
IX БІЛЬШЕ ста п’ятдесяти. Це—дівчата, які 
“ вирішили стати механізаторами, щоб потім 

працювати в рідних колгоспах в полі, па тва
ринницьких фермах. Вони з’їдались з усіх ра
йонів області. Перша зустріч в обкомі комсо
молу. Знайомства. Розповіді иро рідне село.

Ось група дівчат з Петрового—Тетяна Місюра, 
Світлана Тараненко, Надія Приходько (кол
госп імені Чкалова), Поліпа Хомнч та Наташа 
Герасименко з колгоспів «Україна» та «Ро
сія», Ліда Шур «радгосп «Третій іитерваціо-
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ВИДАНО ЗА ЖИТТЯ 
ІЛЛІЧА •

МІНСЬК, 20 серпня. (ТЛРС). «Видання В. І. Леніна за його 
житти». Так називається виставка книг, що відкрилася сьогодні 
в іуманітарному корпусі Білоруського Державного університету, 
який носить ім’я Ілліча. Потемнілі аркуші і обкладинки, старо
винний шрифт — усе нагадує про той далекий І хвилюючий 
час, коли створювались ці роботи. Серед них — «ІЦо робити?», 
«Про нашу революцію», «Що такс «друзі народу» І як вони 
воюють, проти соціал-демократів?», «Про кооперацію».

Кореспондент ГЛРС попросив заступника голови Державного 
Комітету Ради Міністрів БРСР по пресі А. Ф. Ворушка проко
ментувати цю подію.

— У Білорусії праці В. І. Леніна друкуються вже G5 років,— 
повідомив він. — Перша публікація ленінської роботи відно
ситься до 1904 року. Тоді вийшли два розділи брошури «До се
лянської бідноти» тиражем 3500 примірників. У бурхливому 1905 
році статті В. І. Леніна та витяги з них друкувалися в мінській 
газеті * Північно-західний кран».

Потім видавництво «Звязда» випустило твори вождя окремими 
книгами. Ус| вони присвячені політичній обстановці ь країні, 
тактиці більшовицької партії, актуальним завданням пролетар
ської революції.

З тих пам’ятних грозових днів у Білорусії видано 3S0 книг 
В. І. Леніна загальним тиражем понад 4 мільйони 20‘- тисяч при
мірників.

Перші ленінські книги, які брали активну участь у боротьбі за 
радянську владу, надзвичайно дорогі нам.

ДІВЧАТА - НА ТРАКТОР!

їв

пал»), Параска Корчій (колгосп «Перше трав
ня»), Світлана Ярмаш (колгосп «Родина»). З 
ними до Кіровограда приїхала трактористка з 
колгоспу імені 40-річчя Жовтня Люба Дави- 
дейко. Це за її прикладом ц| дівчата вибрали 
собі таку дорогу. Кожна з майбутніх ангелінок 
має восьмирічну освіту. Кожна цього літа 
вже працювала в полі, на току.

Інша група — представниці з Гайворопсько- 
го району. Люба Чичнріїїа була піоиерпожа- 
тою в Ставропольському краї, а цс приїхала 
до подруги, почула, шо йде набір в училище 
механізації. Прийшла в райком комсомолу і 
попросила направити її в Бобрннець. Люба 
спортсменка, пише вірші, малює. Інші дівчата 
в Гайворона вибрали професію механізатора 
за порадою своїх батьків, які висе довгі роки 
працюють на комбайнах, тракторах.

! знову знайомство. Приїхали дівчата з Го- 
□ованівського, Онуфріївського районів...

З майбутніми ангеліпкамн про професію ме
ханізатора новела розмову Люба Давндснко. 
Потім перед дівчатами виступили секретар об
кому комсомолу Тамара Лаіцевська. представ
ники обласного управління профтехоспітн.

Нарешті — дорога.
Сьогодні їх вже знайомлять б Бобрнпці з 

училищем. А потім — наука. Трудна, захоп
лююча, потрібна.

Вони працювали в полі щоліта. Це під 
час канікул. Обступали мене, ноли я зу
пиняла свій трактор і одна поперед од
ної:

— Віро Василівно, Віро Василівно! Ска- 
Н міть, вам трудно тут?

— А скільки треба вчитись, щоб стати 
трактористкою?

Навіть не знала, що їм одразу відпо
вісти. Звісно, будь-яка праця нелегка. 
А на друге запитання що сказати їм?

Тепер зовсім інша справа — їдь в 
училище механізації, вчись один — два 
роки. І знатимеш комбайн, трактор, інші 
/леханізми. Одним словом, станеш меха- 
нізатором-професіоналом. Моя ж доро
га була зовсім іншою тоді, тридцять 
п'ять років тому.

З тих пір я мала ке одну машину. І не 
завжди нову. Доводилось самотужки ла
годити трактор, шукати до нього запасні 
частини. Особливо скрутно було е піс
лявоєнні роки...

Про все це розповідаю дівчатам, які, 
бачу, теж не байдужі до моєї професії. І 
додаю:

—Звісно, справа це трудна. І якщо не 
полюбиш її по-справжньому, то толку 
не буде.

Приходили знову і знову. А коли закінчили 
вісім класів, сказали мені:

— Ми теж їдемо. Віро Василівно. В Бобри- 
вець...

Люда Шостак, Люба Сосюк, дві сестри Валя 
та Євгенія Соколови першими поїхали в учи
лище механізації. В свій же колгосп вовн 
прийшли на виробничу практику. А потім ми 
прийняли їх в свою бригаду.

Люда Шостак та Люба Сссюк працю
вали майже щодня зі мною.

расові відносини чи цілко
вите забруднення атмо
сфери — являються в ос
новному не проблемами 
технології, а соціальної 

то економічної орга- 
. нізації суспільства».

Згадана буржуазна 
газета не дає прямої

І ЗЕМНІ

О ИЗНАЧНИЙ політ аме- 
риканських космонав

тів на Місяць, зрозум.іло, 
ні в якому разі не усунув 
суперечливих і обтяжли
вих земних проблем, на 
які повсякчасно наштов
хуються жителі Нью-Йор
ка, Вашінгтона, Сан-Фран- 
ціско, Чікаго і багатьох ін
ших великих і малих міст і 
селищ США.

Судячи з тону місцевої 
преси, до гордості амери
канців за успіх місячної 
епопеї виявилась доміша
ною значна доля гіркоти, 
розчарування і песимізму. 
З уст багатьох американ
ців сьогодні не сходить 
здивоване питання: «Якщо 
людина в спромозі добра
тися до Місяця, чому вона 
не може вирішити свої 
земні проблеми?».

Американська газета 
«Уолл-стріт джорнел», ор
ган фінансових товстосу
мів, визнає: «Наші сьогод
нішні проблеми—чи то вій
на, чи то міські нетрища,

відповіді на питання, 
чому США, здійснив
ши політ людини на 
Місяць, в той же час
неспро можна ви

рішити головну проблему 
сучасного суспільства в цій 
країні — ліквідувати гли
боку безодню, що розді
ляє багатих і бідних. Ко
ментуючи змушене ви
знання «Уолл-стріт джор
нел», газета американ
ських комуністів «Дейпі 
уорлд» підкреслює: «Ви
никає питання, яка соціаль
на та економічна організа
ція краще вирішиїь про
блеми, що виникають. На 
нашу думку, на це спро
можний тільки соціалізм, 
хоча навіть в умовах ка
піталізму можна розпоча
ти боротьбу за ліквідацію 
злиднів, воєн і нетрищ, які 
являються згубними на
слідками соціальної та 
економічної дезорганізації 
капіталізму».

II. ПОРОШИН, 
кореспондент ТАРС. 

Нью-Йорк.

— Ми трохи будемо виконувати обо
в’язки причіплювача, — попросилась Лю
ба, коли в бригаді не було для них 
тракторів.

А сестри Соколови одразу почали виконува
ти найтрудніші завдання. І сіяли зернові, до
глядали посіви кукурудзи, цукрові буряки.

Особлива напруга під час жнив. Нам дору
чили збирати горох. Впорались з цим завдан
ням передчасно. Нас покликали в артільну 
контору і сказали:

— Треба допомогти сусідам.
Того ж дня я, Люба Сосюк, Валя Соколова 

поїхали в артіль імені Мічуріна. потім в кол
госп імені Енгельса. Поклали у валки в кож
ному з цих господарств по десять гектарів 
гороху.

А як повернулись б своє село, наші 
механізатори вже почали обмолот пше
ниці. Нам нове завдання — скиртувати 
пожнивні рештки.

Все щоб не робили, дівчата-ангелінки 
стараються виконати як годиться 
справжнім господарям. А як часом ма-

ють якийсь промах, тоді на підмогу при«; 
ходять досвідчені механізатори.

Вони бачать — за їх старанням — по-і_, 
честі. їх розуміють, їм йдуть назустріч. СД" 
хоч буває важко, та вони знають: треба 
витерпіти, треба пересклити себе. І зно«. 
ву — робота, потрібна, захоплююча...

Сьогодні чую, що с училище мєханіза« 
ції знову кличуть дівчат. Тож хочеться 
сказати своїм молодшим подругем; як-» 
що вас вабить степ, якщо вам рідна 5 
близька професія хлібороба, то йдіть ту-' 
ди і вчіться. Вам під силу стати механі- 
затором-професіоналом. Тільки будьте 
впертими. І знайте собі ціиу.

Віра ПИГИДА, 
трактористка колгоспу імені Щорса 
Маловисківського району. \.

На зчшку; (зліва направо) В. Пигида0 
Л. Шостак, Л. Сосюк.

Фого Ю. ЛїВАШНИКОВА. ?

„КАМІЛЛА“ ЛЮТУЄ
НЬЮ-ЙОРК, На узбережжя Мексікаиської 

затоки Сшл обрушився Ураган «Камілла». 
Швидкість вітру досягала більш іти 300 км ва 
годину.

Кілька суден зірвані з якорів І викинуті иа 
берег в районі дельти ріки Міссісіпі. Галфпорт, 
місто з населенням у 30.000-жителів, залишив
ся бет електрики і зв'язку із зовнішнім світом. 
У самому міст) з багатьох будинків зірвано 
дахи, Є поранені.

ПАЛІЯ
РНМ. В області Емілія — Романьи у бороть

бу за поліпшення умов праці і життя оступили 
робітники бурякових плантацій. Вон» вима
гають від адміністрації підвищення заробітної 
плати і впорядкування робочого ти ж но.

УРУГВАЙ
ГАВАНА. Перемогою закінчився чотиримісяч

ний страйк 14 тисяч робітників, які зайняті на 
підприємствах м'ясохолодобойне? промисло
вості Уругваю. В результаті страйку не працю
вали найбільші заводи та м’ясохолодобойні 
крінн.

ВЕНЕСУЕЛА
КАРАКАС'. ЬІльш «к 400 трудяїітнх, зайня

тих па текстильній фабриці у венесуельському 
місті Гуареилс. відіківняи роботу після того, 
як адміністрація підприємства погодилася за
довольнити вимоги страйкарів про поновлення 
па Роботі незаконно звільнених і про підви
щення зарплати.

ЕКВАДОР
ГУАЯКІЛЬ. Уже два тижні триває страйн 

350 робітників американського нафтового кон
церну «Тексако-Галф» в Еквадорі. Цими дня
ми підприємці припинили поставляти робіт
никам продукти. Проте навіть цп спроба взя
ти страйкарі» зморим не зламала волі робіт
ників.

ЧІЛІ
САНТЬЯГО. У департамент) Мел і піль я про

вінції Сантьяіо селяни захопили 44 маєтки і 
заявили, що не підуть звідти доти, поки н® 
одержат» землі. Землевласники авк.інкал.ч 
полінію. Напружене становище в департамен
ті ще більше загострилось.

ПЛЕНУМ МАЛОВЙСНІВСЬНОГО
РАЙКОМУ ЛНСМУ
Вчора відбувся пленум 

Маловисківського райкому 
ЛКСМУ.

З доповіддю «Про під
сумки міжнародної Наради 
комуністичних і робітничих 
партій» виступив другий 
секретар Маловисківського 
райкому КП України М. £. 
Тереіценко. Пленум розгля
нув організаційне питання. 
В зв’язку з переходом на 
іншу роботу першого секре-

таря ₽К ЛКСМУ О. Крючка 
звільнено з цієї посади» 
Першим секретарем Мало- 
аисківського райкому ком
сомолу обрано А. Васи
ленко.

В роботі пленуму взяли 
участь і виступили з промо
вами перший секретар Ма- 
ловисківськсго райкому пар
тії В. В. Гуля та перший 
секретар обкому ксмссмс- 
пу М. Д. Сиротюк.

•Ж ЗНОВУ
НА ДРУГОМУ!

Футболісти кіровоірадсььої «Зірки» завершують своє чотп- 
рнтурове турне ш> західних містах України. В третьому мат
чі їх суперниками були аинамівці Хмельницького. Гра. як і « 
Тернополі, проходила на промоклому полі.

Лишалося чотири хвилини до кінця матчу, а на табло 
стояли пулі. В ней час один із захисників «Динами» іруг-т 
порушив правила гри поблизу своїх воріт. за що було прн- 
зпачено штрафний удар. Пою чітко реалі ту вав Віктор 
Сучков.

Гаким чином, кіровоіралні знову неремоілн з ганим же 
рахунком, пк і в Іернттполі — >:0.

Завтра «Зірка» проведе четвергу зустріч підряд на ниізді 
вона гратиме з армійцями Львова. Після цього повернеться 
додому і 27 серпиа прийматиме лідерів підгрупи — футбо
лістів дніпропетровського «Дніпра».

Подаємо результати матчів інших команд підгрупи:
СКА (Одеса) — «Локомотив» (Херсон) — >>:0, «Металіст» 

(Харків) — «Буковина» (.Чернівці) — 0:1, «Хі.мім» (Сєвєро
донецькі — «Локомотив» (Вінниця) — 1:2, «Авапіард» (Тер
нопіль) — «Таврія» (Сімферополь) — 3:2. ЄКА (Львів) — 
«Кривбас» (Кривий Рі») — 2;<1. «Металург» ( Зажіріжжя) — 
СКА (Київ) — |;(, «Будівельник» (Полтава) — «Автомобі
ліст» (Житомир) — 1:й. «Дніпро» (Дніпропетровськ) — «Дес
на» (Чернігів) — 3:1. «Азовсць» (Жданов) — «Суаиобудів- 
іитк» (Миколаїв) — 2;І.

Матч між львівськими «Карпатами» » кааіїнсьннм «шах
тарем» перенесено на 24 жовтня. Відбулася пропущена' рані
ше гра між «Суднобудівником» і «Кривбасом. , ян,у Мнінчн- 
лася з рахунком 2:1 па користь перших.

!
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ПРАВИЛО...

діє
ШТАБ „КП“

Комсомольська організація нашого колгоспу не- 
зелика. Це примушує нас розставити свої сили, про
думавши все до дрібниць. і

Особливо цього добилися ми в діяльності штабу 
«Комсомольського прожектора». Чомусь звикли де
які «прожектористи» комсомольських організа
цій до того, що «КП» повинен бути боєздатним під 
час посівної, в жнива. Що ж, непогано, коли в 
цей період промінь «КП» яскраво висвітлює все. 
Але такий «прожектор», на мою думку, якщо він 
спалахує час від часу, не приносить бажаної корис
ті.

У нас, як правило ,аін діє по-бойовому цілорічно. 
Звичайно, в жнива ми ще більше посилюємо двій 
контроль. Одного разу під час жнив (це було пер
шого серпня) хлібозбиральний агрегат Миколи Бан- 
цевича простояв цілий день. Чому? Комбайнер на
брався оковитої. Зразу ж після такої неприємної по
дії, цей факт був висвітлений в листівці «КП».

Та ми не обмежуємося лише карикатурою. Меха
нізатора викликали на засідання комсомольського 
бюро. Розібрались, чому так сталося. Знайшли ін
ших винуватців. І де «прожектористи» звикли при
глядатись лише до прогульників, п’яниць, бракоро
бів. Наш «КП» теж виступає проти цього. Але го
ловна його мета боротись за умілу організацію 
праці механізаторів, доярок, їх відпочинок. Ще за
довго до жнив у листівках «КП» з'явились матеріали 
з колгоспного життя. Як обслуговувати збиральні 
агрегати, як організовувати безперебійну роботу 
комбайнів — все це цікавило молодих дозорців.

І в тому, що колгосп достроково розрахувався з 
державою по заготівлі зерна, є немала поміч «про
жектористів».

Кожний комсомолець, який входить в штаб «КП» 
несе відповідальність за закріплений ним об'єкт в 
колгоспі. Скажімо О. Чубан, яка працює дояркою 
завжди розповідає про діла на МТФ. Особливо за
раз ,коли настали зелені жнива, ми посилили свою 
увагу на організації цієї важливої справи.

До зими ще далеко. А прискіпливі «прожекторис
ти» провели рейд-перевірку готовності тваринни
цьких приміщень, пташника до зимівлі. На недоліки 
було вказано завідуючому фермою.

В цьому році школярі справлятимуть новосілля в 
новій двоповерховій школі. І тут також був постій
ний наш контроль.

Під особливим контролем у нас електрифікація 
села. Прагнемо, щоб електрики не мали зупинки 
через нестачу матеріалів, потрібних механізмів. 
Якщо з якихось причин матеріали відсутні, ми не 
тільки критикуємо винуватців. Підказуємо як краще 
уникнути промахів.

В наших «прожектористів» таке правило; бути 
гам, де вирішуються найголовніші хліборобські діла.

Раїса КАЧАН, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені Чалаєва Бобрннецького району'.

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

,,Молодий комунар“

............... •

БЕРЕЗІВЦІ я вперше. Це село роз< 
кинулось па обох берегах одпоімсн- 

иої річки на самому кордоні з Мико- 
лаївщипою. Ще здалеку у вічі кину
лись добротні господарські приміщен
ня колгоспу імені Петровського, чу
довий двоповерховий палац культу
ри.

І на західній, і на східній околиці, 
і десь у полях гуркочуть мотори. 
Йде заготівля кукурудзяного силосу. 
Але де ж траншеї, в які закладають 
зелені корми? Можна, звичайно, за
питати перехожих, але хочеться са
мому зметикувати. Уважно придивля
юсь до курної дороги. Якщо видні- 
ється па землі подрібнене бадилля, 
що ненароком впало з машини, то по 
цьому зеленому сліду дійду куди тре
ба. Та як не вдивлявся, а силосу на 
дорозі не знайшов. «Не тут возять. 

Треба людей ли- «жяяякмкггап 
тати». І раптом 
з-за повороту, 
покачуючись, ви

їхав самоскид, 
доверху наповне
ний зеленою си
лосною масою. І 
тільки коли ма
шина під’їхала 
ближче і я поба
чив щільно збіТті нарощені борти, стало 
зрозумілим, чому я не натрапив на зеле
ний слід, його просто не лишають пі 
водії машин, ні трактористи, які во
зять корм у причепах.

Семафорю. Молодий водій відчиняє 
дверці, — будь ласка, коли треба 
під’їхати. Комсомолець Петро Гаври- 

ліи, — ми одразу познайомились, — 
веде машину обережно, наче нарече
них везе. Переїжджаємо через місток, 
минаємо яр з крутими схилами і 
ось ми біля тваринницьких ферм, де 
у двох траншеях буде закладено 
близько 600 тонн силосу. Одна за 
другою приїздять машини, причепи, 
вивантажуються. 1 знову — в степ.

їду з Петром на кукурудзяне поле 
другої бригади. Тут комбайнер Все
волод Іванович Дячук прорубує «до
рогу» в зеленом}' кукурудзяному лі
сі. Сюди незабаром прийде цілий за
гін силосозбиральних комбайнів.

— Затримок з-за транспорту не бу
ває? — питаю у Дячука.

— Та ні. Водії справляються доб
ре. Петро ось. Леонід Гарковенко, 
Тимофій Бабіжецький. По-комсомоль- 
ському, завзято працюють.

Цей короткий діалог відбувся у хви
лину, коли Дячук з своим помічни
ком Леонідом Мисливським зупинили 
агрегат, щоб напитись з бочки свіжої 
води. коли комбайн знову рушив, 
•водовоз, старий, колгоспник Адам Се
менович Кристиняк, мовив:

— Такої кукурудзи не пам'ятаю.
Очі старого світяться задоволенням. 
Небачений врожай силосної маси і 

на полях першої бригади. На при
фермському полі, яке щойно було ско
шене, зібрали майже по 400 центне
рів зеленого корму з гектара!

Микола Іванович, голова колгоспу, 
теж не ховає своєї радость

— В цьому році. — розповідає 
він. — ми посіяли 480 гектарів куку-

ф Па берегах озера Сели
гер в Калініїїській області 
розташувався інтернаціональ
ний будівельний загін із сту
дентів ВОСЬМИ вузів столиці, 
створений з ініціативи Мос
ковського місі.кого комітету 
комсомолу.

Разом з радянською молод
дю тут трудяться студенти 
із 24 країн. Частина з них на
вчається в московських вузах. 
Інші в складі спеціальних 
груп приїхали на літо в СРСР. 
Всього на Селігсрі працює й 
відпочиває близько тисячі чо
ловік. Поляки і кубинці, мон

голи і араби. німці і угорці 
будують туристські бази, шко
лу. сільськогосподарські об'єк
ти. їм доведеться виконати 
роботу на суму в І мільйон 
800 тисяч карбованців.

Молодь не лише добре тру
диться. але й ціказо відпочи
ває. Тут пройшов фестиваль 
дружби. 20 липня відмічався 
Міжнародний день солідарнос
ті з народом В'єтнаму, який 
бореться. Гроші, зароблені в 
цей недільний день, були на
правлені в фонд допомоги ге
роїчному в'єтнамському на
полов І.

Студенти-будівельники часто 
виступають з концертами і 
лекціями перед місцевими 
жителями.

На знімку: Інтернаціональ
на бригада теслярів: (зліва 
направо) бурят Олексій Ба- 
тоєв. поляк Томащ Сжехов- 
ський, індус Сінгх Равіндер, 
росіянин Віталій Волошиной. 
Вони працюють на будівни
цтві туристської бази «Чай
ка» .

Фого І. ВИНОГРАДОВА. 
(АПН).
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рудзи на зерно, а 350 — на силос. 
Перші дні зелених жнив показують, 
що ми заготовимо по 15—Ю тонн си
лосу на корову. Це — півторарічний 
запас.

В першії'! бригаді збирання силосу 
йде груповим методом. Два комбайни, 
які водять Петро Будак і Микола 
Гребінка, йдуть однії за одним. Зби
рання груповим методом вигідне. 
Перш за все тим, що легше вести тех
нічне обслуговування. До речі, на по
лі майже весь час чергує слюсар Фе
дір Параєвськнй. Його «робочий день» 

_ настає з темнотою, проте і вдень ма
ло що може трапитись. Тому він тут 
із колгоспною техлітучкою.
Т> ЦЬОМУ році правління колгоспу 

відмовилось від закріплення во
діїв за комбайнерами. Це добре по
значилось на темпах вивезення силосу

БЕРЕЗІВЦІ—
ЛЮДИ ЗАПАСЛИВІ

Високу 
напругу 
помножено

Якщо підрахувати виконан
ня плану за сім місяців 
бригадою складальників заво
ду металоконструкцій, керова
ну Іваном Черняком, то вий
де. ню середня продуктивність 
праці у них перевищує 145 
процентів. Складальники зби
рають опори для електроліній 
високої напруги. Колектив по 
праву вважається одним з кра
щих комсомольсько-молодіж
них.

Ось чому на робочому місці 
бригади майорить пам’ятний 
вимпел міськкому комсомолу, 
вручений складальникам- по 
чёсгь 50-річчя ВЛКСМ.

з поля. Водії підводять машини до 
першого-ліпшого вільного комбайна і, 
навантажившись, мчать до траншей. 
За день вони роблять по 16—20 рей
сів. Цс 8—10 карбованців заробітку.

— А які норми виробітку у ком
байнерів? — запитую у Миколи Іва
новича.

— Всі норми перекреслив небува
лий врожай, — посміхнувся голова,— 
В минулому році, щоб навантажити 
машину силосом, комбайн проходив 
майже кілометр. А нині 200 метрів 
пройде — і кузов повний, з верхом. 
Я з секретарем парторганізації, з 
бригадирами у полі безвиїзно. Веде
мо облік; рахуємо, зважуємо. Десь 
завтра — післязавтра норми будуть 
складені. Виконання їх будемо визна
чати так: ділити кількість зібраної 
маси на середній врожай з гектара. 
Це найвірнішии спосіб при груповому 
збиранні. Ну. а про відзначення пе
реможців ми. звичайно, подумали. В 

честь кращого комбайнера, як і в 
жнива, щоденно піднімаємо червоний 
прапор. В кінці зелених жнив кращих 
комбайнерів, шоферів і трактористів, 
які перевозили силос, преміюємо.

Я просив назвати комсомольців,' які 
добре працюють на заготівлі силосу, 
і почув імена Петра Білоуса, Миколи 
Васильченка, Анатолія Дмитренка та 
інших хлопців.

— Молоддю нашою міг задоволе
ні резюмував секретар парторгані
зації Микола Антонович Васильченко.

... Виїздив з села під ту ж мелодію 
моторів. Механізатори скиртували со
лому, готували площі під озимі, дів
чата на току перевівали останні цент
нери насіннєвої пшениці.

Колгоспники дбали про завтрашній 
день.

А. КРЯТЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Березівка.
Устинівського району.

Зараз він працює муляром на будівництві школи в селі 
Свєтліца.

ф Нгуен Дінь Фонг —• майбутній філософ.

їх чекають 
в Тольятті

Кожна колона, кожен 
фундаментний блок, від
правлений понад план 
Власівським заводом за
лізобетонних конструкцій, 
прискорюють будівництво 
автомобільного заводу в 
м. Тольятті. — Це добре 
розуміють бетонники з 
бригади Валентина Яков- 
лева, хлопці й дівчата 
якої систематично пере
виконують план. Минуло
го місяця вони вклали в 
конструкції 23 кубічних 
метри надпланового бето
ну. З випередженням гра
фіка йдуть бетонники й 
нині. Схвально відгуку
ються на заводі про бри
гадира В. Яковлева~ бе
тонника Валентина Пате- 

рова, крановіцицю Любу 
Козакову та інших чле
нів комсомольсько-моло
діжної. *

Б. КУМЛНСЬКИЙ, 
власкор «Молодого 
комунара»-
м. Світловодськ.

Вій, 
вітерець!

Поле — як пісня: широке, 
просторе, дзвінке...

Дзвінке лоно перепелиним 
співом, гулом моторів, жебо
нінням стиглих колосків.

Л з бункера в кузов ллється 
зерно.

Микола виглянув з кабіни І 
весело гука до комбайнера:

— Давай хутчіш’
І здіймається курява під 

колесами самоскида — Мико
ла везе збіжжя на тік. Роз
вернув маїнину, вже без зер
на, вийшов, високий, стрункий, 
стукнув погою по скату — чи 
мінно, мовляв, на землі 
стоїмо.

І знову — в рейс. Шугає 
обабіч кабіни вітрюган, ті
кають назад зеленаві кукуруд
зяні поля, а шофер колгоспу 
«Комуніст» комсомолець Ми
кола ДІдур поспішає до жни
варів, бо час не чекає, а йо
му ж, коли комбайни під Ра* 
нок вийдуть Із загінок на ко
роткий перепочинок, ще треби 
разів зо дпа — зо три до 
ранку па Голованівський хлі
боприймальний пункт оберну
тися з хлібом нового врожаю, 
який не може на току залежу
ватись.

Передовиком жнив наївала 
комсомольська стінгазета Ми
колу Дідура, а він уже на но
вій роботі, — колгосп розши
рює тваринницьке містечко, 
там треба вчасно пісок, цеглу, 
Цемент підвезти.

— І тут Йому рівних не
має, — говорить голова кол
госпу Володимир Антонович 
Пшсйишнюн. — Коли я знаю, 
то ДІдур на роботі, то «є 
хвилююсь: псе. буде зроблено 
як годиться.

Та поспішає Микола ще * 
одної причини — п артілі по
чалося силосування, машини 
там ой як потрібні. А пін знає, 
що через кілька Днів йому 
треба буде перевозити силосну 
масу. То мпє швидше справи
тись Із підвезенням будівель
них матеріалів, а тоді — на 
кукурудзяне поле.

А поки що — рейс у піща
ний кар’єр.

Шугає обабіч кабіни степо
вий вітер.

А. ТИЩЕНКО. 
Голованівський район.
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СЛОВО
ПРО ПОЛІТІНФОРМАТОРА

Миколу БОГАЧОВА

р АНОК
■ ться 

розі його 
кінчається 
дивує його поява ні на то- 

|н ку, ні на фермі, ні в полі, 
ні а тракторній бригаді. 
Він сходить з підніжки мо
локовоза чи пожежної, зі
скакує з безтарки, а то 
пішки крокує. Середнього 
зросту, широкоплечий, з 

М синявою ставу 
очах. В кишенях 
«Сільські вісті», 
України», «Правда» чи ра
йонна «Колос».

За півгодини він вже 
ходить на фермі (сюди він 

1-І з’являється, перш за все), 
дає вказівки дояркам, фу
ражирам. Так уже два ро- 

И^— ки починається звичайний 
Ер.'*’" робочий день головного 

зоотехніка колгоспу імені 
І; Куйбишева Миколи Павло

вича Богачова. А нерідко 
інакше. Бо молодий спе
ціаліст ще й політінформа
тор. I саме як політінфор- 
матора зустрінете його на 
польовому стані, біля ком
байна, скиртувальників...

У бригаді № 2 в селі Шля
ховому почалося силосування. 
Ще не прийшли перші авто- 

И машини з подрібненим куку
рудзинням, а Микола Павло
вич вже буй у колі силосу
вальників. Уважно слухають 
його розповідь про заготівлю 
кормів.

— д чи не забагато соломи 
на гойну?

— Яка денна норма?
Посипалися по закінченні 

Я питання. Та у політіпформато- 
ра на іінх завжди є відповіді, 
бо раніше, ніж йти сюди, він 
не лише прочитав 
цю тему в газетах, 
них книжках, а й консульту- 

® вався з головою колгоспу, аг
рономом відносно найновіших 
рецептів, з плановиком-еконо- 
містом — про норми иа спло

їш суваниі. і так завжди: кожно- 
”<1^. му виступові передує опрацю-

його починає- 
з дороги, в до- 
день, дорогою 
вечір. Нікого не

і неба в 
незмінно 
«Молодь

статті 1,;і 
спеціаль-

„Молодий комунар

в полі почули

узналиіиіііия матеріалу бесіди чи то 
по газеті, брошурі, кинзі, раді 
з спеціалістами.

В обліковця візьме найсві
жіші показники, у плановика- 
економіста дізнається про 
норми виробітку, доведені пла
ни на кожну дільницю госпо
дарства, А потім на фермі ін
формує про хід збиральних 
робіт, про тс, що перед на 
жнивах ведуть комбайнери 
А, Цистан з першої бригади, 
М, І рищенко і Д. Косюк з 
другої, що у вільшанці на 
гектарі вродило по 4-І центне
ри пшениці. А в обідню пе
рерву на току розповідає, іцо 
комсомолки ферми Валентина 
Козаченко, Олена Гула, Тая 
Стодух готують на районну 
виставку дві корови-рекордист- 
ки — Мінору, яка за півроку 
вала 2511 кілограмів молока і 
Ловку — 2407 кілограмів за 
той же час.

— У великій нагоді ста
ють цікаві факти, почуті по 
радіо і занотовані в блок
нот, рекомендації журналу 
«Агітатор», — говорить 
Микола Павлович.
0 К політінфор м а т о р 
" М. П, Богачов найчас

тіше виступає з питань 
сільського 
Йому це 
душі. Кілька 
він закінчив 
ський інститут 
господарства, 
пропонували 
ні йти а аспірантуру, 
потяг до 
зманливу 
Поїхав за 
Третій рік вже працює 
колгоспі імені Куйбишева і 
чи не з перших же днів 
він тут політінформатор. 
Відтоді напружені дні куй- 
бишевців — це і його на
пружені дні.

ЩЕ свіжі в пам’яті перші 
дні жнив цього року, 

коли центр життя в кол
госпі перемістився на зо-

виробництва, 
найближче до 

років тому 
Білоцерків- 
сільського 

І хоч йому 
по закінчен-

та 
землі переміг 

перспективу, 
призначенням.

в

лотаві гони пшениці, на то
ки, що ожили в робочо
му ритмі, І звичайно ж 
Микола Богачов був там 
до роботи, в обідні перер
ви та перезміни. В трак
торній бригаді № 1 він в 
коротенькій 
розповідав 
завдання, що 
хліборобами. В цьому ро
ці колгосп за планом по
винен продати 29 тисяч 
центнерів зерна, що знач
но більше минулого року, і 
тут же до політінформато- 
ра питання:

— А тлашин до комбай
нів більше дадуть? — ціка
виться передовий комбай
нер Анатолій Цистан.

Присутні, хто вголос, хто 
кивком 
свого 
секрет, 
ральних 
також і 
на політбесіді виробничою 
нарадою вже вирішуються 
найневідкладніші пробле
ми, зважуються можли
вості.

Та найчастіше Микола Пав
лович. звичайно, проводить 
політінформації серед тварин
ників. І тут він вже ис обме
жується питаннями виробнії 
цтва. Про події в Чехословач- 
чнні і на радянсько-китай
ському кордоні, про трудові 
перемоги на честь ленінського 
ювілею розповідає своїм слу
хачам. Коли в Москві прохо
дила Нарада комуністичних і 
робітничих партій, часто в 
обідню перерву збирав навко
ло себе людей Микола Пав
лович. і в «п'ятнадцятнхви- 
липках* (так тут назвали по-

політбесіді 
про трудові 
стоять перед

приєднуються до 
товариша, бо не 
що швидкість зби- 

робіт залежить 
від транспорту. І

літінформації) розповідав про 
хід цієї історичної події, ма
теріали та документи. Відхи
ленням від «регламенту» ста
ла бесіда про підсумки На
ради.

— Нічого не запишає
ться поза увагою Миколи 
Павловича. Може тому не
рідко й чуєш: «Спитайте 
Богачова — він знає», — 
тепло говорить про політ- 
інформатора голова кол
госпу Володимир Петро
вич Рябуха.

З політінформацій М. П. 
Богачова односельчани ді
знаються не лише про до
сягнення. Коли в перших 
числах серпня заскиртува
ли солому всього на пло
щі п'ятсот гектарів,- а за
лишилося ще дев’ятсот, 
то ці цифри теж стали ма
теріалом політбесіди з 
скиртувальниками в Кру- 
тоярці, про тривожний 
сигнал узнали на силосу
ванні, на фермі...

День його закінчується 
дорогою. Підкине додому 
попутна, або упряжка гні
дих. І чим ближче будино
чок,
ВОМ, 
Ось зараз вибіжить назу
стріч п’ятирічний Валерка 
і серйозно повідомить:

— Татко, а тобі нові га
зети принесли? Я без тебе 
не

що над самим ста- 
тим швидше кроки.

читав...
О. БАСЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імеі'.і Куйбишева 
Йовоархангельського 
району.

ЦЕГІ знімок фотопортре- 
тпст М. С. Наппельба 

ум зробив у Петрограді в 
січні 1918 року. Той січень 
знаменний тим, що тоді са
ме відбувся III з’їзд Рад, 
який прийняв ленінську 
«Декларацію прав трудя
щого і експлуатов а ного
народу і, як сказав В. І. Ленін, закріпив організа
цію нової державної влади створеної Жовтневою ре
волюцією, і намітив віхи соціалістичного будівництва 
н Росії.

Виступаючи з доповіддю про діяльність Ради На
родних Комісарів на з'їзді через 2 місяці і 15 днів 
від часу утворення Радянської влади Володимир 
Ілліч підкреслив:

«Росія стала на вірний шлях здійснення соціа
лізму — націоналізацією банків, передачею всієї 
землі1 повністю в руки трудящих мас. Лін прекрасно 
знаємо, які труднощі лежать перед нами, але лш 
переконані, з порівняння з минулими революціями, 
що досягнемо гігантських успіхів і що ми стоїмо 
на такому шляху, який забезпечує повну перемогу.

І поруч з вами підуть маси більш передових кра
їн, розділених грабіжницькою ’ війною, робітники 
яких пройшли довшу школу демократизації». (В. І. 
Ленін, Твори, том 26, стор. 421).

І збулися пророчі слова Ілліча. Мільйони людей 
на планеті вже будують своє життя за прикладом 
Радянської Росії.

ОЛЕКСАНДРУ МОТОРНОМУ

Завтра кіровоградському письменникові Олександру Моторному виповнює
ться п’ятдесят літ. Полудень зіку зустрічає наш земляк у розкаіті творчих сил, в
пошуках свіжих струменів сьогоденного життя.

На конвейєрі 
новий трактор

Но тільки на Україні, а й далеке за І? межами відоме ім'я Олександра Мд- 
торного, як прозаїка, критика, поета, журналіста. Знають його читачі і по гумо
ресках, які видрукувані окремою книжкою «Слизьке масло».

Редакція газети «Молодий комунар» щиросердно здоровить свого постійно- 
го автора з п’ятдесятиріччям, зичить добрих творчих доріг, високого сонця, ши

рокої долі.____________________________ ____________ ■ —

19 серпня. 
Сьогодні з 

складального конвейєра 
ХТЗ зійшла перша партія 
нових колісних тракторів 
«Т-25», які прийшли на 
зміну тракторам «ДТ-20».

ХАРКІВ, . 
(РАТАУ).

На новій машині вста
новлено двигун з повіт- 
‘ряним охолодженням 
Владимирського заводу. 
Трактор розвиває робо
чу швидкість вищу, ніж 
«ДТ-20», що дасть змогу 
за один і той же час 
виконувати більший об
сяг сільськогосподар
ських робіт, знизити їх 
собівартість.

І

ОПОВІДАННЯ

великого пепиилула. 
ця утвердилась відразу, 
і

ВІТЇО КІБЦЯ знали у нашому відділенні, як 
великого непослух«. Така думка про хлоп- 
___ _________ як тільки привезла 

швидка допомога і турботливі лікарі взяли йо
го, обійнятого гарячкою, під спою пайсуворішу 
опіку.

— Десь простудився, гасаючи, а батькам те
пер горе, — буркнув старий, спостерігаючи, як 
сестра’дає малому укол, а поблідніла мати 
стоїть біля ліжка і кінчиком хустини втирає 
тремтливі сльози. — Доскакаїзси...

Вій не птернів, запитав сестру:
— Що це з Рим?

І — Запалення.
— Л від чого?
— Простудився.
1 вона розповіла хлопчикову історію.
— Я ж казав! Я ж казаиі-радів старий, на

че дитина, що правда на його боці, і нарікан
ня його, далебі, не даремні,

А історія була проста. Навкруги рясним пв'" 
том буяла рання весна; хлопчики, вирвавшись 
Із ніколи, галасливими юрбами ганяли м ячні 
па просохлих галявинах, де тільки-тільки про
бивалася зелена травичка. Був ясний теплий 
день, Інгул тільки піднявся в крутих береіах і 
ніс холодну талу воду з «креслих полів. Друзі 
гралися в скверику. Вітя, як звичайно, коман
дував загоном хоробрих розвідників, і їм нале
жало або опередитп своїх суперників І пере
махнути через Річну, або програти баталію, 
не досягнувши другого берега. Можна було б 
обійти по сусідньому провулку па міст, а-іе 
лзт> знає, чи пе пішли цією дорогою хлопці я 

''"е.упротивчьї команди? І командир. ><е розду
муючи. побрів по коліна у воді по напівзатоп- 
ясній кладці. Все розвідав, захопив знак. і. 
вернувшись назад, старанно вицідив воду •’ 
чобіт та викрутив онучі. До кінця гри, поки 

і бігали та марширували, все висохло, нічого й

не знати. Так, нічого, може, і не довідалися б 
ні вдома, ні в школі, якби наступного дня в хо
роброго одинадцятирічного командира раптом 
не піднялася температура. Вітя зі всіх сил ста
рався перебороти кволість, відчайдушно сьор
бав суп, швидше, ніж завжди, виряджався в 
школу, до занять іце побігав трохи за м'ячем, 
але пересклити раптову хворобу так-таки і не 
зміг. На першому уроці закружилася голова і 
на лобі виступив рясний піт. Це відразу помі
тила вчителька, повела в канцелярію, ставила 
термометр І Давала таблетки. .X тоді пішло— 
покликали магір, примчалась карета з черво
ним хрестом...

.Тепер Віти важко стогнав І слухняно під
ставляв руку, коли сестра приходила з шпри
цем.

— Заробив — терпи. — все бубнів наш ста
рий.

Та молодість — не старість. Уже наступного 
ранку маленький сусід замахав ногами, стя
гаючи з себе ковдру, я через кілька хвилин 
ловив ошалілого метелика, що через кватир
ку впорхнув до палати | бився до сонця по 
шибках. Ще згодом Вітя зробив першу роз
відку, прочинивши двері із коридор, і повідо
мив:

— А на сніданок риба!
З того часу наша палата ожила, мов клас після 

дзвінка з уроків. Раніше ми, старші, бувало, 
втикнемося У книжки і тихо сопемо під уко
ла до укола чи від сніданку до обіду, а там— 
до полудня І вечері, поки сестра чи санітарка 
не потурбує. А тепер хлопчина не давав ніко
му скучать, I книжки, якими так раніше зачи
тувались, псе більше лежали на тумбочках. 
Бо як же тут читатимеш, коли по шибці повзе 
золотава кузочка, а хлопець питає, чому 
її називають сонечком. Він вискакує на підві
коння, простягає руку у кватирку і уже бі
гає від ліжка до ліжка, показуючи сонечко на 
білій долонні. 1

— А чому воно сонечко? Га?
Старий сусід крекче, але I собі тягнеться за

глянути у хлопчикову жменю, 1 очі його, зайо- 
ложепі довгим смутком, починають світитися 
цікавістю:

— Справді, а чому?..
Вітя якось вискочив надвір. | під цегляним 

муром на осонні зірвав кілька ку.іьбабок. Вони 
стояти у нас на вікні в стакані, І з ними не

мов он ввірвалась до стерильно-білої, пропах
лої спиртом та йодом палати весна. Коли 
сестра-хазяйка натрапила на запорожнеиий і 
недорахований на кухні стакан і хотіла його 
забрати, то навіть старий буркун обурився:

— Ви що?..
Тепер ми знали всі новини, бо Вітя шастав 

повсюду і приносив нам найсвіжіші повідом
лення; він бігав за передачами, що їх прино
сили рідні .передавав записки, усім мив пляш
ки з-під кефіру, але й після всього ще зали
шалося Досить енергії. Щоб попустувати 1 '• 
дзеркальцем біля вікна; те дзеркальце він 
випрошував у старого І пускав ним зайчиків 
на всіх прохожих, які появлялися на вулиці. 
Зразу старий не здогадувався про витівки, та 
одного разу двірничка наробила репету:

•— Хто там блискає?
— Бач. без капості не можна! — старий 

сердито вирвав дзеркальце із хлопчикових рук 
І надійно заховав Йото о тумбочку. Після то
го скільки Біти не старався перехопити і поми
ти пляшки від кефіру. скільки не заглядав 
догідливо у вічі, а зайчика пустити не було 
чим.

Якось старий попросив хлопчину спуститися 
вниз і віднести знайомому книжку. Вітя мет
нувся, паче білка, одна нога там — друга тут. 
Справившись із завданням, він чекав, що ста
рий віддячить.

— Ти молодець, що допомагаєш старшим,— 
повчально промовив сусід і нахилився до тум
бочки,

У хлопчика і очі загорілися.
— Ось. — старий простягнув кілька монеток 

— куп т в буфеті собі цукерок.
Але Вітя не підставив руки. Зір його погас. 

І, скрушно похитуючи головою, хлопчина 
сказав:

— Хіба ви думаєте, що в мене своїх грошей 
нема? Ось. — показав він коробочку, в якій 
брязчали мідяки, в тій коробочці він зберігав 
усі свої капітали, заощаджені за зиму і при
значені для купівлі м’яча. Коли привезли в лі- 
каоню, то й тут, палаючи жаром. хлопчина 
устиг спій скарб із шкільної куртки переклас
ти у кишеню лікарняного халата.

— О, вони тепер ще й гоноровиті, — заува
жив старий, коли Вітя вибіг у коридор.

Там для нього знайшлося нове заняття. На 
відкритій, залитій сопнем веранді одужалі 
пацієнти грали в шахи. Баталії розігрували.,, 
між представниками палат і навіть сусідніх

ізжзиі Щ.Я.ТИВ2 Лі іинц і щіі 

відділень, І Вітя завжди прибігав сповістити, 
хто переміг.

Та одного дня турнір зривався. Якимсь дя- 
денько виписувався з лікарні і заявив, шо ша
хи куплені ним у складчині з кількома ін
шими старожилами. Тих виписали раніше.-І во
ни немов би відказали свою частину паю йому, 
так що тепер, мовляв, він єдиний власник. Хво
рі обурювалися, вели суперечку але пожадли
вий сусіда твердив своє:

— Або верніть мого карбованця, або за
беру...

Шахи ■> коробкою в.'и заздалегідь заховав у 
себе під подушкою.

Сварка затяіупалась. прийшла навіть сестра- 
хазяйка. А той повторював:

— Або верніть, або...
Вітя слухав усе із широко відкритими очи

ма. довго, допитливо, дивився на самозвано
го хазяїна шах. А потім рантом прибіг у па
лату. схопив свою заповітну коробочку.

— Дядьку, нате!
Вій сипнув свої дзвінкі мідяки у наставле

ну нрнгірщ, і кілька з них лунко покотилися 
по веранді...

Я не знаю, хто потурбувався пізніше, щоб 
повернути хлопчикові скарб, а тільки чув. як 
віючі наш старий шамотів щось біля сусідньої 
тумбочки. Вранці Вітя заглянув до своєї коро
бочки і засміявся:

— Ой. діди, діди! В мене ж срібної монетки 
жодної не було...

Старий прикусив губу:
— А може тн забув?
Незабаром хлопчину'виписали. Лікарка 

слухала йою. постукала по грудях.
— Т і гляди!
Старий порився у своїй тумбочці і вийшов 

услід за ними Коли він повернувся, ми стали 
біля вікна і дивилися, як Вітя іде до воріт із 
своєю мамою. Вона, весела і радісна, оберну
лася до нашого вікна і помахала рукою, а Ві
ти дістав щось із кишені. ) в нас перед очима 
заблискотів яскравий сонячний заіічик. Бій пе
рестрибнув до тополь, перебіг клумбами 
зник у воротах.

— Ох, і діти ж тепер! — сказав мій сусід, 
зітхнувши.

Я не став допитуватись, який зміст вкладає 
пін у ці слова. Старі люди буркотить завжди. 
І важко зрозуміти, задоелзені вони чи ні.

Олександр МОТОРНИЙ.
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* ♦ *
Мій дід ніколи спати не лягав.
Він просто падав, щоб о третій ночі 
Звестися важко
Й принести води
Крислатим яблуням і тополистим 

грушам,
А ті йому шептали молитовно 
Ранкові сни,
Які мав дід побачити,
Якби до ранку спав.
Коли фашисти нишкли у селі, 
Бо наші вже до Бугу підійшли, 
Есесівець розгніваних буланих 
До дідової груші прив’язав. 
Шарпнулись коні
І роздерли грушу,
І ДІД упав,
Мов зморено ліг спати,
Але під ним був кам’яний поріг,.. 
Коли його сусіди підвели,
То я його проводив аж на цвинтар.

НА ПРОЛЕТАРСЬКІЙ ВУЛИЦІ

На Пролетарській вулиці сади 
Збігають на світанні до води.
Це вулиці не-терпиться,
Вона
З горба крутого простір напина
І вже внизу пірна в дніпрові хвилі. 
Тому й сади у розквіті і в силі. 
...Тебе сховали яблуні від мене — 
І в мого щастя
Листячко зелене.
А ти вже усміхаєшся з-під віт — 
Й мені ввижається рожевий цвіт.
Той цвіт опав колись мені у душу —
І я його довіку вже не струшу. 
А ти зриваєш яблука червоні...
І я у яблуневому полоні.

ЯСЕНЯ

Думку, скупану в жаданні,
Сумнів сушить і скубе.

Мені небом право дане 
Розшукати десь тебе.
Ще такий ти невідомий, 
Розгадать тебе зумій... 
Жмутик сонячний соломи 
На голівоньці твоїй. 
Поспішав, хотів до тебе, 
Бо і ти назустріч брів. 
Голосило чисте небо — 
Сині дзвоники з-під брів. 
Ще не знав такого свята. 
В серці пружиться блакить. 
Чи то дзвонять оченята, 
Чи "ТО все в мені дзвенить... 
Щастя зводилися щогли, 
Сумнів весело горів... 
Ти ж не бачив ще нічого, 
Лиш дві усмішки вгорі. 
Перша синя, друга кара, 
Перша ніжно нависа, 
Друга кущиться, мов хмара, 
От і маєш небеса!

♦СТРИБОК 
В СМЕРТЬ»

Трагедією стала днями 
спроба француза Жана 
Томаша встановити ре
корд в стрибку з моста 
в воду за рулем автомо
біля. Ця спроба стала 
«стрибком в смерть».

Робота Жана була важ
кою і небезпечною по 
своєму характеру, Жан 
дублював відомих кіно
акторів в найнебезпечні- 
ших сценах (автомобіль
ні і авіаційні катастрофи 
і т. ін.) на зйомках філь
мів. За це йому довело
ся розплачуватися доро
гою ціною: він дістав 
понад двадцять перело
мів кісток і ран.

Встановленням рекор
ду Томаш намагався, 
очевидно, поліпшити 
свої фінансові справи. 
Далися взнаки довгі мі
сяці, проведені ним на 
лікарняному ліжку після 
зйомок кінофільмів., До 
того ж дружина чекала 
дитину. Тому Жан поси
лено готувався до стриб
ка у воду на своєму 
«Фрегаті».

Цей драматичний стри- 
брк відбувся в місті Ан- 
деліс, розташованому на 
ріці Сені. З швидкістю 
сто кілометрів на го
дину «Фрегат», за рулем 
якого сидів Жан Томаш, 
зірвався з трампліна на 
мосту Анделіса. Авто
машина описало в повіт
рі дугу довжиною трид
цять метрів, і, впавши в 
Сену, стала занурювати
ся в воду. Було заплано
вано,- що Жан підніме
ться на поверхню в своє
му білому комбінезоні, 
вибравшись із автомобі
ля, коли він досягне дна.

Однак глядачі, що 
зібралися на берегах Се
ни, більше не побачили 
Томаша. Через сильну 
течію «Фрегат» перевер
нувся на дні річки. То
маш, очевидно, втратив 
свідомість в результаті 
удару автомашини об во
ду після «рекордного 
стрибка». Лише через 
кілька годин «Фрегат» з 
тілом Жана Томаша був 
піднятий на берег.

КРИМІНАЛЬНИЙ 
«РЕКОРД»

Вашінгтон. (ТАРС). 22 
збройних пограбувань що
денно — такий новий «ре
корд» в кримінальній ста
тистиці столиці Сполуче
них Штатів. З опублікова
них сашінгтонською полі
цією даних, за першу по
ловину серпня здійснено 
333 збройних пограбувань, 
о той час як в минулому 
році за весь серпень було 
зареєстровано 352 погра
бування.

«ЗАХОПЛЕННЯ» ПОЛІЦІЇ

Лондон. (ТАРС). Три 
американських морських 
піхотинці постали перед 
англійським судом по об
винуваченню в крадіжці ав
томобіля. Всі троє входять 
в склад підрозділів воєн
ної поліції США, розміще
ної в казармах в одному з 
районів Лондона.

А ктриса державного 
академічного театру 

імені Євг. Вахтангова 
Юлія Борисова, якій 
Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР присвоєно 
звання народної артистки 
СРСР, знімається зараз 
в кінофільмі «Посол Ра
дянського Союзу» в го
ловній ролі — посла Ра-

Знімається фільм
«ПОСОЛ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ»
дянського Союзу в Шве
ції Олени Кольцової.

На створення образу 
Олени Кольцової авторів

сценарію нової картини 
Лріадну і Петра Тур на
дихнуло яскраве життя 
відомої революціонерки.

Р. СЕРЕБРЕННІКОВ, 
кореспондент ТАРС.

Париж.

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

З РИНГУ

БОЖЕВІЛЬНЮ
Ці два знімки опубліковані в західно

німецькому журналі «Штерн». Знімок 
зліва зроблено під час бою на звання 
абсолютного чемпіона світу між боксе
рами - професіоналами американцем 
Флойдом Паттерсоном і шведом Інгема- 
ром Юханссоном. Фоторепортеру вдало
ся схопити момент, коли Юханссон, що 
стомився після кількох раундів, пропус
кає сильний удар американця. На знімку 
справа такни же удар знятий з допомо
гою рентгену Світла пляма зліва — об
риси мозку боксера, що змістився від 
страшного удару.

«Багато ударів, що попадають в голо

ву боксера, — констатує журнал, — 
можуть так пошкодити мозок, що зго
дом викликають явища паралічу, а в де
яких випадках такі -удари перетворюють 
нормальну здорову людину з недоумку
ватого інваліда».

Лікар-спеціаліст, автор статті в журна
лі, детально розповідає про ті серйозні 
травми, які часто одержують боксери- 
пррфесіонали під час своїх виступів. Все 
не відбувається, зауважує він, через ве
лику тривалість бою і проведення ного в 
рукавицях, шо значно відрізняються від 
тих. якими користуються боксери-люби
телі» .

«Штори» наводить такі характерні 
цифри: за даними медичного журналу 
«Євромед» (Англія), на сьогоднішній 
день 1700 колишніх і теперішніх боксе- 
рів-професіоналів знаходяться в будин
ках для божевільних або стали непраце
здатними інвалідами.

Фото А ГШ.

«МОЛОДОМ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ г. Кировоград.

м, Кіровоград, 8уп. Луиачарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2*45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45*3$.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, 22 серпня. Пер« 
ніа програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — Хропіхо.’іьно-до-
кумептальннй фільм .«Довжен
ко». (Кіровоград). 18.00 —• 
Хронікально . документа л ь- 
иий фільм «Довженко». 
(Кіровоград). 19.10 — До 
25-річчя Яссько-Кишинівської 
операції. «Подвигу чверть пі
ку’. (К). 19.50 — Телефільм.
(Кіровоград). 20.Ї0 — Інфор
маційна програма «Час». (М). 
20.40 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 20.45 — Естафета 
новин. (М). 21.30 — «Погляд». 
(К). 22.15 — Міжнародний фес
тиваль пісні в Сопоті. (Поль- 

. та). 00.45 — Новини. (М).
СУБОТА. 23 серпня. Перша 

програма. 12.45—«На меридіанах 
України». (К). 13.15 — «Здо
ров’я» . Науково-популярна 
програма. (М)'. 13.45 — Телеат- 
лас народів СРСР. Комі 
АРСР. (М). 14.15 — Музичний 
турнір міст, Ужгород —Наль
чик. 15.15 — Програма кольо
рового телебачення. (М). 17.00
— Чемпіонат СРСР з футбола. 
«.Спартак» (М) — «Динамо» 
(К). В перерпі—Новини. (М).
18.45 — Програма центрально
го телебачення. 19.25 — Про
грама кольорового телебачен
ня. «На вогник». (М). 20.25 — 
Призери Всесоюзного фестива
лю телефільмів. «Угрюм-ріко», 
З серія. (М). 21.30 — «Лені
нізм — прапор нашої епохи», 
«Крах колоніальної системи». 
(М). 22.00 — Новини. (М). 22.15
— Міжнародний фестивалі, 
пісні в Сопоті. (Польща). 00.30
— Новині). (М).

НЕДІЛЯ, 24 серпня. 9.00 — 
Ранкова гімнастика для ді
тей, (М). 9.15 — ІІбпини. (М). 
9.30 — Для школярів. «Ву
дильник». (Перм). 10.00 — Му- 
зичний кіоск. (М). 10.30 —
Для юнацтва. »Штурмуємо 
небо». (М). 11.15 — Лауреати 
Ленінської премії: Л. Кербель, 
А. Кибальников. Кукрипікси. 
(М). 11.45 — «На приз «Шкі
ряний м’яч». (Свердловськ).
12.45 — «На колишньому плац
дармі». (Присвячено 25-рІччю 
визволення Кишинева від ні- 
мецько-фашистськпх загарбни- 
иів). (М). 12.30 — «За Ленін
ським рядком». ’«Ленін і Ук
раїна». (Чернівці), 13.00 -
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соратниці В. І. Леніна, 
першої жінки-дипломат а 
Олександри Коллонтай 
(1872—1952), яка з 1923. 
по 1945 рік. була послом: 
Радянського Союзу в 
Норвегії, Мексіці і Шве
ції.

Дія фільму відбуваєть
ся в роки Великої -Діх- 
чизнякої війни в Швеції. 
Фільм розповість про. 
сповнене напруженої пра
ці життя уповноваженого 
представника радянської 
країни за рубежем, пока
же людину, віддану-сво
їй справі, привабливу, 
добру і мудру.

Кінострічку на студії 
«Мосфільм» знімає режи
сер Георгій Натансон, ві-. 
домий глядачам по філь
мах «Все залишається 
людям», «Старша сестра», 
«Ще раз про кохання». 
Оператор нового фільму. 
Володимир ЛІ и к о л а є в, 
художник Давид Віни-. 
цький.

Творчий колектив, ІЦОІі 
створює кінокартину, при
свячує свою роботу 100-'. 

"річчю з дня народження 
В. І. Леніна.

На знімку: Юлія Бори
сова в ролі Олени Коль-' 
нової у фільмі «Посол Ра
дянського Союзу». —'х,-

Фото Р. АЛФІМОВА,
ЛПН,

Інформаційна програма ЧЧас», 
(М). 13.30 — Інтербачення. <У, 
Світі. мистецтв». (М). 14.00 —>
«Сільська година». (М). 15.00 
— «Мистецтво належить паро« 
дові». «Там,-де Дунай голу« 
бий». (Одеса). 15.40 — .«Побут 
і ми». «Київ майбутнього» .• 
(К). 16.00 — «Камертон добро-» 
то настрою». (Запоріжжя), 
16.30 — Для воїнів Радяїі- 
.ської Армії і-Флоту. (М). 16.50 
— Новини. (М). 17.00 — «За
Ленінським рядком». (Чорнів« 
Ці). 17)30 — Проірамп кольо« 
рового телебачення. (М). 18.30 
—«Дикоростучі лікарські рос
лини». і Іауково-популярпий 
Фільм. (М). 19.00 — Концепт
Московського державного мю
зик-холу. «Я — пісня». (М), 
20.00 — Призери Всесоюзного 
фестивалю телефільмів. «;Уг« 
рюм-ріка». 4 серія, (М}"Й.~3ІІ>- 
Міжнародна програма «Сім 
днів». (М). 22.00 — Спортив
ний тиждень. (М), 22.15 —
Міжнародний фестиваль пісні 
в Сопоті. (Польща). 00.45 
Новині). (М).
0 ПОКАЗУЄ .МИКОЛАЇВ 
П’ЯТНИЦЯ, 22 серпня. 10.00 —5 

Програма Республіканської сту
дії телебачення. 10.45 — Худож
ній фільм «Жізель». 16.30 -— 
Програма Республіканської сту
дії телебачення. 19.15 — Худояі- 
ній фільм «Одруження Бальза
мінова», 20.45 — Програма Рес
публіканської студії телебачен
ня. 21.30 — Тележурнал «Ровес
ник». 22,15 — Програма Рес
публіканської студії телеба
чення.

СУБОТА, 23 серпня. 9.00 —• 
Програма Республіканської 
студії телебачення. 10.30 — Ху
дожній фільм «Одруження 
Бальзамінова». 12.00 — Актуаль
ний екран. 12.30 — Кінохроніка, 
12.45 — Програма Республіка))« 
ської егудії телебачення.

НЕДІЛЯ. 24 серпня. 9.00 
Програма Республіканської сту
дії телебачення. 13.30
пій фільм «Гадюка», "•
Програма Республіканської сту
дії телебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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