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РОБОТА!
Важко знайти слова, щоб передати ту ра

дість, яка охопила душу, коли почув, що 
самохідний розвідник розпочав свою робо
ту на Місяці.

Гідний дарунок партійному з’їздові підго
тували радянські вчені, конструктори, робіт
ники. Вони виконали прямо-таки титанічну 
роботу. Адже, щоб створити самохідне шасі 

, для Місяця, треба було врахувати всі ті ви- 
I моги, що ставить вакуум. Адже відомо, що 

будь-який вузол тертя, виконаний із звичай
них матеріалів, не може працювати у вакуу
мі і кількох хвилин. А скільки інших, не 
менш складних пробле/л стояло перед кон
структорами «Лунохода-1».

Як і вчені, конструктори космічних кораб- 
. -г_пів, ми, хлібороби, теж готуємо свої трудові 

дарунки XXIV з'їздові КПНС. Ми виростили 
непоганий урожай зернових і технічних куль
тур (пшениці, наприклад, по 29 центнерів на 
круг), зібрали їх вчасно, підготували вже 
повністю грунт під ярий клин. Зараз механі
затори займаються ремонтом техніки.

В. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
Герой Соціалістичної Праці, бригадир 
тракторної бригади колгоспу «Україна» 
Кіровоградського району.

РАДІЄМО ВІД ЩИРОГО 
СЕРЦЯ

Сьогодні тільки й розмов у нашій бригаді 
про успішний політ «Луны-17» та про «Луно
ход-1». Ми від щирого серця радіємо ново
му видатному успіхові радянського народу 
в освоєнні космічного простору. На подвиг 
у космосі відповідаємо ударною працею 
на землі.

Наша бригада успішно справляється з ви
робничим завданням. В цьому році заоща
дили допоміжних матеріалів та ріжучого 
інструменту на суму 1800 карбованців, впро
ваджено у виробництво три раціоналізатор
ських пропозиції, знижено трудомісткість 
ро6і, на 3200 „ормогодин. д ДЯЧЕНКО1 

делегат XXI з’їзду ЛКСМ України, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади Другого механо-складального 
цеху Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів.

ЛУПА ЛУИОХОДА 
■Здіймають вгору руки ДУ»і 
^Червоний, стяг на всіх путях...

• Луна проходить через душі, 
Як струм проходить по дротах, 
Томи століть ці дні помістять

. На сторінках святкових дат. 
Кружляє в небі синій Місяць 
Мов закільцьований вже птах. 
Цікаві зорі, мов курсанти,

1 Вступають місяцю дорогу.
-г- Ііа Красній площі б’ють куранти 

Про нашу світлу перемогу. 
Знаменна осене, у вроді 
Спинись край світлого вікна..,

’ ...Луна від кроків луноходу —• 
ЇІе часу нашого луна.

Валерій ГОНЧАРЕНКО,

САМОХІДНИЙ АПАРАТ „ЛУНОХОД-1“ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ НА ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ
Автоматичний апарат «Луноход-1» 

після першого етапу пересування по 
поверхні Місяця продовжує програ
му науковотехнічних досліджень по
близу місця посадки станції «Луна- 
17».

У черговому сеансі радіо- і телеві
зійного зв’язку 17 листопада 1970 ро
ку контролювалась робота бортових 
систем місяцехода. За даними теле
метричної інформації, всі системи 
апарата функціонують нормально, 
температура і тиск у герметичному 
контейнері становлять:

температура — плюс 18 градусів 
за Цельсієм.

тиск — 780 міліметрів ртутного 
стовпа.

За допомогою телефотометрів 
проводились передачі на Землю те
левізійних зображень поверхні Міся
ця. Якість телевізійних зображень 
добра.

На панорамі місячної поверхні ясно 
видно сліди, залишені місяцеходом 
на поверхні Місяця, а також добре 
проглядаються окремі елементи 
конструкції місяцехода.

За програмою наукових дослід
жень проводились вимірювання фону

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС 

позагалактичного рентгенівського ви
промінювання з використанням рент
генівського телескопа.

Програма роботи радянського ав
томатичного апарата «Луноход-1» ус
пішно виконується.

18 листопада о 23 годині за мос
ковським часом почався черговий 
сеанс радіо-і телевізійного зв’язку з 
радянським автоматичним апаратом 
«Луноход-1». У процесі роботи роз
в’язувались такі основні завдання: 
опрацювання методів керування са
мохідним автоматичним апаратом, па
норамний огляд місцевості та її ха
рактерних ділянок, проведення за
планованих наукових експериментів. 
Сеанс тривав 4 години 40 хвилин.

Після перевірки бортових систем і 
установки сонячної батареї в необхід
не положення самохідний апарат ві
дійшов від місця стоянки на кілька 
метрів і розвернувся так, що в поле 
зору телефотометра попав посадоч
ний ступінь станції «Луна-17».

Потім було виконано розворот міся. 
цехода з метою виходу його на марш
рут дальшого руху в напрямі на Пів
денний Схід.

Траса проходила по відносно рівній 
місцевості, яка мала западини і підви
щення з кутами нахилу до 10 граду
сів. На шляху самохідного апарата 
зустрічались каміння і кратери віднос
но невеликого розміру, була подола
на невисока місячна гряда.

Системи телевізійного спостережен
ня і радіотелеметрії дали змогу опе
раторам, які здійснюють керування 
місяцеходом з центру далекого кос
мічного зв’язку, впевнено вести са
мохідний апарат за маршрутом, конт
ролювати проходження перешкод і 
стежити за станом бортових систем.

На різних ділянках траси проводи
лись вимірювання механічних власти
востей місячного грунту і параметрів 
прохідності шасі.

У процесі роботи самохідний апа
рат пройшов відстань 96 метрів.

За даними телеметричної інформа
ції, усі системи місяцехода працювали 
добре, температура в приладовому 
відсіку була плюс 16 градусів за 
Цельсісм, тиск — 750 міліметрів ртут
ного стовпа.

Програма наукових досліджень й 
випробувань самохідного апарата в 
місячних умовах успішно виконується.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЄТЕСЯ!

Рік видання XI о СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА 1970 р. • Ціна 2 КОП.
№ 140 (1308).

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНО! РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Президія Верховвої Ради Української РСР постанов- Радянської Соціалістичної Республіки сьомого скликав* 

ляе: на 22 грудня 1970 року в місті Києві.
Скликати восьму сесію Верховної Ради Української

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О. ЛЯШКО. 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО. 

м. Київ, 20 листопада 1970 року.

МИ З ВАШИМ ПІДНЯТИМ ПРАПОРОМ,..
Зустріч ця буде справді незабутньою. До Кіро

вограда знову приїхали воїни з застави Імені Ге
роя Радянського Союзу В. Терлсцького. Це не 
вперше. Бо ось вже кілька років підряд там, на 
кордоні, де йшов на подвиг наш мужній земляк, 
несуть свою нелегку службу хлопці з Кірово- 
градщинн.

...Зібралися в обкомі комсомолу. Лейтенант 
В. Бойцов вітав вихованців Добровслнчківської 
комсомольської організації Миколу Залізняка, 
Анатолія Тищенка та Петра Леваду, які через 
кілька днів одягнуть військові гімнастерки теж 
там, на заставі. А потім — розповідь про прикор
донників, які незабаром підуть в запас. І и пер
шу чергу втішні слова про Анатолія Терлсцького, 
племінника прославленого героя минулої війни. 
Комсомолець А. Терлецькнй — відмінник бойової і 
політичної підготовки, він за доа роки нагород
жений почесними знаками »Відмінник прикордон
ної служби II ступеня», «Відмінник Радянської

• ЙДУТЬ СЛУЖИТИ 
сини

Армії», йому вручена ювілейна медаль «За вій
ськову доблесть».

Теплі слова і про ще одного нашого земляка •• 
єфрейтора 1. Горба.

Майбутнім прикордонникам вручаються пода
рунки, грамоти обкому комсомолу, грамоти-накази 
од первинних організацій.

А через день нова група юнаків від’їжджала з 
Кіровограда. Знову мітинг з цієї нагоди. Напутні 
слова працівників війсікксмату, воїнів-ветеранів.

Виступає робітник заводу «Червона зірка» М. Т» 
Колеснік.

— Ми все зробіїли, щоб повсякчас, квітувало ваше 
щастя, — сказав він од імен! батьків призовни
ків, — 1 ви виросли міцними. Тепер ваша черга 
стати на сторожі того щастя. А для щастя потрі
бен на землі мир.

м. ВІНЦЕВИЙ.

Багато хочеться ска
зати в останню хви
лину перед довгою 
розлукою. Та най- 
красномовніш»# за 
все ніжний гарячий 
поцілунок...

Пролунав сигнал, і 
задзвеніли рейки.
«Щасливої служби 
вам, хлопці!» — ле
тить навздогін поїз
дові.
Фото В. КОВПАКА,



2 стор.—------- „Молодий комунар" ...- , ■ ------—------ 21 листопада 1970 року.—____
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Людина праці — в україн
ській радянській літературі — 
такою була тема шостого пле
нуму правління Спілки пись
менників України, який прохо
див 17—18 листопада у Хар
кові.

Вступним словом пленум від
крив голова правління Спілки 
письменників України, лауреат 
Ленінської премії О. Т. Гончар.

З розповіддю про трудові 
успіхи харків’ян, кращих лю
дей орденоносної області, з 
побажанням нових досягнень 
у творчості до присутніх звер
нувся кандидат у члени Політ- 
бюро ЦК КП України, перший 
секретар Харківського обкому 
партії Г. І. Ввщенко.

На пленумі з доповідями ви
ступили заступник голови прав
ління Спілки письменників Ук
раїни В. П. Козаченко та пись
менник І. Л. Муратов,

Література, народжена в 
процесі підготовки і перемож
ного здійснення Жовтневої ре
волюції, відзначалося у допо
відях та виступах промовців, но 
може стояти осторонь могутніх 
історичних зрушень, що відбу
ваються в сфері трудової ді
яльності людини. Заслугою 
письменників України е те, що 
вони, керуючись ленінськими 
настановами про партійність і 
народність у літературі, про
відною темою своїх творів 
завжди обирали тему праці, а 
центральними образами — об
рази трудівників. З багатьох 
прозових і поетичних творів 
постає узагальнений образ ро
бітничого класу і колгоспного 
селянства, які в тісній співд
ружності перетворюють у ре

альну дійсність ленінські на
креслення партії.

Українська радянська літера
тура, що сформувалась в умо- 

1 вах братерського взаємоспіл- 
кування, інтернаціональної єд
ності з літературами інших на
родів, з кожним роком зрос
тає і міцніє, збагачуючи ду
ховну скарбницю соціалістич
них культур. Майстри слова 
віддають талант і вогонь сво
го серця тому, щоб на повен 
зріст зобразити сучасну люди
ну, показати широку сферу її 
інтересів, створити яскравий 
літопис сьогодення. І не ви
падково як найзначніші досяг
нення □ нашу літературу ввій
шли твори, що дають багатото- 
нальну картину буття, органіч
но пов’язану з історією наро
ду, його завтрашнім днем. Це 
кращі книги П. Тичини, М. Риль
ського, Ю. Яновського, П. Пан- 
ча, О. Довженка, О. Корній
чука, А. Головка, М. Бажана, 
В. Сосюри, Ю. Смолича, 
А. Малишка, О. Гончара, 
М. Стельмаха та інших худож
ників слова, чия творчість по
значена високою майстерністю, 
невтомним пошуком злободен
них тем, активним вторгненням 
в життя.

Нині наша література, під
креслювалося на пленумі, по
винна йти шляхом дальшого 
дослідження і більш повного 
розкриття духовної сутності 
героя. Читач чокає творів, у 
яких би у всій повноті постав 
герой нашого часу, що втілю
вав би у собі типові риси шах
тарів і металургів, машинобу
дівників І моряків, колгоспни
ків і науковців, відображав 

би характерні ознаки доби. 
Питання зводиться не тільки 

до того, щоб активніше роз
робляти у художній літературі 
тему праці. Кількісно написано 
немало. Проблема, насам
перед, полягає у створен
ні високомистецьких цін
ностей, які б стали помітим, 
ми віхами в художньому осво
єнні дійсності. Якщо зіставити 
творчі здобутки у художньому 
осмисленні робітничого і кол
госпного життя з масштабніс
тю наших будівничих діянь, то 
вони виявляться далеко недо
статніми. Не так багато у нас 
творів, які б гідно відображали 
нинішній етап комуністичного 
будівництва, авангардну роль 
радянського народу на світовій 
арені, творів, в яких би на весь 
зріст розкрився наш сучасник. 
Це однаковою мірою стосу
ється і прози, і драматургії, і 
поезії.

На пленумі піддавалися кри
тиці твори, в яких літератори 
показують образи людей у 
відриві від широкого суспіль
ного оточення, від трудового 
середовища. В деяких книгах, 
особливо молодих авторів, впа
дає в око поверховість, недо
статність глибокого знання 
життя. В умовах загострення 
боротьби комуністичної і бур
жуазної ідеології українські 
письменники покликані рішучі
ше боротися за принциповість 
позицій художника, чистоту йо
го ідейного озброєння, ще 
більш напружено працювати 
над створенням книжок про 
людину праці, яка сьогодні во
лодіє великими науковими е 
культурними надбаннями і 

перш за все глибоко засвоїла 
ідеї марксизму-ленінізму 
передової ідеології світу.

Творчість українських майст
рів слова має відіграти значну 
роль у формуванні художньо 
повноцінного репертуару те
атрів, у створенні кінофільмів, 
пісень про нашого сучасника. 
Доскональному аналізу було 
піддано і такі жанри докумен
тальної прози, як нарис, по
вість, записи біографій видат
них людей, які здобули високу 
оцінку читачів. Багато йшлося 
про стан літературної критики, 
яка, на жаль, ще не відповідає 
вимогам часу. Чимало претен
зій було висловлено на адре
су періодичних видань.

Велику увагу учасники пле
нуму приділили питанням поси. 
леиня зв’язків письменників з 
життям, з виробничими колек
тивами.

На пленумі виступив канди
дат у члени Політбюро, секре
тар ЦК КП України Ф. Д. Ов- 
чаренко.

* « ★

Перед відкриттям пленуму 
його учасники поклали квіти до 
пам’ятника вождю і вчителю 
трудящих усього світу 8. І. 
Леніну.

Квіти було покладено також 
до пам’ятника Т. Г. Шевченку.

Відбулися зустрічі з трудів
никами харківських підпри
ємств — велетнів української 
індустрії: тракторного заводу 
імені Орджонікідзе, «Електро- 
важмаш» імені Леніна, «Серп і 
Молот», турбінного імені Кі
рова, електроапаратного, авіа
ційного імені Ленінського ком
сомолу.

Письменники побували також 
в університеті, педінституті, 
у робітничих клубах та палацах 
культури міста.

(РАТАУ).

СЛОВО
ПРО
ЛЕСЮ

Образ мужньої; незлам
ної жінки, що присвятила 
своє життя безкомпромісній 
боротьбі за досвітні світлі 
вогні для трудящої людини 
постає перед нами у розпові- 
дяк письменника ’Михайла 
Мицеика і лауреата респуб
ліканських конкурсів ЧИТЦІВ 
Тетяни Цимбал. «Дочка 
Прометея» — так назвали 
вони свою композицію, при. 
свячену 100-літньому ювілею 
славної дочки українського 
народу Лесі Українки, з 
якою виступають няні перед 
трудящими. Кі^овоградщинн.

У композиції знучать пе
реднє слово про’Лесю Ук
раїни}', її ліричні твори, 
драматичні поеми, публіцис
тика і листи, твори Максима 
Рильського, Олеся Гончара 
та ін. В супроводі чуємо му
зику В. Моцарта, Ф. Шопе
на, М. Лисенка, С. Людке- 
вича, А, Штогаренка, україн
ські народні пісні.

Хвилюючу оповідь про 
Лесю вже послухали учні Кі
ровоградського будівельного 
технікуму, кооперативного, 
профтехучилища № 4, хлі
бороби Аджамки і Веселівкм 
Кіровоградського району.

Наступного тижня бригада 
республіканського бюро про
паганди художньої літерату
ри Спілки письменників Ук
раїни виступить в районах 
області.

У мартенівському цеху заводу «Запоріжсталь» па ком
сомольсько - молодіжній печі А» 1 добре працює бригада 
заслуженого металурга України комуніста Єгора Павло
вича Проскуріна. Колектив печі вже дао більш як 5000 
тонн сталі понад план.

На фото вгорі: один з кращих сталеварів мартенівсько, 
го цеху Є. П. Проскурім.

Фото О. КРАСОВСЬКОГО.

КОНФЕРЕНЦІЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

тему «150 років з дня народ
ження основоположника наукового 
комунізму Ф. Енгельса» відбулася в 
Кіровоградській школі № 3. Відкриє 
її коротким вступним словом голова 
•лекторської групи дев’ятикласник 

Марченко. Дев’ятикласник О. Ма
карчук розповів про життєвий шлях і 
революційну діяльність Ф. Енгельса. 
Потім дев'ятикласниці Н. Селюніна, 
А. Александрова, Н. Теляк прочита
ли доповіді «Великий пролетарський 

і Росія», 
рух не

мислитель», «Ф. Енгельс 
«Ф. Енгельс і революційний 
Україні». Десятикласник В. Зозуля 
прочитав доповідь на тему: «Вій
ськово-теоретична спадщина Ф. Ен
гельса».

Під керівництвом вчителя історії

Г. Ковальчука була проведена вікто
рина, присвячена життєвій і револю
ційній діяльності великого мислите
ля і вченого.

На закінчення конференції учні пе
реглянули діафільм «К. Маркс | 
Ф. Енгельс — основоположники нау
кового комунізму».

А. КРИВЕНКО, 
заступник директора по вихов
ній роботі.

НА ШКІЛЬНІЙ 
ОРБІТІ

БАЖАНІ ГОСТІ
Вечір, який відбувся днями 8 Кіро

воградському Палаці піонерів, запа
м’ятається старшокласникам облас
ного центру надовго. У них в гостях 
побували люди цікавих професій — 
перукарі, кулінари, модельєри.

Щирими оплесками нагородили 
присутні виступи майстрі» перукврної 
справи Раїси Савченко та Зіновія 
Уманського, які розповіли про су-

часні зачіски, про те, яка з них пасує 
до того чи Іншого обличчя, проде
монстрували це наочно.

До речі, щойно на вітрині жіночо
го салону по вулиці Леніна з’явилися 
фотознімки дівчат з новими приваб
ливими зачісками. Зачіски — справа 
вмілих рук Раїси Савченко, яка зараз 
готується показати їх на | 
ському конкурсі молодих

Конструктор-модельєр Марія Кри- 
щенко розповіла про моди осінньо- 
зимового періоду. Потім відбувся по
каз моделей сучасного одягу юнок 
та юнаків.

В гостях у старшокласників побува
ли також учні кулінарного училища. | 
Вони розповіли про культуру нове- і 
дінки молодо? людини за столом, на ; 
урочистій вечері.

І 

■»л

<о, яка зараз 
республікам- ' 
їх перукарів. І

Б. ТКАЧУК.

пЗ кожним роком впорядковується і кращає столиця України. За роки 
палаци культури, кінотеатри, школи, бібліотеки, наукові заклади.

На фото пииту: Русаніпський житловий масив.

чки тут збудовано попі

Фото А. ПІДДУБНОГО. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ЗЕМНИЙ ЕКІПАЖ 
«ЛУНОХОДА-1»

Новий тріумф радянської науки
Повідомленням - блискавкою 

про народження першого ко
смічного всюдихода — початок 
роботи «Лунохода-1» розпоча
лись денні випуски передач 
Варшавського радіо. Оглядачі 
підкреслюють, що вперше на 
Місяці почав діяти автоматич
ний апарат, здатний за зада
ною йому програмою і за 
командами з Землі пересува
тись по поверхні Місяця.

Підкреслюючи значення но
вого досягнення СРСР □ галузі 
освоєння космічного простору, 
американські агентства АП і

ЮПІ відзначають, що «вперше 
а історії космонавтики автома
тична установка вийшла з мі
сячного посадочного модуля.

Наукова служба агентства 
Франс Пресс передала для 
французьких газет характерис
тику французького відбивача 
для лазерної локації, доставле
ного «Луной-17» на місячну 
поверхню, а також опис «Луно
хода-1».

Директор Бохумської обсер
ваторії (ФРН) Г. Камінський 
повідомив, що обсерваторія за
фіксувала м’яку посадку на

місячну поверхню радянської 
автоматичної станції «Луна-17». 
Встановлена на станції телеві
зійна апаратура почала пере
давати на Землю знімки по
верхні Місяця. Якість телезо
браження, пише Камінський, 
свідчить про те, що «м’яка по
садка з наступним проведен
ням наукових експериментів на 
Місяці завершилась успішно».

Повідомлення про вихід «Лу
нохода-1» на поверхню супут
ника Землі з захопленням зу
стрінуте в Японії.

У «Лунохода-1», який бороз
нить простори Місяця, не бор
ту немає екіпажу. Проте такий 
екіпаж у складі командира, во
дія, борт-інженера, штурмана і 
радиста існує. Кожний з цих 
спеціалістів несе службу від
повідно до своєї конкретної 
спеціалізації, перебуваючи на 
Землі.

Під час тренувань, які пере
дували польоту «Лунм-17» на
приклад, майбутній шофер мі
сяцехода навчився складної 
справи водіння «автомобіля» 
на Місяці. Він поступово зви
кав до відтворених на екрані 
телевізора незвичайних умов, 
до їзди у вакуумі, до подолан
ня несподіваних і незвичайних 
перешкод, до нової системи 
сигналізації, до прийняття рі
шень а обстановці, що швидко 
змінюється.

Отже, перебуваючи на Зем
лі, цьому найбільш надзвичай
ному екіпажу з усіх, яких будь- 
коли знала історія людства, до
водиться вести автомобіль, ба
чачи перед собою на екрані 
телевізора місячний ландшафт 
і крок за кроком долаючи на 
своєму шляху мінливості своє
рідного місячного світу.
Так, людина звикла, що її зір

має кут огляду, який до- і
рївнює майже 180 градусам, і
А на екрані телевізора зобра- і
ження, яке передається міся- 1
цеходом, займає значно мен- 5
ший кут огляду.

Важко сказати, у кого з п’я
ти членів екіпажу, які керують 
у ці дні рухом місяцехода, 
обов’язки більш відповідальні. £ 
У штурмана — Костянтина Ко
стянтиновича, який знає, що, 
прийнявши неправильне рішен- < 
ня, він може сплутати карти, і 
наприклад, загнати місяцехід у 
кратер? Або е шофера Василя І 
Івановича, який за командою : 
«рух вперед» рушає місяцехід 
з місця» а зображення ланд- у 
шафту при цьому залишається 
в перші секунди нерухомим і | 
лише згодом починає зміню- !: 
ватись, засвідчуючи, що все іде й 
нормально?

Всі члени земного екіпажу 
місячного «автомобіля» — ве
ликі спеціалісти своєї справи. 
Навчаючись попередньо важ
кої і цілком нової для них 
справи, вони водночас були г 
випробувачами, «двійника» мі
сяцехода перед тим, як він був 
поміщений на космічну плат* 
форму і відправлений у дале
ку дорогу. (Кор. ТАРС).
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ДАВАЛОСЬ, сутінки впали на 
село раптово. Але то тільки 
здавалось Спочатку вони за
повзали у вибалки і чагарни

ки, потім перекочувались на па
горби і, нарешті, повисали на верховіт
тях дерев, а вже звідти, а .може з само
го неба, падали на людей товстою чор- 
ною ковдрою, Скам’яніло село. І рап
том.., -• -і-

—Є-е-ге-ге-й, — десь там: мо’, за 
обрієм^ а мо , біля самого вуха вибух
нула луна.

«Що ж його робити! Тікати? А куди? 
Вже й ноги не несуть, а вона ж поруч. 
Сховаюсь. Не знайде. Та що за дивна 
луна: лягла на плечі теплими важкими 
долонями, заглядає в очі».

Ой Марічко, чичері,
Чичері, чичері, 
Розчеши мі кучери...
... Господи, це ж Сашко! Саш-ко-о-оі 

<■— ще одна луна вибухнула у темінь І 
покотилась, верболозами, чагарниками 
— через пагорби — ген вискочила за 
село і — до переліску:

Са-а-ш-ко-оІ
Ма-рі-е-є,.— озвався степ.

Відлуння наближалось одне до одного, 
краючи безпросвітну ніч, наче два про
жектори, Ще мить і.,. Заревли мотори, 
наче ота сарана, заткали небо летючі 
чорні хрести, земля здригнулась від 
страшенного вибуху.

Марія рвучко підхопилась з ліжка. 
Несамовита. Наче щось пригадавши, ру
кою під ковдру: «Є». Прислухалась: «Ди
хає». «Могла і придушити», — зринуло 
лячно в голові. «Дитинонька моя». Обе
режно вмостила маленьку голівку на по
душки. Зітхнула важко, по-жіночому. І 
перелякалась раптом: «Хан тобі, наче 
вдова зітхаю. Є мій Сашко, живий. В ос
танньому листі пише, що десь у Польщі 
воює. Повернеться. Мав-повернутися, бо 
в нього дитина, яку він ще й не бачив». 
Думки набігали хвилями. «Ой ти ружа 
червлена, розмаринка зелена», — зри
нуло і кануло в сон,..

— 50__

ИВИСЬ, Маріє, а хлоп'ятко 
твоє вже й поле своє за
сіває, — старий сусіда, сидячи 
на ослоні, якось хитр уваго

зиркав то на Марію, то на малого, 
що десь розшукав насіння і поважно 
так клав долу, присипаючи його землею. 
Марія пасла очима за сином, і радісно 
стало на серці: росте весь у батька. У 
Жежер пішов: змалку землю засіває.

— Може, у вас, діду, знайдеться кіль- 
? ка яєчок, бо мої" двоєчко курей щось 
І запанували — нестись перестали, — 

звернулась до старого. — Скоро ж мій 
Сашко повернеться, то нехай сина здо
ровим побачить.

— Краще б до Катерини звернулась, 
— відповідав поволі сусіда, — бо а ме
не, як у того Пилипа гусей: білих —• 
жодної, а чорних — трохи менше,

— Ну й жартун ви, дідуі — засміялась 
Марія, — і дійсно, піду до Катерини.

Обсмикнула проношену кофтину, по
дивилась не синка, що вовтузився долу, 
посміхнулась сама собі і пішла через 
вулицю до ближньої хати. Молода ще, 
сильна. І яку то вона думку понесла з 
собою? А може, вона пригадала, як Ка
терина свого чоловіка стрічала...

Листа Катерина отримала на тому тижні: 
«Стрічай, такого-то буду в Олександрії». Ки
нулась до голови візок просити, щоб до станції 
добратися. Потім до неї заскочила у сльозах 
вся — плаче і сміється: «Мій, Марієчко, їде, 
мо’. без ноги, ЧИ ще ЯК, 70 я візок випроси
ла у голови, поїдемо зі мною, а малого у пас 
полиш, поїдемо, бо я сама не доїду, серце 
розірветься!»

На. станцію приїхали зарання. Стали чекати 
поїзда. Нарешті він підійшов. Ой, і надиви
лись жінки. Страшно й пригадати. Вся війна 
у своєму страшному вигляді пройшла перед 

7/ їх очима: одні спирались на милиці, лячно 
/ озирались навколо; у інших провисали по

рожні рукави гімнастерок...
РОЗГубЛвНІ, ПрИГОЛОМШСІН ВСІМ иЯЧСНИМ, /К1Я* 

кн сиротливо стояли серед перонного натовпу» 

який обіймався, цілувався, плакав, звав ко« 
гось, благав. Раптом Катерина спеснула ру
ками: «Андрій!». Вона кинулась уперед, про« 
днраючись крізь натовп. Марія ледь-ледь всти
гала пробиватись за нею. Аж ось побачила, 
як Катерина забилась на грудях у високого, 
чорночубого чоловіка. Зупинилась, схрестила 
руки на грудях, В очі впало: начищені до 
блиску хромові чоботи, і новенька шинеля, 1 
гімнастерка, з-під якої виглядав біленький 
комірець; ось і обличчя його: виголене, кра
сиве, знайоме Андрійове лице, на якому гра
ла радісна усмішка. Він погладжував Катери, 
ну по плечах, щось говорив, цілував, знову 
збуджено посміхався. Враз Катерина якось 
зненацька відштовхнулась від нього:

— Руки? Цілі!
—Цілі, — посміхнувся Андрій спокійно.

— І ноги!
— Еге ж, — весела посмішка не сходила з йо

го обличчя.
— А груди, груди?!. — Марія повела рука

ми по гімнастерці чоловіка,
— І вони на місці. 1 ніс, — засміявся Анд

рій, намагаючись обійняти дружину,
— А ти де був, де був, питаю?.. — чи то 

ало, чи то перелякано виговорила Катерина 
пошерхлими губами, відсахнувшись від нього»

І такий був в її очах жах, що й Марії мо
торошно стало.

Марія притишила ходу близько сусід
ської хвіртки, наче щось роздумуючи, 
зупинилась. Повернула голову до своєї 
хати. Біля діда, що сидів на ослоні, пор
палась у своїй сумці поштарка. Витягла

звідти листа, а Марії у серце вкололо. 
Не роздумуючи побігла до поштарки.

— Може, і мені щось є?
— Авжеж, — посміхнулось молоде

сеньке дівча. — Дочекались.
Вона віддала конверта, дивилась, як 

Марія розкривала його тремтячими ру
ками.

— То чи а поверненням чоловіка вас, 
тітонько, поздоровляти? — спитала по- 
дитячому ласкаво, з усміхом.

Та посмішка вмить злетіла з Н облич
чя, очі виповнив переляк.

—• То чого ви, тітонько, на вас он і об
личчя нема? Зблідли як, дівчина ще 
щось лопотіла, та Марія її не чула.

Перед стуманілими очима бігли, зу
пиняючись, і знову десь летіли, наска
куючи одна на одну, літери, потім по
вертались якимось непорозумінням, 
страшною помилкою в трьох словах: 
«Загинув смертю хоробрих». Вона наче 
скам’яніла, не помічаючи ні сумовитого 
погляду сусіда-жартуна, ні дівчиська, ні 
всього білого світу, що починав ожива
ти, вибрунюватись, дихати в повні леге
ні. Мов навпомацки пішла до свого дво
ру, здригнувшись раптом, наче її вколо
ли голкою, вхопила малого на руки і 
так притисла до грудей, що той аж зойк
нув, а на очі набігли сльози.

— Не побачить, не побачить, — ше
потіла зблідлими губами.

Сходились сусідки. Зупинялись трохи 
осторонь, ще не наважуючись підійти, 
виговорити такі вже звичні за останній 
час слова заспокоєння.

Набігли сутінки. Хмари заткали небо. 
Дерева стали вищі й сумні, мов обеліс
ки. Жалібно поскрипували хвіртки. А 
десь вдалині, як вибух, здійнялось у не
бо тисячоголосе молоде відлуння: 
е-ге-е-в-йІИ

... Можна все на світі вибирати, сину, 
Вибрати не можне тільки

Батьиівщинуї
(В. Симоненко).

ТТ\ ЯДОВИЙ Жежеря Валентин Олек
сі Нсандрович!

ИГ — Є! — високий худор л я в и й 
юнак чітким кроком вийшов з 

строю,
Командир міцно потис йому руку, 

прикріпив до грудей нову солдатську 
відзнаку за добру службу.

А ввечері Валентин писав матері лис
та. І полетіла в тихе українське село ра
дісна звістка, яка щастям лягла на сер
це матері. Взнали про неї і в школі, в 
якій навчався Валентин. Тут на найвидні- 
шо>лу місці висить портрет його батьке, 
Героя Радянського Союзу Олександра 
ЖежерІ, який багато років тому в цих 
стінах вперше вимовив по складах най
дорожчо слово «Батьківщина».

«Незабаром, мамо, | службі хінець. — писав 
Валентин. — Багато моїх нових друзів, нк{ 
теж з України, — хороші сільські хлопці. Зби
раються вони поїхати після закінчення стро
ку служби па будови країни, до Сибіру. Але я 
твердо вирішив повернутись в село і працю
вати у нашому колгоспі Імені Свердлова...»

Які то були цілющі слова для матерії 
1, перш за все, радувала її в синові пе
реконаність, цільність. Таким і Сашко 
її був: любив землю, ой як любив за
сівати в неї зерно. Пригадалось неда
леке минуле.

Валентин саме десятий клас * кінчав. 
Здавав іспити. Якось забігає до неї су
сідка, мати товариша Валентина по шко
лі, У сльозах вся. Ледве її заспокоїла, 
ледь допиталася, в чому справа...

— То все ваш Валентин, тільки він 
збиває нашого хлопця, —- крізь сльози 
майже кричала жінка. — Благаю, пого
воріть з ним, хай він відступиться від 
мого сина, хай собі їде до того училища 
механізації, а свого синз я тільки до ін
ституту відправлю.

Дивилась Марія на неї, і гірко їй було. 
Звідки взялась отака нелюбов до рідної зем
лі, до свого села, в «кому перше кохання 
стріла і дітей народила. Що було в селі по- 
різному, страшно було залишитися без хлі
ба на зиму, коли в полі зібрали непоганий 
врожай, — то вона сама знала. Та радощів 
було більше, і вони сильніше запали у серце. 
А Валентні молодец:,. Він давно оже говорив 
матері про своє рішення піти вчитись в Олек
сандрію, в училище механізації. Значить, не 
пусті то були слова. Недарма в ньому батько
ва хліборобська кров тече. Бо ж були різні 
у нього захоплення: у п’ятому класі з тим же 
товаришем мріяв стати кулеметником, як 
батько, потім — льотчиком, потім — космо
навтом. А коли вже у восьмому класі був, 
прибіг якось: «Мамо, я з дядьком Андрієм 
вночі на тракторі працювати буду, молена?» 
З того і) почалось. Влітку під час канікул 
пропадав на тракторному стані. З дядьками 
орав, сіяв.

Ну що й було відповісти сусідці. Хіба 
ладні ми вибирати собі отой клаптик на 
планеті, який потім все життя називаєш 
рідним?

•— Добре, поговорю з сином, — тіль
ки І вимовила у відповідь. І чомусь шко
да їй стало оцієї жінки, яка пішла від неї. 
Шукає для сина щастя, а сама й не знає, 
де воно...

—IV—
КОГО з нас, . «хто прийшов не 
з підпілля, а прийшов з во
єнних колисок», у 14 — 15 ро
ків не було таких хвилин, ко

ли страшенно хотілося народити
ся набагато раніше, щоб битися з фа
шистами у Мадріді чи Барселоні, а по
тім і на рідній землі! То природне ба
жання юності подвигу, виявлення себе. 
І на долю кожного покоління залишав 
ється місце для подвигу. Покоління, до 
якого належить Валентин Жежеря, 
знайшло себе і на цілині, І на будовах 
країни. А він повернувся до рідного 
села, обробляти і засівати землю дідів- 
прадідів. Не зрадив сін сьоєму поколін
ню. Бо немає нічого святішого, аніж 
продовжувати справу свого батька-ге- 
роя.

Якось прийшов Валентин додому збуджений, 
серйозний:

— Мамо, тепер я комуніст. — сказав уро
чисто. гордо.

А їй звучало начебто давне, але таке близь» 
ке: »Я солдат, Maple, І тепер відповідаю не 
тільки за тебе, а за всю рідку землю». 1о 
Сашко її так казав. А в синових словах мата 
відчула батьківські Інтонації, його перекона
ність. Хороша вдача у енна. Маги вже давно 
помітила: перед жнивами веселішав. Мабуть, 
ота одвічна хліборобська радість жнив вли
ває в його молоду кров великі силі». У позами
нулому році зі своїм комбайном аж на ціли
ну поїхав. То вже четвертий раз. Він туди як 
свій їздить. Розповідав про це мало. Одного 
разу спитала: «Чи важко було?». То він тіль
ки посміхнувся і кинув: «Звичайно». А потім, 
Наче щось пригадавши, додав: «І цікаво було»,

Завше він шунав оцього «цікаво», яке 
о його устах звучить, як «ноно». Коли 
нове, то, значить, І цікаво, бо його тре
ба розпізнати, відчути, зрозуміти до 
кінця.

Минулого року на жнивах морока бу
ла з транспортером; весь час забивав
ся. Марно гаяли час, ноли раптом у са
мий розпал робіт доводилось зупиняти 
комбайн і вичищати транспортер. Цьо
го року вони разом з Федором Жеже- 
рею вдосконалювали заводську мо
дель.

А оце нещодавно прийшов додому І:
— Ну, мамо, починаємо, —• сказав 

радісно.
І говорив це так, наче він вперше 

завтра на світанку еиіде своїм комбай
ном у поле. Святково говорив, Було в 
цьому щось від дідів-прадідів, які пе
ред жнивами мили, прали, одягали чис
ту сорочку, як на свято.

Та де там дідам. Подивились би зони 
на сьогоднішню картину. Красені «СК-4» 
якось майже по-людському гордовито 
заходили у загінки. Один, другий, тре
тій. Ось вже і перші золоті краплі впа
ли у кузов автомашини, а потім поли
лись рясним дощем.

Валентин час від часу озирався на 
свого помічника Віктора Пісненікова, 
посміхався, щось кричав, але голосу йо
го не було чути.

Десь у середині дня щось наче змінилось 
у вже звичній картині. І, мабуть, як у бою 
серед скреготу і гуркоту, солдат відчував, що 
десь поруч змовк кулемет, так І Валентин від
чув якесь порушення. Озирнувся на другий 
край поля. Так і є. Комбайн Федора Гордійо- 
внча не працює. Він зупинив свою машину.

— Ходім, — кинув своєму помічникові, який 
здивовано подивився на нього: моплял, що нам 
там робити, адже своя машина ціла і зобов'я
зання взяли високі,.

У сусідів зламалась муфта молотилки, зір
вала внутрішній диск. Довелось розбирати 
майже піодвигуна. Та у восьмеро рук через 
півтори години полагодили комбайн.

Наступного дня Валентнії побачив секрета
ря комсомольської організації колгоспу Геор
гія Матрохіна.

— Слухай-но, Георгію, треба обов’язково, 
не зволікаючи, провести рейд по якості зби
рання. Можливо, нічого І не виявимо, але зай
вий раз перевірити не завадить.

Згодом на польовому стані вже висів лис
ток «Комсомольського прожектора», d якому 
суворо попереджалось, що рейдом встановлені 
втрати подрібненої соломи на таких-то агрега
тах. Комбайнери дивувались: і коли то вони 
встигали побачити?

Дідам не мріялось, мабуть, щоб за 
якихось 8—10 дніо після початку жнив 
справляли й обжинки. Подивились би 
вони на своїх онуків. І у матерів ра
дість: сини співають, значить, добро по
працювали, є хороший хліб. А у Марі? 
радість подвійна, бо її син знову попе
реду. Секретар партійний вчора оголо
сив привселюдно, що у соціалістичному 
змаганні Валентин Жежеря зайняв пер
ше місце, скосивши хліб на 234 гектарах 
замість 170. Намолотив 6500 центнерів 
хліба. Хіба то не гордість для матері? А 
як би радів Сашко, коли б ще вгчав, 
що на останніх районних змаганнях по 
стрільбі на кубок Героя Радянського 
Союзу Жежері Валентин виборов цей 
кубок, Кубок батька-героя в міцних ру
ках сина...

Рясний яблуневий вечір накотився на 
село. Заткав небо зорями. Запалив ве
селе світло у хатах. Біля сільського клу- 
бу-палацу юрмиться молодь. Серед них 
і Валентин. А у хаті біля столу сидить 
стара мати. Вслухається. Звідки то? Від
луння...

ІО. КАМІНСЬКИЙ.
Олександрійський район.

ОБЕРТ „
Просторий зал був оформлений 

святково і урочисто. Тут, у КІрово- 
градській школі-інтерпаті № 2, про- 
водив своє відкрите чергове засідай- 
яя клуб Інтернаціональної дружб» 
«Глобус». Він народився рік тому, 
але вже набув великої популярнос
ті серед учнів інтернату.

«Глобус» об'єднав старшокласни
ків. Головна його мета — виховання 
учнів на основі інтернаціонально-ре
волюційних традицій прогресивного 
молодіжного руху планети.

На прикрашеній кумачем сцені — 
емблема клубу, голуба земна куля, 
j червоні гвоздики — квіти револю
ції. ПІД бурхливі оплески до залу 
входять почесні ГОСТІ. Це друзі III- 
тсриатівців, представники братніх 
країн Болгарії Й Монголії, які на
вчаються в Кіровоградській ШВЛП.

акож учасники республіканського 
семінару директорі» палаців піоне
рів. який проходив цими днями у 
нашому місті.

Віце-презнлсіи клубу Люда Божу- 
коиа віддає рапорт президентові 
«Глобусу» учениці 0 класу Люді 
СокальськіА. В урочистій тиші пре
зидент оголошує засідання 
«Глобус», присвячене 2о-рІччк> з 
заснування ВФДМ, підкріпим, 
пае Гімн Радянського Союзу і 
залу гордо пливе величний прапор 
нашої країни.

Виступає Наталія Ніжнінова. Вона 
розповідає про чудового американ
ського співака Діна Ріда та німець
ку співачку Фазію Янсон МасарквІ, 
І ніби горде полум’я, піднімається 
над залом мелодія «Бухснвальдсько- 
го набату».

КІД 
дня 
Лу« 

но

На трибуну виходить гість з Бол
гарії Іорданов. Він запевнив присут
ніх, іцо болгарська молодь завжди 
була і буде справжнім другом ра
дянської молоді, що вона завжди 
стоятиме в перших лавах борній за 
мир.

Знову оплески дзвінко розривають 
схвильовану тишу. Люда Сокаль- 
ська зачитує текст поздоровної те
леграми, яку надіслали члени КІД 
«Глобус» комітетові ВФДМ на честь 
ювілею. В ній світлі І теплі слова 
вірності Ідеям ленінізму та Інтерна
ціоналізму.

Урочиста частина вичерпана. За
рубіжних гостей учні ознайомили із 
кімнатою бойової слави, розповіли 
про славетних героТп-землякіп. пока
зали чудово оформлені альбоми..

...Клуб Інтернаціональної дружб» 
«Глобус» підійми вітрила, готую- 
‘1ИСЬ Д° великого рейду. Дапаііт«' по
бажаємо йому щасливого плавання!

Л. ЧЕРНЕНКО.
На фото: йде засілания K.ijGy 

інтернаціональної дружби «Глобус». 
Фото ІО. ЛІ ВАШ IIUKO В А.
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—15 —в
У руках Данила Ярчука блиснув, мет

нувшись угору, важкий шворінь — і 
хряснув череп Мирона, так з примру
женим оком він і схилився на землю, 
на траву, на стебло колючого будяка. 
Його руки, цурпалки пальців, міцно три
мали фашистську листівку — перепустку 
вже на той світ.

Аж тепер Степан Якович рвонувся до 
них, до Данила Ярчука:

— Що ти зробив?!
Данило відкинув геть закривавлений 

шворінь, штовхнув вбитого з усієї сили 
ногою і відійшов вбік. Степан Якович 
підвищив голос:

— Що ти зробив, я тебе питаю?!

Данило глянув на нього каламутними 
очима, хотів щось відповісти, у ньо
го в горлі заклекотіло, і не він, 
Володя, блідий, як стіна, закричав:

■— Степане Яковичу! Вам жаль цього 
Каїна?

— Не жаль, він мерзотник, але...
Брата заступив брат Павло. ч
— Степане Яковичу! Ми давно хотіли 

його вбити!
— Вбити?!
Що діється у колоні? Невже він йшов 

з ними і не бачив їх?
— Він нам гундосив про нашого бать

ка. Спершу натяками, а потім прямо, 
давайте, казав, вернемось, 3 Радянською 
владою — амінь. Це й дитині мовляв 
ясно. Цурпалками тикав у небо: хто там 
літає? Німці, Хто з танками йде? Німці! 

•Переконував нас, що ми при німцях 
житимемо, як в раю. Німці таких, як ми, 
жаліють. Ми його просили — забудь, 
не обминай ніколи таких розмов. Ти ж 
своїм примруженим оком тільки напо
ловину бачиш... Вам нічого не казали, 
бо страшно було й казати... Він ще раз 
причепився, як лиха година, як гадина, 
тоді, як перекинувся причеп із пальним. 
Лякав, що ніби чув, як ви шепотіли Во
лоді, що у Дніпропетровську здасте 
обох нас — Данила й мене — органам 
за те, що ми намагалися затримати ко
лону... Ми обоє вирішили — вб’ємо. І 
все-таки рука не піднімалася...

І Данило заговорив:
— Думали — доберемося за Дніпро, 

вийде з його голови божевілля. А він...
— Собака він! — обірвав Данила 

Грицько.
— І на собак є суд, с закон. А ти, Да

нило, вчинив самосуд і виходить, що то
бі одна дорога — в тюрму. Тут ще, 
хлопці, радянська земля!

— А ми що — не знаємо, що це на
ша земля? — похмуро кинув Микола.—» 
А ми не суд? Вислухали ж його, падлю
ку... Не Данило, вбив би я його за цю 
отруту. Як ще він не порадив нам вас 

убити, коли спали... Ідіть, Степане Яко
вичу, звідси, ви нічого не бачили, ви 
нічого не чули, не варт він того, щоб за 
нього й говорити, а ми його зариємо з 
усіма перепустками. Хай читає скільки 
влізе!

Стояли суворі, з міцно стиснутими вустами 
тридцять п’ять суддів

Степан Якович глянув у свою молодість. І 
самого аж жар пройняв — він зробив би так, 
як Данило, як вони.

-16.—
Послухавсь Миколи, пішов понад кле

нами, понад акаціями, по пирію. Його 
наздогнав Володя Жолудь. Все-таки міц
на дружба зав’язується між однолітками. 
А тут — майже сорок літ і шістнадцять.

Спинилися на краю лісосмуги, за нею 
починався степ, починався лан почорні
лих соняшників. Спинилися на краю лісо
смуги, а в розмові вернулись до колони, 
до того, що чинилося там.

— Володю! Це ж страшної В такі годи
ни, в таку напругу і трапитись такому.

— Ви про те, що Данило убив його?
— Хай буде по-вашому, я про вбив

ство нічого не знаю, собаці — собача 
й смерть, але ж він був комсомольцем, 
і куди кликав вас!

— Комсомольцем?! Ні, Степане Якови
чу, не був він комсомольцем. Він був, 
як струп на тілі... Тут інша біда, як про
глянули ми його. Мені здається, що ота 
історія з трьома тракторами, з пальним 
— то його робота. Пробував, чи вийде.

— Може. Але хто те перевірить?
— Не перевірить.. Добре, що знищи

ли його. Тепер нам буде легше.
— Легше? А може, важче, Володю? Я 

вірю вам, а в серце, мов зміюка, запов
зає сумнів. Не можу навіть і висловити 
його.

— Нащо ж було починати, Степан© 
Яковичу?

— Володю, Володю, Мазур був один, 
чи є ще такі?

__ Оце вже даремне, Степане Якови
чу. Один. Більше немає. Самі побачите. 
Нас, Степане Яковичу, ще загартованими 
не назвеш, і смаленого вовка ми ще не 
бачили, але ми — таки трохи змужніли ь 
цьому поході...

—17.—
Через годину, незадовго перед відхо

дом, зовсім не знаючи (а хто тоді міг, 
передбачити, що з ними трапиться вно
чі), відбулися перші за похід комсомоль
ські збори.

Головував Папірний, протокол вів незмін
ний секретар усіх комсомольських зборів Ми
кола Смик. Розглядалось одне питання: відда
ність Батьківщині. Доповідай Володя Жолудь, 
Руку поклав на стовбур зламаїїого бурею кле
на. Говорив тихо, стримано, ніби сам до себе;

-- Товариші. З того расу, як.вирушили ми 
з Тарасівни, минуло нс так багато днів. Рік 
тому у кожного з нас минули б вони непоміт
но. А тепер .кожної години ми бачимо дуже 
багато. Ми бачимо, що наша Батьківщина ..в 
небезпеці, що ворог хоче нас знищити. Ми ба-_ 
чимо, що Червона Армія і весь народ і від
ступаючи воюють з фашистами... 1 нам можна ’ 
гордитись, що своїм походом воюєм йми... Ми- 
ось з Степаном Яковичем, з Миколою, з Гри-; 
горіем склали текст комсомольської клятви. Час 
не такий, щоб його витрачати па виступи. "Я 
її прочитаю, може, хтось щось додасть, а тоді й 
підпишемо. Згодні,’ товариші? ,

— Згодні, читай, Володю! (
«Ми, комсомольці Тарасівни, курсанти 

училища, одержали від райкому партії 
бойове завдання: провести машини за 
Дніпро. Нам наказали, що кожен трак-, 
тор — це танк. Клянемось, що не пошко
дуємо й життя, а виконаємо партійне до
ручення».

( — Виконаємо!
. — Може, хтось щось додасть?
. — Допиши, Володю, -— хай знає Гіт- 

лер-собака і його фашисти-зарізяки. 
що нас не зупинять ні бомби, ні кулі, ні 
смерть!

— От про смерть і не треба! Ми жи-. 
тимемо!

(Закінчення буде).

Г

■ ч

ВІКТОРИНА

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ 
СВІЙ КРАЙ?

Щоб допомогти любителям природи глибше і біль
ше дізнатися про природу, тваринний і рослинний світ 
Кіровоградщини, редакція газети «Молодий комунар» 
і обласна рада Товариства охорони природи проводять 
конкурс-вікторину «Чи знаєте ви свій край?»

До участі у вікторині запрошуються всі любителі 
природи, учасники шкільних краєзнавчих гуртків, 
первинні організації товариства охорони природи, 
мисливців, рибалок, всі читачі.

Кожного місяця ми будемо вміщувати кілька пи
тань. Відповіді на них можна надсилати протягом 
місяця. Можна відповідати коротко, можна надсила
ти і статті, нариси, фотознімки. Кращі відповіді бу
дуть вміщені на сторінках газети.

Переможці будуть визначатися щомісяця. Остаточ
ний підсумок буде підбито напередодні 1 травня. Пе
реможців вікторини буде відзначено грошовими пре
міями і грамотами.

Сьогодні пропонуємо перші чотири питання.
1. Що вам відомо про річку Синюху, звідки похо

дить ця назва, довжина річки на нашій території!
2. Коли було закладено найстаріше лісництво в на

шому краї і як воно спочатку називалося!
3. Де, коли та по методу якого видатного вченого 

були посаджені перші лісосмуги на Кіровоградщині!
4. Скільки видів дуба росте в нашій області! Де ви 

їх зустрічали!
Відповіді надсипайте на адресу:
Кіровоград, вуп. Луначарського, 36, редакція газети 

«Молодий комунар», з поміткою «Вікторина «Чи знає
те ви свій край!».

ФЕЙЛЕТОН

"V НАШОМУ місті з’явились... пі- 
рати. Ні, бони не перев’язу

ють одне око чорною пов’язкою 
і не полюють на пароплави. Та і 
де ті пароплави візьмуться в Кіро
вограді?

Кіровоградські розбійники кра
дуть... хвилі. Так, оті дуже потрібні 
середньохвильового діапазону. 
Крадуть з веселою безтурбот
ністю. Взагалі, ці «веселуни» на
зивають себе не піратами, а опе
раторами або ж вільними радіо
любителями.

На тому тижні вмикаю приймач, звід
ти лунає:

Ти меня провожала, 
Ничего не сказала, 
Поцелуй подарила 
И слезой обожгла.

Щоправда, тут я трохи не второпав, 
кого ж вона «обожгла слезой», милого 
чи поцілунок? Зате далі від хвилювання 
я ледве не задихнувся, коли почув та
кі серцеїдці слова:

Помию белые руки.
Помню алые губки,
Помню доброе сердце, 
Позабыть не могу.

Не зміг дослухати до кінця і 
(ні, не заплакав), а... вимкнув 
приймач. І правильно зробив, бо 
через годину, коли знову вклю
чив, якийсь захмелілий «опера

тор» ляпнув таке слів
це, що в мене вуха заго
рілись, як дві червоні 
троянди.
А втім, знаєте, як це 

добре вийти в ефір, /лов 
на велелюдний бульвар, 
і показати свою... дурість. 
Мовляв, ще не всі зна
ють, на що я здатний.

Нерідко такі радіогубителі, даруйте, 
ра-ді-о-лю-би-те-лі знічев’я ведуть 
дружній діалог:

— «Світлана», піво пайдьом пить.
— Не могу, «Маиах». Розумієш, я ду

же зайнятої!.
. — Тн шо з того спета звалився? Яні 
там могуть бить справи?

Мова вільних радіопіратів на
гадує лушпиння насіння, яке нед
бало випльовує базарна перекуп
ка. Щодо позивних, то їх «радіо
любителі» підбирають довільно, 
як бродячі коти підбирають на 
помийниці ласі недоїдки. На
приклад, «Чорний орангутан», 
«Пантера», «Іволга» — це, так би 
МОБИТИ, із лексикону звіринника. 
А вже «Веселий монах» і «Свята 
діва» —- псевдоніми, якими хо
чуть прикрити свої досить брудні 
справи наївні грішники.

Мабуть, настала вже пора зня
ти маски з деяких «піратів». Між 
іншим, обласна оперативна група 
зв'язківців на чолі із старшим ін
женером державної інспекції 
електрозв’язку виявила в області 
їх близько ста чоловік, 57 уже 
мали неприємну розмову з пред
ставниками міліції і, безумовно, 
отримали по заслузі.

Радіохулігани, як правило, люди 
молоді. Переважна більшість їх 

ніде не працює. Ось кілька туне- 
ядців: кіровоградці Євген Колес- 
ник і Микола Бевз, Віктор Лосєв із 
Світловодська та інші.

Але давайте познайомимось з робітни
чою молоддю. Чсрвонозорівсць, комсо
молець Анатолій Кобець, який виходив 
в ефір під кличкою «Катастрофа», На
зва цілком символічна і нещодавно ви
правдала себе.

Десятикласник Кіровоградської серед
ньої школи № 27 Валерій Якутіп, який 
назвав себе дуже скромно «Астра», 
хоч пісеньки, які вії: сам наспівував 
під гітару, .відгонять такою пошлятиною, 
що соромно їх напіть згадувати.

Першокурсник Кіровоградського інс
титуту сільськогосподарського машино
будування Дмитро Лїелкопський себо 
назвав «Докером». Дійсно, вантаж його 
передач — то важкий лом, який бру
тально засмічував ефір. Комсомолка 
Людмила Промах, що працює в Хірол- 
ському меблевому комбінаті, відреко
мендувалась «Циганочкою». Зате, учень 
Олександрійського технічного училища 
№ 1 Микола Шсвцов, тричі перехрестив
ши свого не дуже розумного лоба, заво
лав у ефір, що він — «Веселий монах». 
Принагідно зауважую, що ця веселість 
йому обійшлася дорого.

Але чи не иайвннахідливішнм виявився 
помічник кіномеханіка, ново.миргоро- 
дець Микола Слободянок, який виходив 
в ефір прямо Із...кінобудки. Ось яка в 
чоловіка ділова фантазія!

Говорячи у фейлетоні про ту 
шкоду (дуже велику), яку роблять 
радіохулігани, засмічуючи .ефір, 
мабуть, варто наголосити на бо
ротьбі з цими горе-піратами. На 
допомогу працівникам інспекції 
електрозв’язку повинні прийти 
комсомольські організації. Пере
пинити дорогу в ефір цим «радіо
любителям» — обов’язок кожно
го, хто не хоче закривати очі на 
злочин, який чинять розперезані 
хулігани ефіру.

В. ВАСИЛЕНКО.

І

у-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 22 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Для школярів. «Будильник». 
<М). 10.00 — Програма Орджо- 
мікідзенської студії. (Орджоні- 
відте), 11.00 — «Інженери по
вітряного океану». До 50-річчя 
військово-повітряної інженер-
йг-~

ної ордена Леніна Червоно- 
прапорної академії ім. Жуков
ського. (М). 11.30 — Наша афі
ша. (К). 11.35 — Для дітей. Ху
дожній фільм «Діти капітана 
Гранта». (К). 13.00 — «Шоста
симфонія Бетховена». (НДР). 
14.00 — «Зустрічі з російським 
музеєм». (Ленінград). 11.30 — 
Для дітей. Мультфільм «Пінг
віни». (К). 15.00 — Камертон
доброго настрою. (Ворошнлоп- 
град). 15.30 — Назустріч XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з’їзду 
КП України. «Життя високої 
напруги». (К). 15.55 — Наша 
афіша. (К). 16.00 — Для воїнів 
Радянської Армії 1 Флоту. (М). 
16.15 — «Музичний кіоск». (М). 
16.45 — «Переобраний одного-

звав

!) НДПИ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідальною секретар* — 2-45-35* 

відділу військово-патріотичного виховання і спор» 
ту — 2-45-35, решти відділі* — 2-45-36.

БК 01441. Індекс 6Ц97.

лосно». Теленарис. (М). 17.00— 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіномандрішіпків». (М). 18.00— 
Новини. (М). 18.05 — «Наш су
часник». Літературний театр 
«Наддніпрянські висоти». (К). 
18.35 — «Музичні зустрічі». 
(М). 19.00 — Художній фільм 
«Хокеїсти». (М). 20.35 — Про
грама «Час». (М). 21.00 —
«Майстри мистецтв». (Е. Ко- 
нелян). (М). 22.15 — Чемпіонат 
СРСР з баскетбола «Калев» 
(Тарту) — «Спартак» (Ленін
град). По закінченні — нови
ни. (М).

ПОНЕДІЛОК, 23 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 10.50 
— «Портрет Доріана Грея»,

Телефільм. (І серія). (Кірово- 
град). 12.15 — Для юнацтва. 
«Шукачі». (М). 12.45 — Теле- 
вісті, (К). 12.55 — Художній 
фільм «В день весілля». (Кіро- 
поірад). 16.35 — Наша афіша. 
(К). 16.40 — Новини. (М). 16.45 
— Концерт Державного заслу
женого ансамблю танцю Ук
раїнської РСР під керуванням 
народного артиста СРСР 
П. Вірського. (М); 17.45 - Те- 
лсвісті. (К). 18.00 — Для шко
лярів. «Сурмач», (Київ — Ми
колаїв — Херсон). 18.30 — 
Чемпіонат СРСР по боксу. 
Фінал. (Каунас). В перерві і по 
закінчені — програма «Час», 
(М). 22.15 — Коннерт для пра
цівників сільською господзр-
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ства. (К). 22.45 — «Добром на
лите серце». Творчий вечір за
служеного артиста УРСР, лау
реата республіканської премії 
їм. Шевченка К. Й. Параконьє* 
ва. (Запоріжжя). 23.45 — Теле- 
вісті. (К).

ВІВТОРОК, 24 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
- Новини. (М). 10.15 — Жур
нал «Еталон», (М). 10.45 —
Інформаційна проірама. (М). 
13.00 — Телсвісті, (К). 13.10 — 
Художній фільм «Я його наре
чена». (Кіровоград). 16.35 — 
На допомогу школі. Фізика 
для учнів 10-го класу. «Елект
ричні властивості напівпровід
ників». (К), 17.10 — Рішення

липневою Пленуму ЦК КПРС 
— у життя! «Сільські зустрі
чі». (Львів). 17.40 — Телєвісті, 
(К), 18.00’ — Програма пере
дач. (Кіровоград). 18.03—Теле
фільм. (Кіровоград). 18.20 —> 
Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 18.30— 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 19.00 - Програма 
«Час». (М). 19.30 - Концерт, 
(М). 20.00 — Інформаційна
програма. (М). 21.00 — «До
нецький оперний». Творчий ве
чір артистів Донецького теат
ру опери та балету. (Донецьк), 
22.15 — Художній фільм «Я 
ного наречена». (Кіровотрод)- 
23.40 — Телефільм. (Кірово
град). 2100 — Телевісгі. (К),

Партійна і профспілкова організації, колектив 
працівників Кіровоградського обкому ЛКСМУ 
висловлюють глибоке співчуття інструкторові об
кому партії В. А. Долнняку з приводу передчасної 
смерті ного батька
--------  „ Андрія Дем’яновича,
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