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ВИМПЕЛ „МОЛОДОГО КОМУНАРА,,
З мстою дальшого розгортання 

соціалістичного змагання між ком
сомольцями і молоддю Побузько- 
го нікелевого заводу за достроко
ва взедення в дію нового підпри
ємства та залучення в змагання 
широких кіл робітничої молоді 
редакція обласної газети «Моло
дий комунар» встановлює перехід
ний Червоний вимпел.

На лицьовій стороні вимпела на
пис — «Кращому комсомольсько- 
молодіжному колективу», на зво

ротній — «Молодий комунар» — 
орган Кіровоградського обкому 
ЛКСМУ».

Вимпелом будуть нагороджува
тись комсомольсько-моло д і ж н і 
колективи будови, які успішно ви
конують і перевиконують виробни
чий план, по-творчому підходять 
до використання техніки на будів
ництві і монтажу, виготовлення не
стандартного обладнання; по-гос
подарському дбають про еконо-

— НА ПОБУЖЖІ
мію і бережливість на своїх робо
чих місцях; раціонально викорис
товують кожну хвилину зміни, бе
руть участь в раціоналізаторсько
му русі. Обов’язковою умовою 
перемоги в соціалістичному зма
ганні с також успішна здача Ленін
ського заліку «Рішення XXIV з'їз
ду КПРС — в життя!», навчання в 
гуртку комсомольської політосві
ти, активна участь в громадському 
житті.

Вимпел вручатиметься щомісяця.. Омеляна . ВЕЛЕТА на будов! любовно називають 
ветераном. Він тут з дня закладення фундаменту 
заводу. Зараз Омелян очолює одну з кращих 
бригад арматурників.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА«

ЩОБ ПІШОВ 
НІКЕЛЬ

Все чіткіше вимальовуються обриси майбутнього 
ГІобузького нікелевого заводу. Широчінь степу ніби 
підкреслює велич його корпусів, труб, будівель.:. А 
над цією величчю — дзвін голосів юних і завзятих, 
Піднімається ударна комсомольська будова.

Сьогоднішній день будівельників — високі темпи 
монтажу обладнання та налагоджувальних робіт« 
Адже завод вийшов на пусковий рубіж. В Ди
рективах XXIV з'їзду КПРС но п'ятирічному плану 
розвитку народного господарства СРСР на 1971 — 
1975 роки сказано: «Закінчити будівництво Побузько- 
го нікелевого заводу».

Зараз вже готові до здачі державній комісії відді
лення середнього дроблення, фільтрувальна станція, 
котельня, насосна і компресорна станції. В експлуа
тацію прийняті і трубчаті печі першої черги.

В кар'єрі поблизу села Дсренюхи багатотонні 
КРАЗн щодоби перевозять у відвали 3—5 тисяч ку
бометрів породи понад завдання. ,

Будівельники зобов’язалися до серпня цього року 
закінчити першу чергу заводу. Побузький нікель — 
справа недалекого майбутнього. Про це дбають юна
ки і дівчата, кожен учасник ударної комсомоль
ської. , . - ч.
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Б повідомленні облетатуп- 
равліїшя наводяїься дані по ви
робництву найважливіших ви
дів продукції. Повідомляється, 
зокрема, що порівняно з попе
реднім роком вироблено біль
ше бурого вугілля, вугільних 
брикетів, графіту кристалічного, 
сільськогосподарських машин, 
сівалок тракторних, збірного 
залізобетону. Збільшився ви
пуск товарів народного спо
живання,

Однак при виконанні річного 
плану промисловістю в цілому 
частина підприємств не спра
вилися з виробничою програ
мою. Недовиконане завдання 
по виробництву Цегли буді
вельної, масла тваринного, 
швейних: виробів, ліжок мета
левих і деяких інших видів 
продукції. Не всюди забезпе
чено випуск продукції в по
трібному асортименті та висо
кої якості. На багатьох про
мислових підприємствах но 
повністю використовують ви
робничі потужності,

Освоєно 41 новий .вид виро
бів і почато їх випуск. Тривав 
процес механізації і автомаги- 

цання «илыитпслпишг, зації
ласне управління по прЦсі, іЬа- • 
лахівський вуглерозріз, (Право- п_ппп„■ і 
градськ! заводи — тракхоріих впроваджено-, понад 10 тисяч '?£кия план аркуш 
гідроагрегатів, та .«ЧеР^«а винаходів і раціоналізаторських птиц" з також яєць 
зірка», олександрійські Заводи . пропозцц^ дає ІП3^,;О
— електромеханічний та під- .! . с

■ йомно-транспортного устатку- . і Ц 1.^мільйона '.карбованців, еко- . 
оання, Гайворонський теплово- ІЮМІV ДЗ рік, .

.3 рубс’жГ ‘йодоЛалй ’тру
дівники Сільського господар-

Обласне статистичне управління підбило 
підсумки виконання Державного плану 
розвитку народного господарства 
Кіровоградської області в 1971 році

і, лузі промисловості: електро
енергетика — на 7, наливна 
промисловість — на 5, маши
нобудування та металооброб
ка — на 11, лісова, деревооб
робна й целюлозно-паперова 
промисловість — па 9, промис
ловість будівельних матеріалів 
<— па 4, легка промисловість — 
па 6 процентів. Виробництво 
товарів культурно-побутового 
призначення зросло па 19 про
центів.

Добрих наслідків господарю
вання у минулому році І домог
лися окремі об’єднання,! облає-1 
ні управління та промислові 
підприємства. Серед них вироб
ниче об’єднання < Дніпроенерго- 
будіндустрія», комбінат «Олек
сандрія вугілля», обласне управ
ління харчової промисловості, 
виробниче об'єднання М’ясної 
промисловості, обласне І об'єд
нання «Сільгосптехніка]-^ юб- зації промислового .виробни- 

ісіво- цтва- народне госіїодарсгво

. Трудящі Кіровоградщиип, 
говориться в повідомленні обл- 
статуправліния, втілюючи в 
життя рішення XXIV з'їзду 
КПРС і XXIV з'їзду КП Украї
ни, розгорнули соціалістичне 
змагання за дострокове вико
нання плану першого року де
в'ятої п'ятирічки і добилися в 
1971 році дальших успіхів у 
розвитку народного господар
ства, піднесенні матеріального 
і культурного рівня народу. Ос
новні завдання річного плану 
виконано, а по ряду показників 
перевиконано.

В галузі промисловості річ
ний план реалізації продукції і 
виробництва найважливіших її 
видів перевиконано. Річне зав
дання по видобутку вугілля, 
виробництву електроенергії, ву
гільних брикетів, сівалок трак
торних, м'яса, товарів культур
но-побутового призначення і 
господарського вжитку вико
пано, достроково.
, Й? з^імЬ^н-й-мйї- Зйілйв-
цтво продукції в 1971 році по оький графітний комбінат та 
рівняно 3 1970 роком окремі.гЯ- - ряд інших, (

143,2 мільйона карбованців і ' 
збільшились на 5 процепгів. 
Тривало дальше зміцнення ма
теріально-технічної бази сіль
ського господарства.

Впевнено розвивалися тран
спорт і зв’язок, капітальне бу
дівництво.

У 1971 році почалося здій
снення заходів по підвищенню 
матеріального добробуту і 
культурного рівня народу, пе
редбачених Директивами XXIV 
з'їзду КПРС. Середньомісяч
на грошова заробітна пла
та робітників та службовців 
збільшилась на 2,7 процента і 
становила близько 109.5 карбо
ванця, Оплата праці колгосп
ників підвищилась па 3,6 про
цента.

Роздрібний товароо б о р о т 
державної і кооперативної тор
гівлі становив 670 мільйонів 
карбованців і зріє у порівня
них цінах на 7,2 процента.

Незважаючи на значне зро
стання товарообороту, попит 
населення на деякі товари, зо
крема на оселедці, рибу, окре
мі види шерстяних тканин, 
одягу і взуття, задовольнявся 
ще не повністю.

За рахунок коштів держави, 
колгоспів і населення введено в 
експлуатацію житлові будинки 
загальною площею понад 419 
тисяч квадратних Метрів, що на

ства. Валовий збір зерна стано
вив 2 мільйони- 958 тисяч тони, 
що на 14,3 процента більше кро
ти 1970 року. Врожайність всіх 
зернових культур становить 
32,6 центнера па кожному гек
тарі, в тому числі озимої пше
ниці — 37,7 центнера. Колгос
пи і державні господарства об
ласті виконали план виробни
цтва зерна на 122,7 процента, а 
завдання продажу хліба дер
жаві — на 139,2 процента. Ва
ловий збір цукрових буряків 
(фабричних) становить 3 міль
йони 195 тисяч тони, соняшни
ку — 252 тисячі тонн, картоп
лі — 381 тисяча топи, овочів— 
152 тисячі тоїін.

Дальшого розвитку набрало 
тваринництво. Поголів’я худо
би зросло і по всіх катеео- 
Гіях господарств складало на 

січня 1972 року: великої ро
гатої худоби — 860,5 тисяч го
лів (а тому, числі — 344,3 тися
чі корів), свиней — 996,9 тцеячі 
голів, овець і Кіз — 385,9 тися
чі голів. Всіма категоріями гос
подарств вироблено 130 тисяч 
тонн м’яса (У< забійній вазі), 
794,6 ■'тисячі тонн молока. 427.3 
мільйона штук' ясцц. 1292 тон- 
цн вовни. Народногосподар
ський план закупок худоби, ,п ___- • •------------ » перевяко- 49 тисяч квадратних метрів 
нан'о.----------------------- . \. . ч більше, між у 1970 році.

Капітальні, фкдаденнц держа- Дальших успіхів досягнуто у 
. ви .і крлгоспів у розвиток-сіль?.. розвитку народної освіти, кам
ського госБрддрстаа. по. всьому ,.. кп і-культури, поліпшилась ме: 
коїщіле^су ” робіт становили дщіна Допомога населенню.



-----  2 стор, -----------

НА ТРИБУНУ 
XVII ОБЛНСНОІ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

J-JA ВСІХ ділянках, де працює молодь, 
де створені комсомольсько-моло

діжні колективи, спостерігається підне
сення трудової і політичної активності 
юнаків та дівчат,. 12 із 126 таких колек
тивів у Кіровограді до 15 'рудня мину
лого року виконали план першого року 
п ятирічки. Відома бригада автоматни
ків Олександра Заоіни із метизного цеху 
заводу «Червона зірка», бригада ма
лярів будівельного управління «Цивіль- 
буду» тресту «Кіровоградпромбуд», яку 
очолює Віталій Лунгол, торговельники 
відділу електротоварів центрального уні
вермагу — це ті, кого ми ставимо за 
приклад, поширюємо методи їхньої пра
ці, форми соціалістичного змагання.

Більшість комсомольсько-молодіж
них колективів міста підтримали почи
нання кращих бригад заводу «Червона 
зірка» — боротися за право носити 
звання імені 50-річчя Союзу PCP. І іаш 
нинішній девіз — всезагальний: «П'яти
річку по продуктивності праці — за чо
тири рокиї».

Ми могли б багато говорити про ус
піхи. Ми могли б назвати бригади Люби 
Дяченко із заводу тракторних гідроагре
гатів, колектив магазину «Світлячок» 
міськпромторгу й багато інших, які ут
вердились своєю працею і домоглися 
здійснення задумів. Та сьогодні будемо 
говорити про ті проблеми, які ставить 
перед нами змагання і які потребують 
негайного вирішення.

Досить важливе питання, що залишає
ться поза увагою комітетів усіх, без ви
нятку, комсомольських організацій, —
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структура колективів. Що означає тер
мін «комсомольсько-моло д і ж н и й»ї 
Очевидно, той, що складається із чле
нів ВЛКСМ і неспілкової молоді. А коли 
так, то правильніше буде назвати вироб
ничі колективи молоді міста просто 
комсомольськими. Бо співвідношення 
членів ВЛКСМ і неспілкової молоді в 
них — 46:1. На 696 комсомольців, які 
входять до складу молодіжних колекти
вів, тільки 15 юнаків і дівчат — не чле
ни Спілки.

Цей фант свідчить про неувагу коміте
тів первинних організацій до неспілко- 

Є У КІРОВОГРАДІ - 126 МОЛОДІЖНИХ 9 ПЛЮС, ЩО ПЕРЕРІС 
У МІНУС Є ЗМАГАННЮ ВИЙТИ ЗА РАМКИ ГАЛУЗІ • ДЕВІЗ - ЦЕ 
МАГІСТРАЛЬНА ЛІНІЯ

сої молоді, він різно засуджений міським 
комітетом комсомолу. Адже у колекти
вах юнаки й дівчата проходять школу 
трудового гарту, саме тут складаються 
найкращі умови для підготовки попов
нення комсомольських рядів. Таким чи
ном, не дбаючи про збільшення вироб
ничих комсомольсько-молодіжних колек
тивів за рахунон юнаків і дівчат, які не 
належать до Сліпни, ми штучно звужує
мо й базу росту комсомольських рядіо.

Іноді натрапляємо на формальність 
при створенні номсомольсьно-молодіжних 
колективів. Так, о автоколоні 2199 вида
ють за нього еніпаж — двох шоферів, 
які до того ж змінюють один одного. Від
мітка «зроблено» є, але результату нема 
й бути не може. Інша річ — в автонолоні 

2200, де комсомольську організацію очо
лює Віталій Снігур, Він формує колек
тиви з 6 — 10 молодіжних екіпажів, 
котрі зайняті однією й тією ж роботою, 
— перевозять врожай, будівельні мате
ріали І т. ін.

Немає сумніву, шо найближчі роки 
поставлять перед нашим суспільством, 
у тому числі й перед МОЛОДДЮ, ще 
складніші економічні завдання. Це зако
номірність прогресу. І це підказує нам, 
що не втратить сили соціалістичне зма
гання, яке означає організацію, пошук, 
’ворчість.

Змагання між комсомольсько-моло
діжними колективами треба налагодити 
так, щоб вони суперничали один з одним, 
як практичні організатори обліку і кон
тролю, щоб це було змагання за орга
нізаторські успіхи. Так мислив його Воло
димир Ілліч Ленін. Через високу орга
нізованість — дисципліну, облік, кон
троль — домогтися виконання норм, 
збільшення випуску продукції, поліп
шення її якості. Таким шляхом /лає йти 
комсомол.

Звідси напрошується питання: чи не 
пора змаганню переступити вузькі рам

ки галузі, чи галузевий принцип, що досі В 
панує у місті, — єдино прийнятний?

Спробуємо трохи помріяти. Бригада 1 
автоматників Олександра Завіни з І 
«Червоної зірки» викликає на змагання І 
малярів Віталія Лунгола з «Кіровоград- 
промбуду». Чи навпаки —- значення не І 
має. Взаємоперевірки • них стали пра
вилом. Вони слівставляють і запозичують І 
те, що можна співставити і запозичити: 
шляхи вдосконалення структури вироб
ництва; прискорення темпів росту про
дуктивності праці; підвищення якості 
продукції; ефективне використання ви
робничих потужностей і основних фон
дів; економія сировини, матеріалів, 
електроенергії і т. ін. Незважаючи на 
всю різницю о характері виробництва, є 
багато точок зіткнення, які послужать 
гарантією справжнього змагання, з наяв
ністю всіх його елементів.

Нарешті ще про одне — девіз, під 
яким працює молодіжний колектив, де
віз, що став його прапором, що кличе 
вперед.

Хочеться підкреслити: девіз — не да
нина формі, не мода, не прикраса. Він 
иає відтворювати напрямок діяльності 
колективу, вказувати мету, визначати 
голооне, щоб відділити його від друго
рядного. Наприклад, бригада Лариси Під- 
ковсьної із взуттєвої фабрини проголо
сила: «Денну норму — за 7 годині» Яс
но бригада бореться за ритмічну робо- 
ту, за цілковиту лінвідацію штурмівщи- 
ни, авралів. Девізи «П’ятирічку — за 
три з половиною рони!» і «П’ятирічку 
по продуктивності праці — за чотири 
рони!» ніяк не можна переплутати.

Та ■ кожному девізі ми неодмінно 
знаходимо те, що характерне для нашо
го молодого сучасника: його патріотизм, 
його свідоме втручання в життя, його 
самовідданість у виконанні планів партії.

В. ІВАНОВ,
М. ЛЕБЕДИК, К 

Інструктори міськкому комсомолу. | 
м. Кіровоград. І

ДИПЛОМИЗДОБУВАЮТЬ У ЦЕХУ
На Кіровоградському 

ремонтному підприємстві 
райоб’єднання «Сільгосп
техніка» працює багато 
молоді. І чи не найбіль
ше — в електроцеху. 
Юнаки і дівчата прийшли 
сюди не так давно: де
хто одразу після 8-го і 
10-го класів, дехто, маю
чи невеликий стаж на ін
ших підприємствах.

З роботою освоїлись 
досить швидко, адже 
поруч — досвідчені ро
бітники — комуністи і 
комсомольці. Зараз в 
електроцеху відстаючих 
серед молодих вироб
ничників немає: всі вико
нують і перевиконують 
змінні завдання. А ще.,, 
.обов’язково вчаться.

Комсомольська органі
зація підприємства взяла 
навчання молоді під свій 
контроль. Девіз «Кожно
му молодому робітнико
ві — середню освіту!» — 
відомий тут всім, А в 
електроцеху лише • один 
Віктор Демиденко вчи
ться в 9-му класі вечір-

ньої школи робітничої 
молоді. Його товариші 
Сергій Амбарцумов, 
Юрій Карамишев, Вік
тор Янезич — студенти 
вечірнього відділення 
Кіровоградського інсти
туту сільгоспмаш и н о- 
будування. Петро Короб
ка та Гера Халін здобу
вають професію в техні
кумі механізації сіль
ського господаре т 8 а. 
Дівчача теж не відста
ють від хлопців. Елек- 
тронамотувальниці Ва
ля Литвинова та Валя 
Пасічник відвідують кур
си бухгалтерів при уч- 
комбінаті.

В недалекому майбут
ньому майже всі молоді 
робітники електроце х у 
без відриву ІЗІД вироб-. 
ництва одержать вищу, 
середню спеціальну ос
віту, здобудуть нові спе
ціальності.

В. ПОТЄХА, 
робітник Кіровоград
ського райоб’єднан
ня «Сільгосптехніка».

Високі показники В труді з перших ДНІВ другого року п’ятирічки показує кпмгпмпас....,,. 
бригада першого цеху заводу тракторних гідроагрегатів Миколи ЛатушкінаЩод-шИ £?«1 »-молодіжна 
бригади перевиконують. * щоденні завдання члени

На фото (зліва направо): В. ГРАБАРЕНКО, М. ЛАТУШКІН, В. ВИДРИЧ А крнмиипи л 
М. КОТЮК, П. ГРЕЧКО. ’ «имі'ич, А. ВИННИЧЕНКО,

Мрія своїми рунами ро
бити машини для кол
госпних ланів привела 
цю дівчину із Олексан
дрійського району и 
МПТУ № 4 міста Кірово
града. Софія ТЕМЧЕНКО, 
яку ви бачите на фото, 
одна з кращих учениць 
училища.

Фото О. НОБЦЯ.

________________________________________________________ _______ Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

ЗВІРКА
ЗАКІНЧИЛАСЬ—
РОБОТА
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

0 ВЛАСНА комсомольська орга- 
нізація успішно завершила 

звірку складу членів ВЛК.СМ. За
раз у 2037 первинних комсомоль
ських організаціях Кіровоградши- 
1ІИ нараховується 11137.9 членів 
Ленінської Спілки Молоді.

Результати переклички комсо
мольських рядів обговорювалися 
ііа засіданнях бюро обласного, мі
ських і районних комітетів комсо
молу. Зазначено, що добре, на 
високому рівні організації про
йшла звірка у Більш енському, 
Олександрійському. Бобоинеиько- 
му райкомах ЛКСМУ. Разом з тим, 
цей захід дав змогу виявити чима
ло істотних недоліків, які також 
дістали належну оцінку.

Па початку цього року па нега
тивному балансі обласної комсо
мольської організації налічувалось 
1243 члени ВЛКСМ, які вибули з 

.первинних організацій, не зняв
шись’з обліку. А всього таких нс-

дисцнпліяованих виявилось 3558 
чоловік, найбільше — в Кірово
градській міській, Долинській, Но- 
воархангсльськін та Новоукраїп- 
ській районних комсомольських ор
ганізаціях.

Разом з тим, 481 член ВЛКСМ 
досі не стоїть на обліку, хоч про
живає на території області, понад 
1100 жінкам-комсомолкам слід 
замінити квитки в зв’язку із змі
ною прізвищ.

Під час минулої звітно-виборної 
кампанії зріс партійним проша
рок керівних комсомольських ор
ганів. Кількість комуністів і кан
дидатів. у члени КПРС, котрі пра
цюють в комсомольських орга
нізаціях, сягає 2,2 проц. загально
го числа членів ВЛКСМ. Однак ко
мітети комсомолу мало клопочу-, 
ться тим, аби поставити їх на об
лік. В результаті понад двісті чле
нів і кандидатів у члени КПРЄ

докуіеп?^р:калп КОМСО“О-’ЬСЫ<,« 

Висновок очевидний: певна, до-
ВЛКСА1 "погано оХіана а

знанепТя Та|оть валежяого 
значення. В першу чергу цей докіо 
кХоїоТлЬГ- адже“« комітета.м 

ЖікГЛГ"№ — - 
вітніхУИГКІ /Т с*никн загальноос- 
обстав^? Ї;?°Ц,ЛЬНО- в,ІХ°лячн із 
на ВИТИ питаішп обліку
Ж д-спннй комсомоле 
шйп ЛР « Зац,к випУскних класів 
ііікі.т та навчальних груи пєппшу 
куреш вузів, технікумів, училищ. 

Облік — необхідний, вихідний 
елемент КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДИСЦИПЛІ
НИ, » ного слід налагодити

в- ПАНДСЮК. 
зав. сектором обліку і статне- 
«кн обкому ЛКСМУ.
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• Клуб цікавих зустрічей
В СЕРПНІ 1»0| року відо

мий український літе
ратор Борис Дмитрович 
Грінченко одержав листа 
» далекого Тобольське. Пи
сав земляк, визначний по
ет - революціонер Павло 
Арсентійович Грабоаський, 
засланий царською охран
кою до Сибіру.

Ось рядки з цього листа.
«Не дуже давно у мене 

ирОДИЭСЯ СИН, ! ДРУЖИНА 

моя, шануючи Вас, назвала 
Борисом; маленьке а все 
всміхається, та й сё мене 
якось не радує, болить ду
ша без «святої волі, бра- 
терСіва братнього», а д© 
взяти? Не знаю чому, а ні-

ша без <
терства братнього», а 
взяти? Не знаю чому, 
коли ще я не вмирав за

. Україною так.
аюжє, літа тут виною, а, мо_ 
же, й те, що занадто вто
мився, бо «сподівання мої 
всі даремні були, і нічого 
світлого мені не лишили».

як зарез;

зуміле моє хвилювання, з 
яким я чекав зустрічі.

Зустрів нас сам госпо
дар. Невисокий на зріст, з 
хворобливим обличчям, 
але надзвичайно рухливий 
і енергійний. Ледве я встиг 
тамуючи зрадливе трем
тіння, представитись —Бо
рис Павлович повіє нас до 
зеленої альтанки. Там його 
дружина частувала сту
дентську братію запашним 
узбецьким пловом. Ніякі 
наші запевнення не допо
могли — довелося розді
лити трапезу. Відчувалося, 
Що за столом всі добре 
знають один одного, позо- 
.. просто і неви-

мене
ДЯТЬ себе І 
мушено. Та й до 
зверталися, як до давнього 
знайомого. Згодом дізнав
ся, що 8 цьому домі так 
зустрічають кожного, хто 
переступив поріг. Тут у 
тісному колі сиділи ман-

в гостях
V «СТУДЕНТСЬКОГО
БАТЬКА»
(П. А. Грабовський, ь Щ, 
етор. 303, Київ, 1964 р.).

Минуло трохи більше 
року, і Тобольськ облетіла 
сумка звістка — поета не 
стало. Не витримало піді
рване в тюрмах здоров’я. 
Кати замордували, згубили 
яскравий талант. Сотні лю
дей прийшли на скромні 
похорони українського по- 
г\а, 
жню 
поліцейського 
проти гнилого 
жавс'ва. Доаго стояла біля 
труни чоловіка Анастасія 
Миколаївна, а на руках ту
лився до матері маленький 
Борис. Тоді йому ледве 
минуло півтора року..,

І ось, через шістдесят 
три роки мені, двадцяти
річному хлопцю з України, 

■ поталанило зустрітися з 
ж^вою історією — з самим 
Борисом Павловичем Гра- 
бовським, тим самим Бори
сом, про якого писав у 
своєму листі до Б. Д. Грін- 
ченка наш видатний поет- 
реяолюціонер.

НРИВІВ мене до скром
ного будиночка на ву

лиці Новосибірській на 
околиці столиці Киргизії 
Фрунзе Борис Розлопов, 
головний геолог Атбашин- 
ської науково * зйомочноТ 
партії, а якій я на той час 
працював. Ще задовго до 
цього я наслухався від 
фрунзенських студентів 
про надзвичайно цікаву 
людину, оригінального ви
нахідника і. великого друга 
молоді — Бориса Павлови
ча Грабовського. Саме Бо
рис Розлопов, людина ве
ликої культури, сказав ме
ні, що Борис Павлович не 
хто інший, як син відомого 
поета - демократа Павла 
Грабовського, — тому зре-

КОТРІ випипыгь >• -------
демонстрацію проти 

свавілля, 
самодер-

бутні інженери і енергети
ки, медпрацівники і філо
логи —- представники май
же всіх галузей науки та 
культури. Багатьох студен
тів господиня знала по іме
ні, і мені здалося, що я по
трапив на вечерю у вели
ку дружну сім’ю, хоч на
ціональний склад її був ду
же розмаїтий.
який уже знав, ш,о я з Ук
раїни, відразу ж запитав, 
чи бував я на Сумщині. На 
жаль, на батьківщині Павла 
Арсентійовича Грабовсько
го тоді я ще не побував та 
й творчість його, на свій 
сором, знав ледь більше 
передбаченого шкільною 
програмою. Все ж для Бо
риса Павловича було при
ємним, що знаю кілька 
батькових творів напам’ять.

Час зустріч: промайнув 
майже непомітно. Скори
ставшись люб’язним за
прошенням «навідуватись», 
я при кожній нагоді захо
див до скромного будинку 
на тихій зеленій вулиці. 
Кожного разу я бачив Бо
риса Павловича в щільно
му оточенні молоді. Тяжко 
хворий на астму серця, він 
все ж встигав слідкувати 
за світовою науковою дум
кою, за новими винахода
ми радянських і зарубіж
них інженерів. Разом із 
студентами він ставив у 
своїй маленькій фізико- 
хімічній лабораторії десят
ки цікавих дослідів, оброб
ляв у невеличкій механіч
ній майстерні деталі хитро
мудрих пристроїв та ма
шин. Гарячі дискусії час
тенько затягувались до 
пізньої ночі, і тільки за
гроза іти через усе місто 
пішки (бо хіба знайде гос
подиня, де вкласти на ніч 
два десятка лобурів) при

пиняла їх. Кожного разу 
мене вражали надзвичайно 
грунтовні, справді-таки ен
циклопедичні знання Бори
са Павловича в усіх галу
зях науки, вражало його 
вміння захоплювати слуха
чів, запалювати їх новими 
ідеями. Пам’ятаю, тоді він 
разом із студентами-фізи- 
ками держуніверситету ро
бив цікаві досліди по ви
вченню електростатичних 
струмів. Згодом ці досліди 
стали основою кандидат
ської дисертації молодого 
киргизького вченого Куба- 
та Османбетова. В тісній 
лабораторії Бориса Павло
вича відшукали своє по
кликання школярі Олекса 
Кришталь, Ленадій Попов, 
Аюб Гадеєв, Валерій Тимо- 
шенко та інші. Вони вже 
скінчили вищі учбові за
клади, працюють інжене- 
ра.ми. Кожен має на своє
му рахунку десятки раціо
налізаторських пропозицій, 
в то і авторських свідоцтв 
винахідників.
II А ЖАЛЬ, мені не по

щастило довше зустрі
чатися з цією незвичайною 
людиною, закінчувалась 
відпустка і треба було по
вертатися в гори. Коли по 
закінченні польового сезо
ну я повернувся у Фрунзе 
— Борис Павлович у тяж
кому стані лежав у лікарні. 
Разом з Борисом Розпопо- 
■им, теж, до речі, його ви
хованцем, ми навідали 
хворого і принесли йому в 
подарунок букет едель
вейсів — високогірних кві
тів. Запам’яталася ніякова 
посмішка, з якою Борис 
Павлович вибачився, що 
навіть не може підвестись. 
Ми тоді ще не зндли- 
ним. Через тиждень Бори
са Грабовського не стало. 
Було це в золоті вересневі 
дні 1966 року.

Що ж, важко смерть 
зупинити, вона часто ро
бить непоправне. Але вона 
не в силі знищити той слід, 
що лишився після люди
ни. Образ Бориса Павлови
ча Грабовського, сина ві
домого поета - революціо
нера, 1 
хідника, 
нальної 
завжди 
пам'яті 
раз зустрічав, 
ланило декілька разів по
бувати у нього, навіть по
чути кілька розділів з йо
го фантастичної, але спра
вді по-науковому обгрун
тованої, кіноповісті, поба
чити дещицю з його вина
ходів. Саме тому з глибо
ким хвилюванням я прочи
тав статтю колишнього 
директора Тобольського 
державного музею А. Щер
би, вміщеному в «Молодо
му комунарі» за 4 вересня 
того року, і цілком під
тримую основну думку ав
тора — так, люди повинні 
дізнатися більш широко 
про ту оригінальну і само
бутню людину, якою був 
син поета Павла Грабовсь
кого.

Вадим ГРЕБЕНІОК, 
член обласною літоб’єд
нання.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 —
Кольорове телеба ч е н н я. 
Концерт. (М). 10.15 — Ко
льорове теле бачення. 
Мультфільм. (М). 10.30 —
Передача «Здоров’я». (М). 
11.00 — Кольорове телеба
чення. «На XI зимових 
Олімпійських іграх». (М).
12.30 — Наша афіша. (К). 
12.35 — «Працею заеличе- 
ні». (Дніпропет ровсьн). 
12.55 — Прем'єре докумен
тального фільму «Знову

чемпіони». (К). 13Л5 —
«На меридіанах України». 
(К). 13.45 — Міжнародна
програма. (М). 14.15 — Ху
дожній фільм «Рік сьо
мий». (М). 15.35 — «По
шук». (М). 16.35 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 - Кольо
рове телебачення. «На хі 
зимових Олімпійсьних іг
рах». (Японія). 19.50 —
Художній фільм <'К°^ОЛЬ 
Лір». Г серія. (М). 21.00 -
Програма «Час». (М). 21.20
— Українське кольорове 
телебачення. «Будьте зна
йомі». (К). 22.15 - Кольо
рове телебачення. «На лі 
зимових Олімпійських іг
рах». По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 16.55
— Наша афіша, (К). 17.00
— В майстерні «Умійиа». 
(Львів). 17.30 — Кінонарис 
«Вогонь і квіти». (К). 17.50 
—■ Художній фільм «і ніхто

и
и
в
с

й

снова учатся ручьи

Ху- 
___ «Там, 

рікою». (М).

Георгій ПОЗНЯК

ИСТОРИИ

• * »

ДО витязя
В гаях долинсьчих — солов’їний спів, 
(Знайдіть іще таку самодіяльність!) 
Ми ж славимо рулади тракторів, 
Серпа і Молота співдружність І 

діяльність.
Йе танки ромбом йшли, і де гули бої— 

Іумить нолоссл на колгоспній ниві.
Горджуся вами, земляни мої. 
Засмаглі на вітрах, бадьорі і щасливі. 
Хвала тобі, невтомний наш трудар, 
Звитяжний витязь степу — хлібодар!

МАТРОС ЗАПАСУ
Машиністом на лінкорі.. 
Він служив на Чорнім морі, 
А тепер — 
Серед ланів
Корабель вперед повів.
В бурі, шторми — у негоду - 
Він не кидав вахти зроду — 
Вже таний моряцький рід:
— Справи як?
— На повний хід! 
Бойовий~матросьний звичай 
Знов тепер на подвиг кличе, 
Як колись, мета ясна:
Не відходить від стерна. 
Виступа солоним еоном 
Піт на лобі в моряка. 
А зерно 
Живим потоком 
В бункер ллється, мов ріка.

. Мати э печ) витягла на стіл 
Запашний, рум’яний коровай, 
А мені згадалось, як колись, 
В котелок, наллявши кип’ятку. 
Сухарі розмочував боєць.
і такі пони були смачні 
Та солодкі, як травневий мед, 
й пахли полем, теплим молоком. 
По оечері йшоо солдат вперед,

талановитого аина- 
, людини оригі- 

і самобутньої, ка- 
викарбовусться в 

тих, хто його хоч 
Мені пота-

Приходил на уроки истории к нам 
(А точнее, его приводила жена) 
Безнадежно слепой учитель.
В класс войдп,

он как будто шутя говорил: 
— Я сегодня историю вновь повторил, 
Так что вы это сразу учтите. 
Мы, вечерники,

бойний и битый народ —. 
Затихали, как первоклассники, 
И смотрели, не серп глазам,

кан ведет
Он по нарте спокойно указкою: 
Барселона, Мадрид.

— Мате Залка сказал, 
г фашизм — 

это пакость.,. 
Наш учитель замолк,

а в незрячих глазах 
Разгорался Мадрид,

нан факел.
А потом в них горели Варшава, Париж, 
Полыхало над Киевом небо..

інший». (К). 19.05 — ху
дожній телефільм «Баню, 
як ти тут?» (К). 19.30 —
Концерт Т. Ніколаєвої. В 
перерві — «На добраніч, 
діти». (К). 21.20 — Автор
ський вечір поета С. Ос- 
тросого. (М). 22.15 — Кон
церт. (Донецьк),

НЕДІЛЯ, 6 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 •— Ко
льорове телебачення. «Бу
дильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М).
10.30 — Кольорове телеба
чення. «На XI зимових 
Олімпійських іграх». (М).
12.30 — Для школярів.
«Сурмач». (К). 13.30 — Ко
льорове телебачення. «На 
XI зимових Олімпійських 
іграх», (М). 14.30 — Про
грама передач. (Н). 14.35 — 
Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 14.45 — 
Художній телефільм «Чо
тири танкісти і собака». П

ишоо на захід, що в огні палав, 
І міцніше він тримав багнет, 
І сухар той сили додавав...
Хліб у хаті, хліб несемо в дім! 
В соято, в будень, в місті і о селі 
Паляниці рум’яні цвітуть — 
Хлібороба плоть, I нров, і піт. 
Паляницю випечу свою, 
Сили з неї питиму довіку.

ХАИ ХЛЮПОЧЕ 
ЦЯ ЗЛИВА
Сійся, жито, і родисл рлено. 
Колоски тужаві винидай... 
Земле-матиі Щедро, вчасно 
Житу росту, житу сили дай. 
Сонце, обігрій промінням ниви, 
Хмари сині, випадьте дощем, 
Щоб врожаю хлюпотіла злива 
І родило поле іце і ще.
Степу рідний! Зерном половоддя 
Заливай достатку бореги 
Для людей, для нашого народу. 
Для його здоров'я і снаги.

ЧОРНІ КРИЛА
Мій отчий краю, невеличкий хутір — 
Шістнадцять хат, навколо них — садни, 
А далі —степ, широкий степ, розкутий, 
Розкинув крила чорні у віки. 
Безмежний степ, де по стерні роззутий 
Хлопчисьном прудко бігав залюбки, 
Збирав дрібні нолючі колоски, 
Цвіт соняху вдихав на повні груди. 
У пам’яті дитячих літ стежини: 
Корову пастись до левади гнав, 
Збирав солодні ягоди ожини, 
Із хлопцями у піжмурки гуляв. 
Благословенна, земле, сонце у зеніті, 
Стежки дитинства — променеві ниті.

М. ДОЛИНСЬКА.

Юрий КАМИНСКИЙ

Яишь однажды, 
на Куреную выйдп дугу, 

Вдруг споткнулась указка сразу, 
Будто сам он

□ атаке тогда,
на бегу

Вдруг споткнулся
и рухнул наземь.

в глазах его 
полдень пустынно погас, 

ослепли глаза, 
которые

этот миг,
в этом классе глядели на нас 

поля боя всемирной истории.

И _____ .
«ЭР» выговаривать, как следует. 
Грачи над ними, как врачи, 
Причины хворости исследуют.
И вдохновения полны, 
Приветствуя родные дали, 
Грачи — ученики весны 
Ее учителями стали.

г. Кировоград.

серія. (М). 15.45 — «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Сільські обрії». 
(М). 16.15 — Народний те- 
леуніверситет. «Архітек
тура села сьогодні і за
втра». (К). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «Клуб 
кіноподорожеч». (М). 18.00
— Носини. (М). 18.10 —
Кольорове телебач е н н я. 
*На XI зимових Олімпій
сьних іграх». (М). 18.45 — 
• Вогні цирку». (М). 19.25
— «США — небезпека пра
воруч». (М). 19.55 — Ху*
дожній фільм «Король' 
Лір». II серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30
— КІновікторина «Гра без 
дублів». (М). 23.30 — «Про
лісок». Концерт. (Львів).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.25 
Наша афіша. (К). 18.30 — 
«За щучим велінням». 
Лялькова вистава. (До< 
нецьн). 19.20 — Мульт-

фільм «Карлсон повернув
ся». (Н). 19.40 — Теле
фільм «Бойові супутники 
мої». (К). 20.30 — «На
добраніч, діти». (К). 21.00 — 
Художній фільм «Чорний 
оксамит». (К). 22.15 — Му- 
зичний фільм «Саратов
ські дзвіночки». (К).

ПОНЕДІЛОК. 7 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини. (М). 9.45 — Для 
шнолярів. Г. Карпенко. «До 
бабусі і дідуся». Телеспек
такль. (М). 11.00 — Кольо
рове телебачення. «На XI 
зимових Олімпійсьних Іг
рах». (Японія). 12.30 — Ко
льорове телебачення. ху
дожній телефільм 
вдалині, за і:’
13.35 — Шахова школа. 
(К). 14.35 — Телевісті. ,(Н).
16.35 — На допомогу шко
лі. «Характер праці при 
соціалізмі». (І<). 17.1Q —
«Кому довірити врожай».

(Дніпропетровськ). 17.40 
Телевісті. (К). 18.00 — Для 
дітей. Концерт. (Вороши- 
ловград). 18.30 — За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Спільна справа», 
(К). 19.00 - «Від понеділка 
до понеділка». <К), 19.іи 
Поезія Олександра Твар» 
ДОВСЬНОГО. (М). ZU.UU J 
Кольорове телебачення* 
«На XI зимових Олімпій
ських Іграх». (Японія). 20.30 
— Нові хорові твори львів
ських композиторів. 
(Львів). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. «На XI 
зимових Олімпійських Іг 
рах». (Японія). По занінчен 
ні — телевісті. (К).

Про МОЖЛИВІ ЗМ1ВН 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо 1 телеба< 
меняя.
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ЗЛ СТВОРЕННЯ КОН
ЦЕРТНОГО РЕПЕРТУ
АРУ 1971 РОКУ ХУ
ДОЖНЬОГО КЕРІВ
НИКА ТА ПОСТАНОВ
НИКА ТАНЦІВ ЗАСЛУ
ЖЕНОГО САМОДІЯЛЬ
НОГО АНСАМБЛЮ 
ТАНЦЮ УРСР «ят- 
РАНЬ» КІРОВОГРАД
СЬКОГО БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КА- 
Л1НІНА А. М. КРИВО- 
ХИЖУ ВИСУНУТО НА 
ЗДОБУТТЯ РЕСПУБЛІ
КАНСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВ
ЧЕНКА,

ВІД БЕРЕГЛНЛСНЛГМ

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

ЗЛОЧИН АНГЛІЙСЬКИХ 
КОЛОНІЗАТОРІВ

У безславну історію ан
глійської колоніальної полі
тики в Північній Ірландії 
дата ЗО січня 1972 року уві
йде як «кривава неділя», В 
цей день англійські десант
ники — ударні загони бри
танської армії, що просла* 
вилися своєю особливою 
жорстокістю, вчинили стра
хітливу розправу над учас
никами мирної демонстрації 
жителів Лондондеррі. 13 чо
ловік, 
убиті, 
такий 
подій 
му 
місті.

Ой

в

П'ятнадцять років тому до невеликого 
заводського танцювального колективу 
Прийшов новий керівник. Відразу рево
люції не сталося, та годі було її 1 чекати. 
Просто новий керівник більше поясню
вав усі елементи танцювальних рухів. 
Просто вимагав краще працювати над 
собою. Ансамбль «шліфував» техніку, за 
два роки російські народні танці, чарда- 
ші та хоро з старого репертуару вико
нувались майже з професійною маистер- 
ністю То був вищий щабель. Але в тон 
же час і останній. Щоб розвивати на
родний танок, треба відшукати його ко
ріння треба побачити його в єЄо.юсє- 
редньо народному виконанні.

Половину Кіровоград- 
щиин об’їздив Крпвокижа 
разом із Василем Гїрота- 
сом, Володимиром Сло
боденюком та іншими 
членами ансамблю. 1 тре
ба бути неабияким ди
пломатом.' іцоб уморити 
стареньку' бабусю показа
ти весільне вбрання, яке 
не виймалось із скрині 
ось уже стільки років, 
показати хоча б один рук 
забутого танцю. Хоча G
папір, втілиться у сце
нічну постановку.

Матеріал, привезений з 
берегів Ятрані та із За
карпаття, став справжнім 
скарбом ансамблю. І досі 
хореографічна компози
ція «Ятранські весняні 
ігри», хореографі ч н и й 
жарт «Було колись на 

» та інші викли
кають щире захоплення 
у глядачів.

З гордістю розповідають 
кам про те, як у 1960 році ctuu
учасником Декади української літератури 
та мистецтва у Москві, В тому ж році 
йому було присвоєно почесне звання 
«Самодіяльний народний ансамбль танцю», І назву «Ятрань».

Далі колений новий рік приносив нові 
радощі, все більші успіхи. В 1964 році за 
творчі успіхи було присвоєно колективу 
звання заслуженого самодіяльного ан
самблю танцю республіки, а його керів
никові — звання заслуженого артиста 
Української PCP. Дати, події.,,

За ці роки ансамбль став лауреатом 
Республіканської комсомольської премії 
імені Миколи Островського, побував з " 
концертами в Англії, на Кубі, на Міжна
родному студентському фольклорному 
фестивалі в Туреччині, на Днях україн
ської культури у Франції та Чехословач- 
чині, звітував пёред глядачами Москви, 
Києва, Ленінграда, та ще багатьох — ба
гатьох міст і сіл країни, . І і 

Є у митців такий термін: «четверта 
стіна». Це простір між сценою та пер
шим рядом глядачів у залі. На «четвер,- 
гу стіну» проеіїтується все, що діє
ться на сцені. На ній же. відбиралось І

кипіла напружена робота, в якій Інколи 
радощів менше, ніж прикрощів, а лег
кості — то й зовсім немає. Якщо хвили
ни скласти разом, то виллються дні 1 
тижні фізичної напруги біля тренажерів, 
і тисячі «Ні, ні — не такі Треба інак
ше». Від таких висновків інколи опуска
лись руки, у декого і геть зникало ба
жання працювати. Але решта починала 
все спочатку, бо інакше і не могло бути, 
Бо вони —. ятранці.

За цією роботою стояла велика любов 
та наполегливість художнього керівника, 
людини, назавжди привороженої мисте
цтвом.

Для того, щоб Із робітників, студентів.

навіть обдарованих, зробити справжніх 
митців, потрібен неабиякий талант ке
рівника, Та хіба лиш талант? .Хіба не було:

—- Анатолію Михайловичу, я, мабуть,
- не зможу зараз танцювати..,

— Що трапилось, Сашко?
— Розумієте, квартиру доводиться за

лишати, а на заводі гуртожитку немає,
— То живи у мене поки влаштуєшся. 

Ні, ні, чому там не зручно? Не ти пер
ший,.,

Зараз дні і години занять ісолектпву 
визначені чітко. Дійсно, 83 чоловік лише 
так можуть працювати ефективно. А 
«старі» ятранці пам’ятають, як па репе
тиції збирались 1 о десятій, і об одинадця
тій вечора. Бо в ансамблі танцювали 
студенти-вечірники, і треба було знайти 
час для всього. Керівник же легко погод
жувався на будь-яку годину для репети
ції. Зараз, коли робота увійшла в часові 
норми, коли у Анатолія Михайловича є 
хороші помічники: музичний керівник ан- і 
самблю Микола Кваша, балетмейстер 
Василь Босий, концертмейстери та ху
дожники, у Анатолія Михайловича віль
ного часу так само мало як 1 раніше. 
Занят гя, поїздки в Київ до фабрики теат- 

. . ___ .. ........   . рального реквізиту, листування з друзя-
життя колективу. Люди бачили блискучу • ми-колегами. І постійна робота над но- 
програму невимушені • переливи вим репергуаром, постійна праця думки,
танців. А еза кулісами» майже щодня В угорському місті Сегеді влітку цього 

року відбудеться Міжна
родний фольклорний фес
тиваль, Анатолій Криво- 
хижа — член режисер
ської групи, Учасником 
фестивалю стане і <Ят- 
райь».

В І968 році Кіровоград^ 
ці вітали Анатолія Ми
хайловича Кривохижу з 
присвоєнням йому почес
ного звання заслуженого 
діяча

програму, легкі,

ятранці новач- 
колектив став

316030 ГСП, Кіровоград, 50, аул. Луначарського. 36-
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів 1 масової роботи та інших відділів • ___ ___
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в основному молодь, 
18 тяжко поранені — 
підсумок трагічних 

у цьому стародавньо- 
північноірлапдському

Тисячі жителів Кондон* 
деррі на заклик північно- 
ірландської асоціації бо
ротьби за громадянські пра* 
ва ЗО січня організували 
мирний похід, який мав за
вершитися мітингом протес* 
ту проти репресій, що їх чи
нять юніоністські власті 
Ольстеру при ПОВНІЙ ПІД’ 
тримці англійської окупацій* 
ної армії. Проте па шляху 
до місця мітингу демон
странтів зустріли ’ посилені 
загони англійських десант
ників і поліції, підтримані 
броньовиками. Без усякого 
попередження і без будь- 
якого приводу вони кину* 
лись на учасників мирної 
демонстрації, відкривши по 
них ураганний вогонь.

Злочинницькі постріли в 
Лондондеррі викликали бу
рю гніву не тільки в Північ
ній Ірландії, а й за її межа
ми. В самій Англії розгор-

тається могутній рух проти 
безчинств британських кара
телів на північноірлайдській 
землі. Масові демонстрацій 
протесту проти розстрілу н 
Лондондеррі відбулися а 
Лондоні. Різні загони англій» 
ського робітничого класу бс*. 
руть участь у страйках соліч 
дарпості з північноірландо. 
ським народом. Спеціальна 
конференція національної 
спілки студентів Англії, яка 
об’єднує 500 тисяч юнаків І 
дівчат, закликала англій« 
ську молодь посилити бо
ротьбу за повне виведення 
з Північної Ірландії англій
ських окупаційних військ, за 
негайне звільнення всіх пів* 
пічноірландців, кинутих за 
грати і в концтабори на під
ставі горезвісного «закону 
про надзвичайні повнова
ження».

Кривава бойня в Лондон« 
деррі повністю зірвала мас- 
ку лицемірства з керівників 
консервативного уряду Лік 
глії, які твердили, що вони* 
мовляв, лише прагнуть до 
забезпечення «законності І 
порядку» в Ольстері, Перед 
усім світом англійські власті 
остаточно викриті як найлю
тіші вороги народу Північ
ної Ірландії, як колонізато
ри, що не гребують ніякими 
засобами заради досягнення 
своєї мети — удержати пів- 
нічноірландськнй народ під 
своїм імперіалістичним ві
куванням, зломити ного мь 
лю до свободи, придушиш 
його боротьбу за свої за
конні права.

ВОЛОХАТИЙ СЮРПРИЗ
— Фейлетон' ____ - і

Тато з утіхою задивляється на сина, а потім про- і 
стягає йому обидві руни і мовить: ■

— З днем ангела тебе, Щоб тобі малося, що хотілося. ■ і
І одразу кидається до шафи, бере там Круглова- < 

диіі пакунок в рябенькій хустині, розгортає його.
— Ось тобі від нас з мамою — волохатеньку. 
Синові уста беруться солодкою посмішкою:
— Шапка. Та ще й ондатрова. Оце сюрпризі Спасибі, татуню!
А ввечері біля клубу гайворонські хлопці теж ві

тали Петька з днем народження. І, споглядаючи на його знадливу шапку, повторювали:
— Виходить недарма тзій батько бігав цілі' осіни з . 

пужалном і кілком понад річною, Теперички і в іпю- 
го. і в твого дядька, і в старшого брата така, А і« 
тебо — як колись у калузького купця. .

На тому ж тижні у Петькового батька побулаяк ■ 
давні приятелі. Ставили на стіл.пузатенькі графніиіД ? 
одразу починали про мету свого візиту:

— Ти, Романовичу висе спец на таке діло — вмієш 
орудувати з цими звірятами. То вже й нам наглуши 
їх, вичини шкірки. Бо що ж за вид без ондатрових та пижикових вушанок?

А Петькова мати, прислухаючись до розмови щирих приятелів, раптом і своє:
— Мода пішла на' ці. шапки, та й усе.
— Мода то мода, але ж в магазинах такого поло- 

хатенького звіра не здибаєш. А щоб забезпечити всіх 
наших сільських парубків, — і тисячі звірят не ви
стачить. А вони ж. капосні, прудкі і хитрі — нори у 

"два ходи поробйлй. Та й заборона наложена на ник, 
То ото ми й кажемо: тільки Романович може змети- 

• -кувати та виручити нас. І хлопцям з району теж треба а ми не залишимось в боргу, .
Нікому, звісно, не відомо, як Романович справився 

з дорученням своїх гостей. Але після першої завірю
хи в сільському клубі заіскрились сліпучим руном знову нові вушанки.

Повертаючись з Гайворона, в поїзді я раптом знову 
почув про пухнастих звірків. Два поважних чолов’яги 
поскидали ондатрові шапки, зручно всідалися біля вікна. А третій до них:

— Просив чоловік з Кіровограда дістати таку кра
суню. 1 я ніяк не зміг. То може ви пораїте?.,,

— Можна. Тільки їх зараз трудно зловити отих 
звірят. Правда в нас є кілька спеців на таке діло. 
П’ять—шість шкірок — і шапка готова. Зайдіть з по
ділі, домовимось. Тільки це між нами — заборонено ж...

А поруч ще один пасажир, почувши про ондатри, 
ненароком засміявся:

— Я, було, теж хотів знайти якогось приватного 1 
майстра та дістати шкірок в запопадливого мисливця і 
з булавою. Але потім передумав. Навіщо мені цей і 
волохатий сюрприз? В міському магазині путню шал* і 
ку не знайдеш. А на Черемушках в Кіровограді с таці і 
лобуряки, що. по купивши вушанки на заміській і 
штовханці, можуть зняти її з чужої голови. Чого ж і 

■мені наводити на себе простуду? Та й, врошті-решт, І 
візьмуться ж колись і в Гайвороні, і в Ульяновці, і 
у Вільшанці за браконьєрів. Докотиться справа до ’ 
власників волохатих шапок. Прийдуть І скажуть: «Де і 
взяв?» І тоді доведеться називати ім’я людини яка ! 
старалась заради твоєї голови, 1 заради свого повного гаманця.,,

У пагоні — регіт:
То ви передумали, значить..,

■=-. Авжеж, Не треба мені такого рідкісного

С. КАГРУШ,
пуху,..

м. Гайворон,

Т. в. о, редактора А. КРЯТЕНКО.
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