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Жар — птиця
Миколи Казмірука

Кожного дня електрозварю» 
сальник, молодий комуніст 
Микола Казмірук вносить у 
цех жар-птицю. Вона паленіє 
сипім вогнем, розсипаючи дов
кола сліпучі іскри. Тоді Ми
кола насуває на очі захисний 
щиток і бере електродотримач,

ЛІ, Казмірук — грз'пкомсорг 
дільниці зварювальників. До 
100-річчя з дня народження

й, 1, Леніна він взяв зобов’я- 
ванни перевиконувати щозмін- 
ііі завданий, економити еяевт- 
роди. Рядки зобов’язання пе
ретворились у напружені тру
дові будні,

У серпні Микола виконав 
п’ятирічний план і зараз пра

цює в рахунок 1971 року. Но
го жар-птиця виявилася справ
ді чарівною.

А. НАЗАРЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації механоскла
дального цеху № 2 заво
ду «Червова зірка».

Є стадіон
В Новгородці відкрився но

вий стадіон. Він має футболь
но поле, майданчики для руч
ного м’яча та баскетбола.

На впорядкуванні спортивно
го комплексу під час комсо
мольських суботників та не- 
дільіінмів добре працювали 
молодь райспожмвспілкп, ра

йонної лікарні, старшоклас
ники.

Н, КОМПАНІЄЦЬ, 
другий секретар Нов- 
городківського райко
му комсомолу.

Для новобудов
Бурштннській. Трипіль

ській та Ладиженській ДРЕС 
колектив цеху № 2 Світловод. 
ського заводу залізобетонних 
конструкцій щомісяця відправ
ляє необхідні будматеріали. 
Світловодці не підводять буді
вельників. У минулому місяці 
вони підправили на новобудо
ви 2900 кубометрів продукції, 
— більше, пїж передбачалося.

Найкраще в цеху трудиться 
комсомольсько - моло д і ж н а 
бригада, яку очолює Андрій 
Свдям.

М. ОХР1МЕНКО, 
працівник редакції Світ- 
лоаодської міськрайга- 
аети.
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Зустріч у Пекіні Голови Ради 
Міністрів СРСР 0. М. Косигіна 
і прем'єра Державної Ради КНР 
Чжоу Ень-лая

11 вересня 1969 року за взаємною домовленістю у Пекіні, 
відбулася зустріч Голови Ради Міністрів СРСР О. М. Коси« 
гіиа, який повертається з ДРВ У Москву, з прем’єром Держ-' 
ради КНР Чжоу Ень-лаєм.

Обидві сторони відверто роз’яснили свої позиції 1 провели ; 
хорисну для обох сторін розмову.

З радянської сторони на зустрічі були присутні секретар. 
НК КПРС К. Ф. Катушев і заступник Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР М. О. Ясіюв.

З китайської сторони на зустрічі були присутні заступник 
прем’єра Держрадн КНР Лі Сянь.пяиь і заступник прем’єро 
Держрадв КНР Сс Фу-чжі.

Танковий десант. Фото АПК,

Ленінська
Спілка
Молоді

ПРАГА, 11 вересня. (ТАРО). 
У Празі відбувся IV пленум 
Центрального Комітету молодіж
ної організації Спілки молодих, 
утвореної в Чеській Соціаліс- 
умчній Республіці.

Пленум обговорив організацій- 
«1 литания, зв’лзані з проведен
ням районних і обласних кон
ференцій Спілки і підготовкою 
її першого з'їзду. Він одностай
но прийняв рішення про перей
менування організації в Ленін- 
іську Спілку молодих. Ця нова 
назва, відзначається в рішенні, 
ясно і точно характеризує цілі 
Спілки, яка бореться за перемо
гу ленінських ідей у молодіжно
му .русі республіки.

Велику увагу на пленумі бу- 
до приділено підготовці до -сто
річчя з дня народження В. І. 
Леніна. Було обрано комісіюшо 
розробці плану святкування цієї 
знаменної дати,

ОргаиізацНніо-иартійну роботу— 
на рівезвь сучасних вииог

] 1 вересня о Києві закінчила спою .ро
боту республіканська нарада-семінар за
відуючих організаційними відділами 
міськкомів і райкомів КП України.

10 вересня тривало обговорення допо
віді члена Політбюро, секретаря ЦК 
КП України 1. К. Лутака «Про стан і 
заходи по дальшому удосконаленню ор
ганізаційно-партійної роботи, віднесен
ню боєздатності партійних організацій 
республіки».

Потім з доповіддю «Про деякі питан
ня ідеологічної роботи партійних ор
ганізацій в зв’язку з підготовкою до 
100-річчя з дня народження В. І. Лені
на» .виступив завідуючий відділом про
паганди і агітації ЦК КП України Г. Г. 
Шевель.

Лекцію «Партійно-політична інформа
ція — важливий засіб піднесення орга
нізаторської і ідеологічної роботи пар
тійних організацій» прочитав завідую
чий сектором партійної інформації від
ділу організаційно-партійної роботи ЦК 
КГіРС О. О. Беляков.

11 вересня з доповіддю «Про підви

щення ролі міських і районних Рад де
путатів трудящих у вирішенні завдань 
господарського і культурного будівниц
тва» виступив член Політбюро ЦК КЦ 
України, перший заступник Голова Ра
ди Міністрів УРСР Н. Т. Кальченко.

Доповідь «Про роботу партійних ко
місій міськкомів і райкомів КГІ Украї
ни по підвищенню відповідальності ко
муністів за додержанням вимог Стату
ту КПРС» зробив кандидат у члени По
літбюро ЦК КП України, голова Пар
тійної комісії при ЦК КП України І. С. 
Грушецький.

Закриваючи нараду-семінар, член По
літбюро, секретар ЦК КП України 1. К. 
Лутак підкреслив необхідність дальшо
го удосконалення організаційно-партій
ної роботи, посилення ролі партійних ор
ганізацій в мобілізації трудящих рес
публіки на виконання завдань комуніс
тичного будівництва, у розгортанні соці
алістичного змагання за гідну зустріч 
1.00-річчя з дня народження В. І. Лені
на.

(РАТАУ).

Інтерв'ю з компетентною людиною

ОБРІЇ ОЛЕКСАНДРІЇ
Олександрія, Друге за «величиною місто 

області, місто з більш як двохсотлітньою 
історією, великим промисловим балансом. 
На запитання кореспондента «Молодого 
комунара» відповідає головний архітек
тор Олександрії Людмила Федорівна 
Дробот.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ, В ОСНОВНИХ 
РИСАХ, ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ВА
ШОГО МІСТА?

Оскільки місто залишиться їв існуючих 
межах, а населення його зростатиме, то 
.ріст житлової площі здійснюватиметься 
за рахунок заміни одноповерхових бу
динків будівлями від п’яти поверхів ДО 
шістнадцяти.

Основним масивом стане центральний, 
той, що будується нині навколо проспек
ту Леніна. В ньому проживатимуть бли
зько 89 тисяч чоловік. Передбачені гази

фікація, водопостачання та широке озе
ленення міста з включенням зон відпо
чинку, а також будівництво культурно- 
побутових закладів, шкіл, лікарень,

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ЦЕНТР ОЛЕКСАНД
РІ»?

На підміну під багатьох міст республі
ки, в Олександрії передбачено лінійний 
центр. Таким стане після перебудови вже 
існуючий проспект Леніна.

ЯКІ АРХІТЕКТУРНІ СПОРУДИ 
СТАНУТЬ ОКРАСОЮ ВАШОГО МІСТА?

Иро це говорити важко, тому, що бу
динки, облицьопані керамічною плиткою 
(до речі, для цього буде збудовано спе
ціальний керамічний завод), з великими 
вікнами, оздоблені рекламою при цікаво
му розміщенні, складатимуть органічні 
архітектурні ансамблі.

З найбільш гарних споруд виділятиму
ться комплекс адміністративного: цеіітру,

Будинок піонерів, шахтарський клуб на 
8С0 місць, спортивний зал, будинок побу
ту. Варю згадати і Меморіальний ком
плекс, що розміститься на території Пар. 
яу шахтаря. Монументальна скульптура, 
стели з вирізьбленими іменами тих. хто 
загинув за Радянську владу, зелений 
партер — все це стане пам’ятником кра
щим людям нашого міста, місцем вша
нування пам’яті борців за революцію, 
героїв громадянської і Великої Вітчиз
няної воєн.

В СУЧАСНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТ ВЕ
ЛИКУ УВАГУ ПРИДІЛЕНО ОЗЕЛЕ
НЕННЮ. ЯК ЦЕ ПИТАННЯ ВИРІШУ- 
МАТИМЕТЬСЯ В ОЛЕКСАНДРИ?

Перш за все передбачено створення 
кількох зелених зон-, у заплаві ріки Ін
гулець з великим спортивним комплек
сом, ріки Березівки, зелений масив у ра
йоні адміністративного центру. Зелену 
зону буде створено і в районі селища 
Жовтневого. Окрім цього, кожна вулиця 
міста матиме газони, квітники тощо. Це 
дасть змогу створити в місті нормаль
ний мікроклімат. А якщо врахувати, що 
буде виконано нову роботу по санітарно, 
му очищенню повітря, що всі підприєм
ства з шкідливими відходами будуть ви
несені за межі міста, то .в Олександрії 
передбачається майже курортне повітря.

ГАТЬКО сідає на ослоні біля 
" Степана.
— А що, сину, тепер маєш 

робити? Зостанешся в сел!, 
чи...

— Вчителі радять знову бра
тися за науку... От тільки про
фесія... Як вн думаєте, тату, 
хто має право бути юристом?

— Я думаю, що кожна тяму
ща і чесна людина.
_ а я?
— Ти?.. Це ж, мабуть, дуже 

важко,
- А вн ж ше казали, що все 

робиться і важко, і легко, як
що совість чиста...

— Попробуй. Віриш, то ви
стоїш.

Восени звістка од сина з Ле
нінграда: «...Тепер п зрозумів; 
здужаю...»

В лютому — несподіване: 
«...Трохи переплутались мої 
плани — я в ар
мії...»

А в червні вже 
батько був з три
вогою: «Як там він, 
мій танкіст? За
пальний же. Хоча б 
написав, повідав 
про свої дні і но
чі...»

Степан невдовзі- 
коротко: «Б’ємо га
дів».

...Служив у 23 
танковому корпусі. 
Що не день, то й ви. 
пробування. Що не день, то й 
подвиг.

...Це було вже в Угорщині, 
неподалік Балатона. Гітлерів
ці намагались будь-що про
рвати нашу оборону і вийти 
на Дунай. За селом Тюхреш 
скупчилися їх танкові підроз
діли, артилерія, піхота. Ворог 
атакує кілька разів на день.

Танк Степана Цупренка з 
голові колони наших броньо
вих машин. Якраз у ту мить 
гітлерівські танки врізалися в 
позиції радянських піхотинців. 
Степан веде свою машину нав
перейми ворожим. Можна стрі
ляти. Але молодший лейтенант 
Цупрепко вичікує найбільш 
вдалого моменту,

— Вогонь!
Спалахує три ворожих тан

ки. Падають німецькі піхо
тинці (вже потім Степан ді
знався, що назавжди прнтне. 
иув їх до землі більше соро
ка).

Атаку відбито. Та через дві 
години гітлерівці знову повто
рюють її. На цей раз Цупрен- 
ко. ведучи вогонь в засади, 
знищив ще один важкий ні

мецький танк і ЗО автомат» 
инків.

Але ворог продовжує бій.
Відчуваючи слабкий ефект 

лобового волію, Степан на 
повній швидкості виводить 
свій тавк із засади, заходить 
у тнл ворожим танкам. Ру* 
хаючись слідом за иими, під« 
палив два «тигри».

До вечора гітлерівці ще 
п’ять разів починали двобій, 
тричі їх атаки повторювались і 
наступного дня. І завжди 
Цупрепко зустрічав ворога ни« 
щівним вогнем, з’являвся там, 
де його не чекали, Ще одного 
«тигра» примусив зупинитись 
на полі бою молодший лейте.» 
наш Цупрепко. Та раптом спа« 
лахнув і його танк. Але Сте
пан продовжував вести вогонь 
по гітлерівцях. Уже КОЛИ НЄ 
можна було витримати пекель

ІМ’Я 
НА 
ГРАНІТІ

ної безодні, він залишив танк,
15 березня 1945 року коман

дир батальйову майор Мамі» 
дов. сповіщаючи командуван
ня про подвиг молодого тан
кіста. підкреслював: «У ре
зультаті безстрашної стійкості 
товариша Цупренка ворог не 
добився успіху...»

.„Свято Перемоги він зустрі
чав із Золотою Зіркою на гру
дях.

А повернувшись и рідне се
ло, сказав батькові:

— Тепер час і за давне діло 
братись.

І знову — наука, А потім — 
Харків. Степана Григоровича 
Цупренка призначають проку« 
рором Комінтернівського райо
ну міста.

...Ного ім’я звучить в селі 
Крнмках, коли хлібороби ар
тілі «Зоря комунізму» збираю
ться на найбільші свята. Тоді 
називають найкращих своїх 
односельчан, згадують і його, 
ім’я це ввкарбуване на гра
нітній . стіні в Олександрівні 
поруч з іменами інших земля
ків. Героїв Радянського Сою-

м. ВІНЦЕВИЙ.

«Компас»
У ВАШІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ЩОЙ- 

ВО ВІДБУЛИСЯ ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ. НОВО- 
СФОРМОВАНИЙ КОМІТЕТ. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ВАТАЖОК ОДРАЗУ Ж НАКРЕСЛЮЮТЬ ПЛАНИ СВО
ЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧАЮТЬ ОСНОВНІ НАПРЯМ
КИ РОБОТИ. КОРОТШЕ, КОМСОМОЛЬСЬКІ АКТИ
ВІСТИ СКЛАДАЮТЬ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБО
ТИ НА ПЕВНИЙ ПЕРІОД.

ОТЖЕ, СЬОГОДНІ МОВА ПІДЕ ПРО ПЕРСПЕКТИВ
НИЙ ПЛАП. ЗАНЯТТЯ ЗАОЧНОГО СЕМІНАРУ НА ЦЮ 
ТЕМУ ВЕДЕ ЗАВІДУЮЧИЙ КАБІНЕТОМ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ ОБКОМУ ЛКСМУ

(Див. 2-у crop.).



2 стор. „Молодой комунар4* ____________________ ——--------13 лересші 1960 року

• РЕПОРТАЖ

ОПЕРАЦІЮ 
ПОЧИНАЮТЬ 

„СТАРОЖИЛИ“
Другий імені Петроаського цук- 

рокомбінат. Над його корпусами 
з’явився перший прозорий димок. 
Цукровики розпочали новий вироб
ничий сезон, який за бажанням 
всього колективу оголошено сезо
ном Ленінської трудової вахти. 
Сотні тонн соковитих коренів пере
роблятимуться щодоби. Собівар
тість цукру завдяки удосконаленню 
технології значно зменшиться.

З ентузіазмом працюють молоді 
цукровики. 1 хоч не у всіх однако
вий виробничий стаж, та прагнення 
виконати взяті зобов’язання урів- 
нює їх в роботі, Валя Большепаєва 
та Марія Кононенко щойно розпо-

чали свій трудовий шлях, закінчив
ши цього літа десятирічку. Ретель
но оглядають дівчата буряки, при
везені з колгоспу «Червоний пра
пор» (фото вгорі). А їхня ровесни
ця Ліда Черкас на кагатному полі 
«старожил». Третій сезон працює 
тут, де й навчилася управляти бур- 
тоукладальною машиною.

Йде перший цукор з нового вро
жаю буряків. Операцією виділення 
чистого кристала керує Віктор Ру- 
ла, обслуговуючи центрифугу (фо
то третє згори). Дівчата з лабора
торії — Валя Агейчик і Таня Шапо- 
вал — роблять аналіз кореня на 
цукристість, (фото друге знизу).

Перший цукор. Великими бурта
ми мішки укладаються в просторо
му приміщенні складу, щоб потім 
звідси вирушити в далеку подо
рож, І не тільки по Радянському 
Союзу. Цукор з маркою нашого 
комбінату знають в багатьох краї
нах Європи, Азії, Африки.

Микола ДУБІВКА, 
секретар комітету комсомолу 
Другого імені Петровського 
цукрокомбінату.
смт. Олександрівка.

Фото Б. Рака.

ПЕРСПЕКТИВНІШ план ро- 
боти комсомольської органі

зації визначає основні завдання, 
напрямки, форми і методи її ді
яльності, періодичність і послі
довність роботи на порівняно ве
ликий відрізок часу.

Чіткий, конкретний план — основ
ний робочий документ комсомоль
ської організації. Він систематизує 
роботу, визначає особисту відпові
дальність кожного за виконання тієї 
чи Іншої справи, допомагає здійсни
ти своєчасний контроль за ходом ро
боти. активізувати діяльність всієї 
комсомольської організації і кожного 
комсомольця.

Визначаючи основні пункти 
перспективного плану, насампе
ред треба передбачити:
—основні завдання і напрямок

розраховане на кілька періодів.
Необхідно також проаналізу

вати рішення комсомольських 
зборів, пропозиції комсомольців, 
виділити з них ті, які з тих чи 
інших причин не впроваджені “в 
життя, але залишаються акту
альними.

Ще раз слід звернутися також 
до документів і рішень останніх 
пленумів ЦК ВЛКСМ та ЦК 
ЛКСМУ, в яких розроблено кон
кретні заходи по посиленню ко
муністичного виховання молоді, 
дальшому організаційно-політич
ному зміцненню комсомольських 
організацій.

Всі заходи, які ви накреслює
те, мають зводитись до таких

ПЕРЕДУМОВА 
АКТИВНОСТІ

діяльності комсомольської орга
нізації;

— організаційну роботу, яку 
слід виконувати для здійснення 
цих завдань (комсомольські збо
ри, засідання комітету, навчання 
активу і т. ін);

— розділи, що визначають 
об'єм роботи по різних напрям
ках діяльності організації комі
тету. Доцільно складати їх в та
кому порядку: політмасова ро
бота, навчальна робота, робота 
по керівництву піонерською орга
нізацією, робота в зоні комсо
мольської організації, культурно- 
масова робота, спортивно-ту
ристська робота, робота по вій
ськово-патріотичному вихованню 
молоді і т. д.

Така ж і логічна побудова кожно
го із розділів плану: визначення зав
дань. шляхи їх виконання, справи, які 
треба буде здійснити для їх впровад
ження в життя.

Наприклад, комсомольська органі
зація вирішила добитися, щоб певна 
кількість юнаків та дівчат стала 
спортсменами-розрядпиками, оволоді
ла військово-прикладними знаннями. 
Очевидно, в цьому випадку планом 
потрібно передбачити такі заходи: 

разом з активістами низового колек
тиву фізхультури створити спортивні 
секції, підготувати юнаків та дівчат 
до спортивних змагань, на яких во
ни мають продемонструвати свою 
зрослу майстерність; організувати в 
колгоспі {школі, на заводі) гуртки: 
авіамоделістів, радіотехнічний, стрі
лецький і парашутного спорту: вла
штувати змагання по топографії І 
орієнтуванню на місцевості; провести 
військово-спортивну естафету; органі
зувати загони «Снігового десанту», а 
далі конкретизувати всі ці справи в 
каїендарному плані.’

Треба, щоб були визначені 
строки здійснення накресленого і 
особи, відповідальні за виконан
ня тих чи інших завдань.

Перед тим, як почати складан
ня перспективного плану, слід 
досконало вивчити рішення і 
рекомендації партійних, держав
них і комсомольських органів 
комсомольським організаціям, а 
потім уже визначити завдання 
по виконанню цих рішень і в 
зв’язку з цим основні .напрямки 
діяльності комсомольської орга
нізації, діла і форми роботи, які 
вже стали традиційними у ко
лективі, справи, виконання яких

основних напрямків:
дальший розвиток соціалістич

ного змагання за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна;

посилення уваги до трудового 
виховання молодих, виробнични
ків в умовах економічної рефор
ми і п’ятиденного робочого тиж
ня, розвитку їх творчої ініціати
ви, підвищення загальноосвітньо, 
го рівня і професійної майстер, 
носгі;

підвищення ролі сільської ком
сомольської організації по вихо
ванню у молоді любові й поваги 
до професії хлібороба, оволодін
ня передовими методами праці, 
високою культурою землероб
ства;

формування у юнаків і дівчат 
марксистсько-лейінського світо
гляду, високої ідейної перекона
ності і непримиренності до бур
жуазної ідеології, виховання мо
лоді в дусі вірності справі Ко
муністичної партії. пролетар
ського інтернаціоналізму і друж
би народів, готовності до захисту 
завоювань Жовтня;

посилення діяльності комсо
мольської організації по військо, 
во-патріотичному вихо ванн ю 
юнаків і дівчат, по розвитку фіз- 
культури і спорту;

дальше організаційно-політич
не зміцнення комсомольської ор
ганізації, активізації ініціативи і 
самодіяльності.

Таким чином визначиться ці
лий ряд питань, якими має зай
матися комсомольська організа
ція. Сформулювавши завдання, 
конкретизувавши окремі справи, 
які слід здійснити за період, що 
планується, обговоріть їх на ши
рокому комсомольському активі. 
Після обговорення і внесення не
обхідних змін вони можуть лягти 
в основу плану роботи комсо
мольської організації і планів 
роботи всіх комсомольських 
груп.

І. ШАПОВАЛЕНКО, 
завідуючий кабінетом комсо
мольської роботи обкому 
ЛКСМУ.

Ювілей великого 
народолюба

Любов до народу — ось 
найдорожче, що віяв О. П. 
Довженко у спою творчу до
рогу. Яка вона в нього була? 
Про це йшлося на вечорі в 
Кіровоградському держав, 
йому педагогічному інсти
туті їм. О. С. Пушкі
на. присвяченому 75-річчю з 
дня народження О. П. Дов
женка.

Майбутні вчителі Людмила 
Омельченко, Тамара Юшко, 
Галина Цвнк розповіли про 
шлях письменника.

З теплим словом про О. П. 
Довженка виступили старшин 
викладач, письменник М. К. 
Смолевчук та доцент І. М. 
Проценко.

Шанувальники Довженків- 
ського слова прослухали фраг
мент з його оповідання «Ма
ти», прочитаного студентом 
В. Аленьковнм, переглянули 
виставку, присвячену О. П. 
Довженку.

Кінофільм про ювіляра був 
своєрідним підсумком вшану
вання слапного сипа україн
ського народу.

М. ЛИТВИIIЕНКО, 
студент.

Зустріч з поезією
Учні Кіровоградської се

редньої школи № 13 організу
вали вечір любителів поезії. 
На нього юні шанувальники

поетичною слова запросили 
місцевих письменників.

З цікавим словом-бесідою 
про сучасних літераторів, про 
наших земляків виступив член 
СПУ О, Д. Моторний.

Теплими оплесками були 
зустрінуті виступи поетів 
Валерія Гончаренка та Геор
гія Шевченка, який читав вір
ші зі своєї збірки «Веселики», 
яка незабаром з’явиться на 
полицях книгарень.

Із власними віршами позна
йомив гостей десятикласник 
Павло Ліалецький.

В. ВАСИЛЕНКО.

На честь 
дружби

Минулого вівторка районний 
Кудинок культури виповнили 
молоді й літні мешканці До- 
лииської. Про міцну дружбу 
болгарського та радянського 
народів наголосив у своїй до
повіді заступник голови рай
виконкому М. М. Щербак.

Молоді аматори сцени з Бу- 
липку культури імені Жовтня 
Кіровоградського заводу «Чер
вона зірка» показали долннча- 
пам цікаву концертну про. 
граму.

Вечір болгаро-радянської 
дружби тривав більше двох 
годин.

3. НОСУЛЬ, 
зав. шкільним відділом 
Долинського райкому 
комсомолу.

ЧИТАЧ справедливо може 
іаперечнти: мовляв, та. 

кою не буває. А я даю вам 
слово честі, що буває. Тіль
ки м<;та Цієї розмови не 
стільки про наявність само
го факту, скільки про те, що 
з цього буває.

Мова про Кіровоградську 
школу робітничої молоді № 5 
та про її учнів — робітни
ків швейної фабрики.

Чому саме про швейників? 
Бо ця школа «закріплена» 
за ними. Хоч навчаються тут 
і взуттєвики, І панчішники, 
й інша працююча молодь. 
Але ж основна маса — із 
швейної. Швейна фабрика — 
«центральна фігура» в шко
лі тому, що чи не найбільше 
вона допікає і дирекції, і 
вчителям.

...Директор школи В. П. 
Трохимсць якраз підписував 
листа дирекції фабрики, ко
ли я зайшла до кабінету. 
На питання, як справи з від
відуванням і успішністю, він 
спершу не знайшов, що й 
відповісти:

— З 54 учнів Із швейної 
фабрики, які є в списку, ми 
ще не бачили жодного.

— І що ж ви робите?
— Вже навіть не знаю, що 

й робити, — щиро говорить 
він. — Кожний день ходимо 
І на фабрику, і в гуртожи
ток, і додому. Просимо ком
сомольську організацію, пар
тійну, дирекцію — і все ДД* 
ремпо.

На фабрику якраз ішла 
С. П. Янчук — керівник де
в’ятого класу.

Другий цех фабрики зу
стрів нас специфічним гулом. 
Машин тут більше сотні,

Гора йде
ДО
Магомета..»
ШВЕЙНИКИ ЗАБУЛИ 
ДОРОГУ до школи

Стільки ж і робітниць. Со
фія Панасівна зайшла сюлн 
як своя. її радо привітала 
Начальник цеху Г. П. Сідун, 
робітниці. Вчителька зразу 
відшукала «своїх», Ось во
на підходить до миловидої 
дівчини:

— Ну, так чому ти, Га
лочко, вчора но прийшла а 
школу? — по-материнському 
обійнявши за плечі дівчину, 
спитала.

— Тоді ж я хворіла, а вчо
ра Ленінський залік склада
ла.

— А тебо на заліку не пи
тали про твоє навчання? 
не втрималась Софія Пана
сівна.

— Питали,
— Що ж ти відповіла?
»- Сказала, що буду хо

дити.
Софія Панасівна підходить 

до другої, третьої, четвер
тої... Дівчата відповідають 
ніби на запрошення прийти 
в гості. Тільки в такому зіі; 
падку хоч вибачаються, а 
тут...

— Я вам сказала, що мені 
ніколи, — відрубала Ганна 
Омеляненко—робітниця пер
шого цеху,

Я тільки позаздрила ви
тримці Софії Панасівни.

Напрошується питання: а 
як же на все це дивиться 
комсомольська організація?

Ми звернулись до комсорга 
другого цеху Люби Гонча
ренко. Вона спокійнісінько 
перепитала:

— А хіба вони не ходять?
У планах роботи комітету 

Цеху ні словом не обмовле
но про навчання комсомоль
ців.

Обурює, іцо комітет ком
сомолу фабрики добре знає 
про псі ці речі. А дивиться 
на них крізь пальці. За цю 
ділянку роботи відповідає 
член комітету’, майстер Вік
тор Хоменко. Але про який 
контроль з його боку можна 
говорити, коли він сам за 
день до нашого приходу при
ніс «Комсомольські путівки» 
в школу і поклав їх дирек
тору на стіл. Навіщо ці пу
тівки директору школи та 
ще й заднім числом? За
мість того, щоб урочисто 
вручити їх кожному учневі 
перед початком навчального 
рику, а потім разом з доку
ментами учень приніс їх до 
школи сам, Віктор проявив 
неабияку «раціоналізацію»...

У п’ятій школі навчаються 
І робітники Інших підпри
ємств. Як же з ними спра
ва? Набагато краща’. Взяти 
взуттєву фабрику. Сюди 
вчителі ходять но для то
го, щоб просити учнів відві
дувати школу, а щоб про
вести бесіду чи консульта
цію. Зате секретар комітету 
комсомолу Олена Скляр, го
лова профкому Є. П. Сему- 
тіна і секретар парторгапі- 
зації П. С. Поляков — часті 
гості в школі. Вони самі ці
кавляться, як з відвідуван
ням І успішністю робітників. 
У цехах «екрани успішності» 
висять, «Комсомольський 
прожектор» яскраво світить,

А швейники сидять І че
кають, коли прийде гора до 
Магомета.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».



18 иереспя 1969 року

Для допитливих

„Молодий комунар“ 8 стор.

Колір на звичайному стає

І

яка

вакуум
(АПН).

Магніт,

„вічною“екрані
Деревина

ИРІЛЬ
ДАР ОКЕАНУ

Портативний рентгенПішли в непам'ять часи парварського і 
тнчного використання людиною їстивних 
сурсіо Світового океану. Планомірність

і' сталь

В Куйбишевському політехнічному Інституті при захисті 
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата техніч
них наук Віктором Чуєвим був продемонстрованії керо
ваний кольоровий ефект па екрані чорно-білого кінеско
па серійного телевізора «Юність», У пропонованій статті 
автор винаходу розповідає про практичне значення своєї 
роботи.

Щ АВ1ІО МИНУЛИ ті часи, 
»'А коли в металургії всі опе
рації по одержанню якісної 
сталі проводили тільки в ста
леплавильній печі. Зараз рід
кий метал, випущений з мар- 

*>~_теи.з, конвертора або електро
печі,^ піддається додатковій 
обробці па всьому шляху, до 
повного затвердіння у вилив
ниці.

Це диктується підвищеними 
вимогами до якості сталі,

ІЦоб підтвердити можливість одержання керованого ко
льорового ефекту на екрані чорно-білого кінескопа, я про
демонстрував, якщо можна так сказати, сеанс кольорової 
музики. В залі звучав запис народної пісні. В залежності 
від характеру звучання оркестру на екрані змінювались 
різнокольорові смуги — чорні, білі, зелені, бузкові, пур
пурові, змінювалась їх кольорова насиченість. Якщо го
ворити строго, кольору на екрані не було. Ілюзію кольо
ру викликало чергування ахроматичних (чорно-білих) 
смуг.

Явище це відоме давно. Ще в минулому столітті було 
виявлено, що при певній швидкості і послідовності чер
гування чорно-білих смуг в оці виникає відчуття кольо- 

~ ру. Ефект з’являється, напри
клад, при обертанні кола, по 
білому полю якого нанесені роз
ставлені у певному порядку чор
ні смуги (кола ці називають 
дисками Бенхема — Фехиера), 
Якщо таке коло обертати за 
годинниковою стрілкою, виникає 
враження синього кольору, про
ти годинникової — червоного. 
Змінюючи розташування штри
хів на білому полі, можна одер
жати враження інших кольорів 
жовтого, зеленого, блакитного, 
фіолетового.

Уявімо собі, що диск Бенхема 
— Фсхпсра, який обертається, 
вміщений перед об’єктивом 
приймальної телевізійної каме
ри, Тоді глядачі на телевізорі із 
звичайним екраном повинні «по
бачити колір». Подібні досліди 
ставилися в Англії, США й ін
ших країнах. Для зручності дис
ки замінювали звичайною кіно
стрічкою, на якій чергувалися 
чорні й білі кадри. На деяких

при цьому металурги зіткну
лися з підвищеними втрата
ми таких дорогих елементів, 
як молібден, хром.

Якщо ж добувати домішки в 
кінці вакуумування, коли га
зи уже виділились і метал 
майже спокійний, втрати 
зменшуються. Але в такому 
разі домішки нерівномірно 
розподіляються в масі мета
лу, інколи збільшується брак.

Вчені Московського інститу
ту сталі і сплавів запропону
вали оснастити вакуумну ка. 
меру засобами для електро
магнітного перемішування ме
талу в ковші. За проектом 
інституту в електросталепла
вильному цеху заводу «Крас
ный Октябрь» була збудована 
дослідно-промислова установ
ка електромагнітного перемі
шування (ЕМП) для ковша 
місткістю в 20 тонн. Установ
ка складається з трьох плоС. 
них статорів, розташованих У 
вакуумній камері навколо ков
ша. виготовленого із немагніт
ної сталі.

Процес починається, як зви

НА ВОЛГОГРАДСЬКОМУ МЕТАЛУРГІЙНОМУ ЗАВОДІ 
«КРЛСІ-ІБІП ОКТЯБРЬ» ОСВОЄНА ПЕРША В СРСР 
УСІАНОВКА ДЛЯ ВАКУУМУВАННЯ СТАЛІ У КОВШІ 13 
ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМ1ШУ-

багато в чому залежить від 
вмісту п ній неметалічнпх до
мішок І газів, що впливають 
на фізііко-механічні властивеє, 
ті і структуру. Широко засто
совуваний метод вакуумуван
ня рідкої сталі — надійний 
спосіб боротьби з нсметаліч- 
ними домішками і газами. 
Ківш із рідкою сталлю вста
новлюється в камеру, яка за
кривається кришкою. Потім Із 
камери відкачується повітря 
До повного вакууму. 
вакуумування метал 
бульбашки окису 
пронизують його в усій

Під час 
вирує, 

вуглецю 
<>ии»п»уіиіь МОГО В усій масі, 
як бульбашки газу в стакані 
газованої води. По мірі їх ви
ділення «кипіння» металу 'за
тихає.

Розвиваючи цей метод, у 
сталь почали додавати легуючі 
та інші домішки. Цс дозволи
ло звільнити від легування 
сталеплавильну піч 1 таким 
чином скоротити час варіння, 
п значить, збільшити вироб
ництво сталі.

Найбільш доцільно давати 
легуючі матеріали у ківш на 
початку вакуумування, коли 
метал інтепсивно вирує і до
мішки будуть рівномірно роз
поділятися по всій масі. Але

чайно, після установки ковша 
в камеру і створення вакууму. 
Гази починають інтенсивно ви
ділятись, і метал «кипить». 
Якщо подивитися в цей час 
через оптичний пристрій у ка
меру, можна побачити фан
тастичне видовище, яке нага
дує шторм у морі.

Але ось «шторм» поступово 
затихає, метал заспокоюється. 
В цей момент вмикається 
електромагнітний пристрій. В 
рідкому металі наводиться ру
хоме магнітне поле, яке при. 
водить рідкий метал в рух. 
Одночасно через герметичний 
завантажуючий пристрій вво
дять легуючі матеріали, які за
тягуються металом і рівномір
но розподіляються по всій ма
сі. Час. необхідний Для за
своєння домішок, скорочений 
у два рази, відповідно збіль
шений час корисного вакууму
вання.

Поряд з економією дефіцит
них матеріалів значно знижує, 
ться брак.

Анатолій
ВАСИЛИВИЦЬКИИ, 

інженер 
(АПН)

хао- 
ре- 

і ра
ціональність, основані на найновіших дослід
женнях вчених-спеціалістів, стали неодмінною 
умовою сучасного морського промислу.

Все ноні дари моря з’являються па нашому 
столі —• креветки, мідії, морський гребінець, 
кальмар, морська капуста. Страви, приготов
лені з продуктів, які ще недавно здавалися 

меню, 
із сі- 

його 
ВІН I 
живе 

. . . - —____ і ЗОВ
НІШНІМ виглядом нагадує свою найближчу ро
дичку — креветку, відрізняючись розміром і 
вагою. Довжина кріля по перевищує 
двох сантиметрів, а важить він лише від 0,2 
ло одного грама. Но дивлячись на малі роз- 

* міри, кріль — цінний і висококалорійний про
дукт. В його м’ясі міститься комплекс неза
мінних амінокислот, вітаміни, значна кіль
кість макро- і мікроелементів.

За даними радянських і зарубіжних учених, 
природні запаси кріля величезні. Різке скоро.

лснІ з продуктів, які ще недавно 
екзотичними, зараз надійно увійшли в 

Кріль — дрібний океанський рачок 
мейсгва евфаузійовнх. Основна маса 
мешкає и Антарктиці, але зустрічається 
в інших частинах голубого континенту, 
у верхньому двометровому шарі океану

білих кадрах розміщували ма
люнок із зображенням. Але ко
лір, який виникав у всіх них 
експериментах на екранах, був 
блідим, не насиченим і до то
го ж сприймався не всіма одна
ково,

Я спробував створити послідовність світлових ахроматич
них сигналів, що чергуються, на чорно-білому кінескопі не 
механічним, а електронним способом. В результаті народив
ся електронний пристрій, головною частиною якого став на
бір мультивібраторів, тобто генераторів послідовних елек
тричних сигналів, які подаються на кінескоп. У схему вві. 
йшли парафазннй підсилювач, звуковий генератор, змішувач 
сигналів і електронний комутуючий пристрій, які створюють 
модуляцію сигналів зображення і фону. Набір мультивіо- 
раторів здійснює подвійне управління цими сигналами. В 
результаті виникає така зміна яскравості сигналів І фону, 
яка підвищує контраст зображення. А це дуже важливо, че
рез те, що ефект сильно залежить від оточуючого освітлен
ня: при незначному його посиленні колір блідне і навіть 
зникає. Крім того, зображення (чергування смуг) миготіло 
з низькою частотою (3,7 герц), що викликало неприємно 
відчуття і швидку втому очей.

Незабаром вдалося виявити таку послідовність сигналів, 
яка привела до виникнення явища уявного підвищення кон
трасту зображення. Це явище подібне до ефекту «чорного 
снігу», — падаючі сніжинки на фоні чорної землі здаються 
яскраво-білими, а па фоні яскравого неба — майже чорни
ми. Ілюзія кольору на екрані серійного кінескопа стала 
можлива в приміщенні із середнім освітленням і відрізняє
ться великою стабільністю кольорових тонів. В той же час 
вдалося підвищити частоту миготіння зображення в два ра
зи і таким чином знизити стомлюваність.

Наступний крок — вирішення завдання автоматичного 
управління кольоровим ефектом. Сфера пошуків при цьому 
змістилась із галузі радіоелектроніки в галузь телемеханіки. 
Необхідно було знайти лічильно-обчислювальний пристрій, 
який міг би керувати одночасно амплітудою сигналів, їх 
формою і частотою. Такий пристрій вдалося створити. Вів 
підраховує телевізійні імпульси і подає їх на екран «пор
ціями» по заздалегідь заданій програмі.

Можливість загадування програми автоматичною керуван
ня кольором з пульта, яке знаходиться на відстані від 
приймального пристрою, відкрило перспективу практичного 
застосування електронного способу одержання кольорового 
ефекту на чорно-білому серійному кінескопі. Зараз розроб
ляється модель телевізійного присірою операторського кон
тролю для одного з куйбишевських нафтопереробних заво
дів.

Нарешті, про питання, мабуть, найбільш хвилююче для 
власників серійних телевізорів. Які перспективи відкриває 
керований кольоровий ефект для приймання кольорових 
передач телевізорами з чорно-білими екранами? Якщо гово
рити про електронний спосіб, то поки що в лабораторних 
умовах вдається передавати в «кольорі» лише нерухомі за
ставки. Решта — споава майбутньою.

Віктор ЧУЄ В, 
старшин викладач Сизранського фі
ліалу Куйбишевського політехнічного 
інституту.

З давніх давен будівель
ники шукали засобів охорони 
деревний від її найлютіших 
ворогів — грибків, дрібних 
деревних жучків, вологи, 
цвілі, високих і низьких тем. 
ператур. Професору Азер
байджанського політехніч
ного інституту, доктору тех
нічних наук Канбаю ланма- 
медову вдалось прискорити 
процеси сушіння деревини в 
безводних рідинах з одно
часним її просочуванням но
вим ефективним сполучен
ням. На Новобакінському 
нафтопереробному за в о д 1 
імені Володимира Ілліча 
приступили до виробництва 
так званої флегми. Це су
путній продукт, одержаний 
при каталітичному крекінгу 
нафти. Флегма допомагає 
продовжити життя цінному 
будівельному матеріалу.

Метод, розроблений про
фесором Ханмаме д о в и м, 
прискорює сушіння в 15 
разів, а просочування анти
септичними речовинами да
рує деревині довголіття. 
Спочатку це були ванни з 
хімічною оліфою, нагрітою 
до 130—170 градусів Цельсія, 
пізніше — кам’яновугільні 1 
креозотові мастила, інші не
дешеві продукти.

Флегма, одержана на базі 
місцевої нафтової сировини, 
дуже дешева й активна. Во
на ефективно захищав дере
вину. Два зразки дерева, 
один із яких був просочений 
флегмою, закопали глибоко 
в землю. Пройшло близько 
півтора року — і ось резуль
тат: захищений шматок зо
всім не піддався гниттю й 
вологості.

Лариса ЄСЬМАН.
(АПН).

пА ОСТРОВ! лейса—одному з ост- 
ровів архіпелагу Землі Франца- 

Йосифа, знаходиться полярна нау
кова обсерваторія «Дружная» — 
одна з найпівнічніших у системі Го
ловного управління гідрометеослуж
би при Раді Міністрів СРСР. Керує 
станцією ракетного зондування до. 
свідчений полярник, раліоіиженер 
Михайло Фокін,

В обсерваторії працює близько 
ста чоловік. Це метеорологи, гідро
логи, радіофізики, сейсмологи, гео
фізики, ракетники. Тут влаштовано 
ракетодром, з якого запускаються 
великі геофізичні ракети МР-12 на 
висоту до 200 кілометрів. Крім ве
ликих ракет, з острова запускають 
і так звані малі ракети — стандарт
ні метеорологічні. З допомогою ве
ликих вивчаються верхні шари ат
мосфери, а малі сповіщають ученим 
про температуру, силу І напрямок 
руху повітряних мас, їх густоту < 
т, д.

Досить широкі міжнародні зв’язки 
обсерваторії. Даних, одержуваних 
радянськими вченими з допомогою 
ракет, чекають багато наукових 
центрів світу. За програмою ра
дянсько-французького наук о в о г о

РАКЕТОДРОМ
НА ОСТРОВІ
ХЕЙСА
співробітництва ракетники «Друж
ной» виводили на 170—200 кіломет
рів від земної поверхні французькі 
контейнери з науковою апаратурою. 
Останні роки на Хейсі працювали 
два французьких вчених.

Дані, які сповіщає співробітникам 
обсерваторії ракета, потрібні море
ходам, авіаторам, космонавтам, спе
ціалістам по радіо- 1 телепередачах.

На ракетодромі трудиться мужній 
колектив — у всіх за плечима не 
малий досвід роботи у високих ши 
ротах.

(АПН).

На фото: внизу —полярна обсер 
ваторія «Дружная*: ліворуч 
кета на пусковому пристрої.

чения поголів’я китів — основних «спожива 
чів» кріля — привело до того, що запаси його 
навіть збільшилися. Все частіше в Антарктиці 
зустрічаються величезні скупчення кріля — 
цілі поля, пофарбовані в піжно-рожевий колір.

Налагодити масовий відлов кріля неважко. 
Але до цього часу як харчовий продукт він не 
використовувався: малі розміри не дозволяли 
організувати промислове відокремлення їстнп- 
ної його частини від хітинового покриву. Кріль 
перероблявся в борошно, яке йшло тваринам.

Нещодавно у Всесоюзному науково-дослід
ному інституті морського рибного господарства 
І океанографії розроблений спосіб механізо
ваної розробки кріля, який вирішив питання 
промислового одержання цінних білкових хар
чових продуктів.

З І грудня 1968 року па прилавках москов
ських рибних магазинів з’явилися білі- плас
тикові коробки, обклеєні яскравими етикетками 
з написами: «Сир із кріля», «Паштет із крі
ля». Потрапивши на святковий стіл, нові кон. 
серви, що являють собою однорідну масу ро
жевого кольору, ароматну І ніжну на смак, 
швидко здобули визнання москвичів.

Зараз в СРСР налагоджується масове ви
робництво різноманітних продуктів, виготовле
них Із кріля. Білок-коагулят, одержаний з 
«молодшого брата креветки», знайде найшир- 
ше застосування в кулінарії при виготовлен
ні різноманітних салатів, перших і других га
рячих страв, плавлених сирів, паштетів та іп- 
ших виробів.

Спосіб механізованої розробки кріля, роз
роблений в нашій країні, зацікавив багатьох 
зарубіжних спеціалістів. Зараз цей винахід 
патентується в Норвегії. Франції, Японії та 
інших країнах.

Віктор ЩЕРБИНА. 
(АПН).

ЩОБ знайти дефект в гли
бині металу, вивчити 

процеси, які швидко проті
кають в металургії або ма
шинобудуванні, застосову. 
ють рентгенівські апарати з 
трубками, які працюють о 
Імпульсному режимі. В 
Імпульсних рентгенівськ Н X 
трубках, встановлених у 
портативних апаратах, з ці
єю метою використовують 
явища автоелектронної емі
сії — випускання електронів 
холодними тілами. Для одер
жання достатньо потужного 
внпромінення пеобхі д в и й 
значної величини струм, але 
одержати його при порівня
но невисокій напрузі дуже 
важко.

Звичайно, катод трубки ви
готовляють із великого числа 
найтонших вольфрамових 
голок. Кожна голка оброб
ляється під електронним мі
кроскопом, а щоб трубка 
працювала стабільно, в ній 
безперервно підтримується 
високий вакуум. Але навіть 
при високому ступені точ
ності виготовлення елемен-

РОЗРОБЛЕНА ДОСКОНАЛА 
ВИПРОМІНЮЮЧА ТРУБКА

тів катода 1 глибокому вакуу
мі строк служби трубки до 
недавнього часу не переви
щував тисячі вмикань. Вче
ним та інженерам Ленінград
ського об’єднання «Светла
на» вдалося створити деше. 
ву стабільно працюючу 
трубку ІАЗ-250. Вона відріз
няється перш за все просто
тою. Розробники відмовили
ся від катода, зібраного з 
вольфрамових голок. Еле
менти, з яких він збирає
ться. не вимагають точної 
обробки. ІАЗ-250 впевнено 
працює у вакуумі в два ра
зи більш низькому, ніж зви. 
чайні Імпульсні трубки. 
Строк П служби збільше
ний у п’ять разів. Важить 
трубка всього чотириста 
грамів.

У трубці передбачено спе
ціальний пристрій, який доз
воляє одержати набагато 
більшу емісію з катода при 
порівняно невисокій напрузі 
і великій відстані між ано
дом і катодом. Енергії труб, 
кн вистачав, щоб просвітити 
стальний лист товщиною до 
15 міліметрів.

Прилади, в яких викорис
товується трубка ІАЗ-250, 
успішно експортуються в 
Японію, Францію, Фінляндію 
та інші країни. Всесоюзне 
експортно-імпортне об’єд
нання «Лнцензннторг» орга. 
нізувало продаж ліцензій на 
її виготовлення.

Станіслав СОКОЛОВ, 
інженер. 
(АПН.)
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Повість цигарниця
(Зоиіичення. Початок в газетах за 23, 26, 30 

серпня та за 2, 4, 6, 9, ]1.вересня).
Солдати з боків уже відстають, І вся група 

конвою на ходу перестроюється, вигинаючись 
в дугу.,.

— Хай живуть Радні
1 все змішалось. Двоє в білизні врізались в 

стрій солдатів. Останні полонені .кинулися хто 
КУДИ.

— Бий їх, хлопції
Постріл другий...
«Бий їх, хлопці!» — ще звучав в ушах 

Степана заклик матроса, повний ненависті і 
дикого смертельного смутку. Степан не бачив, 
ик Санька, підігнаний цим криком відчаю, 
раптом повернувся і стрибнув у гущу звалкн. 
(Ех, Санька, Санька, гаряча твоя голова, не 
витримала твоя душа, але чим допоможеш 
ти?). Не бачив Степан, як Северин на бігу під
скочив, немов від радощів, впав на землю і 
закрутився дзигою... як впав губівський веле
тень, прострілений Трьома кулями, як він су
дорожно шматував пальцями траву і все Ше 
намагався повзти, не вірячи, що ного, Матвія, 
можуть вбити.,, як в ста кроках від лісу впав 
Василь Поетика, порансинй в ногу..,

Нічого цього Степан не бачив. Коли перша 
куля цвйохнула біля самої голови, він, зрозу
мів, що його обов’язково Підстрелять, П2.КИ 
добереться до лісу, несподівано повернув » 
помчав до яру. Петляв, падав і знову біг. На 
крутому схилі, опоясаному стежинами, спіт
кнувся ’ і клубком покотився донизу. Схопив
ся ва ноги — в голові гуде, червона пелена 
завісила очі.

На горі постріли стали частішими.
Степан помчав уздовж яру в бік села, роз

мірковуючи, Що там шукатимуть не так 
уважно. Кущі тернику... Плити граніту, вкриті 
мохом... «Господи, хоч би сховатися десь!.. 
Ага, он там, далі...» Ускочив в очерет, заме, 
тався, як загнаний звір. Очерет рідкий, гли
боко... Знайдуть! Виліз і мокрий побіг вздовж 
озера до вершини. Впав, поповз на колінах. 
Нарешті, за п’ять кроків від дороги, що огн- 
цала зарослі, заліз під траву, принишк...

Як тільки він притих, по Дорозі промчали 
три верхівці. Вони об’їхали озеро, постріляли 
в очерети, помчали далі.

Стало зовсім тихо, В Степанові все співа
ло — живнйі

Несподівано позаду почулося шарудіння. 
Степан здригнувся, завмер. Було схоже, хтось 
обережно проонрався, розсуваючи "рукою за
рослі. Хто? Степан став поволі повертати голо
ву і, скосивши погляд, побачив крихітну пташ- 
ву, що перепурхувала з стеблини на стеблину. 
Недалеко від Степана вона приліпилася на гі
лочці і, розгойдуючись, деякий час розглядала 
лежачого на болоті чоловіка. А потім, коли 
гілка перестала гойдатися, пташка заспівала. 
Сіре оперення »а шийці настобурчнлося від 
мапруження, оголюючи . ......... " *
тільце. Десь шуміла на 
муха в аауковій пастці 
сумно.

Починало смеркати.
Притих вітер.
В небо злетіла ракета. Татакнув кулемет 

замовк.
Степан лежав, боявся ворухнутися. Все 

ньому задубіло настільки, що, здавалося, 
зможе він піднятися. Коли не стало ніякого 
терпіння, він почав щипати ноги, руки. Ніяко
го тобі болю, немов тіло — чуже. Так можна 
В дуба дати! 1 раптом він уловив тупіт.

—•.„а двоє в ліс. Один поранений в ногу, 
тому що досить таки шкандибав. Третій. Се- 
■мен говорив, до яру помчав. Де він тут міг 
сховатися? може, Ще в економії понишпо
римо!

— Тю, балда! Втік •— значить втік. Так і 
доповімо.

— Нічого їм не буде! А ти, Пантелей, 
-був би...

— Я не буду. Я...
Тупіт притих, розтанув у темряві.
Степана трясло. Варто було кадетам 

чати, і воші б почули, як він клацає 
З стогне з переляку.

Минуло не менше години, перш ніж

тсмвий Пух і рожеве 
вітрі очеретина, немов 
— тонко, протяжно і

18 вершиш 1866 року

!D КАБІНЕТ) заступника голови Маловисківського райвнкоіь 
и кому Василя Івановича Силенка зриваються телефонні 
дзвінки. Це заважте нашій розмові, та за мить мн знову 
повертаємося до теми, що зараз хвилює багатьох. Це — тру- 
довлаштування випускників восьмирічних і середніх шкіл 
району.

Василь Іванович розповідає, що план трудовлаштуванпя 
молоді було складено ще в лютому, кожному підприємству, 
магазину, колгоспу вже тоді було відомо, скільки юнаків’ і 
дівчат вони мають взяти на роботу.

Здавалося б, усе гаразд: учні, закінчивши школу, прихо
дять на виробництво, де їх чекають, де досвідчені майстри 
введуть їх у свята святих своєї справі!. Вчорашнім школя
рам не треба думати, на яке виробництво піти, з ними це 
погоджено ще протягом учбового року.

Можливо, саме так і повинно бути, але п Маловисківсько- 
му районі це не так. Подив викликає вже сама кількість 
юнаків і дівчат, що їх має трудовлаштувати районна комі
сія. Голова її В. І. Силенно назвав цифру 325. Сто сімдесят 
один випускник буде працювати на промислових підприєм
ствах, в організаціях і установах, сто п’ятдесят чотири 
йдуть на ферми, тракторні стани, лани,

У ^районному відділі народної .освіти назвали й інші циф
ри. Ось вони; загальна кількість випускників восьмирічних 
шкіл району 1128, середніх — 528.

Продовжуватимуть навчання в дев’ятих класах 600—700 
юнаків і дівчат. Якщо до .решти доплюсуватн ще 325 ви-

I
I
I кяямж■решгі йому вдалося вивільнитися. Він дістав | 

цигарницю і не роздумуючи пошпурив її в бо- І 
Дсе! Ага, Ще онуча. Туди ж і її! Нс І 

т'реоа йому парн добрих коней! До дідька! 1 
Там, на горі — ви чуєте! Годі, р підпалі, І 
Степан не сказав вам усього, розгубився. Та 1 
його тоді ще й не було, того неясного і вели- І 
кого... того, що тепер залишалося з Степаном І 
і .виповнювало його всього.,, того. Що до-до- і 
рожче червоного золота!

Ви чуєте, мерці!
Блукав Степан серед ночі недовго і пезаба- і 

ром набрів на копицю сіна: щось темне про
глядалося попереду. Лише коли підійшов 
ближче, переконався, що це — клуня. Ось то
бі й на: думав, що втік від села, а, виявляє
ться, кружляв навколо нього!

Він зачекав, чи не почув якогось Руху на і 
подвір’ї. Потім пробрався до дверей і, відхи
ливши, пурхнув у темряву, що пахла соло
мою. Деякий час стояв, не ворушився, виста
вивши наперед руки, мов незрячий. Дзвеніло у 
вухах, як тоді. —>•1 
цс і попереду 
крок.

В дальньому 
сипана аж до ___ ________ ____
став зариватися. Від куряви згіркло в горлі, 
весь час доводилося затискувати носа, щоб не 
чхнути. Нарешті, кубло було готове. Степан 
влаштувався в ньому і ще зверху ------------
себе.

Крутився, шукав зручностей.
Тиша.
Запищала потривожена миша, І 

кров шумить у вухах. Щось м’яке, _____
пружне в Степанові)! руці. Він стискує його, а 
воно ие зменшується, росте і немов пухне... 
Якась не то коробка, не то просто повітря, ' 
таке на диво пружне. Останнє, що запам’ятав 
Степан, засинаючи міцним сном — Цс тепло! І 
Воно оуло настільки приємне, що весь світ І 
без залишку розчинився в ньому.

Прокинувся Степан від того, що поруч го- і 
ворили. Був, мабуть, ранок, і хтось набирав 
полову. Шурхіт підбирався так близько, що 
Степан почав боятися, як би його не виявили. 
Потім, коли з клуні пішли, він став прислуха
тися до того, що відбувалося навколо, і швид
ко збагнув: на подвір’ї розквартировані каде
ти. Значить, потрібно дочекатися ночі 1 тіка
ти звідси. Потрібно за всяку ціну пробратися 
до залізниці, — там повинні бути свої, — і 
повідомити, що о підвалі тримають партиза
нів, що їх незабаром мають розстріляти, треба 
розповісти, як загинули Ботнар і матрос...

Але під вечір у Степана почався жар. В ро
ті пересохло, горіла голова, хотілося пити. Ко
ли Степан заплющував очі, йому починало 
здаватися, що сидить він Удома на лаві, в 
печі потріскує вогонь і розливається по всьо
му тілу. Степан бере з решета, що на лавці, 
крашанки, б’є і складає в купку на столі. Ку
па росте, це вже ціла гора, а Степан усе б’є 
та складає.. Потім купа зникає і на її місці 
з’являється грамофон; пластинка вертілась 
так, що на неї було боляче дивитися, а з тру
би доносилося шипіння, тріск і слова, які зов
сім не можна розібрати, і п0 гладенькому 
ящику танцювали відблиски пожежі. Вбитий 
німець, закинувши ноги за огорожу, скалив 
зуби, вони були такі рідкі, що поміж них 
можна булб просунути пальця. А потім і цс 
зникло, і була одна червона пітьма. 1. в ній — 
тільки плескіт вогненних зірниць і шарудіння, 
незрозуміло ТІЛЬКИ. ЧІІ то миші нишпорили в 
полові, чи просто шаруділи, торкаючись, га
рячі сухі губи...

В напівзабутті провів Степан увесь наступ-
■ ний день. Часто втрачав свідомість, а коли 

відкривав очі, боявся, що видасть себе. Не-
■ стерпно пекла спрага, спалювала нутро, уявля

лася тиха Овсянка, в якій так багато води,
. криниця на белебні, дзвін відра і сплеск чис

тої джерельної вологи. І повторювалося ще 
одне А те ж: Степан ходив разом з Антоном 

' вулицями міста, здирав з парканів петлюрів
ські «універсали» і афіші. Одна велика, з 
«чудовою каблучкою», ніяк піддавалася, 
пальці ніяк не могли захопити відклеєний ку
точок, і Степан зубами намагався піймати йо
го... 1 знову — вода, річка, кривиця. дубове 
відро в сінях, накрите плетеною кришкою... 
бурульки в кутку казарми... крижана стіна.., 
І шурхіт гарячих розпухлих губ.

Вночі він почуп канонаду. І не повірив. 
Йому здавалося, що це продовжується низка 
кошмарів. Вкусив себе за руку... Ні, Не сни
ться! Справді гримить! Стріляють гармати!

На подвір’ї піднявся гамір. А потім надов
го все довкола затихло. Степан став розгріба
ти полозу — треба було йти. Перед очима 
пливли різнобарвні йола.

Десь зовсім поруч тишу обірвала кулеметна 
черга, крізь стрілянину пробилося далеке: 
«Ура, товариші!»

Задихаючись під куряви, Степан працював 
руками, і якось разом впав з полови, ковтнув
ши свіжого повітря.

У дверях рожевів світанок.
На чотирьох Степан досяг виходу — ноги й 

руки підламувалися — і підвівся, притри
муючись за одвірок.

На подвір’я забіг молодий безвусий червоно- 
армієць.

— Хто такий? Руки вгору! — .крикнув, сти
шивши біг, прикладаючи до плеча гвинтівку. 
Він, напевне, розгубився. Перед ним на поро
зі клуні стояв божевільний — босий, в білиз
ні. забрудненій багнюкою, обліплений половою 
з ніг до голови. Худйй, виснажений, вів дихав 
хрипко, нерівномірно. Нижня губа дрібно- 
дрібно тремтіла.

— Свої... З полону. Там. у підвалі... парти
зани. Я покажу.

Червоноармієць опустив рушницю.
— Як же ти?.. Гей, санітари! —-покликав 

несподівано дзвінким від хвилювання голосом.
Переклад з російської.

і

і

в 
не

понов- 
зубами

Минуло не менше години, перш ніж Степан 
наважився підняти голову. Терпіти далі не бу
ло можливості. Пронизливий холод скував усе 
тіло, і Степану було вже майже байдуже, за
гине він від білогвардійської кулі чи захолоне 
ю цьому клятому багні. Він з Трудом виповз 
на дорогу, і коли вже відчув під ногами 
твердь, раптом з жахом переконався, що не 
зможе далі ні біггн. ні навіть повзти. Руки і 
ноги немов відняло, задерев’яніли. Степан- ли
ше відчував, як під сорочкою стікає щось 
липке. Неслухняними руками став віджимати 
грубе, набите багном полотно. Наткнувся на 
цигарницю (Василь загорнув її в онучу і при- 
п’язаз до поясниці). Ось воно, холодне золо
то. і навіть липке, як болото. Як він міг про
понувати його там, у підвалі, людині, що 
йшла н,ч смерть? «Відкупитися вирішив...» 
Хто це сказав? І що подумав Ботнар? «Ду- 
рс-епь ще зелений...» Він, напевне, ждав від 
Степана іншого, інших слів. Невже його вби
ли? 1 матроса? Рука відкинута в траву, без
життєва. і па пій — яворець... «Бий їх, 
хлопці!»

Степан упав і, вже не ховаючись, став кача
тися по землі, бив себе кулаками в груди, тер 
і щипав задерев’яніле тіло. Він готовий був 
•кусати це тіло, ці зрадливі м’язи, що відмов
лялися служити йому в таку трудну мить. 
Сльози текли по щоках, сльози безсилля 1 
відчаю, сльози жалю до себе і до тих Двох, 
які лежали там, па горі, мертві, шматовані 
кадетськими багнетами. Степан плакав і не 
помічав цього, лише на губах відчував солод
куватий присмак. Потім спробував розв’язати 
онучу, алз затерплі пальці не могли впоратися 
а мокрим вузлом. Тоді Степан з шаленістю 
став рвати і стягувати підв’язку, немов під 
цього тепер залежало його врятування. На-

І

коли кадети розімкнули кіль- 
відкрнлася яма. Потім ступив

кутку виявилася полова, па- 
балон. Степан заліз нагору,

привалив

знову — 
велике і

Випускник іде в життя

ТЕКА

СТОЛІ
пускників, що має трудовлаштувати районна комісія, все од
но виходить солідна кількість ...... ___
які випали з поля зору тих, хто безпосередньо відповідає 
за їх долю.

А як же справи з тими, хто ___
ватпся? Ми гортаємо довідки, що їх надіслали до .райвикон
кому сільради й окремі школи. Ось деякі з них.

Хмелівська сільрада. «Всього випускників восьмих класів 
.112. В дев’ятий клас піде 51 випускник, Трудовлаштовапо 
двоє».

Злинська сільрада. «Всього випускників 251. Продовжува
тимуть навчання в дев’ятому класі 120. Влаштовано на ро
боту 46 чоловік, в тому числі в колгоспи — 24»,

Велика Виска. «Всього випускників 548, трудовлаштовапо 
4».

Викликає тривогу і вибір професій самими юнаками І дів
чатами. Якщо райспожнвспілка перевиконала план трудо- 
влаштування, що, звичайно, говорить лише на користь пра
цівників служби сервісу, то на сільськогосподарські роботи 
пішло не більше п’яти процентів випускників, 1 це тоді, 
коли переважна більшість юнаків і дівчат Маловисківського 
району — жителі сільської місцевості. Очевидно, правлінням 
колгоспів, колгоспним комсомольським організаціям, дирек
ціям шкіл та шкільним комсомольським організаціям треба 
звернути увагу на цей факт, орієнтувати їх на таку почесну 
1 таку потрібну країні професію — професію хлібороба.

Чому ж склався подібний стан справ з трудовлаштуванням 
молоді у Маловисківському районі? Пробуючи розібратися, 
ми повели мову про цс в , райкомі комсомолу.

— У нас спеціальна тека по трудовлаштуванню, — сказа, 
ли мені.

Так, тека є, в пій в 1 кілька десятків прізвищ. Це ті, хто 
приходив протягом року за рекомендацією для вступу на 
роботу. Але ж мова йде не про окремих юнаків і дівчат. 
Треба говорити про систему, а її якраз в райкомі й немає. 
Немає дійового контролю райкому за трудовлаштуванням ви
пускників, немає допомоги з боку райкому юнакам і дівча
там у найвідповідальніший для цих момент — момент ви
бору професії, що рівнозначно вибору свого життєвого 
шляху.

— Всі справи у виконком), — повідомив мені представник 
райкому комсомолу в комісії по трудовлаштуванню молоді.

Але ж у життя йдуть комсомольці, і випускати їх з поля 
■зору, перекладати всю відповідальність за їх трудовлашту- 
ваїшв райкомові зовсім не личнть.

молодих (близько семисот),

«запланований» трудовлашту.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара», 

Маловисківський район.

Z
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 13 вересня. Перша 

програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх (М). 9.45 — Новини. (М). 
10.00 — «Будьте щасливі». (М). 
10.30 — «Господарча реформа о 
дії» (М). 11.00 — «Життя тан
цю»'. (М). 12.00 — Програма
Ярославської студії телебачен
ня. 13.35 — «Покликання». (М). 
14.00 — «Здоров’я». Науково-по
пулярна програма. (М). 14.30 — 
.Програма кольорового телеба
чення (М). 16.00 — Програма

«передач. (К). 16.05 *-•«Госпо
дарі -землі». (Харків). 1G.J) -- 
»Мальовнича Україна». (Одеса). 
16.50 — «Горн співають». (>ж- 

•город). 17.05 — Поетичні рядки.
(К). 17-25 — «На меридіанах
України». (К). 18.00 — «За ва
шими заявками». Концерт на 

■намовлення воїнів-танкістів.
(М). 19.00 — «Вовк серед пов
нів». Телевізійний художній 
фільм. III серія. (М). 20.30 —
Новини. (М). 20.45 — /«Ленінізм 
— прапор нашої епохи*. (М). 
21.15 — І. Кальман. «Королева 
чардашу». Вистава театру муз- 
комедії. (К).

НЕДІЛЯ, 14 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
ІНовини. (М). 
ник». (М). 
кіоск. (М).

Наша адреса і телефони [’
м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36 

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

УУ — 2-45-35, решти відділів — 2-45-34.

БК 02747, Тираж 47 600,

I
Керівник клубу — 

кандидат 
у майстри спорту 

Георгій ДУБІВКА

І НА ЧЕМПІОНАТІ 
! КРАЇНИ

В Москві Б вересня розпочав-. 
и ся XXXVII чемпіонат Радян

ського Союзу з шахів. Він цьо- 
Єго року особливий, бо є одно

часно зональним турніром чер
гової першості світу. Влітку 
Цього року були проведені 4 
півфінали, де право участі В 
фіналі, виборювали 72 шахісти» 

В Ось фіналісти:
Н 3 переможці минулорічного 
[І чемпіонату країни — гросмеЯч 
и стери Л, Полугаєвськнй (А1оса 

ковська область), А. Зайцев 
п (Владивосток), А. Лутиков (Ти« 
И располь);

І

І

І

распили;,
<1 переможці київського півфі

налу — гросмейстери Л. Штейн 
(Київ), А. Гіпсліс (Рига), май
стри І. Платонов (Київ), В. Тук- 
маков (Одеса);

4 переможці ростовського пів
фіналу — гросмейстери М. Тай
манов (Ленінград), Є. Васюкоз 
(Москва), С. Фурман (Ленін
град) і міжнародний майстер. 
С. Жуховицькмй (Ростов);

4 переможці воронезького пів
фіналу — гросмейстери В. Лі- 
берзон і р. Холмов (Москва), 
майстри О. Аоеркіп (Сверд- 
ловськ) і В. Купрсйчик (Мінськ);

4 переможці барнаульського 
півфіналу — гросмейстер Е. Гу- 
фельд (Київ), міжнародний май
стер В. Савои (Харків), май
стри спорту Ю. Балашов з 
І. Зайцев (Москва).

За положенням Міжнародно? 
федерації шахів (ФІДЕ), тіль
ки 4 переможці візьмуть участь 
у наступному етапі на першістЬ 
світу — міжзональному турнірі;

Зіграно чотири тури. Таблицю 
очолюють Володимир Canon і 
Анатолій Лугиков, які набрали 
По 3 очка із 4 можливих. іі- 
дом за ними по 2,5 очка мають 
екс-чемпіон світу Т. Петросян, 
Р. Холмов і Ю. Геллер (після 
трьох турів). У Леоніда Штейва 

і півтора очка і одна партія від
кладена (з Смисловим),

8 ЗАВДАННЯ № 2
1. Зараз проходить XXXVII 
чемпіонат Радянського Союч 
з.у з шахів. Хто з учасників 
змагання був чемпіоном 
СРСР і в якому році? (З он» 
ка).

4і _ 2. Що означає термін .«блої 
. ___ ___ .«Камер-| када»? Наведіть приклад,

тон доброго настрою». (Херсон). (З очка) ІООП - ІП.п .1.. _ / .3. Розв яжіть етюд:

і=— =1
«Хто краще?». (Одеса), 11.35 —В 
«ТЕК-69». (К). 11.50 — :«К.амер-В

12.20 — Для школярів. «Іде піс-і 
ня колом», 13.00 — Для воїнів! 
Радянської Армії. (М). .13.30 —Г 
«У світі мистецтв». (Варшава).

Програма передач. (К). 
По місцях бойової і 

трудової слави. (К). 14,25—Сьо
годні — День танкістів. (М). 
14.35 — Концерт «Наші гості». 
(К). 15.35 — Телегачок. (К). 15.55 
— Програма кольорового теле, 
бачення. Чемпіонат СРСР з хо- 
кея. .«Спартак» — ЦСКА. (М). 
17.30 — До Дня танкістів. «Екі
паж машини бойової». (М). 
18.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 19.00 — Чем
піонат світу з Футбола. ЧССР — 
Угорщина. (Чехословаччвна), 
19.50 — «Вовк серед вовків». 
Телевізійний художній фільм., 
IV серія. (М). 22.00 — «Сім
днів». Міжйародна програма. 
(М). 22;45 — Програма кольорі 
рового телебачення. -«Мелодії 
дружби». ’Концерт державного, 
ансамблю пісні 1 танцю Мон
гольської Народної Республі
ки, (М). 1

>

a
do, f5 (6 фігур).
Чорні: Kph4, пп. Ь4, с7,ЧЙ?) 
«т2, іт7, U7 (7 фігур).

1 Білі починають і виграють 
'П (3 очка).
■| Останній строк надсилай» 

ня відповідей — 23 вересня.

ФУТБОЛ

9.30 — «Будиль- 
10.00 — Музичний 

10.30 — «Премії — 
достойним». (М). .11.00 — Наша 
афіша. (М). 11.05 — Для дітей.

ЕСВК

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» » орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ р. Кировоград.

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

ЗНОВУ ЗРИВ
Так, у першому ж матчі з п’яти, які має провести кіровоград

ська «Зірка» на чужих полях, знову стався зрив. Важко навіть 
уявити собі, іцо команда, яка тільки ними днрми з таким блис
ком провела зустріч із запорізьким «Металургом», могла про
грати з рахунком — 1:4 житомирському «Автомобілісту»

Правда, суперник не з слабких. В активі житомирців перемога 
над харківським «Металістом» (2:0), львівськими «Карпатами» 
(3:0), миколаївським «Суднобудівником» (1:0). Навряд, щоб 
хтось із прихильників «Зірки» надіявся на її успіх у Житомирі, 
але поразка д таким розгромним рахунком е несподіваною. Пер
ші тридцять хвилин гри проходили безрезультатно. Потім гос
подарі поля добилися успіху, а незабаром подвоїли рахунок. Та 
скоро, Віктору Ступаку вдалося відквитати один гол. Два остан
ніх м ячі суперники забили у порота кіровоградцін незадовго до 
фінального свистка. Сталося це через безвідповідальність наших 
захисників. В обох випадках житомирці провели голи, перехо
пивши м’яч після неохайного відігрування його воротареві.--*''

Тепер кіровогралці з другої сходинки турнірної таблиці пере
містилися па четверту, а їх місце зайняв «Автомобіліст».
16 вересня «Зірка» грапіме в Чернігові з «Десною».
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