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ПЕРША КОЛОНКА

Коефіцієнт 
усмішки
За усмішку преміальних не платять. 

Хоча усмішка — то невід’ємна складова 
частина праці кожного, хто зайнятий у 
сфері обслуговування. Справді, хіба 
л\ожна слугувати людям, не усміхаю
чись? Виявляється, можна, переконують 
редакцію у своїх листах читачки — від
відувачки жіночого салону перукарні 
вищого класу по вулиці Леніна в 
місті Кіровограді. І виходять дівчата 
із салону з бездоганними зачісками, 
котрі аж ніяк не пасують до похмурого 
виразу обличчя. Що не кажіть, а усміш
ка у сфері обслуговування — то живий 
ланцюжок, котрий з’єднує тебе з люди
ною, вважає молода продавщиця уні
версального торговельного об'єднання 
«Кіровоград» Наталка Крилова. І пра
вильно вважає. Бо нехай і повернеться 
покупець без потрібного товару, але 
зате з гарним настроєм. І нестиме ву
лицею її, Наталчину, усмішку. І подумає: 
не дістав модних черевиків, але яке 
синє небо, і як уже поспішає весна, і які 
гарні в нашому місті люди!..

Погодьтеся, що по телефону усмішки 
не видно. Та подзвоніть на 09, у бригаду 
довідкової служби Кіровоградської те
леграфно-телефонної станції, і у вас не
одмінно поліпшиться настрій. Спробуй 
кожному відповісти ввічливо, коли тобі 
щозміни треба відповісти на 960 запи
тань. Це теоретично. А практично теле
фоністи, члени бригади комуністичної 
праці, очолюваної Зінаїдою Федорів-’ 
ною Пастушенко, щозміни обслугову-- 
ють 1400 абонентів. Стомливо? Звичай
но. Але вслухайтесь у лагідний потік 
голосів ветерана праці Поліни Іванівни 
Таран, переможця минулорічного зма
гання Євдокії Федорівни Яновської, і 
ви зрозумієте, що культура обслугову
вання — неодмінна умова ударної пра
ці. Ви вдячно усміхнетесь і тоді, коли 
на ззпитання дасть відповідь номер 
перший. Це особистий номер ударниці 
комуністичної праці Віри Климентіївни 
Змієнко. Сорок чотири роки працює во
на телефоністкою. У важкі роки Вели- ’ 
ної Вітчизняної війни вона, вже тоді ко
муністка, зрозуміла, як багато значить 
усмішка в голосі зв'язківця. Тому і 
вчить сьогодні молодих культури обслу
говування. Тому й голос Лариси Змієн
ко, особистий номер котрої — дев’ятий, 
стає схожим на голос номера першого. 
Лариса, котра вже чотири роки працйвє 
поруч матері, пишається нею і прагне 
наслідувати її в усьому, хоча усмішки 
по телефону не видно!

Надія Стрілка, молодий кулінар, зов
сім недавно стала завідуючою кафе 
«Хвилинка». І теж почала свою роботу 
з... усмішки. А оскільки усмішка невід
дільна від вивчення запитів і смаків від
відувачів кафе, то дівчата, очолювані 
Надією Євгеніївною, вирішили змінити 
і зовнішній вигляд своєї «Хвилинки», і 
асортимент товарів, і їхню якість. Тепер 
можна й усміхатись, кажуть, розливаю
чи в, чашки гарячі бульйони, пригощаю
чи відвідувачів смачними пиріжками Ві
ра Рибак, Рая Карлюжна, Світлана 
Раунес.

А жаль, що за усмішку преміальних 
не платять...

ЧЕТВЕР, 16 ЛЮТОГО 1978 року Газета виходить з 1939 року. 
Ціна 2 коп.
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ЛЮДМИЛА КАСЯНЕНКО ТРЕТІЙ РІК 
ПРАЦЮЄ ДОЯРКОЮ в колгоспі 
«ПЕРШЕ ТРАВНЯ» МАЛОВПСКІВСЬКО- 
ІО РАЙОНУ. МИНУЛОГО РОКУ ВІД 
КОЖНОЇ З 18 КОРІВ ВОНА ОДЕРЖАЛА 
ПО 3058 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА. УДАР
НО ПОЧАЛА ТРЕТІЙ РІК ДЕСЯТОЇ 
П’ЯТИРІЧКИ. ЩОДОБОВИЙ НАДІЙ 
ВІД КОРОВИ ДОВЕЛА ДО 12—15 КІЛО- 
ГРАМІВ.

НЕ БАЙДУЖЕ МОЛОДІЙ ТРУДІВНИ
ЦІ. КОЛИ РАПТОМ ВІДСТАЄ ХТОСЬ З 
ПОДРУГ. ОДРАЗУ - ВЗАЄМОВИРУЧКА. 
БО ХОЧЕТЬСЯ. ЩОБ ВЕСЬ КОЛЕКТИВ 
ФЕРМИ БУВ У ЧИСЛІ ПРАВОФЛАНГО
ВИХ.

НА ФОТО: ЛЮДМИЛА КАСЯНЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

ГОЛОВНИЙ ОРІЄНТИР—ТВОРЧІСТЬ
Масштаби радянської економіки величезні. Сьогодні 

лише за одну хвилину промисловість країни виробляє 
продукції на мільйон карбованців. Державним планом 
економічного і соціального розвитку на цей рік визна
чені нові високі рубежі.

У достроковому виконанні завдань десятої п’ятирічки 
особливе місце відводитися якнайшвидшому вико
ристанню в народному господарстві досягнень науки і

техніки. Як розв’язується це надзвичайно важливе зав» 
дання! Яка роль молодих робітників — новаторів, спе
ціалістів, наукових співробітників у зміцненні творчоё 
співдружності науки з виробництвом? Про це заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, Голова Державного Комі
тету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці, лауреат Ле
нінської премії академік В. О. КИРИЛЛІН розповіде« 
кореспондентам ТАРС Р. Ахметову і А. Бслікову:

— Магістральний шлях розвитку на
шої економіки, намічений XXV з’їздом 
КПРС, — підвищення ефективності ви
робництва і якості роботи. Важливе міс
це в піднесенні всіх галузей народного 
господарства займає наука. Виступаючи 
на урочистому засіданні, присвяченому 
60-річчю Великого Жовтня, Генеральний 
секретар ЦК КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР товариш Л. І. 
Брежнєв сказав: «Міркуючи про май
бутнє, ми надаємо великого значення 
науці. Вона має внести величезний вклад 
у розв’язання найважливіших завдань 
будівництва комунізму».

Підсумки перших двох років п’яти
річки показують, що при активній участі 
радянських учених досягнуто чималих 
успіхів. Освоєно виробництво близько 
семи тисяч нових видів устаткування, 
апаратів, приладів і матеріалів. Знаме
нитий рейс до Північного Полюса най
потужнішого у світі атомного кригола
ма- «Арктика», виведення па проект ну 
потужність термоядерної ,установки 
«Токамак-10», унікальний космічний екс
перимент по доставці з допомогою авто
матичного транспортного корабля «Про
гресе-1» па пілотовану орбітальну стан
цію різних вантажів — ці та інші звер
шення останніх років наочно демон
струють могутній потенціал і широту 
творчих горизонтів вітчизняної науки.

Розвиток науки, застосування її ре
зультатів у практиці, підвищення техніч
ного рівня і якості виробів завжди мали 
величезне значення. Особливо важли
вим не є па нинішньому стані науково- 
технічного прогресу, який збігається з 
науково-технічною революцією.

З кожним роком додаткова частіша 
вироблюваної продукції дедалі більшою 
мірою створюється в результаті підви
щення продуктивності праці, інакше ка
жучи. завдяки використанню V вироб
ництві науково-технічних досягнень. 
Уже тепер за рахунок цього фактора в 
різних галузях народного господарства 
приріст продукції становить від 80 до 
100 процентів Сьогодні найважливіше 
полягає в тому, щоб па діючих підпри
ємствах за рахунок технічного вдоско
налення виробництва одержати весь 
приріст продукції. У зв’язку з цим пер
шорядно значення має виконання планів 
впровадження, нової техніки і наукової 
організації праці.

У нашій країні, яка має величезний 
науковий потенціал, працює близько 
1300 тисяч науковців, включаючи викла

дачів вищої школи. Зосередити діяль
ність дослідних установ, науково-вироб
ничих об’єднань, проектно-конструктор
ських організацій, кафедр і лабораторій 
вузів на найважливіших для держави 
напрямах — це надзвичайно важливе 
завдання.

Велику організаторську роботу тут 
повинен розгорнути комсомол. У бага
тьох науково-дослідних інститутах ді
ють ради молодих учених і спеціалістів, 
їх обов’язок — активно впливати па 
формування тематичних планів, вибір 
напрямів досліджень, які передбачають 
створення наукових заділів і розв’язан
ня невідкладних народногосподарських 
проблем. Авторитет ради багато в чому 
гпзпачається й тим. наскільки ритмічно 
діє ланцюжок «НДІ — дослідний цех— 
завод». Тут важливо, щоб па «стиках» 
по було заминки, щоб молоді робітники, 
технологи, конструктори цілеспрямовано 
допомагали не затримуватись новій ма
шині, верстату або приладу.

Зусиллями вчених і спеціалістів у де
сятій п’ятирічці вперше розроблено 
приблизно двісті великих комплексних 
програм у найважливіших науково-тех
нічних напрямах. Бонн передбачають, 
зокрема, розвиток паливно-енергетично
го комплексу, провідних галузей маши
нобудування, металургії, доцільне роз
міщення продуктивних сил в середині 
країни, освоєння нових районів, особли
во багатих на сировину і паливо.

Тепер найголовнішою стала робота 
по виконанню програм. Вона вимагає 
найвищої організованості і відповідаль
ності, зміцнення трудової, виробничої і 
планової дисципліни в усіх сферах, па 
всіх ділянках господарського будівни
цтва. Для успішної реалізації програм 
треба суворо додержувати всіх тих об
сягів, нормативів і строків, які вказані 
в народногосподарському плані. Нині 
мп маємо справу з величезними масшта
бами виробництва. Тому найменше недо
виконання виробничого плану обертає
ться великими збитками. Припустімо, 
якщо недовиконати завдання по видо
бутку нафти лише на 0.5 процента, то 
втрати обчислюватимуться мільйонами 
тонн рідкого палива. З другого боку, 
неухильно зростають потужності оди
ничних агрегатів і цілих підприємств. У 
цих умовах кваліфікована підготовка 
проектно-технічної документації, якісне 
виготовлення деталей, забезпечення на
дійної роботи всіх вузлів машин є особ
ливо важливою справою.

ш

Зауважу, що ВЛКСМ має великий 
досвід участі молоді в боротьбі за під
вищення ефективності і якості роботи. 
Тепер важливо збагатити його новими 
результатами творчого пошуку. Треба 
якнайбільше поширювати досвід робот» 
кращих колективів — бригадний підряд,, 
наскрізні бригади відмінної якості, ро
боту точно за графіком, особові рахунки 
економії. і

Одна з головних вимог, яку ставитй 
до спеціалістів і виробничників науково^ 
технічна революція, — безперервно по
повнювати знання, йдеться про постійне 
підвищення кваліфікації як молодих, так 
і досвідчених робітників, майстрів, тех
ніків. інженерів, наукових співробітни
ків. У нинішньому п’ятиріччі треба буде 
освоїти випуск нових машин, устатку
вання, приладів і апаратів двадцяти з 
лишком тисяч найменувань — на три з 
половиною тисячі більше, НІЖ у минулій 
п’ятирічці. Чим більш? буде у науки 8 
промисловості добре підготовлених лю
дей, які освоїли нову техніку, новий вид 
технології’, нову схему процесу, тим 
швидше розвиватиметься зиребнпту во, 
тим багатшою буде наша країна.

В сучасних умовам посилюється праг
нення трудящих до наукової і технічної 
творчості. Тільки за минулий рік впро
ваджено понад чотири мільйони винахо
дів і раціоналізаторських пропозицій^ 
спрямованих па підвищення ефектив
ності виробництва і якості продукції, 
економію матеріальних, трудових і фн 
нансових ресурсів. Серед авторів — чи
мало молодих робітників — новаторів, 
техніків, інженерів, учених.

Щоб вклад молоді в науковб-технм* 
пий проірес десятої п’ятирічки був ЩС 
вагомішим, треба кожному старанно 
проаналізувати наскільки повно вико
ристовуються резерви виробництва. На 
це мобілізує радянських людей Лист 
ЦК КПРС. Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Успіх справи 
комсомольця починається біля його ро
бочого місця — в цеху, на будові в полі, 
конструкторському або технологічному 
бюро. Важливо, щоб кожна молода лю
дина шукала, як краще організувати ро
боту які нові рубежі по прискоренню 
науково-технічного прогресу може взятті 
її боигада. цех.

Працювати творчо — значить працю
вати в повну міру сил і здібностей. 
Приклад такої прані на всіх ділянках 
комуністичного будівництва повинні по
казувати комуністи і комсомольці.
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ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

СІМНАДЦЯТЬ
СІМ И А ДЦЯ ТИРІтПИX

Комсомольський словник епохи
У новій рубриці, яку ми відкриваємо, мозз піде про головні комсомояьсьиі понят

тя, терміни, що ввійшли з наш лексикон за шістдесят комсомольських років. «Комсо
мольський словник епохи» — це документальна розповідь про участь комсомольців 
у революційному перетворенні країни.

Мабуть, не кожен бригадир наважи
ться взяти у свій колектив відразу сім
надцять новачків. А кавалер ордена 
Леніна Євгенія Миколаївна ІІескорож- 
ня, бригадир екіпажу штукатурів управ
ління механізації будівництва комбіна
ту «Кіровогрздважбуд», не побоялася. 
Разом з п’ятьма кадровими робітниця
ми вона стала наставницею сіміїадцяіи 
вннускииць Кіровоградського МІПУ 
№ 2.

Старші не обмежились лише переда
чею професійного досвіду, допомогою у 
набутті високої кваліфікації. їх цікави
ли не тільки виробничі справи молодих. 
Що читають, які фільми, вистави люб
лять, чим займаються поза роботою? Не
рідко в колективі спалахували дискусії 
про позу книгу ч:і кінофільм.

Шлях був вірним, досвід наставниць-

У ШКОЛІ — ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
V комсомольській оргаиізя- 

ції ПерегопівськоТ середньої 
ніколи Го.іовапівського райо
ну проведено громадсько-по
літичну атестацію 41 учасни
ків Ленінського заліку < Ні
ні win <і XXV «’їзду КПРС — у 
життя!»

Перевірилась робота но 

виконанню комсомольцями їх
ніх комплексних планів «Учи
тися комунізму». Особлива 
увага зверталась па вивчення 
комсомольцями виступу В. (. 
Леніна на 1ІІ з’їзді РКСМ 
2 жовтня 1920 року.

Атестаційпа комісія відзна
чила, іцо комплексні плани

Леонід Федченко — майстер цеху контрольно і.иміріогальиих приладів та автомати >н Олск- 
сандріасьього Другого імені Петромського цукрокомбінату. Леонід — раціоналізатор. Торік він 
з начальником свого цеху Б. І. Крамаренком і заступником головного інженера В. Т. І’удсм 
кодов дві раціоналізаторські пропозиції, економічний ефект від яких — 32 тисячі карбованців.

Нинішнього року Леонід Федченко розробив лічильник на мепівнревідннках. Економічній 
ефект пропозиції — 3 тисячі карбсьанців.

На фото: Леонід ФЕДЧЕНКО (справа) і майстер лінії визначений цукристості Микола 
ЛІЩЕНКО перезіриють дію лічильника готової продукції.

Фото В. КОВПАКА.

кої роботи допоміг Євгенії Миколаївні. 
Якщо перші три місяці тепер уже ком
сомольсько-молодіжний екіпаж штука
турів мав 18—20 квадратних метрів ви
робітку, то в середньому за 1977 рік цей 
показник сягнув 26,4 квадратного метра. 
Дія порівняння: середній виробіток по 
управлінню становить 23,8 квадратного 
метра.

Мішає час. збагатилися професійним 
досвідом дівчата. А досвід наставництва 
в цьому колективі стає надбанням усіх 
наставників управління. Нині тут роз- 
юриулося соціалістичне змагання серед 
робітничих вихователів, передбачено 
скликати їх на семінари.

10. БЄЛОС.ТОЦЬКЯИ, 
секретар комсомольської організа
ції УМБ комбінату «Кіровоград- 
важбуя».

добре продумано, завдання, 
визначені ними, успішно 
реалізовано.

Особливу активність вияви
ли комсомольці Ольга Коню- 
ва, Наталія Ткаченко, Зоя 
Юрченко, 'Гаміла Иечилорен- 
ко та інші.

М. ЧУБ.

Юнкомами називали се
бе перші, найперші ком
сомольці. Слово це поя
вилося зразу після резо
люції. «Ми, юні члени 
РКСМ (Російської Комуні
стичної Спілки Молоді), 
вважали себе спадкоємця
ми паризьких комунарів 
— звідси й наша назва: 
юнкоми», — писав деле
гат восьми з’їздів комсо
молу, секретар ЦК 
ВЛКСМ у 1923—29 роках 
Олександр Іванович Маль
чиков.

Юнкоми, ці лишнозоло- 
сі хлопці і дівчата (не 
стриглись тому, що ніде 
було і нікому), стали най
надійнішими помічниками 
партії, виконували най
відповідальніші завдання. 
Вони були дуже дружні, 
надзвичайно дисципліно
вані. Жили переважно 
комунами, одягалися, як 
прийдеться. Але у кожно
го чи поверх сатинової 
косоворотки, чи старої 
кожанки, куртки, переши
то? з батьківської шинелі, 
обов’язково були ремінь 
чи портупея — невід’ємна 
прикмета.

Юнкоми жадібно вчили
ся і несли живе слово з 
найглухіші кутки країни. 
З торбинкою за плечима, 
у рваних калошах, лаптях 
або «просто так» ішли во
ни від села до села, будо
ражили молодь, створю
вали нові й нові юнкоміз- 
ські осередки. Це назива
лося «відкривати очі не 
зачепленим революцією 
елементам».

Висока свідомість, ідей
ність, безмежна віра з 
комунізм — зідмітні риси 
юнкомів. Питання кар'єри 
їх зовсім не цікавили. 
Сьогоднішній секретар 
міг стати рядовим агіта-

тором і, надівши торбин
ку, вирушити по селах. 
«Якщо ти займаєш пост, 
не дивися спогорда на то
варишів. Час каст минув!» 
— такий перший з два
надцяти пунктів «Катехізи
сів юних комунарів», ви
даного Томським райко
мом спілки молоді.

Райкоми спілки молоді тоді 
то виникали, то ротпадалнея. 
Сімнадцятого року в Пітері 
було двадцять тисяч юііко- 
мів. наступного року лиши

лося дві тисячі. Цілими рай
комами йшли у про їла гони, в 
ЧОН, на зміцнення провінції 
і на фронт. Особливо після 
того, як дев’ятнадцятого ро
ку II з’їзд РКСМ оголосив 
поголовну мобілізацію юііко- 
міп віком від Ні років. А ІЦС 
до оголошення мобілізації 
петроградські підлітки писа
ли з ЦК РКП(б): сМи, юна
ки. бажаємо організувати 
добровольчий загін. Ми ще 
шпаки. нам кому ІЗ, кому 16 
і 17 років, але у пас загорі
лося полум’я боротьби про
ти білих паразитів, і ми го
тові хоч зараз вирушити в 
бій...»

Юнкоми вмирали, Нд 
здригнувшись. У грудні 
1918 року під час бою бі
ля села Марково Соснов- 
ської волості Пермської 
губернії білогвардійці за
хопили з полон п’ятнад
цятирічного добровольця 
Червоної Армії Малишез- 
ського полку Карасьоза. 
На допиті хлопчину спита
ли, комуніст він чи ні. І 
він гордо відповів: «Так, я 
комуніст». Юного комуна-

ЙДУТЬ У БРИГАДУ листи
Лист із солдатським трикутником, 

який надійшов до Одеського виробничо
го об’єднання імені Січневого повстання, 
чіітали всією бригадою, де працював до 
армії Віктор Горячо». З частини, в якій 
він служить, повідомили, що вчорашній 
електромонтажник став відмінником бо
йової і політичної підготовки, йому 
присвоєно звання сержанта. Команду
вання дякувало колективові за добре 
виховання поповнення Радянської Ар
мії.

Віктор Горячо» прийшов у бригаду 
через кілька днів після шкільного ви
пускного вечора. У день посвячення в 

ра кати водили голим ву
лицею в 39-градусний мо
роз, били нагаями і при
кладами, та він не сказаа 
більше жодного слоза — 
до самого розстрілу.

Таким буа характер юн
комів. Загиблий у бою під 
Крондштадтом у 1921 ро
ці комсомольський поет -• 
Герасим Фейгій писав1 

Мы пойдем без страха.
мы пойдем без дрожи.

Мы пойдем навстречу 
грозному срагу...

У квітневій (1919 р.) ві
дозві Московського комі
тету РКСМ до молоді є 
такі рядки: «Юні комуні
сти дадуть пароль усьому 
фронту: «Смерть або пе
ремога! Не знати відсту
пу! Вперед і вперед!»

Так зони і йшли, покатую- 
чи зразки мужності і героїз
му. Всього на фронтах гро
мадянської війни билися 209 
тисяч ціпкомів.

Ветеран комсомолу. член 
КІІРС з 1917 року Є. Драбкі- 
на у своїх спогадах так від
повідала на міркування про 
те, що в героїчний час моло
ді люди само собою ставали 
революціонерами: «Але ж І в 
той героїчний час шлях був 
не один, шляхів було багато: 
і шлях революції, і шлях 
контрреволюції, і шлях муж
ності. і шлях боягузтва». Ко
ли Тверською вулицею Моск
ви. нинішньою вулицею Горь
кого. йшли на громадянську 
загони юнкомів, на тротуарах 
товпились виряджені молоді 
люди, яких юні комунари 
зневажливо іменували «пшю
тами». Лінія фронту прохо
дила но серцю КОЖНОЇ ЛЮДИ
НИ, вена ділила молодих нэ. 
юнкомів і «пиіютів». Бороть
ба тільки починалася...

Назва «юнком» проісну
вала майже до самого ИІ 
з'їзду РКСАА — два з лиш
ком роки. Певний час. ду
же недовго, юнкомів на
зивали «сокомо пьцями», 
а вже потім остаточно ут
вердилося — КОМСОМОЛЬ

ЦІ-
В. 1ВАН08А.

робітничий клас ветерани праці вручили 
юнакові разом з перепусткою на підпри
ємство і посвідчення про присвоєння 
кваліфікації слюсаря -електромонтажни
ка першою розряду.

Проводжаючи Віктора до лав-Зброй
них Сил, товариші дали йому наказ бу- 
ііі таким мужнім і безстрашним солда
том, як вихованець їх підприємства Ге- 
роіі Радянського Союзу Олександр Ор
ликов, який загинув смертю хоробрих 
пре взятії Берліна.

В. ДЕНИСКО, 
кор. РАТАУ.

і МИ РАДЯНСЬКІ

«ХОЧ І СХОЖЕ НА РОСІЮ...»

ж родом 
з Черво-

ВАБИТЬ іноземців у нашій краї- 
? Мотиви і причини у кожного 

свої. Ніну Захарівну Адамовську, на- 
• приклад, привели па землю батьків 

пам’ять іа бажаїшя зустрітися з бать
ком. Захаром Дмитровичем Каднгро- 

- бом
Пас щиро радує бажання іноземних 

громадян побувати в СРСР. Усім відома 
гостинність радянського народу, з якою 
зустрічають у нас кожного, хто прибу
ває до нашої країни з чистим серцем і 
відкритою душею. Тому й не здивували 

. мене слова Ніші Захарівни про те, що її 
, зворушила гостинність кочіпппіх одно

сельчан. Так, односельчан, бо 
П. 3. Каднгроб (Ада.мрвська) 
иовершки.

Вона не була тут тридцять 
, гих, як вічність, років. Відколи 

вивезли вісімнадцятирічну 
Німеччини. Нелегко -складалася ..... ..

. Двічі тікала з фашистської неволі. Вдру
ге, 1943 року, разом з подругою. Еше- 

. лон зі зброєю, де вони заховалися, по
пав під обстріл польських партизанів. 
Так дівчата опинилися в Польщі. Півто
ра місяця поляки переховували двох 
дівчат — росіянку і а українку. Та доля 

. знову зло пожартувала. Знову полон, 
знову Німеччина. Довгі роки чекання, і 
ос»., нарешті, близька каіюцада зі 
сходу...

Під Ахсном, куди Піну разом з іитіїи-

сім дов- 
чужішці 

дівчину до 
доля.

ми полопеііими погнали рити окопи, во
на попала під ааіаііа.ііг союзників. Тяж
копоранена, лікувалася в госпіталі Чер
воного Хреста. Коли стала па ноги, ді
зналася, що перебуває в американській 
зоні. Туї же знайшла своє сімейне щас
тя, одружившись із полоненим з Польщі 
Франеком Адамовським. З ним і поїхала 
до "Канадп.

Над Канадой небо синее. 
Вдоль бере-. дожди косые —« 
Хоти похоже на России», 
Только осе же і.е Россия...

У цих нехитрих рядках емігрантської 
пісні глибокий зміст. Зміст, висіражда- 
г.і-.й безсонними ночами. Осягла його 
всім своїм єством і Піна Захарівна. Ми 
ендиме з нею у світліші батьків і роз
мовляємо.

— Обов’язково напишіть, — наголо
шує гостя з Канади, — щоб ваша мо
лодь гордилася своєю Батьківщиною, 
міцно оберігала її від горя, подібного 
до фашизму... Я знаю, ви й так патріо
ти, але будьте ще більшими патріотами 
своєї країни... І щоб ніколи, ніколи у 
юнаків і дівчат не повторилася моя до
ля... Бути далеко від Батьківщини, по
вірте, зовсім не леї ко.

— Чому ж не повернулися?
— Спочатку ие пускали, потім кЄлїя 

збирали. Це для нас із чоловіком теж

и
Магазини аж ніяк 
у Торонто. Прпіду, 
і не повірять мені, 
запам’яталися най- 
земляків, зустрічі 

вчи- 
згадуючи...

не так просто. Він один працює. До то
го ж обжилися там, звикли... Та Черво- 
иовершку, Кіровоград бачила я вві сні. 
Правда, тепер розумію: бачила не їх, бо 
ж уява зберегла в пам'яті бачене в да
лекі сорокові...

— Що найбільше вразило вас у на
шій країні, найбільше запам’яталося?

— Новобудови. Не сподівалася, що 
після такої розрухи, яку бачила я 1941 
року, так швидко можна відбудувати 
країну. Чсрвоновершка для мене — то 
невелике містечко тепер. Сподівалася 
побачити хати під соломою, а побачила 
цегляні доброї ні будинки під залізом та 
шифером. Кіровограда, Компаніївки ” 
зовсім не впізнати, 
не гірші, ніж у нас 
розповім — мабуть, 
Не треба бачити! А 
більше гостинність 
з колишніми подругами, з якими 

~ лася в школі. Наплакалися,
Великі пости займають.

— Не ж які?
— Наталія Каднгроб — ветлікар, ін

ші —г вчителі...
Ледве гамую усмішку — наше розу

міння «великих постів» явно різниться 
від канадського.

Розмова заходить про навчання. Ніна 
Захарівна уважно слухає про те, що з 
нашій країні обов’язкова середня освіта,

підручники безплатні, великий вибір 
професії.

— У нас навчання платне. Щоб набу
ти улюбленої професії, треба, окрім ба
жання, мати ще й 
не щасливий, то 
знзнтп.

Пікавчюся, чим

гроші. Та й то. коли 
роботи можеш не

живе канадська мо
лодь. як проводить вона своє дозвілля.

— То . горе батьків, —■ безнадійно 
зітхає гостя з Канади. — Нікого не слу
хають, нікому не підкоряються. Крім 
наркотиків, сексу та грошей нічим не ці
кавляться.

— Що ви розповісте СВОЇМ СПІВВІІЧНЗ- 
никам-україицям у Канаді про свою по
дорож?

Щонайперше скажу, щоб приїзди
ли на Україну. Розказати про всі ті 
ЗМІН.!, які тут відбулися, неможливо.

У мене є кілька знайомих родом з Кі- 
ровоградщини. Одна з них уже побува
ла тут. Відверто кажучи. її розповідям, 
як і батьковим листам, не дуже йняла 
віри. Так. мабуть, і моїм розповідям 
ие дуже повірять. Тож нехай приїздять— 
переконаються.

Що ж. нехай приїздять. Адже не сек
рет, ще більшість зарубіжних туристів 
заявляє, що знайомство з нашою краї
ною нічого не залишає від упередже
ності до неї, яка склалася у ник під 
впливом буржуазної пропаганди.

Мп завжди раді добрим гостям у на
шому домі.

Ю. ДМИТРЕНКО.
спецкор «Молодого комунара».
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ЮВІЛЕЙ ВИСТАВКИ І

Студентський театр Кірозо- І 
градсьхого педагогічного інстм-, 1 
тугу імені О. С. Пушкіна існує І 
вже десять років. Засновником 
його була викладач кафедр» 
російської літератури Т. м. 
Левченко.

Вже стало традицією новий 
театральним сезон відкривати 
вастазо.ч» Є. Шварца «Кришта
левим черевичок». Прем’єра 
відбулася 1974 року, а нині І 
колектив готується до п’ятде- ! 
сятого вокалу вистави. Давня 
французька казка про прекрас
ну Попелюшку звучить на сце
ні театру по-новому. І новина 
ця не тільки у своєрідності 
сценарію, не тільки в лаконіч
ному художньому оформленні.
а й грі.

У ювілейній виставі беруть 
участь наші випускники И. Дрі- 
терат. І. Федотова, Н. Єгорова, 
О. Попова.

Минулий рік був для колек
тиву напруженим, творчо ак
тивним. Репертуар поповнився 
новою виставою за п’єсою 
польського драматурга Г. Ко- 
жушкіна «Цвіркун», або «Бюро 
добрих послуг». Цю нашу ро
боту на обласній театральній 
авсіН відзначено дипломом пер
шого степеня.

В. ДЕЙНЕК1Н, 
режисер студентського 
театру Кіровоградсько
го педінституту.

ВІД СМІШНОГО 
ДО СЕРЙОЗНОГО

Народного артиста Радянською Союзу 
ї.ііієна Леонова знають і люблять мільйо
ни ілядачів нашої країни. Довірливі, доб- 
рі очі актора — це дзеркало не тільки 
його власної душі, а й душі численних 
ієроіз, яких так майстерно відтворив 
Леонов на сценах московських театрів, у 
кінофільмах, телевиставах.

Творча палітра лауреата Державної 
премії Є. Леонові багатогранна. Згадаймо 
його ролі в кінофільмах «Білоруський вок
зал», «Зигзаг удачі», «Легенда про Ті.ія», 
«Афоня», «Премія» тощо. Які вони всі 
різні І водночас в усіх них пульсуе-непід- 
робннн лсоїювський гумор, безпосеред
ність, відвертість, принциповість.

Від смішного до серйозного — ІІС ОДИН 
крок, а роки напруженої праці над жес
том, мімікою, слоном на творчому шляху 
Євгена Леонова. ;цо вимірюється не одним 
десятком літ. У репертуарі популярного 
актора, який працює в Московському те
атрі імені Ленінського комсомолу. — кла
сика зарубіжна й вітчизняна, твори сучас
них драматургів.

Нещодавно кіровоградці мали радісну 
нагоду -зустрітися з московським гостем, 
котрий гастролював у нашій області. Єв- 
іеіі Леонов виступав також перед робіт
никами і хліборобами Сяітловодська, 
ОлскшйдріТ, ПоемукраТнкп, Знам’янки.

В. ВАСИЛЕНКО.

НА ЗНІМКУ: ЄВГЕН ЛЕОНОВ.

Фото 8. ГРИБА.
> СПОРТ 4

ДО 60-РїЧЧЯ
ЗБРОЙНИХ
СИЛ СРСР

КРЕДО НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»

МИКОЛИ ЗАБОЛОТНОГО
М ИКОЛА Олександрович Заболот- 

мий щойно повернувся З ШКІЛЬ
НИХ спортивних змагань. Пою чекав 
лист. Короткий, на одному аркуші: 
«Дякую* Влм, учителю!..» Що може 
бути праємнішого за ці щирі слова? 
Тепло, хороше на душі. ..

А був же хлопчина — ггі си пі то
бі, ані натривалості. Та горів бажан
ням — загартуватися, зміцніти. І хо
ча в кожному класі більше тридцяти 

■хлопчиків і дівчаток, ті цьому учне
ві, Миколі Затрутіну, вчитель прігді- 

. ляв найбільше уваги. 
Іноді здавалося, що не тільки пі

допічний, а й сам гастаїшик уже не 
г має сил продовжувати тренування. 1 

тоді Микола Олександрович, перепо
чивши хвилину, спокійно говорив: 

і «Ще раз спробуємо, Миколко!» Тре
нування продовжувалось, а разом з 
ним загартовувалась воля хлопчика, 

і зростала спортивна майстерність. І 
. ось уже Микола Затрутіи навчається 
у військовому училищі, першороз-

< радник, тренер на громадських заса-
? дах.

Багатовіковий досвід у сівача. Але 
щовесни вій починає все спочатку. 
Отак і вчитель. Він виховує в хлоп
чиків і дівчаток прагнення до фізач-

ного удосконалення, вчить їх бути 
красивими. Любить Микола Олек
сандрович своїх вихованців, та н во
ші до нього горнуться всім серцем. 
Гарних баскетболістів виховав він 
разом з тренером ДЮСШ В. II. Со- 
бакар. Наприклад, Володимир Видю- 
ков та Іван Башликов — члени збір
ної команди області. На міських 
змаганнях «Стартів надій» збірна 
команда школи посіла перше місце.

Двадцять років працює М. О. Заболот
ний учителем фізкультури. Ентузіаст, не
втомний працелюб, він завжди прагнув 
дати дітям добрий фізичний гарт. Разом 
зі своїми колегами Т. І. Поліщук, В. Г. 
Ткаченко, старшокласниками майстрував 
спор півні снаряди, обладнував спортивні 
майданчики, організовував змагання 
«Старти надій». Радість спортивної бо
ротьби. грамоти і подарунки — це на есе 
житія запам’ятається учням 4-го класу 
Валі Московчспко. Сергійкові Петрову, 
п’ятикласниці Натаиіі Горнславець...

І знову змагання. Цього разу па «Весе
лі старти» вийшли учні 1—3 класів. А 
юнаки 8—10 класів змагалися на перекла

дині. Десятикласник Віктор Кравцов під
тягнувся 25 разів і стаз чемпіоном школи. 
У вправі на згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи найсіїльїіііпоіо була 
міікл.асипця Іра Осипенко.

Вільний час. Чи буває він 
Спартакіади, змагання.

вось

мого? 
секцій.у

„,._к__________________  заняття . . 
громадська робота. І до всього треба до
класти рук.

о ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

«112 мінус 3 — програш»
У „матеріалі під таким 

заголовком ішлося, зокре
ма, про низькі темпи бу
дівництва навчально-кур
сової бази спортивного 
товаряртва «Колос» у Кі
ровограді.

Як повідомив редакцію 
керуючий трестом «Кіро- 
цоградміськбуд» М. Мель
ниченко, основною причи
ною невиконання плану 
будізництза спортивної 
бази була відсутність

Олек- 
заходить 
Дез’яти- 

Іра (Іо- 
десятн- 
• Тка- 

стін- 
старт!»

...Микола 
сандрович 
в кабінет.
класшщя 
долішська, 
класинк І 
ченко готують 
мілку «На __ г..

Вчитель читає дописи, дає поради. А 
в іншій кімнаті учні закінчують аль
бом «Спорт у школі». І Микола 
Олександрович знову схиляється над 
роботою своїх вихованці». Підказує, 
заохочує, сам показує. Але завжди 
пам’ятає про головне — надмірна 
опіка позбавляє юних ініціативи, са
мостійності.

А як же тренування без нього? 
Для цього в школі № 2 є більше 
двадцяти учпів-іпструкторів. Десяти
класник Іван Впдіоков прийшов до 
першокласників — проводить рухли
ві ігри з елементами баскетболу, 
восьмикласник Володимир Блезиюк 
вчить другокласників грати в фут
бол.

Навчити школярів усього, що сам 
умієш, запалити в них жадобу до 
знань, виховати їх справжніми гро
мадянами Країни Рад — до цього 
прагне кожен учитель. Такс життєве 
кредо і в Миколи Олександровича 
Заболотного, вчителя фізвіїховаппя 
Олександрійської СШ № 2.

Ігор

К. БАШЛИКОВА, 
громадський кореспондент 

«Молодого комунара», 
м. Олександрія.

збірного залізобетону 
(палі. деталі каркасу 
приміщення), яким мали 
забезпечити трест заводи 
Міністерства будівництва 
підприємств важкої інду
стрії. Па 1978 рік виділе
но 280 тисяч карбованців 
для укладки каркасу. 
Введення об’єкта в екс
плуатацію можливе в 
1979 ропі.

Як бачимо, відстрочка 
ще па один рік. Цікаво, 
як же конкретно діяти
муть керівники тресту, ви
биваючи у «неслухняних* 
заводів поірібиі матеріа
ли і конструкції? Бо з та
кими темпами будівниц
тва новосілля може не 
відбутись і в ■ наступній 
п’ятирічці.

• ПРИРОДА І ТИ

SOFA
ЛІСОВИХ
ГОСТЕЙ

ТТ УЮ, хтось стукає на 
*- вулиці. Ритмічно, з на- 
азяикими перервами. Під-

ходжу до вікна — нічого 
на зидно: мороз внадли
во розмалював шибки. 
Спробував подихати на 
скло — нічого не вихо
дить. Надто сильний мо
роз. А стукіт все продов
жується. Визираю в две
рі. Ось зоно що! До нас 
зазігаз перістий дятел. 
Знаменитий лікар дерев

з’явився оглянути новий 
паркан, адже й тут захо
валися з щілинах різнома
нітні комахи.

Дятел прилетів сюди 
неспроста. Сильна холод
неча примусила потягну
тися до людини багатьох 
мешканців лісу. Де най
легше роздобути їжу, там 
і птахи. Стали постояльця

ми дворів синиці. З ран
ку до вечора вони огля
дають підвіконня, ганки, 
фруктозі дерева. На го
робинах і ясенах бенке
тують червонобокі снігурі, 
навідуються сюди обе
режні дрозди - горобин- 
ники. А дубоноси днями 
просиджують у заростях 
обліпихи.

Розселилися по дворах 
терпеливі граки і ворони 
— може, хтось викине 
щось їстівне. Ждуть по- 
жизи білобокі сороки і 
сойки. А на межі городу 
видніються зграйки ма
леньких пташок. Це чижі 

і щиглі харчуються насін
ням бур'янів. У лісі запа
си такого корму вже ви
черпались.

Перекочували ближче 
до людських жител куни
ці і тхори — їхні сліди 
на снігу можна побачити 
дедалі частіше.

М. ПАТОКІН.
Світловодськпй район.

Будиночок лісника вшмку. 
Шал. автора.

Підсумовуємо результати 
конкурсу-вікторини

«Молодого комунара»
Своїм юшім читачам 7 січня ми запропонували від

повісти на такі запитання вікторини:
1. Розкажіть про перший військовий парад па Красній 

площі.
2. Які нові види Збройних Сил появилися у нас під час 

Великої ВІІЧИ.ІІІЯІІОЇ війни?
3. Нашій, іі'піь радянських воєначальників, які першими 

стали маршалами Радянського Союзу. Яке звання вище за 
маршальське?

4. Що ви знаєте про «Дорогу життя»?
5. Який рід військ висунув- зі своїх рядів найбільше Ге

роїв Радянського Союзу?
6. Назвіть ім’я нашого земляка, що сіав героєм оборони

Брестської фортеці- ' с
7. Іван Індик, Лрхип Manila, Петро Велігіп. Василь І\ожс- 

ничепко — це імена героїв-земляків, навічно занесені н спис
ки обласної комсомольсі кої організації. Що вп знаєте про 
їхні подвиги, про їхню буремну молодієіь?

8. Скільки твоїх односельців-брало участь у Великій Віт
чизняній війні, скільки нагороджено боновими орденами І 
медалями? Скільки твоїх односельців нині служить в армії 
чи на флоті офіцерами?

Найбільш чіткі і вичерпні відповіді першими на
діслали члени історичного гуртка ІІовоукраїиської 
восьмирічної школи № 1 (керівник М. В. Яценко).

Ось як воші відповіли:
1. Першим військовим парад

1 травнії 1918 року відбувся перший спіськопнй парад на 
Красній площі. Цеп нарад був зовсім не схожий на сьогод
нішній. Бідненькі шинелі, ботики, чоботи — не вистачало й 
цього. І осе ж деякі курсанти окремих військових курсів 
одержали в цей день ооновкн. А її придачу і символ на
лежності до армії ірудящих — червону П’ятикутну зірку з 
молотом і плугом всередині. Об 11-й годині вгору злетіла 
ракета, і на Красну площу з прапорами і піснями вступили 
демонстранти. Кінні трійки пронесли по площі тачанки з 
кулеметами «Максим». За тачанками — гармати па кінній 
тязі. Пролетів літак, пілотований льотчиком І. Винограде- 
зим. О II) годині ЗО хвилин ранку перед демонстрантами ви
ступив В. 1. Ленін.

2. Ниві вмдм JopuMiitix СИЛ
21 листопада іии року иосіаиовоіи державного Комітету 

Ооорипи протиповітряна оооропа оула виділена в самосни- 
ііни вид Зорошіих сил. Пінська II По країни продовжувала 
удосконалювати свою ооиову майстерність, в ході Великої 
Вітчизняної війни зривали задуми ворога, які намагались 
зруйнувати і вивести з ладу наші вузли зв'язку, іраіісііоргш 
комуиікаци, адміиісіративио-політичіп центри. За роки сій
ни частинами і з'єднаннями II ПО нуло знищено більше 
7 тисяч літаків, більше тисячі танків, олизько 1501) гармат і 
мінометів ворога.

В наші дін пінська 1111О країни озброїлись зенітними ра- 
кстнимії комплексами і ракетоносними випиіцувачамн-ііере- 
хопліопачами. До складу військ ІНЮ країни входять також 
і радіотехнічні війська, які за допомогою досконалих радіо- 
локаційних стаїїцін і радіоелектронних пристроїв, автомати
зованих систем управління і сучасних засобів зв'язку мо
жуть вдень і вночі виявити, розпізнати, визначити координа
ти і заиезнечити знищення оудь-якої повітряної цілі.

3. Перші Маршали Радянського
Союзу

У 1935 роц. а СРСР введено знаний «Маршал Радянського 
Союзу», першими радянськими маршалами стали В. К- 
Блюхер, С. М. Ьудьоііііии, К. <і. Порошило«, О. І. Єіоров, 
ЛІ. М. Iу.чеченський.

ІІпиі в СРСР 33 воєначальники носять звання «Маршах 
Радянського Союзу». У 1943 році було введено званая «Мар
шал роду військ» і «Головний Маршал роду військ».

Ці звання присвоєні 4Ö разів.
Першим Маршалом роду військ став представник іанкіс- 

гів Я. М. Федоренко.
Вінце маршальського звання — Гснера.тісімус Радянського 

Союзу. Його було встановлено Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 26 червня 1915 р., а 27 черпни воно було 
присвоєно Верховному Головнокомандуючому Радянської Ар
мії її. В. Сталіну.

4. «Дорога життя»
Ленінградці витримали смертельний натиск голоду завдяки 

«Дорозі житія», яка пробила фашистську блокаду, з'єднала 
серцеЛенінграда з рідною Москвою, > усією Віїчиїною. ІЦе 
в жовтні, колі тривала навігація. Військова рада Леніні рад- 
ського фронту вирішила розпочаїи будівництво льодової 
дороги, як тільки товщина криги на Ладозі досягне 15 см. 
Коли приймали такс рішення, виникли питання: скільки тре
ба часу для утворення криги такої товщини? Чи не «сто
миться» лід від безперервного потоку сотень навантаже
них машин? ІІа ці питання необхідно було дати відповідь.

17 листопада загін із ЗІ) бійців під командуванням коєн- 
техніка 2-го рангу Л. М. Соколова в супроводі двох місце-, 
вих рибалок спустився па лід на західному березі otepa. 
Одночасно трасу майбутнього шляху досліджував спеціаль
ний загін гідрографів Ладозької військової флотилії, очолю
ваний лейтенантом Є. II. Чуровнм. Розвідники йшли повіль
но, тонкий лід «дихав», прогинався під вагою людей. Ouxo- 
дячн ополонки, вперед і вперед рухались бійці, .юзпачаючи 
віхами трасу майбутньої автомобільної дороги. На ранок на
сту ношо дня загін досяг східного берега. Бійці ві'ціочили 1 
по розставлених віхах повернулись назад.

18 листопада з західного на східний береї озера переправив, 
ся перший вершник, санні обози. І вже в ніч на 22 лисіопа- 
да, незважаючи на хуртовину, пройшла перша автоколона 
■з 00 машин під командуванням майора ІІорчукоиа. Молодий 
лід тріщав під вагою авіомашин, хоч попи не були й пов
ністю завантажені. Водії гримали дверці відкритими, щоб 
встигнути вискочити, якщо машина піде під ЛІД. Льодове 
траса почала діяти. її створення — справа народна.

Гітлерівські генерали силкувалися будь-що зірвати нереве;- 
зеїіня продовольства, вдаючись до бомбардування та артиле
рійських обстрілів сДороіи жиіія». Командування Ленін
градського фроніу в свою чергу ПОСИЛИЛО ІІрОГіІНОВІ Ірину 
оборону траси. З грудня 1911 року но бере гені. 1942 року 
наші льотчики зробили більше шести тисяч бонових іиїльо- 
тій, -«Дороги жнття» вирвала місти і і смертельних лошат 
голоду. Но крижаній дорозі вдалося не тільки дос.авіутн s 

(Закінчення на 4-й сюр.).
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Ленінград десятки тисяч тонн продовольства, палива, а іі 
вивезти с тнл більш як півмільйоиа жителів міста — дітей, 
жінок, стариків, хворих. За дорученням ЦКВКП(б) евакуа
цією особисто керував О. М. Косигін. Історія Ладозької до
роги — цс поема про мужність, наполегливість і стійкість 
людей.

5. Герої піхоти '
Усі роди військ нашої армії-визволителькн мають у своїх 

рядах Героїв Радянського Союзу. Найбільше їх дала матій, 
ка-піхота — 4700 чоловік, в т. ч. 20 — двічі. За піхотою — 
славні соколи — 2400 чоловік, 60 з них двічі І ерої, а двоє— 
О. 1. Покрншкін та І. М. Кожедуб — носять по три Золотих 
Зірки. Артилеристи — 1500 чоловік, танкісти — 1155 чоловік.

6. Наш земляк — герой оборони 
Брестської фортеці

С. С. Скрипник — герой оборони Брестської фортеці, урод
женець села Табапового Голованівського району. Скрипник 
героїчно загинув під час оборони Брестської фортеці. Бін 
посмертно нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го 
ступеня.

„НАРОДЖЕНА
ЖОВТНЕМ“

:7. Навічно з нами
Іван ІНДИК — уродженець Кіровоградщпнн (с. Віітязівка 

Бобринецького району), якому посмертно присвоено звання 
Героя Радянського Союзу. 1. С. Індик був у складі групи 
моряків-десантннків, яка в піч проти 26 березня 1944 року 
під. командуванням старшого лейтенанта Ольшапського ви
садилася в Миколаївському порту. Відбиваючи атаки ворога, 
сміливці до підходу радянських військ дві доби утримували 

захоплений плац
дарм. З 68 де
сантників у жи
вих залишилось 
лише 12 чоловік. 
У тому бою заги
нув і старшина 
2-ї статті І. С. 
Індик. Учасникам 
десанту 20 квітня 
1945 року при
своїли звання Ге
роя Радянського 
Союзу.

Петро ВЕЛ1ГІН — уродженець с. Злинки Маловнсківсько- 
го району. За подвиги на фронтах Великої Вітчизняної вій
ни йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. 13 квіт
ня 1944 року П. В. Велігін з групою танкістів-десаптників вів 
нерівний бій з гітлерівцями біля села Агаша-Джалі в Криму< 
Коли не стало патронів, десантники пішли па ворога вруко
пашну. Дев’ять поранених і знесилених розвідників фашисти 
схопили і піддали жорстокому катуванню. Вони кололи їх 
багнетами, вирізали у цих шкіру і посипали рани сіллю. Гіт- . 
лерівці розстріляли непритомних воїнів і кинули в глибокий 
рів. Ім’ям П. В. Вслігіиа названо середню школу, де вчився 
герой.

Василь КОЛ1СНИЧЕНКО — кіровоградець. Як і тисячі 
ніровоградців, Колісппчснко нещадно громпп ворога па 
фронтах Великої Вітчизняної війни.

Сімнадцять ніровоградців, серед них і Василь Коліспіічсіі- 
ео, удостоїлися звання Героя Радянського Союзу.

Архнп МАНІТА — уродженець села Лозуватого Ульянов
ського району. А. С. Маніла п боях за Берлін повторив подвиг • 
О. Матросова, за що посмертно удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу. Його ім’ям названо середню школу та 
історико-краєзнавчий музей у селі Лозуватому. ,

8. Наші дорогі односельці
У Великій Вітчизняній війні брали участь 9S32 наших од- 

посельці. Нагороджено орденами І медалями — 3432.
Нині служать в армії офіцерами 108 чолопік.

ІТовоукраїпські школярі відповідали па запитання 
нашої вікторини па вечорі бойової слави, присвячено
му 60-річчго Збройних Сил СРСР. Потім гарно оформ
лений альбом з відповідями прислали в редакцію.

А через кілька днів ми мали шс один альбом, його 
прислав електромонтер Олександрійського електроме
ханічного заводу, студент-вечірішк Дніпропе-ровсько- 
го гірничого інституту Юрій Зозуля. Понад 90 книг, 
довідників перечитав молодий краєзнавець -мед тим 
як складати розгорнуту відповідь па запитання вікто
рини. І його альбом, який він оформив разом із Світ
ланою Зозулею, змістом і формою був іще цікавішим. 
Не забув 10. Зозуля розповісти і про своїх земляків, 
які брали участь у Великій Вітчизняній війні. Зокре
ма, молодий робітник узяв інтерв’ю у свого старшого 
товариша по роботі Костянтина Андрійовича Бппека, 
іцо нагороджений орденом Червоної Зірки, двома ор
денами Слави, шістьма бойовими медалями, має 
13 подяк Верховного Головнокомандуючого. Разом з 
розповіддю про колишнього фронтовика Юрій Зозуля 
прислав і фотопортрет ветерана.

Змістовні відповіді також прислали: члени клубу 
юних краєзнавців Маловисківської середньої школи 
№ 1, учні 5 «Б» класу десятирічки № 5 м. Кіровогра
да, учні Федорівської середньої школи Кіровоград
ського району Г. Деписепко, Т. Дячук, О. Таровик, 
Т. Кравченко, учень 10-го класу Володимпоівської се
редньої школи Кіровоградського району Леонід Бе- 
зик, учень Повомиргородської десятирічки № 2 Юрій 
Барабані, учень Зііам’янської середньої школи № G 
Юрій Головапов, учениця Павлиської середньої шко
ли імені Сухомлинського Онуфріївськсго району Те
тяна Бородінова. Всіх їх (а також краєзнавців з ІІо- 
воукраїнкп) буде нагороджено дипломами «Молодо
го комунара».

А Юрія Зозулю визнано абсолютним переможпем 
пашого конкурсу, йому буде вручено диплом і спеці
альний приз редакції газети «Молодий комунар».

Редакція щиро дякує всім учасникам вікторини і 
тим, хто їм допомагав підготуватися до того, щоб 
правильно відповісти па запитання, — вчителям і 
батькам, фронтовикам і культармійцям.

Наша адреса і телеФони
316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
в;дділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 20266, Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 74,
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(Продовжені я. Поч. див. «Молодий комунар» за 

14 лютого ц. р.).

Екіпаж артспостерігачів для корегування погпю, в складі 
одного поляка і трьох бійців, попав під постріл з бронскоппа- 
ка «паицерверке». Удар прнйшовся прямо в мотор. Вогонь 
потік в усі щілини. Із зміїним шипінням спалахнув одяг на 
Тайгіпих. який відкрив люк. За ним виповз обпалений І за
сліплений Едик Кнись. Горів Кравченко, який не споїм голо
сом кричав на Володіна, аби той швидше внлазип.

Та найстрашнішим було тс. що вони опинилися в руках 
гітлерівців! Підкотили па «тигрі» есссовці.танкісгн. оточили 
«тридцятьчетвірку». Палаючий, мов факел. Кравченко три
мав в одній руці пістолет, в другій . ракетницю. Обидва 
курки зведені. На мить пін завагався: вистрілити п фашиста 
чи з ракетниці дати сигнал своїм: тут противник! Кравченко 
вибирає другий варіант.

(Далі буде).

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкозої торгівлі, * 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

«МОЛОДО)! КОММУНАР» - 
орган Кипопо|радсього обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.

Цс були пікіровщнкп і кігтями, як прозвали їх тут, в 
ор.-сьсько-кхрськііі битві, за шасі, що не прибиралися. Бонн 
хижо падають, ніби їх випускає з неба злий дух і під неса
мовите завивання сиплють бомби.

Здригається, стогне, хитається земля.
Навіть в амбразуру видно, як у напрямі ліска, 

західніше Хслмищ, злітають наші червоні димові ра- 
гсти. Стрілецькі частини подають застережний енг- 
пгл: піхота і танки противника!
, Зв’язок з першим дивізіоном знову припинився. Ми 
з Кулибабою знаходимо на лінії Куликова. Він 
мертвий, але продовжує тримати кінці кабеля: один— 
плоскозубцямн, другий — зубами...

І ось ми в бліндажі, де штаб першого дивізіону. 
Сюди влучила бомба. У траншеї лежить убита оскол
ком у скрошо Лариса Смирнова...

Танки, самохідки, бронетранспортери і піхота противника 
лапиною суне на Холмищс. Зв’язок є па всіх напрямах, і 
артилеристи відкривають вогонь майже водночас. Гармати 
б’ють прямою наводкою по наступаючих цепах. Спалахують 
два «тигри», «пантера». Похитнулася, завагалася гітлерів
ська рать. «В атаку!» — почулося зліва і справа. «Ура!» 
Попереду нас покотився вогневий пал. 1 пішла наша піхота.

Стріляємо й ми — всі, хто па СП. З автоматів, кулеметів, 
карабінів.. Перебіжками просуваємося вперед разом із 
стрільцями.

Ми па вогневій позиції підбитої з німців гармати. Довко
ла розкидані ящик і з снарядами, снаряди.

Криваво-червоне сонце сховалося за фіолетово-димний го
ризонт, почало смеркати. На цей час становище наших 
військ було повсюди підновлене.

Догорали будівлі М ГС, продовжували чадіти підбиті ні
мецькі танки, бронетранспортери.

Невдовзі була готова братська могила. Сюди, па 
схил горба біля А1ТС, зібрався майже весь полк. 
Укладати полеглих помагали замполіт Маслов, ком
сорг Федеьков. Кожного загортали в плащ-палатку. 
Рядком лежали командири гармат, події. Крайній злі
ва — Куликов, трохи далі — Лариса Смирнова... Наш 
пелк залишив тут 26 чоловік. Швидко виріс пагорб, 
на якому встановили зрізану пірамідку з латунною 
зіркою нагорі. Кілька чоловік знголоспли прощальне 
слово. Ліаелов говорив тихо, але проникливо:

— Ви свято виконали свій обов’язок. Батьківщина 
і народ ніколи вас не забудуть. Полеглі в боях за 
Вітчизну — безсмертні. Ваші імена не зітре ніякий 
час. Прощайте, бонові друзі. Ми вас не жаліємо, ми 
заздримо вашому безсмертю і ви завше будете для 
кас прикладом... * * »

По радіо був одержаний сигнал від Володіна. який 
пішов у розвідку, шо гітлерівці женуть з села Яблуч- 
ново велику групу радянських громадян. Вивели па 
пряму наводку батарею, вдарили по німецьких маши
нах, що втікали. Людей було звільнено. Але дружини 
Володіна — Марії там не було. її ще раніше вивезли 
фашисти, яким допоміг у цьому поліцай, сни колиш
нього куркуля.

Своїх батька й матір Володій знайшов .убитими бі
ля того місця, де колись був поріг рідної хати. Він
•сидів V ногах батьків, поклавши поруч каску її авто
мат. Ми, його однополчани, мовчки стояли біля вби
тих. Вітерець ворушив їхнє сиве волосся, злегка за- 
ввхоїовав попіл від спаленої хати.

Пекуча ненависть до фашистських варварів пере
повнювала наші серця, кликала до помсти.

і£
У середині січня сорок четвертого в боях за Калпп- 

ковичі Кулибаба (вже командир телефонного відді
лення), дістав звания молодшого сержанта. Він був 
всюдисущий — то на початковій, то па кінцевій стан
ціях, то під вогнем противника усував пошкодження 
на лінії. В кромішній темряві, яку розколювали спа
лахи вибухів, пробралися ми з ним до нового коман
дира другої батареї статного лейтенанта Гнідого.

Ну й спокійний же цей Гнідий (по моєму — аж надто). 
Сидить під самим носом у гітлерівців, а вигляд такий, ніби 
загоряє па пляжі. Дізнавшіїся, що ми з Кулибабою тягнемо 
зп’язок у четверту. Гнідий, усміхнувшись, просить передати 
кумові привіт.

— Скажіть йому, що я в Кіровоград уже листа 
Уже цілий тиждень як визволене її наше Ставид.то. 
кумом вареники вдома їстимемо...

Згодом чорний, як жук. Карнаух дещо розпопіп

Вступайте до навчальних закладів ЇІІВС СРСР 
і Харківського юридичного інституту

До цих закладів приймають осіб чоловічої статі ві
ком до 25 років, що служили дійсну службу в Ра
дянській Армії, тільки комсомольців і комуністів, 
придатних за станом здоров'я до служби в органах 
МВС. Вступники повинні мати середню освігу, пози
тивні характеристики про. службу в Радянській Ар
мії з місця роботи і проживання.

Строк навчання: у вищих навчальних закладах —
4 роки, в середніх — 2 роки

Вступники складають екзамени:
до вишпх навчальних закладів — з російської мови 

і літератури (твір і усно), історії СРСР (усно), іно
земної мови;

Ілля ГЕЛЬМАН

Гнідого: що піп має крпсуню-жіпку Оксану й дві донечки, 
що перед пінною працював агрономом у Повій Празі. Тепер, 
коли визволили Кіровоградщину, піп сильно переживає: як 
там дружина, чи вціліли діти, що з селом, колгоспом?.. А 
зовні — флегматично-спокійний.

Зовсім іншого ми побачили Гнідого 26 серпня 1911 року на 
Віслсіїському плацдармі. Лін з Кулибабою чули, як піп із 
спостережного пункту передавав на спою вогневу позицію 
команду:

— Ціль! — голос його був різкий і відривнетнй. А 
потім став задушевним: — Дивіться, хлопці, — гово
рить у трубку Гнідий, — у напрямі села Липа. Бачи
те стовп із шапкою диму? То наша з вами робота: 
пряме попадання в склад боєприпасів. Оголошую всім 
за відмінну стрільбу подяку!

При цих словах 
Кулибаба х гордо 
глянув иа мене: 
знай, мовляв, на
ших кіровоград- 
ців!

Пізніше в полк 
надійшла виписка 
з Указу про наго
родження Гнідого 
орденом Червоно
го Прапора за ге
роїзм у боях під 
Сгаліиградом. То
ді ж ми дізналися 
й про те, іцо ком- 
бат-2 Михайло 
Тихонович Гнідий 
носить біля само
го серця оско
лок...

Напередодні війни пін - .
Молодший лейтенант запасу п перші ж дні війни, залишив
ши спою Оксану й маленьких дітей, відправився на саоїо 
приписну посаду командира взводу управління 1-ї батареї 
344 гаубичного полку. Цей полк першим зустрів ворога на 
підступах до Києва. У вересні Гнідого тяжко поранило, і він 
з евакогоспіталем потрапив у Краснодарський край. Після 
видужання — 897-й артполк, у складі якого пін під Барвін
ковим потрапляє в оточення. У батареї Гнідого були ро
сіяни. українці, казахи, грузини, навіть один кабардино-бал- 
карсіїь, але псі попи добре зрозуміли наказ комбата: проби
тися до своїх або помертит Батарея, спаливши 13 німецьких 
танків, дна бронетранспортери і знищивши до 200 гіглерів
ціп, сама втративши 21 чоловіка, за піч пройшла сімдесят 
кілометрів, переправилася через Північний Донець і, одер
жавши поповнення, зразу ж зайняла оборону по ріці. Потім 
були бої г. Сталіпграді — за Малахів
« Красный Октябрь». Під Сталіні радом ___ .... ___
тяжко поранений. Після чотиримісячної госпіталізації потра
пив до нашого полку.

Зараз, узнавши його добре, бійці — пс ті льки дру
гої батареї — ловлять кожне його слово.

Ф ч»

■ Полк перейшов кордон Німеччини. Тепер ми йдемо 
добивати фашистського звіра в його власному лігві.

На пси час Кулибаба із звичайного хлопчика пере
творився у мужнього, загартованого воїна.

Батько розповідав, — збив па потплпшо будьонів- 
ку Кулибаба, — що в громадянську, коли Перша кін
на йшла па білополяків. місія Червоної Армії щодо 
місцевого населення була визвольною. Так само, як і 
зараз. Щастя їхнє, то є така армія па світі. А то, 
уявляєш, як би розповзлася по землі фашистська 
чума?.

до середніх навчальних закладів — з російської 
мови і літератури .(твір), історії СРСР (усно).

Курсантів забезпечують безплатним харчуванням, 
гуртожитком, обмундируванням, грошовим утриман
ням.

Період навчання зараховується в загальний стаж 
служби в органах МВС.

Студенти Харківського юридичного інституту 
одержують стипендію в розмірі 55 крб„ їх забезпе
чують гуртожитком.

Випускникам навчальних закладів МВС СРСР ви
дають диплом про вищу чи середню юридичну освіту 
і присвоюють звання «Лейтенант міліції» (лейтенант 
внутрішньої служби). їх направляють в органи 
внутрішніх справ па посади: слідчих, експертів-кримі- 
ьалістів, інспекторів карного розшуку, відділу бо
ротьби з розкраданням соціалістичної власності та 
спекуляцією, адміністративної служби міліції, ДАІ, 
на керівні посади у виправно-трудові установи.

Бажаючі вступити на навчання повніші звертатися 
па адресу: м. Кіровоград, вул. Дзержниського. 41, 
відділ кадрів, кабінет 86 — з 9 по 18 годину щодня, 
крім суботи і неділі. При собі слід мати паспорт, 
військовий, комсомольський (партійний) квитки, 
атестат про середню освіту.

Відділ кадрів УВС облвиконкому. і‘
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