
Иіроаоград сьогодні.
„ На знімку: центральна магістрале» міста вулиця Нарла Маркса.Фото 8. КОЗПАНА.

1
І/

ІРАНIa

і

a

li

>..н.і»ира День Шйськово-4УІорського .Флоту

ВВійОіі
ПЕРШИХ ?ИЛМ,':,1(і0Ї ДЛТИ ~ 50 РІЧЧЯ ВДКСМ ВІДВУВ9Я

ТКРЛНІВ МОЯ(н?М(І0п0ЛЬЦ,В КІРОВОГРЛДІЦИНИ, СЕРЕД ПОСИВІЛИХ BÊ- 
РЕМОВИЧА Лгигтлі-1Л'СЯ0І° ЦЕИТРУ БАЧИЛА АДМІРАЛА МИКОЛУ ЄФ- 
І(У КНИГА Л°лпЇгиСлТ1?лГ0'«ІЛШ0Г0 ЗЕМЛЯКЛ- НЕЩОДАВНО ВИЙШЛА З ДРУ- 
ЙОІП ПОПВИГи^рЛЛ *М0₽Е • ЗЕРЕГ’^ в ЯКІЙ ВІН РОЗПОВІДАЄ ПРО БО- 
СИЛ^гЛ^™Н^ИХ морЯКІВ, ЩО ВКРИЛИ СЕВЕ НЕМЕРКНУЧОЮ 

іігнілрпУм^?.?0151'1 3 В0рФГАМИ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ.
ПІП Рґ>чп^1ги1лИВ°К 3 РОЗДІЛУ КНИГ?. «ПАЛУБА — ПЕРЕДНІЙ КРАЙ*. 
ГРУДН[3Ц>41 РОКУПР° ЗНАЛЇЕН.ИТИИ ДЕСАНТ У ФЕОДОСІИСЬКИИ ПОРТ В 

QOPOT зрозумів, що не попросту ми 
хочемо пришвартувати до молу та

кни великий корабель, і зосередив. по 
крейсеру вогонь гармат, мінометів, куле
метів. У пас. над головою роздався ог
лушливий тріск. Міна вибухнула на еш - 
пальному містку. Там щось зайнялося 
факелом. Сигнальники стали гасиш по
жежу. Значить, хтось із пах залишився 
в строю. А серед вбитих там, як потім 
з псувалось, були і флагманський зв’яз
ківець штабу висадки капітан-лейтенант 
Васюков і зв язківець крейсера лейте
нант Денисов. Погасивши пожежу і від
правивши поранених в лазарет, сигналь
ники продовжували нести свою вахту.

Нечувана справа — міномети проти 
крейсера!..

Дуже нам досаджали міни. І все ж не 
від них прийшла головна біда.

Силепиий удар трусонув крейсер. Важ
кий артилерійський снаряд влучив у 
треногу фок-мачти внизу під містком.

МИ Там загорілось полум’я. До поцсежі їси- 
. нулиеь від спареної 100-мілімотрової ус

тановки зейітники. Вони повели рішучу 
боротьбу з вогнем, діючи піноструйними 
вогпегасниі4ами. Полум’я почало зга
сати.

Стало ясно — ми потрапили під во
гонь крупнокаліберної ворожої батареї. 
Вони тепер не відстане. Правда, гармати 
крейсера вже націлені на неї. Але ми 
на виду, а батарея в укрчгті. Нерівна 
виходить сутичка.

Снаряди все частіше і частіше стали 
влучати поблизу «Красного Кавказа». 
Один з них вдарив у борг в тому місці, 
де проходить броньовий пояс. Броня 
витримала. Другий врізався в борт дещо 
вище. Пробоїну, що утворилася, швидко 
ліквідували моряки аварійної партії. 
Але туг командир крейсера одержав 
тривожне донесення.

— Пожежа у другій башті!
Артилерійська башта крейсера —• 

складна споруда. Вгорі, над палубою,

(Закінчення на 3-й стор.).

У ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР
ЦК КПРС і Рада Міністрів сі, Москві і Актюбінську; 

СРСР, розглянувши пропо
зиції про увічнення пам'яті 
льотчиків-космонавтів СРСР 
Героя Радянського Союзу 
підполковника Доброволь- 
рького Г. Т., двічі Героя 
радянського Союзу Волко
ва В. М. і Героя Радянсько
го Союзу Пацаєва В, І., 
прийняли рішення:

про ’ встановлення бюстів 
Доброаольського Г. Т., Вол
кова В; М. і Пацаєва В. І. 
на їх батьківщині у мм. Оде-

про спорудження обеліс
ка на місці посадки косміч
ного корабля «Союз-11»;

про встановлення мемо
ріальних дощок на будин
ках Центру підготовки кос
монавтів імені Ю. О. Гага- 
ріна, Харківського вищого 
військового авіаційного учи
лища льотчиків імені двічі 
Героя Радянського Союзу 
С. І. Ґрицевця, Московсько
го авіаційного інституту іме
ні Серго Орджонікідзе і

Пензенського політехнічно
го інституту, з яких космо
навти дістали освіту.

'Схвалено пропозицію ви
конкомів Одеської, Мос
ковської і Актюбінської Рад 
депутатів • трудящих 
присвоєння 
вольського
В. М. і Пацаєва В. І. серед
нім загальноосвітнім шко
лам, в яких учились космо
навти, і одній з вулиць у 
мм. Одесі, Москві й Актю
бінську.

і про 
імен Добро- 
T. Т., Волкова
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ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР— 

у БОБРИНЧАН
Перед початком жнив обком комсомолу оголосив 

конкурс на кращу комсомольсько-молодіжну трак
торну бригаду. За умовами конкурсу переможцем 
вважавться бригада, яка збере найвищий урожай.

Найкращі результати за підсумками першої п’яти- 
денки виявилися в КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НІЙ ТРАКТОРНІЙ БРИГАДІ КОЛГОСПУ ІМЕНІ КІРОКОГО ВВАЖАТИ ДОСВІДЧЕНИМ?

$ РОЗПОВІДЬ ПРО КОМАНДИРА 

ЕКІПАЖУ САМОХІДНОГО КОМБАЙ- 

Ма «СК-4» ВОЛОДИМИРА КРЯЧКОВ- 

СЬКОГО, ЯКОГО ВИ БАЧИТЕ НА ФО

ТО, ЧИТАЙТЕ НА 2-Й СТОРІНЦІ.

ВА БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ (ГРУПКОМСОРГ — 
ПЕТРО СЛЄПЧЕНКО). Молодими механізаторами ско
шено на звал 402 ГЕКТАРИ ХЛІБІВ, підібрано валки і 
обмолочено прямим комбайнуванням пшеницю на 
ПЛОЩІ 307 ГЕКТАРІВ, Намолочено 9038 ЦЕНТНЕРІВ 
ЗЕРНА.

Вчора перший секретар обкому ЛКСМУ МИКОЛА 
ГАЙДАМАКА вручив механізаторам комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгоспу імеиі Кіро
ва ПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР обкому комсо
молу. При аручеині нагороди був присутній відпові
дальний організатор ЦК ВЛКСМ Б. Л. Юдінцов.

ПОВНИТЬСЯ
КОМОРА

Кожен день жнив — 
ударний. Під таким девізом 
працюють нині комсомольці 
і молодь ордена Трудового 
Червоного Прапора Кіро
воградського комбінату хлі
бопродуктів. Щодня з кол
госпів та радгоспів Кірово
градського. Ком лані ївсь ко
го та Бобринецького райо
нів на хлібоприймальні 
пункти комбінату надходить 
близько 4 тисяч тонн зерна. 
З початку жнив тут вже 
прийняли понад 2С0 тисяч 
центнерів зерна нового вро
жаю.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

У Президії Верховної Ради СРСР
За великі заслуги в навчанні і комуністичному вихо

ванні учнів Президія Верховної Ради СРСР Указом від 
20 липня 1971 року присвоїла звання Героя Соціалістич
ної Праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі 
«Серп і молот» Ткаченку Івану Гуровичу — директору 
Богдацізської середньої школи імені В. І. Леніна Зна- 
м’япського району Кіровоградської області.

(ТАРС).

ВОНИ 
СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ
Комсомолець ГРИГО

РІЙ НАЗАРЕНКО з кол
госпу імені XXI з’їзду 
КПРС Бобринецького ра
йону. Скосив 133 гекта
ри і намолотив 4611 
центнерів зерна.

Молодим комбайнер 
колгоспу імеиі 40-річчя 
Жовтня Бобринецького 
району ВАДИМ БАКАЛ. 
В його активі 146 гекта
рів, 4020 центнерів зер
на.

Комсомолець радгос
пу «Україна» Онуфріїв- 
ського району ІВАН 
ОЛІЙНИК скосив 151 гек
тар і намолотив 3615 
центнерів зерна. З пер
шого дня жнив І. Олій
ник тримає Червоний 
вимпел Онуфріївського 
райкому комсомолу.

Молоді комбайнери 
колгоспу «Росія» Онуф
ріївського району ВОЛО
ДИМИР БАБЕНКО та 
ГРИГОРІЙ ШОЛОХ. В 
їхньому активі відповід
но 134 гектари і 3634 

' центнери зерна на 128 
гектаріз і 3713 центнерів 
зерна.

Комсомолець колгоспу 
Імені Фрунзе Компаніїв- 
ського району ВІТАЛІЙ 
КУДЕЛЕНКО. Підібрав 
118 гектарів, намолотив 
3374 центнери зерна.

Комсомолець колгоспу 
«Росія» Кіровоградсько
го району ПАВЛО АНД- 
РІЯШЕВСЬКИЙ скосив 88 
гектарів і намолотив 
2935 центнерів зерна.

Молодий комбайнер 
колгоспу імені Фрунзе 
Компанійського району 
ВОЛОДИМИР ШИНКА
РЕНКО Скосив 82 гекта
ри, намолотив 2611 
центнерів зерна.

Комсомолець ЛЕОНІД 
РАЛЬКО з колгоспу «Ро
сія» Маловнсківського 
району Скосив 73 гек
тари, намолотив 2400 
центнерів зерна.

язявазев
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КОГО ВВАЖАТИ 
ДОСВІДЧЕНИМ?
п ЗНа,°» ЩО примусило Володимира Крячковського 
стати механізатором. Мож
ливо, родинні зв’язки. А 
!±?иТО’ та ж сама степова 
романтика, що і в морсько
му чеканні погожого дня □ 
переджнис’я, І в повільному, 

такому граціозному 
русі комбайнів, яких хоч і 

досить правильно 
називають степовими ко
раблями, і □ синьому небі з 
Розкиданими кучугурами

Хто-зна. Але Володимир 
без вагань поступив до Гай- 
воронського СПТУ-5 став 
механізатором широкого 
профілю, а відслуживши п 
Радянській Армії в грудні 
минулого рочу повернувся 
в колгосп. На думку його 
голови — Василя Архипо- 
вича Сіваченча хлопець — 
чудово поповнення до ме
ханізаторської сім’ї. Ста
ранний, умілий. Зараз його 
комбайн працює чітко, не 
гірше, аніж хороший вер
стат. Довгенько порався бі
ля свого «СК-4». Замінив ре
шета, колосовий та зерновий 
шнеки.

— Зараз, — каже Кряч- 
новський, — знаю, як пра
цює кожен механізм, кожна 
трансмісія. Чегось не догля
неш взимку — простоїш 
увесь день □ жнива. Але 
передбачати наперед всі 
можливі несправності важ
но. Одна річ — комбайн на

подвір’ї тракторної бригади 
і інша — в полі...

Кваліфікований механі
затор... А ноли він «кваліфі
кований»? Теоретичні знан
ня, набуті с училищі? Чи 
вміння знайти несправність, 
майже напомацки, вміння, 
набуте довгими роками 
праці?

Володимир про цс — ін
шої думки:

— Хіба можна — каже 
він, — так звужувати розу
міння кваліфікації. Як по- 
вашому, якщо робітник до
водить свій верстат до пов
ного розладнання, псує йо
го, а потім сам ремонтує, 
його можна вважати досвід
ченим? Звичайно, ні. А між 
тим, цей верстат він уже 
вивчив чудово. Так і механі
затор. Вміння відремонтува
ти агрегат при випадкових 
поламчзч — це не перша 
умова його кваліфікованос- 
ті. Головне — працювати 
так, щоб цих несправнос
тей не було.

Володя розповів, що, по
вергнувшись з армії рік 
тому, прийняв комбайн та 
трактор «Т-38» у Івана Ус- 
тимовича Павловеьк ог о. 
Старий механізатор готу
вався на печсію і все при
дивлявся, кому б передати 
свої машини,

Володимир посміхнуеся:
— Трапилось, щз випали 

вони саме мені. А Іван Ус- 
тнмович довго розповідав 
про «характери» машин.

вказував, які деталі та вуз
ли треба поміняти обов’яз
ково, а які — ще попрацю
ють. І все приказував: 
«Трактор хоч і старенький, 
але побігає!» І дійсно, того 
«Т-38» за віком можна ежє 
теж було відправляти на 
пенсію. Але всю весну я 
працював на ньому без 
пригод. Ото і є кваліфіко
ваний механізатор.

Інша річ — комбайн. В 
жнива потрібно щоб техні
ка не псувалась, бо про
стої — це втрати часу. Але 
і працювати треба швидко, 
оперативно, бо інакше — 
втрати теж. і лише маючи 
чималий досвід роботи, 
можна знайти оту «золоту 
середину» в експлуатуван
ні комбайна в жнива.

Пізніше про Крячнов- 
ського довелось почути ще. 
Третій день у колгоспі 
«Пам'ять Леніна» жнивува
ли. Озимі ще не просохли, 
але горбаті комбайни, по
хитуючись, посунули на по
ле. Перший показник у 
Крячковського не блиску
чий, всього 2 гектари ско
шених хлібів. Другого дня 
— вже одинадцять, а тре
тього — 13 гектарів. За ті 
три дні Володимир намоло
тив 628 центнерів хліба. 
Екіпаж Крячковського і Во
лодимира Щегленка був на 
четвертому місці серед то
варишів.

Зараз у Вільшанському 
районі жнива наближають
ся до кінця. Володимира 
Нрячковського визнано од
ним з кращих молодих ком
байнерів району.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Вільигаягький район.

ПІСНЯ ПРО ВРОЖАЙ
Жнивне поле аж ген 

до обріо огорнуло зем
лю. Горде і спокійне, 
воно простелило коло
систу гриву під ноги хлі
бороба.

... В полудень тут, кро
куючи один за одним, 
господарювало четверо

комбайнів. Із заступни
ком голови колгоспу 
ім. Калініна О. К. Черка
сом ми йшли услід агре
гату, керованому досвід
ченим механізатором 
А. М. Козлітіним.

— Шукайте загублено
го колоса, — посмі-

хаючись сказав він. Знав, 
що не знайду. Більше 
того, перевірили наяв
ність втрат при обмолоті 
— на зе'ллю, кружляю
чи, впала лише полова.

— Бережемо кожну 
зернину...

ПРІН сидить на теплій лежанці. Старі 
АІ> очі майже нічого не бачать. І чує 
погано —йому йде 81 рін. Але голос ще 
бадьорий, жвавий.

— Петро Павловичу, нажуть, що ви бу
ли у Америці, Чи це так?

— Аячже. І не раз, а двічі.
— То яка ж вона, Америка?
— Хочете послухати? І людям ще роз

повісти? Добре. Я розкажу вам, яка вона, 
ота Америка...

* ♦ *
Сім’я Ілляшів була великою — бать- 

но, мати, дід, баба, шість хлопців і двоє 
дівчат. Землі ні клаптика, вся вона в 
руках багатіїв. А жити ж треба, треба 
щось їсти, у щось одягнутись. Підніме
ться дитина, їй ще три вершка од горш
ка — і зразу ж у найми, спершу пасти 
телят, а потім — за погонича і за орача 
— засівати чужі ниви, молотити снопи 
на чужих токах...

Зазнав їх, тих гірких наймів, і Петро. 
З дитячих літ його босі ноги кололи стер
ні, морозили ранні морози. Не бачив І 
юності — минала вона на холодних до-
щах, на задушливих од пилу токах... 
Одная виростав міцним, дужим. Певно, 
гартували його н вітри, й хуртовини, І 
весняні й осінні негоди.

Ніс янось вулицею шестипудовий лан
тух, ніс легко, мов пушину. І не бачив, 
що за ним стежать вражені, здивовані 
очі... Ті очі, той худорлявий, гарно одяг
нений чоловічон вибрав хвилину, коли 
юнак опинивсо насамоті і заговорив лас
каво, тихо, по-доброму. Петро аж здиву
вався — осі на нього кричали, штурха
ли, а цей... Так з ним говорила тільки 
рідна мати, плачучи над його лихою 
долею...

Звідки було знати затурканому найми
тові, що ним, його сило о зацікавився 
ловець душ, що шнирив по селах?

_  Бідуєш, хлопче?
— І не питайте!
_  д хочеш, щоб жив, як у раю? Все п 

тебе буде. Забудеш про оце лахміття, 
що на тобі! Матимеш одяг — сорочки 
ШОВКОВІ, чоботи хромові, шапку смуше
ву, кожухи і свіпки, і гарний будинок, 
і їжу, яку зібажаєш, і жінку — найкра- 
шу В СВІТІ.

Петро, збентежений, здивований, слу 
иав і не вірив:

— Смієтесь, дядьку!
— Добра тобі хочу. Зазнав і я колись 

горя. Людям помагаю. Серце в мене

пц же це може статись1 Хто мені 
псо те дасть? Де воно те щастя1!

— Не тут, — світить очима чоловічок. 
— Не тут, не на цій землі!

— На тому світі? Гірче моє ЖИТТЯ, 
дядьку, та я ще молодий, я зароблю

У колгоспі імені XXII з'їзду КПРС Новгородкієського району з кожним 
днем прискорюються темпи збирання врожаю. Механізатори колгоспу ак
тивно ВКЛЮЧИЛИСЯ В КОСОВИЦЮ зернових. Вже ОбМОЛОЧвїіО 392 гектари Х.’і:- 
бів, відправлено державі 6 тисяч центнерів зерна. Безперервності у робзт. аг
регатів, механізатори досягли завдяки старанній підготовці техніки до 
Кожний з комбайнерів виконує змінні завдання на 120 —- 125 процентів. 
Зерно йде відмінної якості. Дружно"працюють і комбайнер Леонід Оводенко 
з! своїм помічником випускником середньої школи Віталієм Галухою. Успі
хи механізаторів щоденно висвітлюються в стіннівці «Трудова слава».

Збиваючи куряву, по
спішають автомашини на 
тік. І олівець в руках 
обліковця щодня виво
дить: «По тридцять од
ному центнеру з гекта
ра», «По тридцять 
п'ять...»

— По тридцять сім 5 
сім десятих, — сказали 
культармійцям на току 
колгоспу «Шляхом Лені
на».

По обіді агітпоїзд, від
відавши перед цим тру
дівників колгоспу «Зоря 
комунізму», завітав у 
Красносілку. Розчинились 
двері автолавок, і пер
шими перед продавцями 
постали, звичайно, жін
ки. Поки вони приміря
ли, кому до лиця яка 
тканина, чоловіки прохо
лоджувались лимона

дом (спека все-таки), а 
самодіяльні артисти го
тувались до концерту.

А через годину:
— Приїздіть ще!...
Агітпоїзд сформовано 

при районному Будинку 
культури. До його скла
ду входять дві автолав
ки, машина побутових 
послуг з оайпромкомбі- 
нату. Лекції про втілення 
в життя рішень XXIV 
з'їзду КПРС прочитав 
хліборобам І. П. Сенчен
ко. А до складу агіт- 
культбригади увійшли 
аматори Марія Снічко, 
Віктор Поляков, Яків 
Гнида, Галина Імшель- 
ницька, інструменталь
ний квартет під керів
ництвом М. Бойтка, гру
па танцюристів. Тепло 
сприймають глядачі гу
морески та сатирічні мі-

ніатюри у виконанні 
І. Сьомочкіна.

Агітпоїзд відвідав ці
лий ряд колгоспів. Та не 
тільки культармійці з 
районного Будинку куль
тури . виступають сьогод
ні перед хліборобами. 
Створено агіткульт-
бригади при Трилісько- 
му, Івангородському, 
Єлисаветградському Бу
динках культури, Китай- 
городському та Вищеве- 
рещацькому сільських 
клубах. Щирою піснею, 
теплим словом учасники 
художньої са/лодіяльнос- 
ті допомагають у зби
ранні врожаю 1971-го.

Б. КУБАНСЬКИЙ.
Олександрійський 
район.
На фото: агітпоїзд ви

рушив у путь.
Фото О. Брайка.

грошей, одружуся, збудую хатину, і, мо
же, н клапоть темні куплю.

— Нічого ти не заробиш, дурню! — 
сердивсь чоловічок. — Глянь навколо, 
хто з наймитів у Мартоноші став госпо
дарем? Б гною й згибісш!

А що — правду казав. І продовжував:
— Не тут щастя твоє! Є така країна, 

Америкою зветься. Далено вона. За рі
ками, за горами та за морями. Немає 
там панів, нема мужикіз. Там усі рівні. 
Хто приїжджає — землі дають скільки 
схочеш. І грошей, і худоби, І всього, 
щоб побудувався.

— Хто ж там такий добрий?

— і вони журавлиним ключем потягну
ться за синє море ..

В поту і крові зароблені 100 карбован
ців він вручив чоловічкові, а той йому, 
у Елисаветграді — квиток до Варшави...

♦ • ♦

У сірій свитині, в полотняних штанях 
і сорочці він добравсь до Варшави. Все 
робив так. як велено було — вирушиз 
на передмістя, на базар, перев’язав що
ку білою хусткою і не встиг І кроку 
зробити, як його за руну погяг сивии 
дідок,, повів вулицями І завулками, ве
селий і радий. Дививсь на Па гра, кре-

СВІДЧИТЬ 81-РІЧНИП ПЕТРО ПАВЛОВИЧ 1ЛЛЯШ З /ІОВОМ11РГОРОД- 
ського РАЙОНУ і телекомпания «С1-Б1-ЕС>

Буржуазні апологети з ніг збиваються, щоб довести, що за останній час ка
піталізм змінився, став «народним», що він ледь не захищає інтереси робіт
ників, трудящих. Але досить поглянути на факти, щоб пересвідчитись, що за 
маскою благоденства криється той же звірячий оскал. Порівняйте лише ці 
дві розповіді про життя простого люду у капіталістичному світі зараз і біль
ше півстоліття тому. Мало що змінилося, хіба що стала більш витонченою 
система пограбування трудящих та зросли воєнні витрати.

— Уряд той. Земель там не оглянути. 
А людей мало. Хочуть той край освоїти. 
Одне тільки треба — добре працювати. 
Сам же знаєш — земля ледачих не лю
бить.

Роботи Петро не боявся. А щастя — 
хто його но хоче, щастя?

Чоловічок не квапив. Радив подума
ти. Самому. Щоб ніхто не знав. Бо за дов
гий язик і в Сибір недовго потрапити. 
І вдруге, і втрете заговорив. І добилась 
того його песельна душа, що в серці 
наймита завирувала буря. Наймит пові
рив і почав думати про шляхи в Аме
рику.

Чоловічон сказав, тут нічо-о не вдієш, 
треба сто карбованців. Велика сума не 
злякала хлопця. Він ще більше запрягся 
у натоожну роботу, збирав копійку 
до копійки. І брати й сестри помог
ли. Може, справді Петро знайде 
там, у Америці, щастя дасть звістку І їм

мезного, дужого селюка. В будиночку 
попросив перенести ящик. В тому ящи
кові — вісім пудів. Петро перемістив 
його, ян іграшку. І знову затанцювало 
серце в дідка — товар хороший. За цьо
го селюка дадуть добрі гроші!..

Темної ночі Петра і ще нілька таких бі
даків, ян він, повели до нордону. йшли 
довго, мовчки, через якісь болітця, хащі, 
переліски і поля. Петро не боявсь, хоч 
здогадувавсь, що по них можуть стріля
ти, гнатись, щоб кинути в тюрму, в Си
бір. Він вірив у вдачу. Ніхто за ними не 

НЄ стд'ляв' ®они йшли за провід-

3 темряви з’явивсь солдат. Свій ще 
руський Все тут було домовлено зазда
легідь. солдат взяв пакунок з грошима 
пЛл^ОВ Аника’ їх і махнув
рукою — веди далі!

Все! Кордон. Остання рідна людина 
суворим солдат. Останні слова... Може’,

через нілька хвилин, може, через годину 
їх зустрів огрядний німець. І він взяв па- 
кунон, сховав до кишені, і вже німець
кими болотами, німецьким ліспом повів 
їх до станції... Німецький поїзд повіз їх 
до величезного міста Гамбурга... Петро 
очі від подиву розкрив — стрічав їх той 
самий дідок, що знайшов його на Вар
шавському базарі... Поруч з ним стояли 
чи німці, чи англійці, хто їх розбере. 
Дідок щось їм розповідав, тинів часто 
пальцем на Петра. Чи німці, чи англій
ці оглядали його, сміялись, лишились 
вдоволеними, і махнчли рукою — до 
барана.

Чорний, закіптюжений барак. Бруд. 
Тіснота. Тисячі людей. Плач. Голосіння. 
Сморід... Та П зтро думав — все це ми
неться. Хіба він виріс у кращому? А там 
же чекає Америка, його чекає добро... 
Добре було б, ноли б земля була понад 
річкою, так, ян у них над Виссю. Мати 
плакала, мати дала йому жменю кісто
чок з вишень. Хай посадить на своїй 
землі. Хай вишні нагадують йому і Ук
раїну, І Мартоношу. Він не тривоживсь 
— досі ж його ніхто не обманув — не 
Лішни ж Ішов до Гамбурга. і годують.-««, 
його. Обіцяють і пароплав...

Він пришвартувавсь до пристані — 
чорним, величезний пароплав, і немов 
ковтав їх до свого черева... Загув, про
кричав дужим голосом Європі своє про- 
неабе7межжяПЛИв У Сіре’ *ОП°А<«« тУман*

I аж там вперше Петрові стало страш- ™ Лоц.'П^ШЛ„Ч<>₽На ГЇГО з«"вилаВ йо- 
і о серце, па пароплаві щодня, щоночі 
V Дволм₽°бмвВлМИ?аіЛИ л!°ди’ ’ »* викидали 
Г туйан^ т^мЛм ж,нок> Д‘тей... Вода 
1 тУи«ни, тумани и вода. І все валі І далі батьківщина. | враз сталося^ивої

♦ * ♦

чим'Всонием А«®ВИНа зустріла їх сліпу- 
щедро аіДнриаалаНпередвними°св^В чари” 
свою красу, ще плиа₽ над береТІми їхЕій 
ЇЕЗДї ---“иР'?ч7иаХВд'иИ-

ТИТЬ ГдпА„’ьог0ТР ПЬ'!-те С°НЦЄ
ОДНЗК 3 Першого иг игчгчіг«.

геній і СОНЯЧНІЙ землі ^-РОКУ на Ч'И зе- 
ЖОДНИХ поиаітіп 3%Мл‘ зустріли без 
пильним 07лядоМ —Ухзпп^ суворим І 
здорових _  V інший ХЗОР'4Х 8 ОДИН бік.^д.
бараки Ппо^земпиР* теік у низьк1 тісні 
добу нііто Нічого ^’еПго°Впп0Ш ’1Пр0 Ху< 
ШИЙ, НІ в ІНШІ ДНІ кап->2т2РИ° »НІ в ПЄР‘ 
їх не Киселями? карантину. | годували 
ну?и галасливі* мни нтин» У табір касу- 
одбирав той .И-‘ панни- той :нІлоЦ
мацу є в ■'^г>иЧОЛОаіКів обдивляється, об- 
томї люпс^и^ МОВ нон«м. заглядає! На 
висок2йй ч^Л,/ пР«аркочі і Петра взяз 
високий, небалакучий чоповій. Дозго з
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„МОЛОДИН КОМУНАР“ З стор-

Микола Осипов^ — комбайнер до
свідчений, бувалий. Скосив він не од
ну і не дві тисячі іектарів, намолотив 
не одну і не дві гори золотого зе^- 
нв. Любить він машину, доглядає, 

служить йому завжди боз- 
відмоЙВо. ,

Але недарма кажуть, що в житті — 
як на довгій ниві. Почались жнива — 
і через кілька днів раптово комбайн 
вийшов з ладу. Машину негайно від
гранили у Панчівське відділення 
«Сільгосптехніки». Тут на допомогу 
враз прийшов увесь колектив. Досвід
чені умільці швидко розібрали

ВАХТА
БЕЗ
ПЕРЕРВ
тор, знайшли ваду, усунули її, ніч мо
тор працював на обкатці — і на дру
гий день комбайн вирушив на підбір 
валків.

Трудівники відділення, ремонтую
чи трактори, комбайни, завжди го
тові прийти на допомогу хліборобам. 
І особливо тепер, під час жнив. 
Складних випадків майже не трап
ляється. Однак мало не щодня з 
жнив прибувають посланці.

З колгоспу імені Щорса ввечері 
прибув комбайнер Борис Пірио.

— Допоможіть. Щось відмовляє 
динамо і реле.

Робітники зробили все — і Б. Пір- 
ко нині на своєму комбайні спокійно 
І впевнено продовжує жнива.

Опівночі з колгоспу імені Кірова 
прибули із замовленням на виготов
лення вала. До верстата став моло
дий комуніст Борис Босько. Став на 
другу зміну. Адже ж жнива. І кіров- 
цям виготовили вал.

У відділенні — перша і друга зміна. 
Тепер організована й третя — 

нічна
Бо жнива. Бо збирають найдорож

че — хліб. Кожен гектар посівів 
пшениці видає 35 — 40 центнерів 
зерна. Робітники відділення розу
міють: треба стояти на бойовій вах
ті. її несуть ветерани, молодь.

М. ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
с. Панчсве 
Новомиргородського району.

Переклад з російської.

—

ї

(Продовження. Початок на 1 стор.). 
здіймається лиш її бойове відділення — 
броньована коробка зі стволами і армат. 
А під нею, глибоко вниз корабля йде 
шахта з елеваторами для підйому боєза
пасів. Шахта з’єднує бонове відділення 
зі снарядним і зарядним погрібамл. Там 
стільки вибухівки, що вистачить рознес
ти на шматки не один такий корабель, 
як наш.

На щастя, вибух не стався. Як потім 
вияснилося, все висіло на волосинці. І 
тут треба вклонитися тим, хто не лякаю
чись смерті, відвів від корабля біду.

Ворожий снаряд, пробивши броню, 
розірвався в боновому відділенні. Всі, 
хто там знаходився, були або вбиті, або 
контужені.

Першим опам’ятався червонофлотець 
Василь Покутний. їдкий дим настилав 
йому очі, горіла фарба, димілись елект
ричні проводи. В наступну мить комен
дор побачив і найстрашніше — полу
м’я на торцевій частині довгого цилінд
ричного порохового заряду, що був у 
шовковій оболонці. Заряд, або як його 
ще називають, «картуз» висовувався із 
труби елеватора. А нижче, в цій трубі, 
були такі ж «картузи» для подачі до 
гармати. Полум’я могло перейти на них. 
1 тоді — біда. Воно пішло б все далі вниз 

до погрібів...
Ледве підвівшись, контужений ко

мендор витяг «картуз» із елеватора і 
тут же впав разом з ним, втративши ос
танні сили. Він намагався погасити во
гонь, упавши на заряд грудьми і хапаю
чи пластини пороху голими руками, але 
втратив свідомість.

А в цей час через вузький лаз з боку 
фок-мачти у бойове відділення башти 
проникли електрик Павло Пилипко і

комендор-зенітннк Петро Пушкарьов, 
Задихаючись в диму, Пушкарьов пер
шим відкрив задраяні зсередини важкі 
броньові двері і викинув палаючий заряд 
на палубу корабля. Інші моряки відразу 
ж переправили його за борт. Потім 
Пушкарьов і Пилипко стали гасити по
жежу в бойовому відділенні башти. Ко
мендор. загартований, сильний моряк — 
хапав обпаленими руками палаючі 
електропроводи, бив рукавами по палаю
чій фарбі. Голова у нього крутилась від 
отруйних газів, але він продовжував га
сити полум’я. Можна зрозуміти, що пе
режили в ті хвилини люди, які знаходи
лись 
чули 
ді'м. 
денні 
гріба

— Приготуватися до затопленпяі
Пі він, пі його підлеглі не думали про 

власне врятування. Бони вже вставили 
ключі у приводи клапанів затоплення, 
щоб залити погріб і в ньому себе забор
ною водою. Чекали тільки команди, но 
сумніваючись, що вона буде.

Тим часом вгорі у бойовому відділен
ні башти вогонь став слабнути. Уже зов
сім він був ліквідований аварійним 
відділенням, що підоспіло сюди. Тільки 
тоді Пушкарьов майже без свідомості у 
палаючому бушлаті вивалився із люка 
башти-на руки товаришів.

Цей момент зафіксував фронтовий 
фотокореспондент Шсйнін, який разом з 
нами ходив у феодосійськин десант.

Зовсім недавно мені вдалося дізнати
ся про дато комендора Василя Покутно-

глибоко внизу, в погрібах. Вони 
глухий вибух, до ипх просочився 
Стало ясно, що в бойовому відді- 
вииикла пожежа. 1 старшина по- 
Іваи Кріпак спокійно наказав.

го. Обпалений. з ПОІ'ааф!£’*"Мп І&по- 
після повернення KJ3e\.t;^?iuv,1()ei|iid5Ib. 
військ, ній був ВИЖИТИ А^і
Всі вважали, що йому но вижити. а ві 
ВИПокутному довелось немало 
пролежати на госпітальних 
Врешті-рзшг лікарі поставили ного 
ноги. Він пішов зі служби ІнвплІД0** РЯВ’ 
іпої групи і ще кілька років продовжу
вав лікування. Кола відчув себе краше, 
став працювати па Дніпропетровському 
пластмасовому заводі у відділі техн» »но
го контролю. Там Василь Матшйови і 
трудиться і нині...

«Красный Кавказ» під вогнем продов
жував свою незвичайну швартовку. ІІа 
мол вдалося завезти другий трос. Корма 
поступово підтягувалась до бетонної 
стінки. На юті, не звертаючи увагу па 
кулі і осколки, працювали старпом крей
сера капітан-лейтенант К. 1- Агарков, 
червонофлотці боцманської команди, ар
тилеристи. Вони робили все можливе, 
але вітер тис, і корма посувалась дуже 
ПОВІЛЬНО...

Ми вирішили почати висадку десант
ників, не чекаючи закінчення швартовки. 
Я викликав по радіо командира «Крас- 
ноги Крыма», поні <а ви вся, як іде пере
везення бійців.

— Затримок немає, — відповів Зуб
ков. — Команди катерів діють відмінно.

— Пришліть кілька катерів до бор
ту «Красного Кавказа», — наказав я і 
пояснив у чому справа.

Скоро катери підійшли. На «Красном 
Кавказе» вивалили лівий трап, і по ньо
му стали спускатися бійці кулеметної 
роти. Катери швидко перекинули куле
метників на мол.

.................. •
л s»,' V ■' ' >'' \ 'Я
..............................    4

НЕРБОНОПРАПОРНИЙ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ.
На фото: сигнальний спеціаліст другого класу матрос ОЛЕКСАНДР ФІНАНОВ на вахті Праворуч — протичовновий 

нреисер у морі. Вертольотчики опрацьовують навчально-бойове завдання. Фото В. НІКІШЕВА. (Фотохроніка РАТАУ).

ним їхали залізницею. Петро сидів біля 
вікна вагона — пролітали якісь дивні 
дерева, трави. Та його дивувало інше — 
комусь всі поля поділені на клітки;•все 
в загорожах. Запитати нікого. Станція. 
Дорога. Знову загорожі. І ось з-за па
горба, з-за групи лерев — маєток. Нія
кого села, ніяких біленьких хаток, як на 
Україні. Приземкуваті будови, стайні. 
Біля них — в лахмітті люди. Чоловій, іцо 
привіз його, вназав пальцем — до них...

Петро зупинивсь, мов вражений гро
мом!

Обмануто! Продали. В неволю. У най
ми. За тисячі верст від батьківщини. Не
має ніяких тут назчозих рік, і раю, і 
щастя, і не посадить він ніяких своїх 
вишневих садів...

« * ♦
Та й на тугу, на сльози не дали йому 

ні хвилини! На другий день наглядач 
погнав на роботу. До землі. Теж чужої, 
але ще більш жорстокої... В дощі, у ві
тер, у негоду. ШВИДКО- Петро обносився, 
обшарпаний і худющий, став схожим на 
жебрака. Незабаром і до нього приче
пилася незнана хзороба — він тремтів у 
холоді сегтед літа I сонця, не знаходив 
собі теплого місця, цокотів зубами, а за 
тим — палав у нестерпнім вогні. Випив 
би моря води. І може й догоріло б, згас
ло б на чужині його життя. Та над ним, 
у стайні — його житлі — схилились 
чорні як сажа руни, чорне обличчя ста
рої жінки. Вона поїла його зіллям, понв 
втнрзла його чоло, щось говорила,- він 
подужав хворобу, звівся на ноги, і його, 
ще кволого, ще тоді, ян од вітру хитав
ся, знову погнали до загороженої дро
тами ниви - клітки, до землі, до плуга-

Не раз він думав про втечу.
Та нуди втечеш? и ...„а
Втікав І високий, худии, хворобливим 

француз з голубим шарфом, осе кашляв, 
ного впіймали, пригнали, били батогами, 
і до вечора він і помер.

На італійця, шо запротестував, нава
живсь кинути роботу, нацькували соозк.

Петро планав і стогнав. Чуже *®бо, 
чужі дощі, дерева, трави — все £зИ <л^„;' 
ло таку тугу, що йому й сонце і «я 
здавалися чорними. ,

Згинув би від туги, коли 5 не такі 
знедолені, ян ВІН „ ,-пймі

Вечорами, коли збиралися всі в с ' 
після важкого дня, кожен по-свосг. у, 
своїй мові намагався його,
трохи починали 
його розпозісти 
розповідав їм — про швві."« •■’Г',’ 
степи, і вишневі сади, і пісні. І сп1®а“ пі 
все тужливих, сумних, ЛОВЧИХ пе І • 
Веселих не міг... Показував м кісточки 
із вишень — єдину пам'ятку про о 
МІВЩИНУ _

8день чекала робота, вночі норотке < 
буття. Ні неділі, ні свята... їжа — так

___ і зтішити його, як 
розумітися, просили і 
про свій край. І вп 

про Україну, про свої ‘____ _т —..: і лні я л п їмПІСНІ. ■ %-»••**----------
сумних, повних печалі, иутппл,__ _истпиКИ

про бать-

він би й собачам не дав. Кукурудзлники 
й нукурудзяники, а якщо давали м’ясо 
— то із хворих тварин або тих, що за
гинули...

З першого ж дня в ньому оселилася 
думна — повернутися на батьківщину. 
За два роки він зібрав грошей 
Допомогли йому й друзі

* ♦ :>
Вбогий, знесилений у 

йшовши тернові дороги, 
рідну землю. Не обіймамі., __,___л____
зустріла вона його. Брати і сестри до 
єдиного □ наймах. Вдома — хліб із висі
вок із лушпинням, та й того обмаль. З 
одного пекла він потрапив у інше — на 
куркульський відруб. Місцевий багатій 
аж пнувся, щоб ще придбати землі і тяг 
із наймитів останні жили.

Над Петром нуркулпна знущався особ
ливо люто. Провідав жмикрут про його 
мандрівку за океан. Насміхавсь, лзяс І 
проклинав:

— До негрів потягло? Своїми загорду
вав?!

Мовчав Петро, терпів, а в 1913 році ти
ми шляхами знову поплив за океан, у 
ту ж Південну Америку. Знав уже доб
ре, що раю не знайде і на цей раз. Та 
мав там вірних і добрих друзів. Шматок 
хліба допоможуть заробити.

Без надії, без жодних сподівань орав 
чужими плугами чужі ниви. Легше не 
було, але ще більш зблизився з чорни
ми, білими друзями. Разом ділили і хліб, 
і велике горе, і маленькі радощі.

Мов близнята, пливли сумні роки.
І як далеко була батьківщина, але 

вісті про неї надходили й сюди, в міс
та, у прерії, в джунглі, на береіи річок, 
в латиф/ндії.

І сюди прийшли вісті, що в Росії вста
новлена Радянська---- ‘ “ -----’
уряду стала добра, сердечна людина 
ім’ям - Ленін!

Ленін! До Петра *“■:
французи, італійці, негри. Питали —• 
не бачив, чи не зустрічав він Л>..: 
Та він нічого не знав. Питали, а хто ж 
такі більшози <и? Він безпорадно розво
див руками. Він чув про революцію п'я
того року, він бачив, як горіли панські 
маєтни але більшовика ні одного не зу
стрічав... Друзі на нього аж ображались 
_ ян же Тан, щоб він про Леніна нічого 
не чув? Він, росіянин?! Всі вони гаряче 
доводили й>му, що він має негайно вер
нутись на свою батьківщину. Там землі 
забрали у латифундистів, там Ленін дає 
землю таким бідакам, пк він. Щастя йо
го там Грошей на квитон нема? Збе- 
руті Зберуть. Вертайся в Росію, Петре! 
РУТа’ тільки він сказав хазяїну, ян і он 
ггкаженів сичав і пінився, кричав про 
контракт, про борги, які були і яких не 
було З ТО-о ДНЯ наглядачі не спускали ?Унього ока. пильно стежили за кожним 
кроком.... не з медом було йому досі, а

носі,

1910

на кантон, 
наймити...

році, про
ступив він на 

и, не радістю 
1 до

влада, що на чолі
з

зверталися іспанці,
» —г чи 
Леніна.

тепер життя перетворилось на тюрму, 
його відокремили, карали нагаями тих, 
хто навіть заговорити з ним хотів.

Не день, не два, не місяць — шість 
років, шість довгих ронів тяглася та 
страшна неволя.,, його ненавидів ломі- 
щик-латифунднет. Ще більше примушу
вав працювати що гірше харчував... А о 
нього ніби подесятирились сили... Друзі, 
яи могли, допомагали, підтримували йо
го. Для них він, темний, неписьменний, 
що нічого не відав і не знав, був світ
лою зорею. Аджсж був він звідти, з 
Червоної Росії, з краю, де жила велина 
людина — Ленін, ворог багатих, друг 
убогих... Чорні і білі, щирі І вірні друзі, 
вирвали Петра з лабет хазяїна.. Вони 
зібрали й грошей на дорогу. Він казав 
їм, що ніколи ж не поверне.

Сміялись, плеснали по плечу, кожен 
на своїй мові казав — «нічого!» Поверне 
іншим способом. Хай як допливе, розпо
вість більшовикам, Леніну, що їх знають 
і тут, за океаном.

Не вночі, вдень інші хлопці, молоді, 
дужі з чеовоними зірками на нашнетах 
зустріли його на оадянськім кордоні.

— Звідки, товаришу?
— З Америки. Додому.
— Давно пора!

— З першого дня революції лотів по
вернутись,довелось шість років мов у

Поїзд мчав через ліси, мчав полями, рлтип 11« ПІ впин т*. -.І- — '
ції йшоо пішки, і як за могилками під* 
ІГїи п і п и ЛЛ , ів» . •г.[»,і"<лр і ипиши) 
На ^1 Ц:луваз рідну землю...

1^..«, мдг/іч» исии и и 
і оезхліб л, І лиха. Але длл бідноти П Є и І II П П » М : Г> — . . «. —__ _

тюрмі пробути.

но відривавсь від війна... Зі стан
ції йшов пішки, і як за могилками від
крилась рідна Мартоноша, став на нолі- 
на і цілував рідну землю...

Ще йшов 1923 рін. Було всьо'о ще — 
і Оезхліб я, і лиха. Але для бідноти осо 
яснішали далі. Вечорами Петра оточува
ли односельці. Все розпитували про ті 
далені землі, про ту Америку. Сумнішої 
розповіді, мабуть, ніхто не чуо. І хитали 
в знак згоди головами всі, ноли Петро 
кінчав: 1

— їхати в ту Америну однаково, що о 
петлю або з мосту та в воду...

Світла кімната. Тепла лежанка. А за 
столом внучка Тоня, чорноона, допитли
ва, розгорнула велику карту. Поруч неї 
— друзі. Вчать вони географію зарубіж
них країн. Дід Петро ледве зачувши сло
во «Америка» оживає.

Страшною вона булл ота Америка,
— Чому, дідусю? — нричить Тоня.

Бо там де с пани, де є багатії, там 
для простих людей — каторга. Тюрма...

Микола СТОЯН, 
Новомиргородськпй район.

ли односельці.
. . ’ • V, у г. 1 Гї I UJU ї

розповіді, мабуть, ніхто не чув. І хитали 
П ЛИЛИ ЛГППй ГЛпптим пя». гч ______

нінчав:

ПОДАТОК НА БУХАНЕЦЬ ХЛІБА
Скільки ж видів податків платить рл- 

довий американець? Це далеко не акаде
мічне питання для жителів Сполучених 
Штатів, де є 82 тисячі уоядових органів 
різних ступенів, які мають право накла
дати податки і, головне, стягувати їх. 
Щоб відпозісти на це питання, репорте
ри телевізійних компаній «СІ-Бі-Ес» при 
сприянні Бюро перепису населення ви
брали «середнього американця» яким 
виявився листоноша Антоні Блекі Міан- 
цо із міста Пітсбурга. Він одружений, 
мас двох сипів.

Над ним стоїть шість державних орга
нів. які обкладають його прямими подат
ками. Це — місто Пітсбург, міський 
шкільний округ, водопровідне управлін
ня Пітсбурга. графство (відповідає нашо
му району) Алегсні, санітарно управлін
ня графства, штат Пенсільванія І. на
решті, федеральний уряд Сполучених 
Штатів.

За нерухому власність — невеликий 
будиночок і за особисту власність — 
майно, одлг 1 г. п. Міанцо платить подат
ки двічі — місту і графству. А особисті 
його прибутки (зарплата) обкладається 
податком чотири рази — двічі ГІІтсбур- 
гом, по одному разу — штатом Пенсіль
ванія і федеральним урядом США. Він 
платить податок 6 центів з кожного до
лара на купівлю товарів.

Крім того, він виплачує я тому чи ін
шому вигляді ряд податків урядовим 
органам, які безпосередньо з ііим енна- 
ви не мають. Це управління міського 
розвитку 1 квартирного будівництва уіт- 
равління стадіонів. залів для глядачів 
дирекція Порта і адміністрація громаді 
ських коледжі». д

Цей «середній» американець платить 
податки за всі дозволи, які будь-кол 
йому знадобляться. Захотів позолюват 
чи половити рибку - плати гроші Ол- 
ружуешся - плати, помер - с податок 
спіл'мЖп,И’ ПообіД«° в рестораніІ (у 
СШЛ майже кожна забігайлівка імріп-п 
себе рестораном) теж пап пХ™!!?.0

а™к- 
влп,по%,,1ГтОрСЙіП<ІЄН'уц,,,иРІ’“,‘ "р,‘-

І зборі ж'0 *1(1 ЬСЯ Сагато Різних податків
Є. ЄГОРОВ, 

кореспондент ТЛРС.
Нью-Йорк.
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13 ВІКОН будинку Жердіїв видно не 
ж лише високу будівлю школи, але 

й чути дзвоник, голоси дітей. І Марія 
Василівна та Михайло Іванович так 
ввшели до цього, що школа для них 
стйла не просто школо.ю, а таким не- 
від’бмнии і дорогим, як і рідний дім.

Тут вперше переступила поріг їхня 
Люда, де й закінчила блискуче десять 
класів. Тут навчався і менший — Ва
лерій. Дітьми подружжя Жердіїв за- 
хоплтоваппзь і сусіди, і вчителі. На 
кожні батьківські збори Марія Ва
силівна і Михайло Іванович йшли, як 
на свято. Бо стільки почують похвал, 
від яких серцю стає тісно в грудях. 
Особливо за Валерія. «Це наша на
дія*, «гордість наша*, «і найкращі ус
піхи у незмінного Жердія», — десять 
років повторювали вчителі.

Справді, портрет Валерія не сходив 
Із Дошки пош-ічн. Кожен (без винят-

На

— Валерій хороший хлопець. І 
особисто я, хоч зараз, видав би йому 
грамоту.

— «То в чому ж справа?» — по
глядом запитав батько.

— Чи як ви вважаєте? — звернувся 
Романов до Карпухіна,-

—- Ні в якому разії — випалив той. 
— Валерій брав тільки трудом. А 
знайь у нього немає.

Далі Михайло Іванович почув ще 
гірше. Розмову донершир 0. К. Ро
манов: «Взагалі, товаришу Жердіи, 
ви не в ті двері увійшли/.

Ображений в найкращих своїх по
чуттях Михайло Іванович поскаржив
ся. Що там далі було — він не знає. 
Але'16 липня один із учнів школи 
приніс додому Валерію похвальну 
грамоту.

Це ще більше образило і Валерія, і 
його батьків. Всім вручали 26 червня

ЯК ПОТРАПИТИ
У НЕМИЛІСТЬ
куі) рік хлопчина приносив додому 
похвальні грамоти. А батьки особисто 
одержували подяки від дирекції «за 
зразкове виховання сина*.

Так було до останнього дня пере
бування Валерія в школі. Ось і ви
пускний вечір. На нього йшли всією 
сім'єю. Марія Василівна тримала в 
руках два букети квітів — один для 
першої Валериної вчительки, другий 
— для класного керівника.

На сцену почали виходити претен
денти на похвальні грамоти,

«Ось зараз і Валера підніметься» — 
подумали разом Михайло Іванович і 
Марія Василівна. Але Валерія все не 
викликали і не викликали. А з деся
того «Б», де навчався він, на сцену 
вийшли тільки двоє — Людмила Бой
ченко та Лариса Михайлова.

НІ не заздрість охепияа батьків 
Валерія. А звичайне недорозуміння. 
Вони переглянулись між собою. І в 
погляді кожного можна було прочи
тати: «Що за жарти?» Ні одна, ні дру
га претендентки на похвальні грамо
ти коло відмінників і не сиділи. Так 
собі. Середні учениці. Але директор 
школи О. К. Романов уже натхненно 
начитував прізвища відмінників.

Додому із школи Марія Василівна 
І Михайло Іванович вперше за п'ят
надцять potdB повертались із зіпсо
ваним настроєм, йшли мовчки. Марія 
Василівна нервово перебирала листя 
букета, який був призначений для 
першої Валериної вчительки (бо ту 
не запросили на вечір). Ніч пройшла 
в безсонні. А на ранок Михайло Іва
нович вирішив поговорити з директо
ром. Щоб не мучитись в здогадках.

Директор прийняв М. І. Жердія. 
Але не так люб’язно, як бувало рані
ше. В кабінеті якраз був і класний ке
рівник В. В. Карпухін.

Хвилюючись, Михайло Іванович 
ледве видавив з себе:

— Вибачте. Але я б хотів знати, 
чому Валерія...

Директор був готовий дати відпо- 
я відь і не затримався з нею.
Vu

І

З

на випускному вечорі, а йому при
несли додому (яка честь!) майже че
рез місяць. Хоч у грамоті чорним по 
білому написано, що вручена вона 
26 червня.

Образу цю кожен переживав окре
ме і по-своєму. Та на цьому не кінчи
лось. Рівно через два дні Марія Ва
силівна вийняла із поштової скриньки 
листа. Надіслав його обласний відділ 
народної освіти. В ньому «Кіровоград
ський облвно повідомляв, що вивчен
ням шкільної документації, бесід з 
учителями встановлено, що Валерій 
не виконав всіх вимог Положення про 
нагородження похвальними грамота
ми «За особливі успіхи у вивченні ок
ремих предметів». Тому претензії до 
адміністрації і вчителів середньої 
школи № 27 про невидачу грамоти 
Вашому енну є безпідставними*.

З цими двома документами (по
хвальною грамотою і листом) прий
шла в редакцію Марія Василівна.

В школі № 27 зараз господарюють 
тільки техробітниці. Але директора 

: пощастило викликати. Коли мова за
йшла про Валерія, директор повторив 
майже те ж, що говорив і Михайлу 
Івановичу:— Валерій — хлопець виилткової 
працелюбності. Вчився добре. Скром
ний, ввічливий. Але грамоту він не 
одержав тому, що особливих знань не 
проявив.Розуміючи, що в цій школі, мабуть, 
не аби-які вимоги до нагороджених, 
запитую, кому з учнів, хто виявив 
особливі знання, видали грамоти.

— Я не пам’ятаю, — лаконічно від
повів Романов.Довелось переглянути журнали всіх 
чотирьох десятих класів. Першим 
дивлюсь журнал десятого «Б>, де 
вчився Валерій. І дивуюсь. У В. Жер- 
дія найкращі оцінки. Особливо по фі
зиці хімії, Історії, астрономії. Навіть 
поточних четвірок немає. В атестаті 
в нього всьоГо лише чотири четвірки.

В журналі десятого-гВ* хтось помі
тив нагороджених грамотами. Цс Ла-

24 липня 19? 1 роки

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ТОРГІВЛІ

Еиса Салоза, Валентна Чекмарьова, 
лена Шкрябіна, Сергій Ісаєв, Лари
са Донецька. У кожного з них оцінки 

набагато гірші, ніж у Валерія. Біль
ше. того. У ііікрябіної, Ісаєва і До
нецької багато трійок.

На прохання пояснити таке непо
добство директор сказав:

— Не я представляв до нагороди, а 
вчитслі-предметники.

Наступного дня я знову побувала у 
27-1 й школі, щоб подивитись протокол 
останнього засідання педради, книгу на 
казів про нагородження грамотами і 
зустрітись із класним керівником.

Як і слід було чекати, в книзі на
казів грамота В. Жердія но проведе
на, кандидатура Валерія на педраді 
не обговорювалась.

Тепер уже знаючи, що з десятого 
«Б* одержали грамоти Бойченко і 
Михайлова, дивлюсь, за що саме. І 
знову здивуванню моєму немає меж, 
Та ж Лариса Михайлова одержала 
грамоту «За особливі успіхи у вив
ченні. Історії* (До речі історію в цьо
му класі читає сам Романов. Він же 
представляв ученицю і до нагороди). 
І осы її сосоопиві успіхи» з історії, 
Серед оцінок за третю чверть є на
віть двійка. Потім — трійка. Далі — 
четвірка і дві п'ятірки. За чверть чо
мусь виведена відмінна оцінка і вида
на грамота.

Бойченко ж одержала грамоту за 
англійську мову. Але в неї оцінки з 
цього предмету нітрохи не кращі, 
ніж у Валерія.

Така картина виявилась не тільки 
в десятому «Б», айв десятому «А», 
Випускник Сергій Карнаух, наприк
лад. одержав грамоту «за особливі 
успіхи в вивченні хімії». Як свідчить 
журнал, «успіхи» в нього такі: поло
вина трійок. За всі чотири чверті ви
ведені четвірки. Лише екзаменаційна 
п’ятірка.Факти самі за себе сказали все. Хо
чу тільки вияснити одне, чим і кому 
не догодив Валерій, за віщо його так 
образили, вигадують на нього те, чо
го ніколи не було і бути не могло.

В. В. Карпухін пояснює все тим, 
що Валерій «був пасивним. Не брав 
участі в олімпіадах і конкурсах. Для 
нього основне було тільки навчання, 
яке давалось йому винятковим ста
ранням*.Ця- відповідь починає різати слух. 
Бо такої ж думки і директор. Для них, 
бачте, старання, сумління і трудо- 
любивість — ніщо. І так мислять пе
дагоги! Цікаво, де у яких підручниках 
чи циркулярах ще можна почути чи 
вичитати, що тільки природжені здіб
ності ціняться. А чого варті такі здіб
ності без підкріплення їх трудом і ці
леспрямованою волею?

Тепер кілька слів про «пасивність* 
В. Жердія. Якщо 1 класний керівник, 
і директор забули на хвилиночку про 
його участь не лише в шкільних олім
піадах і конкурсах, айв міських, то 
слід їм нагадати. Бо про це свідчать 
грамоти обкому і міськкому комсомо
лу, яких у Валерія багато.

Відчувається, що перша причина в 
цьому випадку — ставлення В. В. Кар
пухіна. Свідченням цього с той фаіст, 
що він дав дві різні характеристики 
на Валерія. Одну — прекрасну (влас
не таку, яку хлопець цілком заслу
жив) по закінченні школи і зовсім 
протилежну — у пояснювальній за
писці облвно.

Хочеться все-таки вірити, що цей 
випадок не перешкодить Валерію (хоч 
надовго залишиться ця неприємність) 
на його прекрасній дорозі, на якій він 
твердо стоїть. А органи народної осві
ти до кінця розберуться з випадком 
далеко неподагогічної практики, який 
стався у 27-ій школі.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.

Над Інгулом — сзітання. _Фотоетюд В, КОВПАКА.

ПОРУЧ З ПОДРУГАМИ
— Це вже схоже на традицію, — каже Валя. 

Кілька років тому ми поздоровляли Валентину Каза- 
ріпу з нагородженням її медаллю «За 'трудову доб
лесть», а нещодавно товариші поздоровляли -моле » 
нагородженням.

— Бо ти ж заслужила, — зауважує Тонн Капінус, 
— Кого ж, як не тебе, відзначати.

І Тоня має рацію Адже Валя Сокурецко, що в 1965 
році закінчила Кіровоградський кооперативний тех
нікум 1 отримала призначення в магазин № *17. що 
по вулиці Карла Маркса, і відтоді жодного разу па 
змінювала місця роботи.

— У нас багато хороших працівниць, — розповідає 
директор магазину С. М. Штейнберг. — Завдяки їк 
зусиллям наш колектив з місяця в місяць виконує £ 
перевиконує плани. Та от думка колективу про те, 
кого відзначити, була одностайною — Валентину. 
Сокуренко. В своїй бригаді вона — одна з активне* 
ших. Куди б. сказати, не поставиш її, скрізь і лад 
дасть, і покупцям послужить таїс, як це і повинно 
бути.

Магазинні полиці повні, і сьогодні вимога до про
давця не просто зважити товар і взяти гроші, а за
пропонувати найкраще з того, що є. І в цьому Баян 
має солідний досвід, не дивлячись на молодість.

Ось чому напередодні Дня працівника торгівлі її 
заслужено нагороджено медаллю «За трудову від
знаку»,

0, БЕРЕЖНИЙ.
м. Кіровоград.

• СПОРТ • СПОРТ @ СПОРТ

Срібло Люби Ручки

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
W НЕДІЛЯ 25 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.35
— Ранкова гімнастика для 
дітей. (М). 8.45 — Новини. 
(М). 9.00 — Програма
Уфимської студії телеба
чення. (М). 10.00 — «Гори
зонт». (Ленінград). 11.00 —
Виступ заступника коман
дуючого Військово-Мор
ського Флоту СРСР адмі
рала Г. М. Єгорова. (М). 
11.15 — «Музичний кіосн». 
(М). 11.45 — Наша афіша. 
(К). 11.50 — Для дітей. 
«Ми щасливі гоцулята», 
(Чернівці). 12.15 — Виступ 
міністра торгівлі СРСР 
О. І. Струєаа. (М). 12.25 — 
«Тополина баркарола». 
(Херсон), 12.45 — Концерт 
на замовлення лрацівни- 
ніз торгівлі. (М). 13.15 —
Кольорове телебачення. 
Мультфільм «Оператор 
Кипс в царств! камня». 
(М). 14.00 — Телеальма-
нах «До світла». (Львів). 
14.30 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю Чорномор-

сьиого Флоту. 15.15 — Те
лежурнал «Старт». (К). 
10.15 — Кольорове теле
бачення. «Клуб иіноподо- 
рожей». (М). 17.15 - На 
сторожі морських рубе
жів. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.05 — Кольорове те
лебачення. V Спартакіада 
народів СРСР. (М). 20.00 — 
Програма «Час». (М). 20.30
— Кольорове телебачення.
Естрадний концерт. (К). 
21.00 — Телефільм «На 
дачі». (КІ. 21.30 — «Євро
па: події, нраїни, пробле
ми». (М). 22.00 — Кіно-
панорама. (М). 23.00 — V 
Спартакіада народів СРСР. 
(М). 23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.45
— Радянська архітектура.
(М). 12.25 — «Обов’язок та 
покликання». (М). 12.45 — 
Лялькова вистава «Пів
ник та соняшнин». (К). 
13.15 — Фільм - концерт
«Співає Жермена Гейне- 
Вагнер», (К). 14.00 — Ху
дожній фільм «Мандрів
ник з багажем». (К). 15.20
— «Жнива». (Кишинів). 
15.30 — «Музичні зустрі
чі». (М). 18.25 — Для Ді
тей. Мультфільм. «Розпо
віді старого моряка». (К). 
18.45 — Художній фільм 
«Залп Аврори». (К). 20,15
— «На добраніч, дітиі». 
(Н). 20.30 — «Над хвиля
ми пісня несеться». Кон

церт ансамблю військових 
моряків. (М). 21.30 —
О. Афіногенов. «Квітень». 
(Телеспентанль). (К).

ПОНЕДІЛОК, 26 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.40
— Телевісті. (К). 18.00 — 
Програма передач. (Кіро
воград). 18.05 — На п'ятій 
Спарта'ніаді народів СРСР 
(М). 19.00 — 8. Лаврентьев 
«Глава сім’ї». Спектакль 
Бєлгородського театру. 
(Кіровоград). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Сага про 
Форсайтів». 15 серія. «Зда
ється до найму». (М). 22.20
— Українське кольорове
телебачення. «Запрошуємо 
на пісню». (К)., 22.50 —
П’ята Спартакіада народів 
СРСР. (М). По закінченні — 
телевісті.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
Новини. (М). 17.10 —

«Книжкова крамниця». (М). 
17.35 — Для школярів.
«Рідний 
18.00 —

край». 
Новини.

(Мінськ).
(М). 18.05

— Хронікально - докумен
тальний фільм «Дружба». 
(К). 18.30 — Вечір форте
піанної музики. (Донецьк). 
19.00 — Художній фільм 
«Маскарад». (К). 20.35 —
«На добраніч, діти». (К). 
20.50 — Вистава Черні
вецького музично • драма
тичного театру імені Коби
ли нської. (К).

ВІВТОРОК, 27 ЛИПНЯ.. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.45
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм для дітей. 
«Маленький утікач». (М). 
12.30 — Телевісті. (К). 12.40
— Телефільм «Розповіді
про Пирогова». (Кірово
град). 17.05 — Новини. 
(М). 17.15 — Кольорове
телебачення. «Музичний 
привіт України». (М), 17.45
— Телевісті. (К). 18.05 —
Вистава Тбіліського росій
ського драмтеатру ім. Гри- 
боєдаза. (Н). В антракті 
«Хроніна тижня». (Кірово
град). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Худож
ній фільм «Сага про Фор
сайтів». 16 серія. «Сімейне 
щастя». (М). 22.30 — П’ята 
Спартакіада народів СРСР. 
(М). По закінченні теле
вісті.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15
— Для школярів «Сурмач».
(К). 17.45 — «Людина І за
кон». (М), 18.00 — Нови
ни. (М). 18.05 — Для шко
лярів. «Хто в теремі жи
ве». (М). 18.30 — «Музична 
афіша. (М). 19.15 — Рубе
жі п’ятирічки (М). 19.45— 
П’ята Спартакіада народів 
СРСР. (М). 20.30 - «На
добраніч, діти». (К). 20.45
— С іектакль Молдавсько
го оперного театр/. (М).

у Воронежі на змаганнях серед юнаків і дівчат З 
легної атлетики за програмою V-ї Спартакіади наро
дів СРСР успішно виступила олександрійська аван- 
гардівна Любов Ручка.

Коли закінчився фінальний забіг на 800 метрів 
члени збірної команди України поздоровили нашу 
землячну з встановленням нового республіканського 
досягнення серед дівчат — 2 хвилини 8,5 секунди.

КІРОВОГРАД Ці—У ФІНАЛИ
Переможці турніру юних футболістів Кіровоград- 

щини на приз клубу «Шкіряний м’яч» — команда 
Кіровоградського ЖЕК № 7 (юнаки 1957—1958 року 
народження) — брали участь у зональних республі
канських змаганнях, які закінчились у Вінниці.

Наші земляки з рахунком 2:0 виграли у команди 
м Києва, з рахунком 2:1 — у номанди м. Севастопо
ля, матчі з командами Кримської та Вінницької об
ластей закінчили нульовими нічиїми і вибороли у 
цьому турнірі перше місце.

Крайнього лівого нападаючого кіровоградської 
номанди Ігоря Топольницького визнано кращим гравцем в турнірі.

Нині ніропоградці готуються до фінального турніру 
юних футболістів України, який розпочнеться 25 
липня в м. Ніжині. Тут наші земляки разом з чотир
ма іншими переможцями зональних республіканських 
турнірів виборюватимуть право називатися найсиль- нішою командою республіки.

Ю. СТОРЧАК.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР5. орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, с, Кировоград.

м. Кіровоград, вуп Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря—2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45 35, решти відділів — 2-45-36.

БІГоО277 Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Днмнгрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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НА КУБОК ШАХОВОГО КЛУБУ
Перший півфінал на кубом шахового клубу ДСТ 

«Спартак» зібрав 18 шахістів першого й другого роз
рядів та два кандидати з майстри спорту. Йшла опер? 
та боротьба за вихід у фінал, в який за положенням 
допускаються шахісти, що зайняли перші п’ять' місць 
з півфіналах. Перемогу здобув кандидат в майстри 
спорту Ф. Мамонт, який набрав 5,5 очка з 7 можли
вих. Друге — п’яте місця відповідно зайняли М. Ва
ривода, Л. Насіновсьний, А. Слюсаренко та В. Бє- каєв. ,

Незабаром розпочнеться другий півфінал,
* * Н-.

Протягом чотирьох днів в шаховому нлубі ДСТ 
«Спартак» тривав турнір команд 4-ї групи з шашок 
(в залік шостої спартакіади Кіровограда), В цих зма
ганнях взяло участь 12 команд. Кращих результатів 
домоглись шашкісти фабрики «Індпошив», автоколо
ни 2199 та фабрики «Прогрес», пкі відповідно зайня
ли перші три місця І були нагороджені грамотами 
Кіровоградського міського комітету по фізичній культурі і спорту.

М. ІВАНЧЕНКО.

Редактор 3. ПОГРІБНИЙ.
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