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ОБКОМУ ЛКСИУ

Рік видання XI 
№ 97J1265). О СУБОТА, 15 серпня 1970 року о Ціна 2 коп,

Підписання Договору між СРСР і ФРН
12 серпня в Москві відбулось підписання 

«Договору між Союзом Радянських Соціаліс
тичних Республік і Федеративною Республікою 
Німеччини».

Від імені Радянського Союзу Договір підпи
сали Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Ко- 
.сигі і лАіністр закордонних справ СРСР А. А, 
Громико; від імені Федеративної Республіки 
Німеччини —' федеральний канцлер Віллі 
Брандт і міністр закордонних справ ФРН Валь
тер Шеєль.

Того ж дня Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнев прийняв федерального канцлера 
сЬРН В. Брандта. В розмові, яка проходила у 
діловій обстановці і в дусі відвертості, Л. І. 
Брежнєв і В. Брандт висловили переконання, 
що договір між СРСР і ФРН відкриває мож
ливості для дальшого розвитку відносин між 
двома країнами і зміцнення європейської без
пеки. У ході розмови відбувся обмін думками

про можливі дальші кроки, спрямовані на роз
виток співробітництва між СРСР і ФРН, на 
розрядку напруженості і зміцнення миру в 
Європі. Було обговорено також ряд інших 
міжнародних проблем.

Відбулись також переговори між головою 
Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіним і феде
ральним канцлером Федеративної Республіки 
Німеччини Віллі Брандтом. У ході переговорів 
було розглянуто питання, зв’язані з укладен
ням Договору між Союзом Радянських Со
ціалістичних Республік і Федеративною Рес
публікою Німеччини. Глави урядів обох дер- 
жаз обмінялись думками про перспективи 
дальшого розвитку відносин між СРСР і ФРН, 
у тому числі в економічній і науково-техніч
ній галузях ,а також по міжнародних пробле
мах, які являють інтерес для обох сторін.

(ТАРС).

МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА
З величезним трудовим піднесенням, широкою ініціативою, зустріли комсомоль

сько-молодіжні колективи, зміни, дільниці, бригади, зайняті в сфері сільського госпо
дарства і промисловості орденоносної Кіровоградщини Постанову Пленуму ЦК КГЇРС 
про скликання XXIV з’їзду партії.

Комсомольсько-молодіжні колективи тракторної Бригади ордена Трудового Чер
воного Прапора колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангсльського району, зміна Бан' 
дурівського вуглерозрізу з Олександрії, бригада різальників комсомольсько-пресового 
цеху Кіровоградського заводу «Червона зірка», будівельники виконробської дільниці 
№ 1 тресту «Кірсвоградсільбуд ЗВЕРНУЛИСЬ ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИХ КОЛЕКТИВІВ ОБЛАСТІ ВЗЯТИ НА ЧЕСТЬ XXIV З’ЇЗДУ ПАРТІЇ ПІДВИЩЕНІ СОЦІА
ЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ і РОЗГОРНУЛИ ШИРОКУ БОРОТЬБУ ЗА ПРАВО НАЗИВА
ТИСЬ КОЛЕКТИВОМ ІМЕНІ XXIV З’ЇЗДУ КПРС.

Комсомольсько-молодіжний колектив тракторної бригади колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району (бригадир лауреат премії Ленінського комсомолу Василь 
Моторний) виступив з ініціативою розгорнути широку боротьбу за врожай наступного 
1971 року. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЗРОСТЕ В БРИГАДІ НА 7 ПРОЦЕНТІВ, А СОБІВАР
ТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ БУДЕ ЗНИЖЕНО НА 5 ПРОЦЕНТІВ. ЕКОНОМІЯ ЗАПЧАСТИН І ПАЛЬ
НОГО СТАНОВИТИМЕ 3700 КАРБОВАНЦІВ. ПОСІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР МЕХАНІЗАТОРИ 
ПРОВЕДУТЬ ЗА 4 ДНІ, ОРАНКУ НА ЗЯБ В НАЙКРАЩІ АГРОТЕХНІЧНІ СТРОКИ.

Комсомольсько-молодіжна бригада різальників ковальсько-пресового цеху Кірово
градського заводу «Червона зірка» (бригадир Микола Склифус] РІЧНУ НОРМУ ЗОБО
В’ЯЗУЄТЬСЯ ВИКОНАТИ ЗА 8 МІСЯЦІВ (З І ЛИПНЯ 1970 РОКУ ДО ДНЯ ВІДКРИТТЯ 
З’ЇЗДУ). СВІЙ П'ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН БРИГАДА ВИКОНАЛА ЩЕ В ТРАВНІ 1970 РОКУ.

Комсомольці і молодь колективу зобов’язуються ВІДРОБИТИ 100 ЛЮДИНО-ГОДИН 
ПО ВПОРЯДКУВАННЮ ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ, а зароблені кошти перерахувати в 
«Комсомольський фонд економії». В дні роботи XXIV з'їзду Комуністичної партії 
бригада ковальсько-пресового цеху працюватиме на зекономленому металі, електро
енергії, стислому повітрі. ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ДОБУТИ 500 ТОНН ВУГІЛЛЯ ПОНАД ПЛАН 
ЗОЛЬНІСТЬ ВУГІЛЛЯ ЗНИЗИТИ НА 0,1 ПРОЦЕНТА ЗНЯТИ ПОНАД ПЛАН 30 ТИСЯЧ 
КУБОМЕТРІВ ГРУНТУ. КОЖНИЙ ЧЛЕН БРИГАДИ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ЗІБРАТИ ПО 500 КІ
ЛОГРАМІВ МЕТАЛЕВОГО ЛОМУ.

Колективи виконробської дільниці старшого майстра В. Саксона будуправління № 1 
тресту «Кіровоградсільбуд» П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИКОНАТИ ДО 
53-ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, ПЛАН ОСТАННЬОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ — ДО 25 
ГРУДНЯ.

Обком ЛКСМУ схвалив патріотичні починання згаданих колективів і рекомендував 
комсомольським комітетам широко обговорити ініціативу заспівувачів передз’їздівсько- 
го змагання, розгорнути його серед усіх комсомольсько-молодіжних колективів.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
-В ЦК ВЛКСМ

Наступній дружній зустрічі радянської і в’єтнамської 
молоді була присвячена прес-конференція в ЦК ЛКСМУ, 
яка відбулася 13 серпня. Перед журналістами виступив 
секретар ЦК комсомолу Б. К. Пуго. Він повідомив, що 
відкриття зустрічі радянських і в’єтнамських юнаків 1 
дівчат намічено на іб серпня в Мінську. В ній візьмуть 
участь понад 200 молодих людей.

Братерська дружба і плідне співробітництво між ра« 
дянською та в’єтнамською молоддю міцніють і розвиваю« 
ться. Прикладом того служать рейс у Ханой радянського 
«корабля Освіти», трудовий вклад в’єтнамських друзів у 
спорудження Ленінського меморіального центру в Улья« 
новську, а також участь делегації в’єтнамської молоді 
в роботі XVI з’їзду ВЛКСМ, всесвітньої зустрічі молоді.

У ході зустрічі передбачається провести дводенний се
мінар «Ленін 1 молодь», організувати масовий суботник, 
а гроші, зароблені в цей день на підприємствах, у радгос
пах, передати у фонд В’єтнаму.

(Кор. ТАРС).

Нарис про молодого сучасника, Аллу Кри
венко, яку вп бачите на знімку М, Наси
паного, читайте на 2-й сторінці.

силі йдаші цей
АРТЕК, КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. (РАТАУ). Тут триває міжнародна конферен

ція керівників дитячих і юнацьких організацій понад 49 країн на гему «Ленін 
і діти».

Учасники конференції говорян. про тс, як ленінські ідеї допомагають вихову
вати юне покоління в дусі пролетарського інтернаціоналізму і відданості кому
ністичному й робітничому рухові.

З великою увагою було вислухано промову керівника делеіації спілка піо
нерів Куби Пабло Санчеса Сондоваля. Він розповів про те, що о школах остро
ва свободи протягом навчального року проходив конкурс на кращий твір про 
Леніна. В ньому взяли участь усі школярі країни.

Керівник делегації піонерів Демократичної Республіки В’єтнам говорнп про 
участь підростаючого покоління в боротьбі з американським імперіалізмом, про 
пропаганду ідей Леніна в республіці, про міцніючу інтернаціональну дружбу.

На конференції виступили також керівники делегацій юних піонерів Монголії, 
Комуністичної молодіжиої організації Італії, школярів Данії. Норвегії та інших 

країн.

СКАЖИ ВІДВЕРТО ПРАВДУ

J

'5_й И завжди ми буваємо від- 
■*’ вертими? І особливо тоді, 

і:оли свою думку, своє вражен
ня, свою оцінку ми виносимо 
на люди? Частіше нас обіймає 
страх «зіпсувати» відносини з 
товаришами, і ми краще при- 
Мовчимо, ніж покладемо на ва
ги свою відвертість, іноді ми 
Поганенько знаємо стан тієї чи 
Іншої справи, і щоб не «влип
нути», сидимо тихо, хоч мог
ли б сказати відверто свою 

Ідумку, навіть хай була б вона в 
йомусь суб’єктивною, дещо не
точною.

, Краще правда у вічі,.. Хіба не 
д дитинства від порад своїх 
батьків, з першої шкільної ла- 
ри запам’ятався нам цей спра
ведливий висновок народної 
мудрості. Іноді ми переконані, 
що краще буде і для товариша 
і для нас особисто, коли ми 
скажемо йому приємне, прихо
вавши відверту думку про його 
невірний вчинок, негативну ри
су, неправильну думку. А що

це дає? Якщо з цим товаришем 
так вчинять один, другий, тре
тій — він, зрештою, потрапляє, 
сам того не помічаючи, в не
реальні обставини. І першопри
чина цьому — несправедлива, 
пригладжена оцінка його дій. 
Товариш думає, що його вчин
ки — чи не зразок для оточую
чих, хоч допускається багато 
помилок. І коли ми їх замов
чуємо, він робить нові помилки, 
що пізніше стають важко вилі
ковною хронічною хворобою.

Йдуть комсомольські збори. До
повідач, •— частіше це ватажок мо
лоді, — бажаючи віднайти щось по
зитивне в своїй роботі, часом ро
бить великі натяжки, скаже кілька 
слів про плани на майбутнє та ще 
зробить «рознос» комусь за неспла
ту членських внесків — от і вся 
правда про життя первинної комсо
мольської організації, якщо ті, що 
виступили на зборах в обговоренні 
доповіді, по додали нічого суттєво
го, пішли за принципом: мовчи глу
ха, менш гріха.

А наслідок? Питання, врешті 
решт, слухається на бюро, ва
тажка міняють, В іншому ви-

падку — питання на бюро не 
слухається, а люди, що склада
ють організацію, так самі зне- 
вірюються, що з холодним спо
коєм можуть говорити хіба у 
нас в селі (на дільниці, в цеху, 
на фабриці) є комсомольська 
організація?..
"ВІЗЬМЕМО для прикладу 

Петрівську районну комсо
мольську організацію. Після 
минулої звітно-виборної кампа
нії шість первинних організацій 
із 36 (колгоспів імені Петров- 
ського, імені Ілліча, «Родина», 
імені Чкалова, «Росія», райспо- 
живспілки) не представили в 
райком комсомолу критичних 
зауважень, висловлених на збо
рах.

Гадаєте під час звітів і виборів тут 
була надто відверта, предметна роз
мова про проблеми комсомольсько
го життя, 1 просто гіркий випадок 
став на заваді оформлення критич
них зауважень? Справа в тому, що 
по суті, не було що оформляти. І 
який же .маємо наслідок? Нині рай
ком ЛКСМУ констатує: в комсо- 

польській організації артілі «Роди
на» (секретар Григорій Васьков) з 
початку року протоколи зборів та 
засідань комітету не оформлялися. 
До того ж останні відбуваються 
від випадку до випадку: комсомоль
ці не обговорили матеріалів мину
лих з’їздів І т. д.

Тут справа не розуміється 
прямолінійно: зареєстрував ко
мітет критичні зауваження, на
діслав їх вчасно в міськком чи 
райком —- і діла в первинній 
організації зачалися самі со
бою. Зовсім ні. Відверта роз
мова під час звіту комітету, 
принципова критика і серйозна 
увага до неї — то лише поча
ток шляху комсомольської ор
ганізації, колективу. А від хо
рошого початку, як відомо, і до 
кінця легше йти.

і підтвердженням цьому є прикла
ди з того ж Петрів^ького району. В 
організаціях колгоспів імені Леніна. 
«Перше травня», радгоспу «П’яти- 
хатський» провели відповідну робо
ту з метою ліквідації тих недоліків, 
які у щирій розмові виявили комсо
мольці і молодь. Це позитивно від
билося на активності, боєздатності 
організацій. Лише за півроку, на
приклад, вони поповнилися б — 13 
новими членами Спілки, чим не мо
же похвалитися, скажімо, організа
ція артілі «Родина».

шммпмям

ІДВЕРТІСІЬ, правда у вічі. 
■-* Про це хочеться нагадати 
комсомольським комітетам ни
ні, коли розпочинаються звіти і 
вибори в первинних організа
ціях. Вони, безперечно, необ
хідні повсякчас у роботі орга
нізацій, але особливо — при 
складанні оцінки діяльності за 
звітний період, широкому об
говоренні багатогранного жит
тя юнаків і дівчат.

Високі зобов'язання, кон
кретні заходи щодо активної 
участі комсомольців і молоді у 
вирішенні народногосподар
ських завдань, у виховній робо
ті — все це з’явиться в тій чи 
іншій організації лише після 
справедливої, відвертої розмо
ви про наші комсомольські 
справи.

Поміть хороше починання, 
знайди іскринку в комусь, дай 
їй розгорітись, але не мовчи про 
недолік, недбальство, неувагу, 
сухість, косність, пустдслів я — 
якщо вони хоч і в найменшій 
мірі є в твоїй організації.

Комсомольський звіт — звіт 
твоєї честі, ровесникуі

7
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— Ми вже близько місяця пра
цюємо па будівництві кооперативно
го будинку — гозорнть майбутній 
хірург, а нині керівник студентсько
го загону Дніпропетровського ме
дичного інституту Ніна Бражник.

Вона розповідає про юнаків, що 
вправно орудують біля транспорте
ра, кладуть стіни. Слухаємо ту за
хоплену оповідь і ще більше переко
пуємось, що і Ніна і її товариші з 
повним правом можуть себе вважа
ти людьми двох паямирніших про
фесій — лікарської і будівельної. 
Адже всі вони не новачки па буді
вельному майданчику. Окремі ще до 
вступу в інститут набули цієї квалі
фікації, інші навчилися мулярської, 
теслярської та столярської справи 
за час навчання, постійно виїжд
жаючи на будови далекої Тюменщн- 
ни. Так, Олексій Бабич добре розу
міється в мулярстві. Він очолює 
бригаду мулярів. Л Олександр Де- 
мешко — тесляр. Зрештою, роблячи 
цей перелік, можемо й помилитися. 
Адже бригада комплексна. В пій усі 
можуть підмінити один одного. Так 
що краще сказати, що всі студенти 
відмінні умільці будівельної справи 
— І Анатолій Грабовий, і Валентин 
Митрофанов, і Леонід Мохов, і Гем- 
падій Агалаков, і Віктор Борець і 
всі інші, крім Валі Тоцької, життє
радісної працелюбної дівчини.

— А що Валя? Вона — куховарка, 
га ще й яка!

Приготувати страву тричі на день 
п’ятнадцятьом трудівникам, які пра
цюють з раннього ранку до пізньо
го вечора на свіжому повітрі — то 
справа не проста. Але дівчина ус
пішно справляється'з своїми обо
в’язками. Ось і зараз поспішає, бо 
підходить час обіду.

А на будові кипить робота. Буди- 
пок росте, на очах вписуючись у 
приємний фон зелені і небесної бла
киті. Подорожні зупиняються, гово
рять:

— Хто ж вони, оці будівничі?
— Студенти.
— Добре працюють...
— Бо таки добре.
їх відразу усі полюбили, 1 не ви

падково, бо комсомольська організа
ція інституту направила їх сюди як 
кращих, Кожен з членів студент
ської будівельної, крім того, що ус
пішно навчається, бере активну 
участь в громадському житті, ху
дожній самодіяльності, спорті. Тож 
І тягнеться до їх тимчасового гурто
житку молодь райцентру на дружню 
розмову, потанцювати, поспівати 
задушевних пісень.

Володимир Литвин бере акордеон

і дзвенять у вечірній тиші голоси: 
Уходит детство через мой порог, . 
Уходит тихо, как уходит осень, 
Как будто снова через сто дорог 
Меня увидит и о чем-то спросит... 
Долинає пісня аж на другий кі

нець вулиці і там хтось запитує:
— Хто вони?
— Студенти.
— Гарно співають...
— Дуже гарно.

В. СУСЛЕН КО.
А. КУЙБИДА.

ИА ЗНІМКАХ: вгорі—ліворуч сту
денти кладуть стіну; внизу—читають 
проект будови (зліва направо) 
бригадир мулярів О. Бабич, керів
ник загону Н. Бражник, бригадир 
теслярів О. Лемешко; вгорі право
руч — куховарка В. Тоцька.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ ШЕФИ МАЛЮКІВ
П ОНА СТОЇТЬ на узвишші, вели- 
и ка й простора і дивиться на се
ло Турію світлими очпма-вікнами. 
Чудовий подарунок — двоповерхову 
восьмирічну школу — підніс дітям 
колгосп «Прогрес» Нопомиргород- 
ського району. Як невпізнанно змі
нилося учнівське життя, скільки 
простору для творчості та ініціативи 
з'явилося!

— За останні роки в новій школі 
діти взнали багато захоплюючого,— 
розповідає директор школи Людми
ла Олексіївна Снісаренко. — Я маю 
на увазі не лише уроки і знання, а й 
позакласну роботу, участь дітей у 
громадсько корисній праці. В нових 
умовах і вчителям, і учням працю
вати набагато краще.
. Ось і зараз, коли в розпалі піо
нерське літо, діти охоче спішать до 
своєї школи, сонцю назустріч. Най
улюбленішим місцем відпочинку 
дітей стала Ленінська кімната шко
ли. Вже двічі змінювалась, попов
нювалась новими документами і 
матеріалами її експозиція. З любо
в’ю виготовляють піонери та вчите
лі все нові й нові експонати. На 
видних місцях — подарунки від ді
тей. Це книги, сувеніри, альбоми, 
вишивані рушники. Особлнпо запа
м’ятовується альбом «Найкращі 
квіти Іллічу», виготовлений шести
класниками.

— А це ось подарунок Віті Свнри-

ди, — говорить старша піонервожа- 
та школи Галина Мартишок, пока
зуючи рукою на вишитий портрет 
В. І. Леніна.

Скільки любові, скільки праці 
вклав Віти, вишиваючи портрет! А 
дівчатка з його класу оздобили 
портрет квітами, ніби живими, що 
виграють усіма барвами веселки.

Документів і матеріалів про жит
тя і невтомну революційну діяль
ність В. І. Леніна у школі зібралось 
стільки, що було додатково виготов
лено стенди, фотомонтажі і переда
но їх колгоспові, сільраді. Чудовий 
подарунок передали учні своїм під
шефним — вихованцям колгоспного 
дитсадка. Вони доставили сюди 
стенди «Ленін і діти», «Дитячі та 
юнацькі роки В. І. Леніна».

— Діти навесні посадили біля дит
садка алею, — розповідає директор 
школи Л. О. Снісаренко. — Кілька 
разів учні молодших класів разом з 
вчителькою Юлією Мусіївною Коло
тій виступали перед малюками з 
концертами.

Із захопленням розповідає про уч. 
ніп-шефів завідуюча дошкільним за
кладом Марія Яківна Шевченко, по
казує виготовлені іграшки.

Вчитись, жити і працювати, як 
Ленін заповів! Такий девіз учнів 
Туріянської восьмирічної школи. 
Вчителі багато роблять для того,

щоб прищепити дітям любов до пра
ці біля землі, до рідного колгоспу. 
Привертає увагу дбайливо оформ
лений профорієнтаційний куточок. 
Тут є кілька фотостендів, а вгорі на 
оксамиті золотом сяють слова: 
«Тільки в праці велич людини. 
М. Горький», «Любов до праці є од
ним з головпих елементів комуніс
тичної моралі. М. І. Калініи», 
«Тільки п праці життя і краса. 
В. Сосюра» та інші. Фотознімки 
розповідають про тих, хто колись 
навчався у стінах школи, а сьогод
ні впевнено трудиться на полях і 
фермах, відзначений урядовими на
городами.

Свій літній відпочинок діти успіш
но поєднують з громадсько корис
ною працею. Вони гартують себе в 
труді на колгоспних полях. Ваня 
Третяк, Віра Коваленко, Коля Жиж
ко, Ніна Нелюб та багато інших ус
пішно попрацювали на проривці 
кукурудзи в гніздах. На площі май
же ЗО гектарів учні прорвали кача
нисту. Вони попросили колгосп за
кріпити цю площу за школою, по
обіцяли виростити по 55 центнерів 
зерна качанистої з гектара. Артіль 
геж не залишається в боргу: недав
но виділила транспорт для поїздки 
дітей до Канева, по шевченквіських 
місцях.

Іван РОМАНЕНКО.

К ТЯЖКО дихає степ! 
Втомився Григорій Софронович. 
Хто-зна й чого? І груди здій
маються мовби знехотя. Ноги су. 
домить. Наче й недовго стояв. 

На обласні змагання тракто
ристів Григорій Кривенко при

їхав уболівальником своєї дочки. Стояв, 
поки Алла не вивела трактора із загін- 
кн. Жоден суддя так пильно за орача
ми не стежив, як він. І хвилювався, ма-л 
буть, більше учасників конкурсу.

— Тату, мою ділянку вже перевіри
ли. Ой, кажуть механізатори — перше 
місце буде!

Пружною ходою підійшла дочка, но
венький комбінезон, біла кофтина, за
бризкана мастилом. , ,

— Помовч, — відповів трохи різкіше, 
як хотілось.—Суддям знати, хто перше 
місце зайняв.

На дівочому облич
чі радість змішалася 
з тривогою. То жваво 
іі упевнено позирала 
навкруги, сміялася, 
щебетала, то опуска
ла очі додолу, задум
ливо-зажурливо. Чи 
раділа вона перспек
тиві стати чемпіон*

мала травинку між пальцями, загово
рила знову так само весело, жваво. Мо
ва її дзвінка, впевнена, розсудлива.

На практику учениця Бобринецького 
профтехучилища Алла Кривенко приіха. 
па у своє село. Приставили її до бува
лого тракториста, 
одна працювала 
торі.

Минув місяць. - ------------  - -
що Алла практикантка. Послали її на 
збирання силосної кукурудзи. Не один 
раз бачили люди трактор в агрегаті з 
комбайном «Херсонець-?» і дивувались, 
чому це комбайнера піде не видно. За
питували дівчину де він та Алла від
мовчувалась. А все пояснювалось прос
то: п’яниця-комбайнер зранку похме
лявся, і до вечора практикантка зали
шалась сама. Тоді ще вона не насмілю
валась подати свій голос. Норма вико-

а через два дні вже 
на гусеничному трак

ів колгоспі м забули,

Не один

единя
НАРИС ПРО СУЧАСНИКА

кою, важко вгадати. 
Воно б і хотілось, але 
годі неодмінно по
шлють на республі
канські змагання.
Лячно дівчипі. На республіканських не 
себе—область відстоювати. Попробуй 
звалити на свої плечі таку відповідаль
ність, коли тобі цід роду двадцять один, 
а стаж механізаторський ледве за рік 
перехилився.

А судді вже закінчували огляд.
Алиине обличчя мінялося швидше 

осінпьої погоди.
«Не знати було, що ти вкоїш, дити

но, — думалось батькові. — Чн тебе 
різкою сікти, чн тебе пряником часту
вати?»

Росло ж воно вперте дівча. Страх ян 
наук не любила!

— І зараз не люблю, — каже рішу
че. — Спробувала б до інституту всту
пити, коли б там не хімія, не Історія. 
Мені механіку подавай, і більш нічого.

У душі — тільки до техніки прихиль- 
ність. Це знає батько. Хіба ж не з ним 
дні і ночі проводила вона у полі. Ін
ших дітей, лиш канікули настануть—у 
походи, подорожі тягне. Для неї най
більша радість — на комбайні вмости
тись.

Така сумна ходила, коли навчальний 
рік починався, що аж ставало жаль. А 
вчилася — півроку, усі б так. Десяти
річку без трійок закінчила.

— Щоб ке соромно перед людьми 
було, — лукаво розповідає Алла. — На
звався грибом — лізь у кошик.

— Кажу ж — вперта, -- повторює 
Григорій Софронович тепло і ласкаво.

— Колись іншим тоном говорив, —« 
зауважує дівчина так само доброзич
ливо.

— І ти по-іншому чнпила. Без згоди, 
без поради... Ет, облиш!

Ой, як же не хотілось Кривенкові
єдину дитину в трактористки віддавати! 
Діло то не дівоче, не жіноче. Сам двад
цять з гаком літ механізатором... 
ТОГО дня затримався він довго на ро.

боті. В сутінках повернувся додому. 
Дружина сиділа у темній хаті.

— Чи не спати зібралася? — втомле
но мовив. — Алла ще не повернулася?

— Ох, не повернулася! — простогна
ла. — Хулігани, розбишаки! З пуття 
збили дитину, вкрали...

— Ке тягин, що сталося, — злякано 
спитав Григорій Софронович.

— На ось та прочитай... Вчать їх 
казна-чого. Ні батькові, ні матері по
слуху нема.

Григорій Софронович увімкнув світло, 
взяв наспіх вирваний з учнівського зо
шита аркуш паперу. став читати, без 
звуку ворушачи губами: «Не сердьте- 
ся... Приїхали за мною з райкому ком
сомолу, і я послухала, буду вчитися в 
Бобріїнецькому - училищі. Хочу стати 
трактористкою. Ферми не люблю, пога
на з мене доярка»...

Потрапила б до рук в ту мить, від
шмагав би. Для науки, Рано ще своїм 
умом жити. Але через три місяці, коли 
дочка вперше навідалась додому, в ра
дості зустрічі розчинилася злість і гір
кота розчарування (хотілось дочці ін
шої долі!). Та й резон який лаятись, до
рікати — діло зроблене.

— Тепер у сім’ї мир та злагода, —• 
погляда на батька дівчина. — Ми з та
том на одному тракторі працюємо. Я в 
нього підмінною.

Примирився батько, скорився волі 
дочки й обставинам? О, ні! Не те, не 
скорився. Зрозумів, що якби сталось 
по-іншому, якби авторитетом 1 владою 
глави сім’ї настояв на своєму, пазавж- 
ди скалічив би молоду дівочу душу. 
ТІ СКВАПНО, прискіпливо оглядають 
11 судді кожну ділянку. Повільно тяг
неться час, нудьгують механізатори.

— Пора збиратись додому, — під
вівся Григорій Софронович. — Піду 
трактора вантажити па автомашину.

Мабуть, йому хотілось чимось запов
нити тягучі хвилини чекання. Алла про- 
вела батька поглядом, про який сторон* 
нім судити не слід. Просто не зрозумієш 
його, інтимного, до самої глибини. Ли
ше надзвичайно дорогій людині дару
ють такі погляди.

Струнка, тендітна дівчина маленькою 
рукою зірвала пожовкле стебельце, зла-

пувалась кожного дня, а як — про те 
керівництво і гадки не мало.

Дівчина мовчала.
Дні практики промайнули швидко

крилими птахами без особливого на
пруження без утоми. Очевидно, витрим
ки додавала надія, що це тимчасово, 
незабаром — знову навчання.

Промайнули й останні місяці навчан
ня. З відмінними оцінками їхала додо
му трактористка Алла Кривенко. Доб
рий та чуйний голова рідного колгоспу 
«Дружба» Данило Федорович Легун. 
Пишних слів про відповідальність, про 
якесь особливе довір’я не говорив. 
Просто:

— Здорова була, дівчино. Значить, за
кінчила училище? Добро. Подобається 
трактор, па якому працювала під час 
практики? Отже, вирішено. Підеш під
мінною до батька.

І простота їй сподобалась, і розмова 
як рівного з рівним. За повноправну 
трактористку мають. Незвичайну увагу 
відчула вона в ставлені агронома Федо
ра Лаврентійовича Бурбана.

— Вірите, опікати пробував, роботу 
легшу підшукував.

Як би не старався агроном підтрима
ти дівчину, а дітись нікуди — нелегкий 
механізаторський труд. Відбуде зміну, 
часом тривалістю 24 години, і ніщо вже 
не мите. Швидше б до ліжка та лягти. 
Алла довго кріпилась, проте раз не 
витримала.
- Досить, — сказала дома після без

кінечної трудової доби. — Досить, на
працювалася» Що трактористка, то не 
тракторист.

— Ні, — здивував дівчину несподіва
ний поворот у ставленні матері. — Таке 
з кожним трапляється. Минеться. Поки
неш трактора — а люди що скажуть? 
Робота твоя добра, батько па ній шани 
нажив.

І батько на тій же лінії стоїть. 
Рїлним! Не дали схибити.

■у ЧАСНИКИ конкурсу орачів у дві 
« шеренги вишикувались перед сто
лом, де чинно сиділи судді.

Оголосили результати, вручили пода
рунки, чемпіонам пов’язали через плече 
стрічки червоні. Аллі Кривенко — за 
перше місце серед жінок. Ввели її у 
склад команди, яка відстоюватиме честь 
області па республіканських змаганнях 
орачів. .

•— Живуть твої страхи? — питаю дів
чину. Вона помовчала, відповіла по 
хвилі:

— Лісні майже щозміни щастить вико
нувати півтори, а то й більше чоловічої 
норми. Данило Федорович жартує: від
веду, каже, найкращу ділянку у степу, 
зберу все козацтво з тракторної брига
ди, і ти покажеш йому, як треба ора
ти-сіяти.

Ясно, з тої миті не виходить у неї з 
голови республіканський конкурс.

Даруй, дівчино, але на майбутні зма
гання такого великого масштабу я на
дивлюсь трохи іншими очима. Будеш 
призером чи не будеш — річ другоряд
на. Іншому й до старості не усміхнеться 
щастя такої перемоги, яку ти здобула 
па початку самостійного життя.

...Опустили прапор змагань. Роз’їха
лись трактористи. Дмухнув грайливий 
вітерець, розвіяв пилюку. Стало сумо
вито.

«...Наук но любила» — «І зараз не 
люблю».

Чомусь зазвучали дві фрази, нібп 
ХТ°,С? гопорив поруч. Чн так вже прямо
лінійно розуміти їх, чи нема в них 
прихованого змісту?

Якщо людина має мету, всіма помис
лами прагне до неї, то не може вона 
обходитись без науки. Але хапає не все 
підряд. Вибирає те, що послужить 
п меті. Ну. и шляхи навчзння різні. Хто 
обрав інститутську лаву, а хто взяв 
сооі за аудиторію безкраїй стен і там 
засвоює науку праці, майстерності, 
життя. ’

„ г. бездітний.Колгосп «Дружба» Вільшанського району.
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(Закінчення. Початок в газеті 
за 1.3 серпня).

НАС НЕ ПЕРЕМОГТИ...

Крізь ворожі заслони мо
лодь дізнавалась про події 
на фронтах, про подвиги вої
нів, партизанів і підпільни
ків. Подвиг Зої Космоде- 
м'янської повторила на Кі- 
ровоградіцині вчителька- 
комсомолка Марія Іванівна 
Мошнягун. До війни вона 
працювала у селі Підлісне 
Олександрівського району і 
очолювала учнівську комсо
мольську організацію.

Марія Іванівна була 
зв’язківцем підпільного рай
кому партії г виконувала 
відповідальні доручення. 
Поліція таємно стежила за 
нею.

У лютому 1942 року, глибоко 
провалюючись у кучугури сні
гу, вона пізнього вечора добпро. 
лась до Плоскою лісу. Стомлена 
далеким шляхом, тяжко пере
ставляла ноги в задубілих ма
териних чоботах і ціпко тримала 
у руках вузолок. Раптом, мов 
привид, з-за темного куща вийш- 
лн двоє здорованів. Почула на
смішкувато єхидне:

— Куди проти ночі самітньо?
— Чн заблудилась може?! — 

кольнув інший.
Хутко жбурнула вузлик, при

думувала. що сказати. Але да- 
Поліцай помітив рух і на- 

йн^мвся за здобиччю. Підніс 
вузолок, присвітив ліхтариком.

— Патрончики носиш!
— Це не мій вузолок...

У Єлизаветградківській 
в’язниці її довго допитували, 
катували, а потім знову вели 
на допит. «Хто тебе по
слав?», «Куди несла?» А від
повідь одна: «Не скажу». Не 
допомагали ні запевнення 
про збереження життя, ні 
обіцянки про грошову вина
городу... «Ні!» — і все.

Розлючені гестапівці били 
гумовою палицею по голо
ві, кололи голками під нігті, 
підвішували до стелі за во
лосся. Марія тяжко стогне, 
зітхає, викрикує від неймо
вірного болю, але не видає 
нікого. Тоді увечері кати 
витягли її на подвір’я, при
в’язали за косу до коня і 
протягли центральною вули

цею села. Потім почали зно
ву катувати. Повикручували 
руки, відрізали груди, вико
лоли очі. Коли знепритомні
ла, дали кілька уколів, «Ска
жеш?»..

— Прокляття вам... Нас не 
перемогти...

Так мужньо загинула слав
на патріотка і комсомолка 
Марія Мошнягун. Не менш 
болісну смерть прийняли і 
їі вихованці, члени підпіль
ної організації села Під
лісне.

подвиги 
твоїх 
РОВЕС
НИКІВ

26 жовтня 1943 року вранці 
сюди прибули есесівські війська 
для прочісування Нерубаївсько- 
го лісу і знищення партизансько
го загону.

Про це треба було негайно 
повідомити партизан. Комсо
мольці Ваня Юрченко і Ваня Ко
новаленко не гаючи часу напра
вилися у ліс. Це ж саме вирі
шили зробити і юні піонери Фе
дя Шепель і Яша Матвієнко, 
які теж були зв’язківцями у пар
тизанів. Вони пішли різними 
шляхами, щоб попередити про 
небезпеку. Завдяки цій своєчас
ній інформації загін завчасно 
перейшов у сусідні ліси.

Юних патріотів спіймали біля 
лісу розгнівані есесівці. Всю 
лють за зрив операції вороги 
вирішили зігнати на юнаках. .їх 
жорстоко били, палили обличчя 
цигарками, кололи багнетами, 
але ніхто з них не сказав, ку
ди перейшли партизани. Тоді 
фашистські кати вивезли патріо
тів у ліс А усіх чотирьох зако
пали живими в землю. Зараз 
іменем героїв названо Підліс- 
нянську середню школу й вста
новлено пам’ятник у центрі 
села.

Багато славних звершень 
здійснили комсомольці пар
тизанського загону імені 

Ворошилова (секретар Мар- 
кітан А. І.). В організації на
лічувалось 50 комсомольців, 
які ходили у розвідку, про
водили бесіди серед кол
госпників, чинили диверсії, 
брали участь у бойових опе
раціях. Особливою хороб
рістю відзначались молоді 
патріоти Галина Григор’єва, 
Олександр Костянтинов, Лю
бов Чернишова, Олексій 
Корж, Дора Воробйова. Іван 
Лобанов, Микола Михайлен
ко, Іван Середа, Олена Яро
шенко, Катя Бодял, Вітя 
Бондаревський та інші.

Комсомольські організації дія
ли також у селі Йоснпівці Ново- 
миргородського району (секре
тар Леонід Снісаренко), у селі 
Мошорино (Василь Маляренко), 
у Новій Празі (Олексій Шапова
лов) та інших районах області.

Комсомольці І молодь Кірово- 
градщннн входили у підпільно- 
диверсійні групи і партизанські 
загони і виконували найбільш 
відповідальні завдання. Лише по 
наявних звітах керівників під
пільних організацій і партизан
ських формувань в підпіллі на 
території області діяли понад 
1200 комсомольців та більше 
двох тисяч песпілкової молоді.

Комсомольці В. К. Вовченко, Г. Ф. Соколюк, О. І. Бевз очо
лювали підпільні організації у 
Помічній, Знам’янці, селі Крас
ное Іллі Єлизаветградківського 
району, а члени ВЛКСМ М. М. 
Стройков, Є. І. Петров, І. Ф. 
Іванков, М. С. Боровиков, І. Ф. 
Присяжнюк та Г. М. Володій бу
ли командирами партизанських 
загонів і показали себе мужніми 
керівниками і хоробрими вої
нами.

У привітанні ЦК КПРС з на
годи 50-річчя ВЛКСМ гово
рилось: «Батьківщина не за
буде масового героїзму мо
лоді на фронтах і в тилу в 
роки Великої Вітчизняної 
війни. За подвиги на полях 
битв більше семи тисяч ви
хованців комсомолу удос
тоєні звання Героя Радян
ського Союзу, три з полови
ною мільйони — нагородже
ні орденами і медалями 
СРСР».

(«Правда», 1968, 26 жовтня).
У цій високій оцінці партії 

є заслуга і молодих патріо
тів нашої області.

д. клюєнко.

Напружений момент.

СПОРТ

„ЗІРКА“ БЕРЕ РЕВАНШ
12 серпня кіровоградські прихильники футбола 

вперше після місячної перерви, під час якої 
«Зірка» провела 6 матчів на виїзді, знову поба
чили гру своєї команди. Правда, ні місцеві 
спортсмени, ні гості — футболісти ждановського 
«Азовця» — не могли показати високотехнічну, 
комбінаційну гру. Адже весь день і під час мат
чу лив дощ. Поле було в суцільних калюжах.

Ждановські футболісти одразу дали зрозуміти, 
що курс взято на нічию. З перших хвилин вони 
демонстративно почали вибивати м’яч далеко за 
межі поля. Та нічия не влаштовувала кірово- 
градців, які займають значно гірше місце в тур- 
пірній таблиці, ніж гості. До того ж нагадаємо, 
що в зустрічі першого кола вони зазнали від
чутної поразки від ждановців з рахунком 1:4.

Тому паші футболісти із самого початку гри 
притиснули суперників до їх штрафного майдан
чика. Гостям більше нічого не лишилося робити 
як відбивати м’яч, куди попало. Правда, в дру
гому таймі воин часом також гостро і небезпеч- 
по атакували ворота Валерія Макарова, але ос
танній виявився на висоті. Розв’язка настала на 
59-й хвилині. Анатолій Кравченко сильно пробив 
штрафний з далекої відстані. М’яч торкнувся 
когось із захисників «Азовця» І влетів у ворота. 
Через деякий час, після чергового порушення 
правил гостями, той же Кравченко майже з то
го ж самого місця знову дістав право пробити 
штрафний. Цього разу м’яч, спрямований Крав
ченком у ціль, трохи підправив Андрій Товт.

Таким чином, ніровоградці, вигравши з рахун
ком 2:0. взяли репанні за поразку в першому 
колі.

Інші команди першої зони зіграли так: СКА 
(Львів) — «Гомсільмаш» (Гомель) — 0:1, «Дес
на» (Чернігів) — «Спартак» (Івано-Франківськ)
— 3:1, «Буковина». (Чернівці) — «Спартак» (Су
ми) — 6:1, «Кривбас» (Кривий Ріг) — «Балтика» 
(Калінінград) — 3:0, «Металург» (Запоріжжя) — 
«Німан» (Гродно) — 6:0, «Таврія» (Сімферополь)
— «Спартак» (Брест) — 2:2, «Авангард» (Терно
піль) — «Шахтар» (Кадіївка) — 0:1, «Автомобі
ліст» (Житомир) — «Шахтар» (Горлівка) — 1:0.

Наступний тур завтра. «Зірка» знову гратиме 
вдома, прийматиме шахтарів Кадіївки,

На фото: момент гри «Зірки» з «Азовцем». 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Молода робітниця з Свіглоиод- 
ська Ольга Логвиненко на мі
ській першості ДСТ «Авангард» 
стала призером змагань на сто
метрівці

Фото Ю. Лі ВАШ НИКОВА.

СПОЧАТКУ Загайному здалося, 
що десь задзвонив телефон. - 

Дзвінкий деренчливий звук напли
вав .то^-дми хвилями, то набли
жаючи», то віддаляючись, і в пау
зах поміж їх коливаннями наступа
ла напружена глуха німота, ніби все 
довкола западало у безмежно глибо
ку прірву. Потім знову ця німота 
нагло порушувалася і сліпе дерен
чання затоплювало свідомість на
стирливо і вимогливо.

В такі хвилини Загайний напру
жувався, всією плоттю пориваючись 
настріч невідомому, на чийсь, як йо
му здавалося, наполегливий погук.

Одначе звук був надміру довгим, 1 
навряд він міг видобутись з шальок 
Ввнчайного телефонного апарата.

Це вже Загайний збагнув потім, 
коли прийшов до тями і широко роз
плющив очі.

Він лежав горілиць, віч-на-віч з 
небом, далеким і водночас навди
вовижу близьким, набряклим гус
тою аквамариновою барвею.

Тільки тепер Загайний збагнув, 
що джерелом нав’язливого звука в 
не що інше, як він сам, його голова, 
яка боліла нестерпно тяжко і яку 
просто неспромога було підняти.

Довго не міг згадати, де пін І що 
з ним, і тітьки по тому, як пальці 
його правиці діткнулися холодного 
багнета гвинтівки, раптом оговтався 
і згадав усе.

Крупним планом вихопилася з від
стані по-хлоп’ячому легка постава 
старшого лейтенанта Яструба, його 
плескомвде ніби випрасуване облич
чя, ст/і_/.№ьрений криком рот і баг
ряні відблиски па лакованому даш
ку кашкета. А потім пам’ять про
явила відразу кілька плівок, на яких 
Загайний впізнавав і не впізнавав, 
налиту хижим спрчтом, страіппу у 
своїй відчайдушній рішучості спину 
сержанта Мухамеджієва, по-дитячо
му безпорадні очі зв’язкового Вас! 
Усатова. артилерійську дуель, стрім- 
кі свічі ракет, збожеволіле іржан
ня їздових коней полкової кухлі, 
кулеметні черги і кров на щоці у то
го ж таки Яструба, і обірваний по
гон на шинелі солдата Сатюкова, І 
стогін, і жах. — усе сум’яття отієї 
страшної ночі. 

Всі бігли вперед. Загайний теж 
біг, підхоплений якоюсь неймовір
ною силою, біг. не відчуваючи ваги 
власного тіла, весь зібраний для 
Улару, з єдиним бажанням — не 
відстати. Солдата його роти щось 

-кричали, він теж кричав, і йому зда
валося. що той крик народжується 
незалежно від нього, поза його по- 
• сю, живе своїм життям, і мав 
якесь окремішій. незбагненне для 
нього, рядового Загайного, значення.

а потім сталося найстрашніше, 
лагаїшиї) 1 зараз „е МІГ Збагнутн, чн 
і" каспРавд.І, чи тільки
тп» .прявиділось скарлючений
Гц і 1 2 3 виразні, попелясто-

1) Тяхше, тихше.
2) Спокійно, солдат.
3) Ти втратив багато крові,
<) Пий.
5) Дурень.

«Ті людські нутрощі. і хоч
це був не перший бій У ЖИТТІ сол
ги?4 5 ,3агабного, ВН1 ляд людськоГ

,еРті ще ніколи не'завдавав тако
го жаху і відразу як це видиво: йо
го іанудило.

Діймо Загайного бігли солдати, 
'іріоиою чечіткою захлиналися куле-

мези, люди піднімалися І падалн, І 
знову схоплювалися, а він,'схилив
шись, блювався.

Загайний не знав, скільки він отак 
простояв, зіпершись па приклад 
гвинтівки — можливо, всього тільки 
одну мить — коли ж знову помчав 
уперед, наздоганяючи своїх, громо
вий вибух позбавив його рівноваги, 
відокремив від землі і владно жбур
нув п атрацитову пащу ночі.

Потому лишився тільки вібруючий 
звук та оце підступно мирне небо, 
туго налите густим аквамарином. 
ОАГАИНИЙ спробував поворухну- 

тися, але тіло, колись таке слух
няне, піддатливе найменшому пору
хові мислі, тепер повстало проти 
нього, категорично відмовилося слу
жити.

Загайному було дивно і незвично 
усвідомлювати цей бунт: кілька ра

В. БДЗИЛЕВСЬКИЙ

ЗА КОСОГОРА!
ОПОВІДАННЯ

зів пін намагався бодай звестися на 
лікоть і роззирнутнея довкола, але 
неймовірний біль протинав наскрізь, 
і він втрачав свідомість. -Тільки пра
ва рука ще належала йому і, ру
хаючи нею вздовж тулуба, Загай
ний раптом відчув, як пальці торк
нулися чогось ослизло-теплого.

— Та чн не помираю я бува, — 
вперше вголос проказав Загайний, 
але не почув свого голосу і заше
лестів сухими губами. До знемоги 
хотілося пити. Він знову спробував 
повернутися, але тільки скреготнув 
зубами і втратив свідомість.

Оговтався Загайний від чужого 
дотику: хтось різко повернув його на 
бік, кожен прожилок озвався пеку
чим криком, в очах потемніло і ста
ло тяжко дихати. Загайний шарп
нувся і неймовірним зусиллям волі 
знову десь на грані запаморочення 
різко повернув голову.

— Ляйзе, ляйзе!). — ледь торк
нулися його чужі незрозумілі слова.

«Це галюцинації», — заспокоюю
чись подумав Загайний, але рапто
вий здогад струснув його пригаслу 
свідомість, — а чн не в полоні він? 
------Руїх, зольдат2). — знову вда
рився об його напружений слух низь„ 
кий чоловічий голос.

— Німець, — ахнув Загайний, від
критим ротом уривчасто хапаючи 
повітря.

Так, це Гі справді був німецький 
солдат — горбоносий, підстаркува
тий. з виснаженим вузьким облич
чям. Зелений мундир висів па ньо
му, як на кілку, завеликий кашкет 
наповзав па очі І німець час від ча
су мусив його поправляти. Всім 
своїм незугарним виглядом він на
гадував дивакуватого сільського 

дядька, по непорозумінню зодягнуто
го у чужу військову форму.

— Ах ти ж, зачуханець, — Загай
ний аж зіщулився від ненависті, 
страху і огиди. Йому до відчаю за- 
баглося затопити німця прямо в 
пику, але був задля цього надто 
кволий і безпорадний. І скаженію
чи віл власного безсилля, Загайний 
заплакав і ірубо вилаявся.

Одначе німець не звернув па те 
найменшої уваги швидко і вправно 
оголив Загайному стегно, розірвав 
стерильний пакет і кілька хвилин во
зився з затопленим кривавицею 
м’ясом.

Переп’язуючи. він схилився так 
низько, що Загайний, коли б не на
вісний біль, міг би вільно перелічи
ти білясті остючки па його неголе
ному обличчі.

— Ду ферлер блатЗ), — бурмотів 

німець, викручуючи головку фляги,
— трінкеї).

Першим порухом Загайного було
— плюнути, відштовхнути цю добро
зичливо простягнуту руку, але весь 
сенс існування вимірювався зараз 
одннм-еднніїм ковтком води. Пити 
хотілось нестерпно, а можливість 
погамувати спрагу була така ймо
вірна, що спечні його вуста якось 
самі собою жадібно припали до 
округлої металевої шийки.

Кислуватий присмач теплої ріди
ни терпко збуджував. Але потому 
страшна підозра раптом осяяла За
гайного: цей фашист, скористав
шись із його немочі-вочевидь хоче 
зберегти радянського солдата, щоб 
використати згодом як «язика»'. І 
тут Загайний- згадав про свою гвин
тівку.

— Ду біст думкопфС). — незлоби
во засміявся німець І виразно тиць
нув себе пальцем у лоб.

— У-у, гад. — прохрипів Загайний, 
•— попався б ти мені вчора...

Він І сам не був певен, що стало
ся б, коли б випало зустрітися З 
оцим миршавеньким німцем учора, 
але всім своїм зболеним нутром від
чував — хтось із них двох мусив би 
вмерти ..

Загайного знопу мучила спрага, 
надсадно кричало пошкоджене стег
но, але — липо дивне — очі злипа
лись самі собою.
І/ ОЛК Загайний проснупся, уже 

повечоріло. На лагідному ок

самиті неба виляскували доброзич
ливі помаранчеві зорі. Терпка про
холода накочувалася на степ, випов. 
нювада свіжістю довколишню тншу.

Десь поряд прокричав сонний пе
репел, зачинали зачаровану сюїту 
коники.

Спочатку Загайному здалось, що 
він страшенно самотній в оцій уло
говині, начиненій дурманячим пахом 
вив'ялених врун і ледь вловимим па
хом диму. Але за якусь мить очі його 
постерегли знайому згорблену пос
тать. Німець порпався у своїм ран
ці і щось тихо иасвнстувап. Заува
живши погляд Загайного, він прияз
но усміхнувся і залопотів. Потім ви
добув Із ранця шматок вівсяного 
хліба, переламав його пополам і по
ловину простягнув Загайному.

— Ну і чорт з тобою, — майже 
примирливо пробурмотів Загайний і 
взяв хліб. Щоправда, йому було 
дещо не по собі від незвичного су
сідства.

Загайний намагався розворушити 
п собі зненаписіь, яка ось уже три 
роки визначала єдиний зміст його 
життя. Але ненависті чомусь не бу
ло. Натомість пригноблювали утома І якась незрозуміла порожнеча.

За три роки війни Загайний не раз 
бував на волоску від смерті, а піс
ля того, як дізнався про загибель 
дружини і трирічного сина, збайду
жів до себе. Трагічний випадок по
збавив життя сенсу. компенсувати 
жорстоку втрату було до відчаю ні
чим і єдиним порятунком для сол
дата Загайного стала мста. Вона 
виправдувала його Існування і на
віть начиняла злою радістю в ті дні, 
коли до кількості забитих ворогів, 
яким він старанно вів облік, долу
чався ще один. Ворог заслуговує 
тільки на покару — це стало правій 
лом, яке не передбачало винятків. 
Солдат Загайний навіть не допус
кався думки, що може бути інакше. 
1 псе ж...

Облудна тиша натужно репнула, 
протаранена близьким гарматним 
пострілом. За ним, ніби змагаючись, 
загукали інші. Десь там. за косого
ром, зароджувався непевний гул, 
щохвилини він наростав, ширився, 
поглинаючи всі інші довколишні 
звуки. Звсчоріле небо розпанахали 
гострі блискавиці.

— Невже знову? — завмираючи 
подумав Загайний.

Обличчя німця видовжилося, він 
теж иапружився, дослухаючись до 
гулу канонади. І раптом Загайний 
збагнув усе. Збагнув так ясно, як 
ніколи. І впевненість, що псе мав 
статись саме так. л не інакше, пн- 
попнила його надією.

Отож, запекла атака не дала на.
слідків. Німці втрималися на своїх 
рубежах. Проклята висотка, як і
раніше належала їм, і наші, ви
гравши час, повторно йшли на
штурм.

— Але звідки ганки? — уже за 
хвилю спантеличено розмірковував 
Загайний, коли земля глухо завіб
рувала І тяжка металева потвора, 
підминаючи під себе кущі шипшини 
І глоду, промчала поряд. Невже 
хлопцям з дивізії Лукаша вдалося 
прорвати фашистську оборону І

прийти на поміч своїм? Якщо 
так, то фашистам капут.
НА якусь мить Загайний забув і і . 

своє поранення і про настирний 
біль у пахові. Можливість бути за
битим своїми ще не торкнулася його 
збудженої свідомості: подумки він 
знову буп там — з старшим лейте
нантом Яструбом, з Ваською Усато- 
вим. з похмурим, але по-жіночему 
жалісливим Сатюковим.

Нараз Загайний звернув увагу па 
німця, який незрушио стояв у кіль
кох кроках від нього.

В позі його — напружепо-очіку- 
вальній — не змінилося нічого на
віть тоді, коли на крутому косогорі 
у нервовому сяйві ракет замаячили 
радянські піхотинці і навально 
«ура» затопило улоговину.

— Лягай, Ідіот, — втрачаючи рів
новагу, закричав Загайний.

Тх розділяли всього кілька метрів. 
Але для Загайного ця відстань була 
зараз довшою під відстані на най
дальші планети.

В'їдливо - іронічно затенькали ку
лі, зацвьохали незримими батіжка
ми. Німець якось дивно шарнувся, 
обіруч розчепіреними пальцями ухо
пився за груди і впав долілиць.

—Зпідкн він тут? — по хвилі 
здивовано пролунав молодий голос.

— А-а, чи не все одно — одним 
гадом менше, — почувся Інший, за
сипаний.

— Сергійку, та тут ще один, на
ший...

— Живий?
Чорна тінь упала Загайному на 

обличчя, в ніздрі вдарив різкий дух 
махорки.

— Житій, братці, живий, — роз
чулено прошепотів Загайний і під- 
ияп руку. Він поривався щось сказа
ти, тицькав пальцем у нерухоме 
тіло німця, але солдати його не ро
зуміли.

В медсанбаті, куди потому потра
пив Загайний, йому зробили опера
цію. Хірург Сгаткевнч, дапнііі зна
йомий, вправно орудуючи скальпе
лем, вилучав із стегна осколки.

— Одначе здорово тобі влетіло,— 
похитував крупною головою у біло
му циліндрі,—коли б не вчасна пе
рев’язка. бути б тобі в гостях у лю
ципера. Перетята артерія...

Значить німець таки врятупап йо
му життя? Загайний переповів хі
рургові спою історію.

— Гм. дивно, — роздумливо ска
зав Статкевич. — Певна річ. той ні
мець антифашист, або ж дезертир.

— Значить І поміж ними трапляю
ться люди? — Загайний аж зпіпся 
на ліжку, вдивляючись у широко
виде обличчя лікаря.

— Зпісно. — стенув плечима хі
рург. — одначе це нічого не міняє: 
війна є війна і вибір треба робити 
завчасно...

Спав Загайний неспокійно: поро- 
«іаися, кричав.

Медсестра, яка опівночі підійшла 
до його ліжка, щоб поправити спов
заючу ковдру, виразно почула урив
частий шепіт: «Ляж... уб'ють!»

— Спи, спи, горьопаний, заспокій
ливо сказала вона і солодко позіх
нула.
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вгинається 
від червоно- 

яблук, на 
зеленавим 

дозрівають 
а на

АДХОДИТЬ осінь. В 
садах 
гілля 
боких 
полях 
латтям

кукурудза, 
левадах туманіють 

голови капусти, 
добрий буде уро- 
хто допоміг дбай-

а

для ДОПИТЛИВИХ

буряки, 
росяних 
розкішні 
Високий, 
жай! А
ливому господарю виплека
ти гарні дари осені? Адже 
у згаданих сільськогоспо
дарських культур багато 
ворогів: горохова та садова 
плодожерка, озима і капус- 
тяна совка, кукурудзяний 
метелик тощо, Господар, не 
покладаючи рук, боровся з 
шкідниками, 
сади і поля 
тами. Він навіть не підозрю
вав, що вбиваючи совку, 
плодожерку, метелика, зни
щує і трихограму, мініатюр-

збрискуючи 
отрутохіміка-

ну перетинчастокрилу ко
маху.

Що ж це за комаха? 
Трихограма має довжину 
тіла 0,3—0,6 мм, може пе
релітати на відстань від 18 
до ЗО метрів. Здебільшого 
веде повзучий спосіб існу
вання. Чому? їй завжди по
трібно знаходити яйця зга
даних шкідників, щоб у них 
закласти свої. Отже, вихо
дить так, що майбутнє по
томство шкідника перестає 
розвиватися ,гине, зате но
вонароджена трихограма 
благополучно вилітає з чу
жого яйця, 
нове яйце 
трихограма 
до 40 яєць.

і тут же шукає 
шкідника. Одна 
може відкласти

Але часто при невмілій 
обробці рослин отрутохімі
катами, при несприятливій 
погоді трихограма гине. Як 
же тут бути? На допомогу 
приходять біолабораторії. 
В нашій області їх більше 
тридцяти.

Процес штучного виро
щення трихограми досить 
простий. У дерев’яні сад
ки рівним шаром висипа
ється пастеризоване зерно 
ячменю. Потім зерна зара
жаються яйцями сітотроги 
(шкідник хлібних запасів). 
Через деякий час народжу 
ється гусінь, яка інтенсивно 
вгризається в зерно, 
кується, 
ляється

трихограми, для 
ділянки саду —

а незабаром 
здорова міль.

ляль- 
з’яв- 
Міль

збирають, сортують в кон
тейнерах, де вона відкладає 
яйця, конче необхідні для 
розмноження трихограми.

Цікаво, що для знищення 
шкідників на одному гек
тарі буряків потрібно де
сять тисяч 
такої ж 
150 тисяч.

В нашій області штучно 
вирощується бура і садова 
трихограма. Найкраще на
лагоджена робота по виве
денню корисних комах в 
Новомиргор о д с ь к о м у, 
Олександрівському, Зне- 
м’янському та Ульяновсь
кому районах.

В. ІОР’ЄВ.
.м. Кіровоград. '

Макрогенератор
ЩЭРОКУ людина освоює все нові 

куточки планети: плавають у во
дах автоматичні 
цюють прилади 
Для них потрібна 
вити її на далекі

Раціональніше 
місці споживання. В багатих сонцем 
місцевостях для цього використо
вують сонячні батареї. Але їх засто
сування до останнього часу стриму
валось невисоким — до 10 процентів 
— коефіцієнтом корисної ДІЇ.

Проблема ефективного джерела 
живлення електро- і радіоапаратура 
вирішена новим радянським напів
провідниковим генератором «Фото
вольт». Фотоелектричний генера
тор, розроблений у Московському 
інституті джерел струму, може бути

метеостанції, пра
на кулях-зондах. 

енергія. Як доста- 
об’ектн?
шіроблятн її на

на 220 вольт
використаний як датчик температу
ри, в приладах орієнтації об’єктів 
підносно джерела випромінювання в 
фотометрії і в інших областях нау
ки і техніки.

Новий генератор має суттєві пере
ваги в порівнянні з старими соняч
ними батареями. Майже в десять 
разів виросла напруга і щільність 
струму з одного квадратного санти
метра активної площі генератора. 
Відповідно збільшилась і потуж
ність.

Генератор використовує випромі
нювання такого діапазону спектра,в 
якому звичайні батареї працювати 
не могли. Це обумовлено майже 
повного прозорістю робочої поверхні 
генератора до інфрачервоного випро
мінювання, особливою технологією

виготовлення активного шару і ори
гінальною конструкцією, яка дозво
ляє в два рази збільшувати корисну 
поверхню генератора.

Генератор «Фотовольт», що випус
кається в герметичному і термостій- 
кому виконаннях, в багато разів зни
жує вартість електроенергії, а в парі 
з спеціальним концентратором до
зволяє одержувати напругу в 220 
вольт практично в будь-якому місці.

До «Фотовольту», котрий в травні 
буде експонуватися на Міжнародній 
виставці «Мезюкора» в Парижі, 
проявляють інтерес\крупні фірми ба
гатьох країн. Всесоюзне експортно- 
імпортне об’єднання «Ліцензінторг» 
організувало продані ліцензії на цей 
винахід, яке запатентовано в Англії, 
Франції, ФРН, Японії і США.

Станіслав СОКОЛОВ, 
інженер. 
(АЇІН).

О

?v Ж.'" ■

НАФТА СИБІРУ, 
ПРОДОВЖЕННЯ СЕНСАЦІЇ

Відкриття сибірської нафти свіг назвав сенсацією XX 
віку. Більше всього нафти і газу виявилось в Тюмені. Вже 
22-е родовище відкрито в сусідній Томській області. Одно
часно продовжувався пошук нафти і газу п іншому круп
ному районі Західного Сибіру — на півночі Новосибір
ської області. Раніш геофізики і робітники бурових пар
тій знайшли тут декілька родовищ, які давали невелику 
клькість нафти 1 газу, а цьогорічної весни працівники 
Північної нафторозвідувальної експедиції виявили тут 
промислову нафту: вона одержана при випробуванні 

■ Верх-Тарської свердловини з глибини 2450 метрів.
— Пошук палива ми ведемо тут порівняно недавно, — 

розповів кореспонденту АПН викопуючий обов’язки на
чальника Новосибірського геологічного управління Інженер 
Нафаїл Півень. — В європейській частині країни потуж
ною вважається свердловина з дебетом 1—5 тонн на до
бу. В Сибіру, де методи нафтодобування складніші і 
нафта знаходиться, як правило, у важкодоступпнх райо
нах, вимоги до дебету свердловин більш жорсткі. Верх- 
Тарська свердловина, за нашими прогнозами, зможе да
вати 40 — 100 тонн нафти на добу. Вона, буде не єди
ною: розмір нафтоносної площі — приблизно 250 квадрат
них кілометрів. Крім того, ми передбачаємо, іцо свердло- 
оини тут будуть багатошаровими, тобто, нафта прийде з 
різних горизонтів. Новосибірська нафта відзначається ви
сокими якостями. Дальша її розвідка інтенсивно продов
жується.

О-

Ч--

Микола МЕЙСАК, 
кореспондент АПН.
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м. Кіровоград, зуп, Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35» 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту -= 2-45-31 решти відділів «= 2-45-36.

Б К 02439. Індекс 61197.

Поступила в продаж перша партія 
малогабаритних транзисторних пе
реносних телевізорів «Електроніка 
ВЛ-100», серійний випуск яких ос
воєний па ленінградському заводі 
«Мезон».

Па знімку: працівниця складаль
ного цеху заводу «Мезон» Наташа 
Носова перевіряє настройку нового 
телевізора.
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ГЕС В ДАР’ЯЛЬСЬКІЙ
УЩЕЛИНІ
Дар’яльська ущелина, пробита не

самовитим Тереком в горах центрально
го Кавказу, здавна захоплювала поетів, 
а в наш час приваблює гідроенергети- 
ків.

Ще в 1932 році північно-західніше 
Дар’яла була побудована перша в 
СРСР писоконапорна Гізельдонська 
гідроелектростанція. Але бурхливий роз. 
виток індустрії Північно-Осетинської 
Автономної Республіки вимагає вико
ристання всіх енергетичних ресурсів. 
Тому тут буде побудована ще одна 
гідростанція — Дар’яльська.

Ленінградські інженери вирішили спо
рудити будівлю Дар’яльської ГЕС під 
землею, збоку від ущелини. Води Тере-

ка спрямуються на її турбіни по особли
вому каналу. Якщо на Гізельдонськін 
ГЕС вода на турібни поступає з висо
ти трьохсот метрів, то на Дар’яльській 
ГЕС висота падіння води складе більше 
шестисот метрів, 
диться на

Зараз проект знахо- 
затвердженні.

Юрій ЗЕНЮК, 
кореспондент АПН.

МУЗЕЙ
ЗАМКУ

В РИЦАРСЬКОМУ

(АПН-Прагонрес). В густихПРАГА. (АП Н-Прагопрес). В густих 
лісах Західної Словакії і сьогодні гор
до зводиться в небо старовинний за
мок «Червоний камінь». Він був збудо
ваний в 1230 році місцевим королем.

Пізніше його купив відомий банкір
ський будинок Фугерріп, які володіли в 
епоху Рснессанса мідними шахтами 
Словакії, Нові володарі реконструюва
ли будівлю, перетворивши Ті в добре 
укріплену фортецю для відсічі набігів 
турецьких яничар.

Недавно після заиершеніпі реставра
ційних робіт, в «Червоному камені» від
крився музей старовинних меблів і по
суду. Колекція, виставлена в його залах, 
широка І являє собою велику історичну 
цінність. Тут зібрані меблі І посуд, по
чинаючи з епохи Ренессана і закінчую
чи минулим віком. В «Рицарському за- 
лі», який зберігся з часів заснування 
замку, глядачі побачать старовинну 
зброю.

Новий музей — один з найбільших в 
Європі.

1

ТАШКЕНТСЬКІ ЗВІРОЛОВИ
О ООПАРКИ багатьох країн просять прислати тварин, які 

населяють горн Таджикистану, піски Туркменії, коми- 
шові зарослі Узбекистану 1 Каракалпакії. Фармацевтична 
промисловість чекає «суху отруту» гюрзи.

— Все цс наша продукція, — говорить директор серед
ньоазіатського зоокомбінату Ливар Мамедов. «Цехи» ком
бінату простягліїся на тисячі кілометрів. Сніжного барса і 
білоголового грифа звіролови добувають в горах Паміру 
кулана і дику кішку — в заповідниках Туркменії. На від
лов кожного звіра зоокомбінат одержує ліцензію від уряду 
національної республіки. В 1969 році п Таджикистані не 
можна було виловлювати снігового барса: сувора зима не
гативно вплинула на поголів’я цих рідкісних звірів, і уряд 
республіки заборонив їх відлов. А ловля І відстріл гірсько
го красеня гпннторогого козла давно заборонена. За остан
німи даними, в Таджикистані залишилося біля дпохсот коз
лів та кілька десятків екземплярів збереглося в Афганіста
ні. Спеціалісти комбінату вирішили розводити гвннторогого 
козла в неволі.

Є на комбінаті і серпентарій, де утримуються понад 450 
отруйних змій Середньої Азії і Кавказу. В жарку пору їх 
випускають у вольєр, де все наближено до природних умов. 1 
взимку, і_ плітку щомісячно проводиться «доїння».

Йосип СИГЛЛОВ, 
кореспондент АПН,

В інституті хімічної фізики Академії наук СРСР групою на
уковців, очолюваною кандидатом хімічних наук Геннадіем Ко- 
місаровим, створений апарат, який здатний модулювати функ
ції зеленого листкі. На цій моделі досліджуються перетворен

ня вуглекислого газу і воли під дією проміння лазера в орга- 
нічні речовини.

На фото: установка, яка моделює процеси, що відбуваються 
в зеленому листі -піл час фоотосинтезу,

Фото і. БОТКІНА. АПН,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкв, 2.
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК, 17 СЕРПНЯ, 

ПЕРША ПРОГРАЛ1А. І7.00 - 
Всесоюзні змагання з футбола 
серед дворових і вуличних 
команд. (Донецьк). 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.20 — Для ді
тей. Мультфільм. «Жадібний 
Кузя». (К>. 18.30 — «Відмінни
ки третього семестру*. (Хар
ків). 19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Динамо» (К) —

«Зоря» (Луганськ). 20.45 — 
Республіка жнивує. (Донецьк). 
21.00 — Оголошення. (Кірово
град). 21.05 — Кіножурнал та 
художній фільм «Знайомтесь— 
Балуев». (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 21.00 - 
Спектакль Бакинського театру 
опери та балету ім. Ахундо
ва. (К).

ВІВТОРОК. 18 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. Ді.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Спогади про льотчика», 
(К), 11.45 — До Дня Повітря-

його Флоту. «Під крилом океа
ну». (ЛІ). 12,15 — Кіножурнал, 
та художній фільм «Змова по« 
слів*. (Кіровоград). 16.50 —• 
До Дня Повітряного Флоту 
СРСР. (К). 17.10 — Телевісті
(К). 17.30 — Телевісті. (Кірово
град). 17.50 — «День за днем»« 
Інформаційна програма. (Кі
ровоград). 18.00 — Новини, 
(ЛІ). 18.05 — Концерт. (М).
19.45 — Програма «Час». (М), 
20.00 — Баскетбол. СРСР — 
США. По закінченні — нови
ни. (ЛІ). 21.40 «Здрастуй, лю
дино». Молодіжна программ. 
(Дніпропетровськ). 22.25 —'ху^' 
дожнім фільм. «Змопа послі її», 
(Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.25 - 
Ганці Надзбруччя. (Львів).

СЕРЕДА, 19 СЕРПНЯ. ПЕР-- 
ШЛ ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вими. (М). 10.15 — Кольорово
телебачення. Для школярів. 
«Графи та чарівна паличка». 
(ЛІ). Ю.45 — Художній фільм 
«Чапаев». (Кіровоград). 17.00-л 
«Слава солдатська». Телеаль- 
маках. (Львів). 17.40 — Теле* 
вісті. (К). 18.00 — Телевісті» 
(Кіровоград). 18.40 — Моло
діжна програма «Обрій». (КІ* 
ровоград). 19.20 — Кольорово 
телебачення. МультипанорамД, 
(М). 20.30 — Програма «Част
ім), 21.00 — Художній фільм 
«Марися і Наполеон». (Кіро
воград).

ПОГОДА
н-Д передбачається мінлива хмарність, короткочасну , дощ. Вітер західний сильний до штормового. Тсміїерзтгрз иопД ' 

ря - 15 — 20, по Місту - 17 19 градусів.
б 17 серпня —• мінлива хмарність, 16 серпня часом лот. (7 
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