
ГЕНІАЛЬНІЙ ПОЕТЕСІ, 
ПОЛУМ'ЯНОМУ БОРЦЕВІ
ВІДКРИТТЯ У КИЄВІ
ПАМ'ЯТНИКА ЛЕСІ УКРАЇНЦІ

Третього вересня у Києві відбулося урочисте ПІД"' 
криття пам'ятника великій українській поетесі, гро
мадському діячеві Лесі Українці. На мітинг, црн* 
свячений цій події, прийшли трудівники підприємств 
і будов, діячі літератури і мистецтва, вчені, учнівсь
ка молодь.

На трибуні, то встановлена біля пам’ятника 
керівники Комуністичної партії і уряду України то
вариші Н, Т. Кальченко, І. К. Лутак, О. П. Ляшко, 
В. В. Щербйцький, М. М. Борисенко. В. 10. Малан- 
чук, Я. П. Погребняк, В. О. Сологуб, В. М. Цибуль
ко.

(Закінчення на 2-й стор.)

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ВІДКРИВСЯ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
БОЛГАРСЬКИХ ФІЛЬМІВ ПРО БРАТНІЙ НАРОД

З 4 вересня а місті Кіро
вограді розпочався фести
валь болгарських кінофіль
мів, присвячений наступно
му святу — 29-й річниці по
валення фашистської дикта
тури в Болгарії, національ
ного свята болгарського на
роду — Дня свободи.

В кінотеатрах обласного 
центру «Комсомолець», 
«Мир», імені Дзержинсько- 
го, «Хроніка», «Орбіта», 
«Вогник» відбулися урочно

ті відкриття фестивалю, під 
час яких йшлося про бра
терську дружбу народів со
ціалістичних країн, благо
творні зв'язки радянського 
і болгарського народів, ор
деноносної Кіровогрвд- 
щини з Толбухінським окру
гом НРБ,

Під час фестивалю гляда
чі познайомляться з нови
ми героями кінотворів, що 
розповідають про боротьбу

болгарського народу під 
керівництвом партії кому
ністів за побудову розвину
того соціалістичного су
спільства, про допомогу Ра
дянського Союзу болгарсь
кому народу, переглянуть і 
вже відомі фільми «Вось
мий», «Прощавайте, друзі», 
«Перший кур'єр», «Пан Ні
хто»,

В. ОЛЕКСЕНКО.
м. Кіровоград.

@ НАТХНЕННА ПРАЦЯ — ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУПА ТРУДОВОМУ КАЛЕНДАРІ ПЕСЦА
У цих юнаків і дівчат ви

мір часу — свій. Астроно- 
мічні календарі відрахову
ють лише перші дні ве
ресня, а у їх трудовому 
щоденнику — весна: ком
сомольсько « молодіж н ©

з головного виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» ‘трудиться 
і> рахунок травня 1974 ро
ку.

Так працюють і вироб
ничники комсомольсько- 
молодіжної зміни Володи
мира Філіпова із заводу

чистих металів 
річчя утворення 
щоденна норма 
ра змінних 
План восьми 
лектив виконав 
центів.

імені 50- 
СРСР. їх 
--- ПІ9ТО- 

виробітки. 
місяців но
на 147 про-

с;
завідуючий 
комсомольських орга
нізацій Світловод- 
ського міськкому иом-

тишко,
відділом

П С І ЧЕСТЬ

лтАК вже сталося, що в од- а Рлппптмкг 1 ній і тій же бригаді ме- Ж Г<1ІЮртуЄ 
ні довелося побувати двічі, 
з інтервалом десь близько 
десятка днів. Уперше я був 
свідком ділової і конкрет
ної розмови на комсомоль
ських зборах у комсомоль
сько-молодіжній 
ній бригаді № 3, де були 
присутні молоді 
тори з інших 

спеціалісти, керівники господарства. 
Того дня у колгоспі народилася спе
ціальна комсомольсько-молодіжна 
кормодобувна бригада, і її члени 
закликали комсомольців і молодь 
інших господарств створювати кор
модобувні бригади, ланки, екіпажі.

Залишалося ще два дні до закін
чення «зелених жнив», коли знову

бригада

Миколи

трактср-

механіза- 
бригад,

Давидова

СКЛАДОВІ
РЕКОРДУ

зеленії 
жнива-І

, ГЕРОП СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ Я. Г. КО 
Ж УХ АР ВРУЧАЄ С» САВРАСОВ1П ТРАКТОРА,

СЮДИ їхали сотні автомашин, йшли 
тисячі людей. Всі дороги із сіл цьо

го дня вели на уквітчаний прапорами і 
транспарантами стадіон «Комсомолець:», 
що в центрі Добровелнчківни. Тут відбу
лося районне свято врожаю «Золотий ко
лос Країни Рад».

У центрі стадіону вишикувались колонн, 
що символізують ] 
Кожна рапертує про успіхи 
господарстві третього, вирішального року 
п’ятирічки. 69,5 тисячі тонн зерна здали в 
рахунок українського мільярда пудів хлі
бороби району. Щедрий внесок юнаків і 

• дівчат в цей вагомий коровам. Понад ти
сячу молодих механізаторів косили, кла
ли пшениці у валки і обмолочували їх, 
відвозили зерно до токів, хлібоприймаль
них пунктів. Переможцям у соціалістично
му змаганні серед молодих механізаторів 
— комбайнерові колгоспу імені Ульянова 
Миколі Мацаєнку та трактористу колгос
пу імені Котовського Миколі Олійнику 
перший секретар райкому комсомолу 
1. Слободенко вручив перехідні червоні 
вимпели, значки ЦК ВЛКС’М «Ударник- 
73», А комсомолку з колгоспу імені Жда
нова Світлану Саврасову чекав сюрприз. 
Бригадир тракторної бригади колгоспу 
імені Ульянова Герой Соціалістичної Пра
ці Я. Г. Кожухар підвів її до новенького 
трактора, на якому вона працюватиме.•

Свято закінчилося великим концертом 
учасників художньої самодіяльності.

У проведенні свята взяла участь заступ
ник голови облвиконкому Є. М. Чаба
ненко.

республікн-сестрн. Ж 
піхи в народному

побував у бригаді. Стрівшись із 
секретарем комсомольської органі
зації Олександром Вергуном, роз
питав його, як ідуть справи, чи ба
гато заготовили поживного корму. 
Юнак був збуджений, очі сяяли ра
дісними вогниками.

—Одним сг.овом — є рекорді — 
відповів він і розшифрував.—Комсо
мольсько-молодіжна кормодобув
на бригада на сьогодні заготовила 
вже більше десяти тисяч тонн сило
су. З них 8200 тонн закладено в 
третій комсомольсько-молодіжній 
бригаді, яку очолює Микола Дави

дов.
Перегорнувши у лапці папери, 

Олександр знайшов зошита з напи
сом: «Щоденник «Зелених жнив». З 
його дозволу пропоную ці рядки:

«Перший день. Збори пройшли 
організовано. Байдужих не було. 
Хлопці вирішили провести жнива 
під девізом «Не лишимо на полі 
жодного початка».

Другий день. Учора заклали по 
господарству 3950 тонн силосу. Ра
ніше за всю кампанію колгосп не 
8аготовляв стільки кормів. Нині ж 
— за один деньї

Третій день. Побував у першій та 
п’ятій бригадах. Темп роботи висо
кий. Та по всіх показниках попере
ду йде бригада № 3. Завтра перед 
початком роботи вручимо вимпел 
найкращому комсомольсько-моло
діжному еніпажу. Здається, екіпаж 
Віктора Козловського буде наго
роджений. Сьогодні комсомолець 
скосив 251 тонну зеленої маси.

Четвертий день. Вчора підбили 
підсумки змагання. За три дні Вік-

комсомолу 
Козловсько-

дощів ком
ет регати на 
вже заклали

тор Козловський відвантажив до 
кузовів автомашин 710 тонн пожив
них кормів. Перехідний Червоний 
вимпел комітету комсомолу вручи
ли його екіпажу.

П’ятий день. Темпи жнив раду
ють. Але в організації роботи є ок
ремі прорахунки. Ткаченко, напри
клад, турбувався, що не може на 
повну потужність косити. Підводить 
транспорт. Сьогодні ставимо питан
ня перед правлінням колгоспу.

Шостий день. У господарстві за
клали вже 12130 тонн силосу. Сьо
годні — 4100. Це найвищий показ
ник. В тому, що косовиця йде ус
пішно, велика заслуга агітаторів ко
муністів Івана Чабана, Василя Кли- 
менка, Віктора Пирога, комсомоль
ця Василя Ляшенка. ’

Сьомий день. Перехідний черво
ний вимпел комітету 
знову вручили Віктору 
му.

Восьмий день, Після 
байнери вивели свої 
поле. У третій бригаді 
8200 тонн силосу».

Що ж, молодих механізаторів 
можна поздоровити. Ще ніколи не 
було е бригаді такого темпу косо
виці. Два дні пишалося до закінчен
ня «зелених жнив», а в траншеях 
комсомольсько-молодіжної бригади 
Миколи Давидова вже було закла
дено 8200 тонн, по всьому госпо
дарству 21630 тонн силосу.

Звернення членів номсомольсь- 
ко-молодіжної спеціальної кормо
добувної бри-ади колгоспу «Друж
ба» до всіх молодих механізаторів 
району мало широкий резонанс. 
Юнаки і дівчата Новоуираїнщини 
взяли найактивнішу участь у заго
тівлі кормів. Взявши рубежі на сво
їх комсомольських зборах, молодь 
успішно виконує їх. Через декіль
ка днів рапортуватимуть про вико
нання завдання кормодобувні ко
лективи, створені при комсомольсь
ко-молодіжних тракторних брига
дах колгоспів імені Шевченка та 
імені Жданова. На полях району 
ведуть косовицю 14 комсомольсь
ко-молодіжних екіпажів.

Ю. ЛІВАНІ НИКОВ, 
спецкор «Молодою комунара».

Колгосп «Дружба» 
Новоукраїнського району.

!

Текст і фою Ю. СТОРЧАКА, ВИСТУПАЮТЬ ЯТРАНЦ1



МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 6 вересня 1973 року2 стор.

НА ПРИЗ ГАЗЕТИ «МК» 
«ПЕРШІЙ ТРИТИСЯЧНИЙ! 
КІРОВОГРАДЩИНИ»

ТУТ НЕМАЄ ДРІБНИЦЬ
т т АСТАВ вересень. І 
** сьогодні, коли вже 
позаду 8 місяців роботи 
року, можна сказати, що 
значним прискорювачем 
у виконанні високих зо
бов’язань для доярок 
стало соціалістичне зма
гання. Воно — невичерп
не джерело творчості ! 
активності, 
допомогло 
дівчат на 
продуктивності праці.

МОЇ

ЕЕ

і, як н:що, 
мобілізувати 
підвищення

Вже давно ми змагає
мося з фермою № 6 на
шого колгоспу, яку очо
лює М. Коваленко.

Із захопленням
подруги зустріли звіст
ку про те, що «Молодий 
комунар» встановив приз 
«Першій тритисячниці 
Кіровоградщини». І нині 
я з радістю можу сказа
ти, що шестеро з нас 
мають усі можливості в 
третьому, вирішальному

році п’ятирічки подолати 
тритисячний рубіж. Пер
шою, без сумніву, це 
зробить Людмила Мур- 
са (і не пізніше, як у 
вересні), яка надоїла на 
кожну корову вже по 
2724 кілограми молока. 
До речі, Людмила Мурса 
у березні та квітні входи
ла до десятки молодих 
доярок Кіровоградщини, 
що добились найвищих 
надоїв. І ми дуже хоче
мо, щоб вона була се
ред переможців кон
курсу.

Місяцем пізніше три
тисячний рубіж подола
ють Ольга Голоазцька, 
Антоніна Полуян, Клавдія 
Тур, а на початку грудня 
— Ніна Кириченко. Під
рахувала: особисто я від 
кожної корови по 3 ти-

сячі кілограмів молока 
надою в жовтні.

Чи могли ми добитися 
високих успіхів, не об
грунтувавши взятих со
ціалістичних зобов’язань? 
Ні. Тільки при конкрет
ному і глибокому їх ана
лізі, обгрунтуванні зобо
в’язань, їх доведенні 
до кожного тваринника, 
вони будуть виконані. 
Що ж, розрахунки ми 
зробили правильні, ко
ли зобов’язалися за рік 
у середньому по фермі 
надоїти на кожну корову 
по 3100 кілограмів моло
ка. Працюємо напружено, 
тож слова дотримаємо. 
Вже сьогодні на кожну 
корову надоїли по 2281 
кілограму. І від цього 
хороший настрій, при- 

"ємно за своїх подруг.

Хотілося б окремо ска
зати про систему мораль
ного і матеріального сти
мулювання. Інколи було 
так, що доярки не знали 
своїх виробничих показ
ників, або ж переможцю 
у змаганні вручали пре
мію, вимпел, а про це 
знали лічені доярки. 
Мало думали, що більш 
за все людина цінує 
тепле слово, що приємно 
їй отримати, скажімо, бу
кет квітів. Тепер про це 
не забувають. Перехідний 
червоний вимпел керів
ники господарства, ком
сомольські активісти вру
чають передовикам в 
урочистій обстановці.

Проти минулого року 
зрушення у нас великі, 

заспокоюватись

маємо права. Вже vьo- 
годні дбаємо про ситу і 
теплу зимівлю для худо
би. Механізатори загото
вили 9963 тонни сінажу, 
заклали 3964 тонни сило
су, 8 скирт соломи, 2 — 
сіна. Потурбувалися ми 
про те, щоб ще влітку 
будівельники відремонту
вали підлогу у приміщен
ні
на.
та _____
не дрібниці. їх у тварин
ництві немає. Тут про все 
треба потурбуватися за
здалегідь, Все передба-

В. ПЕТРЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько-молодіжної 
ферми колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнсько- 
го району.

ферми, засклили вік- 
На цьому тижні дівча- 
побілять стіни, І це

ЛТЛІБОРОБИ колгоспу «Зоря комунізму» 
Добровеличківського району ни

нішнього року зібрали на круг по 38,1 
центнере1 ранніх зернових. Та нині орі
єнтир тут на ще вищі показники — 50- 
центнерні врожаї. Тож, дбаючи про вро
жай наступний, механізатори посіють 
озимі н‘ "оптимальніші строки. П'ять 
посівних агрегатів вийшли в поле вчо
ра. Нині їх вже вісім.

— Плануємо засіяти озимі на всій се- 
мисотгектарній площі за п’ять днів, — 
говорить головний агроном господар
ства Іван Змеуш. — Добре трудяться 
трактористи комсомольці Микола Дим- 
чук, Євген Крупкін, Юрій Дігтяренкс, 
Віталій Тороаик, на підвезенні насіння

ДЛЯ ВРОЖАЮ-74

на ниву свій аг-

«Кавказ», 
«Поліську-70», 

але дуже пер-

— шофери Юрій Гаврилюк, Микола 
Журавльов та інші. Засіваємо площі ви
соковрожайними сортами 
«Аврора», випробуємо 
ще не районовану у нас, 
елективну.

На знімку: першим вивів 
р'сгат тракторист Павло КУЛІШ.

Текст і фото 10. МИХАЙЛОВА.’

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Під бурхливі оплески присутніх В. В. Щсрбицький 
перерізає червону стрічку. З пам’ятника спадає по
кривало. Звучать Державні гімни Радянського Со
юзу та Української PCP.

Перед присутніми постає величний монумент. Його 
створили скульптор, народний художник УРСР 
Г. Н. Кальченко і архітектор А. Ф. Ігнащенко. На 
гранітному постаменті височить відлита у бронзі 
п’ятиметрова постать Лесі Українки.

Товарній В. В. Щербпцькпн виступив перед учас
никами мітингу з промовою.

На мітингу також виступили лауреат Ленінської 
премії, письменник О. Т. Гончар, секретар, правління 
Спілки письменників РРФСР, лауреат літературної 
премії імені М. Горького, поетеса Л. К. Татьяиичева, 
токар київського заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна 
В. Я. Сікорський, головний зоотехнік колгоспу іме
ні Лесі Українки Ковельського району Волинської 
області О. Ф. Матвіюк, від прогресивних українців 
за кордоном — племінник великої поетеси, амери
канський письменник 10. М. Косач.

Мітинг закінчено. Над площею урочисто ллється 
мелодія А. Кос-Анатольського на слова Лесі Україн
ки «Досвітні огні» та величної пісні А. Філіпенка 
«Славлю мою Радянську Батьківщину».

(РАТАУ).

И И відповідає ваша робота уяа-
* ленню про труд інженера? 

Що заважає вам зробити її ефек
тивнішою? Бути інженером — зна
чить творити. Як ви це розумієте? 
Чи достатньо у вас часу для твор
чості?

На ці та інші питання мали відповісти 
спеціалісти нашого заводу, заповнюючи 
анкету бюро раціоналізації, винахід
ництва та технічної інформації. Анкета, 
як І тематична книжкова виставка та 
огляд літератури «Образ інженера в ху
дожній літературі», передували науково- 
практичній конференції «Інженер нашо
го часу», яку організував наш колектив 
спільно із заводською та міською бібліо
текою імені О. С. Пушкіна.

Останнім часом до професії ін
женера прикута
Дискутують над проблемою підго
товки кадрів,, 
психологічними, 
пектами професії. Це й не дивно: 
у вік науково-технічної революції 
постать людини, яка служить єд
нальною ланкою між наукою та 
виробництвом, теорією й практи
кою, дуже і дуже зрима. Зокрема, 
від радянських технічних праців
ників та спеціалістів значною мірою

залежить виконання грандіозних 
завдань, накреслених XXIV з'їздом 
КПРС.

Про ці проблеми велася широка 
розмова на нашій заводській кон
ференції «Інженер нашого часу», 
якій передували анкета, тематично-

ЯКИМ БУТИ
ІНЖЕНЕРУ

особлива увага.

над соціальними, 
економічними ас-

книжкова виставка та огляд «Об
раз інженера в художній літерату
рі». Було заслухано десять допові
дей і виступів.

Секретар парткому заводу А. Радзієв- 
ський та секретар партійної організації 
спеціального конструкторського бюро 
Ю. Коваленко у своїх доповідях «XXIV 
з’їзд КПРС про науковотехнічпий про
грес і вимоги до діяльності інженера» та 
«Партійний комітет і технічні кадри» 
дали чітку політичну оцінку явищам 
науково-технічної революції, підкресли
ли зрослі вимоги, поставлені XXIV з’їз
дом КПРС перед інженерно-технічними 
працівниками. Особливу увагу доповіда-

іпрофєсШ Багато, 
І лйа^обєрц свою

чі приділили молодим спеціалістам, які 
складають значну частину технічного 
персоналу заводу.

Начальник відділу бюро голов
ного технолога О. Пушкаренко, ін- 
женер-технолог відділу організа
ції праці і заробітної плати 3. Ле
бедева, головний інженер заводу 
В. Саєнко, начальники відділів, це
хів, інженери темами своїх висту
пів обрали питання підвищення 
ефективності праці. Вони розпові
ли про особисті творчі плани, про 
творчу співдружність робітників та 
дипломованих спеціалістів.

Конференція прийняла конкрет
ні рішення, які послужать дальшо
му підвищенню ефективності пра
ці інженерно-технічних працівників 
підприємства.

Н. КОНДРАТЕНКО, 
начальник бюро раціоналізації, 
винахідництва та технічної ін
формації Олександрійського 
електромеханічного заводу.

В’ЄТНАМУ

ПАМ’ЯТНИК ВИДАТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТЕСІ ЛЕ
СІ УКРАЇНЦІ, ЯКИЙ ВІДКРИТО З ВЕРЕСНЯ В КИЄВІ, 

.Фото А. І1ІДДУБНОГО.
 Фртохроніда ХАТЛУг

Проходить тиждень радянсько-в'єтнамської дружби. 
Цікаві заходи, присвячені цій події, проходять у Кіро
вограді. Кінотеатри демонструють хронікально-доку
ментальні фільми, що розповідають про минуле і 
сьогодні В’єтнаму.

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ Бібліотеки міста пропонують своїм читачам книж- 
111 ІХчЛДІ IV VI ІЛЛІ нові виставки, тематичні полиці, проводять огляди лі

тератури, голосні читки. Так, наприклад, в обласній 
бібліотеці імені Крупської обладнано виставку літера
тури «Славний подвиг героїчного В’єтнаму». А в дитя
чій бібліотеці проведено обговорення книг «Хоробрі 
друзі» та «Чанг із В'єтнаму».

«Моя Батьківщина 
СРСР»
О СТАРТУВАЛА 

ЕКСПЕДИЦІЯ
на по- 

мо-

1 ВЕРЕСНЯ в республіці 
1 дано старт туристській 

експедиції радянської мо
лоді «Моя Батьківщина •— 
СРСР». Вона є складовою 
частиною Всесоюзного похо
ду комсомольців і молоді 
по місцях революційної, 
бойової і трудової слави 
радянського народу, направлена
слідовне і організоване вивчення 
л'рддю, дітьми і підлітками Радянської 
Вітчизни. Головне завдання туристської 
експедиції — виховання радянських юна
ків і дівчат у дусі комуністичної ідей
ності, дружби народів, радянського пат
ріотизму, залучення комсомольців, піо
нерів і школярів до глибокого вивчення 
життя і діяльності В. І. Леніна, бойових 
і трудових традицій радянського наро
ду, Ленінського комсомолу.

Під час урочистих лінійок, екскурсій в 
день старту молодь визначила свої 
маршрути: «Пам’ятні ленінські місця», 
«Шляхами Великого Жовтня», «Ніхто не 
Забутий, ніщо не забуте», «Будні вели
ких будов», «Ордени Вітчизни на знаме
нах комсомолу», «Шляхами дружби», 
«Вітчизни вірнії сини», «По містах-пам'ят- 
никах».

Молоді робітники, хлібороби, учнів-

ТУРИСТСЬКА 
радянської МОЛОДІ

ська та студентська молодь Кіровоград
щини побувають під час походів в міс
тах і- с------ ----- і
ходи до 
місцями, 
ністю В.

Кожен
повинен
містить дані про ,------ о
Юнаки та дівчата, які виконають вимо
ги І умови експедиції, будуть нагород
жені золотими, срібними і бронзовими 
значками «Моя Батьківщина __ СРСР».

Отже, старт дано. Експедиція в дорозі.
• • »

Редакція газети «Молодий кому
нар» запрошує учасників турпоходу 
надсилати свої листи, репортажі, фо
тознімки, матеріали юних слідопитів 
зібрані під час туристських подоро
жей.

селах області, вирушать у турпо- 
міст-героїв, ознайомляться з 
що пов язані з життям і діяль- 
I. Леніна.
учасник туристської експедиції 
мати маршрутну книжку, що 

> участь в експедиції.

• Радянський 
Союз — на
дійний оплот

ТЕМАТИКА
РАДЮЛЁКТОРИО—

- АКТУАЛЬНА
Новоукраїнсько- 
ЛКСМУ' та ре
організації то-

При 
му РК 
йонній 
вариства «Знання» ство
рено радіолекторій 
«Програма миру в дії». 
Його завдання — про
пагувати провідні доку
менти сучасності, ма
теріали про візити ми
ру Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва, здійснення 
Програми миру, яахрес- 
леної 
партії, 
лекції 
лодь —- у боротьбі за 
мир», «Радянський Со
юз — надійний 
боротьби народів 
мир».

Передбачаються 
ції по пропаганді 
шень XXIV 
шої 
(1973

XXIV з’їздом 
Вже прочитано 
«Радянська мо-

оплот 
за

лек- 
рі- 
на-з'їзду 

квітневогопартії,
року) Пленуму 

ЦК КПРС, зовнішньопо
літичного курсу рад-ін- 
ського Союзу.

М. СУВОРОВ, 
секретар Новоук- 
раїнського РК 
ЛКСМУ.



6 вересня 1973 реку „МОЛОДИЙ КОМУНАР1* З стор.

д 1ТНЄ сонце освітлює Замкову площу, палаци 
химерними фризами, статуями на дахах.* 

Стрімко мчать червоні автобуси, «сирени», «Моск
вичі», «Фіати». Дітлахи товпляться біля гратчасто
го тимчасового паркану, що оточує будівництво — 
Королівський палац. Це — найдавніша споруда 
польської столиці, під час війни знищена фашиста
ми разом із тисячами варшавських будинків, що 
зараз відбудовуються, як історичні пам’ятки, у’всій 
своїй колишній величі.

Спускаюсь із площі по сходах. Огинаю палац і 
опиняюсь перед старовинною будівлею, де містить
ся кілька міських установ. І ось — зустріч з 7а- 
дєушем ІІІумилевичем,.головним архітектором Вар
шави. У його кабінеті ми і ведемо розмову про 
столицю, якою вона стане через 15—20 років.

«ДО ОСТАННЬОЇ КРАПЛИНИ КРОВІ»

ВАГШАВА. — В 1969 році 
був затверджений 
перепекти ВНИИ 
план розвитку міс
та до 1985 року, 

• розповідає мій 
співрозмовник. — 
\Га рамки цього 

1 плану виявились 
тісними для сто
лиці. Нову, ши
року перспективу 

розвитку Варшави до 1990 року буде містити 
в собі план, робота над яким закінчується зараз 
у чотирьох проектних майстернях. Чотири варіанти 
плану незабаром будуть представлені на обгово
рення. З них виберуть найбільш оптимальний...

Згідно до прогнозів, до 1990 року столиця при
єднає до себе сім ближніх повятів з ЗО містами. 
Населення всього міського комплексу досягне трьох 
з половиною мільйонів чоловік, що ж стосується 
Варшави, то число її жителів збільшиться не на 
багато і не перевищуватиме півтора мільйона.

— Ядро Варшави майбутнього, — продовжує 
свою розповідь Тадеуш Шумилезич, — складе 
центр, більш рівномірно, ніж зараз, розміщений по 
обидва боки Вісли. Від центру будуть розходитись 
радіальні гони суцільного забудування, які вийдуть 

л за теперішні межі міста. Між цими зонами зали- 
^•Ьаться клини незабудованих площ, які забезпечать 

доступ до центру чистого повітря із приміських 
лісів та парків.

Основи варшавської індустрії нині складають ма
шинобудування, виробництво електронної апарату
ри, приладів. Планується подальша робота по ре
конструкції столичних заводів, більш раціонального 
їх розміщення. Накреслені й інші заходи для того, 
щоб забруднення середовища — лихо великих 
міст не загрожувало Варшаві.

На середину восьмидесятих років житловий фонд 
нашої столиці повинен збільшитись настільки, щоб 
кожна сім’я мала окрему квартиру, кожен варшав’я
нин — окрему кімнату.

У цій п’ятирічці варшав'яни повинні стримати 90 
тисяч окремих квартир. Вони просторіші, краще 
сплановані, ніж попередні. Збільшена, наприклад, 
площа кухонь та інших підсобних приміщень. На 
кожного мешканця столиці, за словами Тадеуша 
Шумилевича, в 1990 році припадатиме по 20 квад
ратних метрів житлової площі.

Той, хто бував у Варшаві, звичайно, не міг не по
мітити, що у цього міста своє неповторне обличчя, 

,особлива краса. Між тим, широкий розмах будівни- 
“ 7/па з неминучістю передбачає його стандартиза

цію. Чи не приведе це до того, що будинки, вулиці 
і навіть цілі райони будуть схожими один на од
ного?

Ні, вважає головний архітектор, подібної уніфіка
ції можна уникнути. Звичайно, у Варшаві майбутньо
го типізація пошириться, та це буде типізація буді
вельних деталей, а не будинків. До того ж, рішення 
проблеми — і в плануванні районів. Тут перед бу
дівельниками міста — широке поле діяльності...

За ініціативою газети «Жиме Варшави» щорічно 
проводиться конкурс на кращі архітектурні споруди. 
У цьому році були підбиті підсумки чотирнадця
того змагання. Звання «чемпіона Варшави 1972 року» 
було присвоєно центру відпочинку на Пулавській 
вулиці, де були створені плавальні басейни для до
рослих і малюків, пляжі, солярій, кафе... Недавно 
був проведений міжнародний конкурс на проект 
забудування варшавського району Гоцлав, де жи
тимуть сто тисяч чоловік. В конкурсі взяли участь 
архітектори Москви, Києва, Берліна, Будапешта, 
Праги, Софії, Белграда, Варшави. Автори кращих 
проектів, серед них і московські архітектори, були 
удостоєні премій.

У найближчі роки Варшава збагатиться новими 
'спорудами. Великий архітектурний ансамбль ство
рюється поруч із Палацом культури і науки в цент
рі міста. До війни у цьому районі мала притулок 
варшавська біднота. Сьогодні на місці темних, тіс
них дворів-колодязів розкинулись просторі квартали 
багатоповерхових споруд. Будуть збудовані також 
сорокаповерхові адміністративні споруди, готелі, ве
ликі універмаги.

— Зараз у Варшаві орієнтуються на розвиток 
автобусного сполучення, та ще послужать варшав я- 
иам і швидкохідні трамваї. Місто чекає на метро. 
Справа ця не дешева, та відкладати її далі не мож
на, —- говорить головний архітектор. — Інакше 
автобуси ходитимуть буквально один за одним. Пер
ша лінія метро, яка з’єднає північ столиці з півд
нем, буде готова в 1985 році. До 1990 року повинна 
бути збудована і друга лінія — схід—захід. Вена 
перетнеться з першою під центром міста. Досвід 

. спорудження метро ми хочемо запозичити у Москви 
* та інших міст Радянського Союзу.

—- Гість, що відвідає Варшаву років через 15—20, 
— говорить на заключения головний архітектор, — 
побачить наше місто більш сучасним, зручним для 
життя. Та Варшава залишиться Варшавою...

А. ПИН. 
(АПН).
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II ЗАВТРАШНІМ -
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СІК і більшість мешканців Сантья- 
го, Гладіс- не можна назватш- 

уродженкою столиці. Народилась і 
виросла вона у провінції, а точні
ше, у селі Кюрсйто, в одному із 
тих селищ, які так схожі одне на 
інше: закурені шляхи із глибокими 
вибоїнами, візки у хмарах куряви, 
селяни, шкіра яких потріскалась, 
як і земля, яку вони обробляють, 
дві-три копиці, загороди для худо
би, пальми; навесні — аромат кві
тучих магнолій...

«Моя мама була вчителькою, — 
розповідає Гладіс. — Батька я па
м’ятаю погано, він був пеоном — се
зонним робітником, тому без кінця 
блукав по країні у пошуках мізер
ного заробітку».

Спогади дитинства у Гладіс по
в’язані із Талаганте, портовим міс
течком па шляху із Сантьяго до 
Сан-Антоніо, яке користується по
пулярністю найбільшого рибного 
базару Чілі. Туди приїхала її мати 
з дітьми. ’ Тут Гладіс пішла до 
школи, а в 12 років ублагала стар
шу сестру взяти її з собою до Сан
тьяго.

Саме Сільвія, її старша сестра, 
член Комуністичної спілки молоді, 
вперше познайомила Гладіс із «хо- 
та-хота». Гладіс Марін так змальо- 

» вує цю зустріч: «Мене вразило 
все,— і життєрадісність, і переко-

нання, і ідеали цих молодих лю
дей». 1957 рік став пам’ятним для 
дівчини: її прийняли до спілки. 
Тоді молоді комуністи працювали 
напівлегально. «У політичному від
ношенні я була нулем. Крім того, 
у мене були великі прогалини у 
освіті. Того, що нам давала школа, 
було дуже мало, Я почала читати: 
класиків маркензму-ленінізму, тво
ри соціалістичного реалізму, серед 
них «Як гартувалась сталь», «Мо- 
лода гвардія» і «Мати» Горького».

Протягом семи років Гладіс пра
цювала вчителькою. Набиралась 
політичного досвіду, підвищувалась 
її відповідальність, і Гладіс була 
обрана членом Центрального комі
тету спілки. Багато часу вона від
давала і роботі з молодими дівча
тами та жінками, у виконавчій ко
місії та секретаріаті спілки. В 1965 

—році Гладіс вперше стала депута
том парламенту. Саме в цьому ро
ці молоді комуністи обрали Гладіс 
Марін Генеральним секретарем Ко
муністичної спілки молоді Чілі. 5 
вересня 1972 року у центральному 
кінотеатрі Сантьяго зібрались сот
ні молодих людей. Над сценою — 
великий плакат: «Боротись, працю
вати і вчитись на благо батьківщи
ни і революції».

Сьомий конгрес молоді був апо
геєм діяльності спілки. Конгресу

передувало 3200 відкритих зборів 
на місцях, які стали своєрідною ак
цією по залученню до спілки мо
лодих чілійців. Результати не за
барились. У період між VI і VII 
конгресами число нових членів 
спілки склало близько 275 процен
тів. Тепер спілка молоді нараховує 
75 тисяч чоловік.

У своєму виступі Гладіс Марін 
відзначила і той факт, що члени 
Комуністичної спілки молоді від
працювали тисячі годин на субот- 
никах. Вони працювали на фаб
риках, па вугільних щахтах півдня, 
були зекономлені мільйони ескудо.

Перед молоддю Чілі стоїть за
раз багато проблем, та у всіх сво
їх справах і починаннях молоді 
комуністи Чілі вірні заклику, який 
прозвучав у виступі Гладіс Марін 
на закритті VII конгресу:

«Реакція провокує громадянську 
війну. Та ми повторюємо знову: 
якщо класова боротьба вимагає 
нових форм, якщо контрреволюція 
направляє зброю проти народу, — 
молоді комуністи будуть завжди з 
партією, з народним рухом, па пе
редовій боротьби. І, якщо буде по
трібно, кожен молодий комуніст 
воюватиме до останньої краплини 
крові».

«Хоріцонт».

Варшава—Москва.

Грівас 
відмовляється...
Уперта відмова генерала 

Гріваса припинити терорис
тичну діяльність па Кіпрі І 
розпустити свою підпільну 
організацію ставить перед 
кіпрським народом питання 
про вжиття більш рішучих 
заходів.

Як заявив генеральний 
секретар прогресивної пар
тії трудового народу Кіпру 
(Акел) Е. Папаіоанну на 
зборах членів партії міста 
Лімасола, «між терором І 
демократичним порядком пе 
може бути компромісу».

У зв'язку з негативною 
відповіддю Гріваса на зак
лик президента Греції Па
падопулоса припинити під
ривну діяльність на Кіпрі, 
вказує газета «Харавгі», у 
держави немає іншого ви
бору. крім, як вжити захо
дів для придушення терору 
і відновлення нормальної 
обстановки на острові.

(ТАРС).
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Перед земельними виборами
Активізувала свою ді

яльність неонацистська на- 
ціонал-дсмократична пар
тія Австрії. Вона виста
вила кандидатів в усіх 
виборчих округах провін
ції перхня Австрія, де 21

жовтня ц. р. відбудуться 
земельні вибори. Головним 
кандидатом від НДП фі
гурує ватажок цієї партії, 
колишній південнотіроль- 
ський терорист Н. Бургср.

(ТАРС).

Нафтохімічний комбінат «Словнафт» в Братіславі, по
будований при технічній підтримці Радянського Союзу, 
став провідним підприємством хімічної промисло
вості Чехословаччіпш. Комбінат продовжує нарощувати 
потужність і зараз вже переробляє 7,5 мільйона тонн 
нафти на рік. Значна частина сировини для комбінату 
надходить з Радянського Союзу по нафтопроводу «Друж
ба».

На знімку: пульт управління атмосферно-вакуумною 
перегонкою на нафтохімічному комбінаті «Словнафт».

Фото ЧТК-АПН

ЕЗАКОННИЯ режим білої 
•* меншості в Родезії стур
бований тим, щоб приховати 
від міжнародної громадськос
ті факти невпинного росту в 
країні сил національного ви
зволення. І все-таки, як пише 
американська газета «Дейлі 
уорлд», до яких би засобів 
не вдавались органи пропа
ганди расистіп, правду прихо
вати важко. Газета коментує 
випадок із «викраденням» 
273 учнів і службовців місіо
нерської школи, яка знаходи
ться у північно-східному ра
йоні Родезії. У зв'язку з цим 
вона пише:

— У вустах офіційної про
паганди все відбувалось так: 
африканські партизани напа
ли на школу і силоміць по
гнали всіх, хго в ній знахо
дився, до мозамбікського кор
дону. де в одному з таємних 
таборів з них повинні були 
«виховати» борнів за свободу.

Кожен, хто знайомий з ло
гікою національно-визвольної 
боротьби, знає, наскільки дур
на думка про те, що, вдаю
чись до викрадення людей і 
примусів, можна завоювати 
прибічників у боротьбі, яка 
потребує величезної самовід
даності і добровільного ба
жання стати до рядів борців. 
Вся ця історія з «викраден
ням» . з грубими методами 
ставлення до нещасних учнів 
шкіл була придумана для то
го, щоб змалювати родезійсь
ких африкапців-партнзан як 
елементарних бандитів, які

„ТРИМАЙТЕ СОКИРУ ПІД ПОДУШКОЮ...“
не користуються ніякою під
тримкою з боку народу.

Насправді ж все відбува
лось навпаки. Расистський ре
жим Сміта давно звинувачу
вав учнів школи у тому, що 
вони підтримують сили звіль
нення, 1 не раз загрожував 
їм масовими арештами. Один 
Із представників визвольного 
руху народу Зімбабве розпо
вів на сторінках газети «Зам
бія дейлі мейл», яка виходить 
у Лусаку, що, «коли борці за 
свободу, які діють у районі 
розташування школи, дізна
лись про намір расистів, вони 
сказали учням: той, хто хоче 
до них приєднатись, може 
зробити це. Не було ніяких 
примушень. Це була чисто 
мирна операція».

Коли багато хто повернувся 
назад у школу — цс відбу
лось не тому, що їх «відби
ли» урядові війська, і не то
му, що їм вдалось утекти 
Повернулись ті, хто виявився 
занадто молодим і нерішучим, 
щоб розділити важке життя 
партизан. Решта учнів і вчи
телів влилась у ряди бійців- 
патріотів.

Про те, у якому страсі до- 
иіелось жити білим колоніза
торам у Родезії, наскільки 
реально являє загрозу для 
себе режим Ява Сміта, 
зіштовхуючись із піднесенням

національно-визвольного руху 
африканського населення, на
глядно ілюструє інструкція, 
яка була вручена білим посе
ленцям у північно-східних ра
йонах країни службою безпе
ки смітовського режиму. Вона 
має у собі попердеження 1 по
ради про міри безпеки, необ
хідні на фермах, які піддава
лись нападам, оскільки були 
використані як командні 
пункти військ безпеки.

Перш за все, вона дає пора
ду постійно «тримати палець 
на курці», будувати дротяні 
ловушки, обгороджувати са
дибу захисною стіною висо
тою не менш 2,5 метра, за
вести вартових собак, відв’я
зуючи їх на ніч, встановити 
прожектори, які повинні 
включатись через нерегулярні 
інтервали і освітлювати пели- 
кі сектори. Кожному білому 
поселенцю рекомендується ма
ти в будинку сокиру для то
го, щоб він міг «вибити две
рі, якщо вони будуть підперті 
зовні».

Інструкція також радить не 
спати двічі на одному І тому 
ж місці. «Наприклад, — гово
риться в ній, — ви можете 
розташувати ліжко у примі
щенні. стіни якого виходять 
на двір. Але робіть цс тільки 
після того, як ваші африкан
ські слуги залишать ввечері 
дім».

Та найбільша увага зверне
на в інструкції вивченню по
ведінки африканських робіт
ників і службовців ферм. «Не
впинно стежте за їх поведін
кою, — говорилось у НІЙ. — 
Перевіряйте лояльність ваших 
африканців. Щонайпильніше 
ведіть спостереження за кож
ним із них, особливо за тими, 
хто має на вас «зуб». Якщо 
відбувається щось незвичай
не, негайно повідомляйте по
ліцію».

Продовжуючи у тому ж ДУ
СІ, інструкція говорить: а Не 
давайте слугам ключі від две
рей і завжди перевіряйте зам
ки після їх виходу ввечері, 
щоб впевнитись, що міри без
пеки не можуть бути поруше
ними або ліквідованими».

Звичайно, автори Інструкцій 
намагаються запевнити, що 
всі ці умови не переслідують 
мети створити «стан тривоги». 
Звичайно, ні! Просто, гово
рить вона, спостерігайте за 
тими африканцями, які осмі
люються проявляти невдово
лення.

Нелегке завдання, коли на 
кожного білого в країні при
падає 22’ африканці, кожен з 
яких щодня зіштовхується із 
системою безжалісної експлу
атації і расового гноблення!

(Дейлі уорлд» — АПН).



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУН АР“

НАВІЩО Ж тоді ти зачіпав її, зваблював віршиками? — 
запитав Самсонов, покліпуючи рудими віями.

— Природний інстинкт підвів, — показав Копиця два ряди бі
лих зубів. — 1 звичка читати поезії незаміжнім жінкам... Я, зна
єте, ще два роки тому...

На «Ельбрус» несподівано завалився дев’ятий вал і удар хви
лі настільки був сильним, що корабель, здавалося, зараз трісне 
і розвалиться навпіл. Зі столу полетіли Коптінні консервні бан
ки, гримнув на палубу ного речовий мішок, а сам Копиця, не
гайно опинившись у протилежному кутку просторого кубрика, 
смертельно зблід. Корабель жорстоко кренило і торсало, і ве
селун Копиця з кислим виразом на обличчі не зважувався піді
брати свій мішок і банки, що перекочувалися по палубі від бор
ту до борту. Як і всі матроси його групи, він похмуро дослухав
ся до безперервних ударів морських хвиль та підозрілого раз у 
раз скрипу корабельних переборок.

Михайло Пузвков тим часом преспокійно дожував сухаря, 
зліз із койки і, но-флотськи широко ступаючи, перейшов куб

рик, ВИЛОВИВ ----
сервні банки Ко- 
лнці, відтак піді
брав і його мішок, 
і все це знову ро
зіклав на ----- :
Задоволений 
бою, вія 
припросив 
шого групи до ве
чері, а сам узяв 
казанок і рушив з 
кубрика на кам
буз, за чаєм. Ио- 

Пузикова, ні
хто не заохочував, піхто над ним ве під’юджував, — для них, 
розмочалених штормом одразу за брекватором, на початку пере
ходу, цей демарш Пузикова вважався вже надто необачним і смі
ливим.

Корабель погойдувало, і позобранці лежали непорушно па 
койках, як приречені, і не хотіли собі зізнатися, що вони заздрять 
зовні непримітному, але стійкішому від них Пузикову, котрий 
десь запропастився, і тим матросам з «Ельбруса», які несли 
вахту, і тим, які інколи проходили повз кубрик і про щось ве
село гомоніли.

Хвилі заливали ілюмінатор. 1 хоча те жодна солова крапля 
не пробилася крізь товсте скло, Копиця відсунувся од ілюміна
тора майже на край койки.

— Ну як, ти, старший групи, встановив безпосередній 
із штормом? — зачепив Копицю Самсонов.

— Встановлюю, — не образився Копиця-. 
1 все. і розмова ве виходить, не в’яжеться.

— А мені пропонували у танкові війська, — проказав 
ва. — Так пі, змовив військкома послати па флот... Ось і 
усе обертом.

— Не журися, — заспокоїв Верству Головня, — на флоті теж 
є танки. З учбового загону можуть послати у морську піхоту. 
[Ііхота тепер — це танки.

— Невже? Звідки знаєш?
— Знаю... Мій старший' брат, Олександр, служив у тій піхоті,

' — Значить правда.
— Піхота — цариця полів, — буркнув Копиця і вмовк.
Розмовляли вовн над силу, неохоче, та мовчанка, видно, для 

них була у цій коловерті нестерпною; можна б заснути і знепа- 
м’ятітп, та ж де тут візьметься той сон? Кожей намагався якось 
пристосуватися до незвичної морської хитавиці і ніяк не міг; 
кожей хотів щось пригадати для себе приємне, заспокійливе, ве 
думати про сьомий чи восьмий вали, яких уже розпізнавали за 
могутністю ударів об корпус корабля, однак, нікому нічого не 
пригадувалося, і все відчутніше та відчутніше, ніби у гарячці, в 
їхніх скронях пекла і стугоніла кров. Вони забули про все і про 
всіх. Забули також і про Пузикова, який пішов па камбуз за 
чаєм усього •— навсього півгодини. Бо відтоді, як «Ельбрус» 
відвалив од причалу і поминув маяк, їм усім кожна хвилина 
видавалася за пекельну вічність.

Севастополь — мрія моряка, але там будемо не раніше по
лудня.

— Невже? Звідки знаєш, Іване? — по-простацькому запитав 
Головню все той самий невдалий мореплавець Микола Верства.

— Мічман казав. Г‘
його можливості... Корабель-ненсіоиер і 
засадах. Фігурально,

— Значить правда.., А за віщо тебе 
їзді, а до того ще на розподілці?

—- Було за що.
— Відлучався без дозволу?
— Я піде без дозволу не відлучався. 
Якщо в голосі небалакучого Головні 

прихована гірка туга, то в його погляді, в його сумовитих 
звернених до темного ілюмінатора, за яким штормило море, ця 
ятрива печаль уже була досить помітна. І Верства не став до
питуватися, дав своєму доброму товаришеві спокій.

(Закінчення буде).

Віталій ЛОГВИНЕНКО

ТАМАРИСК

НОВЕЛА
го,

кон-

СТОЛІ.
СО- 

чемно 
стар-

Фото В, КОВПАКА.

6 вересня /**>73 року,

■■■ ■.І-с? ""

БЕРЕЗІВКУ,

ОЛЕКСАНД Р і Яі
МІСТ ЧЕРЕЗ РІЧКУ

зв’язок

Верст- 
маєш...

Він колись боцманував на «Ельбрусі», знає 
ходить на громадських

мічман вичитував

лите відчувалася

(ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧ. В ГАЗЕТІ ЗА І ТА 4 ВЕРЕСНЯ).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГР/ЇД
ЧЕТВЕР, 6 ВЕРЕСНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (М.). 9.45 — «Людина і її 
справа». (М.). 10.15 — В. Бе
лов. «Теслярські оповідання». 
(Телевізійний спектакль). 
(М). 11 .35 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М.). 15.55

— Концерт агіткультбрига- 
ди Вознесенського район
ного Будинку культури Ми- 
колаївської області. (Ми
колаїв). 16.30 — Горький.
«Співець робітничого класу». 
Передача перша. Навчальна 
передача з літератури. (М.). 
17.10 — «На головних напрям
ках п’ятирічки». (Донецьк). 
17.30 — Для школярів. «Твій 
перший хліб». (К.). 18.00 —•
Новини. (М ). 18.10 - Кіро-
воградшнна спортивна. (К-дЬ 
18.40 — Оголошення. (К-Д)І
18.45 — Співає ЗІиаїда Паллі. 
(М.). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Кубок СРСР з хокея. 
Фінал (М.). 21.00 — Програма 
«Час». (М.). 21.30 — Продов
ження трансляції хохся. (М.).

О Наша адреса і телефони
ЗЇ6050. ГСП, КІровоград-50, вуя. Луначарського, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово) роботи — 2*45*36, відділу вій. 
ськово-патріогичиогс виховання та спорту — 2*46-87.
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у по

якась 
очах,

КД НКОЛА вийшов З Двору, з про- 
1” вудку йому навстріч — Катя. 

Иде з Петриком, хлопчиком своїм, 
Побачила Миколу. Зупинилась,

— Добридень, Катю.
— Здрастуй.
Хлопчик задивляється на Миколу. А він:
— Давно не бачились. А живемо в 

одному селі.
Підвела голову:
— Ти хотів бачити мене?
Після короткого мовчання:
— Та часом думав... Дружиною ж 

мені мала бути...
Знову опустила голову і зітхнула:

• — Може б вийшло що в нас. Але ж 
мати твоя...

Т И КАПО, не звинувачуй його ма-
• тері. Вона, Ганна Петрівна, доб
ра жінка. Всю свою молодість І сна
гу для єдиного сина оддала. 
Вона завжди хотіла бачити свого 
Миколу щасливим і радісним. Як 
кожна мати...

...Бігла сільською вулицею, прити
снувши до грудей дитину. Серце жі
ноче стискалось од жаху. А ноги тре
мтіли. Десь в колгоспному яблунево
му садку скаженів кулемет — гітле
рівці обстрілювали село. Жінка спі
шила до своєї тітки з немовлям, щоб 
захопитися в льоху.

— Тн не маєш батька, — шепотіла 
попа, — загинув. То хоч би материн
ську ласку знав. Хоч би...

1 знов прискорювала ходу.
Вибух міни розколов тишу десь 

уже за яром. Здавалось жінці, що 
кров у жилах холоне...

А н попоенні роки — обід снпові 
з поля — «гостинець під зайця».

Та все минулось. Син он яким па
рубком став! Високий. Кремезний. 
Засмаг в полі, поки жнивували.

Виряджала Миколу в армію. І ра
діла, дивлячись на міцну юнацьку по
стать. Здавалося, що то са.м Гордій, 
чоловік її на пероні стоїть. Славний 
буде солдат!..

— До зустрічі, мамо!.. Я шпіідко 
повернуся..

ПОтіЕРНУЗСЯ через рік. У відпуст
ку прибув.

Щодня спішив до тебе, Катерино. 
Якось, просидівши до світаия в сад
ку, ти все щебетала йому:
- Рін промайнув, а я й не зчула- 

ся...
І тулилась до хлопця.
Він довго дивився в твої сині, як 

волошки очі, припадав до пахучих 
кіс.

Аж раптом йому каже Ліда, дядь
кова донька:

— Ти скоріш підслужуйся та при
їзди зовсім. Бо ше вкрадуть хлопці 
твою Катьку...

Серце юнака 
А на другий 
— Відпустка

Давай заручимось. А весілля вже піс
ля армії справимо... І я тоді спокій
но службу нестиму...

Ти відповіла нешвидко. Але згоди
лась..

...Йшов він степовою стежкою. В 
руці чемодан тримав.

— Відслужив, матросе? — пролу
нало від лісосмуги.

Оглянувся. А то дівчата з городів 
гукають, вибираючи помідори,

— Атож. Як повинно бути...
Та й попрямував до села. Біля ста

рої груші зупинився. Тут шлих роз
двоюється. Одна стежка-доріжка ве
де до батьківського дому, інша — 
повз твою хату.

Куди рушати?
Мить була на 

. правою рукою з 
ло хустинкою. І 
иівся вишневий 
тому сидів з тобою.

Постукав у двері. Ніхто не озвав
ся.

— Дозвольте, — сказав неголосно. 
Рипнули двері. На порозі показав-

роздуми. Перехопив 
лівої ношу, витер 40- 
пішов туди, де вид- 
садок, де два роки

заполу м'я ніло. 
день сказав тобі: 
закінчиться швидко...

щось, та мати ж... Така вона в тебе 
нещира..,

А що мати? Стріла і; тебе, коли 
почула від людей, іцо квартиранта 
молодого маєш, запросила До себе, 

• А іцс сказала:
— Приходила б частіше до нас. 1 

мені не було б так сумно, )• озиіц$-4Е.^ 
людей не свербіли б... 4.

Ти ж одрізала:
— Яке вам діло до того, що другу 

половину хати прорабов! здача?
Тоді мати:
— Ну живи, як хочеш. Тільки сина 

мені но тривож... :
Та й пішла...
...Микола спалахнув, почунііїн зви

нувачення па адресу матері.
— Ти не маєш права так говорити.

♦ МОРАЛЬ: ЧЕСТЬ І ЖИТТЯ

ПІШ СІЙЇН
ся високий молодик з пишною шеве
люрою.

— Вам кого?
— Катя потрібна...
— Немає її вдома...
Тінь тривоги впала на обличчя Ми

коли.
А чубатий знов говорив уривчасто:
— Що передати Каті? Бо «... Я чо

ловік її...
В грудях Лінколи — біль. Кинув 

гострий погляд на молодика і ви
йшов з сіней. Аж в садку зупинився. 
Присів на траву під вишнею. -

Про маму згадав. Бона все одда
ла, аби щасливою була його доро
га А він пішов спершу до нареченої.

Так, так, він спішив до тебе. Ду
мав, зберетесь та разом прийдете до 
матері. Ото було б втіхи в Ганни 
ПстріпниІ Щасливий син. Щаслива 
ного наречена. Що ще більше треба? 
Кликали б гостей на весілля...

Та ти не дочекалась...
Встап і навпростець до рідної о до

му. Біля криниці маму з повним 
відром поди зустрів. Обнялися.

— Рідна моя, добридень!
А вже потім:
— Тільки не нарікай, що тобі рід

ше писав, аніж їй... 1 сьогодні я до 
неї пішов спершу. А вона...

Мати з радощів плаче. Цілує його 
гаряче чоло:

— Нічого, синку. Все минеться. Ще 
стрінеш справжню людину... А про 
неї я звала. Тільки не хотілось писа
ти. Навіщо, думаю, тривоги завда
вати... Тепер опам'ятайся. Вона ж 
собі хай з ним живе...

Невдовзі Микола дізнався, що той 
чубатий молодик зовсім тобі не чо
ловік. Так собі квартирувався н твоїй 
хаті, поки в селищі заваллівські бу
дівельники були. Потім поїхав ку
дись. А ти народила сина...

Тепер ъажеш: «Може вийшло б

Шгиіг------------- *~ТМПМПИИМИПМИМІ1І ш
Катерино... Краще скажи, ви жіівс-?Р* 
ться тобі тепер...

Крізь просинь великих Катриних 
очей сіється лукавість:

— Та все було гаразд, якби но 
оцей твій халамидник. Одне слово 
— хвіст!..

Знічений Мііколнн погляд падає на 
хлопчика. Одразу стає теплим і ла
гідним. Якби ж то його спи — все б 
простив Катерині.

Микола зітхає.
Після тієї відпустив а армії три 

роки минуло. Про не всі знають. А 
хлопчикові вже півтора..

Ще раз подивився на маленького 
Псірика, який химерно зиркав в йо
го заскорбочені очі та й мовив:

— Ну, я, либонь, піду. Бувайте 
здорові!

Більше отак пе розмовляли.
А він часто думав про Катерину, 

якось збирався було й зайти до неї, 
хотів допомогти навести порядок на 
обійсті. Бо ж бачив поламаний тин. 
А на подвір'ї валявся сухий хмиз. 
Думав: «Скаже всю правду, не од- 
хилиться, залишусь...»

Про не й матері повідав.
Ганна Петрівна тільки й відповіла»
— Роби, як знаєш. Та не мучся... 
Вже вирішив завтра навідатись. ТЯ). 

почув від хлопців:
— Катря про аліменти згадує.
Стояв оторопілий. Мовчап. А хлоп

ці сікли:
— Вона ж осюдії говорить, що ти 

одцурався від рідної дитини. От то
бі й Катерина!..

Цієї миті Микола виніс останнє рі
шення: ні, він до неї ніколи не піде!

Раніше була зрада. Тепер — гид
кий наклеп. НІ, не було в неї світло
го почуття.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Ульяновка.

Третьої підряд поразки, цього разу від 
І тернопільського «Будівельника», зазнала

ТййРІИРкИМИ“ сімферопольська “Таврія» — 2:3. В той же 
рІНОї ІПииПгігІ цас переслідувачі здобули чергові пере- 
пдпал моги: житомирський «Автомобіліст» виграв

ОАІІАЬ у севастопольського «Авангарду» — 2:0,

ТАНЕ

22.00 — Концерт майстрів мис
тецтв. (М.). 22.45 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
світу з плавання і стрибків у 
воду в Белграді. (М.). 23.15— 
Новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30 - 
«За накресленнями XXIV з'їз
ду КПРС. «Траса прямує на 
Донбас». (Дніпропетровськ). 
17.10 — «Методи вивчення клі
тини». Навчальна передача з 
загальної біології. (М.). 17.40 
— Для школярів. «Творчість 
юних». (М.). 18.00 — Фільм- 
коніїерт «Веснянка». (К.). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К.). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К-). 19.30— 
Художній фільм «Безпридан
ниця». (К ). 20.45 — «На доб

раніч, діти!» (К.). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ.). 21.30 — 
На чемпіонаті Європи з кін
ного триборства». (К.). 22.15— 
Інформаційний огляд «На ла
нах республіки». (К.). 22.20 — 
Вечірні новини. (К.).

П'ЯТНИЦЯ, 7 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Інтерба
чення. Для дітей. «Еитсль- 
тситель». Передача з Таллі- 
на. 10.15 — «Людина в полі». 
(М). 10.30 — «Ваша думка». 
(М). 11.20 — Телевісті. (К). 
11.35 — Художній фільм «У 
пас на заводі». (К). 16.00 — 
Що вивчає загальна біологія. 
Навчальна передача з загаль
ної біології. (М). 10.30 — «ІІа-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г- Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв®, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

Зам. № 13367. Тираж 67 500.

і і 
ужгородська «Говерла» перемогла нірово» 
градську «Зірку» — 2:1.

Після цього туру лідируюча трійка роз<> 
ташувалася так: «Таврія» — 45, «Автрмобі« 
ліст» — 39, «Говерла» — 38 очок.

(РАТАУ).

ука — сільському господарст
ву». (М). 17.00 — Для школя
рів. «Моя Батьківщина — 
СРСР». (К). 17.30 - За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Голубі широти». 
(Одеса). 18.00 — «Кіровоград- 
щнна жнивує». Інформацій
ний випуск. (Кіровоград). 
18.10 — Програма Болгарсько
го телебачення. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30— 
На ваше прохання. Кінокоме
дія «Гармонь», (ЛІ). 22.30 — 
Спортивна програма. 1. Ін
тербачення. Чемпіонат Європи 
з кінного триборства п Києві. 
2. Кольоропс телебачення. Ін
тербачення. Чемпіонат з пла
вання, сгрибків у воду в Бел
граді. (М). 23.30 — Новини. 
<М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20- 
«Шахопа школа». Клас ша-

хістів-розрядннків. (М). П.50 
— Концерт. (М). 16.45 —•,
«Наш братній обов’язок»^ 
Про дружбу і творчу спів
працю трудівників України іі 
Казахстану. (Дніпропет®
ровськ). 17.00 — «Поезія» (М).
17.30 — Кольорове телебачень
ня. Програма Болгарського 
телебачення дл» дітей. 
Мультфільми. (М). 18.00 •*>
Фільм-концерт «Музика Пага-> 
піні». (К.). 18.30 — Телефільм 
«Володимир Ілляков». (К), 
19.00 — Інформаційна .програ» 
ма «Вісті». (К). 19.30 — Він 
става Запорізького драмтеат
ру імені Щорса. (К). 20.4.5 
«На добраніч, діти!» (К?» 
21.00 — Програма «Час». (М),
21.30 — Продовження виста«
ви. (К). 22.30 — Інформації!«
ний огляд «На ланах респуб
ліки». (К). 22.35 — Вечірні
ііооннн. (К).

ПОПРАВКА
(З номері газети за 4 вересня в матеріалі «Погода у ве

ресні» трапилась помилка. Передостанній абзац слід чита
ти: «Вітер п першій декад) південний, 5—9 метрів за секун
ду, під час ірози до 12—17, решта періоду ~ півиїчко-захід* 
ний, 5—10 метрів за секунду»,
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