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15 липня в Москві продовжувала ро
боту перша сесія Верховної Ради СРСР 
восьмого скликання.

О десятій годині ранку почалося спіль
не засідання Ради Союзу І Ради Націо
нальностей.

Бурхливими тривалими оплесками, 
стоячи, депутати і гості зустріли керів
ників Комуністичної партії і Радянського 
уряду-

Голова Ради Союзу депутат О. П. Ши
тиков оголосив заяву Голови Ради Мі
ністрів СРСР депутата О. М. Косигіна про 
складення Урядом СРСР повноважень 
перед Верховною Радою СРСР.

Тепло зустрінутий депутатами і гос
тями Генеральний секретар ЦК КПРС 
депутат Л. І. Брежнєв за дорученням 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу вніс на роз
гляд депутатів пропозицію, підтриману 
партійною групою Верховної Ради СРСР 
І Радами Старійшин палат, знову призна
чити Головою Ради Міністрів СРСР това
риша О. М. Косигіна і доручити йому 

подати на розгляд Верховної Ради СРСР 
склад Уряду СРСР,

Ця пропозиція була зустрінута трива- 
лими оплесками.

Верховна Рада СРСР одноголосно 
прийняла Постанову, в якій схвалюється 
діяльність Радянського уряду і пропо* 
кується призначити Головою Ради МІ* 
ністрів СРСР товариша О. М. Косигіна і 
доручити йому подати Верховній Раді 
СРСР пропозицію про склад Уряду. Ра- 
ді Міністрів доручається продовжити 
виконання своїх обов’язків аж до утоо- 
рення Верховною Радою Уряду СРСР.

Потім сесія розпочала розгляд проек« 
ту Основ законодавства Союзу РСР І 
союзних республік про працю. З допо
віддю виступив секретар ВЦРПС депутат 
В. І. Прохоров.

У період будівництва комуністичного су
спільства, підкреслив доповідач, трудове зако
нодавство покликане служити дальшому вдос
коналенню соціалістичних трудових відносин, 
послідовному здійсненню соціалістичного прин
ципу оплати за працю. Воно сприяє невпин
ному зростанню продуктивності праці і на цій 
основі поліпшенню матеріального добробуту 
трудящих.

Тне політичне 1 соціальне значення 
Основ законодавства Союзу РСР 1 союзних 
республік про працю полягає в тому, що це 
буде перший в історії Радянської держави 
єдиний загальносоюзний Закон про працю, 
який об’єднає всі основні норми, що регулю
ють у період комуністичного будівництва 
працю робітників і службовців, спаяних спіль
ністю інтересів, великою мстою побудови кому
ністичного суспільства,

Не підтягає сумніву, сказав доповідач, що 
прийняття Основ законодавства про працю бу
де розцінене всім нашим народом як новий 
яскравий вияв піклування Комуністичної пар
тії, Радянської держави про трудящих, як 
вияв уваги і пошани, якими оточена праця в 
нашому соціалістичному суспільстві,

З доповіддю виступив голова Комісії 
законодавчих передбачень Ради Союзу 
депутат М. С. Соломенцев,

Після обговорення Верховна Рада 
СРСР одноголосно прийняла Закон про 
затвердження Основ законодавства Сою
зу РСР і Союзних республік про працю.

Потім по доповіді депутата М. П. 
Георгадзе Верховна Рада одноголосно 
затвердила Укази Президії Верховної 
Ради СРСР, прийняла відповідні закони і 
постанови.

На вечірньому спільному засіданні 
Ради Союзу І Ради Національностей се
сія приступила до розгляду питання про 
обрання Президії Верховної Ради СРСР. 

Тепло зустрінутий учасниками сесії 
Генеральний секретар ЦК КПРС депутат 

Л. І. Брежнєв за дорученням Централь
ного Комітету КПРС вніс на розгляд де
путатів пропозицію, підтриману партій
ною групою Верховної Ради і Радами 
Старійшин палат, знову обрати Головою 
Президії Верховної Ради СРСР члена По- 
літбюро ЦК КПРС М. В, Підгорного.

Верховна Рада СРСР одноголосно 
прийняла цю пропозицію. Депутат М. В. 
Підгорний вніс пропозицію про обрання 
заступників Голови Президії Верховної 
Ради СРСР, секретаря Президії і членів 
Президії Верховної Ради СРСР. Верховна 
Рада СРСР одностайно схвалила його 
пропозицію.

Потім учасники сесії приступили до 
розгляду питання про утворення Уряду 
СРСР — Ради Міністрів СРСР.

Голова Ради Міністрів СРСР депутат 
О. М. Косигін подав на розгляд Верхов
ної Ради СРСР склад Уряду. Сесія одно
стайно затвердила склад Ради Міністрів 
СРСР.

Сесія одноголосно прийняла Заяву 
Верховної Ради СРСР у зв’язку з розши
ренням агресії американського імперіа
лізму в Індокитаї та Заяву про станови
ще на Близькому Сході.

На цьому робота першої сесії Верхов
ної Ради СРСР закінчилася.

(ТАРС).
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В ОБСТАНОВЦІ СЕРДЕЧНОСТІ
І ПОВНОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

16 липня у Кремлі були завершені переговори між 
Генеральним секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим, 
Головою Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгор- 
ним, Головою Ради Мінстріи СРСР О. М. Косигіним і 
Президентом ' ,'і прем’єр-міністром ОАР, Головою! 
Арабського соціалістичного союзу Гамаль Абдел.з 
Насером, який перебуває в Радянському Союзі з 
дружнім візитом на запрошення ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР і Радянського уряду.

Переговори відбувалися в обстановці сердечності 
і повного взаєморозуміння.

Було досягнуто домовленості про опублікування 
спільного комюніке про перебування в Радянському 
Союзі з дружнім візитом Президента ОАР Гамаль 
Абдель Насера.

(ТАРС).

UPOJ1LTAPI ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЄТЕСЯ!
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З першими променями сонця виводить Микола Запорожець свій степовий кора
бель Він поспішає, адже колгосп імені Леніна Долинського району, в якому пра« 

ціое Микола, зобов’язався віджннвуватії за 10—12 днів.

ДОБРІ хліба вродили 
цього року. Зараз на 

полях колгоспів і радгос
пу району працюють 
сотні комбайнів і жа
ток. Механізатори поспі
шають у стислі строки ї 
з найменшими втратами 
зібрати весь урожай.

На сотнях гектарів 
уже обмолотили горох,

ПЕРШІ СОТНІ
ОЗИМ) пшеницю і яч
мінь колгоспи «Росія», 
«Іскра», «Аврора», імені 
Щорса та інші. На ко
совиці і обмолоті хлібів 
тут разом з літніми до
свідченими комбайнера
ми успішно трудяться 
молоді механізатори.

Ось поля колгоспу 
імені Щорса. Жнива тут 
проходять організовано 
і злагоджено. Щорсівці 
першими в районі вио
рались з косовицею і 
обмолотом гороху на 
всій 100-гектарнііі ило.ці 
і зараз повним ходом 
ведуть косовицю і об
молот озимої пшениці і 
ячменю.

Один з степових ко-

раблів тут водінь секре
тар КОЛГОСПНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКО! організа ц і ї 
Володимир /Іитовченко. 
Помічником у нього 
працює Василь Опоп- 
чук — теж комсомо
лець. Юнаки намагаю
ться високопродуктив
но використати кожну 
робочу хвилину, не від
стати від своїх старших 
товаришів. І це їм вдає
ться. В перший день ро
боти від молодіжного 
агрегату иа тік надійшло 
250 центнерів добірного 
зерна.

М. ЧЕРКАС, 
працівник Олек
сандрі вської рай* 
газети «Вперед».

КОМБАЙН З ПОЛЯ —ПЛУГ У БОРОЗНУ
Молоді хлібороби колгоспу імені Чапаева Кіровоірадського 

району вірні чудовій традиції — цс лишати на завтра тс, що 
слід зробити сьогодні.

Перед на жнивному фронті веде молода трактористка Ніна 
Бондаренко. Разом зі своїм напарником Іваном Козанком 
вона вже скосила 180 гектарів ячменю та пшениці. При нормі 
32 гектари, жниварі скошують 50.

Копи соломи після проходу комбайнів одразу ж вивозяться 
до місць скиртування. Звільнені площі днскуються і слово 
надається плугові. Завтра екіпаж Ніни Бондаренко буде 
дискувати стерню.

В. РАДОМСЬКА.

КУЛЬТЛГУІПЦІ — ХЛІБОРОБАМ
Відбулась нарада культармійців Олек- 

сандрівського району, на якій підведе
но підсумки роботи клубних закладів за 
перше півріччя цього року. Учасники 
наради обговорили питання роботи 
клубних та бібліотечних працівників на 
період жнив, розробили конкретні захо
ди. Так, передбачено забезпечити всі 
агітпункти і агітпости наочною агіта
цією, книгопересувками, газетами та

журна-ламн. Протягом жнив на кол
госпних токах, в полі будуть читатися 
лекції, проходитимуть бесіди, виступа
тимуть агіткультбрнгадн.

На параді виступили завідуючий від
ділом пропаганди і агітації райкому 
КП України І. К. Сухина, завідуючий 
районним відділом культури І. Т. Гои-

О. РИТИНЧУК-
чар.

Фего В. КОВПАКА,

НА
ВСЕСВІТНЬОМУ
ФОРУМІ 
молоді

НЬЮ-ЙОРК, 14 липня. 
(ТАРС). Тут продовжує свою 
роботу Всесвітня асамблея 
молоді.

З рішучим осудом імперіа- 
лісіичної полі піки США в Ін
докитаї та в Інших районах 
світу виступили вчора пред
ставники Уганди, Гвінеї, НДР, 
Румунії, Болгарії, Судану.

Представник молоді Танзанії 
заявив у своєму виступі, що 
підступи імперіалізму, спрямо

вані на те, щоб посварити аф
риканську молодь з молоддю 
соціалістичних країн, прирече
ні на провал. Він вказав, що 
молодь країн Африки і соціа
лістичних країн об’єднують 
спільні антиімперіалістичні і 
антиколоніальні цілі.

Молоде покоління повинне 
відіграти важливу роль у боа 
ротьбі за мир, відзначив у 
своєму виступі представник 
СРСР Г. І. Янаєв. Радянська 

молодь вважає, що першо
рядним завданням е боротьба 
проти імперіалістичної агресії 
в різних районах земної кулі 
і насамперед за припинення 
агресії США в Індокитаї. Юна
ки і дівчата СРСР виступають 
за справедливе врегулювання 
близькосхідної кризи, за при
пинення актів ізраїльської аг
ресії проти арабських народів, 
ліквідацію колоніальних ра
систських режимів, забезпечен

ня мирного співіснування дер
жав з різним суспільним ла

дом. за роззброєння, створення 
систем колективної безпеки, 
а •також зміцнення ролі ООН 
як Інструменту миру і міжна
родної безпеки.

Представники Куби і Гвінеї 
(Бісау) відзначили у своїх 
виступах величезну роль Ра

дянського Союзу в поданні до
помоги і підтримки країнам та 
народам, які ведуть боротьбу 

за свою свободу і незалеж
ність.

У ході спеціального голосу
вання величезна більшість 
представників відмовилась на
дати слово еделегатамз, що 
прибули з Тайваню і з Півден
ного В’єтнаму. З обуренням 
було зустрінуто і виступ спред- 
ставіїнка» Ізраїлю, який спро
бував використати трибуну 
форуму для вихвалення зов
нішньої та внутрішньої політи
ки Тель-Авіва.
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© НА ЗАКЛИК ГІТАЛОВЦІВ
Серед комсомольсько-молодіжних колективів області в перед’ювілейному 

році переможцями соціалістичного змагання стали члени бригади Анатолія 
ХАРКАВОГО з колгоспу імені УЛЬЯНОВА УЛЬЯНОВСЬКОГО району. За 
найвищий урожай зернових і цукрових буряків комсомольсько-молодіжна 
тракторна бригада удостоєна високої нагороди — призу імені Гіталова.

Молодих механізаторів зв'язує зі знатним земляком не лише нагорода, що 
носить його ім'я Одними з перших в районі вони відгукнулись на заклик 
Олександра Васильовича Гіталова брати шефство над тваринницькими фер
мами. З розповіддю про допомогу тваринникам свого колгоспу виступає сьо
годні групкомсорг бригади Віктор ПРОДАНЧУК.-

О ОНА СТОЇТЬ на пагорбку за селом.
Білостінна і якась строга своїми пра

вильними геометричними лініями. З 
будь-якого кінця сёла її добре видно, і 
на цей орієнтир ми часто тримаємо курс 
в сонячний день, такий як сьогодні, і в 
непогідь. «Наша друга бригада» — ох
рестили поміж себе хлопці центральну 
ферму колгоспу. «Друга», 
це комсомольсько-молодіжна трактор
на бригада на чолі з Анатолієм Харка» 
вим, де ми працюємо. Повніше хочеться 
розшифрувати слово «наша».

Зараз така спека, що вода закипає в радіа
торі. А на початку червня, пам’ятається, до
щило безперестану. Звісно, яка робота її таку 
погоду? Сидимо в будинку механізатора, че
каємо, поки виясниться. Коли це телефонний 
дзвінок. Трубку підняв наш бригадир, а за 
хвилину вже йшла рада:

— Підводи не можуть добратись до сіна. 
Треба допомогти фермі, — звернувся брига
дир.

Одразу ж завели два трактори і рушили. Бо
рис Бондар, Михайло Субота, Адам Химснко 
унеси період дощів поперемінно доставляли на 
ферму зелені корми. По дві—три ходки її день 
за три кілометри під села, з другії бригади.

Така взаємовиручка має ьжс дворічну істо
рію. А початок її зв’язаний з появою на селі 
нової тваринницької ферми. Нове підприєм
ство колгоспу, обладнане за останім словом 
сучасної техніки, вимагало постійних і квалі
фікованих спеціалістів. Готувати їх на курсах 
або послати на навчання в СПТУ — треба ча
су. Та чи й стануть вони одразу висскоива.іі- 
фікоііанимн спеціалістами, бо саме ця катеїо- 
рія механізаторів забезпечила б ритмічну ро
боту па фермі. — теж залишалося під знаком 
питання. Ось тоді проблему кадрів па фермі і 
було розв'язано при допомозі і участі нашої 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади. 
Групі механізаторів перейшла працювати на 
ферму. Тракторист Борис Мельничук, який 
один з перших зробив цей крок, вже два роки 
працює слюсарем на гііоєтранспортергх. Мико
ла Сухіша, колишній помічник тракториста, і 
причіплювач П. І. Рудий відмінно справляю
ться з обов'язками слюсаря-наладчика доїль
них апаратів. Бригадиром у них теж наш ко
лега — Анатолій Адамчук. За зиму 1968 — 
1969 року ця бригада при допомозі членів 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади 
повністю закінчила монтаж всього обладнання 
ферми. До початку весняно-польових робіт 
вже безперебійно працювали гноєтранспортери, 
автопоїлки, доїльні апарати й механізми.

Метані штори, що прийшли на молочно-то
варну ферму, закріплені за нашою бригадою 
і користуються однаковими з трактористами 
та комбайнерами пільгами. Зберігається за ни
ми той же заробіток, стаж роботи, кількість 
відпускних днів.

А головне — наші посланці в тваринництво 
тримають тісний виробничий зв’язок з брига
дою. Трапилась поломка, яку на фермі не 
мають змоги ліквідувати, одразу ж звертаю
ться в майстерню бригади. І тут відмови не 
буває ніколи. Токар, молодий, комуніст Пегро 
Ковбень, завжди допоможе порадою і ділом.

Шефство комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади нашого колгоспу над 
молочно-товарною фермою за два роки 
стало настільки звичним, що сьогодні 
важко бува часом провести чітку межу 
між роботами для ферми і роботами 
для бригади. Так, два місяці тому я ра
зом з Анатолієм Квятковським терміново 
їздив в Улояновське райоб'єднання 
«Сільгосптехніка» за модернізованими 
автопоїлками з капроновими клапанами. 
Робота ніби й наша — завжди займали
ся доставкою нової техніки та запчастин. 
А ось адреса доставки вже нова — тва
ринницька ферма. І такі факти не пооди
нокі. Це дає право від імені комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади кол
госпу імені Ульянова Ульяновського ра
йону заявити: заклик двічі Героя Соціаліс«

тичної Праці Олександра Васильовича 
Гіталова про шефську допомогу механі
заторів тваринництву здійснюється прак
тично. Правда, поки що міркуємо над 
тим, як краще розподілити і закріпити 
техніку за механізаторами, щоб уникну
ти простоїв на протязі року. А ось і пер
ші кроки. В період, коли вже були відре- 

>, бо перша — монтовані всі комбайни, а до жнив зали
шався чималий запас часу, вирішили до
помогти віоцефермі. Помічник комбай
нера Микола Ковбень, тракторист Бо
рис Бондар, комбайнери Андрій Гладкий 
та Василь Хитрук всередині минулого мі-

ДОРОГА,

ЩО СТАЛА

НАШОЮ
сяця перетворились на запровських 
стригалів. І успіхів добились чималих. 
Комсомолець Василь Хитрук на районно» 
му конкурсі майстрів механічної стриж
ки овець нещодавно зайняв почесне дру
ге місце. Шефство, як бачите, приносить 
користь і шефам — розширюються про
фесійні знання, зростає виробнича май
стерність.

Зараз в колгоспі йде будівництво нової 
ферми. Знов потрібні будуть спеціалісти-мсха- 
нізатори. Про майбутню проблему (ішлося на 
недавніх зборах первинної комсомольської ор- 
ганіїацГЇ колгоспу, присвяченої обговоренню 
рішень XVI з’їзду ВЛКСМ. Анатолій Адамчук, 
який нещодавно закінчив Уманський сільсько
господарський технікум І другий рік веде курси 
технавчаиня механізаторів на МТФ № 1, на 
мою думку, вніс ділову пропозицію.

— Кожен з нас не повинен заспокою
ватись на колись присвоєному розряді чи 
класі. Підвищувати свою кваліфікацію, 
щоб один механізатор міг охопити кілька 
виробничих ділянок на фермі, — запро
понував А. Адамчук.

Цей виступ бригадира механізаторів 
підшефної ферми адресований комсо
мольсько-молодіжній тракторній брига
ді. Нам треба серйозно поміркувати, як 
найкраще організувати навчання на базі 
бригади, як підготувати спеціалістів для 
майбутньої механізованої ферми. Тож 
шефські зв’язки в перспективі мають 
розширюватись і далі.

Щодо сьогоднішнього дня, то наведу 
кілька цифр. Від початку року 14 — 15 
механізаторів нашої бригади (а всього 
нас 85 чоловік) відпрацювали в «нашій 
другій бригаді» майже три місяці. Це 
приблизні підрахунки. Але й вони пере
конливо ілюструють, що доробок меха
нізаторів бригади на підшефній фермі— 
по-комсомольському вагомий.

Віктор ПРОДАНЧУК, 
групкомсорг комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол
госпу ім. Ульянова Ульяновського 
району.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛУРГА

НІКЕЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА
ПІОНЕР

Ко.ти Василеві Васильєву виповнилось пять 
років, помер батько — дрібний служ а 
Єлисаветградською земського реального учи
лища. Хлопця па виховання взяв дядько, ви
кладачі реального училища не могли нахва
литися русявим юнаком з великими розумними 
очима. Закінчип Василь Єлисаветградське зе, - 
ське реальне училище із золотою медаллю. * 
тому ж, 1907 році, став студентом Київського 
політехнічного інституту.

Тяжкі то були студентські роки. Роки чор- 
носотенної реакції, коли царський міністр v* 
лиііін нещадно придушував револ юційнин рух, 
вкрив країну шибеницями, кидав революціоне
рів у в’язниці, засилав їх на каторгу. Царизм 
всіляко боровся проти проникнення революцій
них ідей в учбові заклади.

—Я пам’ятаю, як з нашого інституту на знак 
протесту проти поліцейського режиму, згаду
вав пізніше Василь Васильєв,—пішли у відстав
ку декани факультетів професори В. Г. Бажаєв, 
А. А. Радцич, В. Г. Шапошников, а трохи піз
ніше залишили роботу у політехнічному інсти
туті ще сім професорів, кілька викладачів та 
лаборантів.

Вкрай нестерпні матеріальні утруднення при
мусили слисаветтрадського студента припини
ти навчання. Вів поїхав на Урал. Працював 
помічником доменного майстра на Серписько- 
Уфалейських заводах, згодом завідував за
водською лабораторією. Робота у металургій

ному виробництві мала для нього велике прак
тичне і наукове значення.

Повернувшись до Києва, Василь у 1914 році 
закінчив політехнічний інститут. Як здібного 
молодого спеціаліста, його залишили па ка- 
кафедрі металургії.

У 1915 році наш земляк розробив власний 
оригінальний спосіб одержання нікелю і орга
нізував відповідне його виробництво. Академік 
І. П. Бардін у своєму відгуку про роботи Ва
сильєва відзначив, що він справедливо вважає
ться одним із піонерів нікелевого виробництва 
в нашій країні. Професор Уразов теж відзна
чив переваги розробленого Василем Юхимови
чем способу виробництва нікелю.

Варто додати, що в Росії у дореволюційний 
час не приділялось належної уваги виробни
цтву нікелю, цього важливого металу для по
треб оборони і народного господарства будь- 
якої країни. Тільки в роки перших п’ятирічок 
виробництво нікелю в СРСР знайшло широкий 
розмах — побудовані Уфалейський, Південно- 
Уральський, < Півиічнонікель» та інші заводи.

З самого початку Великої Жовтневої соціа
лістичної революції вчений бере активну 
утасгь у творчій роботі по створенню радян
ської науки 1 соціалістичної промисловості. Бу
дучи завідуючим металургійною підсекцією 
науково-технічної Ради Укррадиаргеспу, Ва
сильєв багато працює над раціональним вико
ристанням металевого лому для підшипникових 
сплапів, в яких була велика потреба в країні,

Основні наукові роботи професора Васильєва 
присвячені вивченню фізичних і хімічних влас
тивостей доменних шлаків і їх вплив на склад 
чавуну, продуктивність печей 1 витрати пально-

го. Він розробив нове вчення про сталість и’ла- 
ків і з успіхом застосував одержані висновки 
на практиці, здійснивши це па 7 років раніше, 
ніж з’явилась аналогічна праця в сшл.

Робота по сталості шлаків у 1932 році була 
схвалена і рекомендована для широкого прак
тичного застосування VI Менделєєвським з із- 
дом, а після війни Всесоюзна нарада домен
ників прийняла рішення про повсюдне застосу
вання плавки на сталих шлаках.

У 1935 році на Київському заводі імені 
Письменного, вчений здійснив плідну роботу 
по оцинкоьці сит для комбайнів. Після пров - 
деиих практичних заходів брак був зведеним 
нанівець.

На початку Великої Вітчизняної війни, зна
ходячись у Ташкенгі, Василь Юхимович розро
бив спрощений метод виплавки міді із місце- 
вчх руд і практично здійснив його на одному 
із ташкентських заводів. Він створив Бюро по 
громадському проектуванню першого п Узбе
кистані металургійного заводу. Васильєв бу» 
головним інженером Бюро і керував групою 
в кількості 40 спеціалістів. Підприємство стало 
до ладу під час війни і чимало виплавило ме
талу для потреб фронту.

Крім наукової і учбової роботи, Василь Юхи
мович займався безпосередньо виробничою 
діяльністю. Працював п доменних цехах мета
лургійних заводів. На протязі семи років був 
директором заводу «Фізико хімі.ч», пізніше 
«Точприлад». Залишив підприємство у зв’яз
ку з обранням на посаду професора, завідую
чим кафедрою металургії Київського політех
нічного! інституту, після смерті професора' 
В. П. Іжевського. Одночасно, по сумісництву, 
з 1931 по 1930 рік працює в різних науково-до
слідних закладах, зокрема: на кафедрі хіміч
ної технології Академії наук УРСР. п Україн
ському інституті металу, в Українському нау
ково-дослідному інституті хімічного машинобу
дування.

У 1939 році В. Ю. Васильєва обирають чле- 
ном-кореспонденгом Академії наук УРСР. де 
він виконував обов’язки заступника голови, а 
потім голови відділу технічних наук, завідував 
відділом загальної металургії інституту чорної 
металургії. Він автор більше ЗО наукових 
праць і досліджень.

Знаходив час професор і для громадської ро
боти. Працював головою металургійної під
секції Українського товариства по поширенню 
політичних 1 наукових знань. Трудящі Києва 
тричі підряд обирали його своїм депутатом до 
міської Ради.

Партія і уряд високо оцінили наукову, педа
гогічну і громадську діяльність В. Ю. Васильє
ва, нагородивши його орденом Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора і медаллю «За 
доблесний труд у Великій Вітчизііяиі'1.. війні»« 

Поблизу Кіровограда будується чавунно-ли
варний завод. А що як назвати його ім’ям 
професора В. Ю, Васильєва? Це назавжди 
зберегло б пам'ять про людину, яка все жит
тя віддала розвиткові радянської науки і еко
номіки.

В. САНДУЛ.

Тисячі юнаків і дізчит згурту
валися в студентські загони, 
вирішили попрацювати на бу
довах республіки. Прибули та
кі загони і на Кіровоградщи- 
ну. Наш кореспондент зустрів
ся з комісаром обласного шта
бу студентських будівельних 
загонів Степаном Павлівим і 
задав йому кілька запитань.

Кореспондент. Скільки моло
діжних загонів працює в нашій 
області, які вузи представляє 
студентська комсомолів?

Комісар. На Кіровоградщнні 
трудиться тринадцяті, будівель
них загонів, котрі об’єднують 
647 юнаків та дівчат. Це зде
більшого львів’яни; студен
ти університету та інститутів 
•— медичного, політехнічного, 
лісотехнічного. В степовий край 
їхали вовн, як додому, бо не 
вперше доводиться працювати 
у селах області. А от майбутні 
ветеринари та зв’язківці почу
вають себе Магелланамн цього 
мальовничого краю.

КОРЕСПОНДЕНТ. Де отаборили
ся загони?

КОМІСАР. Наприклад, універси
тетський загін «Карпати» облюбу

вав собі село Турію Ногомнргорол- 
ського району, представники медич
ного »Рубіна» зупинилися в селі 
Клиновому Голованівського району. 
На Устинівщині в радгоспі «Сагай
дак» працюють студенти з «Юнос
ті» (держуніверситет) І «Романти
ки») (лісотехнічний інститут).

КОРЕСПОНДЕНТ. Якими робота
ми зайняті студенти?

КОМІСАР. Найрізноманітнішими. 
В Нечаївці Компаніївського району, 
п Сухому Ташлику, що недалеко від 
Вільшанки, та в Клиновому на 
Головаиівщнні споруджуємо школи. 
Просторі, світлі, багатоповерхові. 
Цим самим завершуємо виконання 
Постанови ЦК ЛКСМУ про шеф
ство студентської комсомолії над 
сільськими школами. Крім цього, в 
радгоспі «Сагайдан» незабаром 
маємо здати в експлуатацію гігант
ську птахофабрику, н Турії — Буди
нок культури, в інших колюсиах — 
ферми, свинарники, побутові примі
щенні.

Кореспондент, Згуртовуючи 
загони, ви, напевне, заздалегідь 
виявляєте студентів з будівель
ними професіями?

Комісар. О, пі! В кожному 
вузі з першого січня по 20-е 
червня триває так званий під
готовчий період. Майбутні 
юристи, історики, економісти, 
біологи у вільні від лекцій го
дини, засукавши рукави, беру»

На добрий спомин ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ

Інтерв’ю дає комісар обласногоштабу студентських будівельних загонів Степан Па вл і в

ться за кельму... Потім склада
ють відповідні екзамени. Одно
часно готуються концертні 
програми, організовуються лек- 
торські групи тощо.

Кореспондент. Значить наші 
шановні гості не тільки муру
ють стіни, а й виступають пе
ред місцевим населенням з піс
нею, з полум’яним словом про
пагандиста?

Комісар. Так. До цього тільки 
варто додати, то до кожного 
виступу активно залучається 
колгоспна молодь. І небезпід
ставно. Студенти поїдуть, а 
добрі зерна, посіяні на культ- 
освітянську пиву, дадуть свої 
добрі плоди.

Кореспондент. Чим займає
ться студентський будівельний 
загін з Кіровоградського педа
гогічного?

Комісар. Майбутні педагоги 

ось уже друге літо електрифі
кують села у Бобринецькому 
районі. Працюють добре, як ка
жуть, для вогника — з вогни
ком!

Кореспондент. Назовіть, будь 
ласка, самодіяльних будівель
ників (якщо можна так вирази
тися), котрі не вперше приїз
дять в наші степи.

Комісар. Прошу: Юра Генно 
— з політехнічного, Мирон Гла
дун — з поліграфічного, Воло
дя Жовтапецькнй — з універси
тету... Та їх набереться'не один 
десяток. Головне те, що всі во
ни — ф-аіїні друзі, заповзятливі 
господарі і... педагоги.

КОРЕСПОНДЕНТ. Не розумію. 
Яке відношення має, наприклад, 
завтрашній ветеринар до педаго- 

і»Кп"ІСА₽' Пряме. Ось послухай- 
, ,рушивш* в дорогу, кожен за- 

з лито В,Собои) 2-3 підлітки
Львові °Топ К МНа1И м,ліц,ї міста 
Львова. Тепер — разом працюють, 

відпочив іють. Відвідайте хоч би й 
^Едельвейс». Минуло лише кілька 
тижнів, хіба можна пізнати двох 
Іюрів — Андрущака і Мазура, чи, 
наприклад, Збігнева Трухннцькогої 
ді лахи не тільки чесно виконують 
па°СЛ\ЬНіУ ЛНЯ них) роб°ту. а й іци- 
Ро Убол,вають за норми виробітку 
г>пиЛ°п заг,ону’ Адже, починаючи з 

р аа" "їж загонами зараз, як ні
коли, шириться соцзмаганіїя. Під
сумки підводяться за місяць. А по 
закінченії; трудового семестру окре- 
мі студенти, бригади, загони бутути вимТЛмСНІ "«'««ннми Тїїметамж 
ЦК ЛКСМУ."8“0"’ “«••>«■» та

Кореспондент. А чи не буває 
якихось торосів через невправ
не постачання будматеріалів* 
роп ар‘ Помітно» що нас че- 
їя? »™ОЛГОкП" підгот>’вали для 

е необхідне в достатній 
нХ°СТІі Мовляв’ тільки 
^ся «ип МИ ІРУднмось. Хоче
ться якомога більше залишити 
людям на добрий спомин і пра 
•н, і пісні, і гарячого студент
ського серця. студент

я*



ЗНОВУКЛИЧЕЗНВАД1ВКА

ЧУДОВАМИТЬ!

• ШАХИ

СПИНИСЬ,

8 стор.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Молодий комунар“
• НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

D РОЗПАЛІ піонерське 
літо — довгожда- 

ВІДГіОЧИНОК школя-

18 линия 1970 року.

врочисте відкриття V республіканської Спартакіади війеько- 
го-тсхніччнх видів спорту. А сьогодні Спартакіада стартує в 
Кіровограді, на завадівській трасі. Майстерністю мірятиму* 
ться найсильніші мотогонщики республіки, буде розігрува
тись чемпіонат України з мотокросу.

Вчора наш кореспондент зустрівся з тренером Кіровоград- 
ннм розмову проських спортсменів Леонідом Чорним І мав з 

сьогоднішні старти.
КОРЕСПОНДЕНТ. Хто виступатиме за

і радців1
Л. ЧОРНИ И. До складу кожної команди ________ ___

спортсмени: два чоловіки, жінка та юиірр. ІАп вийдемо на{ 
трасу п такому складі: юніор Євген Рнбальченко, Людмила] 
Кузнецова, майстер спорту Валентин Бровай (всі в нласаК1 

машин 175 куб. сантиметрів). А майстри спорту Станіслав 
Комлик та Віктор Коржов вис гупатимуть на машинах класу 
650 куб. сантиметрів. Всі ці товариші через кілька хвилин 
вийдуть в Завадівку на чергові тренування. Це генеральна, 

репетиція Отже, саме сьогодні і можна буде визначити, ко
го варто включати до нашої четвірки. Віктор Ковальов та 
Сергій Чудінович виступатимуть в особистому заліку.

КОРЕСПОНДЕНТ. А що можна сказати про попередні 
старти наших спортсменів з початку року?

Л. ЧОРНИЙ. На всіх цьогорічних змаганнях кіровоградці 
щоразу командою завойовували призові місця. Вже в люто
му на зимовій першості України наші мотохросмснп були 
другими. Тоді перемогли львівські мотогонщики. Успішно 
виступили на першості республіки І кіровоградські юніори. 
Євген Рнбальченко став чемпіоном України. Віктор Ковальов 
був третім, Віктор Флоринськнй — четвертим. До речі, цього 
року Євген Рнбальченко жодного разу ьа республіканських 
змаганнях не поступався нікому першістю. В числі призер’.» 
була наша команда в розиграші кубків Дніпропетровська, 
Одеси. Нині Рнбальченко та Кузнецова включені до складу 
першої збірної респубгіки, а Коржов, Коше.іьов 1 Борзай — 
до складу другої.

КОРЕСПОНДЕНТ. А які висоти ви сподіваєтесь захопити 
вавтра на завадінській трасі?

Л. ЧОРНИЙ. Перед цими змаганнями хлопці старанно 
тренувались. З усього видно, що воин здатні мірятися силами 
« найсильнішими мотогонщиками республіки. Наші найпер
ші суперники — спортсмени з Києва та Львова. Спорт в 
спортом: переможе найбільш загартований, найбільш муж
ній. Але кожному з спортсменів нашої команди можна віри
ти, що він спроможний зайняти найвищу сходинку.

команду кірово

включено чотири

У ВИЩУ 
КАТЕГОРІЮ

Враховуючи багаторічний 
практичний стдж самостій
ною суддівства великих 
змагань, проведення громад
ської роботи, а також кло
потання відповідних коміте
тів і федерацій — Комітет по 
фізичній культурі і спорту 
при Раді Міністрів УРСР 
присвоїв звання судді рес
публіканської категорії вели
кій групі фізкультурних ак
тивістів республіки. Серед 
них є і кіровоградці. Це — 
М. М. Балаи (ДСТ «Буревіс
ник»), В. В. Босенко (ДСТ 
«Авангард»), В. Т. Бухарі« 
(ДСТ «Буревісник»), В. І. 
Малахатько (ДСТ «Аван
гард») — судді з важкої ат
летики; Л. А. Пєтушков 
(ДСТ «Авангард») — суддя 
з велоспорту.

О. МОТОРНИЙ

ЛІІСЬ діти про СТОЛИЦЮ Ук
раїни, побували в музеях, 
театрах, відвідали пам'ят
ки старовини.

та- 
якесь

Скільки мрій, планів!
Як тільки закінчилися 

екзамени, тебе манила 
в’юнка гірська стежка, ек
скурсія, піонерський 
бір чи поїздка в 
місто.

Для учнів нашої шко
ли це місто теж багате 
різноманітністю відпо
чинку. Тут і піонерський 
оздоровчий табір «Чай
ка», і ^походи по місцях 
бойової слави, і заздале
гідь заплановані екскурсії 
до міст, багатих своєю іс
торією, люді ми.

Нещодавно така екс
курсія відбулася до міста 
Києва. Ще більше дізна-

історії

А далі — па пароплаві 
«Іван Франко» пролягла 
дорога до Чернечої гори. 
Тут школярі вклонилися

Кобзареві, побували в му
зеї Т. Г, Шевченка, від
відали могилу А. Гайдара.

і ось «Ракета» мчить до 
рідного міста. Задоволені 
повертаємося додому.

Для шестикласників це 
літо теж незвичайне. Ра
зом з класним керівником 
вони вирішили ще більше 
взнати про свій рідний 
край — Кіровоградщину,

Цікавою була екскурсія 
і в місто Полтаву.

Та найбільше учнів хви
лює поїздка до Москви, 
яка незабаром відбуде
ться. Там вони відвіда
ють Мавзолей Леніна від
відають музеї, парки, ар
хітектурні пам’ятки.

Н. КОСЕНКО, 
вчителька Оександрій- 
ської СШ № 18. !

.^^ІОЮІИІІЯ З ЯБЛУНЕВОГО СЯДЦ
(Продовження. Початок в газеті 

за 16 липня).
Валя вже випурхнула в кімнати t 

йшла до трактора.

КИЇВ, 17 липня. (РАТАУ). Лічені секунди летить 
над водою гнучке тіло стрибуна. І за цю коротку 
мить він повинен виконати в повітрі складні акроба
тичні фігури — сальто, «гвинти» — і бездоганно уві
йти у воду. Однак, нині на самій техніці в цьому 
складному виді спорту далеко не поїдеш. Останнім 
часом на міжнародних змаганнях, Олімпійських іграх 
дедалі більшу увагу звертають на естетику стрибка.

— На проведених у столиці України всесоюзних 
маганнях юних стрибунів «Олімпійська зміна», — 

сказав кореспондентові РАТАУ тренер юнацької 
збірної команди країни майстер спорту Юрій Зо
тов, — як ніколи, зверталась увага на культуру стриб
ка — відточеність, красу і гармонію рухів спортсме
на в усіх стадіях польоту. Відрадно, що у виступах 
багатьох учасників, особливо переможців —• Тетяни 
Штирьовоі (Львіз) — 3-метровий трамплін, Володими
ра Лаго (ЦСКА) — 3-метровий трамплін, Бориса Єнь- 
шинэ (Алма-Ата) — вишка 10 метрів, Давида Амбар
цумяна (Єреван) — вишка 5 метрів, Нійоле Файлові« 
чюте (Каунас) — вишка 5 метрів, висока технічність 
поєднувалася з граціозністю виконання.

Змагання в київському басейні «Динамо», які зібра
ли 160 учасників, — перша проба нашої олімпійської 
зміни в нинішньому сезоні. Цей турнір визначив ядро 
збірної, яку буде остаточно укомплектовано після 
чемпіонату країни. Він відбудеться у Львові з 18 по 

23 липня.

ЧЕМПІОН—З „ДНІПРА“
В місті Саіт.човодську за» 

кінчилась першість обласної 
ради ДСТ «Авангард» з ша* 
хів. В змаганнях взяли участь 
12 иайсильнішнх шахістів то» 
вариства, переможців відбір, 
ковнх змагань міст Олександ»

рії, Світловодська І Кірово
града. В напруженій бороть» 
бі перше місце зайняв член 

колективу фізкультури сДніп. 
ро» першорозрядник Віктор 
Майстренко.

Г. ДУБІВКА.

Та Валя теж підійшла до погрібця. 
Квас, справді, був міцний, відразу аж 
забило дух. Проте відступати вже ніку
ди, і вона відчайдушно перехилила ку
холь. Втерлася рукою, як це робили всі 
трактористи, і сказала:

— Добрий квас, вдома такого не 
роблять.

Грнцько тихо свиснув І відійшов. Ва
ля почула, як він комусь із своїх колег 
кину з:

— Ангіна забезпечена.
Земля уже підтряхнула, трактористи 

поспішали до машин. Хто залишив їх у 
загінці, то йшов у довгі гони, хто встиг 
пригнати до табору, то тепер тут кру
тив стартера. Кілька машин було розі
брано, поставлено на ремонт чи техог
ляд. Грицько теж поліз під свого роз
потрошеного. В роботі цей хлоп’яга був 
несамовитий, такого ж вимагав і від 
тих, хто працював поруч з ним. І тому 
в нього не трималися причіплювачі, — 
втікали. Тепер він сам копайся в мото
рі, підклавши фуфайку під голову.

Ще нестерпніше палало сонце, гаряче 
повітря шмагало щоки. Валя стояла на 
веранді, зіпершись на одвірок. Вона 
невимушено милувалася своїм дядьком. 
Ось він який у неї! Ставного, красиво
го, вона його любила змалечку не стіль
ки за те, що завжди приносив дарунки, 
як за кипучу вдачу. Коли була малою, 
І в гості приходив дядько, то хата хо
дором ходила. В святкові дні на його 
парадному піджакові видзвонювали 
фронтові ордени і медалі, які здава
лись Валі свідченням чогось легендар
ного, зовсім недосяжного її поколінню. 
А згодом, коли її дядькові, Василеві 
Мельникові, вручили ще А трудовий 
орден, то дівчину і зовсім зачарувало. 
«За пшеницю», — казали тоді люди. І 
племінниця так загордилася, наче б 
ордена вручили їй самій, і сама нона 
вирощувала ту чудесну пшеницю! У 
вразливій дитячій душі поволі визріла 
мрія в усьому бути схожою на дядька. 
Щоб і про неї люди говорили так ша
нобливо, з такою ж гордістю. Тепер ось 
випадало працювати в дядьковій 
бригаді з оцими суворими, загорілими, 
обвітреними людьми.

— Ну. обсохла? — запитав дядько ве
село. несподівано піднявшись на веран
ду. В лрищурі живих I світлих очей во
ла. немов би розгляділа давній жарт: 
"Пройшла аз І буки, взнала всі науки, 
тепер...»

— Вже...
Дядько повів її в дім, відчинив бокові 

двері. Там була невелика, але затишна 
кімната з широким вікном. Підлога 
чисто вимита, стіни обвішані плаката
ми багаторічної давності 1 різного зміс
ту. — віл закликів про боротьбу за мир 
и усьому світі до ілюстрованих наста
нов щодо аннщення мух. Біля вікна — 
стіл з чорнильницею І рахівницею. 
Один стілець дядько підсунув ДІВЧИНІ, 
на другому навпроти сів сам.

— Так, — сказав він, обвівши погля
дом все хазяйство, — отут буде твоя 
канцелярія... Ось, приймай, — підсунув 
купу облікових книжок І паперів. Та 
ще зверху поклав рахівницю.

— Дядьку! •— Валя відсунула все до 
вікна І усміхнулася. — Навіщо воно 
мені?

— Що? — здивувався Мельник,
— Оця канцелярія.
— Як же? Мати просила, ти сама ка

зала, що підеш, згоду дала, я з прав
лінням. як І потрібно, домовився..,

— Це так. — продовжувала Валя, “ 
я сказала, шо піду в бригаду, сама

ПОВІСТЬ

просила вас. Але в бригаду! Про кан
целярію я піде ні словом не обмови» 
лась.

— Але ж мати...
— Мати з вами домовлялась за облі

ковця? Мата? — питала дівчина,
— Вона.
— А я не домовлялася?
— НІ.
— Ото ж...
Мельник все зрозумів 1 пробував пру- 

«атися
— Але ж...
— Дядьку! — посідала Валя. — Ні

яких але... Якби я сказала матері, що 
піду трактористкою, то, ви самі знаєте, 
як вона затужила б... А ви тут із споїм 
обліковством, і мати знову благослови
ла, бо робота ж легка, чиста... А я та
кого хліба не хочу!

— А якого?
— Як тітка Олександра Байрачснко!
— Ну, що рівнять. Коли тітка сідала 

па трактор, о неї за плечима був лік
неп, ти навіть не знаєш, що це таке ,а 
в тебе десятирічка.

— То ми нижчого сорту?
—• Не те, щоб нижчого чи вищого, « 

сказав дядько, — але інтелігентніші...
— Ага, — вхопилася Валя за слово. 

— Інтелігентніші? Знаючі? То ж І да
вайте роботу.«

А я даю...
Суперечка тривала довго. Василь Сте

панович навіть двері причинна, щоб 
менше хто чув його неприємну розмову 
о небогою. Сердився, потім зводив усо 
до жарту, а тоді й умовляв: «Хіба ж я 
тобі гіршого хочу?..» Та Валя стояла 
на своєму:

— Тільки до трактора.
— В тебе ж підготовки нема, — казав 

упертий дядько.
Але тут Валя вже спалахнула.
— А це що? — поклала вона шкільне 

посвідчення. — Чи, може, скажете, що 
нас вчили сяк-так. Адже самі були ц 
комісії, яка приймала екзамени, і бачи
ли, як я трактора воджу...

— Птьху, ти. господи! — розсердився 
все-таки Василь Степанович. — Я їй 
так і так, а вона мені так та не так. 
Вперта ж... Ну, добре, — враз пачо 
охолонув він, — здаюсь... Тільки сама 
будеш перед матір’ю оправдуватися.

— Сама, звичайно.
— Грицьку! — гукнув бригадир, від

чиняючи віконну раму, якраз навпроти 
кленів, під якими стояв розібраний 
трактор.

— Чого? — обізвався здоровань з-під 
машини.

-- Ходи сюди.
Лихолатенко відразу появився у вія- 

пі, закудланий, руки по самісінькі лік
ті в мастилі. Бригадир зміряв його 
колючим поглядом, хмикнув, помовчав І 
сказав з притиском:

— Приймай поповнення у свій бойо
вий розрахунок.

— А хіба... — почав Грицько.
— Хіба, хіба, — передражнив брига

дир. — Сказано приймай, то приймай. 
Та гляди мені — вдома в тебе жінки 
не втримуються, а тут причіплювачі.,. 
Якщо І далі так менжуватимеш, то 
шкуру спушу.—Так І не доказав брига
дир за що: чи за причіплювачів, чи за 
кіпок.

— Та, дядьку... Та хіба п винен, що 
попадаються дуже глевкі...

II.
Десь Із другої половини КВІТНЯ, коли 

обливається сад білим квітом, в дворі 
пахне яблуками. Солодко і терпко в 
ньому. 1 запах цей стоїть довго-довго, 
всю весну, все літо і осінь, аж поки не 
впаде сніг. Але І тоді яблуневий дух не 
губиться, він нишкне у хатній закуті, 
де лежить сушка у глибокому льосі, де 
стоять ящики з захованим у піску ра
нетом I діжка з квашеною антонівкою. 
Скільки себе пам’ятає Валя, то завжди 
її в житті супроводжує запах яблук. 
Мамині руки, коли вона заплітала стріч
ку в доччині кіски, теж пахнуть яблу
ками, від батька, який, повернувшись з 
роботи, підкидає дівчину на руках, пах
не так само духом яблуневого пагіння, 
старої корн І молодої брості.

їхній сад ве обнесений дретом. не 
обсаджений непролазною голкатою 
гльодичіею, І під яблунями в літню по
ру в них не прив'язували пса на ланцю
гу. Але сільські хлопчики по яблука ні
коли не лазили. Колись, як тільки сад 
підріс, батько спіймав перших крадіїв, 
до речі. Валяних однолітків, привів пе
реляканих в хату, посадив до столу І 
поклав перед ними пук кропиви і купу 
запашних яблук.

— Якщо хто хоче скуштувати цього 
зілля. — показав він на кропиву, — тз 
нехай лізе через тин. — а хто хоче яб- 
бук. хай іде в хвіртку.,.

Ростиа батько сад ве тільки вдома. В 
себе на садибі хазяйнував як ве ввече
рі, то на світанку, а цілими днями поо
падав у колгоспному саду. До війни 
він вчився у садівничому технікумі, з 
третього курсу пішов па фронт. А вер
нувся на протезі, в селі пі рідних не 
застав, ні хати, а тут голова колгоспу 
каже» «Ти, Дмитре, продовжуй справу 
свого старого, він закладав оцей 
сплюндрований сад, а ми тобі ще поля 
приріжемо, сад розведеш на всьому 
схилі аж до Рябчунового яру...»

Так батько І залишився. З мамою по
ставили хату, і тоді посадили садок. 
Він піднявся, а в ньому й Валя ви
росла.

«Ти ще мала, тобі ще не можна»,— 
вона рідко чула. Бо тато спішив до спо- 
го саду, мама бігла на буряки, а ма
лій — повна воля. Тоді ще 1 ясел в кол
госпі не було, а хоч І відкрнралн їх в 
саму гарячу пору у ставій хаті, то при
ставлена до малечі баба Листяна па 
сонечку задрімав, а діти розбредуться 
по всьому артільному двопі.

Все, що робили старші, було манливе, 
звабне, як солодкощІ. Жагуче хотілося 
ї проїхати па машині, як буряківниці. 
1 гортати зерно дерев’яною лопатою, ї 
шкребти Лиску, як шкребе її тьотя 
Домка, І розсівати іскри, як той коваль. 
Дівчина щиро раділа, коли батько, сад
жаючи деревне, кликав її на поміч. 
Визбирає обрізані гілки 
хвалу:

— Помічниця моя...
Інша справа — степ. Там 

ри І птиці, ні з сього, ні _ ___ „
ред білого дня з ясного неба міг впері
щити дощ, І всі сапальниці ставали 
мокрі, мов хлющі.

Мати запальна, непосидюща 1 галас
лива. спарилася Із трактористами, які 
погано букетують рядки, бігла до брига
дира, до 
зупиняла 
вивелася 
руками.

І почує

шугали 
з того

ПО'

віт-
СС'

агронома. їз сапкою о руках 
трактор серед вивн І таки до- 
свого. В неї. все горіло під

(Далі буде)

★ ІТННГ1njMWbecn

„КРАСИВІ,
ХОЧ
НА
ялинку...“

ПИ ЗНАЄТЕ, яку ча- 
рівну силу має ситий 

обід? Голодному СВІТ не 
милий: гарні квіти здаю
ться кропивою, настрій 
псується, а робота і на 
розум не йде. А поїсть 
людина — немов на світ 
народилася, де та й сила 
візьметься, ще й на пісні 
тягне.

Колись було: в жінки 
дорога — від печі до по
рога, Тепер вони іноді 
категорично й заявляють 
своїм чоловікам!

— Біля каструль не 
зчуешся, як і молоді ро
ки пройдуть. Бери діто
чок за руку, веди їх у 
їдальню. Там і пообідає
мо, і відпочинемо.«

З їх слів ніби вихо
дить, то там куховарять 
одні бабусі, яким не 
жаль уже своїх років бі
ля плити марнувати. А 
воно не так. Завітав я у 
Панчівську їдальню. Пра
цюють там, переважно, 
комсомолсчки. Гарні, 
червонощокі дівчата, 
дружні, працьовиті- Зва

рять борщ — в носі лос
коче, навіть ситого до 
миски '’якась невидима 
сила тягне, А гуляш 
зроблять, плов — хоче
ться їсти і їсти. Ті стра
ви і цибулькою, і хріном, 
і петрушечкою притру
сять. А ковбасні Красиві 
та смачні, хоч на ялинку 
вішай. Вміють дівчата 
приготувати і з щирою 
посмішкою подати.

Скажу по секрету, де
які хлопці по три рази 
ходять обідати, щоб

тільки на них глянути. 
Готують ті страви Галя 
Сороковєкова і білява 
Шура Шаповалова. Не
дарма люди кажуть, що 
кухарем треба народи
тись...

Правда, Галя І Шура 
народились звичайними 
дівчатами. І не черпаком 
та каструлями бавились, 
а ляльками, як і всі діти. 
Та ще школярками при
носили батькам радість, 
Прийдуть вони з роботи, 
я дочки приготують вече
рю і на стіл подадуть.

Закінчили середню шко» 
лу, рік кулінарну справу 
в Маловисківській кулі« 
парній школі вивчали, а 
тепер заочйо у Кірово« 
градському кооператив
ному технікумі вчаться. 
Педагогам за своїх ви
пускниць не доведеться 
червоніти. Працюють па 
славу, за що люди ка
жуть їм щире спасибі.

В. ТАТА РОБ.
с. Панчево 
Новомнргородського 
району.
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НАБИРАЮ 09. В трубці 
короткі гудки. Знову на

бираю. Зайнято. На п’ятий 
раз мій телефон в сітку не 
включився. Я подула в труб
ку, і у відповідь почулось 
шипіння. Поклала її і відра
зу підняла. Ага! Включився. 
Знову набираю 09 — довгі 
гудки. Значить, додзвони
лась. Чекаю. Нарешті, в 
трубці щось клацнуло і дов
гі гудки змінились на корот
кі, Зайнято. Нічого, подзвр- 
ніо пізніше. В цей час теле
фон задзвонив.

— Алло! Дитяча поліклі
ніка?

— Ні, — кажу — не полік
лініка.

— А який у вас телефон?
— Чорний.
На шістнадцятий раз я все 

ж досягла мети: одержала 
Потрібний номер. Дзвоню по 
ньому.

— Алло, завод?
— Ні, — чую голосок. — 

Похоронна контора.
■г- А який у пас телефон?
У відповідь називають 

щось подібне до того, Що я 
набирала.

— Вибачте, — кажу. — 
Помилка.

— Будь ласка.
Знову набираю заводський 

номер.
— Завод?
•- Та ні, ви ж тількн-що 

дзвонили. — Пізнають мене 
І кладуть трубку.

Згадала, що обіцяла по
дзвонити подрузі.

■— Квартира? 
•і* Так.
—■ Ляля дома? 
—■ А куди ви дзвоните? 
Називаю номер.
Жіночий голос пояснює, 

що взагалі в них номер та
кий, але з учорашнього дня

треба замість нуля в кінці 
набирати одиницю.

— А Лялі дзвоніть по на
шому номеру. Ми вже розі
брались, Тепер попереджає-

ФЕЙЛЕТОН

„Чорний 

у нас 

телефон“
мо їх знайомих, а вони — 
наших.

— Дякую.,.

Цладу трубку. Дзвінок,
—• Хліб свіжий?
— Що?
— Хліб, — питає, — сві

жий?
— Та це ж не магазин! — 

кидаю трубку і знову беру, 
щоб подзвонити.

— «Маяк» передає остан
ні вісті. Наші кореспонденти 
повідомляють...»

Телефон, замість того, щоб 
робити евсе діло, почав 
транслювати другу радіопро
граму. I чути прекрасно!

Знову розривається теле
фон.

— Поліклініка?
— ПІ, — кричу, — ці!
— який у вас телефон?
— Чорний!!! Чорний у нас 

телефоні
1 все ж одного разу мені 

«повезло». В довідковому 
бюро дізналась номер теле
фону начальника міської те
лефонної сітки. Дзвоню. Ура! 
Трубку беруть відразу. Те
пер я йому викажу все, що 
думаю про роботу міських 
телефонів.

— Алло, вас слухають.
— Можна начальника до 

телефону?
— НІ, не можна.
— Вибачте, може, він у 

від’їзді?
— Нема тут начальника. 

Це квартира!
— А який у пас телефон?
— Чорний!
Па завод я більше не дзво

ню. Пішла туди пішки; Так 
надійніше. Та й нерви у лю
дей не сталеві. Берегти їх 
треба, нерви.

Л. ГРИГОРЕНКО.
м. Кіровоград.

ВЧАТЬСЯ... ОРЛЯТА ПЛАВАТИ
Тим. що на Харківському 

авіаційному заводі імені Ле
нінського комсомолу є бага
то асів «П’ятого океану», 
Мабуть, не здивуєш нікого. 
$еред творців сріблястих по
вітряних лайнерів «ТУ-134» в 
і рекордсмени світу з стриб
ків з парашутом. Популяр
ність У заводських спорт
сменів мають також водні 
види спорту. Тут відкрито і 
дитячу спортивну школу 
підводного плавання, яку 
очолив досвідчений аквалан
гіст Вячеслав Волков. Ного

розповіді про надзвичайно 
красивий і таємничий під
водний світ озер Карелії І 
Байкалу, Чорного, Каспій
ського і Японського морів, у 
глибини яких він сам ие раз 
занурювався, чарували ді
тей. А незабаром діти самі 
змогли вдовольнитись «шу
ганням» під водою, часом 
викликаючи захоплення сво
їх тат і мам.

Багато вихованців ДСШ 
підводного плавання авіа
ційного заводу вже викона-

ли спортивні розряди. В 
командній першості Харкова 
«підводні орлята» зайняли 
друге місце... серед дорос
лих. Вони мріють уже про 
морські глибини, а наяву ви
ростає корпус заводського 
зимового 25-метрового пла
вального басейну — чудової 
спортивної бази юних аква
лангістів.

О. ГОНЧАРОВ, 
кор. РЛТАУ.

.м. Харків.

НОКТЮРН

нас, чи сум, 
чи сміх іскристий,

В обіймах синьої імли 
Хліба нуртують соками. 
Хававкають перепели 
Під зорями високими.
І пахнуть п’янко чебреці, 
І роси тихо світяться 
На гострих лезах промінців 
Замріяного місяця.., 
Поля принишкли у півсні 
Від думи колоскової. 
Лиш трактор десь удалині 
Виподнть колискової.

Стекла за обрій сонячна заграйа. 
Зійшла зірниця, наче срібний гном.
День змовчанів, прилігши в синіх травах 
Побавитися трохи тихим сном. 
Натомлений, він пахне весь вітрами, 
Поклавши свіжість хліба на вуста. 
Невидима, йому на груди прямо 
Дрімота впала, ніжна і густа...
Отак і спочиватиме до ранку 
Наш славний день, до діла беручкий. 
І край його земної колисанки 
Ковалики тягнутимуть смички. 
Та в головах, узявшися за руки, 
Закохані до ранку не заснуть. 
Щоб розбудить його і через луки 
З ним разом в щасну вирушити путь.

Георгій ЩЕРБИНА

В тихім йолі, вечірньому полі, 
Де настояні в сонці жита, 
Стали думи мої на приколі 
І полощуть у згадках літа. 
Все було тут: татарські копита, 
Невимовна журба чумаків, 
І сльоза за коханим пролита, 
ї відвага червоних полків...
Все було. Відшуміло, вляглося — 
До початку нема вороття.
1 гойдається мудро колосся, 
Наче стверджує правду життя.

Чи то радість у 
Сліз нсждапість 
Перед світом усім несу 
Свою правду велику й чисту.
Розлюбити не зможу повік, 
Бо ти В КОЖНІЙ МОЇЙ КЛІТИНІ, 
Бо ти в сумі моїх повік
І в найкращій для мене днині, 
Як надходить вссна-красна
І шумують вітри і повені, 
Тоді в мене душа ясна, 
Світлі мрії напругою повні.
Бо прилинеш мавкою ти
З поля, з лісу чи з річки, може, 
І ведеш через дивні мости 
Так, неначе ворожиш.
В таку пору і я — не я,
Світ — не світ, а скрипкове соло: 
Дослухаюсь — твоє ім’я
Вщерть заповнює все довкола.
1 кричу я: «Радість моя! 
Ти світися довіку пишно, 
Як весняна стрімка течія, 
Як у дні дозрівання вишні».

АКОРД
Вечірнє сонце стомлене чоло . 
Втирає ген за річкою па луках 
І день на воду відкида весло, 
В тяжкій знемозі опустивши руки. 
Веселка бризок срібних від весла 
Женців, що йшли від поля, освітила 
і на свою верхівлю понесла, 
Мов дивовижна самобранка-снла... 
Стою, дивлюсь на ту живу пастель, 
В її кінець не йму пі краплі віри. 
Чому ж то в серці тугою росте 
Така тривога, що не знайдеш міри? 
Дивлюсь. Дивуюсь... А душа .щемить. 
І я кричу: «Ну, стійте ж ради бога! 
О день, о сонце!'Зачекайте мить — 
Я іце ж не сіяв і не жак пікою!..

Дуби, як діди старечі.
Довкола галяви тісно
Зійшлись і скриплять весь вечір, 
Неначе мугнчуть пісню,
Неначе тчуть колисанку 
Солдатським наметам сонним 
З місячного серпанку 
Під вечорові дзвони...
Сплять мої побратими.
І я лиш один на світі
З помислами своїми 
За їхній спокій в одиіті.
Та ще ои дуби старечі 
Довкола галяви тісно 
Зійшлись і скриплять весь вечір 
Свою колискову пісню.

апвввяааави

І.ЯВв
Ж-ДИИИ
£ ПОКАЗУЄ. КІРОВОГРАД

СУБОТА. ІБ ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М). 9.45 — Для дітей. 
«Пригоди Тім'ки». Ляльковий 
спектакль (М). 10.00 — Кольо
рове телебачення. Музично- 
розважальна програма. (К).
і0.30 — «Здоров’я». (М). 11.00
— Прем’єра телефільму «Нам
— 25». (М). 11.30 — «Тут ми
відпочиваємо». (Харків). 12.00
— «Горизонт». - (Ленінград). 
13.00 — Кольорове телебачен
ня. «Полотна Всесоюзної юві- 

• р) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуп. Л у печорського, 36. 
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ленної виставки». Репортаж. 
(М). 13.30 — Театр юного гля
дача. О. Волков — «Чарівник 
смарагдового'міста». Телеспек
такль. (М). 15.40 — Кольорове 
телебачення. Документальний 
фільм «Життя Теля». (М). 
16.00 — Літопис піввіку. «Рік 
1913». (М). 17.00 — «На мери- 
чіанах України». (К). 17.30 — 
Відкриття V республіканського 
зльоту піонерів. (Київ — Оде
са). 18.05 — Кольорове телеба
чення. «Музично-розважальна 
програма». (М). 19.05 — «Доб
рий вечір, хліборобе». (К). 
19.45 — «Броненосець «Потьом- 
кін». Художній фільм. (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — А. Мовзсн — «Лише 
одне життя». Вистава Росій
ського драматичного театру 
ЬРСР їм. М. Горького. (К).

НЕДІЛЯ. 19 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 - Новини. (М). 0.30 
— До Дня металурга. Концерт 
учасників художньої само

діяльності. (М). 10.00 — «Му
зичний кіоск». (М). 10.30 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Славне місто Коттам». 
Телеспектакль. (М). 11.10 —
Телекалендар. Сьогодні — 
День маталурга. (М). 12.00 — 
Для школярів. «Турнір уаті- 
лих». (М). 13.00 — Наша афі
ша. (К). 13.05 — Сьогодні — 
День металурга. (Дніпропет
ровськ). 13.35 — «Скарби на
роду». (К). 14.05 — «Увага,
свисток». (К). 14.45 — «Мисте
цтво належить народові». 
(Чернівці). 15.15 — Про респуб
ліку любительську. (Харків). 
І6.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 16.30 —
Художній фільм «Цирк». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05 —
«Сім днів». (М). 18.30 — Ко
льорове телебачення. «Клуб кі- 
номандрішіиків». (М). 19.30 — 
Українське кольорове телеба
чення. «З джерел натхнення». 
20.00 — «Камертон доброго 
настрою». (Львів). 20.30 — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 

«Динамо» (М) — ЦСКА (М). 
21.15 — Українське кольорове 
телебачення. Художній фГльм 
«Сестри».

ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Кіножур
нал та художній фільм-«Ней
тральні води». (Кіровоград). 
12.10 — Телевісті. (К). 17.20 — 
Наша програма, (Кіровоград). 
17.24 — Телефільм «Майстер 
Іван Кривов». (Кіровоград). 
17.50 — Телевісті. (К). 18.10 — 
«Факел». (Одеса). 18.40 — Ху
дожній фільм «Нейтральні во
ди». (Кіровоград). 20.25 —
Оголошення. (Кіровоград). 20.30 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «Нефтчі»
(Баку) II тайм. (К). 21.15 — 
Республіка жнивує. (Кірово
град). 21.30 — Телефільм «Гро
мовой». (К). 22.30 — Камерний 
концерт. (К). 23.15 — Телевіс
ті. (К).

'ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05 - 
Новини. (М). 17.15 — «Людина 

Перетворює землю». (Харків). 
17.25 — «Наші гості» (К).

ВІВТОРОК. 21 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). 10.15 — Вихован
ня мужності. (М). 10.30— Кон
церт. (М). 11.10 — Кольорове
телебачення. Сцени з опери 
«Снігуронька». (М). 12.05 —
Кіножурнал та художній фільм 
«Моя дочка». (Кіровоград). 
17.05 — Новини. (М). 17.15 — 
Рішення липневою Пленуму 
ЦК КПРС у життя. (М). 17.30
— ’Мультфільм,’ (К). 17.40 —
Телевісті. (М). 18.00 — Програ
ма передач. (К). 18.05 — Ви
ступ лауреата IV Міжнародно
го конкурсу їм. Чайковською 
Джона ЛІлла. (Другий відділ). 
(М). 18.50 — Чемпіонат Украї
ни з мотокросу. (Кіровоград). 
18.55 — Кіножурнал. (К). 19.05
— Тележурнал. «Робітниче 
життя». (Кіровоград) 19.35 — 
Телефільм. (Кіровоград). 19.50
— Інформаційна програма 
«День за днем». (Кіровоград). 
20.00 —, Тележурнал «Барон 
веселки». (Львів). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.00 — Для 
тих, хто на жнивах. (К). 22.00
— Панфьоров «Броски». Спек
такль Волгоградського росій
ського драматичного театру. 
В перерві — телевісті (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.50 — 
Програма УТ. 19.05 — Музич
ний телефільм, (К). 19.50 — 
Хліборобе, пам'ятай. (К).

СЕРЕДА. 22 ЛИПНЯ. Гіі^' 
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.10 — Кіножурнал 
та художній фільм «Майор 
Вихор». І та II серії. (Кірово
град). 16.50 — Телефільм «ІОс- 
сі Ватансн жениться». (Кіро
воград). 17.35 — Оголошення. 
(Кіровоград). 17.40 — Телевіс
ті. (К). 18.00 — Програма пере
дач. (К). 18.05 — «Під вітрила
ми дружби». (П’ятий респуб
ліканський зліт піонерів). 18.45
— «Світ соціалізму», (М). 19.30
Республіка жнивує. (Донецьк), 
19.45 — До Дня відродження 
Польщі. «Здійснення мрій». 
(К). 20.05 — «Слово — ліка
рю», (Кіровоград). 20.15 — «в 
такий табір», (Кіровоград,-
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — Українське кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Дім з мезоніном*. (М). 2^Д9
— Музично-розважальна про
грама. (М). 23.20 — Телевіс
ті. (К).
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