз Анатолій і що з ним. 
Мені чомусь здається, що він теж воював на 
цьому ж фронті.

Зараз, після довгих походів і боїв, я сиджу 
в теплій хаті під “ '
раюсь відіспатися.

Фронтове життя 
ми. Піс ні гуркогу 
тиша, з тепла хат 
холодний дощ або . ____ __ _______
ходи змінюються не менш виснажливим і дов
гим чеканням команди: «Вперед!» Але як ру
шили під Волги, то вже не давали ворогові 
перепочинку ні на хвилину. Били, пересліду
вали невідступно, стримували озвірілі контр
атаки під Бєлгородом. У тих пекельних боях 
тяжко поранений командир полку майор Ко
ротков вибув зі строю, і замінив його лвад- 
иятпвосьмнлітній майор Глібко.

Полк навально котився на захід. Як І 
завжди, підтягнутий, зібраний та зосередже
ний. комполку з'являвся там, де кипів гаря
чий бій, де атака ось-ось захлинеться, де 
вкладається остання обойма І янхоплюється 
остання граната. Тоді допомагає одне тільки 
слово, але такс, що Йде під серця:

— Хлопці! Вперед!
І ось настав день, коли він сказав перед 

строєм ді жо, голосно:
— Воїни! Друзі! Товариші! Перед вами зем

ля нашої рідної України! Поклонимося їй...
Солдати припадали грудьми до вологої, пя 

заплакане обличчя матері, землі. її цілуиалн,

дахом, і відпочиваю. Ста- 
скількн можна...»
багате такими контраста- 
боїв настає паморочлива 
доводиться вириватися під 
сніг, доті виснажливі по-

Відгриміли 
лягав зовсім 
Таиіна рідня, . „
Позаду лишилася звільнена Полтава...

Знову відпочинок...
Майор все ще сидів у штабній землянці. 

Відсьорбнув холодного чаю прямо з казан
ка, дописав кілька рядків; «Отже, про Та
їно так нічого і не знаю, хто писав уже на 
її батьківщину. Вона більш, ніж, певно, заги
нула...»

Щось важко стисло груди, підкотило твер
дим комком до горла. У накинутій на плечі 

і шинелі піп всі an із-за столу і вийшов надвір. 
Роззораною блакиттю стояло над землею бу
денне чисте небо, було тихо, тільки десь да
леко-далеко на заході гули джмелями літаки, 
бахкали зенітки. Поруч із землянкою, пори
пуючи чобітьми, ходив вартовий, а трохи да
лі. серед шелюгів, догоряло багаття, і бійці 
все ще гомоніли. Командир хотів прикрикну
ти на них, що розвели погонь 1 демаскують 
себе, але потілі з якоюсь хлоп’ячою задери
куватістю подумав: «Ми ж таки хазяї на сво
їй землі»... Побачивши майора, бійці схопи
лися, але пій махнув рукою, — не треба, 
мовляв. Обійшов навкруг комендантської 
кухні, спустився до струмка. що жебонів 
унизу. По кришталевій воді, над зорями, що 
відбивались у прозорій глибочині, пливло
багряне листя. Кругом — ні звуку, ні лялеч
ки. Але раптом під осокором щось шерехну
ло,- і майор, зупинившись, побачив дві поста
ті. Він упізнав сержанта Бандуру і санінст
руктора Ніну Огонькову. Це щупленьке дівча 
в полку псі любили: на передовій Ніна не 
знала страху, і не одною пораненого вона 
винесла прямо з вогпю. Щоб не сполохати 
закоханих, тихо повернув назад і пішов до 
штабу.

Назустріч уже біг вістовий.
— Товаришу майор! Просять підійти до те

лефону. Хазяїн...
В трубці почувся хриплий голос полковни

ка Горбачова. Запитання пішли звичайні: пке 
самопочуття, як солдати, чн псе підвезли, їло 
треба для перепочинку. " .
спитав навіть про баню. Але за всіма ними 
буденними справами, які цікавили полковни
ка. Глібко відчув щось більше, чекав значи
мішого. 1 Горбачов сказав:

— Одним словом, якщо відпочив, то із 
завтрашнього дня почнеться справжня робо
та. Бачиш, що спереду?

— Так точно, товаришу полковник.
Спереду був Дніпро...
З наступного дня, cnpan.il. почалася велика 

робота. Полк поповнювався людьми, підво
зили боезапас, і па заняттях, шо розверну
лися на березі степової річечки, воїни вчили
ся долати водну псоспону. на піщаних гообах 
серед шелюгів розігрували уявні баталії пс 
утриманню плацдарму, 
завдання ротам і 
діями підрозділів, 
дирів. аналізував

— Гітлерівці. — 
те. що на Дніпрі 
Вони й справді, як пидпо, укріпилися 
гано. Треба зламати їх опір і змести міфіч
ний пал...

Дніпром жили, боями за нього снили, Т 
тому офіцери та солдати тільки іі питали:

— А скоро?
— Буде наказ.
Чсрпонопрапорна дивізія навально йшла 

вперед. Не так давно Ті було найменовано 
Харківською, і, вийшовши з боїв під Полта
вою. попа підходила до 
майора Глібка виходив до великої ріки в ра
йоні хутора Дзюбн Якщо 
їхній обо і. то тільки 
бальсі.кі човни, залізні 
дощані брами, двері і 
Солдати рихтували собі 
трофейних автомобільних

Широка ріка котила перед ними спої мо
гутні воли. Береги клубочилнеп димом, спа
лахували вогнем. Майор лежав на пагорбі 
в лозняку і в бінокль розглядав місце наступ
ної висадки. Внсгнпй. крутий берег, поритий 
яругами, рідкі верби, лоза.

— Зачепимося. — сказав до замполіта.
— А втоимавмось?
— Як зачепимось, то і втримаємось.
Він спустився з пригірка до польового те

лефону.
— Товаришу перший, — виповідав комдиво

ві. — Ясен вийшов на рубіж...
— Гаразд, я їду. гляну сам.
Полковник Горбачов тут же й поставив 

бойове завдання; в ніч з тридцятого вересня 
на перше жовтня Форсувати річку і втримати
ся на поавому березі.

—• Втриматися. — повторно комдив. — Щоб 
там не було.

— Єсть птонматися! — кпзнонув Глібко. 
їхні руки зустрілися п міцному ПОТИСКУ. 
Тільки з настанням темноти спустилися до 

береге. Небо пронизували десятки ракег. і 
човни готували, сховавшись в очерети і лот. 
Ставили кулемети, брали автомати й грана
ти. З першою групою переправлявся сам ко
мандир полку.

— А пн за нами, вал за валом. Коли ру
шат — дивіться по обставинах. — сказал 
Глібко своєму заступникові — Ну. в добрий 
час!

В цю миті, із-за прибережних пагорбів 
гримнули гармати. Човпи підчалили. Остан
ній затримався біля берега — чекав коман
дира. Глібко стрибнув прямо у воду, а Бан
дура подав йому руку, підхопив па човен.

Бійні налягли по весла, і незабаром все 
потонуло в темпяві. — г.и :нп було тільки 
чорні силуети берогіп. розпанахувані гармат
ними спалахами Снаппдп із свистом летіли 
над головами. При світлі ракет, якими ніиг- 
ці засипали ріку. командир полку поплив- 
лявся до зосереджених солдатських облич.

— ! ші тут? — побачив вій Ніну, що сиді
ла па самому дні. стиснувши з руках авто
мат. Через плечі висіло иа ній дві санітарні 
сумки, а по.’-ерх них — надута автомобільна 
камера. Певно, розвідник постарався, роздо- 
бхп підручні плаивпсоби.

Німці під кпили безладний кулеметниЛ во
гонь, коли човни не посягли Я середпіп? рГкп. 
Ракети посипалися, як дощ.

(Далі буде).

з

Командир дивізії

по 
. . Комполку сам давав
батальйонам, слідкував за 
а пвечері. зібравши ко.ман- 
кожен крок.

казав він. — галасують про 
в них неприступний вал. 

непо-

Кременчука. Полк

хто збоку бачив 
дивувався: везли рн- 

й дерев’яні бочки, 
розбитих будників, 
надувні крути із 

камер.

cnpan.il


стор. „Молодий комуПОVа

ОРЕ м’яко виколисує 
'З* 0 одноманітну співанку, ро- 
Л Ш зімлівши від щедрот полу- 
■■ № дневого сонця. Спека ті.ть- 
ВИ КН-НО

"=» але
ще незворушно

починає спадати, 
сліпуча ясінь усе 
звисає над морем,

вилискуючи на його побриженому тлі.
Човен лінькувато погойдується, і 

Малеєв почуває себе блаженно. Він
щойно викупався, округлі крапельки 
неквапно ібігають з червонястого 
обличчя.

— Благода-а-ть, — задоволено ри
пить Малеєв; витираючись барвистим 
китайським рушничком. — Для пов
ного щастя нам грішним не вистачає 
вільного часу, сонечка та водички... 
Чи не так, Варавійчук, та?

— Істинно так,
Павле Захарови
чу, — Варавійчук --------------------------
смикає за воло
сінь, і нараз би-
чок-піщаник при
лучається до гур
ту інших, що вов
тузяться на дні

підлеглий...» У голосі його звучала 
несхибна переконаність.

Плюнув тоді Малеєв на Свиридову 
промову, а з роками звик до його 
запобігання, як звикають до речей 
домашнього вжитку. Навіть почував
ся непевно у ті дні, коли Свнрнд не 
виходив на службу з-за свого радику
літу. Надійно поселився Варавійчук у 
малєєвській душі...

Інша справа — Знмін. Цей молодик 
вселяв якусь непевну тривогу. Малеєв 
не розумів причин цієї тривоги, але 
вона жила у найгінбшнх закапелках 
його душі. Дарма, що сам призначив 
хлопця головним технологом. Чому? — 
тяжко сказати... ІЦось було в ньому 
таке, що не піддавалося стандартним 
визначенням...

Гм, цей диван навіть не почував се-

Володимнр БАЗИЛЕВСЬКИй

човна.
— Ж и р н и н 

бевзь, — задопо- 
ленно хихн кав 
Варавійчук... — А 
що вже благо
дать, то й не ка
жіть... Одне по
вітря — жень
шень.

Знмін зосеред
жено намотує ліс
ку на котушку.

J

— А що скаже 
нам третій член 
екіпажу? — звер
тається до нього 
Малеєв.

— На рибалці 
німую, як риба,— 
стримано усміхає
ться Знмін. -

— Чи ти ба. — 
тнм-жс грайли
вим тоном про
довжує Малеєв,— 
та він, здається, 
нас повчати зби
рається... Га, Ва
равійчук?

— Від нерозуміння це, Павле За
харовичу, — світиться Варавійчук,— 
під надміру гордощів...

— Останнім ви не страждаєте. Сви- 
ридс Степановичу, — спокійно заува
жує Знмін.

— Л ти колючий, парубче, — ска
лить око Малеєв. Він_насаджує на га
чок креветку і, розплутавши волосінь, 
неквапно опускає у воду.

Брав з собою рибальське, при
чандалля дли годиться, аби розва
житися. Л втім, то лише один з прин
ципів широкої малєєвської програми, 
вся суть якої зводиться до душевної 
рівноваги.

Цій рівновазі ніщо не загрожувало. 
Принаймні, ближчим часом: місячний 
план виконано, преміальні одержано, 
на обласній нараді його, Малеева, по
хвалили за організаторську кмітли
вість. У перспективі теж не було під
став для хвилювань: очолюване ним 
підприємство йшло рівно, без різких 
збочень та простоїв. Щоправда, зрід
ка досаждали рекламації, та чи вар
то звертати увагу на такі дрібниці? 
Нервів не стачить, якщо все до серця 
брати. Він, Малеєв, має всі підстави 
бути задоволеним собою...

Зеленаві хвилі ласкаво і пругко 
труться об дощані боки човна. їх 
лагідна колисанка, і простір, і навіть 
химерні створіння, що натужно плям
кають у слюдяному мішечку, безтям
но ворушать зябрами, — у всьому 
цьому була своя логіка, яка цілком 
влаштовувала керівника невеликого, 
але відомого в області підприємства. 
Певна річ, Варавійчук у своїх кумед
них австрійських шортах на гумовому 
паску теж ніскільки не суперечив 
урівноваженому плину думок. З тих 
пір, як він, Малеєв, узяв його до се
бе економістом, Варавійчук зовні ду
же змінився: полисів, погладшав, але 
незмінною залишилась одна риса — 
облесливість. З роками вона поглиби
лася, узвичаїлася, і Варавійчук часто 
лицедіяв без видимої потреби. Спо
чатку Малеєв почувався незручно під 
щедрою зливою його покори. Пам’я
тається, замолоду навіть сказав за 
святковим столом: «Кинув би ти, 
Свнриде, славословити, давай хоч 
раї по-людськн побалакаємо, чень не 
на службі».

«Як можна, Павле Захаровичу, — 
пригадується, забідкався тоді Вара- 
пійчук. — кожному натежить знати 

своє місце... Ви начальник, а я ваш

Оповідання

бе зобов’язаним: прийняв призначен
ня, як належне. А через місяці, по
просився в ливарний цех, самісіньке 
пекло. Забажалося, бачте, робочого 
хліба... Так він тоді, здається, ска
зав...

Малеєв іронічно хмикає і скоса зир
кає на напружену поставу головного 
технолога. Ні, ти. братику, попрацюй 
г наше — тоді и покуштуєш. який 
він на смак, отой робочий хліб...

Сонце вже не пече, ного помаран
чева настириість притуплюється, хи
литься до заходу, за туманні обриси 
горизонту. Звідти налітає вітерець, 
хвилі жвавішають, наскакують па 
корму, човен, втрачаючи призвичає
ний ритм, дріботить у нервовому 
трансі.

— Зараз бичок ніде, — вдоволено 
каже Знмін, вихоплюючи з води ви
трішкуватих уродиків.

Варавійчук переходить на корму і 
низько схиляється над водою.

Дивися, Свнриде, не шубовсни,— 
сміється Малеєв, — а то бичкам доб
ряча нажива буде...

— і медаллю за героїзм не пом’я
нуть, — догідливо жебонить Варавііі
чук.

— Героїзм, героїзм, — по паузі бур
чить Малєев, — знав я одного героя. 
Змолоду навіть дружили. обидва в 
електриках ходили... Напочатку війни 
мене мобілізували б армію, а він ра- 
•ом із заводом евакуювався в Башкн- 
рію... Можна сказати, повезло чоло
вікові. Війна вже наближалася до 
кіпця, як десь там у цеху пожежа 
скоїлася. Кушнір, так звали мого 
друга, прямо — в полум’я... Шалений 
гакни чоловік... І що ж? Устаткуван
ня не врятував, а сам опікся, втра
тив зір.

Після війни, по закінченні інститу
ту, я очолив нинішню радіалку. 
Якось каже мені секретарка: там Д'» 
нас сліпий набивається... Звелів пус 
тнтн. Глянув на нього — і обімлів: 
Кушнір!

— Сідай, Петре, — кажу, — сідай. 
Давненько ми з тобою не бачилися. 
Розповідай, як живеш.

— А що розповідати, сам бачиш,— 
уперся чорними окулярами... І відра
зу на офіційний тон:

— Візьми, — каже, — мене па ро
боту, Малєев...

Я. пс-правді кажучи, розгубився:
— Куди ж тебе. Петре! Хіба шо 

завскладом?

— Ні, вперто хитав головою, 
візьми обмотником. В електроцеху не 
вистачає кваліфікованих обмотників.

Ну, думаю, збожеволів чоловік з 
горя... А сім лукавлю:

— Добре, Петре, — візьму, але з 
умовою: якщо ти в мене на очах
складеш електромотор.

— Гаразд, — каже, — згода.
Зайшли в цех. Оточили пас робо

тяги. дивляться, що воно вийде з 
цього липа. Кинув Петро палицю, 
зияв навіщось окуляри, ніби це могло 
йому іарадити, засукав рукави і під
ходить до столу... Довго обмацував 
кожну деталь... Рішуче роз’єднав 
кінці дроту, обережно вийняв ротора.

«Розібрати то ти розібрав, голубе, а 
от спробуй-ио Його скласти», — ноду- 
малося мені.

Малеєв вигримує значущу паузу і 
знову продовжує:

— Стежу за його пальцями. Ось во
ни обережно перемотують дріт, зупи
няються, потім сторожко перебігають 
з одного кінця столу на інший, зна
ходять потрібну деталь і впевнено 
ставлять її в корпус.

Зараз мало статися найвідповідаль
ніше — комутація обмотки: кінці 
дроту з’єднуються так, щоб досягти 
ви значеного напрямку струму... Робо
та тонка, ювелірна. Найменший про
мах — коротке замикання і — почи
най знову.’

Але ж, бісів син, таки домігся сво
го! Прийшов я до пґМн під грім оп
лесків: Кушніру тиснули руки, віпшу- 
вали.

— Ну, — кЛЖе вій мені по хвилі, — 
бери мене, Малєев.

— Добре, я від слів своїх не під
мовляюся, — відповідаю, — але ска
жи по правді: де й коли ти встиг так 
набити руку?

— А ти в них запитай, — каже 
Кушнір до робітників.

Ті сміються: «Він, — кажуть, — у Же 
з місяць до пас учащає. Все практи
кує гься».

— Я передбачив твою умову, — 
озивається Кушнір, — не перший день 
тебе знаю...

Взяв я його до себе. Пропрацював 
він у пас місяць, другий, рік. У пере
довики вибився. Розтрубили про нього 
газети. «Подвиг», «спалах», «сліпий 
ювелір» — чого тільки не понавига
дували. І ніби затялися — одне й те 
саме: герой, героїзм, героїчний
КІЛЯХ...

Невдовзі .ми відзначали ювілей на
шого заводу. З цього приводу влаш
тували невеликий пікнік. Був на ньо
му й Кушнір. Випили ми там добря
че. От я і кажу: «Тебе, Петре, при
вітати можна — знаменитістю став». 
«Ет, пусте, — підмахнувся Кушнір, — 
який там героїзм... Страх мене зму
сив повернутися на завод, лише пін 
один, Малєев... Страх лишитися в 
однії! навіки, захлинутися своїм не
щастям»...

— Отакі вони — герої, — скептично 
підсумовує Малєев, ніби передбачаю
чи можливі заперечення.

— Не можна судити так спроще
но, — Зимін задумано дивиться попе
ред себе—звісно, психологічно тут усе 
виправдано: і відчай, і депресія. Але 
якщо ця людина, хай і ціною неймо
вірних зусиль, змусила себе пересту
пити мур власного горя, то цс таки 
подвиг. 1 паш Кушнір — дійсно герой.

— Ви карась-ідеаліст. Зимін, — 
зневажливо цідить Малеєв,—Хлоп'яча 
романтика. З роками вона вивітрить
ся, і ви побачите речі у їх справж
ньому світлі. Це дуже розповсюджена 
хвороба. її діагноз: брак досвіду.

— 'Гак, Павле Захаровичу, так, — 
розцвітає Варавійчук, — все пізнає
ться власним горбом...

— Чом не афоризм? Га? — весело 
підморгує Малєев, — Варавійчук у 
мене філософ. Ви б занотували, Зи
мін, у свій записничок. Крилаті слова, 
вони забуваються, га?

Малєев почувається переможцем, 
грайливий настрій знову повертається 
до нього, він піднімається, ступає до 
Зиміна і рвучко заносить ногу на лі
вий борт. Човен, втративши рівнова
гу, рііко нахиляється, і притьмом усі 
троє сторч летять у воду.

— Ах, чорт, — запізпіло встигає 
розкаятися Малеєв, занурюючись у 
прохолодну купіль. Виринувши, він 
енергійно відсапується, пирскає, оч
маніло роззирається доокруж. Поряд 
горбатиться перекинутий човен. Над 
ним, ухопившись обома руками за 
киль, розпластаний Варавійчук. Він 
злякано крутить головою і губи його 
трясуться. Варавійчук — нікудишній 
плавень, і добре розуміє, що ця при
года може обійтися дуже Дорого в 
першу чергу йому.

— Як же тепер, — скімлить еконо
міст, балансуючи на хисткій опорі. 
Малєев наближається до човна, теж 
хапається за киль обома руками.

Під їх нагою човен, клюнувши, за-
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пурюеться у воду. Варавійчук зойкає, 
безпорадно сплеснувши руками. Та 
за мить піп у якомусь дивовижному 
викрутасі хапає Малєєва за шию.

— Пусти, дурню, пусти, — .хрипить 
Малеє», силкуючись однією рукою 
розірвати небезпечний зашморг. Але 
дарма: Варавійчук ще міцніше стис
кує за горло, і Малеєв з жахом ус
відомлює, що ііиііільнігпіся з його 
обіймів самостійно не зможе.

— Зпмі-іп, — ледве чутно вичавлює 
він з себе,

Якусь мить Знмін тримається відда
лік і кривиться; ударом борта, 
падінні, йому пошкодило плече, 
ось за кілька вимахів він дістається 
сплетених у відчайнін напрузі тіл і 
пробує допомогти Малееву. На якусь 
долю секунди це йому вдається. Та 
Варавійчук звіріє: однією рукою шп 
хапає Малєєва за чуба, другою нама
гається оохонитн його з-під низу. 
Обидва на хвилю зникають під во
дою. Знмін випростує правицю і з 
розмаху б’є кілька разі» у спотворе
не жахом Варапійчукове обличчя. 
Економіст, глухо охнувши, сплескує 
руками. Знмін міцно хапає його за 
зап’ястя ніг і різко посилає в напрям
ку човна. Розрахунок точний: тіло, 
ковзнувши по поверхні води, затри
мується на дерев’яній опорі.

Варавійчук сліпо хапається за киль.
— Ідіот, — люто зиркає на нього 

Малеєв. У ньому ще не прочах жах 
від щойно пережитого струсу.

Він теж причалює до човна, але 
тримається па пристойній відстані 
від небезпеки.

Всі троє, обліпивши човен, відпочи
вають.

— Сробуймо перевернути Цю про
кляту посудину, — оговтується на
решті Малєев.

Зимін заперечливо хитає головою:
— Нічого з цього не вийде... Один 

з нас повинен Пути, на гірший випа
док, Жаботинським: мусили б зру
шити кілька тонн води.

— Що ж нам роинтн? — це вже 
Варавійчук.

— Звідси до берега кілометрів з 
п’ять. Міняючи стилі, причалу мож
на дістатися за години дві. Ну, а 
звідти катером — хвилин десять — 
і тут, — міркує вголос Зимін.

— За дві години можна й’ гигну
ти, — хмарніє Малеєв і з ненавистю 
зиркав на Варавійчука, — ти забув, 
що цей тип має здатність не тільки 
тонути, а й тягти за собою інших.

— Еге ж, — бурмотить Варавій
чук. Він дещо прийшов до тями, 
але не на стільки, щоб збагнути 
вишукану фразу шефа.

Море, як і раніше, колисав завче
ну пісню. Чітко видно піщану сму
гу берега, дощану оудопу рятуваль
ної станції. Здається, берег зовсім 
поряд, досить подати рукою — і 
там. /Але то міраж, одна з облудних 
химер моря.

Звідти, під берега, вирушає рухо
ма точка, ись вона наближається, 
набирає швидкість. На зеленому 
тлі моря чітко внрїзблюється обрис 
човна.

Першим помічав його Малєев:
— Моторка! — горланить він, — 

нас помітили. Він піднімав руки і 
розводить ними увсібіч.

— Помітили, — світлів Знмін.
А човен уже поряд. Чах-чох, чах- 

чох, чах-чох, — чмихає мотор, і 
Малееву здається, шо він ніколи в 
житті не чув приємнішої музики.

Човен описує півколо і зупиня
ється.

— Ну, хто перший? — вилицюва
тий хлопець у барвистих планках 
звертається аж надто буденно. Пер
шим — Варавійчук. Він очманіло 
тицькається вперед,

— Обережно, — кричать з мотор
ки.

Зимін встигав вхопитися за _ борт 
з протилежного боку, човен збалан- 
совуе, і опасисто Варапійчукове ті
ло смачно плюхається на дерев’яну 
плетінку. За ним — Малєев. Остан
нім умощується Зимін.

Чах-чох, чах-чох, — човен рвучко 
зривається з місця і мчить навстріч 
піщаному пляжу.

— Ми врятовані! Врятовані! — ус
мішечка скресає па губах Варавій
чука.

Малєев хижо дивиться повз ньо
го і мовчить. Він почувається вкрай 
виснаженим. Скоса стежить за За
міним і заздрить його спокоєві. 
Власне, не спокоєві, а тому, що за 
ним криється. Цс відчуття для ньо
го нове, незбагненне. Малєєву тяж
ко розібратися в ньому. Незапереч
не лише одне: сьогодні він, Малеєв, 
програв у чомусь винятково суттє
вому. Програв оцьому білявому, 
жовторотому парубійкові, який тіль
ки-но починає жити...

Невблаганно наближається берег.

ВДАЛЕ
ТУРНЕ

Як би не доводили, шо футбо
лісти повинні грати па чужих 
полях так само, як удома, ста
тистика спростовує це. Тому 1ІС 
безпідставні хвилювання уболі
вальників, коли їх улюилсиа 
команда виступає в гостях,

Навряд чи хтось розраховував 
па тс, щоб кіровоградська «Зір
ка» привезла з останнього тур
не по південних містах України 
чотири очка з шести можливих. 
Тим більше, що і херсонський 
«Локомотив», і миколаївський 
«Суднобудівник», і одеські ар
мійці — суперники не із слаб
ких. Всі воші перебувають у 
провідній групі команд, зокре
ма, миколаївці добре зареко
мендували себе в рознграші 
Кубка. Одесити в останніх семи 
турах зазнали лише одну пораз
ку від лідерів підгрупи — диі- 
пропетровців, один магч зіграли 
внічию, а п’ять виграли з чудо
вою різницею в забитих і пропу
щених м’ячах II — 2.

Кіровоградці, як ми вже пові
домляли, зустрічі з «Локомоти
вом» і «Суднобудівником» за
кінчили внічию, відповідно 0:0 і 
1:1. Успішно провели вони і 
матч в Одесі. Хоч і господарі 
поля мали кілька можливості^, 
відкрити рахунок, та зробити цсо. 
їм не дали наші захисники, 
очолювані майстром спорту Ана
толієм Кравченком. Леонід Кол
тун ще не одужав після травми, 
тому Івану Барамбі знову дове
лося стояти на воротах, він зі
грав так, що заслужив під тре
нерів найвищої оцінки.

За кількістю голових моментів 
перевага була на боці гостей. І 
па відміну від господарів поля 
вони двічі зуміли скористатися 
нею. На 35-й хвилині зустрічі 
лівий захисник Анатолій Макси
менко пройшов по своєму краю 
і пробив паралельно лінії воріт, 
цю передачу прийняв Віктор 
Ступак і відкрив рахунок.

Другий гол кіровоградці заби
ли хвилини за три перед кінцем 
матчу. Сталося це так: Андрій 
Товт з місця правого півсеред
нього навісив м'яч па дальню 
штангу, а Юрій Касьонкін, який 
у другому таймі замінив Вікто
ра Сучкова, підбіг і закріпив ус
піх своєї команди.

Так з рахунком 2:0 на користь 
«Зірки» закінчився ней поєди
нок.

Матч між дублюючими скла
дами цих команд виграли також 
кірояоградці — і:0.

Подаємо результати зустрічей 
між іншими командами третьої 
підгрупи другої групи класу>ів 
«А». «Буковина» — «Карпати».
— 1:1, «Суднобудівник» — «Тав- 
рія»—1:0, .«Локомотив» (Херсон)
— «Кривбас» — 2:0, «Хімік» т
СКА (Київ) — 2:0, «Шахтар» — 
«Автомобіліст» — 0:2, «Мета
ліст» — «Десна» — 0:1, «Дина
мо» — «Будівельник» — 0:0,
«Авангард» — «•Металург» —ІД, 
СКА (Львів) — «Дніпро» — 3:1, 
«Азовсць» — «Локомотив» (Він
ниця) — 2:0.

На сьогодні турніри; іаблііц»
•має такий вигляд:

В 11 п
«Дніпро» 14 5 Б 33
СКА (К) 9 11 4 29
«Зірка» 11 7 Б 29
«Металіст» 10 8 0 2S
« Металург» 9 9 (і 27
«Автомобіліст» J0 7 7 27
«Локомотия» (X) S 10 (і 26
«Суднобудіпник» 8 8 7 24
СКА (О) 10 4 10 24
«Карпати» 8 7 (> 23
«Таврія» 7 9- 8 23
«Хімік» 8 7 9 23
«Буковина» 7 9 8 23
«Кривбас» 9 4 10 22
«Локомотив» (В) (і 9 8 21
«Авангард» 5 11 8 21
«Будівельник» Б 11 8 21
«Азовсць» 8 4 11 20
СКА (Л) (> 7 11 19
< Шахтар» 6 7 11 19
«Дина мо» 5 9 10 19
«Десна» (і 7 11 19
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ВІВТОРОК, 29 липня. Пер
ша програма. 10.00 — Новішії. 
(М). 10.15 — Телсагеїпство
«Піонерія». (Донецьк). 10.45 
— Кіножурнал. (М). 11.00 —
Для школярів «Зірниця». (Ка- 
лінінград). і 1.30—Для школя-

рів «Жайворонок». (Сочі). 
12.00 — Програма Владиво
стоцької студії телебачення. 
13.00 — Телевісті. (К). 13.10 — 
Кіножурнал та художній фільм 
■ Повний вперед!». (Кірово
град). 17.05 — Літературні чи
тання. «Бібліотека повели». 
(К). 17.40 — Телевісті. (К).
18.00 — Для дошкільників і 
молодших школярів. «Дітям 
про звірят». (Ленінград). 18.30
— «На ленінській вахті». «Це
ментники Донбасу». (М). 19.00
— Кубок СРСР з футбола:
ЦСКА — СКА (Ростов). В пе
рерві — повіти. (М). По за
кінченню — інформаційна про
грама лЧас». (М). 21.30 —

Щит і меч». Художній фільм 
2 серія. («Наказано вижити»), 
(М).

Друга програма. 18.30 — Кі
ножурнал та художній фільм 
«Повний вперед!». (Кірово
град).

СЕРЕДА, 30 липня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). П.Ю — Програма Ук
раїнського кольорового теле
бачення. зТіні забутих пред
ків». Художній фільм. (К). 
12.50 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Генерал Рахімов». 
(Кіровоград). 17.00 — Новини. 
(М). 17.15 — «Барви веселки». 
(Львів), 17.40 — Телевісті.

(К). 18.00 — Молодіжна про- 
грама «Обрій». (Кіровоград).
18.30 — «По Ленінських міс
цях». (НДР). 19.00 - Кіно
журнал. (К). 19.10— «Затемне
ні вікна». II і НІ серії. (М).
20.30 — Інформаційна програ
ма «Час». (М). 21.15 — Паші 
оголошення. (Кіровоград). 
21.20 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Генерал Рахімов». 
(Кіровоград).

Друга програма. 21.15 — Лі
тература і сучасність. (М). 
22.15—«Читаючи ваші листи», 
(К),

‘/еТВЕР, Зі липня. Перша 
програма, П.00 — Телевісті.

ІША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

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

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

V

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

(К). 11.10 — Художній фільм. 
(К). 16.15 — Для дітей. Ю.Чс- 
повецькнй. «Веселі та сумні 
пригоди сірого мишеняти». 
(Донецьк). 17.00 — «Маленькі 
зірки». Телефільм. (К). 17.30— 
Резерв. (К). 17.40 — Телевіс
ті (І<). 18 00 — «Екран хлібо
роба». (Кіровоград). 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград)’. 18.30 
— Закриття декади Узбецької 
літератури і мистецтва в 
РРФСР. В перерві — інформа
ційна програма «Час». (М). 
22.00 — Кіиопаиорама. (М).

Друга програма. 18.00 —• 
.«Еталон». Промислова про
грама. (Одеса).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 29 липня, 10.00- 

Повпіш. (М). 10.15 — Телс-
агентство «Піонерів», (До
нецьк). 10.45 — Кіножурнал. 
(М), 11.00 — Для школярів.
«Зірниця». (Каліпінград). 
11.30 — Музична програма яли 
школярів «Жайвбронок». (Со-

чі). 12.00 — Телефільм «Такі Ж 
самі хлоп'ята», 16.10 — Ху
дожній фільм «Абесалом і 
Етері». 17.40 — Телевісті. (К)', 
18.00 — »Дітям про звірят», 
(Ленінград). 18.30 — Докумен
тальний фільм. 19.00 — Кубок 
СРСР з футбола: СКА (Рос
тов) — ЦСКА. 21.30 - «Щит і 
меч». Художній фільм II се
рія. (К).

СЕРЕДА, Зі) линия. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Програ
ма Українського кольорового 
телебачення. Художній фільм 
гкТінІ забутих предків». (К). 
17.00 - Новини. (М). 17.15 — 
«Барви веселки». (Львів). 17.40 
— ТслевІсті. (К). 18.00 — Кі
нохроніка. 18.10 — Актуальний 
екран. 18.30 — «По ленінських 
місцях». (М). 19.10 - Теле
фільм «Затемнені пікпа». II * 
III серії. (М). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.15 — Те
лефільм чЖиття Матвія 
жем’якіна». Частина першої. •
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