
ДЕЛЕГАЦІЇ І

ДАПЕШТ
ПРИБУТТЯ , 
КПРС В БУДАПЕШТ

БУДАПЕШТ, 22 листопада. (Спец, 
кор, ТА РС). Сьогодні в столицю Угор
ської Народної Республіки па запро
шення Центрального Комітету Угор
ської соціалістичної робітничої партії 
на X з’їзд УСРП прибула делегація 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу на чолі з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим.

На Західному вокзалі делегацію зу
стрічали Перший секретар ЦК УСРП 
Я нош Кадар, член Політбюро ЦК 
УСРП, Голова Угорського революцій
ного робітничо-селянського уряду Єне 
Фок та інші.
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ЗАВДАННЯ П’ЯТИРІЧКИ 
ВИКОНАНО ДОСТРОКОВО
ВЕЛИКИЙ УСПІХ ТРУДІВНИКІВ 

КІРОВОГРАДЩИНИ

Новими трудовими перемо
гами готуються ознаменувати 
XXIV з’їзд КПРС і XXIV з’їзд 
КП України трудящі Кірово
градської області. Промислові 
підприємства достроково за
вершили п’ятирічний план по 
загальному обсягу виробни
цтва. Випуск продукції збіль
шився на 47 процентів, зросла 
продуктивність праці.

Значно перевиконано план 
видобутку вугілля, виробни
цтва брикету, гірського воску, 
продукції машинобудування, 
шкіряного взуття, тваринного 
масла. Велику роботу проведе
но по технічному переоснащен
ню народного господарства 
області, впровадженню у ви-

робництво досягнень науки й 
техніки.

Колгоспи і радгоспи підви
щили врожайність сільськогос
подарських культур і продук
тивність тваринництва. Порівня
но з минулим п’ятиріччям зрос
ли виробництво і заготівлі зер
на, соняшнику, цукрових буря
ків, овочів і картоплі, м’яса, 
молока, яєць та інших сільсько
господарських продуктів.

Трудівники промисловості і 
сільського господарства області 
широко розгорнули соціалістич
не змагання за гідну зустріч 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду 
КП України, за успішне виконан
ня плану завершального року 
п’ятирічки.

х (ТАРС1.

НА ранок 21 листопада 1970 року радянський 
автоматичній апарат «Лугіоход-1» персбу- 

вав на Місяці 100 годин.
У черговому сеансі радіо- і телевізійного 

зв’язку протягом 1 години 55 хвилин виконува
лись науково-технічні дослідження і експери
менти, передбачені програмою. Зокрема, визна
чались фізико-механічні властивості місячного 
грунту. х

З метою вибору місця стоянки апарата під 
час місячної ночі, яка настане 24 листопада і 
триватиме 14 з половиною діб, проводились рух і 
маневрування місяцехода з передачею панора
ми Місяця.

У сеансах радіозв’язку 20 і 21 листопада 
здійснювалась перевірка роботи бортових сис
тем і оцінка стану місяцехода.

За одержаними даними, всі системи місяцехо
да функціонують нормально, температура в гер
метичному контейнері становить плюс 18 граду
сів за Цельсієм, тиск — 730 міліметрів ртутно
го стовпа,
•Робота автоматичного апарата «Луноход-1» 

триває.
* # ♦

Успішно завершено перший етап нового уні
кального космічного експерименту ко створен-, 
ню і використанню місячної транспортної сис
теми.

17 листопада 1970 року радянська автоматич
на станція «Луна-17» зробила м’яку посадку на

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРО

„ЛУНОХОД-1“ 
ПРОДОВЖУЄ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
освітлену сонцем поверхню Місяця в районі 
Моря Дощів. Того ж дня о 9 годині 28 хвилин 
за московським часом з посадочного ступеня 
станції зійшов і почав виконувати широку про
граму науково-технічних досліджень та експе
риментів автоматичний самохідний апарат 
«Луноход-1».

П’ять діб активної роботи місяцехода дали 
змогу виконати комплекс випробувань самохід« 
ного апарата для дослідження Місяця. Під час 
руху по пересіченій місцевості з наявністю 
кратерів, місячних паєм і каменів виконувалась 
широка програма перевірки і випробувань його 
ходових якостей. При цьому опрацьовувались 
методи керування самохідним апаратом з Землі 
З використанням телефотометричних і телевізій- 

(Закінчення на 2-й стор.),

КОМСОМОЛОВІ 
АЗЕРБАЙДЖАНУ— 
ПІВСТОЛІТТЯ

Баку. (Кор. ТАРС). Тісно 
згуртований, безмежно від
даний справі партії комсо- 

/ЛлЬл Азербайджану прой- 
I шов славний півстолітній 

шлях боротьби, перемог і 
звершень 50-річчю Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді Азербайджану було 
присвячено урочистий Пле
нум Центрального і Ба
кинського комітетів ЛКСМ 
республіки, який відбувся 
20 листопада.

З вітальною промовою до 
учасників пленуму звернув
ся перший секретар ЦК 
КП Азербайджану Г. А. 
Алієв.

З доповіддю про 50-річчя 
комсомолу Азербайджану 
виступив перший секретар 
ЦК ЛКСМ республіки Р. Г. 
Аскеров.

На ювілейному пленумі 
виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников.

. —

її полонили чари землі, краса зеленого поля і золотих врожаїв осені. Після закінчення десятирічки вона вже два 
роки працює в ланці Клавк Куценко в колгоспі імені Щорса Ульяновського району. Працює відмінно, в роботі 

це поступається старшим. На фото: комсомолка Лідія Паламарчук.
Фото А. БОЙКА.

довах і транспорті. І тому 
комітетам комсомолу необ
хідно чітко і планово прово
дити роботу 3 ЦІЄЮ молод
дю.

Доповідач наголосив на 
ролі комсомольсько-моло
діжних колективів в органі
зації соціалістичного змаган
ня на честь з’їздів. Бригади 
ковальсько-пресового цеху 
заводу «Червона зірка» 
(бригадир Микола Скліфус), 
слюсарів Олександрійського 
електромеханічного заводу 
(бригадир Борис Кривоконь), 
комсомольсько - молодіжна 
вантажна колона Знам’ян- 
ського локомотивного депо 
(бригадир Микола Тимо
феев) вже до . XVI з’їзду 
ВЛКСМ виконали п’ятирічку. 
Але, як відзначалося, в об
ласті ще мало комсомоль
сько-молодіжних колективів. 
Зовсім немає їх на шахтах і 
розрізах Олександрії, оди-

ниці — в будівельних* 1 орга
нізаціях. Секретарям комі
тетів слід відшукати можли
вості створення комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, розробити для них зав
дання, постійно працювати з 
ними.

Здається, ще зовсім не
давно на комсомольських 
зборах обговорювали зав
дання, брали нові зобов’я
зання, розробляли плани пе- 
редз’їздівської вахти. А сьо
годні з газетних полос, пе
редач радіо і телебачення 
ми дізнаємось про трудові 
успіхи'МОЛОДИХ, про готов
ність юнаків і дівчат достой
но зустріти XXIV з’їзд КПРС 
та XXIV з’їзд Комуністичної 
партії України. Саме про це
і йшла мова на семінарі 
секретарів комітетів комсо
молу промислових підпри
ємств, будов і транспорту 
області.

— На Кіровоградщині 20 
тисяч комсомольців — ро
бітнича молодь, — сказав у 
своєму виступі перший сек
ретар обкому комсомолу 
М. Д. Сиротюк. — Це вели
ка армія повпредів ВЛКСМ 
на заводах, фабриках, бу-

Досвідом організації неред- 
з’їздіпського змагання серед мо
лодіжних бригад за звання
■ Кращий молодий робітник 
своєї професії» поділився секре
тар комітету комсомолу заводу
■ Червона зірка» М. СЕЛЯНИ» 
ЧЕНКО.

— Якщо завдання конкретні, 
реальні і зрозумілі, то вони ста
ють керівництвом до дії кожно
му учаснику змагання, — наго
лосив вів і проілюстрував це 
багатьма прикладами з практи
ки роботи серед різних каїего- 
рій молоді заводу. *

Велику цікавість викликав ви
ступ голови міської ради моло
дих спеціалістів Олександрії, 
кандидата технічних наук' І. А. 
ШУЛЯКА. Продовжуючи думку 
про те. що молодь треба вчіпн 
професійній майстерності — в 
цьому успіх змагання,—секретар 
комітету комсомолу Олександрій
ського електромеханічною заво- 

ад М. АНІСІМОВА розповіла 
про спільні зусилля комітету і 
адміністрації в підвищенні за
гальноосвітньою і професійного 
рівня молоді.

Боротьбі молоді за еконо
мію і бережливість присвя
тив свій виступ П. Дрозд 
— секретар комітету комсо- 
молу автоколони № 2199. 
Про організацію дозвілля 
юнаків і дівчат Знам’янсько- 
го локомотивного депо роз
повів секретар комсомоль
ського комітету С. Анто
ненко.

Різні теми, проблеми ро
боти з молоддю хвилюють 
сьогодні комсомольських 
ватажків промислових під
приємств. І семінар дав від
повіді на багато з них, зба
гатив досвідом кращих ком
сомольських організацій.

В роботі семінару взяв 
участь другий секретар об
кому ЛКСМУ М. Г. Гайда
мака.

Нове 
досягненії SE 
радянської 
науки

Зарубіжна преса продов
жує публікувати матеріали, 
присвячені новому успіхові 
радянської науки і техніки 
в космосі, коментарі відо- 

' них вчених і технічних СИЄ’ 
ціалістів.
’Блискучий експеримент у 

космосі, пише болгарська 
«Работннческо дело», — це 
результат здійснення з ви
нятковою планомірністю і 
цілеспрямованістю програ- 
ми космічних досліджень. 
Успішне випробування «Лу- 
похода» переконливо дово
дить справді необмежені 
можливості Радянського 
Союзу — батьківщини ко
смічних польотів.

Член президії німецького 
астронавтичного товариства 
Г. Ендерт відзначив, що 
«використання на поверхні 
Місяця керованих па від
стані машин відкриває но
вий етап у дослідженні на
шого космічного сусіда». 
На думку д-ра Вагнера —• 
співробітника фізичного ін
ституту в Потсдамі, із ство
ренням «Лунохода-l» і до» 
ставкою його на Місяць «ус
пішно розв'язано ще одне 
принципово нове наукове* 
технічне завдання».

За словами англійської 
газети «Дейлі мейл», за
хідні вчені визнають, що 
своїм експериментом Радян
ський Союз продемонстру
вав фантастичний рівень у 
галузі дистанційного керу< 
вавня.

Японська газета сАсахі», 
даючи високу оцінку радян
ським науковим досліджен
ням місячної поверхні не- 
пілотованими автоматични
ми стаиціями, зазначає, що 
в дальшому такі станції на
будуть ще більшого зна
чення у вивченні космічного 
простору.

ІТАРС).
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Кузня 
авіаційних 
інженерів

23 листопада 1970 року 
сповнилось 50 років Військо* 
во-попітряпій Інженерній ор
дена Леніна Чсрвоііопра- 
порпій академії Імені профе
сора М. Є, Жуковського.

Серед випускників акаде
мії — всесвітньо відомі кон
структори радянських літа
ків і двигунів академіки 
С. В. Іліошин, А. 1. Ніколи, 
С. К. Туманський, члени* 
корсспондентн ЛН СРСР 
Л. С. Яковлев 1 М. Д. Куз
нецов. В числі перших слу
хачів командного факультету 
були головні маршали ака
демії К. А. Вершнпіц і П. Ф. 
Жигарьов, маршал авіації 
С. І. Руденко І ряд інших 
відомих радянських воєна
чальників, які в роки мину
лої війни командували по
вітряними арміями, внесли 
гідний вклад в перемогу 
над фашизмом. Десятки ти
сяч авіаційних інженерів — 
випускників академії муж
ньо боролись на Фронтах в 
роки Великої Вітчизняної 
війни.

Близько сотні докторів на
ук. понад тисячу кандидатів 
підготовлено в академії з 
дня її заснування.

На фото: внизу в клас! 
програмованого навчання 
слухачі вивчають складні 
питання авіаційної техніки, 
праворуч: йдо консультація 
по проведенню чергового ае
родинамічного експерименту.

Фото В. ШИТОВА. 
АПН.

„ЛУН0Х0Д- 1“ 
ПРОДОВЖУЄ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

(Закінчення).

них зображень місячної поверхні. Одночасно 
проводились комплексні наукові дослідження 
по вивченню фізики Місяця і космічного прос
тору.

У процесі роботи самохідний апарат пройшов 
відстань 197 метрів. Перевірка агрегатів само
хідного шасі, системи керування і телевізійного 
спостереження показала достатню надійність, 
добру маневреність і керованість місяцехода. 
Проведені експерименти підтвердили правиль
ність технічних рішень, прийнятих при проекту
ванні, створенні і опрацюванні окремих систем 
і -місяцехода в цілому.

В ході роботи було одержано телефотомет
ричні і телевізійні зображення доброї якості 
різних ділянок місячної поверхні. З них можна 
судити про особливості місячного ландшафту в 
районі руху, окремі утворення, структуру по
верхні і взаємодію шасі апарата з грунтом.

За програмою наукових досліджень станції 
«Луна-17» за допомогою радіометра вимірюва
лось проникаюче випромінювання на трасі «Зем
ля—Місяць» і проводився контроль радіаційної

обстановки на поверхні Місяця. Б процесі екс
перименту реєструвалися потоки протонів, 
електронів і альфа-частинок космічного випро
мінювання галактичного походження, а також 
кутовий розподіл протонів низької енергії. 
Рентгенівський телескоп, встановлений на міся
цеході, вимірював інтенсивність і кутовий роз
поділ рентгенівського випромінювання позага
лактичного фону і окремих джерел.

По трасі руху самохідного апарата викону
вались експерименти по дослідженню механіч
них властивостей місячного грунту і визначав
ся хімічний склад поверхневого шару місячних 
порід.

Фізико-механічні характеристики грунту до
сліджувалися шляхом заглиблення і повороту 
конусного лопатевого штампа, а також шляхом 
реєстрації параметрів прохідності шасі.

Вміст основних породоутворюючих хімічних 
елементів у непорушеному шарі місячної по
верхні визначався рентгено-спектральним мето
дом. Одержану наукову інформацію передано в 
Інститут .Академії пахи СРСР для дальшого 
вивчення.

У процесі роботи з автоматичним апаратом 
«Луноход-І» з 17 по 22 листопада було проведе
но 10 сеансів радіо і телевізійного зв’язку і 
одержано великий обсяг інформації. В чергово
му сеансі радіозв’язку були виконані заключні 
операції по підготовці до режиму місячної ночі. 
«Луноход-1» було встановлено в задане поло
ження, панель сонячної батареї закрито.

24 листопада у Морі Дощів настане місячпа 
ніч, яка триватиме до 8 грудня 1970 року. В 
цей період апарат буде на неосвітленому Сон
цем боці Місяця в стаціонарному положенні.

Програму місячного дня виконано повністю.

Російсько-український словник, том 1—2;ЗАПРОШУЄ
КНИГА

Обласний магазин передплатник видань 
одержав чергові тома:

В. І. Ленін, том 50 і 51
Велика Радянська енциклопедія, том 2;
А. Варто, гом 2;
О. С. Пушкін, том 8;
Бібліотека сучасної фантастики, том 18;
Фізика для допитливих, том 2;

Бібліотека світової літератури: «Антична 
драма» I Сервантес «Доп Кіхог»;

Л. Смілянський, том 1;
Методи математичної фізики, том 2;
Курс радянського карного права, том З 

І 4;
В. Кучер, том 2:
Т. Г. Шевченко, том І;
К. Федін. том 3;
В. Катаев, том 6;
Історія української літератури, том. 6.

ЗЛОЧИНЦЯ
ВАЙЛЯ
АРЕШТОВАНО

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. (ТАРС). 
Тут повідомили, що західіїобер- 
лінська поліція 20 листопада 
ввечері знов арештувала неона
циста Вайля. Цей злочинець 
вчинив у піч на 7 листопада за
мах на варту біля пам’ятника 
радянським воїнам у міському 
районі Тіргартен і поранив при 
цьому радянського вартового.

Як повідомлялось, Вайль учо
ра ввечері втік-у момент, коли 
його доставляли з камери по
переднього ув’язнення на до
пит.

Немає ніякого сумніву в тому, 
що у Вайля були друзі і спіль
ники як по злочину, так і по 
втечі, заявив заступник голови 
Соціалістичної єдиної партії 
Західного Берліна Еріх Ціглср.

Висловлюючи думку демокра
тичної громадськості міста, 
Е. Ціглер поставив вимогу знай
ти тих, хто стоїть за злочином 
і втечею Вайля. Як на один із 
заходів для відвернення повто
рення подібних подій він вка
зав на необхідність усунення 
із західноберлінської поліції 
всіх колишніх есесівців.

Газета «Ді Вархайт» пові
домляє, що робітники ряду за- 
хідноберлінських підприємств 
прислали до редакції листи, в 
яких рішуче засуджують поряд
ки в західноберлінській поліції, 
що дали змогу злочинцеві 
втекти.

Як вказують представники за
хідноберлінської громадськості, 
скандальний випадок з втечею 
Вайля ще раз підкреслює не
обхідність заборони діяльності

НДП і всіх правоекстреміст
ських організацій і груп у За
хідному Берліні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТРАУР
У ПАКИСТАНІ

КАРАЧІ. (ТАРС). День 20 
листопада було оголошено в 
Пакистані днем національного 
трауру в пам’ять тих, хто за
гинув 13 листопада внаслідок 
небаченого стихійного лиха, що 
обрушилось на прибережні ра
йони Східного Пакистану.

На вулицях міст і населених 
пунктів вивішено чорні траурні 
прапори, в скорботному мовчан
ні повільно йдуть багатолюдні 
траурні процесії.

Преса продовжує повідомляти 
про заходи, яких вжиоае уряд 
для подання допомоги потерпі
лому населенню. До рятуваль
них робіт і подання допомоги 
потерпілим залучено військові 
підрозділи. Кораблі, катери і 
вертольоти доставляють жите
лям островів, які потерпіли від 
поводі, медикаменти, одяг, пит
ну воду і продовольство. Тяжке 
становище погіршується що й 
тим, що в районах, які зазнали 
лиха, спалахнула епідемія тифу 
і холери.

Як повідомило агентство АПП, 
уряд Пакистану на засіданні, 
що проходило під головуванням 
президента Ях’я Хана, розгля
нув питання про ліквідацію на
слідків урагану. Уряд, вказує 
агентство, з вдячністю відзна
чив безкорисливу допомогу, по
дану різними країнами Східно
му Пакистанові.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ КОМПАРТІЇ 
ІНДІЇ
ДЕЛІ, Комуністична партія ін

дії користується дедалі більшою 
підтримкою 1 довір’ям індійських 
трудящих. Свідченням цього Є 
невпинне зростання її лав.

Як повідомляє газета «Хінду- 
стан тайме», у штаті Біхар за
реєстровано 48.600 членів Ком
партії, у штаті Андхра Прадеш 
— 37 тисяч, у Кералі — 33 тисячі 
1 в Західній Бенгалії — понад 20 
тисяч членів партії.

Виступаючи на прес-конферен
ції в Делі, Голова Національної 
Ради КПГ Ш. Дапге зазначив, 
шо в лавах КП1 налічується по
над 200 тисяч членів.

ЦІНИ ЗРОСТАЮТЬ
ЛОНДОН. Незважаючи на обі

цянки англійського уряду по
класти край інфляції і запобігти 
зниженню життєвого рівня тру
дящих, зростання ціп у країні 
не припиняється. Згідно з опуб
лікованими тут офіційними дани
ми, у листопаді індекс ціп під
нявся на 1,5 пункта.

Всього з початку ц. р. по лис
топад індекс роздрібних цін у 
країні збільшився па 8,0 пункта.

Найбільш швидкими темпами 
зростають ціни на продукти хар
чування, вартість проїзду на 
громадському транспорті І квар
тирна плата.

(ТАРС).

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

Важливою формою ідей
ного виховання молоді ста
ли заняття в мережі комсо
мольської політосвіти. Юна
ки та дівчата, змінивши 
комбінезони на вихідні ко
стюми, прямують на вогник 
світлої зали, де на них че
кає пропагандист. Тут знай
дуть відповідь на хвилюючі 
питання, глибше вивчать і 
зрозуміють проблеми сьо
годення.

В кожній комсомольській 
організації працює гурток 
політосоіти. Як сприймає 
молодь бесіди пропагандис
та, чим приваблює юнаків 
та дівчат навчання в гурт
ку, яйий, зрозуміло, кое
фіцієнт корисної дії занять? 
Щоб відповісти на ці питан
ня устами молоді, я побував 
на одному з занять політ- 
гуртка «Бесіди про комуніс
тичну мораль», що працює 
в колгоспі імені Крупської 
Олександрівського району.

В оздобленому таблицями 
З суспільствознавства класі 
Бірківської середньої шко
ли (саме тут проходять за
няття політгургка) зібралась 
молодь. Впадає в око, що 
дехто не забувся, як сидіти 
за партою, бо багато з них, 
ще навесні навчались в де
сятому класі. А руки вже 
прикрасились першими тру
довими мозолями...

В. П. Євдохова, пропаган
дист гуртка, щойно закінчи
ла аналіз доповіді Л. І. 
Брежнєва «Справа Леніна 
живе і перемагає», прого
лошеної 21 квітня 1970 року 
на Спільному засіданні ЦК 
КПРС, Верховної Ради СРСР 
та Верховної Ради РРФСР, 
присвяченому 100-річчю з 
дня народження В. І. Лені
на. Обговорюються основні 

е ІНТЕРВ’Ю ПІСЛЯ ЗАНЯТТЯ З СЛУХАЧАМИ
ГУРТКА «БЕСІДИ ПРО КОМУНІСТИЧНУ МОРАЛЬ»

положення доповіді, потім 
розмова переходить на Ле
нінський залік, перший етап 
якого склали успішно всі 
комсомольці колгоспу, ' да
лі... Хтось пригадує статтю 
в журналі «Молодой ком
мунист» про взаємини мо
лодого подружжя, йдеться 
про сільський клуб, про те, 
що Валерію Луценку ось 
на днях йти до армії. В цій 
невимушеній розмові' після 
заняття важко вловити од
ну нитку, хоч всі вони ве
дуть до того клубка, який 
зветься життям і в якому, 
напевне, не існує другоряд
них питань.

Але ж ми домовились, 

що у розмові шукатимемо 
відповіді на питання, які нас 
цікавлять. Тож місце ли
ше для цього.

Микола ХМІЛЬ, колгосп
ний електромеханік:

— В мережі комсомоль
ської політосвіти навчаюсь 
другий рік. Минулого року 
навчався за програмою 
«Біографія В. І. Леніна». 
Вважаю, що детально знати 

біографію вождя революції 
повинна кожна радянська 
людина. Виробив звичку 
аналізувати свої дії, вчинки. 
Прагну домогтись якнай
більшої працездатності.

Доповнимо Миколу. Незважа
ючи па невеликий стаж робо
ти а Колгоспі, він користується 
повагою сільських трудівників. 
«Хоропіий спеціаліст», — гово
рять про нього. Між іншим, не
поганий агітатор. Незважаючи 
на зайнятість по роботі, знахо
дить час провезти бесіду серед 
колгоспників.

Анатолій НЕЖИВИЙ, трак
торист:

— За минулий рік вивчив 
історію Ленінського комсо
молу. Історія ВЛКСМ —- 
важлива складова частина 

літопису радянського сус
пільства. На бойових і тру
дових традиціях його вихо
вуємо ми сучасне покоління 
молодих трудівників кому
нізму. Багато імен радян
ських юнаків та дівчат ста
ли символом героїзму і без- 
завітної відданості Батьків
щині. Для мене улюбленим 
героєм є Микола Остров- 
ський. Ще ближче він став, 
коли, ознайомившись з іс
торією комсомолу, я зміг 
усвідомити місце Павки 
Корчагіна в рядах бійців ре
волюції. Захоплююсь муж
ністю, витримкою і непри
миренністю мого героя. 
Хотів би бути таким.

Анатолій — відмінник вироб
ництва. Щоденно виконує змін
ні норми на 110—120 процентів. 
Нагороджений Грамотою облас
ного комітету ЛКСМУ. райкому 
комсомолу...

Віктор ЦУРЕНКО, теж з 
тракторної:

— Цього року йду- в ар
мію. На заняттях політгург
ка ще глибше усвідомив 
значення завоювань нашого 
народу, а тому щасливий, 
що надходить і моя черга 
стати на їх варті. Нещодав
но ми прочитали з район
ній газеті про подвиг нашо- 
(О земляка-десантника Ми
хайла Стрільця, Ризикуючи 
життям, він врятував під час 
учбових тренувань від не
минучої загибелі свого 
командира. Отже, подвигу'

місце є завжди. З нього хо
чу брати приклад.

Не будемо повторювати горь* 
кінських слів. Віктор пам’ятає 
їх добре. Побажаємо йому стати 
відмінним охоронцем рубежів 
Вітчизни.

Катерина КОВАЛЬ, заві
дуюча сільським клубом:

— Що стосується мене, 
то заняття в мережі політо
світи просто необхідні. Ад
же на роботі я увесь час 
зустрічаюсь з людьми, що 
прагнуть до вияснення пи
тань, які їх цікавлять, про
воджу лекції, бесіди. Все, 
що взнаю на заняттях, ви
користовую в роботі. Зараз 
ми навчаємось за програ
мою «Бесіди про комуніс
тичну мораль». Молодь це 
дуже цікавить. Кожна епо
ха виробила свою мораль. 
Наша мораль — це мораль 
людини, звільненої від тя- 
гара капіталу, власницьких 
міркувань. Знайти свій 
шлях у житті, звільнившись 
від пережитків минулого, 
допомагає нам навчання, 
бесіди, обмін думками в 
нашому політгуртку.

Запитання до секретаря 
комітету комсомолу колгос
пу Анатолія Ярового:

— Як відвідують комсо
мольці заняття гуртка?

Стопроцентне відвіду
вання буває не завжди. Іно
ді умови виробництва не 
дозволяють з’явитись одно
му чи двом комсомольцям.

Проте хлопці й дівчата тяг
нуться до знань. Характер
на деталь: той, хто пропус
тить заняття, обов’язково 
поцікавиться у товариша, 
про що йшла мова, пере
гляне конспекти і наступно
го разу приходить підго
товленим.

— Валентино Павлівно, 
що скажете ви про своїх 
слухачів?

— їх у мене п'ятнадцять. 
Радує, що юнаки й дівчата 
добре сприймають і за
своюють програмовий ма
теріал. Якщо говорити про 
коефіцієнт корисної дії за
нять, то він досить високий. 
Є у нас і труднощі — іноді 
дуже важко знайти потріб
ну книгу для підготовки. 
Бажано, щоб в цьому про
пагандистам надавав допо
могу райком комсомолу.

Отак за бесідою і минув 
час. Прощаюсь з молоддю 
колгоспу, між іншим, ска
зав:

— Затримав я вас сьогод
ні...

Гуртківці засміялись:
—• Що ви. Раніш ми ніко

ли не закінчуєм. Поговори
ти знаходиться про що. Ад* 
же стільки в житті цікавого, 
і в усьому хочеться розіб
ратись...

Б. КУМАНСЬКИЙ.
с. Бірки

Олександрівського району.



З стор.

Микола СТОЯН
»Молодий комунар* ■24 листопада 1970 року»

ПОВІСТЬ

ля минулої війни прибила його батьків 
на Східну Україну десь з-під Львова, так 
вони й лишилися у Тарасівні, так трапи
лось, що одного дня батька прийняли 
у комуністи,а сина у комсомольці. От 
тільки на війну пішли батько у перший 
день,а син пізніше...

Гриміли мотори, і в тому грому — НІ, ні не 
вчулося, зринула пісня.

«Вставай, страна огромная. 
Вставай на смертный бой, 
С фашистской силой-черною, 
С проклятою ордой».

П’ятеро не згинаються, п’ятеро йдуть попе- 
?еду, плече-в-плече одни комуніст і чотири 

омсомольці,
А за ними колона.
Прямували до річки. За річку. По ненадійно

му дерев’яному місточку, що згинався і трі
щав. Виходили на другий берег, на рівнину, 
осяяну ракетами. Стукотіли крупнокаліберні 
кулемети. Міни й снаряди в божевіллі здиблю
вали землю... Та недаремно ходвв з другом 
за річку Ярослав. 1 від наших вже на німців, 
ра їхні вогневі точки й у тил на артилерію 
обрушнвея вогненний шквал.

У вогні, у реві металу п’ятеро і колона йшли 
8 усе наростаючою піснею:

«Не смеют крылья черные
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 
Не смеет враг толтлтьГ»

Новий спуск у долину, у яр, а в ньому 
вже свої, наші! Перша машина. Друга... 
Третя. Йдуть І йдуть. І ніхто не поране
ний. Хто там? Микола Смиїе. І Микола 
живий! Зачепив гарячий осколок ліву 
щоку. Нічого... Двадцять сім... Двадцять 
сім... Никифор... Далі... Далі. Двадцять 
вісім, двадцять дев’ять. Хто? Брати Ярчу
ки? Молодець, Володя. Добре, що дору
чив братам замикати колону. Хай ще 
раз переконаються, що друзі і Батьків
щина вірять їм... Ще один спалах ракети. 
В її сяйві, як вирізьблені, два тракто
ри. І вибух. Снаряд влучив у машину 
Павла, Степом, потолоченою пшеницею 
він біжить до неї. Машина горить, а тяж
ко поранений Павло на руках у брата. 
Данило несе його вниз, а хтось, напевне, 
Ярослав, веде його трактор у долину... 
Свої, свої... Солдати, командири. Потиск 
рук. І запитання:

— Всі? Двадцять вісім?
— Двадцять дев’ята згоріла.
— Бачили. Поспішайте далі. Бо вранці 

тут гарячо буде!
Далі і далі. Повно військ на околиці села, 

у вишневих садках танки, в ярузі — важкі да
лекобійні гармати; колону ніхто но зупиняє, 
чутка про пеї датго пронеслась попереду, лише 
лине звідусіль:

— Молодці, синки!
— Може, махоркою почастувати?
Огрядний велетень кидає на причеп важкий 

мішок:

Викинув зняте колесо на 
свій причеп. І аж тоді 
запропонував жартів
ливо:

— Прошу до моєї ка
біни, Маріє Петрівно! Я 
мигом- доставлю до 
бригади.

Всю дорогу їхали 
мовчки. І аж на стані 
Василь знову кинув 
владно: «Иди погрійся. 
Я розмонтую і змонтую 
сам. Потім погукаю», 
Марійка пробувала запе
речити, але він настояв 
на своєму.

Хвилин через п’ятнад- 
цять-двадцять відрапор
тував:

— Тепер готовий до
ставити вас до місця 
пригоди.

Коли під’їхали до Ма- 
рійчиного трактора, дощ 
лив, як з відра.

— От що, я знову впо
раюся сам, — сказав 
Василь, одягаючи дощо
вик. — А ти сиди в ка
біні, нічого на дощ йти, 
простудишся.

Возився довгенько. 
Поставив колесо. Завів 
трактора. Під’їхав впри
тул.

— Тепер займай своє 
місце. Давай руку, от 
так. на дружбу. А. тепер 
перенесу, щоб королева 
ноги пе намочила, —• 
казав, як завжди жар
тівливо, але інтонація 
була зовсім інша, ніж 
раніше.

... Два трактори, на
тужно гуркочучи мото
рами, прямували до се
ла. А дощ все бараба
нив і барабанив. Холод
ний осінній дощ — теп
лий дощ.

«Беларусь», мов іграш
ку. Обличчя смугле, при
вітне.

Та вже від перших 
Василевих слів розвія
лись ті чари. Став, по
глянув зверху вниз на 
неї і з смішком:

— Так оце дівча хоче 
водити трактор? На ньо
му ж баку для сліз не
має...

То були лише перші 
ягодки. Потім не раз 
плакала від його в'їдлк-

ОЕЧІР наздоганяв Ма- 
** рійку швидше, ніж 
асфальт котився назуст
річ. Тільки звернула на 
грунтову дорогу, як по
сіріло зовсім, та ще й 
почав сіятись холодний 
дощ. Довелося включи
ти фари. Кілометрів 
п'ять-шість — і дома, 
Подумавши про це, Ма
рійка немов всім єством 
відчула і дош, і прониз
ливий вітер за кабіною,

Трактор почало тягну
ти ліворуч. «Хіба шину 
пробила?» — подумала з 
острахом. Натнсла на 
гальма, скочила на зем
лю. «Так і є!».

Поле дрімало, заколи
сане одноманітною піс
нею осені. Піде — ні во
гника, ні шуму. «Перече
каю дощ, а потім вже 
буду лагодити», —- поду
мала заспокійливо і зно
ву забралася до кабіни.

Не встигла зігрітись, 
як від асфальтового шля
ху почав наростати гул 
мотора, а потім забли
щали дві цяточки. Зра
діла, що поміч йде. По
тім почала перебирати в 
пам’яті, хто це може бу
ти. «Невже Василь?» — 
подумала. Прикинула ще 
раз: точно, він після неї 
привіз кукурудзу па 
приймальний пункт. Сер
дито грюкнула дверцята
ми, витягнула домкрат і 
взялася за ключі.

Василь Большак пра
цював з Марійкою в од
ній бригаді. Ного відра
зу запримітила дівчина, 
тільки-но повернулася з 
училища. Високий, кре
мезний. Здається, якщо 
схоче, підніме трактор

Валентин ЦВЯХ
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внх жартів. Коли хотіли 
Марійку призначити на
парницею, Василь з вик
ликом сказав:

— Якщо з цим пташе
ням працювати, так я 
краще піду з колгоспу.

І ось ця невдала зуст
річ.
МАРІЙКА швидко ору- 

дувала ключем. "І 
колії під’їхав Василь, на
віть голови не підняла. 
Він вискочив з кабіни. 
Якусь хвилину чи дві 
мовчав (як це було не 
схоже па Василя!). По
тім підійшов, рішуче від
сторонив: «Давай я, ме
ні ж легше». Швидко за
кінчив розпочату роботу,

.(Закінчення Поч. в газетах за 29. 31 жовтня, 
З, б, 7, 10, 12, 14, 17, 19 21 листопада)

Пиши отак: нас не зупинять ні бом« 
би, ні кулі, ми нашими тракторами до« 
тягнемо гармати і до Берліна, щоб стер» 
ти з лиця землі фашистську гидьі

— І там трішки не так: комсомольці 
Тарасівки.

— А як?
— Вірні Радянській Батьківщині комсо

мольці Тарасівни.
— і ще не так, 3 нами поруч і Степан 

Якович, А він комуніст. Якось запишіть, 
що як і в мирні дні, так і в боях ми по
руч з комуністами.

—• Поруч не те слово. Інше треба.
—« То й давайте його.

Запиши: плече-в-плече з батька« 
ми, з комуністами.

—• Оце вірно й добре!
Під клятвою поставили підписи всі... 

...Колона йшла далі.
Минули кілька сіл, знову стугоніла земля — 

тут дощу не було, попереду стояла заграва —« 
то палав Дніпропетровськ.

З якогось хутірця, що причаївся рядком ха
тин, їм назустріч вийшла жінка, перепинила, 
піднявши хрестом руки:

— Куди ж ии їдете, рідненькі? Попереду 
німці!

У ніч, у темінь, направо й наліво і вперед, 
помчали розвідники... Ті, що пішли направо (і 
наліво, вернулися з невтішними вістями. Так. 
Писарівна 1 Носівка забиті фашистами. Між 
Писарівною і Носівкою розрив кілометрів у 
вісім, дев’ять, степ. Що ж там, у степу? Невже 
йімецькі траншеї? Що тоді?

Степан Якович стояв прямо на краю 
прямовисного глинистого урвища... Він 
мав право перетворити трактори в купу 
знівеченого почорнілого металу. Що 
можна було зробити, зроблено.

А з ночі, з невідомості голоси. Верну
лися хлопці, що ходили в степ. Вернувся 
Ярослав...

— Що там?
— Рідкий ланцюжок німців. Окопіз 

ще нема. А за ланцюжком фашистів, мо
же, через кілометр по окопах — наші. 
Ми добралися аж туди і з якимось 
командиром говорили. Казав: чекати
муть нас. Тут фашистські лещата не ду
же міцні. Можна прорватись.

Прорізатись! Ось воно, ще одне слово, 
від якого не легшає Степану Яковичу... 
Мішок стискуватиметься, і завтра вже бу
де пізно.

Але ж прорив — то вже бій, то 
вести під снаряди і кулі 
хлопців... Чи мав він на це 
вони тут, скликати їх нічого:
—Хлопці, друзі мої. Ми оточені, відріза

ні від своїх. Коли мені давали в райкомі 
партії доручення, передбачали й таке.

Товариш Смирнов сказав: «Потрапите е 
безвихідне становище — знищіть ма
шини».

Мовчали. Десь падала серпнева зоря, крес
лила шлях до землі, згасла. А на південному 
сході »а півнеба — заграва. Горів Дніпропет
ровськ, місто, що до нього йшли, поспішали І 
не дійшли. Скільки мук прийняли і не ДІЙШЛИ, 
ворог перетнув путь. Була б у них зброя, хоч 
би кілька кулеметів. Що ті п’ять рушниць.

Мовчали. А він говорив їм все:
- 1 можна зробити інакше — прорватись, і 

не вийти з прориву. Або багатьом зап*н*т<г 
Що виберете, хлопці? Нікого ні в чому не зви
нувачуватиму — ви все зробили. ЩО змогли...

Грицько Папірний стояв, як завжди, уночі з 
нерозлученою рушницею. Поруч .1 НИМ 1 не 
пізнаєш у темряві ще троє. я

— Ярослав, — спитав Грицько, — місток е 
через річечку’
- Є.
- Трактори витримає? г,..яю
- Поганенький, дерев’яний, проте, гадаю, 

витримає.
- &ЯКїрЙ>.-«0 «лову» сїпи

ич.-"«ж піх» нічого »« ««»»■ ВИИ'»««» 
не на прогулянку! л Оиппиаї’ Ви- А кому казати. Сіпане Яковичу,
гляпьте — нікого нема, ви подив _ піде-
на машинах. Тримайте й ви рушницю

гряцо«,. Ярослав Миси»
•Ж попереду... Згадав, що забув за О;іенку. 
нею Гнат», — заспокоїв його Володя.

Так ніколи не гриміли мотори. м • 
ся, щоб трактори йшли тихо, наи - ' 
Щоб і трава не шелестіла, а еони 
громом сповнювали далі.

Сяйнула за пагорбком мертвої 3
/ да німецька ракета, а за нею ч Р 

німецького кулемета трасуючих •
Туди, до кулеметника з РУ^наиця““ ' Н°х 
жами поповзли Грицько і Яро 
не було довго.'Вернулись. В д
зали!» — важко видихнув^ А и.
*‘ИТТІ спокійний і сумирний хлопец

г

> вже
І машини, і 

право?.. Всі

— Ковбаса, синки, поснідаєте...
Далі і далі, до світанку і на сході сонця за 

нікому не підомі Кринички. У лісок, у сум, 
у печаль.

Поруч з причепом, ид якому біля Оленки 
у маренні метався Павло (він все щось хотів 
сказати і не міг) ішли з опущеними головами 
Степан Якович І Данило Ярчук.

Степан Якович хотів залишити Павла десь у 
селі, в лікарні, та Данило заперечив:

— Не треба. Степане Яковичу... Павло 
вмирає. Ми всі його поховаєм.

...Буде весна, буде інший рік, будуть 
прокляті Зеєловські висоти, і на них 
Степан Якович зустрінеться з бійцем 
Другого Білоруського фронту стариД 
Ярчуком, сивий Ярчук заясніє у радості:

—- Ви з ними, Степане, рушали з Тара
сівни? Де ж вони, Степане? Я не маю про 
них ніякої звістки...

...Доля подарує сміливому Ярославові шляхи 
до Львова, до Берліна, а з Берліна й до Праги, 
коли він на одній з перших машин ввірветься 
на вулиці чеської столиці. І русокосі чешки за
квітчають його танк живими квітами...

На другу ніч, на світанні, колона в їжд- 
жала в Дніпропетровськ. Грицько Папір
ний підбіг до Флорі, що їхав на серед
ньому тракторі з Никифором. . .

— Степане Яковичуі Ми прапор підні
мемо! Можна?

— Піднімайте!
Сходило сонце. Патрулі спрямовували 

колону до переправи. На передній маши
ні, яку тепер вів Володя, сидів і Грицько. 
Грицько міцно тримав древко. Червоний 
прапор полум’янів на сонці, на ранково
му вітрі.

Патрулі спрямовували колону до пере
прави. Біля переправи їх зустрів начала 
ник _  чи генерал, чи полковник, хто
знає, що означають ті ромби на пет-

ви, 
ви,

ЛИЦЯ X-
__ Звідки трактори? — хрипко запитав 

він.___________________ ,__ 3 Кіровоградщини!
__Точніше, точніше!
__ 3 Тарасівни, Зеленоградского ра- 

И°— Чув, чув про такий! Та чи знаєте 
що за подвиг зробили? Та чи знаєте 
що тепер кожен трактор, як твн“ '

Володя й Грицько І .ВСІ хлопц. моема- 
ли, переглянувшись, втомлені И запор'ї- 
шені, СХУДЛІ, з глибоко

А внизу, під настилом порому, 
Дніпро яі близько і ЯК далеко в.н був 

В'тоТгоРрСанку'їх приймав наЫаче^й лн 

сайтів ЩО не встигли скласти екзамене 
комісії і складали_йогову у

ХходуТакопи з тихво?ТаУр7сівки, від берегів
ДУ'дійшли ДО Дніпропетровська суво

ре «°РЛ п^Ч іт

• як добре, що СИНИ йдуть з бать-

Висі

ли и 
мав:
ками.,.

У Криму почалося знімання нового художнього фільму «У нас все попереду» за сце
нарієм Р. Ебралідзс і Г. Сєверського, що його ставить студія «Грузіяфільм» (рсжисер- 
постановник Д. Ронделі).

Новий твір грузинських кінематографістів розповість про героїзм радянських людей 
у роки Великої Вітчизняної війни, про молодіжну підпільну організацію, іцо діяла під 

час окупації в Сімферополі.
На фото: кадр з фільму. Зустріч Зої Рухадзе. (М. МдІванІ) з підпільником Ва

силем Алтиповнм (у цій ролі знімається дипломант ВДІК Н. Малннов).

е ЛИСТУВАНИЯ«МОЛОДОГО КОМУНАРА» .................................

СИН 
РОБІТНИКА

«Біля двох" років на 
посаді молодшого інже
нера позавідомчої охо
рони м. Кіровограда тру
диться колишній робіт- 
ник-слюсар Кіровоград
ської бази м’ясорибтор- 
гу Микола Клюєнко, — 
пише нам сторож поза
відомчої охорони А.Чер- 
нов. •— Ще на своїй по
передній посаді він по
казав себе підтягнутим, 
працелюбним, чуйним 
товаришем. А одягнувши 
форму офіцера радян
ської міліції, він проявив 
хороші організаторські 
здібності, став неприми
ренним до розкрадачів 
державного майна. Ми
кола вміло спирається 
на свій актив, який ство-

рИ8 за короткий час, до
бровільні народні дру
жини, пости народного 
контролю. Колишній ро
бітник, син робітника, 
Микола пильно стоїть на 
варті народного добра. 
Хочеться побажати йому 
успіхів у його нелегкій 
справі»,

ВІД РЕДАКЦІЇ. Шанов
ний тов. Чернов! З задо
воленням приєднуємося 
до Ваших побажань Ми
колі Клюснку.

Хоч пішки 
йди

«Шановна редакція га
зети «Молодий кому
нар»! Просимо потурбу
ватись про нас. Село 
Злинка Маловиснівського 
району дуже велике, а

тому багато молоді 
вчиться в обласному 
центрі. їхати у святкові 
дні доводиться всім ра
зом.. Чи не можна в ці 
дні виділити додаткові 
автобуси? Після минуло
го свята нас зібралося 
на зупинці чоловік двіс
ті, а водій чомусь не 
повів автобус на Кіро
воград. Хоч пішки йди! 
Потурбуйтесь, будь лас
ка, щоб подібна історія 
не повторилась наступ
ного свята — в День 
конституції.

Молодь с. Злинки».
ВІД РЕДАКЦІЇ. Гадає

мо, працівники обласно
го аототресту прислуха
ються до прохання мо
лоді, а про випадок з 
подієм автобуса Злинка 
~~ Кіровоград, що став
ся 10-го листопада, пові
домлять редакцію ок
ремо.
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ВСІ ЗІБРАЛИСЯ біля 
велетенського екска

ватора, що зіп'явся над 
високим берегом Славу
тича. Віктор Славковим 
прийшов останнім:

— Кого це так уважно 
слухають? Чи ж знову 
лекція на греблі?

— Грицько Манойлов 
раптом став агітатором. 
Пропонує працювати в 
недільний день,

І знову всі притихли. 
Тільки чути голос Гриць- 
ка:

— Та майте ж ви со
вість, товариство. Якщо 
ми завтра не дамо пів
тори сотні тонн щебе
ню, в понеділок на греб
лі не буде що робити 
тисячі робітникам. Кон- 
вейєрну лінію обов'язко
во ми повинні запустити.

Славковим проштовху
ється до Манойлова, кла
де на його плече свою 
жилаву руку, басить:

— Та навіщо ці слова, 
комсорг? Більшість з нас 
їхали сюди за путівками 
комсомолу •— добро
вольцями...

... На щебеневу дільницю 
прийшли як тільки над 
Дніпром засвітився щедрим 
золотом червневий ранок. 
Струнка постать двадцяти
річного Гриші Манойлова 
вже внднілась біля широкої 
конвейєрної стрічки, на якій 
застиг валок подрібненого 
каменю. Слюсар щось чак
лував на щитку управління 
транспортною лінією. І коли 
біля себе побачив більше 
двадцяти хлопців та дівчат, 
сказав:

— Треба вручну потягти. 
Крутнемо кілька разів ма
ховик, а там піде...

І вже шикуються вони 
вірвечкою обабіч валка ще
беню, беруться руками на 
краї стрічки.

— Раз-два — взяли.,, І пі
шов...

Анюта Турчак, низько
росла крановщица кину
лася до пульта управлін
ня лінією:

— Ви тягніть, а я спро
бую пустити другу чер
гу-

І тільки вона натисну
ла на кнопку, як тишу 
поруч різонув збенте
жений голос Манойлова:

— Геть наверхі Потяг
не на вагонетки.

І відштовхнувши дівчи
ну, простягнув руку че
рез стрічку до червоної 
кнопки. Він знав: ще 
мить і може скалічити не 
одного його товариша. 
Анюту могло б зовсім 
зім’яти.

Тривога набубнявіла за 
тисячну долю секунди, 
та й заклякла в несамо
витому погляді великих 
Грицькових очей, випов
нених болем і жахом.

І зойк переляканої 
крановщиц!, і гуркіт ка
меню в одну хвилю пе
реплелися з гнівним го
лосом старого бульдозе
риста:

— Назад, Гри...
Та було пізно — рука 

молодого слюсаря по
пала вже між зубці 
шестерні...

жить?.. Розумієте, пей сіль* 
ськнй Хлопець після закін
чення профтехучилища якось 
спробував пробігти тисячу 
п’ятсот метрів І не мав со
бі рівних в усьому Кірово
граді. З тих пір, як він ка
же, довгі дистанції стали 
для нього коронними. Тепер 
ми всі на будівництві Кре
менчуцької ГЕС дивуємось, 
як він після семигодинної 
напруги вибігає за місто 1 
мчить полем десять, двад
цять кілометрів без перепо
чинку. Тренується, готується 
скорити майстерсі.киіі гак, 
про сьоме небо мріє, І ось 
на тобі...

... Він раптом віддав 
себе розпачу. Одкинув 
голову на подушку. І

ці пробігли зовсім поруч. А 
легкий тупіт їх ніг здавав
ся ударами списа по серцю. 
Цього він не зуміє вже. Те
пер прощавай, вимріяний 
факультет фізвиховання, 
прощавай майстерський ри
вок і сьоме небо..,

1 він вже простує до кру
чі,..

Спотикаючись од важкого 
тягаря, що ліг на душу, пі
шов навпростець до чайної. 
А через деякий час він вже 
вийшов у сквер, полегшено 
зітхнувши. Та ось химерний 
усміх спадає з його уст. І в 
хмільному плетеві його ду
мок знову сплила тривога: 
«Ти бач, од чарки сп’янів, 
либонь. Виходить зовсім 
слабий. А в селі на весіллі 
казали, що він за всіх друж-

• НАРИС ПРО СУЧАСНИКА

fifth Я
до товаришів, що знову 
прийшли його відвідати:

— Я благаю вас: не 
з’являйтесь сюди...

Вперся поглядом у 
свого тренера Івана Іва
новича Мірошниченка:

— Ви вже можете за
креслити одного спорт
смена...

Та й до хлопців:
— Слюсар з мене так 

і не вийшов, хоч учили
ще закінчив з п’ятим 
розрядом,.,

Вони дивилися на його 
скорботні уста і мовчали.

А потім Іван Іванович:
— Ти не масш права

бів може перепити, якби но 
суворий режим, що встано
вив тренер...»

В тихому кутку парку про
сидів до вечора.

А вранці на вулиці 
стрів його Микола Ве
лично, секретар райкому 
комсомолу. Запропону
вав пройти з ним на те 
місце, де вчора Гриць 
іржавими помисл а м и 
краяв своє серце. І тіль
ки сіли на лаву, як Ве
лично накинувся на нього 
з своїми наріканнями. 
Тільки без крику, без 
злісті:

— Я просто не можу 
повірити, що ти так міг

Г. Манойлов з студентом педінституту О. Яцупком.

МЕДСЕСТРА кидається 
їм назустріч:

— Не можна, хлопці. 
Він після операції ще 
не розплющував очей.

— Сестричко, ми тіль
ки подивимося на нього. 

Стали за кілька кроків од 
ліжка, тривожно припали 
поглядами до Грицькового 
чола. А Віктор Славковнч 
стишено:

— Сестричко, а що руку 
зовсім...

Дівчина в халаті мовчки 
стоїть коло дверей і опускає 
зволожені слізьми вії, від
повідає ше тихіше:

— Так треба було. Бо 
інакше...

— От тобі й комсорг... 
Тільки як він тепер побі-

так говорити. Запам’я
тай: витримав важку опе
рацію, бо мав неабиякий 
фізичний гарт. А зараз, 
коли біда позаду, бідні
єш духом, осуваєшся. І 
я, твій тренер, наказую 
тобі встати і попросити 
пробачення в своїх то
варишів. Ми не прийшли 
сюди тебе жаліти. Ми 
прийшли, щоб переко
натись, що ти вже мо
жеш сам ходити і тобі 
не боляче. Якщо це так 
— ми раді...

З—

НЕВДОВЗІ Манойлова 
побачили вже коло 

Дніпра. Він стояв знову 
неподалік того екскава
тора, що й перед’ днем 
страшного випадку, на 
щебеневій дільниці спо
глядав на греблю, яка 
ось-ось підіпре лавину 
води і засвітиться десят
ками зірок. Стояв і ду
мав важку думу. За
здрісно припадав погля
дом до чітких порухів 
тракториста -екскаватор
ника, до хлопців, які 
вправно заливали бетон 
в безодню сітчатих 
криниць. А он — спа
лахи електрозварки. Так 
не зумієш без руки...

І знову випинаються жов
на, І серце щулиться од 
скорботи.

Похнюпившись, йде геть 
од греблі. Аж раптом, як 
на зяо вони. марафонці 
Івана Івановича. Хлопці віє 
не впізнали його здалеку. 
А Гриша одразу збагнув, 
хто то біжить од скверу. 
Два кроки вбік — і піп вже 
за брамою бузку, Марафон-

думати,,. Он в селі Тауж- 
ній, що коло Гайворона, 
чоловікові одрізало но
ги на чавунці. А він те
пер в колгоспній брига
ді мостовиків призвича
ївся, бруківку стеле від 
села до райцентру. 
Отож я й кажу: людина 
все може .якщо тільки 
серце в герці. А ти вже 
до чайної...
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ТОГО ж тижня в рай
комі комсомолу зно

ву розмова про Маной
лова:

— Прийшов на будо
ву, попросив не оформ
ляти його на пенсію, а 
дати якусь роботу. І 
сьогодні він перший 
день диспетчерує.

І ще:
— Дзвонили з греблі. 

Кудись пропав Гриць- 
марафонець. Кажуть, ні
би бачили, в сторону 
Кіровограда хотів їхати.

Подзвонили по теле
фону в Шевченкове...

А він в цей час скла
дав екзамен в педінсти
тут, збирався вчитися 
на факультеті фізичного 
виховання.

Невдовзі знову:
— Поступив в педінсти

тут і почав тренуватись..,
... Приїхав в Кремгес і 

одразу до Мірошничен
ка, свого тренера:

— Коли приходити на 
пробу?

Іван Іванович знизав 
плечима:

—- Якщо не ослаб, по
чинай хоч зараз.

І він побіг. Перший 
урок — на трикіло
метровій дистанції, потім 
— п’ять кілометрів, де
сять, двадцять, двадцять 
п’ять...

І ось вже радісне по
відомлення в райком:

— Гриць пробіг сорок 
два кілометри за дві го
дини і тридцять три хви
лини. Його включили до 
складу збірної республі
ки. І в суботу він їде в 
Ташкент.

... Додому повернувся тро
хи пригнічений; лічених се
кунд не вистачало до май- 
стерського нормативу. А 
Іван Мірошниченко заспо
коював:

— Головне ж не нагоро- 
да, Грицю. Ти бачив, як те
бе вітали? Та золотого при
зера так ис хвалять. А ось 
в Алма-Аті спробуй натис
нути..;

1 він постарався: серед 120 
найснльніших марафонців 
країни був двадцятий...

Нарешті повністю вірить 
в своє зростання. І коли на 
Спартакіаді УРСР в 1963 ро
ці пін наближався до фіні
шу, стадіон закипів:

— Лаври Манойлову-у-у!
З результатом 2 години і 

32 хвилини він подолав со- 
рокадвокілометрову дистан
цію і став срібним призе
ром республіки.

На першості країни 
того ж року він прино
сить залікові очки коман
ді України. А потім його 
спортивна біографія до
повнюється ще виразні
шими штрихами: «1964 
рік. Приз братів Зна-. 
м’янських. 2 години 28 
хвилин». «1965 рік. Спар
такіада лрофсп і л о к 
СРСР. Третє місце — 
бронза».

А невдовзі ще ра
дість: в руках диплом 
педагога. І колишній 
слюсар - п’ятирозрядник 
Григорій Манойлов стає 
тренером в районній 
раді ДСТ «Колос». Готує 
до відповідальних стартів 
інших, готується сам. Ось 
знову доповнюється сто
рінка біографії мара
фонця: «1969 рік. Пер
шість Союзу. Змагаються 
сільські спортсмени. 1 
година 39 хвилин ЗО се
кунд.’ З 120 чоловік — 
другий. Знову ‘ срібло». 
Далі іще: «Ялта. ’ Зрос
тання на хвилину», 
«Алушта. Фінал всесо
юзних сільських ігор. 10 
км. — ЗО хвилині 55 се
кунд»...

І радіє успіхам своїх 
вихованців: . «Молодці, 
хлопці: Савченко, Яцу- 
нок, Буть близькі до 
майстерського нормати
ву». '

Та й думає ще про 
дванадцять молодих ма
рафонців, яких тренує в 
Світловодську. Інша тур
бота про збірну області 
— там теж він старший 
тренер. А потім вже про 
себе: треба якнайкраще 
виступити на Спартакіаді 
народів СРСР. За рес
публіканські старти пев
ний — призове місце за
безпечене. Бо він вірить 
в свою найвищу напру
гу, в своє сьоме небо. 
Він переконаний. Пере
конався ще тоді, коли 
верх взяла мужність, ко
ли був перерізаний кут 
рівноваги, і він в годину 
безнадії знову повер
нувся лицем проти вітру 
і сказав сам собі: .

— Я зможу йти. Я не
одмінно пройду туди, 
куди мені треба...

І він піднявся у висо
кості свого буття, Ян 
спортсмен, як педагог, як 
проста і мужня людина 
комсомольського гарту...

Михайло ШЕВЧУК
м. Світловодськ,

адреса стартів—черемушки
Почалося з нарікання па на

шу адресу, Не раз од вчителів, 
комсомольських активістів було 
чути:

— Он в інших будннкоупрап- 
ління.х діти зайняті корисними 
справами, їм ніколи бешкетува
ти. А и нас... •

1 тоді в житлово-експлуатацій
ній конторі № 7 зібралися пред
ставники майже з кожної вули
ці, комсомольці, вчителі. Вирі
шили в першу чергу спрямува
ти свою діяльність на те, щоб 
підлітків залучити до зайняття 
фізкультурою і спортом.

Створили громадську раду 
фізкультури і здоров’я, яку ОЧО
ЛИВ комуніст В. Заєць, а його 
помічником була електрик 
ЖЕКу Раїса Овчаренко. Одразу 
виникла проблема де працюва
ти з дітьми? Начальник житло
во-експлуатаційної контори
М. Лундяк, директор СШ Ла 13 
В. Кривошея, керівники мебле
вого комбінату знову прийшли 
на засідання ради фізкультури 
( здоров’я. А невдовзі па тери
торії мікрорайону закипіла ро
бота. Працювали робітники меб
левої фабрики, червонозорівці, 
студенти, школярі, І ось тепер 
на Черемушках є два футболь
них поля, два баскетбольних та 
п’ять волейбольних майданчи
ки, двадцять залізобетонних 
тенісних столів.

Раїса Овчаренко разом з свої
ми активістами (а це здебільшо
го студенти педінституту, вчи
тель фізвиховання СШ № 13 
Б. Жураховський) згуртували 
кілька спортивних секцій. Трену
валися волейболісти, баскетбо
лісти, легкоатлети. Наймасовіша 
секція — футбольна.

... Раїса підраховує, що фіз
культурою та спортом займа
ється біля трьох тисяч підліт
ків та дітей. І вона пропонує 
влаштувати спартакіаду жиТло- 
во-експлуатацінної контори. Ві
дібравши найснльніших. Старту
вало 210 школярів. Це на від
критті спартакіади. А потім ці

ло літо тривали поєдинки лег
коатлеті!), юних велосипедистів, 
баскетболістів і тенісистів, Д 
потім нагороди вручали най- 
сильніпшм дворовим командам, 
окремим спортсменам. Це —• 
нагороди від ДСТ «Спартак», 
міського комітету фізкультури і 
спорту, це призи житлово-ек
сплуатаційної контори.

І одноразово змагання на об
ласних- та міських спартакіадах 
«Юність» та «Здоров’я». Особі 
липо постарались футболісти. 
Вони виявились иайсильнішнми 
в Кіровограді. Взяли участь в 
зональних республіканських 
змаганнях.

Знову підрахунки: Раїса Ов
чаренко не без гордощів заяв
ляє, що фізкультурно-масовою 
роботою на території мікрора
йону охоплено біля п’яти тисяч 
молоді, людей похилого віку. 
Спортсмени ЖЕКу ось уже чет
вертин рік переможці міської 
спартакіади «Юність», вони 
найсильніші у грі клубу «Шкі
ряний м’яч».

Влітку все гаразд, А в осін
ньо-зимовий період виникли де
які труднощі. 1 тут знову Раї- 
сі Овчаренко допомогли шефи, 
В спортивний зал СШ № 13 за
просили тренуватись гімнастів, 
тенісистів, баскетболістів. А на 
тенісних кортах вирішили за
лити воду. Отже буде ковзанка. 
Закуплено лижі, ковзани, збіль
шилось інвентаря і в прокатно
му пункті, що на Черемушках. 
Тепер громадський фізорг Раїса 
Овчаренко збирається влаштува
ти змагання хокеїстів, прогулян
ки, на лижах, санях. Знову бу
де організована спартакіада 
житлово-експлуатаційної конто
ри. На цей раз зимова. А в на
ступному році на Черемушках 
одкриється спортивно-оздоров
чий табір.

Д. БАДІЯН, 
інженер обласного жит
лоуправління.

лід передплати на газету
„МОЛОДИЙ КОМУНАР,,

сі
Назва району, 

міста § 2 —
<лІ ї®

е Гїй 
с.— " © 
с и

>> X —
Новомиргородський 2387 68 —192
ВІльшаїїськнй 1003 65 4- 77
Олександрійський 2520 65 -196
Компаніївськнй 1197 58 — 49
Знам’янський 3167 58 — 64
Кіровоградський 1136 56 —362
Маловискіпський 1831 55 -617
Иовгородківський 1150 54 -119
Олсксандрівський 1676 54 —245
Добровелнчківськнй 2083 54 -427
Петрівськнй .1000 53 — 102
Бобрннсцький 1837 52 -643
Онуфріївськнй 918 51 -227
Голованівський 1450 47 '4- 58
Новоархангсльський 1531 47 —265
Ульяновський J296 48 '4-122
Новоукраїнський 1920 46 -452
Долинський 1316 45 — 154
Устиніоськнй 776 42 —264
Олександрія 3850 36 — 10
Світловодський 2167 32 4-270
Кіровоград 9010 32 —881
Гайвороне!,кий 1174 31 —282
Як видно із зведення, дуже погано поновлена передплата

на «Молодий комунар» у місті Кіровограді, у Бобринсцькому, 
Гайворонському, Маловисківському, Кіровоградському, Ново- 
українському, Олександрійському районах.

Ліало газет перепадає на сто комсомольців у Гайворои- 
ському, Світловодському районах і містах Кіровограді та Олек
сандрії. Райкомам, міськкомам ЛКСМУ слід докласти всіх зу
силь, щоб у 1971 році кількість читачів обласної молодіжної 
газети порівняно з біжучнм зросла.

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, оуп. Луиачарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

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

БК 01414. Індекс Є1І97~

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м, Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 5787, Тираж 49 200,"

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 25 ЛИСТОПАДА, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Портрет Доріана Грея». Те
лефільм (2 серія). (Кірово
град). 11.15 — Телевісті. (К). 
11.25 — Телефільм. «Хорова 
капела хлопчиків». (К). 11.35— 
Шкільний екран. Історія для 
учнів 9 класу. «Агенти ленін
ської «Іскри». (К). 12.10 — 
Художній фільм «За поворо
том поворот». (Кіровоград). 
16.40 — Для школярів. «Диво- 
світ». (Львів). 17.10 — «Від 
з’їзду до з’їзду». Виступ сек
ретаря парткому Другого імені 
Пеіровського цукрозаводу то
вариша А. Є. Фесуненка. (Кі
ровоград). 17.25 - Телефільм. 
(Кіровоград). 17.40 — Телевісті, 
(К). 18.00— Програма передач. 
(Кіровоград). 13.05 — Радян
ській Вірменії — 50 років. Ви
ступ голови Президії Верховної 
Ради Вірменської РСР тов. 
Арутюняна Н. X. (М). 18.15 - 
Документальний фільм «Вір
менія сьогодні». (М) -— 
Новини. (Л|). 19.25 — 
майстрів мистецтв 
ської РСР. (М). 20.30 
грама «Час». (М). 
Художній фільм «За ___ ...
том поворот». (Кіровоград). 
‘2-25~ Тележурнал «Старт- 
70» (К). 23.05 - Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 21.00 - 
♦ Наші прем’єри». Телефільм 
Одеської студії «Балада про 
комісарів*. (К). 21.25 - «Тро
їсті музики». Концерт. (К).

Ж

10.00 — 
Концерт 
Вірмен* 
— Про- 
21.00 - 
поворо-.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ЧЕТВЕР. 26 ЛИСТОПАДА, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.45 - 
Художній фільм «Кохати», 
(Кіровоград). 12.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 12.15 -і 
Для школярів. Концерт. (М). 
12.45 — Телевісті. (К). 12.55—« 
«Квітень». Телефільм. (Кіро
воград). 17.40 — Тслепісті.
(К). 18.00 — Сторінки піонер» 
ського літопису. (К). 18.30 
Ленінський університет міль? 
йовіп. (М). 19.00 — Першість 
СРСР з баскетбола. «Буді
вельник». (Київ). — ЦСКА, 
(К). 20.10 — Програма «Час»» 
(М). 20.40 - Назустріч XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України. «Промислова орбіт 
та». (Київ — Донецьк). 21.20
— Рішення липневого Плену«
му ЦК КПРС — у життя, 
«Село, п’ятирічка дев’ята»! 
(Кіровоград). 21.35 — Теле*
фільм. (Кіровоград). 21.50 
Міжнародне життя. (К). 22.2() _
— Телефільм. «Зірки Євро* ’ ’
пи*. (К). 23.05 - Мультфільмі
для дорослих. «Повернення з 
олімпу», (К), 23.25 - Теле*
вісті, (К),
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