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І ПЕРЕМОЖЦЯМ—
ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ

ЦК КП Україлм і Рада Міністрів УРСР розглянули під
сумки соціалістичного змагання областей та районів за 
збільшення виробництва і продажу державі м'яса, моло
ка та інших продуктів тваринництва в колгоспах і рад
госпах за перше півріччя 1969 року.

У соціалістичному змаганні областей визнано пере
можцями Львівську, Харківську і Київську області.

У соціалістичному змаганні райовів визнано перемож
цями: Зас.гаииівськнй Чернівецької області, Ям нільський 
Вінницької області. Миколаївський Миколаївської облас
ті, Полтавський Полтавської області. Прилуцький Черні
гівської області.

Переможцям присуджено перехідні Червоні прапори 
Ради Міністрів УРСР і ЦК КП України з видачею іро- 
шовнх премій.

ця
гт:

ЗО липня відбувся пленум обкому КП 
України. Пленум заслухав доповідь пер
шого секретаря обкому КІ1 України 
М. М. Кобильчака «Про підвищення бо
новії тосі і первинних партійних організа
цій та посилення їх ролі в здійсненні рі
шень XXIII з’їзду КПРС і XXIII з’їзду 
КП України».

У дебатах на доповідь виступили: пер
ший секретар Кіровоградського міськко
му К11 України І. П. Валявський, секре
тар парткому Знам’янського локомотив
ного депо М. М. Рожков, перший секре
тар Гайворонського райкому КП Украї
ни М. В. Гончар, голова колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського району 
Герой Соціалістичної Праці Л. Й. Шлі- 
тіїер, перший секретар Новомиргород- 
ського райкому КП України В. К. Дрим-

ченко, секретар парторганізації механо
складального цеху № 2 заводу «Червона 
зірка» М. І. Жосац, перший секретар 
Олександрійського райкому КП України 
К. І. Сабанський, електрозварник, секре
тар парторганізації цеху Світловодсько- 
ю заводу залізобетонних виробів Н. Л. 
Сухіна, перший секретар Олександрій
ського райкому КП України В. 
лючеико, бригадир тракторної 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
раїнського району двічі Герой 
лістичної Праці О. В. Гіталов, 
секретар Олександрійського
КП України II. 10. Гриценко, бригадир 
арматурників будованого Побузького 
нікелевого заводу П. С. Сулима, перший 
секретар Ульяновського райкому КП Ук
раїни Г. О. Лета, секретар парторганіза
ції артілі імені 40-річчя Жовтня Віль- 
шанського району О. 3. Кушнаренко, 
другий секретар обкому «ЛКСМУ М. Г. 
Гайдамака.

В обговореному питанні пленум обко
му КГІ України прийняв рішення.

Я. Мас- 
бригади 
Новоук- 

Соціа- 
периіий 

міськкому

(РАТАУ).

Ц ДІЇ ПІ; РИЛ: в очі ки- 
нулась Мншкова ус

мішка — дещо стрима
на, вона струменіла з 
його обличчя.

Як живеться, Миш-

БОБІ’И ІНІЦЬ.
дих но зі осипи ків району 
іиііїшли на жнивну ниву. Се
ред них 195 комсомольців- 
механі заторів.

Уже визначилися право
флангові на збиранні хлібів. 
Це — 15 комсомольсько- 
молодіжних екіпажів. Ііай- 
багагшин укіс у комбайнера 
колгоспу імені Шевченка 
Леоніда Мірошниченка та 
його 
кара. Хлопці підібрали вал
ки па 114 гектарах і намоло
тили 3232 центнери зерна.

Марія Сокур з колгоспу 
імені Щорса та Катерина 
Кулакович з колгоспу «Ук
раїна» — помічники досвід
чених 
гати, на яких 
югь. записали 
нок но 127 — 
пшениці,

А серед водіїв району, що 
беруть участь на жнивах, 
найкращих успіхів добився 
Лсот ід Мессііра з колгоспу 
імені Калініна. Від комбайна 
па гік він перевіз 1350 цент
нерів зерна.

імені
Мірошниченка 

помічника Георгія Со-

комбайнерів. Агре- 
поїш працю- 

на свій раху- 
ІОО гектарів

НОВОАРХЛНГЕЛЬ С Ь К. 
Перед на жнивах ведуть ме
ханізатори колгоспу «Зоря

комунізму». Комбайнер Ва
силь Чернієнко вже зібрав 
урожай пшениці з 112 гекта
рів, від його агрегату пере
везено на тік 3918 центнерів 
зерна.

Віктор Людиенко стан у 
шеренгу пай завзятіших жен
ців у колгоспі імені Леніна 
(92 гіктари — 2852 центнери 
зерна).

3 дядьком Фанею 
добре, — і побіг до діж
ки з водою — невисо
кий кремез
ний, широ
коплечий.х

— Уперше 
Мишко ;
.м лою, 
розповідає

з і

f

ПОВОДІ НІЧ ОРОД. Не
господарськії працює спе
ціальна молодіжна бригада 
(15 чоловік) у колгоспі імені 
Ватутіна, яка готує посівний 
матеріал. Юнаки та дівчата 
висе очистили більше тисячі 
центнерів зерна.

Червоиий 
на агрегаті 
з колгоспу 
На 119 іек- 

3049

ВІЛЬШАНКА, 
вимпел майорить 
Василя Стойкова 
імені Димитрова, 
гарах піц намолотив
центнерів пшениці.

У колгоспі імені Ватутіна 
перед на жнивах кеде Віктор 
Чабанов (104 гектари — 2054 
центнери), в колгоспі імені 
Леніна — Георгій Чварков 
(99 гектарів — 2979 цепгнс- 
рів).

и

J
розповідає комбайнер Фсофан Они- 
щук .— Упросився. Я спершу й сумнів 
мав. Думаю, хлопець лише 8 класів цьо
го року закінчив, яким він помічником
мав. Думаю, 
то року ззкії 
буде...

— Ну, і?..
— Іншого не бажаю, — відповів пря

мо механізатор. — Приходжу вранці на 
тракторний стан, а він уже там: вузли 
змащує, гайкп-болтн підтягує. Любить 
хлопчина техніку. Ще й мене квапить: 
«Давайте, дядьку, рушати».

— З перших днів жнив з вами?
Ще раніше — разом комбайн готува

ли до виходу в поле. Жпи&а почали 
обмолоту валків гороху. Перші дні 
Мишко тільки стояв біля мене па міст
ку, придивлявся. Правда, по рівному по
лі він уже до цього водив машину. А як 
перейшли па пшеницю, я другого дня 
дав йому в руки кермо. Беручкий хлоп
чина. І тямущий...

«Упросився» комбайнер сказав тому, 
що Михайла Ліщпновського і справді не 
зовсім охоче пускали помічником до ком-

з

дядьку, рушати“
баннера. Але потім зважили, 
ляр вже не перші 
колгоспі, що комбайн 
а 8-й клас закінчив 
згоду.

А тепер цей екіпаж 
Кірова — один з передових. Минає два 
дні — і на рахунку Феофана Опищука 
та його молодшого помічника Михайла 
Ліщпновського з’являється площа, яку 
за нормою треба впорані за три зміни. 
А на гектарі зібрано 200-пудовий уро
жай.

...Короткий перепочинок закінчився. 
Знову сповнилася нива гулом двигуна, 
поплив комбайн уперед. А вони — стар
шин і молодший — так і сюяли поруч 
на містку: Феофан Филимонович і Миш
ко. Широкий валок покірно лягав на 
транспортер, плив у барабан, і лилося в 
бункер тужаве зерно — перше жнивне 
зерно комсомольця Михайла Ліщинов- 
ського.

що шко
ка пікулі! працює в 

вивчив досконало, 
па 4 і 5, — дали

у колгоспі імені

А. КУМАНСЬКИЙ.
Голованівський район.

МОСКВА. (Кор. ГАРС). 
Півтора мільйона випускни
ків учбових закладів про
фесійно-технічної освіти по
повнили в цьому ропі робіт
ничий клас країни. Здебіль
шого — це комсомольці. 70 
юнаків і дівчат, кращі з кра
щих випускників профтех
училищ, гостюють у ці дні 
в Москві. 30 липня вони бу
ли запрошені в Ц|< ВЛКС.М,

За в гра — В сесо юзи и й де в і» за «і і за в чи а ка

М Ш0Ш Р01ІЙ!

ЮВІЛЕЙ 
^МОЛОДІЖНОЇ 
КОЛОНИ 
СТОРІЧЧЯ»

ГАВАНА. На Кубі віДзпа- 
чаєгься річниця з дня ство
рення «Молодіжної колони 
сторіччя».

Рік тому за закликом 
Спілки моїоднх комуністів 
(СМК) кубинські юнаки та 
дівчата висловили бажання 
трудитися в сільському гос
подарстві провінції Кама- 
гуей. За невеликий строк 
значно виросла армія добро
вольців - «колумністіи», ЯК 
називають членів «.Молодіж
ної колони сторіччя». Зараз 
вони трудяться в жаркій 
провінції Ор’єнте, на колись 
безлюдному острові Піиос. 
Лише в одній провінції Ка- 
магуен їх більше 45 тненч 
чоловік.

«Колумністи» — не меха
ніки і нафтовики, будіие.'іь- 
ннкн і рибалки. Вони пра
цюють на плантаціях цукро
вої тростини і цитрусових, 
беруть велику участь у ви
рощуванні і збиранні овочів, 
рису и інших сільськогоспо
дарських культур

Важливі економічні і«зв- 
дания стоять зараз перед 
кубинською молоддю. Річ
ницю з дня створення «Ко
лони сторіччя» кубинська 
молодь зустрічає самовідда
ною працею на полях Ілілан- 
таніях країни.

КОМСОМОЛ ЬСЬК ИЙ 
ПРИЗОВ
У БКП

СОФІЯ. В зв’язку з 25-річ- 
чям соціалістичної револю
ції в Болгарії Пояітбюро ЦК 
БКП прийняло о і нісші я про
вести до кінця 1969 року 
комсомольський приюв ло 
партії.

Комсомол як основний ре
зерв партії, спадкоємець і 
продовжувач бонових тради
цій грає важливу роль в 
ідейно-пзлітнчному вихован
ні МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ, лише 
в зв’язку з ним газета «Ра- 
ботніческо дели». .Масовий 
вступ комсомольців у пар
тію — це акт великого полі
тичного значення, демон
страція довір’я, визнання ве
ликої і корисної для народу 
справи комсомоле

ЛЕНІНСЬКИЙ 
КІНОФЕСТИВАЛЬ

ДЕЛІ. В зв'язку з 100-річ- 
чпм з дня народження В І. 
Леніна, в столиці штату За
хідна Бенгалія — місті Каль
кутті — відкрився кінофес
тиваль фільмів про В. І. Ле
ніна.

На фестивалі представлено 
багато радянських фільмів, 
які розповідають про життя 
і діяльність вожля світового 
пролетаріату.

НАПУТНІПОБАЖАННЯ
Поздоровляючи випускни

ків з успішним закінченням 
навчання І присвоєнням їм 
найбільш почесного і гор
дого звання — робітник, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. Тяаіе.зі,ников закликая 
молодих ентузіастів до даль
шого удосконалення профе
сійної майстерності, вихо
вання якостей переконаних 
ленінців.

Наказом для молодих про
лунали виступи Героя Ра
дянського Союзу генерал- 
полковника авіації Г. Зн- 
міна. Героїв Соціалістичної 
Пряні г. Ламочкіна, Л. Дя- 
ченка, Є. Царкова. народно- 
>о артиста СРСР в. Мураде- 
лі. льотчиків-космонаотів 
СРСР 11. Поповича І В. Би- 
ковськоіо, заслуженого май
стра спорту А. ФІрсопа та 
інших.

' ТРІЧАЮ )Х біля сві- 
тлофорів, бачу пор

трети на Дошці поша
ни. А в кінці кожного 
тижня вони приходять у 
комітет комсомолу:

— Можеш записувати. 
Є ще одна тисяча.
Цікаво, скільки разом буде.

Скільки разом?
Молоді машиністи знають про свої осо

бисті здобутки в праці за добу, за тиж
день. Але, яка то буде цифра, коли звес
ти воєдино досягнення всіх виробнични
ків депо? Хочеться кожному знати, скіль
ки до тієї висоти, яку визначили на рік. 
Накреслення молодих залізничників не
малі. Ставши на ювілейну ленінську вах
ту. вони заявили, що проведуть в ниніш
ньому році 3200 великовагових поїздів, 
пері-пезуть 2,5 мільйона топи надплано
вих народногосподарських вантажів, 
зекономлять 25 тонн дизельного палива...

Розгін взято добрий. Напередодні 
піввікового ювілею комсомолу Ук
раїни рапортували про виконання 
піврічного завдання. Нашу комсо
мольську організацію було наго
роджено Пам’ятним Червоним пра
пором ЦК ЛКСМУ.

Нині комсомольсько-молодіжні 
колективи машиністів тепловозів і 
електровозів рапортують:

— Є 2798 великовагових поїздів, 
перевезено близько 2 мільйонів 
тонн вантажів понад завдання.

Значні здобутки окремих колон,

бригад, Тепловозна колона Анато
лія Слюсаренка записала на свій 
рахунок 498 великовагових поїздів, 
328 тисяч тонн надпланових ванта
жів, 900 кілограмів зекономленого 
палива. Колона Миколи Тимофєєва 
має 42 тисячі тонн вантажів, переве
зених понад завдання. Є про що ра
портувати комсомольсько-молодіж
ній бригаді машиніста Анатолія 
Цуркача. її внесок — 64 великоваго
вих поїзди, 41 тис. тонн надпланових 
вантажів, 1505 кілограмів зеконом
леного пального. Серед машиністів 
електровозів уперед вийшли Воло
димир Жмур та Вадим Рій. Перший 
перевіз понад завдання 8700 тонн 
вантажів, другий — 3450. Володи
мир зекономив 9740 кіловат-годин 
електроенергії, а Вадим — 11 037.

З добрими пориваннями і ремонт
ники депо. їх мета — здати кожен 
локомотив раніше строку, без де
фектів. І цього вони добиваються. 
Є в колективі ремонтників свої ра

ціоналізатори. За півроку вони за
пропонували 36 удосконалень.

На початку року комсомольці виріши
ли, що кожен молодий машиніст, ремонт
ник, кожен робітник повинен до квітня 
1970 року підвищити свій професіональ
ний рівень. І одразу 90 юнаків пішли па 
курси машиністів. У перших числах лип
ня 20 молодих виробничників склали 
іспити. Тепер вони самостійно можуть 
повести поїзди. П'ятнадцять чоловік під
вищили свою -кваліфікацію на один роз
ряд. 20 стали помічниками машиністів. 
А ще інститути, технікуми. Середню тех
нічну спеціальність отримали електрокар- 
іцнця Надія Ларисова. оператор Лариса 
Тищенко. Незабаром дипломи інженерів 
матимуть помічники машиністів Анатолій 
Попов, Володимир Шелест. Микола Ве- 
рієнко.

...Вони приходять у комітет ком
сомолу. їм є що сказати про свої 
діла. Бо кожен живе і працює як 
велить йому робітнича совість, іде в 
життя із завидним комсомольським 
горінням.

В. ЗАМКОВИЙ, 
секретар комітету комсомолу 
Знам’янського локомотивного 
депо.

ЮВІЛЕЙНІ 
ЗАХОДИ

ТОКІО. Центральний ви
конавчий комітет соціаліс
тичної партії Японії схва
лив програму заходів на від
знаку 100-річчя з Дня на
родження В. І. Леніна.

Прийнятий план заходів 
передбачає організацію в 
Японії у жовтні цього року 
симпозіуму радянських < 
японських учених < питань 
політики іі економіко. Намі
чаються також лекції япон
ських і радянських учених. 
В різних містах країни бу
дуть організовані фотови
ставки. присвячені Леиііп

2? квітня, в день народ
ження В. І. Леніна, намічено 
провести спеціальне засідан
ня я СТПЗНПІ кп >ї.ч, Токіо.

’. ТВОРИ
В. І. ЛЕНІНА 
РУМУНСЬКОЮ 
мовою

БУХАРЕСТ Видавництво 
ноіітнчіїої літератури Румт- 

* ції випустило в світ румун- 
’ ською мовою 52-Г: т»ім П-. н- 

ного зібрання творів В. І. 
(- Леніна ’ 30-й том Творів 
і К. Маркса і Ф Енгельс а.

СТАПС).
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Писав матері листа. Повідомляв, що 

нарешті закінчив профтехучилище і те
пер працює на найбільшому в Миколає
ві заводі, на суднобудівному. «Корабе
лом став я, мамо», — вивів рядок, а по
тім, подумавши, закреслив: може, вона 
не зрозуміє цього слова? Далі — про 
те, що вирішив будь-що здобути серед, 
ню освіту, відвідує вечірню школу...

Мати відповіла швидко. Раділа, що 
син «пробився в люди». А як у садках 
зарум'яніли вишні, знову писала йому. 
В гості просила.

...Зіскочив з «газона» біля річки. Ще 
й не встиг обтруситись од пилюки, аж 
поруч — вереск хлоп’ят. Побачив їх у 
житі — в піжмурки гралися. Одразу 
впізнав серед них свого сусіду, опець
куватого, з полинялою чуприною Юрка.

— І не соромно оце вам, халамидни
ки, колосся толочити?

Першим вийшов з жита
— А вам що до цього? 

сіяли...
Того ж дня він ішов на 

полем.
Стояв на обніжк/ з Олею, нареченою 

своєю. 1 солодко було йому од цього 
земного дива, що з усіх сторін хлюпає 
пахощами стиглого колосу.

Він не був тут більше року. А оце те
пер вийшов в степ. І з першого по
гляду закохався в барви материнського 
поля, відчув, що не зможе зрадити 
любові ніколи...

О

Юрко.
Не ви ж тут

побачення з

цій

Пригорнув:
— Не бідкайся. Професію точіться 

мати мені не одну. Але од землі я не 
одійду, мамо...

Раділа Оксана Пантеліївна, коли її си
нові на колгоспних зборах вручали пре
мії, коли хлібороби Тимофіївки вислови
ли одностайну думку, що Григорій Ка
мінський був би непоганим бригадиром. 
То нічого, що молодий. Зате діло знає. 
І більше дбає про інших, аніж про себе.

І його таки обрали ватажком бригади.
А він, трохи попрацювавши, прийшов 

на розраду до Шліфера:
— Важко мені, Леоніде Йосиповичу. І 

совісно. Є в Тимофіївці люди, які краще 
знають хліборобську справу...

Це ти вже прибіднюєшся, Григо- 
Перший механізатор, шофер, елю. 
Знаєш, чого 
люблять...
Ні, Леоніде 

землі такі, що не 
збагнути. Вчитись

Голова колгоспу пройшовся по
Знову про щось міркував. Нарешті зуг 
пиниася перед Камінським:

— Згоден, учитись треба. Тільки ще 
трохи попрацюй. Гаряча пора. А восени 
пошлемо до інституту. Заочно ти хочеш, 
чи як?

— На стаціонар...
Того ж року він став колгоспним сти

пендіатом в Уманському сільськогоспо
дарському інституті...

рію. 
cap. 
тебе

З

треба землі.

Йосиповичу, 
завжди я їх 
мені треба...

І люди

секрети 
можу

кімнаті.

кою, яка готувала насіння для сівачів...
...Голова колгоспу поспішав до Умані. 

А Григорієві сказав:
— Повернуся через три дні. За цей 

час треба буде посадити картоплю.
Агроном виїхав у степ, оглянув пло

щу, перевірив, як виорана. І одразу був 
невдоволений. Бо на полі наче і плуг 
не був: грунт — твердий, як на дільни
ку. Переорати? А що як культиватори? 
Ризиковано, картопля буде зверху. Ні, 
треба кликати орачів.

За день площа була зорана. Та коли 
Григорій приїхав у поле вдруге, то 
збагнув, що допустив велику помилку. 
Всюди виднілись брили. Хоч бери в ру
ки молоток, та розбивай грудки. Треба 
було культиваторами...

Тієї ночі майже не спав. Картав ьже 
себе, що згодився їхати у Свердликове. 
Попрацював би з Писаковим, придивив
ся б, а тоді вже... Поїхати в Новоар- 
хангельськ і сказати, що роздумав? Але 
ж колгоспники, мабуть, уже помітили, 
що він помилився і дехто кепкує з ньо
го.

Вранці знову на тій площі працювали 
механізатори. Культиватори, борони де
що вирівняли поле. І після обіду сю
ди вивезли картоплю.

Надвечір у село повернувся Малеш
кевич. Камінський першим сказав йому 
про свої прорахунки. Андрій Григорович 
тільки зітхнув. Кинув недокурену цигар
ку:

— Що думаєш робити?
— ГІросив і старих, і молодих, школя

рів кликав у поле. Підніматимуть валки 
над стернею...

— Правильно зробив, що просив.
...Дві години не вставав з-за столу. 

Готував папери для управління. Це най
важче. Писав, а в голові — як там 
комбайни, чи вистачає автомашин, як 
очищають зерно, скільки учнів вийшло 
в поле?

Вправився з паперами — і до агрега
тів, на токи, до складу мінеральних до
брив. Всюди наче все гаразд. От тільки 
на площі пшениці, що біля ставу, спо
кій знову залишив його: в багатьох міс_ 
цях між колоссям пшениці виднівся 
овес. І бур’ян. От що значить вчасно не 
подбати про поле і про гарне насіння...

Вечеряв, а перед очима знову те за
бур’янене поле. І паровий клин. Мізер-

S

буде 
тим, 
жити

Помилка, звісно. Але це для тебе 
наукою. Зарубай на носі:ч перед 
як щось вирішити, треба все зва
до дрібниць. Це ж земля...

Леонід Йосипович потис Грицеві 
ку:

— Ти оце ще й досі у відпустці?
— Та ні. Назавжди приїхав у Тимофі

ївку. Матері трудно. То я вже й був у 
бригаді, вантажником, мабуть, працю
ватиму.

— Якщо твердо вирішив, тоді приходь 
до мене в контору. Поговоримо. Бо за
раз спішу...

Гриць зайшов до голови після засідан
ня правління. Шліфер уже чекав його. 
Одразу відклав убік якісь папери:

— Ось що я думаю, Григорію. Ван
тажником може бути кожний міцний па
рубок. Але краще, коли маєш у селі 
потрібну спеціальність. Був ти корабе
лом. То механізатором, скажімо, вже 
легше стати. Оце посилаємо в Гайворон 
кілька хлопців в училище. Пропонуємо й 
тобі...

Поїхав.
А через два роки про молодого ме

ханізатора колгоспу «Зоря комунізму» 
Григорія Камінського вже були рядки в 
газетах: «На гектарі збирає по 50 цент
нерів кукурудзи...», «Там, де доглядав 
посіви Г. Камінський, тепер збирають 
300-центнерний урожай буряків...».

Оксана Пантеліївна аж тепер переста
ла бідкатися за сина.

— Признатись, тоді я трохи побоюва
лася за тебе. Думаю, раз-другий впрі
єш, а тоді знову мінятимеш професію. 
Коли ж мені оце вчора кажуть: «Он як 
орудує в полі твій Гриць. Ще й 
ЦІ8 учить. Добрі 
де. Гордися». І 
ко твій теж був 
хотів, щоб його 
месло...

РУ-

хлоп- 
>ий хлібороб з нього бу- 
I мені одлягло. Бо бать- 

гарним трактористом і 
і діти шанували те ре-

сільського 
про

на

...В районному управлінні 
господарства знову була розмова 
колгосп імені XX з'їзду КПРС.

— Ну, замінили ми голову артілі. 
Малешкевич — досвідчений керівник. 
Недаремно Шліфер був невдоволений, 
що забирають такого заступника в ньо
го. Але ж Андрій Григорович сам по
годи не зробить у Свердликовому. Не 
одна ж галявина там не зорана. Треба 
йому грамотних і енергійних спеціаліс
тів.

— Не кожен і підійде в Свердликове... 
Люди звикли до старих порядків.

Обміркували кілька кандидатур
посаду головного агронома колгоспу — 
і зупинилися на його, Григорія Камін
ського.

— А що, такий знає, чого вартий пуд 
жита. Сам орав, сам сіяв. А тепер інсти
тут закінчив непогано...

— Але ж знову — із «Зорі комуніз
му».

— То, може, й добре: інститут і ака
демія Шліфера та Писакова...

— Рекомендуватимемо!..
...Спочатку наче все було гаразд. Не

погано підготовлене до сівби поле. I 
добрив у грунт внесли чимало. Є насін
ня. Відремонтована техніка. Хвилю
ватись агроному нічого. Та як вийшли 
в степ перші посівні агрегати, спокій до 
Григорія не приходив. Уже в перший 
день сівби, прибувши до сівачів, Камін
ський збентежився: у поле вивезли сур. 
жок, а там непропорціонально змішане 
зерно. Зупинити трактори? Але ж кож
на погожа година дорога. Та Камінський 
вирішує по-своєму:

— Зробити суміш по-новому. Я ж ка
зав про свої розрахунки і.,.

Сам їхав до комори, керував лан

4____
... Після обіду ще раз побував у полі. 

Поїхав на площу, де Анатолій Пухнатюк 
спушував міжряддя кукурудзи. Лис
тя вже встеляло майже всю землю. 
Агроном згинався над ним, 
ки дебелі корінці, ще 
нувався, 
поганий. 
Одразу 
Показав 
Хлопець

— Та

кукурудзи.
ВСЮ

, брав у ру- 
корінці, ще раз переко- 

що урожай можна чекати не- 
I раптом — зрізані рослини, 

поспішив до трактора, зупинив. 
Анатолію знівечені корінці, 

насупився:
це ж дрібниця. І раніше різа

ли. Всеодно врожай був. А спробуйте 
проїхатись по цій гущавині і не зачепи
ти корінь?

— Давай, спробую!
Миттю сів На місце тракториста, дві

чі провів агрегат з гін у гони. Зупиняв
ся, регулював культиватор. А Пухнатюк 
був поруч: дивився, як 
агроном трактора, як з його 
волі сходить тінь.

— Отак, товаришу, — сказав Камін- 
ський. — Усе можна робити до ладу. Як
що, звісно, не спішити...

В колгоспній конторі більшість була 
за те, щоб оштрафувати Пухнатюка.

— Хай заплатить
А Камінський:
— Він уже й так

І тепер хіба що не 
його в радіогазеті. 
аніж штраф...

5

вправно веде 
лиця по-

за шкоду.

згорів від сорому, 
завадить прокрутити 
Це більше вплине,

— Увечері — дощ.
Потім — ще цілий день.
Говорив телефоном з Прокопом Ар

темовичем Писаковим.
— Валки до самої землі прибило...

ний він 8 колгоспі. Ерозія грунту. Таку 
болячку за один рік не загоїш. Згадав 
свою дипломну. Хвалили тоді його в ін
ституті. А тут нові секрети землі. 1 ні
які шпаргалки не врятують тебе, якщо 
не обміркуєш усе, не розгадаєш сповна 
ті таємниці, не зробиш хліборобів свої
ми однодумцями.

Ненароком погляд на край столу. Там 
розкрита книга Пришвіна. Перегорнув 
кілька сторінок і поклав. «Мабуть, так і 
не дочитаю, поки не оджнивуємо». Не
ма коли. Он на тому тижні дружина ще 
запитувала:

— Коли підем до клубу?
Нині вже мовчить. Бачить: у нього ін

ший клопіт. Вдень і вночі в полі. Жн1'- 
ва!

...Ольга сідас поруч:
— До матері поїдемо?
— Як дощ буде.
— Що повеземо?
•— Купи плаття. І хліб спечи.
Хліб. Хліб з його поля, в яке він за

кохався з першого погляду. Матері — 
наймиліший гостинець.

Михайло ШЕВЧУК.с. СвердликовеІІовоархаигельського району.
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ВИША ШКОЛА СЬОГОДНІ Про особливості нового учбового роки у вузах Радянської 
країни розповідає кореспонденту ЛІНІ перший заступник 
міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР ЛІ. Краснов.

Ніцца школа в СРСР з кож
ним роком випускає все біль
ше кваліфікованих спеціаліс
тів для лромнсловоЛІ. сіль
ського господарства, будівни
цтва. культури. Тільки цього 
року 575 тисяч молодих людей 
закінчили вищі учбові, закла
ди. Крім того, середні спе
ціальні учбові заклади випус
тили більше одною мільйона 
чоловік.

А вузи й технікуми вже па 
порозі нового учбовою року. 
Він особливий і буде прохо
дити під знаком сторіччя з 
дня народження В. І. Леніна.

€ й інша особливість нового 
учбового року. Сучасний етап 
життя радянського суспільства 
характеризується бурхливим 
розвитком науково-технічної 
думки.

На сучасний науково-техніч
ний прогрес найбільший вплив 
справляють суспільні науки, 

,матемагика. фізика, кіберне
тика. хімія, біологія.

Генеральний напрямок на
уково-технічного прогресу по
лягає в широкій автоматиза
ції виробництва, а тому иеоб 
хідні і спеціалісти відповідно
го профілю. Вищі учбові за
клади Радянського Союзу з 
нинішнього року будуть вести 
підготовку кадрів по ряду но
вих спеціальностей. До їх чис
ла відносяться «прикладна 
математика» в університетах, 
«електронно-обчислювальні ма
шини» в інженерних вузах.

Дехто на Заході твердить, 
що в СРСР вся увага приді
ляється підготовці інженерно- 
гехнічпих кадрів, а підготов
ка спеціалістів інших профі
лів займає, нібито, підпоряд
коване становище. Ця думка 
пояснюється незнанням. а. 
вірніше, небажанням зрозумі
ти наше планове начало в під
готовці кадрів, основане на 
серйозних наукових дослід
женнях.

В Радянському. Союзі пла

нується дальше розширення 
підготовки спеціалістів з су
спільних і природничих наук, 
і перш за все в університетах. 
В новому навчальному році 
поряд з розширенням діяль
ності 43-х діючих університе
тів відкривається 4 нових — 
Куйбнпіт вський, Північно-Осе
тинський. Красноярський. Го
мельський. Одночасно збіль
шується прийом у педагогічні, 
економічні, юридичні н інші 
гуманітарні вузи.

Почнуться заняття в більш 
ніж 30-ги нових середніх спе
ціальних учбових закладах, 
відкритих, головним чином, в 
районах новобудов Сибіру і 
Далекого Сходу. Прийме пер
ших учнів технікум працівни
ків побутовою обслуговуван
ня в Кемерово, гідромеліора
тивний технікум у Чимкенті. 
У місті Губкіпі (Бєлгородська 
області.) і в Давлеканові 
(Башкирська ЛРСР) відкрию
ться музичні училища, в Бла
говєщенську — технікум фі-

зіі'їної культури. Технікумів 
стане майже 4200.

Радянська держава приді
ляє постійну увагу поліпшен
ню житлово-побутових потреб 
студентів, .збільшенню стипен
діального фонду, зміцненню 
учбово-матеріальної бази ву
зів і технікумів. Цьоі'о року 
спеціальні навчальні заклади 
одержать сотні нових учбових 
корпусів і гуртожитків.

Видаються попі підручники І 
учбові посібники. До кіпця 
I960 року видавництва ппиус- 
тять тільки для вузів G20 уч
бових книг загальним тира
жем більше IS мільйонів при
мірників. Студенти ряду вузів 
одержать нову вперше видану 
учбову ліз ера гуру.

В країні широко розгорнута 
мережа заочних і вечірніх ву
зів і технікумів, факультетів 
І відділень, у яких навчає
ться близько 4,5 мільйона чо
ловік.

Зараз у житті вніцої школи 
настали відповідальна нора —

прийом нового поповнення. 
Треба прийняти близько 900 
тисяч чоловік, із них на фа
культети денною навчання — 
більше 460 тисяч. В середні 
спеціальні заклади вступлять 
близько 1300 тисяч слухачів. 
У вищу і середню спеціальну 
школу з кожним роком при
ходить псе більше підютовлс- 
ІШХ і здібних людей 1.3 усіх 
соціальних верств суспільства. 
Гак. наприклад, в 1068 році 
серед зарахованих на денні 
відділення вузіп було 39 про
центів робітників і дітей ро
бітників, 16 процентів колгосп
ників і дітей колгоспників.

Це не випадково. За нироб- 
ііичіїїікамп, які мають не мен
ше двох років стажу практич
ної роботи, а також за звіль
неними в запас військовослуж
бовцями, які пробули на вій
ськовій службі не менше двох 
років, зберігається перевага 
при зарахуванні на оснопі кон
курсного відбору. А той, хто 
направлений на факультети

денною навчання підприєм
ствами і організаціями, також 
бере участь в конкурсі апрВб- 
пичіїїікіп і зараховується в 
першу чергу. Нарівні з ними 
приймаються на денне відді
лення і молоді люди, що ма
ють трудовий стаж не менше 
року, направлені на навчання 
колгоспами, радгоспами та ін
шими с і льс ькогосподарськнмн 
підприємствами.

Юнаки та дівчата Із сіль
ської місцевості користуються 
при прийомі перевагами, якщо 
поїш обирають спеціальності 
сільською І лісовою госпо
дарства. біологічні, економічні 
(з сільського господарства), а 
також якщо хочуть стати не- 
дагоіами, бібліотекарями, біб
ліографами. культурно-освіт
німи працівниками.

Таким чином, правила при
йому дають при вступі у вуз 
відомі переваги робітничій • 
сільській молоді,

ЛІНІ.
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Твори поетів-земляків про В. І. Леніна
Готуючись до 100-річчя під дин и іроджеінія В. І. Леніна, робітники І колгоспники, сту

денти І школяр. проводять багато читацьких конференцій, вечорів, присвячених вождю Ряд КОР,,ТК.° >’,п,|"',іст". які твори про В. І. Леніна нацисти наші 
іцоо використати ці твори при проведенні Ленінських читань, літературних 
про це — В. ШипІ.товій, директору обласної дитячої бібліотеки імені Л. П,

І

Кто ТЯЖКИМ МОЛОТОМ (нс языком!) 
стуча, 

Спасает наш корабль от тысячи 
пробоин, 

Любов до Леніна звучить у віршах 
«Разве я не прав?», «Мы не верим», 
«Живые думаем с волненьем о живом». 
Пам’яті В. 1. Леніна присвячені також 
вірші '«Снежинки», «Никто нс знал», 
«Клянемся». У вірші «Ленин с нами!», 
написаному до 20-річчя з дня смерті 
вождя, поет говорить про те, то

Наследье гениев былого — 
Источник вечного добра,

поети-земляки, 
вечорів. Слово 
Гайдара.

Першим І?.
ської теми звернувся Дс.м'ян Бедний. Ві
домо, що поет те з 1913 року листував
ся з В. І. Леніним, а в 1917 році уперше 
зустрівся з вождем. Ця зустріч була по
чатком близького знайомства.

Ленін у віршах Бедного — цс велич 
Жовтневої революції, партії, сила та 
мужність народу. Леніну присвячує поет 
вірш «Вождю», «Рабочий привет» (з на
годи 50-річчя з дня народження Воло
димира Ілліча), в якому пише:

Друзья, приветствуя родного Ильича, 
Ответной похвалы лишь будет тог 

достоин,

постів-земляків ДО ЛЄІІІІІ-

І

Живое ленинское слово .
Звучит сегодня, как вчера.

Нашим чпгачам відома збірка віршів 
«35 літ» Сави Голофанівського, видана 
в 1963 році. У ціп збірці е поема «Опо
відання про Леніна» та вірш «Ленін у 
Смольному», в яких розповідається про 
псиріїмиреішу боротьбу Леніна за свобо
ду трудящих, за соціалізм.

Бачить Ленін Росію майбутніх років 
в нерозлучному братстві племен

і народів, 
у небаченій єдності міст і степів, 
за яку він у Жовтні їх битись водив.

1924 року почалася літературна біо
графія нашого земляка Терени Германо
вича Масенка, що народився «в тихих, 
вишневих Глодосах». У нього теж нема
ло творів, присвячених безсмертному 
образу В. І. Леніна. В першу чергу це 
поема <М. А. Ульянова», поема про ма
тір, що дітям своїм

...дала правди мужні крила
І пройде з ними сто доріг. 
Щоб Ленін, славний син Росії, 
Справдив століть визвольні мрії. 
Для щастя людства переміг.

ІІа ленінську тематику вірші «Весна

Ілліча», «Квітень», «Наша правда», «Ву
лиця Леніна», «З Леніним», «Пісня про* 
партію», «Польський хор «Мазовшс».

Книгодю^ах) йЦоме ім'я Івана Євтихі- 
йов’ича Хо.менка, який народився у селі 
Зеленому Петрівського району. У 1958 
році вийшла перша збірка його творіч 
«Дуби не хиляться». Згодом — збірки 
«Схід сонця . «Лірика», поеми «Солов’їні 
світанки», «Горицвіт» та дві книжки для 
дітей «Яринка-сиріїка > і «Хоробрий Гри- 
цик» (1963 р.).

Тематика віршів Івана Євтихійовича 
різноманітна: боротьба за мир і спогади 
про фронтові дороги, вірші про труд і 
красу рідної України. Але не може не 
писати поет про Леніна, бо Ленін ■— це 
паотія, а партія йому «голос і життя 
дала».

Де клени шепочуть і шумлять 
ЛІЩИНИ

І де співає у радощах сім’я, 
У зоресяйнім цвігі Батьківщини 
Стрічаю Леніна живого я. — 

заявляє щиро поет.
В. ШИШЛОВА, 

директор обласної дитячої бібліо
теки їм. А. П. Гандара.

Комсомольські організації Олександрії приділяють 
велику увагу розповсюдженню літератури. В місті пра
цює 6 народних кіосків, 18 шкільних кооперативів. За 
перше півріччя цього року комсомольські пропаган
дисти книги реалізували літератури на 6116 карбован
ців. Цю цифру назвала секретар міськкому комсомолу 
А. Груша у своїй доповіді на міському зльоті пропаган
дистів книги.

Кращі розповсюджувачі літератури Галина Стеблина, 
Зіна Чорна, 8аля Укубасва, Світлана Рубіс нагороджені 
значками «Пропагандист книги». Велику групу комсо- 
мольців-пропагандистіз друкованого слова нагородже
но грамотами обкому та міськкому комсомолу.

А. КОХАН.

ИА V ЛОНДОНСЬКОМУ 
в’їзді РСДРП була присут

ня Э польська делегація на 
чол> з і’озоіо Люксембург. 
До складу делегації входили 
головним чином робітники. 
З-поміж них виділявся неве
ликий на зріст кремезнії іі Я и 
Гжеляк, металіст із Варшави. 
На той час він мав уже чима
лий досвід діяльності серед 
робітників Варшави, Лодзі. 
Кракова, Домбропа. Сосновий. 
Робітники знали іїою здебіль
шого під партійним псевдоні
мом »Світлий».

На засіданнях Яп Петрович 
уважно слухав виступаючих, а 
в перервах ходив поміж гру- 

_ нами делегатів, дослуховупав- 
допитувався. Серед стійких 

ленінців (бо й польська деле
гація голосувала за більшість 

; ленінських резолюції! по кар- 
Iдипольних питаннях порядку 
І

Сторінки героїчної біографії ,—-

денного) він запримітив жва
вого луганського робітника (це 
’був Климент Єфпемопич Во- 
• рошялов), професіонального 
J революціонера з грузинів, яко
го пізніше знав весь світ під 
ім’ям Йрсифа Віссаріоновича 
Сталіна. А про самого Воло
димира Ілліча Леніна й гово
рити нема чого — па нього 
Гжеляк дивився, не моргаючи, 
І запам’ятовував кожне ного 
слово, кожен жест, кожну реп
ліку, кинуту' в дабіі» мсіішови- 
кік... ■! ■. ; ; J і

Повсрнуїииивь додому. Яи 
Гжеляк —, і.іовою поринув у 
партійнії роботу. ' розповідав 
робітникам про рішення з’їз
ду, про боротьбу з меншови
ками.

1908 року — новий арешт. 
Тривале слідство. 1913 року 
відбувся процес — засудили 
на довічне заслання до Пан
ського повіту Єнісейської гу
бернії. Там працював кова
лем. Місцевим селянам при
пав до душі метикуватий по
ляк, який умів не тільки кува
ти — він проводив революцій
ні бесіди серед населення, 
роз’яснював їм. чому так ба
гато бідіпіх і так мало бага
тих на землі.

Як не слідкувала поліція іі 
жандарми — з надійною ока
зією летіли в Польщу листи до 
товаришів но боротьбі.

Лютнева революція звільни
ла Гжеляка. Партія послала 
ного на роботу в Одесу, де 
на той час було кільканадцять 
тисяч колишніх польських вій
ськовополонених, робітників, 
біженців. Під керівництвом 
Гжеляка була організована 

А^пьська соціал-демократичіїа 
■організація. Вже в січні 1918 
року число її членів організа
ції посягло ІИЮ.

Над півднем України навис
ла небезпека інтервенції. У 
місті організувалася Інтерна.- 

ціональна Червона Гвардія, 
куди увійшло баї ато поль
ських комуністів. Вони хороб
ро захищали здобутки Жовт
невої революції.

У березні 1918 року, у роз
палі боїв з іноземними інтер
вентами. комітет групи соціал- 
демократії Польщі й Литви 
під проводом Ява Гжеляка 
звернувся до своїх співвітчиз
ників зі словами заклику:

«На допомогу, товариші, всі. 
кому дорога доли революції і 
народів Росії, кому дорої а до
ля Польщі і пригноблених на
родів усього світу!..».

Партія доручила йому орга
нізувати підпільну друкарню 
для видання листівок, відозв 
І брошур польською, фран
цузькою та румунською мова
ми. Яп блискуче справився і 
цим завданням — тисячі й 
тисячі листівок поширювалися 

серед солдатів Інтервенційних 
військ, долітали часом до Са- 
лонік І Константинополя.

Після вигнання Інтервентів 
Гжеляка було обрано членом 
Одеського комітету Комуніс
тичної партії (більшовиків) 
України, йому було доручено 
видавати й редагувати поль
ську комуністичну газету «Ко
муна».

В Одесі Яи знайшов і своє 
особисте щастя — він покохав 
молоду польку-вчнтс.тьку Гс- 
лєііу Вімут. яка стала не тіль
ки його дружиною, а й това
ришкою по партії, соратницею 
у боротьбі. Гелена народилася 
у Франції, досконало знала 
французьку мову. В одесько
му підпіллі вона працювала в 
іноземній колегії поруч з ле
гендарною Жанною Лябурб, 
сербом Стойком Ратковнм, ін
шими товаришами. По кілька 
днів вона не виходила з під
земелля. де знаходилася дру
карня. Вона з однаковою май
стерністю писала статті й пра
вила коректуру, розповсюджу
вала листівки і ходила на 
зв’язок.

Невдовзі Гжслякам довело
ся залишати Одесу під натис
ком сил ворога. Вже на око
лиці міста Ян дістав партійне 
доручення — повернутися в 
місто в невідкладній справі. 
На вулиці його впізнали іі ви
дали денікінській контррозвід
ці. Лише міцне робітниче здо
ров’я і сила волі допомогли 
ЯионІ витримати тортури. З 
в’язниці Яп вийшов з остаточ
но підірваним здоров’ям. Та 
не такий у нього був харак
тер. щоб складати руки.

Влітку 1919-го ГжеляковІ до
ручили привезти в Єлнсаиег- 
град чималу партію більшо
вицької літератури, познайо
митися зі станом справ у міс
ті. де було більше тисячі ко
лишніх польських військових 1 

цивільних. Одеських товари
шів дуже непокоїла діяльність 
у Єлнсаветграді «Польського 
будинку» — політичні аван
тюристи намагалися обдурити 
простих людей, посіяти серед 
них націоналістичні почуття 
до російського й українського 
народів.

Па збори зійшлося понад 
тисячу чоловік. Прибули на
віть зі Знам’янки й Помічної. 
Я її Гжеляк виступив з промо
вою. викрив наміри пілсудчн- 
ків, розповів про дії одесько
го інтернаціонального підпіл
ля. про жорстоку розправу 
над членами іноземної колегії 
на околиці Одеси.

Привезену літературу роїі- 
брали миттю. Посипалися за
питання. Па кожне Ян Петро
вич терпляче, детально відпо
відав.

Збори закінчилися співом 
«Варшав’янки» й «Інтернаціо
налу».

Невдовзі Яп зліг. Товариші 
порадили йому поїхати на се
ти. поправити здоров’я. Зна
йомі забрали хворого Гж<*іяка 
в село Панчеое (тепер Ново- 
миргородського району). По
селився па квартирі у сіль
ського лікаря, теж поляка за 
національністю. Адама Аіель- 
моянча Чвзлінського.

.Пікап робив усе можливе, 
аби зберегти здоров’я хворого 
Ява. Через знайомих селян 
діставали найкращі харчі. 
Неможливо було тільки діста
ти ліків. А хвороба прогресу
вала. Ян слабшав з кожним 
днем. Він часом виходив у 
поношеній солдатській шине
лі посидіти на дубках біля 
двору. До нього підсідали се
ляни. Він розповідав їм про 
Володимира Ілліча Леніна, 
про Лондонський з’їзд, про 
польських революціонерів, про 
одеське підпілля. На лацкані 
шинелі майорів червоний 
бант — частка революційного 
прапора.

Біля нього стояла кароока 
Гелена. його вірна дружина. 
Вона дбайливо загортала на 
ньому псзастсбнуту шинелю, 
тісніше надівала на голову 
солдатську шапку.

До останнього боровся Яп.
Вранці пд ганок вийшов за

плаканий Лдам Лзельмопич.
— Павле Григоровичу. — 

звернувся він до санітара 
Пантелеева. — сходи в рев
ком... Скажи: немає вже Ява 
Гжеляка... Помер перед сві
танком... Попроси червоного 
прапора . па похорони, щоб 
поховати як годиться, по-ре- 
волюційному.

Проводжало в останню путі, 
відважного борця революції 
все село. Поховали на сіль
ському кладовищі серед се
лян. за щастя й волю яких 
він боровся до останнього по
диху. 11е було 15 серпня 1920 
року. Наступного дня служ
ниця Чвалінського Поліна 
Лопатишька ледве встигала 
приймати принесене селянами.

—■ Передай його дружині. 
Щоб не голодувала...

Відправили Гелену Вімут- 
Гжеляк до Єлнсаветграда, На 
одній підводі їхала вона, па 
другій — послана ревкомом 
парта з озброєних селян. За 
селом востаннє стала на па
горбку. поглянула на село, де 
ЛИШИВСЯ її ЯII.

Лунко застукотіли колеса по 
пересохлій землі...

Іван БОЙКО, 
краєзнавець.

м. ІІовомиргорол.

Н Г; ВИТРИМАЛИ стіни Де- 
11 сятнппої церкви, впалн, 
сховавши під собою останніх 
захисників древнього Києва. 
Сп'янілі від успіху батнєві 
воїни гасали вулицями не
давно квітучого міста. По
лум’я лизало почорнілі руї
ни, відблискувало в калю
жах з учорашнього снігу. 
Кілька вершників у високих 
шапках під'їхали до старо
винного собору, спішились, 
обійшли довкола, шукаючи 
входу, загукали незрозумі
лою мовою. Собор мовчав. 
І тоді, розлючені, вони по
чали галіти у двері.

Двісті років стояла в 
центрі Києва християнська 
святиня. Багато бачила во
на. З повагою наближались 
до неї руські кінні і замор
ські гості. І лише ці. з вузь
кими недобрими очима, не 
молитись прийшли до неї 
грудневого вечора 1240 року, 
не милуватись багатим 
вбранням собору. Мов ті 
круки чорні, шугали вони по 
згарищу, шукаючи наживи.

Двері собору впали. Смо
лоскип огвітнп юрму жінок, 
які мопчкн дивилися на чу
жинців. притискуючи до гру
дей русявих діток. Старший 
з чужинців недобре посміх
нувся і рушив до них. Світ
ло гойднулось, ковзнуло по 
стінах і раптом... ІЦо пе? 
Перед ним з’явилась велич
на постать жінки в червоно- 
синьому вбоанпі, простерла 
руки над беззахисними.

То була Марія-Оранта.
♦ ♦ *

За думкою Ярослава Муд
рою, Київський собор святої 
Софії мав повторювати зна
мениту Софію Візантійську. 
Князь не шкодував казни,та 
іі нестатку в майстрах не 
було на Русі. Вони добре 
володіли секретом виготов
лення смальти, цих невелич
ких шматочків кольорового 
скла, з яких пізніше на сті-

Для них перебування в Камниіуватсь- 
кому піонерському таборі «Орлятко» 
стало вже приємним спогадом. Як і 130 
інших дітей новоукраїнських колгоспни
ків, вони окріплн тут, набралися сили, 
здоров’я.
А кожний день припнеш; їм щось но

ве, цікаве, непізнанне. Як тільки горніст 
просурмить підйом — кожен загін знав, 
що йому робити. Одні Гнили на екскур
сію яп в похід, інші організовували ігри.

Але найбільше враження справила на 
них зустріч з прославленим механізато
ром країни, двічі Героєм Соціалістінної 
Праці ОБ. Гігаловим. Героєм Соціаліс
тичної Праці дояркою .’Іідією Кравчен
ко. Побували воші і в ісгорико-краєзвш - 
чому музеї та музеї І. К Мини генна 
селі Річному.

В ДАНУЦА.
Фого ЛА. Насипаної о.

пах собору складались цілі 
кар гніт.

Софія Київська іііішші 
оздоблена мозаїками. Одним 
з кращих творінь невідомих 
майстрів є Марія-Оранта в 
абсиді собору, образ, що 
став блн іькпм на Русі в 
XI столітті.

Постать Марії з простерти
ми руками — одна з най
виразніших моїаїк Софії.

Скарбницп А п о. і, нона

Марія-Оранта— 
нерушима стіна
Спокійне обличчя (сірі від
тінки з вкрапленням білого 
і рожевої о), канонічні склад
ки синього хітону, пурпур 
мафорію — всі ні традиційні 
іконописні елементи не засу
шують образ. Навпаки, фі
гура підкунліоє своєю мону
ментальністю і винятковою 
красою колірних спіпві'їно- 
иіснь. тією теплотою, якою 
характеризуються обрані ки
ївських святих. Автор мо
заїки був справжнім май
стром колориту, бо лише об
дарований художник міг так 
вдало поєднати кольори хі
тону, мафорію, кушака, ви
шиваної хустини, чобіток, 
«тілесні» кольори рук I об
личчя. Фігура Марії легко 
читається па золотавому тлі 
завляки рисунку, виконано
му червоною лінією по кон
туру. Червоним підкреслено 
І окремі частини обличчя — 
ніс. очі, губи.

* * *
І сам Ярослав, і його під

ручні мислили Марію-Ораиту 

як заступницю і покрови- 
гельку міста Києва і його 
жителів. Тому іі у народі во
на набула великої популяр
ності. До речі, не лише ідея 
іасіупництва сприяла ньо
му. В пам'яті простого лю
ду те не стерся образ «ве
ликої богині», що втілювала 
життєдайні сили природи в 
зохрнс іияисі.ку добу.

З часом Марія-Оранта Ки-

ївсь.іа набула фантастичного 
впливу. Про неї розповідали 
легенди, люди щиро вірили 
в її непереможну силу, ио- 
в’я іувалн з пек» надії па 
майбутнє. В народі її поча
ли називати «нерушимою 
стіною».

Звичайно, багато випадко
востей «винні» В тому, що 
інаменнга мозаїка ііепо- 
шк(<джчіою дійшла до нас. 
Велику роль відіграла в 
цьому виняткова любов 
простого люду до величного 
образу, створеного невідоми
ми майстрами XI століття. 
І коли м.і сьогодні милує
мось ще зовсім свіжими ко
льорами цМзго художнього 
твору, то доречно з вдячніс
тю згадати ті покоління 
патріотів, які. незважаючи 
на всі потрясіння віків, че
рез дев'ятсот років пронесли 
творіння старовинних київ
ських майстрів.

Б. НІМАНСЬКИЙ. і
’ інн.



Олександр МОТОРНИЙ.

• ас er ec» дК А

4 стор. .,1Но.іодий комунар“
Він біг і чув гаряче дихання 

солдатів, які 
пі' на крок.

Маленький 
ч'дгоновакнн 
вався уже кріпостю’ 
лу, крок за кроком 
ваючнсь через вогневу 
підходили і підходили на очере- 
тякмй п’ятачок нові групи.

не відставали

liifiajOHpK землі, 
у тому бою, зда- 

До ран. 
проби- 
завісу,

2 серпня 1900 року

кількох вутлих 
Сили були явно 
ЗІ стволів.

(Закінченії я.
Початок в газетах за 26, 29 липня).

—• Нервують, — зауважив Глібко і передав 
наказ, — діяти, як і було домовлено, вогню не 
відкривати до зближення, вибиратися за те
чією, щоб легше причалити.

Чим ближче до берега, тим густішим ста
вав огонь. За його силою комполку визначив, 
що на п’ятаку, в який вони націлились, си
дить пе менше двох 
палися, підтримувані 
мстнн.м вогнем. А з 
човниках пливло душ 
нерівні. По них уже 
Снаряди підіймали < 
то позаду, то спереду, 
збоку. Кулі кресали зигзаги 
по воді. Але до очеретяних 
зарослів залишалося вже 
зовсім близько.

— -Тут? — Глібко торкнув 
рукою Бандуру. — Тут. — 
не відповів, а просто мах
нув рукою розвідник, ске
ровуючи човна до бере
га. Ще минулої ночі зі 
своєю групою сержант по
бував на правому березі, 
вибрав це місце, і командир 
полку схвалив його. До 
прибережних очеретів і 
верболозу прилягала заліс
нена улоговина, за якою пі
діймався крутий пагорб. 
Там можна буде закріпити, 
ся, поки пілосніють десант
ники другого валу. Всі чов
ни повернули за переднім, 
як по команді, але коли 
Глібко оглянувся, то поряд 
із ближньою групою поба
чив стовп води. Човен пе
ревернувся, і бійці опини
лися в пучині. Деякі так і 
пірнули, а деякі плавом про
биралися до берега. Снаря
ди і міни бахкали ще 
ближче.

— За мною! — скомандував 
У першу мить його різануло 

стрим, колючим, як біль, але 
він відчув дно під ногами, підняв 
ударив з нього, і, тілом розсікаючи воду,

гіглерівських рог, око- 
і артилерійським і міно- 
. ним у 
і сорок.
• били 
смерчі, 

то

Глібко. 
холодом, го- 

п ту ж мить 
автомат, 

_______ _______ _ _ ки
нувся до берега. Бійці поряд ішли суцільною 
лавиною, а позад них зрешечені осколками та 
кулями на кипучих хвилях гойдалися порожні 
човни.

— Гранати! — гукав командир, залягаючи 
на якусь мить під шквальним кулеметним 
вогнем.

Серед верб зметнувся вогонь.
— Вперед!АБІТУРІєні

Гумореска

Як і передбачалося, по улогови
ні пробралися до пагорба, за
кріпилися на ньому. Німці си
пали й сипали металом. З од
ною боку контратака зривалася, 
починалася з другого. Та полк 
сидів міцно на правому березі. 

Вранці зв'язківці притягнули 
кабель.

— Молодці! — врїчєх ЄЄ 
другому кінці комдив. — Три
майтесь!

тривав кілька днів. І хоч ворогПогдннок . __
для контратаки підтягнув танки та самохідні 
гармати, його потуги відкинути десант назад 
виявились марними. Плацдарм розширював
ся. Поступово на нього втягнулися всі час
тини і підрозділи дивізії.

Уже в наступі по Правобережжю дивізію 
наздогнала іірипізніла пошта. Листоноша біг 
із сумкою, розмахуючи білими трикутничка
ми. Юрій ждав і не ждав листа. Батьки, що 
жили в КунгурІ, недавно прислали коротень
ку вість; листування, що було налагодилося з 
братом, знову обірвалося, а про дружину 
звісток так і не було...

• Товаришу майор! Товаришу майор! — гу
кав до нього листоноша. 
Вам ціла обойма!

Справді, він сипнув 
кілька трикутничків, 
тільки взяв у руки, не і 
розгорнути, глянув на

йому 
ще 

встиг 
,___ г-„...... —1 по

черк і зрозумів; Таня! Жи
ва! — хотілося кричати, гу
кати всім. Його Таня жива, 
вона обізвалася, як тільки 
одержала першу вістку. За
знала стільки горя, стільки 
сліз виплакала, але не 
втрачала віри, ждала. В со
рок першому з Києва від
ступала пішки з біженцями, 
ноги попухли. Кожен її три
кутничок ’ .
любов’ю, І теплом далекою, 
далекого. 
Він читав їх,
з однієї кишені в другу, пе
речитував. знову на кожній 
зупинці, і знову мчав, при
шпоривши свого жвавою 
киргизького коника. А коли 
зупинявся і поринав у заду
му, ординарець залишав йо
го насамоті, від'їхавши вбік. 
Таким збудженим свого ко
мандира він те не бачив, 
хоч пройшов із ним доріг 
немало, 
обізвалась,

дихав і тугою, і

сімейного щастя, 
перекладаючи

похвалився

бас, товаришу майор.

велике степове село, 
клубочився по всій до
стояли вогняні смерчі, 
до села, десь на даль-

Дружина 
Юрій.

— Я радий за
— Спасибі.
Попереду лежало 

Догоряли хати, і дим 
ліні!. Рядами вулиць 
Бійці тільки вступили .. .
ньому присілку ще рокотіли кулемети, авто
мати, клекотів бій, а біля криниць молодиці 
вже брязкотіли відрами, і солдати, і жителі 
рятували останнє мийно. Командир батальйо
ну підскочив Із донесенням.

Найтяжче для нього вже поза
ду: мати за звичкою поплакала, 
бабуся перехрестила валізу з під
ручниками. Залишається не підка. 
чати на екзаменах — і в дамках,

Сусідом по кімнаті, звичайно, 
виявився пробивний суб'єкт («зо
лотий медаліст» — повідомив при 
знайомстві), що вступає до цього 
вузу шостий раз. Він уже встиг 
розповісти кілька цікавих історій 
зі свого багаторічного досвіду й 
показати груди, на яких витату
йовані всі важкі формули і порт
рет Піфагора в профіль. Повчаль
ним виявилося й спілкування з 
іншим сусідом, який незаперечно 
довів, що до інституту вступають 
лише по блату.

Напередодні екзамену абітурі
єнт упевнений, що йому постав-

ФУТБОЛІСТИ кіровоградської «Зірки» 
забили у ворота кадіївського « Шахта

ря» чотири м’ячі, а в свої не пропустили 
жодного. Цим усе сказ.'.но. Результат, бе
зумовно. добрий. Наші земляки в цьому 
сезоні ще не вигравали з таким великим 
рахунком.

Та. хоч переможців і не судять, деякі 
зауваження на їх адресу треба зробити. 
Хто побував Зі) липня на стадіоні іі спосте
рігав гру. змушений був похвилюватися зі 
долю своєї команди. Адже за перші 7—8 
хвилин м’яч двічі ледве не влегіп у ворога 
господарів поля, незважаючи на те. Ш<> 
ігрова й територіальна перевага була пов
ністю на їх боні. У першому випадку м’яч, 
пробитий нападаючим гостей Володимиром 
Клкповпм, потрапив у штангу, а в друго
му воротар Іван Барамба чудом дотягнув
ся до м'яча, який після удару Миколи 
Мароенка торкнувся когось і і наших за
хисників і. змінивши напрямок, з великою 
силою летів у ворота.

Вс<- не трапилося тому, що захисники 
«Зірки», яких по праву можна назва ги в 
числі наііснльніших серед українських 
команд другої і рупії класу «А», цього пазу 
грали неохайно. Малоактивними були пів
захисники. Вони допускали чимало техніч
ного браку, перст риму пали м’яч, неточно 
передавали його.

Футбол

Е

— Що там? — запитав майор, побачивши 
гурт. . .

— Розвідник наш, Бандура, — схилив го
лову капітан. — Першим вскочив у село, по
дався он до тих стаєнь, напереріз факельній- 
ллм. Пологпула з еїтсмхт».,,

Солдати несли сержанта на двох вербових 
латах, застелених плащнакидкою. Над чолом, 
обв’язаним білим онривавлецим бинтом,, роз
вівалося буйне волосся, а на грудях у вої
на лежав його астомат. За вбитим ехнлні- 
ііііісі, у зажурі, йшла Піна; в одній руці нес
ла вона розвідникову шапку, а u другій — 
свою сумку з червоним, як пляма крові", хрес
том. Командири взяли нід козир:

— Ех! — вирвалося п 
Юрія, і він стиснув рукою 
планшетку.

«У мене поки все га
разд, — писав він рідним 
на найближчому привалі. — 
Живий, здоровий. Весь час 
наступаємо. Знахо д ж у с ь 
уже в кількох десятках кі
лометрів від міста, в якому 
Ви останній час жили І пра. 
цювалн.

Брав участь у форсуванні 
Дніпра. Більш нічого не мо
жу про це писати, хоч е 
що розказувати. Роботи 
багато, і не легка, але нічо
го не вдієш. Стараюся псе 
зробити якнайкраще. За
раз пишу цього листа в лісо
вій хатині під акомпанемент 
трофейного приймача й ар
тилерійського вогню...

Такий акомпанемент су
проводжував йою щодень і 
іцочас. Полк уже був у 
Знам'янці, заповітне тепло 
батьківської хати було зо
всім близько. Рукою пода
ти. Юрій мріяв про той щас
ливий день. коли напише 
рідним, що їхній дім віль
ний. «Приїздіть, а ми за
кінчимо похід і сядемо всі 
разом за столом...»

Майор весь час був на передовій. Фашис
ти, втрачаючи одну за другою свої позиції, 
по десять—п’ятнадцять разів кидалися в 
контратаки. Вранці тридцять першого грудня, 
коли туман повис над землею, майор наказав 
перенести спостережний пункт поблнжче до 
переднього краю.

Па новій позиції піп довго, зосереджено 
вивчав ворожі сили. «Дати б сюди трохи ар
тилерійського вогню, і фріци покотяться», — 
сказав він. Тут якраз обізвався телефон, 
дзвонили з штабу армії, і Глібко почав допо
відати, стоячи в траншеї, і раптом над бру
ствером брязнув снаряд.

— Майора вбило! — закричав телефоніст.
Піна з сумкою кинулась у траншою. Збіг

лись товариші. Адьютант лежав із пошмато
ваним животом, а командира відкинуло ви
буховою хвилею вбік. Він лежав з розпрос
тертими руками, суворими і світлими очи
ма дивився в небо.

— Товаришу майор! — піднімала 
руках санінструктор, і рясні сльози 
по обличчю. Майор не обзивався. 
Піменов підняв планшетку, зібрав у 
сипані трикутнички...

* $

нило його, до тієї незабутньої гавані, з 
починаються всі далекі дороги життя. 
не знав піп, що Вітчизна нарекла Його, 
скромною енна, своїм Героєм; уже не чув 
він могутньою «ура!», з яким воїни його пол
ку входили в місто його світлої юності над 
тпхпм игумен; ух.є к’.чега е’к ве г»»!и 
і чути.

Та люди знали, люди чули, як входив піц 
у безсмертя.

За високими бастіонами старої фортеці се
ред стрімких тополь, розлогих кленів І дуб- 
г.іп па бретєькему кладовищі, стоїть могили* 
на граніті вибито золотом: «Герой Радянсько, 
го Союзу майор -------Юрій Кіпріяновнч Глібко, 

1911—1913». Гіому не було 
й тридцяти, і таким він за
лишився навіки. В місті м 
вулиця Юрія Глібка. В но. 
вій школі, яка виросла не
далеко від шляху, де прохо
див полк героя, піонерська 
дружина носить Його ім’я, 
іі у великому залі па стіні, 
як на граніті, висічений 
його портрет. В дні свят пе
ред цим портретом шикує
ться юна гвардія ленінців з 
червоними, як огонь, гал
стуками; трубить горніст, і! 
лунає команда:

— Струнко!
Здіймаються руки в салю

ті, і пливе над ними черво
не знамено. Юрій Глібко 
дивиться на цей стрій і, як 
живий, вітає щасливих своїх 
потемків. Хай буде світлою 
йому пам’яттю тс, що вони 
пронесуть несхитну віру в 
справу, якій пін піддав своє 
палке життя.

* !і: *

Не заростає стежка до мо
гили героя. Сюди приходить 
старий його батько Кіпром 
Федорович. Мати Ганна мії?- 
колаївна поме р л а. Та 

незламна сім’я. Таня, Юрієва 
називає старою батьком, і вій

його на 
котилися 
Замполіт 
неї роз-

І все Ж ІІІІІ дійшов до рідного дому, до то
го тепла батьківської хати, яке жагуче ма-

живе дружна 
дружина, так і 
завжди звертається до неї, як до рідної. Піс
ля визволення нашого міста вона працювала 
в Первозванівськсму саду, жила в сім’ї Гліб- 
ків. Разом з батьком попа клопотала, щоб 
тіло Юрія Із Знам’янки, де пін був похова
ний, перенести до Кіровограда, ближче до 
батьківської хати. їздила, супроводжувала на 
цій останній дорозі. А потім продовжувала 
освіту на педагогічному факультеті в Тіміря- 
зєвці. Зараз Тетяна Іванівна Мартем’янова- 
Кобчак працює в сільськогосподарському тех
нікумі в м. Залііциках Тернопільської області. 
Має сім'ю, трьох синів, один із них — Юрій. 
Вся родина приїздила в Кіровоград. вклони
лися могилі героя.

Правду віщувало серпе Юрія Глібка. що 
брат його воює десь рядом. Анаголій ішов 
маііжс тими фронтами, що іі старший брат. 
Теж став офіцером. А після війни закінчив 
інститут інженерів водного транспорту, тепер 
працює в м. Феодосії. Сипа свого він теж 
назвав Юрієм.

В м. Умані, в дворі сільськогосподарського 
інституту, нині зводять постамент. Там сто
ятиме пам’ятник колишньому студентові 
Юрію Глібку...

Май-

A. САРЖЕВСЬКИИ.

ним, 
БІД

напелягає абі-

м. Кіровоград.

® ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

лять «кіл» чи навіть «нуль», і що 
залишається один вихід — негай
но бігти в залізничну касу й бра. 
ти квиток на край світу. Від цьо
го кроку його втримує лише за
лізне слово мужчини, яке дав 
учорашній однокласниці («битиму
ся до кінця»), і та обставина, що 
квиток на край світу йому не по 
кишені.

Тому абітурієнт бере екзамена
ційний білет. Хвилин п’ять він ди
виться на нього пустим поглядом, 
даремно намагаючись розібрати 
зміст питань. Коли приходить чер
га відповідати, він перебуває у 
тому ж стані.

Відповідь на перше питання — 
«Закон Ома» — є зразком лако
нізму:

— Забув.

— Не може бути! — заперечує 
екзаменатор.

забув,— Ні, 
турієнт.

— Як 
лагідно 
адже я 
ції розповідав. Пам'ятаєте?

— Вас пам’ятаю, а Ома — ні..,.
— Одну хвилинку, — не заспо

коюється екзаменатор. — Сила 
струму дорівнює... Вірно?

— Вірно, — поблажливо під
тверджує абітурієнт, і раптом...

Зникає затемнення. Викреслено 
з пам'яті страшні розповіді про 
злодійства екзаменаторів, і не 
груди сусіда з витатуйованим про
філем Піфагора, а стрункі рядки

же це так, голубчику, — 
умовляє екзаменатор, — 
вам учора на консульта-

формул і визначень постають пе
ред ним.

Абітурієнт починає відповідь. 
Адже він усе вчив, усе пам’ятає, 
і зараз усе розповість цьому ек
заменатору з лагідними очима. 
Той дивиться на абітурієнта і мір
кує, що з нього, мабуть, вийде 
гарний інженер. А ще він згадує 
свій перший, точнісінько такий 
вступний іспит, трохи заздрить 
хлопчині, який сидить перед 
виводить йому «відмінно» І 
усього серця бажає успіху.

Все буває саме так або
же так. Це говорить вам колишній 
абітурієнт, а нинішній студент.

Прикрасою матчу був гол, забитий Ана
толієм Кравченком на 24 хвилині зі штраф
ного удару з далекої відстані. Красиво 
провій м’яч у ворота «Шахтаря» молодий 
футболіст Іван Онищенко, який у другому 
таймі замінив Віктора Квасова. Ангорами 
ще двох голів стали Андрій Гайкович і Вік
тор Сучков.

Зустріч між дублюючими складами них 
команд, яка відбулася напередодні, закін
чилася з рахунком 7:1 на користь господа
рів поля.

Іігводимо результати матчів між ііішими 
командами підгрупи: «Таврія» — «Мета
ліст» — 2:0, «Кривбас» — «Хімік» — 1:1. 
«Карпати» — СКА (Одеса) — 6:1. «Локо
мотив» (Вінниця) — «Суднобудівник» — 
1:1, «Буковина» — «Локомотив» (Херсон)
— 0-1, «Будівельник» — «Дніпро» — 1:1. 
СКА (Київ) — < К/\ (Львів) — 1:1, «Десна»
— «Аґпангард» — 1:0, «Автомобіліст» — 
«Динамо» — 2:1, «Металург» — «Азонень»
— 1:0.

Зараз турнірна таблиця має такий 
вигляд:

1 В Н Г! Аі О

«Дніпро» 25 14 6 5 42-21 ■ЗІ
«Зірка» 24 12 7 5 21-10 ЗІ
СКА (К) 25 9 12 4 27—19 зо
«Металург» 25 IÜ 9 6 27-17 29
«Автомобіліст» 25 II 7 7 27-20 29
«Локомотив» (X) 25 9 10 6 29-20 2S
« Металіст» 25 10 8 7 26-19 2S
«Карпати» 22 9 7 6 37-27 25
«Та нрія» 25 8 9 8 30-30 25
«Суднобудівник» 24 8 9 7 24—20 25
«Хімік» 25 8 8 9 26-26 21
СКА (О) 25 10 4 11 29—31 24
«Буковина» 25 7 9 9 16-22 23
«Кривбас» 24 9 5 10 22-30 23
«Локомотив» (В) 24 0 10 8 27—20 22
«Будівельник» 25 5 12 8 14—23 22
«Авангард» 25 е 11 9 19-22 21
«Десна» 25 7 7 И 15 -32 21
«Азовеці.» 24 8 4 12 23-29 20
СКА (Л) 25 6 8 11 20-30 20
«Динамо» 25 5 9 11 20-31 19
«Шахтар» 25 0 7 12 18-84 19

Запіра — наступний тур. «Зірка» прийма
тиме футболістів Сєвєродонецька.

м. Кіровоград, еул. Гіуначарсьного, 36 
Телефони: відлоьідальнсіо секретаря — 2-45-35, 
відділу еійськобо потріотичнсго виховання і спор

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

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

і  і 

Друкарня ім Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, сул. Глінкп. 2.
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НЕДІЛЯ. З серпня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (Аі). 9.15 — 
Повний. (Аі). 9.30 — «Будиль
ник» (Аі). 10.00 — «Музичний 
кіоск». (Аі). |0.30 — «Літератур
ний альманах» (Ташкспт). 11.30
— 'Пам'ятники архітектори». 
«Софія Київська». (|(). 12.00 — 
Наша афіша. (К). 12.05 — До 
Всесоюзного Дня залізничника. 
Виступ Героя Соціалістичної 
Праці П Ф. Кривоноса. (К). 
12.15 — «Гсйлсль і гангстери». 
Телефільм. (К). 12.50 — «Бла
китна перлина» Вистава ляль
кового театру. (Одеса). 14.00 - 
Сьогодні День залізничника 
(М). 11.30 — Резерв. (Аі). 15.00
— «Клуб кіиоманлрівннків». 
(Лі). 16.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (Квлініи- 
грал) І(і.ЗО — Інформаційна 
програма «Час». (Аі). 17.00 — 
Урочисте відкриття Другої літ
ньої сп.'іртакійди дружніх армій. 
(К). 18.45 — Новини. (Лі). 19.00
— Програм,) кольорового теле
бачення. Лі. Леонов. «Чекайте 
мого дзвінка». Прем'єра теле
спектаклю. Ні і IV частини. 
(Лі). 21,00 — «Сім днів». Лііжпа- 
родна програма. (Аі) 21.45 — 
«Камертон доброго пасі рою». 
(Львів) 22.15 — Художній фільм 
«ІЦіп і меч». IV серія. (М). 
23.25 — «Музика, віва!» Пере
дача з 1ІДР.

ПОНЕДІЛОК, 1 серпня. Пер
ша програма. 10.00 — Новини. 
(Аі). 10.15 — Для дітей. «Грай
теся з нами». (Одеса;. 10.45 — 
Програма кольорового телеба« 
ченця (Аі). 11.45 — Тслевісті.
(К). 11.55 — «Годинник капіта
на Енріко». Художній фільм. 
(К). 13.15 — «Слово про росій
ську матір». Телефільм. (К). 
13.45 — Передача з Києва. 14.00
— Друга літня спартакіада 
дружніх армій. Спортивна гім
настика. (Аі). 16.00 — «Товариші 
іютомки». Телефільм. (К). 17.00
— Новини. (АІ). 17.15 — «Люди
на і релігія». (Ленінград). 17.45
— Телевісті. (К). 18.00 — Для
школярів. Телеагснтство «Піоне
рів». (Мінськ). 18.30 — Худож
ній фільм «Годинник капітана 
Енріко». (К) 10.50 - Рома-
ньола». Спектакль. (К). 22.45 —• 
«Біля загони-' Музичний теле
фільм. (К). 23.00 - Друга^'"” 
спартакіада дружніх прміь.»^'). 
'13.30 — Новини, (Лі)

~г

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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