
ВІД’ЇЗД ТОВАРИША 
Л. І. БРЕЖНЄВА В КИЇВ

Геисральмкй секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв 10 листопада 
иідбув з Москви п Київ для зустрічі І розмов з президентом 
СФІ’Ю, Іолоною СЫо.ту комуністів Югославії Йосипом Броз Ті- 
то, який прибуває в Радянський Союз па запрошення Цент
рального Комітету КПРС з дружнім візитом.

Разом з товаришем Л. І. Брежнєвим відбули член Лолігбюро 
ЦК КПРС, міністр закордонних справ СРСР Л. Л. Громнко, сек
ретар ЦК КПРС К. Ф. Катушев, член ЦК КПРС, помічник Ге
нерального секретари ЦК КПРС К. В. Русаков, член ЦК КПРС, 
посол СРСР и СФРЮ В. 1. Степанов.

На Київському вокзалі товариша Л. і. Брежнєва проводжали 
товариші Ю. В. Андропов, А. А. Гречко, Л. П. Кириленко, О. М. 
Косигіи, Ф. Д. Кулаков, К. Т. Мазуров, Л. Я. Пельше, М. В. 
ПІдгорииЙ, Д. С. ПоллнськнЙ, П. И. Демічсв, Б. М. Понома
рю», М. С. Соломенцев, Д. Ф. Устинов, В. I. Долгих, I. В. Ка
нтонов, члени ЦК КПРС Б. П. Бетцев, В. В. Кувненов, Г. С. 
Паплов, М. М. Пегов, К. У. Черненко, Г. Е. Цуканов, М. О. Шо
лохов, члени Центральної Ревізійної комісії КПРС Л. М. Алек
сандров, О. Б. Рахмаиіи, помічник Генерального секретаря ЦК 
КПРС А. 1. Благов, відповідальні працівники ЦК КПРС.

(ТАРС).
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ПОНЕДІЛОК, 12 листопада 1973 року Ф

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ЬКОГО ОБКОМУ ЛИСПУорган к

перемога Жовтневої 
sei наші величні здо- 
комуністичному будів-

МОСКВА

КУРСОМ МИРУ І ПРОГРЕСУ-ДО КОМУНІЗМУ!
ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

7 листопада. У святковому вбранні Крас- 
. па площа. Заповнені трибуни. Москвичі і 

гості столиці сердечно вітають керівників 
партії і уряду.

На центральну трибуну Мавзолею підні
маються товариші Л. 1. Брежнєв, Ю. В. 
Андронов, А. А, Громпко, Л. ГІ. Кириленко, 
О. М. Косигія, Ф. Д. Кулаков, К. Т. Мазу
ров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорпнй, Д. С. 
Волинський, М. А. Суслов, О. ЛІ. Шелепіл, 
Н. Н. Демічев, Б. М. Ііономарьов, М. С. Со
ломенцев, Д. Ф. Устинов, В. І. Долгих, І. В. 
Капітонов, К. Ф. Катушев.

Десята година ранку. З воріт Спаської 
башти па відкритій машині виїжджає прий
маючий нарад член Політбюро ЦК КПРС, 
мілістр оборони СРСР Маршал Радянсько
го Союзу А. А. Гречко. Міністр об’їжджає 
війська, поздоровляє учасників параду з

. святом. У відповідь лунає могутнє «'Ура!». 
Потім А. А. Гречко піднімається па три

буну Мавзолею і виголошує промову.
Над площею прокочується триразове 

«Ура!». Гримлять залпи артилерійського са- ' 
люту. Зведений військовий оркестр виконує 
Гімн Радянського Союзу.

Від Історичного музею долітає розміре
ний дріб барабанів. Починається нарад 
військ. Проходять слухачі військових ака
демій, курсанти військових училищ.

На мить площа затихає. Накочується мо
гутній рокіт моторів. На бронетранспорте
рах їдуть підрозділи гвардійської Тамансь- 
кої Червопонрапорної ордена Суворова мо
тострілецької дивізії імені М. І. Калініпа, 
Таманців змінюють повітряно-десантні вій- 

(Закінчевия на 2-й стор.).
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ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ 
ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

Урочисте засідання
в Кремлівському Палаці з їздів

Червоні прапори, жовтневі 
заклики ЦК партії, транспаран
ти з цифрами трудових пере
мог — на вулицях і площах 
міст і сіл нраїни. Святкове 
вбрання пасує доброму наст
роєві, з яким радянські люди 
зустрічають 56-й Жовтень.

Нинішній Жовтень — жов
тень третього, вирішального 
року п'ятирічки — славний 
знаменними досягненнями на 
всіх фронтах комуністичного 
будівництва. Нинішній Жовтень 
ознаменований великими успі
хами Радянського Союзу і кра
їн соціалістичної співдружнос
ті на міжнародній арені. Ле
нінська Програма миру, прий
нята XXIV з їздом КПРС, ус
пішно втілюється в життя.

Яскравим свідченням згурто
ваності народів усіх континен
тів у боротьбі за мир став Все
світній конгрес миролюбних 
сил, який недавно закінчився 
в Москві. Найважливішою по
дією конгресу була промова 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва.

Делегати конгресу у висту
пах і розмовах підкреслювали, 
що ця промова — програмний 
документ для мільйонів бор
ців за мир.

«Наш спільний обоє язек,— 
говорив на конгресі товариш 
Л. І. Брежнєв, — безустанно 
рухатися вперед по обраному 
шляху, рухатися безупинно, на
полегливо, широким фронтом, 
рішуче ламаючи опір против
ників розрядки і прихильників 
«КОЛОДНОЇ ВІЙНИ». ■

За славкою традицією напе
редодні свята 6 листопада у 
Кремлівському Палаці з’їздів 
зібралися передовики вироб
ництва, керівники міністерств, 
відомств, діячі науки і культу
ри, воїни Радянської Армії і 
Військово-Морського 
трудівники 
відбулось

Флоту.
Підмосков'я. Тут 

урочисте засідання

Московської Ради депутате 
трудящих і міського комітету 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу.

Бурхливими, довго-не стиха
ючими оплесками зустріли 
учасники засідання товаришів 
Л. 1. Брежнєва, Ю. В. Андропо
ва, А. А. Гречка, А. А. Громи- 
ко, А. П. Кириленка, О. М. Ко- 
сигіна, Ф. Д. Кулакова, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, М. В. 
Підгорного, Д. С. Полянсько- 
го, М. А. Суслова, О. М. Ше- 
лепіна, П. Н. Демічева, Б. М. 
Пономарьова, М. С. Соломен- 
цева, Д. Ф. Устинова, В. І. Дол
гих, І. В. Калі то нова, К. Ф. Ка
тушева.

У президії були також за
ступники голів Президії Вер
ховної Ради СРСР і Ради Міні
стрів СРСР, голови палат Вер
ховної Ради СРСР, члени Пре
зидії Верховної Ради СРСР, ве
терани Комуністичної партії, 
представники радянських, пар
тійних і громадських організа
цій столиці, воєначальники, 
льотчики-космонавти СРСР. 
знатні люди міста.

Урочисте засідання відкрив 
голова виконкому Московської 
Ради В. Ф. Промислов.

Під склепінням залу прозву
чав Державний Гімн Радянсь
кого Союзу.

З доповіддю тепло зустріну
тий присутніми виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС А. П. Кириленко.

Урочисте засідання закінче
не. Під склепінням залу знов 
урочисто звучить Державний 
Гімн нашої Батьківщини.

Ж * :г

Урочисті засідання, присвя
чені 56-й річниці Великого 
Жовтня, відбулися також у сто
лицях союзних і автономних 
республік, місгах-героях, об
ласник центрах країни.

(ТАРС).

ІДЕЇ ЖОВТНЯ ЖИВУТЬ 1 ПЕРЕМАГАЮТЬ
П'ятдесят шість років виповни

лося нашій соціалістичній Бать
ківщині. У ці святкові дні радян
ський народ з почуттям безмеж
ної вдячності і любові звертає
ться до славної ленінської партії, 
з чиїм ім’ям зв'язані всесвітньо- 
історична 
революції, 
бутки 'у 
ництві.

Трудящі 
дянські 
Жовтня

України, як і всі ра- 
люди, зустріли свято 
у розпалі всенародної 

боротьби за втілення в життя 
грандіозних планів, накреслених 
XXIV з’їздом КПРС. Робітники, 
колгоспники, інтелігенція чотири- 
ждн орденоносної республіки ргТ- 
портували рідній партії, Вітчизні 
про дострокове завершення пе
реджовтневих соціалістичних зо
бов’язань, про свій вагомий вне
сок у виконання завдань третього' 
вирішального року п'ятирічки.

Міста І села Радянської Украї
ни у кумачовому вбранні. Бар

висті транспаранти, панно, плака
ти яскраво розповідають про ве
личний шлях радянського народу, 
його ратні і трудові перемоги, які 
завжди будуть запалюючим при
кладом для прийдешніх поколінь.

Напередодні свята повсюдно 
відбулися урочисті збори трудя
щих, зустрічі з ветеранами рево
люції, громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, героями п'ятирі
чок. У клубах, палацах культури, 
бібліотеках відкрито книжково- 
ілюстративні виставки, проводять
ся фестивалі кінофільмів.

6 листопада в Києві відбулося 
урочисте засідання представників 
партійних, радянських, громадсь
ких організацій і Радянської Ар
мії, присвячене 56-й річниці Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Святково прикрашений зал Па
лацу культури «Україна» заповни
ли передові трудівники столич
них підприємств, будов і транс
порту, знатні люди села, діячі на-

уки і культури, військовослуж
бовці, студентська молодь.

В глибині сцени на фоні черво
ного прапора — портрет Володи
мира Ілліча Леніна. Біля бойових 
прапорів —- почесна варта пред
ставників усіх родів військ.

18 година. Тепло зустрінуті при
сутніми, місця в президії займа
ють керівники Комуністичної пар
тії і уряду республіки товариші 
Г. І. Ващенко, І. С. Грушецький, 
Н. Т. Кальченко, І. К. Лутак, О. П. 
Ляшко, В. О. Сологуб, О. Т. Ти
таренко, В. В. Щербицький, В. Ю. 
Маланчук, Я. П. Погребняк, В. В. 
Федорчук, В. М. Цибулько, члени 
Президії Верховної Ради і Ради 
Міністрів УРСР, члени бюро Київ
ських обкому і міськкому партії. 
Представники громадських орга
нізацій І Радянської Армії, вете
рани партії, передовики і новато-

(Закіпчення па 2-й стор.).

СВЯТКУЄ КІРОВОГРАДЩИНА

Фого В. КОВПАКА,
П. ГЕРАСИМ ЮКЛ.
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ІДЕЇ ЖОВТНЯ ЖИВУТЬ І ПЕРЕМАГАЮТЬ!
МОСКВА

(Закінчення).

ри промисловості та сільського 
господарства, діячі науки і куль
тури.

Урочисте засідання відкрив го
лова виконкому Київської міської 
Ради депутатів трудящих В. О. Гу
сев, —

Велично звучить Державний 
Гімн СРСР.

Одностайно, під бурхливі оп
лески присутніх обираєгься по
чесна президія в складі Політбю-

ро ленінського Центрального Ко
мітету КПРС.

Доповідь про 56-у річницю Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції зробив член Політбю- 
ро ЦК Компартії України, Голова 
Української Республіканської Ра
ди професійних спілок В, О, Со
логуб,

Урочисте засідання оголошує
ться закритим, оркестр виконує 
Державний Гімн УРСР.

На закінчення відбувся святко
вий концерт майстрів мистецтв.

(РАТАУ).

КУРСОМ МИРУ І ПРОГРЕСУ-ДО КОМУНІЗМУ!

СЛАВЛЯЧИ ПОДВИГ 
РАТНИЙ І ТРУДОВИЙ

Увінчаний щедрими дарами осені, плодами творчої праці народу, 
прийшов на Україну п’ятдесят шостий Жовтень. Трудящі республіки 
успішно завершують третій, вирішальний рік п’ятирічки. Достроково 
виконано виробничу програму десяти місяців, землероби виростили 
багатий урожай, у засіки Батьківщини засипано більш як один міль
ярд пудів зерна, продано державі десятки тисяч тони надпланової 
продукції тваринництва. - ' - .

Горді досягнутими перемогами, вийшли на свято жителі міст і сіл 
республіки. Як завжди, центром всенародних торжеств на Україні 
став київський Хрещатик. Тут відбулись військовий парад військ 
Київського гарнізону і демонстрація трудящих мїста-героя. На цент
ральній трибуні були член Полі ї бюро ЦК КГІРС, перший секретар 
ЦК Компартії України В. В. Щсрбицький, Голова Президії Верховної 
Ради УРСР І. С. Грушецький, Голова Ради Міністрів УРСР О. ГІ. 
Ляшко, інші керівники партії і уряду республіки.

Святкування 56-ї річниці Великого Жовтня збіглось у трудящих 
столиці України з славного датою — 30-річчям великої перемоги Ра
дянської Армії па берегах Дніпра і визволення Києва від німецько- 
фашистських загарбників. На лозунгах і транспарантах, з якими 
кияни вийшли на демонстрацію, дістали своє відображення успіхи 
трудівників міста за післявоєнні роки, г

Новин приплив творчої енергії у трудящих міста-героя, Київської 
області, як і всього українського народу, викликало вручення Гене
ральним секретарем ЦК КГІРС товаришем Л. 1. Брежнєвим Українсь
кій PCP ордена Дружби Народів.

У кожної святкової колони своє неповторне вбрання, але спільне 
г> їх оформленні — це рапорти про трудові перемоги в ім'я любимої 
Батьківщини, на честь Великого Жовтня. Чудово попрацювали в тре
тьому, вирішальному році п’ятирічки трудівники промислових під
приємств міста і столичної області. 109 виробам присвоєно Державний 
знак якості. Па трудовому календарі у тридцяти тисяч робітників за
водів і фабрик — вже 1974 і 1975-й роки, а близько двох тисяч чо
ловік завершили свою п’ятирічку. Вони заучать як гімн людині праці.

Кілька годин тривала святкова демонстрація киян, які в день 56-ї 
річниці Жовтня продемонстрували свою палку любов і відданість 
рідній Комуністичній партії, непохитну рішимість втілити в життя рі
шення XXIV з’їзду К.ПРС, плани дев'ятої п'ятирічки.

(РАТАУ).

(Закінчення).

ська. Рухаються грізні бойові машини гвар
дійської Кантемировської ордена Леніна 
Червонопрапорної танкової дивізії, далеко
бійні гармати, гармати великого калібру і 
потужності, грізні реактивні установки. У 
парадному строю — зенітно-ракетні частини 
протиповітряної оборони країни.

На площі — тактичні і оперативно-тактич
ні ракети, колона балістичних ракет Війсь- 
ково-АІорського Флоту, стратегічні ракети. .

Завершуючи військовий парад, но Крас
ній площі проходять міжконтинентальні 
стратегічні ракети, які не мають собі рівних 
щодо потужності і точності влучання в ціль.

Кілька секунд на Красній площі — тиша. 
І ось від будинку Історичного музею на 
брущатку накочуються кумачеві хвилі. По
чинається демонстрація трудящих столиці. 
За традицією в дні свята радянські люди

рапортують Батьківщині про трудові досяг
нення. «Ударною працею примножимо еко
номічну і оборонну могутність Батьківщи
ни!».

Демонстрація москвичів на Красній пло
щі столиці стала яскравим свідченням єд
ності партії і народу, вірності ідеалам кому
нізму, рішимості радянських людей втілити 
в життя рішення XXIV з'їзду КПРС, внести 
гідний вклад у велику справу комуністично
го будівництва в нашій країні.

Святкові демонстрації трудящих пройшли 
по всій неосяжній Радянській країні, по 
всіх містах і селах. ' • х

А ввечері небо над Москвою, столицями 
союзних республік,- містами-героями Ленін
градом, Волгоградом, Севастополем, Оде
сою, Новоросійськом, Керчю,.. фортецею- 
Героєм Брестом осяяли вогні святкового 
салюту. (ТАРС).

СВЯТКУЄ КІРОВОГРАДЩИНА

Фото В. КОВПАКА, П. ГЕРАСНМЕНКА.

ПІД ЖОВТНЕВИМИ ЗНАМЕНАМИ
...Ранок 7 листопада. Цвіте і перели

вається зін кумачем на вулицях і пло
щах по-святковому вбраного Кіровогра
да. Під звуки революційних маршів, з 
піснями до традиційного місця народ
них маніфестацій — площі імені С. М. 
Кірова наближаються колони демонст
рантів. Фасади будівель прикрашають 
портрети основоположників марксизму- 
ленінізму, членів Політбюро ЦК КПРС, 

СВЯТКУЄ КІРОВОГРАДЩИНА ------

численні панно і транспаранти, які від
бивають гоповні прикмети нашого часу.

Десята година ранку. На центральній 
трибуні — члени бюро обласного і мі
ського комітетів Компартії України, чле
ни виконкомів обласної і міської Рад 
депутатів .трудящих, знатні люди і гості 
Кіровограда.

Звучать фанфари: «Слухайте всі!» Ор
кестр виконує Гімни Радянського Сою
зу та Української PCP.

За давньою ре
волюційною тра
дицією демонстра
цію під звуки ба
дьорих маршів 
відкриває зведена 
колона прапоро
носців. Центральна 
магістраль —- ву
лиця Карла Марк
са — пломеніє 
знаменами з гер
бами союзних рес
публік - с е с т ер, 
символізуючи віч
ну й непорушну 
дружбу багатона
ціональної сім’ї 
Країни Рад.

Розгорнут и м и 
шеренгами всту
пають на площу 
колони учнів кіро
воградських шкіл 
на чолі зі своїми 
наставниками — 
вчителями, невтом
ними сівачами ро
зумного, доброго, 
вічного. В колонах 
школярів майо
рять червоні пра
пори, ясніють бу
кети квітів.

Черзоногалстучну піонерію змінює 
святковий похід наших загартованих і 
вольових фізкультурників — представ
ників добровільних спортивних това
риств. Підтягнуті, стрункі, з яскравих 
костюмах вони уособлюють життєрадіс
ну юнь Кіровограда,.

На площу вливається новий людський 
потік під яскраво-червоними знамена
ми. На розцвічену кумачевими стягами і 
панно магістраль вступають студенти, 
учні і викладачі вищих і середніх учбо
вих закладів.

Ордена Трудового Червоного Прапо
ра завод «Червона зірка». Більше поло
вини всіх вітчизняних сівалок виготовля
ється саме в Кіровограді. Посівні маши
ни відомі не тільки сільським механіза
торам нашої країни. Вони працюють на 
ланах 36 країн світу. Зараз червонозо- 
рівці у святковій колоні прямують до 
площі імені С. М. Кірова. Серед кума
чевих знамен — червоний прапор, на 
якому прикріплено здобутий у звитяж
ній праці орден Трудового Червоного 
Прапора.

За післявоєнний період колгоспам і 
радгоспам країни завод відправив 2 
мільйони 165 тисяч першокласних сіва
лок, у тому числі з початку дев’ятої п'я
тирічки — 218 тисяч. У третьому, вирі
шальному році п'ятирічки підприємство 
освоїло виробництво нових сівалок, У 
четвертому році п’ятирічки заводський 
колектив виготовить майже сто тисяч сі
валок.

На демонстрації червонс-зорівці до
повідають про те, що вони достроково, 
24 жовтня, завершили виконання деся
тимісячного плану реалізації товарної 
продукції, що приріст обсягу реалізації 
порівняно з відповідним періодом ми
нулого року досяг 13,1 процента, вало
вої продукції — 14,3 процента і про
дуктивності праці — 15,1 процента.

Іримить над площею мідь оркестрів, 
плине відбитий на червоному полотни
щі літопис трудових звершень робітни-

К1РОВОГРАД

мої гвардії Кіровограда і області. В яс
кравих цифрах, виразних художніх ком
позиціях представлено святкові рапорти 
колективу ремонтного заводу «Укрсіль- 
госптехніки». Десятимісячну виробничу 
програму виконано до 16 жовтня, до 
кінця місяця видано додатково різних 
виробів на 425 тисяч карбованців.

На марші — виробничники ордена 
«Знак Пошани» заводу тракторних гід
роагрегатів, комбінату «Кіровоград- 
важбуд», колективи тресту «Кіровоград- 
сільбуд», обласного рембудтресту.

Колективи передових промислових 
підприємств Кіровограда складають зу
стрічні плани, в яких наголошують на 
здійсненні широкого комплексу заходів 
по технічному прогресу. У цьому вони 
вбачають свій головний резерв підви
щення ефективності виробництва.

Вдень і вночі несуть свою невтомну 
вахту залізничники. Вони успішно спра
вилися з десятимісячним планом пере
везень, прискорили оборот вагонів. За
лізничників змінюють наші славні авіа
тори. Десятки пасажирських і вантаж
них рейсів здійснюють вони щодоби.

Є про що рапортували на ниніш
ній демонстрації автотранспортникам, 
що проходять повз трибуну. Лунають 
здравиці на честь автомобілістів. У тре
тьому році п'ятирічки вони перевезли і 
засипали в засіки Батьківщини 1 мільйон 
332 тисячі тонн кіровоградського хліба 
та багато іншої сільськогосподарської 
продукції.

Повз трибуни проходять з червоними 
стрічками та урядовими нагородами ве
терани громадянської і Великої Вітчиз
няної воєн. Вічно зберігатимуть пам’ять 
про їхні подвиги у великих битвах за 
Вітчизну наші вдячні сучасники і їхні 
нащадки.

Жовтнева маніфестація кіровоградців 
була яскравим виявом непохитної волі 
трудящих йти вперед випробуваним ле
нінським курсом, дорогою, прокладе
ною Великим Жовтнем, успішно ВТІЛЮ
ЮЧИ а життя накреслення XXIV з’їзд) 
КПРС.

Святкові торжества пройшли в усй 
населених містах області.
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ЛЮДЯМ В СІРИХ ШИНЕЛЯХ

• ТУРБОТА ШЕФІВ

і

Інструктаж 
об- 

виутріш ніх

Позавчора вся наша країна від
значала 56-у річницю нашої мілі
ції 1

З нагоди цього свята в Буднику 
культури імені Компанійця, іцо в 
обласному центрі, відбувся урочис
тий вечір.

Доповідь зробив комісар міліції 
111-го рангу, начальник обласного 
управління внутрішніх справ М. М. 
ШАВША.

Тепло привітав працівників мілі
ції з їхнім святом В. Ф. ТРОХ1ІМ- 
ЧУК, робітник заводу «Чер
вона зірка», М. X. ЛЕБЕДЄВ 
— начальник добровільної народної 
дружини взуттєвої фабрики та

10 ЛИСТОПАДА 
КРАЇНА ВІДЗНАЧИЛА 
>1Ь РАДЯНСЬКОЇ 
МІЛІЦІЇ

М. СОКОЛЯ НСЬКИП — секретар 
Кіровоградського МК ЛКСМУ.

Заступник голови Кіровоградсько
го міськвиконкому В. І. АГАФІ- 
НЕЦЬ вручив пам'ятні адреси об
ласному та міському відділам внут
рішню; справ.

Г. ІВАНЧЕНКО.
Лейтенант міліції Кіровоградсько

го міського відділу внутрішніх 
справ Леонід Петренко — інспектор 
державної автоінспекції.

На фото зліва — ЛЕОНІД ПЕТ
РЕНКО.

На фото (справа) 
проводить начальник відділу 
ласною управління 
справ М С. СВІРКУЛ.

З стор.АНКЕТА «МК»
ПОЧАТОК

РОБІТНИЧОЇ
БІОГРАФІЇ

Осінь. Для багатьох це незабутня пора початку 
трудової біографії. Неначе вчора пролунав останній 
дзвінок в школі чи професійно-технічному училищі. 
А сьогодні ти — член робітничого чи колгоспного ко
лективу, або ж студент. Початку трудового життя 
молодих людей і присвячена наша анкета. Хотіло
ся б, щоб на її питання відповіли не ліиие вчорашні 
школярі та випускники ПТУ, а й ті, хто закінчив на
вчання і набув кваліфікації в минулому.

1. Який навчальний заклад тн закінчив? Коли? Яку 
отримав спеціальність?

2. Де ти працюєш? За яким фахом? Чому ти ви
брав саме його?

3. Як тебе зустріли па новому місці роботи? Чи бу
ло урочисте посвячення в робітничий клас або в хлі
бороби?

4. Чи отримав ти роботу відповідно фаху та роз
ряду?

Я четвертий рік працюю на 
електромеханічному заводі. 
Закінчила Олександрійське 
профтехучилище № 3, оволоді

вала спеціальністю памотниці. 
' тепер не мислю себе без на

шого складального цеху. 
Дружний у нас колектив. Пра
цюємо і відпочиваємо, разом. 
А ще е у мене молодші друзі 
— піонери загону імені А. Ко
мара міської школи № 2. Я — 
їх вожата.

Пам’ятаю, викликав мене 
сехретар заводського комітету 
комсомолу. Запропонував на 
вибір кілька доручень.

Потім прийшла до школи, 
познайомилась а піонерами, 
класним керівником.

Л наступного разу зі мною 
прийшли до заюну члени на
шого 
ною 
чеико

ч

комсомол ьсько-мо.юдіж- 
колсктшіу Люда Бабі- 
та Валя Школенні).

МОЇ ДРУЗІ
З 6 «г»

Ч. Відповідали на запитання 
>*МжерІв, і запросили їх до 

нас.
Перші відвідини заводу за

пам’ятались виразно. Піонери 
ретельно оглядали цех. подов
гу слідкували за вправними 
рухами робітників. На закін
чення екскурсії разом порівня
ли успіхи комсомольсько-моло
діжного та учнівського колек
тивів, домовились про змаган
ня.

А перед кожним святом про
водили спільні збори робітни
ків та піонерів, підбивали під
сумки соцз.магання. Попереду 
був то один, то другий колек
тиви. Ми з радістю відзначали 
Ріст наших молодших друзів, 
те, як згуртовується їх загін.

...До їхнього класу при
був Анатолій Антоненко. Він 
зовсім це цікавився навчан
ням, постійно пропускав уро
ки, порушував дисципліну. 
Якось зібралася рада загону. 
Ми довго міркували над тим, 
як нам допомогти Анатолію. 
Я запропонувала йому прихо
дити частіше до нашого цеху. 
Сподобалось Анатолію, як 

їй працює наш передовик — ком- 
. І сомолець Віктор Канакін. За

приятелювали хлопці. Стар
ший товариш цікавився спра
вами молодшого. А тому було 
па кого рівнятись. Кінець на
вчального року застав Анато
лій з повною успішністю, і він 
Разом з іншими однокласника
ми перейшов до 7-Ю класу.

Дружні зв'язки з учнями 
школи 24 2 підтримує не лише 
наш цех. Комсомольська орга
нізація заводу направила до 
школярів кращих своїх пред
ставників Олександра Руднен- 
ка. Миколу Дируна. Ярослава 
Жорняка (членів комсомоль
сько-молодіжної бригади по 
Ремонту штампів), слюсаря 
електромонтажника Валентину 
Снігову та її-ИОДРУ-г Валю і 
Щду Харченко. Віктор Чугун 
«же кілька років незмінно ве
де в школі радіогурток. До
поміг завод відремонтувати 

І Шкільне приміщення, збудува
ти спортивний майданчик.

Зв'язки нашого підприємства 
з учнями школи № 2' міцніють 
З року в рік. Тож і не дивно, 
Що значна їх частина після 
закінчення школи йде працю
вати на наш завод.

Т. НіКОЛЕНКО, 
вожата-виробіїичннця.
м. Олександрія,

До 30-річчя з дня заснування ордена Слави
21 наших земляки удостоєні трьох орденів Слави р комсомольському віці; Серед них — 

Іван Варяниця з Новоархашельського, Олексій Сущенко — з Доліїнського.Чваи Іщснко — з 
Новгородківського, Анатолій Ткаченко — з Новомиргородського, Віктор Косолапов —- з ІІег- 
рівського районів. ’ . . -

Наша розповідь про одного з них — комуніста з 1913 року, гвардії старшину, помічника 
командирі взводу зв’язку 138-го гвардійського аріплерійського- Червонопрапорпоїо полку 67 
гвардійської стрілецької дивізії ЛЕ І. Жосана.

Микола Іванович вже кілька років підряд очолює партійну організацію механоскладального 
цеху.№ 2 заводу «Червона зірка»; Нагороджений трьома орденами Слави, орденом Червоної 
зірки, сімома медалями,

5. Чи задоволений ти своєю роботою? Як часто 
тебе ставлять на виконання малокваліфікевапої або 
підсобної роботи?

«ЯК ЗВ’ЯЗОК, СТАРШИНА?..»
Досвідчений зв'язківець у бо

йовій обстановці думає не ли
ше про те, щоб якомога швидше 
дати зв'язок, а й надійно замаску
вати станцію, антену, приладнати 
противіс так, щоб навіть зблизька 
ворог не розгледів нічого в бі
нокль.

Бійцям відпочинок, хоч і хвилин
ний, випадає в години затишку. 
Зв’язківець не може дозволити со
бі подібних розкошів. Командиру 
дивізії, штабу треба негайно знати, 
чи дійшли полки до вказаного пун
кту, чи підготувалися як слід до 
виконання бойового завдання. А 

’ тут, дивись, противник спрямував 
на район розташування 
шквал артилерійського вогню 
пошкоджено рацію.

І комдив уже запитує:
— Як зв’язок, старшина?
... Схвилювало серце солдата 

Миколи Жосана жахне слово «вій
на», що прилетіло з західного 
кордону. Його зміст зрозумів в 
окопах під Харковом, куди пере
кинули їх підрозділ 27 вересня 
1941 року для оборони міста.

Ще на дійсній службі, оволодівши 
скромною спеціальністю телефоніста-лі- 
нійника, Микола Жосан повинен був 
виконувати зі своїм відділенням одне 
з найскладніших для зв’язківців зав
дань — забезпечувати зв'язок для ар
тилерії.

штабу 
або

Артилерія займала позицію на 
танко-небезпечних напрямках, не
рідко обстрілювалась сама і, ціл
ком зрозуміло, що з таких умовах 
зв’язок для артилериста — як 
свіже повітря. І зв'язківці не під
водили. По кілька годин чергували 
вони, кожен на своєму напрямку, 
і при першому ж сигналі про по
шкодження на лінії йшли під кулі 
й осколки лагодити її. Микола Жо- 
сан діяв впевнено, без поспіху. 
Він був господарем лінії, і віз себе 
так, як до війни за своїм токарним 
верстатом на рідній «Червоній зір
ці». Спокій, витримка і природна 
тямущ:сть щораз виручали сол
дата.
/"ЧРДЕН Слави ПІ ступеня гвардії 

старший сержант Жосан одер
жав у лютому 1944 року за те, що 
протягом тижневих боїв, з 19 по 
25 січня, на спостережному пункті 
командира полку гвардії майора 
Ковгунова під селом Коробцевим, 
забезпечив постійний зв’язок зі 
штабом полку і командирами ди
візіонів. 22 січня, під час шаленої 
контратаки, коли було порушено 
зв’язок у всіх панках, він, ризику
ючи життям, відновив його.

Саме за на і любили бійці свого ко
мандира взводу, поважали, що не бо
явся «чорнової» роботи. Як командир, 
мав право взяти на себе найбезпечнішу 
ділянку,

Комуніст в 1913 року, нагороджений 
медалями «За оборону Сталінграда»

(22 грудня. 1942 року), «За підвагу» (10 
липня 1013 року), орденом Червоної 
Зірки (15 лютого 1941 року), Микола 
Іванович Жосан лише єдиний раз до
зволив собі піти з переднього краю: 
його викликали для вручення партій
ного квитка.
СІ К НЕ ЗАПАМ ЯТАТИ старшині 
** Жосану день 13 червня 1944 
року! Фашисти спрямували на од
ну з батарей страшний вогонь. Піс
ля перших же залпів зв’язок з ба
тареєю припинився. Вздовж зніве
ченого кабеля поповз старшина 
Жосан. Вісім пошкоджень встано
вив і усунув командир зв’язківців. 
При створенні плацдарму на За
хідній Двіні в районі села Сироті- 
не він організував безперебійну 
подачу зв язку зі спостережного 
пункту командира полку. і

За це й удостоївся другого ор- 1 
дена Слави

6 жовтня наші частини на північ
ний захід від міста Шауляя розпо
чали переправу через річку Вир- 
вигяй. Під час однієї з контратак

г» 1вони обрушили, здавалось, усю си- 
лу СВОГО ВСГНЮ. Щохвилини вибу- І 
вала з ладу лінія між спостереж
ним пунктом і артилеристами. Ри
зикуючи життям, старшина разом 
з двома телефоністами більше 
двох кілометрів проповз і швидко 
дав зв’язок командирові полку, 
Герою Радянського Союзу гвардії

майору Лебеденку, Після цього 
командир полку скерував наші 
частини в обхід м. Піришкай. Роз
лючений ворог обрушив шквал 
вогню. Зв'язок перервався. І зно
ву старшина з телефоністами вихо
дить на лінію і в найкоротший 
строк ліквідує пошкодження. Бо 
зв'язківець добре запам'ятав зо 
лоте правило своєї спеціальності: 
за будь-яких обставин, коли вико
нуєш завдання, ти мусиш запиши 
тись живим І коли не вистачає 
дроту, щоб доточити пошкодже
ний, з’єднуй його собою, тримай 
зубами, пускай зв’язок по собі. 
Артилерія безсила без тебе, сліпа. 
Тож повзи, вперед і лише вперед.

—Як зв’язок, старшина?
— Відмінно.
— З усіма батареями?
— Так точної
Після нищівного вогню радянсь

ких батарей контратака ворога за
хлинулась. Противник відступив.

А командир полку, представля
ючи гвардії старшину Жосана до 
нагороди, написав: • «До ордена 
Слави І ступеня».

Микола Іванович Жосан став ка
валером трьох орденів Слави пер
шим серед кіровоградців, всі три 
ордени одержавши о 1944 році. І 
серед 2505 солдаті, сержантів і 
старшин, а також молодих офіце- 
рів-авіаторів, удостоєних цієї висо
кої нагороди в Радянському Сою
зі, Микола.
перших.

Іванович — один з

В ЧАБАНЕНКО, 
консулы ант-методнет Бу-' 
дннку політосвіти обкому 
Компартії України.

ОПІР ФАШИЗМОВІПортугалія: ЗРОСТАЄ
Так звані вибори до Національних зборів, 

які відбулися в Португалії, продемонстру- 
вали дальше поглиблення кризи фашистсь
кого режиму иієї країни. Ватажок режиму 
Каетапу і його поплічники розраховували з 
допомогою виборів обманути сласний народ 
і ввести в оману світову громадськість. Ви
димість «демократизації» ієн;. ючих у Пор
тугалії порядків потрібна була їм для то
го. щоб прорвати фронтміжнародної ізоля
ції, в якій опинився Лісабон, то прово
дить фашистську і колонізаторську політи
ку. Але ні розрахунки провалилися. Вибо
ри та їх результати всюди розцінено як 
брудний політичний трюк, як грубіш фарс 
диктатури.

Справді, про які вибори може йти мова, 
якщо всі і 50 місць у парламенті заздале
гідь були розподілені між кандидатами

правлячої партії, 
Національною 
Правда, 
спочатку 
також 
але зразу ж під різними приводами поча= 
ли виключати їх із списків для голосуван
ня. Одночасно в,країні розгорнулася кам* 
папіл поліцейських переслідувань кандида
тів опозиції та їхніх прихильників. У цих 
умовах опозиційні угруповання, які об'єд
нувалися п сліпий демокра пічний блок, на
передодні зиборів відмовилися від участі в 
них. Таким чином, правляча гартія добила, 
ся своєї мети, позбувшись усіх конкурентів 
на виборах.

Кліка Каетапу святкує зараз «велику пе
ремогу»; весь парламент п її руках, Але це 
•— справді «ги’ррова перемога». ІЗ сьогод
нішній Португалії^ незважаючи на жорсто*

правителі 
дозволили 
виставити

що іменується 
народною • дією. 

Португалії 
опозиційним 

своїх
силам

кандидатів,
кий терор, наростає народна боротьба про< 
ти лісабонського режиму.. Дедалі запеклі
ші страйкові битви веде робітничий • клас^ 
Про розмах молодіжного руху говорять не
давні бурхливі виступи студентів і учнів 
проти фашистських порядків у навчальних 
закладах. Найрізноманітніші верстви насе
лення дедалі рішучіше вимагають покласти 
край мілітаризмові і фашизмові, злочинній 
колоніальній війні, яку веде диктатура Кае
тапу в Африці. В авангарді народного ру
ху йде Португальська комуністична партія, 
яка, незважаючи на дуже тяжкі умови під. 
лілля, зміцнює свої організації, розширює 
роботу в масах, мобілізуюч’.т їх па нові 
битви проти фашизму і колоніалізму.

м. ЧИГИР. ХТЛРС),
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6. Чи виковуєш ти виробничі завдання? Тебе за
довольняє зарплата?

7. .Яка роль комітету комсомолу підприємства чи 
колгоспу в твоєму трудова агітуванні? Розповідали 
тобі в комітеті про історію зазоду та про 
традиції? Чи маєш тй комсомольське доручення?

V*

8 Чи бажаєш ти змінити місце роботи? Якщо так, 
чому?

9. Твоє ім’я, прізвише та домашня адреса 
не бажаєш, можеш ие називати).

Анкету виріж, перегни, склей і опусти в поштову 
скриньку. Пересилка оплачена заздалегідь.

При бажанні можеш написати на нашу адресу ле
гального листа. На конверті поміть: «Анкета «МК>. 
«Печаток біографії». і

ПЕРША ПРОГРАМА, Г2.45 - 
інформаційна програма. По 
бакінченкі — програма доку- 
Ментальних фільмів. (М). 16.15 
г- «Партійне життя*. (Ужго
род), ;о.-‘О — Республіканська 
фізкко-математпчпа школа. 
(К). 17.1а — «Колорит». (До- 
йецьк). 18.ич — Новини. іМ). 
18.10 — Країні рапортує Мін
ська області*. (ЛІ). 1У..>0 —
Програма «Вісті*. (К). 19.30 — 
Екрвн Г!О.!ОДйХ. (К). 
—- «В ім'я миру».
20.45 — «На добраніч,
(К.). 2«.ОО — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Телевікторина
«Ооережі.о рух». (К.). 21.55 — 
Кольорове телебачення. «В 
Гостях і дома». іК). 22.35 — 
«За мільярд ;9.Ч року». (К.). 
22.50 — Вечірні поанпи. (К.).

ДРУГА ПРО: РАМА. 12.45 - 
Інформаційна програма. По 

.закінченні — про; рама доку
ментальних фільмів. 19.10 — 
ЛІ. Горький. сЄгор Бу.тичов та 
інші». Внстаьа. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (7Л). 21.30 — 
Продовиїе.'їня вистав»» «Єгор 
Буличов та Інші». (М.). 22.15 
— Кольорове телебачення, 
«Любителям балету». (ЛІ).
22.45 — Кольорове телебачен
ня «Спортивний щоденник», 
(М). 23.15 — ііоенщ». (М).

19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
хокея. «Крила Рад» — 
ЦСКА. (М). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Продовження 
хокею. (ЛІ). 22.00 — «Слово
про музику». (М). 23.05 — 
Повний. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00— 
осі юдина і закон». (ЛІ). 19.30 
— О. Арбузов. «Таня». (Тсле- 
внетава). (К). В перерві — 
«На добраніч, діти’». (К). 
21.00 — Програма «Чнс». (М). 
21.30 — Продовження телевн- 
стави «Таня». (К). 22.35 —
Вечірні новіші». (К).

14|!і СЕРЕДЯ

2О.го
(К), 

ді ги!»

13Мваэ
ПЕРША ПРОГРАЛІА. 11.00 

ТелевІстІ. (К). 11.15 — Те
лефільм «На теплій зем- 
»і». <К). 11.30 — Музичний
антракт. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Суспільствознав
ство для учнів 10 класу. (К). 
12.05 — Ионкерт. (К). 15.10 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 16.00 — О. Блок. 
«Дванадцять*. Назчалі.на пе
редача з літератур»»», (М). 
(6.30 — Навчальна передача з 
Суспільствознавства. (М). 17.00 
— «Наука — сьогодні». (М). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Умілі руки», 
(М). 18.00 — «Хроніка 
па». (Кіровоград). 
Показує рейдоча. 
град). 18.25

тнж-
19.10
(Кірово- 

Концерт. (М).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Полінні. <М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Умілі руки». (М). 10.15 — 
Кольорове телебачення. «На
дбання республіки». Худож
ній фільм. 1 серія. (М). 11.20
- ТелевІстІ. (К). 11.35 -
«Шкільний екран». Історія 
для учвів 8 класу. (К). 12.05 — 
«Святкові сувеніри». Концерт. 
(К). 12.55 — Для дітей. Теле- 
впстава. «івасик-Те.тесик». 
(К). 13.40 — Кольорове телеба
чення. «Інтерклуб». «Наша 
адреса Радянський Союз». 
(К). 15.15 — Програма телеві
зійних документальних філь
мів. (М). 16.00 — Навчальна
передача з економічної геогра
фії. (М). 16.30 — «На головних 
напрямках п'ятирічки». (До- 
неиьи). 17.05 — Мультфільми. 
(К). 17.30 — «Шляхами бойо
вої слави». (30-а річниця фор
сування Дніпра). (Кіровоград 
на Республіканське телебачен
ня). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Теленарис. (М). 18.40
— «Скульптор М. А. Андреев».
До 100-річчн з дня народжен
ня. (М). 19.10 — «Пісня-73».
(М). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Л. Синельников. 
«Хвилі над нами». Прем’єра 
телеспектаклю. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Ану, дівчата!». (ЛІ). 22.-15 — 
«Новини», (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 - 
«Вісті». (К). 19.39 — «Юність 
комсомольська моя». Концерт. 
(Дніпропетровськ). 20.30 — «В 
ім’я миру». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти’». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
М. Горький. «Варвари». 
Фільм-вистапа. 1 частина. (К). 
22.55 — Тележурнал «Старт». 
(К). 23.40 »• Вечірні нови
ни. (К).

Андріанов 
Іван Петрович, 
мисливець і чабан

Наш намет стоїть на високому березі 
Біло», па галявині лісу, що збігає з гір 
до прохолоди води. Дощі скінчались 
раптово, і ми можемо майструвати пліт 
без затримок і перерв. Поспішаємо, бо 
відпустка не безкінечна, як і не без- 
кінечні ці теплі дні на чарівній річці. 
Швидше, швидше! І робота кипить. 
Високі сухі сосни зв'язуємо канатами 
— і на березі вже вимальовується ви
довжений чотирикутник плота. Він на 
півмісяці» станс нашою домівкою.

Та одного разу припинили роботу. 
На га.у/пипу вибіг, саме пнбіг, а не 
вийшов, сухорлявий дідок.

— Двох корів не бачили, хлопці? Хай 
їм грець, всю піч шукаю! — вій пере
вів подих.

Аж раптом закипів чай. «Сідайте з 
нами, діду». Поцікавився, звідки ми.

— Ого, з Україні»? Здалеку... А втім, 
місця у »»ас чудові. На всім Уралі кра- 
іцнх не знайдеш, — посміхнувся задо
волено.

І з ким би ми не знайомились далі, 
жоден здивовано не запитав: «1 чого б 
ото їхати в таку далину?..» У кожного 
з’являлась така ж задоволена посміш
ка.

— І риби у нас тут, І звіра доволі, — 
пів далі дід. — І багатств різних, золо
та — самоцвітів немало.

— Отаких? — ми показали бланит- 
ко-зелений напівпрозорий камінець, 
який напередодні знайшли біля Каги.

— Та ні, дітки, це шлак. У ньому 
було залізо, залізо виварили, а шлак 
залишився. Завод у вас тут буп залізо
робний і гвіздильнп. Завод згорів у де
в’ятсот десятому. Обладнання, що вці
ліло, в Бєлореїтьк вивезли, а завод так 
і не відбудували. А старий буп завод, 
кажуть, ще для Пугачева і Салавата 
Юлаева гар.:атп відливали. Заводчики 
жили п Москві, а тут — директор. Я и 
тринадцать літ сюди молотобійцем по
ступив... — дід поринув у спогади, а 
ми сиділи, затамувавші» подих. Надто 
цікаво вії» розповідав:

— Робота важка була, намахаєшся 
молотом за два гривеника в день, а 
руки під вечір наче пудові гирі. Та 
nie й майстри рукам воли» давали. 
Отак плавили залізо, робили цвяхи. і 
возила їх підводами па берег Білої, 
акурат проти вас оце «анбари» стояли. 
А навесні вантажили їх па великі бар
жі і по високій воді сплавляли до Ка
ми. а поті.»-. — аж до Нижнього Новго
рода. Я теж сплаолав. Пливеш, вода 
вирує, так і дивись, щоб на берег не 
винесло, або об камінь не розбило. 
Небезпечно. А ми молоді були, бідові. 
Та й гроші потрібні були. То одежи
ну справить, то чоботи купить. Я за 
цілісіиьііий день біля горна двадцять 
копійок заробляв. А ви»:;еяе майстер — 
так куди ти подінешся? Завод та гвіз- 
дяльня — оос і всі роботи. Та ще в 
наймити до . урку.чя...

Старий затягнувся цигаркою.
— Зараз би жити та жити, пенсій в 

мене вісімдесят карбованців, та у ста
рої шістдесят п'ять. Та роки нже не 
ті, сімдесят чотири мені...

Осінь якраз, пополювати б. Я після 
війни шість ведмедів та дванадцять 
вояків убив. Та норок і лисиць безліч. 
А зараз ведмедя не вполюєш, кажуть 
1іо радіо, щоб природу берегли.

Ми не зважились полемізувати зі 
старим мисливцем підносно Проблем 
екології. Тим більше, що старий під
нявся, затоптав цигарку і сказав:

— Ну, спасибі за чай, за цукор. А 
слухали ви тут мисливця і пастуха 
Андріанова Івана Петровича, за що він 
вам і вдячний. Щасливої вам путі!

Отак вишукано і галантно . попро- 
щавшись, дід швидкими, енергійними 
кроками попрямував пагорбом, де сон
не вигрівало яскрапо-бурпітнпову по
ляну.

А ми швиденько закінчили пліт, 
спустили його з високого скелястого 
берега,
Життя влаштоване 
мудро

Йьочі ми по черзі чергуємо. Спочатку 
важко, потім звикаєш. Навіть на го- 
дииніїк не поглядаєш, даєш поспати 
товаришу. Сидиш біля вогнища, дума
єш. У вогнищі горять сухі товсті КОЛО
ДИ. Біля них тепло, багаття ис заважав 
І не набридає. Щось розповідає, потріс
куючи, тихо ілсскае язиками полум’я, 
пахне димом.

За цей день сталось чимало подій. 
Вранці, тільки-но віддали швартові і 
пройшли якусь сотню метрів, сталась 
аварій. Плот па повній швидкості на
скочив на великий камінь. Ми 'ne вра
хували стрімкої течії. Та раптом бурун 
біля каменя почив катастрофічно на
ближатись. Діять •— і пліт лівим бор
том наскочив на гострий одипець. Над 
річкою пролунав оглушливий внбух. Це 
лопнула одна автомобільна камера. За 
секунду ми були у воді І тягнули пліт 
до берега. На жалі., ця скорботна, але 
ефектна подія не була зафіксована на 
фотоплівці.

Ремонт плота тривав кілька годин. 
Добре, що аварія сталась неподалік 
дороги і нам вдалось дістати камеру у 
водіїв.

Сплав по гірській річні — чудовий 
відпочинок, але м важка праця. Вранці

черговий, не додивившись останніх сніп, 
встає і готує на багатті сніданок. Че
рез півгодини встає решта. Знімає на- ' 
мет, збирає рюкзаки. Поснідали — і в 
дорогу. Пліт важкий, четверо ледве 
піднімемо, а «ііа мзрніі» на ньому ще 
й кілограмів сто вантажу. Головне зна
ряддя — вааїхі п’ятнметрові весла. Пе
реходимо стрімкий перекат — тільки 
керуй: «Корму наліт»!». «Корму напра
во!», «Крем наліво!» Той, хто стоїть на 
кормі, із усіх сил працює веслом, ви
конуючи команди ведучою. А піп — і 
весляр, і лоцман. Прямо по курсу — 
камінь. «Корму напрано!» — кричить 
він. Тільки-но пройшли ие місце, як 
ведучий знову командує: «Корму налі
во! Ще ,ще!» Кормовий несамовито кру
тить веслом. 1 вчасно. Позаду лишає
ться симпатичний бурунчнк. З усіх річ
них перешкод нін — наїїііебезиечпішпй. 
Власне, він — тільки сигнал про під
водний камін»,, який причаївся метрів 
за два попереду буруна. Забариться 
лоцман, або ж понадіється на те, що 
до буруна ше далеко, що встигне по
вернути — І пліт обов'язково кормою 
«сяде» на підводний валун.

Перекати, особливо у верхній части
ні річки, важні, але цікаві. (Про іни- 
нерн нього не скажеш, иоин і важкі, 
і нецікаві, пліт несеш на руках). Як
що глибина достатня (мова йде про 
30—49 сантиметрів коди, але й така 
мізерна глибина iinui.ni залншаєтьси не
досяжною мрією), то при деякому до
свіді пліт можна провести без затри
мок І швидко. Течія на перекатах 
стрімка.

Нам же особливого ».лопоту спричиня
ли глибокі попільні плеси, де пліт не
наче завмирав у спокійному сні. Скеляс
ті береги пропливали мимо без поспі
ху, неначе підкреслюючи, що якісь 
кілька годин для них — справжня 
дрібниця, адже Уралу »же мільйоні» 
років. Береш і сопки пооддаль вкриті 
лісом. Ми дивувались силі життя, яке 
народжувалось скрізь, де вйпзда.та 
хоч найменша можливість. Он, на ка
мінні, де якимось дивом збереглась 
жменька землі, виріс кущ ліщини, а на 
маківці скелі, над самісіньким урви
щем учспиліїсі* корінням за тріщини і 
щілини в камінні три покручені вітра
ми сосни. Життя!

Намилувавшись доволі краєвидом, ми 
помічали, що час іде, а ми стоїмо па 
місці. Доводилось братись за весло і 
іірцціивагн, як кажуть, до сьомого 
поі у.

Але річка «влаштована» мудро. За 
кожним плесом Іде стрімнипа, за кож
ною шиверою — глибина. Змучившись 
на перепоні, після неї обов’язково від
починеш. А одного разу ми отримали 
винагороду за всі хвилювання. На чет
вертий день сплаву підійшли до ост
рівка, який ділить річку на два рука
ва. Правий — головлий, широкий і пря
мий, лівш'» — вужчий, хозапся за пово
ротом. Вирішили пройти лівим, і слуш
но. Ледве увійшли в протоку, як ПОТІК 
ПІДХОПИВ ПЛІТ і швидко поніс його 
вздовж острова. Лін ледве встигали під
грібати від берегів. За якихось п’ять 
хвилин пас пронесло метрів на трис- 
тн. І лише коли опинились па плесі, 
перевели подих. Хороше!

(Далі буде).
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НА ПРИЗ 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

Підведено підсумки тра
диційної легкоатлетичної 
естафети по вулицях міста 
на призи обласних газет 
«Молодий комунар» та «Кі
ровоградська правда». В 
напружених поєдинках се-

рад школярів перемогу здо
були представники Кірово
градської СШ А*® 5. їм вру
чено кубок нашої газети. В 
числі призерів також легко
атлети факультету фізично
го виховання Кірово;рад- 
ського педінституту та бу
дівельного технікуму,
РАПОРТ
СПАРТАКІВЦІВ

Більше як 28 тисяч юна
ків та дівчат підвищують 
свій фізичний гарт в спар-’ 
таківських колективах фіз
культури області, 15 тисяч 
з них тренуються в спор
тивних секціях, Напередо-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» « 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г, Кировоград,

Друкарня їм, Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Гліпки, 2.

дні свята спартаківці ра
портували про дострокове 
виконання річного завдан
ня по підготовці спортсме- 
ків-розрядників значківців 
ГПО. Спочатку року в спор
тивних клубах, в колективах 
фізкультури підготовлено 
8 майстрів спорту, 13 кан
дидатів у майстри, 93 пер
шорозрядники, 5080 спорт
сменів масових розрядів, 
4720 значківців комплексу 
ГПО.
СТАРТИ
СВЯТКОВИХ ДНІВ

В дні, коли ми відзначали 
56-у річницю Великого 
Жовтня, в селах і містах об
ласті було влаштовано де
сятки масових спортивних 
змагань, Тривали туристські 
походи, були поєдинки на 
призи героїв-земляків.
• В Кіровограді закінчив

ся традиційний футбольний

турнір вихованців дитячо* 
юнацьких спортивних шкіл« 
Перше і друге місця розді- 
лили команди Миколаєва тй ’■ 
Кіровограда.

О В турнірі важкоатлеті^ 
які теж змагалися за про» 
грамою спартакіади, перо«! 
могли спортсмени Світлси 
водська, другими були кіро-4 
воградці, третіми — олек-4 
сандрійці.

ф Цікаво пройшла матчо-* 
ва зустріч легкоатлеті^ 
ДЮСШ спортклубу «Зірка»» 
та ДЮСШ № 2 м. Кірово* 
града. На цих змаганнях 
вдало виступили учні кіро
воградських шкіл № 27 Не* 
таля Кондрова, СШ №'13-т> 
Ігор Долгополов, СШ № 11: 
— Лариса Азіма та Віра’ 
Петрова, СШ № 6 — Олена’ 
Добробатько і СШ № 23 -«• 
Юрій Остапенко.
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