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УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР, ГОЛОВИ РАДИ ОБОРОНИ СРСР 
МАРШАЛА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ БРЕЖНЄВА Л. І. 

ОРДЕНОМ «ПЕРЕМОГА»
За великий вклад у перемогу радянського народу і його 

Збройних Сил у Великій Вітчизняній війні, видатні заслуги 
а зміцненні обороноздатності країни, за розробку і послідовне 
здійснення зовнішньої політики миру Радянської держзви, яка 
надійно забезпечує розвиток країни в мирних умовах, нагоро- 
дити Генерального секретаря Центрального Комітету КПРС, 
Голову Президії Верховної Ради СРСР, Голову Ради Оборони 
СРСР Маршала Радянського Союзу БРЕЖНЄВА Леоніда Ілліча 
орденом «ПЕРЕМОГА».

Перший заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР
В. КУЗНЕЦОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
20 лютого 1978 р.

ПЕРША КОЛОНКА

І КВІТИ
І НА ГРАНІТІ

Перед тобою — обеліск. І вічний во
гонь на могилі Невідомого солдата. На 
теплий граніт із синівських рук — квіти. 
Квіти пам’яті.

Хвилина мовчання. І знову сюди, до 
обеліска, йдуть люди. Вісімнадцятирічні 
кладуть на гранітну плиту гірлянду Сла
ви, Так у кожному місті, в кожному селі, 
так по всій нашій радянській землі. 
Бо — ніхто не забутий, ніщо не забуте.

Село Куцеволівка Онуфріївського ра
йону. Біля пам’ятника шикуються піонери. 
І правофланговий називає ім’я звитяжця:

— Павло Кузуб.
— Герой Радянського Союзу Павло 

Кузуб загинув смертю хоробрих у жовт
ні 1943-го, повторивши подвиг Олек
сандра Матросове...

Школярі кладуть квіти до підніжжя 
пам'ятника 1500 воїнам, які полягли під 
час форсування Дніпра.

Село Красногірка Голованівського ра
йону. Надмогильна плита, на ній напис: 
«Герой Радянського Союзу Геннадій 
Міклей». З уст правофлангового:

— Він загинув 2 серпня 1941-го. Його 
батальйон знищив 46 ворожих танків.

А там, на молдавській землі, в селі 
Ташлику, згадують його, Героя Радян
ського Союзу Антона Антонова, 
уродженця села Триліс Олександрів- 
ського району. Він загинув на’ берегах 
Дністра, врятувавши життя сотень ра
дянських воїнів, які розширяли плац
дарм. І його ніхто не забуде.

Стоять обеліски. В ці дні, коли триває 
місячник оборонно-масової роботи, при
свячений 60-річчю Збройних Сил СРСР, 
тут буде прочитано кожну сторінку 
літопису подвигів воїнів-визволителів, 
солдатів непереможної і легендарної 
Радянської Армії.

Не Еечооах бойової слави, перед по
чатком військово-спортивних змагань, 
піл час походів комсомольців і молоді 
«Шляхами слави батьків» юнаки і дів
чата зустрічаються з ветеранами війни, 
героями-земляками. І щоразу починає
ться розмова про вікопомне, про без
прикладний подвиг радянського народу 
в роки Великої Вітчизняної війни. 
Школяоі заходять у дім, де живе ко
лишній фронтовик, у дім, де жив тойг- 
хто пішов у безсмертя. Наша молодь 
прагне якнайкоаше вивчити пройдений 
Радянською Армією шлях, трепетно тор
кається бойових традицій дідів та бать
ків, учиться у них уміння перемагати. 
Юним хочеться до кінця збагнути де 
починалися джерела подвигу, звідки 
його витоки. Бо то було велике й пре
красне життя, яке переходить і в нашу 
біографію. Тому-то ми йдемо до живих 
героїв і шукаємо безіменних. Щоб знати 
їх. Шоб пам'ятати.

Прийде на могилу свого сина посивіла 
мати. Зажурена, скорботна схилиться 
над гранітною плитою. У твоїх очах теж 
зблиск скорботи. Але ти стоїш у суво
рому мовчанні і гордо називаєш ім’я 
звитяжця, подвиг якого став для тебе 
уроком мужності. Ти урочисто читаєш 
напис на гранітній плиті: «Пам'яті героїв 
поклонись, в вірності Вітчизні покля
нись!»

І присягаєшся на вірність рідній Бать
ківщині, пам’ятаючи імена полеглих ге
роїв. З теплих рук твоїх — до обеліска 
квіти. Квіти пам’яті. Квіти шани і любові.

НЛ ФОТО: ДЕЛЕГАТ XXIII З'ЇЗДУ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ ЛЮБОВ ВАСИЛЬЄВА.
Фото В. КОВПАКА.

ДЕЛЕГАТ КОМСОМОЛЬСЬКОГО

ПРОФЕСІЇ 
НЕ ЗРАДЖУ
"М ХОРОШОМУ учневі повторюється вчи- 
* тель, адже від учителя залежить наш 
характер, вибір життєвої позиції. Словом, 
починається наше «я». І як важливо, щоб 
біля цього початку була справжня людина.

На вчителя в дорослому житті Любі Ва
сильєвій пощастило. Саме в дорослому. Бо 
хоча на Кіровоградському заводі трактор
них гідроагрегатів, куди вона прийшла піс
ля дев'ятого класу, її одразу віднесли до 
категорії «малоліток», вона вирішила, що 
завод — не школа і вважала себе дорос
лою. її наставниця була не набагато стар
шою. На дільниці виготовлення платиків 
другого'механоскладального цеху Любу в 
учениці взяла вже тоді передова молода 
шліфувальниця Юля Євтушенко. Згодом за 
успіхи у праці Юля удостоїться звання 
лауреата премії Ленінського комсомолу. 
Та це буде згодом. А тоді були просто собі 
юна вчителька і юна учениця — поруч за 
верстатами, за однією роботою, зміна за 
зміною. Люба заздрісно дивилася, як спо
кійно діє наставниця, який слухняний у тої

ЗВЕРНЕННЯ 
учасників обласного зльоту переможців соціалістичного 
змагання 1977 року до всіх комсомольців і молоді 
орденоносної Кіровоградщини

Дорогі ровесники! Друзі пс змаганню!
Нам випало щастя жити і працювати в 

час достопам'ятних подій у житті радян
ського народу. Минулий рік увійшов в істо
рію Країни Рад як рік 60-річчя Жовтня, рік 
прийняття нової Конституції СРСР.

Включившись у Всесоюзне соціалістичне 
змагання ювілейного року під девізом 
«60-річчю Великого Жовтня — 00 ударних 
тижнів!», сім з половиною тисяч комсомоль
ців області завоювали право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу ЦК КПРС 
на честь 60-річчя Великого Жовтня. Напе
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верстат. Часом навіть лови
ла себе на думці, що й де
талі у неї не так блищать, як 
у Юлі. Вчителька не могла, 
звичайно, чути зітхань своєї 
учениці, та розуміла її по
гляди і тоді підходила до неї. 
Починався урок майстер
ності. «Розумієш, — казала

Любі, — у нас, робітників, повинен бути 
запас міцності. Обов’язково повинен бути. 
Не виходить, а ти не здавайся, не опускай 
рук. Раз не вийшго — вдруге вийде, не 
вийшло вдруге — втретє вийде...»

У словах Юлиних було стільки щедрості 
й тепла, що навчання пішло прискорено. 
Через два тижні учнівства -Люба Васильєва 
вперше пройшла випробування «на міц
ність», про яку твердила її наставниця. Не
сподівано на зміну не вийшла одна шліфу
вальниця — захворіла. А бригаді саме дали 
замовлення, розраховане на цю зміну.

— Дозвольте мені за верстат, несмі
ливо попросилась Люба.

Чи впевнена вона була в собі? Мабуть, ні. 
Бо яка ж упевненість після двох тижнів 
спостережень за роботою інших! Строк на
вчання професії шліфувальниці цілих ■узи 
місяці. Просто їй дуже захотілося спробу
вати свій отой «запас міцності».

(Закінчення на 2-й стор.).
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редодні ювілею 187 комсомольсько-моло
діжних колективів, 2400 молодих вироб
ничників доповіли про виконання завдань 
двох років п’ятирічки, 470 — почали зда
вати продукцію в рахунок 1979 року. Гід
ний подарунок піднесла трудова молодь 
села. Молоді хлібороби зібрали ранні зер
нові на 294 тисячах гектарів і намолотили 
понад 900 тисяч тонн хліба. Майже триста 
молодих доярок у ювілейному році пере
йшли тритисячний рубіж, дванадцять — чо
тиритисячний.

(Закінчення на 2-й стор.).

Якість нашої роботи

ЗМАГАННЯ
В ГОЛОВНИХ

ВИМІРАХ
В обкомі комсомолу від

булася зустріч перемож
ців у соціалістичному зма
ганні 1977 року серед мо
лодих трудівників Кірово
градщини. Ця подія стала 
оглядом досягнень, досві
ду і практики, набутих під 
чає вахти на честь 60-річ
чя Великого Жовтня.

Відкрив зустріч перший 
секретар обкому комсо
молу Олексій Скічко.

Перед учасниками зу
стрічі виступили началь
ник організаційно-кол
госпного відділу обласно
го управління сільського 
господарства В. 3. Крама
ренко, Герой Соціалістич
ної Праці, бригадир трак
торної бригади колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського 
району М. М. Цертій, Ге
рой Радянського Союзу, 
голова обласного штабу 
походів «Дорогами слави 
батьків» В. О. Верхопаи- 
цсв.

По-діловому пройшов 
обмін думками про успіхи 
минулого року, про пла
ни на 1978 рік—рік 60-річ
чя Ленінського комсомо
лу. Учасники зустрічі 
прийняли звернення до 
всіх комсомольців і мо
лоді Кї^овоградщини.

«Молодий комунар» 
сьогодні надає їм слово.

(Див. 2-у стор.).
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ПРОФЕСІЇ
99ЛИолоднй комунар“

*

ME ©IPfiWSW
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

•— Це було понад п’ять років тому, — 
згадує Люба. — Ввімкнула привод — і зда
лося, що вже довкола немає нікого і ні
чого, тільки я та верстат. І подумалось: хто 
кого слухатиметься — я його чи він мене? 
Йе спочатку, поступово він таки скорився. 
Наприкінці зміни майстер подивився на де
талі, перевірив кілька на вимір — нічого 
не сказав. Значить, усе в порядку, браку 
Немає.

Через три місяці атестаційна комісія 
присвоїла Любі Васильєвій перший розряд 
і^ліфувальниці. Та задовго до цієї події во
на стала повноправною робітницею, в яку 
бірили, якій довіряли.

Коли три роки тому на дільниці створю- 
?али комсомольсько-молодіжну бригаду, 

апросили до неї й Любу. У бригадира Во
лодимира Бадова був свій розрахунок: з 
Таких; як Люба Васильєва, має складатися 
Ядро бригади, адже всі бачили старанність, 
непоказну наполегливість дівчини. Не зо
ралися непоміченими і її весела вдача, то
вариськість, привітність. Комсомольці

бригади обрали Любу 
групкомсоргом. Відтоді во
на — беззмінний ватажок 
спілчан комсомольсько-мо
лодіжного колективу, 
зом з бригадиром 
ба не шкодує ні 

в бригаді працювалося й
змістовно. Комсомольсько-мо-

Ра- 
Лю- 
сил, 
жи-ні часу, аби 

лося цікаво, 
лодіжна однією з перших підтримала по
чин лауреата премії Ленінського комсомо
лу Юлії Євтушенко — план двох з полови
ною років п’ятирічки — до 60-річчя Вели
кого Жовтня. І слова дотримала. Однією з 
перших ця ж бригада заступила на трудову 
вахту «XVIII з’їздові Ленінського комсомо
лу — вісімнадцять ударних декаді» Неза
баром на з’їзді комсомолії республіки Лю
ба доповість про успіхи на цій почесній вах
ті. А вони вагомі: всю продукцію бригада 
здає з першого пред'явлення, успішно 
впроваджує нове устаткування, завдяки 
підвищенню темпів роботи за місяць виго
товила понад завдання 1397 деталей.

Люба Васильєва виконує одну із завер
шальних операціРІ, на виготовленні платику 
для тракторних гідронасосів. Якось принес
ла платини для шліфування від верстатів 
Валерії Жеребицької та Олени Григораш. 
Обробила перші чотири, виміряла — роз
ходження. Відразу ж сказала про це дів
чатам.

ЗВЕРНЕННЯ

-

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Сьогодні ми несемо відповідальну вахту на честь знаменної 
події — 60-річчя Ленінською комсомолу, на честь XVIII з’їзду 
ВЛКСМ і XXIII з’їзду ЛКСМ України.

Програмою дій для кожного з нас стали рішення грудневого 
(1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, положення виступу на ньому Ге
нерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва, Лист ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання соціа
лістичного змагання в 1978 році.

Дорогі суперники по змаганню!
Ми з вами на совість попрацювали в ювілейному році. Від-

21 лютого 1&78 року

Доброзичливий тон Люби ПОЗИТИВНО 
вплинув на дівчат. Відтоді браку жодна з 
них не допускає. Вони зрозуміли, що нечес
но підводити бригаду, до того ж такі, як 
Люба, не пропустять недоброякісних дета
лей.

Васильєву розшукала я того дня на репе
тиції заводського хор/. Білява Дівчина в 
акуратно пов’язаній хустці-трикутнику біль
ше нагадувала десятикласницю, ніж робіт
ницю з п’ятирічним стажем. Тендітна, ніж
ний рум'янець на щоках, великі, по-дитя
чому широко розплющені голубі очі ---
так і бачиться на ній шкільна форма. Люба 
й справді ще школярка — вчиться в оди
надцятому класі вечірньої школи. Логічно, 
що потім буде вступати до технікуму чи 
інституту. І чую у відповідь на таке припу
щення:

— Ще не вирішила з подальшим навчан
ням. Точно знаю: професії своєї не зраджу.

У комітеті комсомолу другого механо
складального цеху секретар Віталій Бєло- 
стоцький розповів про те, що Люба Ва
сильєва тільки недавно вийшла на роботу. 
Мало не три місяці хворіла. Лікарі радили 
перейти на легшу роботу.

— Не зможу, — відказала тоді Люба. — 
Бо не уявляю себе без бригади, без цеху, 
без езого верстата. От саме без них мені й 
буде важко...

О. БАСІНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

чутний наш внесок у виконання народногосподарських планів 
другого року п’ятирічки. Давайте збережемо цей трудовий запал 
на кожному робочому місці Досвід, набутий у змаганні ювілей
ного року, візьмемо на майбутнє. Нам належить по-ударігому 
пронести вахту молоді республіки під девізом «Від 60-річчя Вє-_ 
ліікого Жовтня до 60-річчя ВЛКСМ — ударними комсомоль
ськими темпами!» В цьому поході ударників будемо нетерпимі 
до проявів безгосподарності, байдужого ставлення до праці та 
її кінцевого результату'.

Закликаємо вас, молоді трудівники Кіровоградщіми, ділом 
відповісти на клич партії активно включитися у Всесоюзне со
ціалістичне змагання за виконання і перевиконання планів тре
тього року п’ятирічки! На прапорі нашого змагання напишемо 
лозунги дня: «Працювати без відстаючих!», «Працювати сьогодні 
краще, ніж учора, завтра краще, ніж сьогодні!» Ознаменуємо 
60-річчя Ленінського комсомолу ударною працею, примножен
ням рядів правофлангових соціалістичного змагання!

АГАННЯ В ГОЛОВНИХ ВИМІРАХ
ЗАВДЯКИ КОМСОРГУ

Микола СКАЛОЗУБ, ро
бітник очисного вибою до
бувної дільниці № 1 шах
ти «Світлопільська», груп- 
комсорг комсомольсько- 
молодіжної зміни:

— Початок минулого 
року — час народження 

. нашого комсомольсько- 
молодіжного колективу. 
Ніде правди діти, нелегко 
було комплектувати нашу 
зміну. Не дуже охоче 
йшла адміністрація на пе
рестановку людей. І тіль
ки завдяки комсоргові 
шахти Володимиру Григо- 
рашу появилася наша ком
сомольсько - молодіжна 
зміна — зумів перекона
ти, що потрібні й корисні 
такі колективи, як наш. Ми 
й справді довели, що це 
так. Одразу після затверд
ження включилися в со
ціалістичне змагання юві
лейного року. Вирішили 

; твердо: щомісяця пере- 
*^виконувати планові зав

дання. Перший місяць ви
йшло, другий — теж... І 
хлопці загорілися бажан
ням випередити інші змі- 

• ни — вже ж спробували 
свої сили. Коли наприкінці 
місяця видали на-гора 43 

’ тисячі тонн вугілля — не 
вірилось. Уперше за всю 
історію шахти наша зміна 
встановила рекорд.

Мало ще на олександ
рійських шахтах комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. Правильно було 
рказано на цей недолік на 
листопадовому (1977 р.) 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни. Думаю, що коміте
там комсомолу потрібно 
активно братися за ство
рення комсомольсько-мо
лодіжних. Приклад нашої 
зміни переконує в цьому.

і

і

І

ченого водія бурякозби
рального комбайна Ана
толія Хамходера. Думав, 
що його наука мені не так 
швидко знадобиться. Не 
дуже довіряють у госпо
дарстві нову техніку мо
лодим. У сімдесят сьомо
му моєму вчителеві дали 
новий комбайн. Я попро
сив бригадира рільничої 
бригади Д. С. Сулиму, щоб 
мені дозволили працювати 
самостійно на нашому ста
рому КСТ-ЗА. Де там! 
Скільки неприємностей 
довелося перетерпіти, по
ки уламав бригадира.

Разом з комсомольцем 
Григорієм Чорнобаєм ство
рили ми на час збирання 
цукрових буряків комсо
мольсько-молодіжний екі
паж. У соціалістичному 
змаганні серед таких екі
пажів України зайняли од
не з перших місць. Своїм 
КСТ-ЗА на площі 159 гек
тарів зібрали 5851 тонну 
солодких коренів. Вва
жаю, що нам, молодим 
механізаторам, не тільки 
можна, а й треба довіря
ти техніку. На жаль, в 
урожайних на цукрові бу
ряки західних районах об
ласті вирощуванням цієї 
цінної культури займає-

ться поки що дуже мало 
комсомольсько - молодіж
них колективів.

НИНІ — НЕ В КУРСІ...

Валерій ЛОБАСОВ, бри
гадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади вер
статників цеху № 8 голов
ного заводу виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія»:

— Наша бригада — єди
ний комсомольсько-моло
діжний колектив у всьому 
цеху. Причина об’єктивна. 
Цех невеликий, створити 
другу таку бригаду зараз 
неможливо: мало молоді. 
Тож змагаємося з немо- 
лодіжним колективом.

Раніше було значно легше 
тримати руку на пульсі зма- 
ганни. Регулярно проводили 
загальнозаводські комсомоль
ські збори, на яких оголошу
вали підсумки і нагороджува
ли переможців. Очолювану 
мною бригаду не раз визнава
ли кращим молодіжним ко
лективом підприємства.

Але останнім часом цю доб
ру традицію трохи забули.

Гласність змагання се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів заводу 
повинна бути ширшою, 
оперативнішою. У масшта
бі цеху ми ще орієнтує
мось, хоча й тут є свої

проблеми, а в масштабах 
заводу... Завдання 1977-го 
бригада верстатників вико
нала на 127 процентів, 
план двох років п'ятиріч
ки — до 60-річчя Велико
го Жовтня. Як ці резуль
тати виглядають на фоні 
інших колективів? Хто нам 
скаже, крім членів коміте
ту комсомолу, секретаря 
комсомольської організа
ції цеху?

ВАЖКО БУТИ 
ВИМОГЛИВОЮ

Євгенія МЕЛЬНИЧЕНКО, 
групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву молочнотоварної 
ферми колгоспу «Родина» 
Долинського району:

— Невеликий у нас ко
лектив, усього дванадцять 
чолозік. Серед них вісім 
комсомольців. Завзяті всі, 
працьозиті. Торік загалом 
по фермі надоїли 3450 кі
лограмів молока від кож
ної корови, зайняли пер
ше місце в соціалістично
му змаганні серед комсо
мольсько-молодіжних ра
йону.

Рівняючись на ветеранів Лю
бов Микитівну Куйовду, Лі
дію Остапівну Антоненко, Єв- 
докію Антонівну Бондарець, 
комсомолки Галина Шандро, 
Галина Шевченко, Валентина

• ЙДЕ 
ВСЕСОЮЗНИЙ 

МІСЯЧНИК 
ОБОРОННО 

МАСОВОЇ 
РОБОТИ

НАЗВАЛИ
ОРЛОМ

Маркова, .Марія Толуб’як тру
дяться на совість. До дня 
60-річчя ВЛКСМ колектив зо
бов’язався одержати від кож
ної корови 3200 кілограмів 
молока.

Та важко мені, завідуючій 
фермою, бути вимогливою 
(торік, наприклад, можна бу
ло 6 не 78, а всі 100 процентів 
иродужції продати державі 
першим сортом). Приміщення 
старі, механізація — міні
мальна. Ручна праця перева
жає. Біля відгодівельного 
комплексу планують збудува
ти приміщення для дійного 
стада. Але коли цс буде? Тим 
часом паш комсомольсько-мо
лодіжний колектив працює нг 
з полною віддачею.

А ЧИ ПРАВИЛЬНО ЦЕ: 
ПІД ОДНУ МІРКУ?

Микола КОЗЕНКО, ме
ханізатор колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Бобри- 
нецького району:

— У нашому колгоспі 
працьовиті люди. Троє мо
їх земляків удостоєні 
звання Героя Соціалістич
ної Праці. 1 серед моло
дої хліборобської зміни 
багато справжніх господа
рів полів і ферм. Та якось 
так у нас виходить, що ко
мітет комсомолу наче па
синок у правління кол
госпу. Комсомольського 
ватажка не спитають, хто 
з молодих колгоспників у 
першу чергу потребує 
житла, кому слід дати но
ву техніку. Навіть умови 
соціалістичного змагання 
однакові і для досвідче
них працівників, 
юних.

♦•есту*-"

нам Потрібне
ДОВІР’Я

Валентин ЯСТРЕМ- 
СЬКИЙ, тракторист кол
госпу імені Фрунзе Улья
новського району,

— Позаминулого року 
був я помічником досвід

Йшли бої за село Пок- 
ровське.

Був сонячний день. І бу
ло видно, як у небі спа
лахнув червонозоряний 
літак, підбитий ворожою 
зеніткою. Льотчик з вели
кими зусиллями перетяг
нув за лінію фронту, та 
коли вистрибнув з пара
шутом, вітер поніс його в 
бік противника. 
приземлився за 
Місцеві жителі не встигли 
врятувати його — фашис
ти першими кинулись до 
парашутиста. Але їх зупи
нила автоматна черга. 
Звідки взявся той автомат 
у нашою пілота, так і до
нині невідомо. І а фашис
тів він зупинив. Стріляв і 
відбігав 
Раптом 
жинцям 
машина 
датами 
Знову нерівний оій. Піло
та поранено в ногу. Огжє, 
до лісосмуги він уже не 
добіжить. Швидше б до 
зруйнованого корівника. 
Але тут знову ворожа ку
ля наздоганяє його, коли 
він полоснув іще однією 
автоматною чергою по во
рожих солдатах. А фашис
ти наближалися. Мужній 
воїн вичікував такого мо
менту, щоб жодна куля 
не пропала марно. І ось ' 
остання черга. Падають 
убиті гітлерівці. А льотчик 
відкинув 
стріляє з 
клав ще 
постріл 
ним...

Вони знайшли його в 
бур яні безмовного. І се
ляни були здивовані, коли 
побачили, що гітлерівці 
самі ховали радянського 
воїна. Відомі своєю жор
стокістю фашисти копали 
могилу, і німецький офі- в 
цер поставив за приклади 
своїм солдатам мужність« 
радянського льотчика... я 

* * ч.
Чверть століття ім’я ге

роя було невідомим. Та 
завдяки червоним слідо
питам ми тепер знаємо: 
там, на ростовській землі, 
в 1943-му загинув смертю 
героя гвардії молодший 
лейтенант Григорій Лук’я- 
нович Письменний. Напи
шіть у Ростов-на-Доьу, в 
школу № 40, і вчителька 
В. С. Гура разом зі своїми 
вихованцями повідомить, 
що Письменний родом із 
села Омельника Онуфрі- 
ївського району Кірово
градської області. Ви ді
знаєтесь, що його 
Ще до війни виїхала 
бардино-Балкарію, 
Григорій разом зі

Пілот 
селом.

до лісосмуги, 
на підмогу чу- 
примчали авто- 

і мотоцикл із сол- 
та офіцерами.

Під ЧАС ЗУСТРІЧІ в обкомі комсомолу.
♦ото В. КОВПАКА.

автомат і вже 
пістолета — по
двох. Останній 
Dye приглуше-

ам я 
в На

що 
,_____ своїм

братом Семеном учився в 
аероклубі, потім — в авіа- 
училищі. Обидва вилітали 
в небо і збивали ворожі 
літаки. І ось той останній 
бій над селом Покров- 
ським Ростовської області. 
Останні хвилини життя мо
лодого воїна. Вони були 
дорогими для нього. Але 
він зробив усе можливе, 
Щоб віддати своє життя
він зробив усе //. 
Щоб віддати своє .......
за Батьківщину теж якнай
дорожче...

1 його, Григорія І 
менного, пзм’ятають 
ди. Край дороги за селом 
Покровським стоїть обе
ліск, увінчаний червоною 
зіркою.

Пись- 
, лю-

'І

І. КАЛІНІН, 
підполковник запасу.
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ЛИСТ У «ВІТРИЛА»

“21 лютого 1978 року

КЛУБ СТАРШОКЛАСНИКІВ
■

Розкажу про свою вчительку

І
СКЛАДНЕ ВОНО. ЖИТТЯ... Фото В. ГРИБА.

—

Добридень, дорога редакціє!
Хочу розповісти тобі про себе 

попросити у тебе поради.
Звуть мене Світлана, вчусь я

А МОЖЕ,

І НАША
1 ТАМАРА

в 
середній школі № 22 міста Кірово
града. Цього року закінчую деся
тий клас. Отож, мабуть, саме час 
думати про вибір майбутньої про
фесії. І я думаю...

Раніше, пишучи шкільні твори на 
тему «Ким ти хочеш бути?», я ви
водила впевнено, твердо: «Буду 

■ вчителькою». Це було звично, ні
коли не викликало ніяких сумнівів, 
цілком улаштовувало мене, моїх 
друзів, батьків. А ось тепер...

Ні, це сталося не раптом. Я, як і 
раніше, люблю дітей, можу гратися 
з ними з ранку до вечора, приду
мувати для них щось цікаве, нове. 
І все ж я зрозуміла, що вчителькою 
бути не зможу. Більше того, вчи
телькою бути не хочу. Я поки що 
нікому не казала про роботу, якій 
я мрію присвятити своє життя. Не 
казала, бо... боюсь. боюсь...

З стор.

я помиляюсь?
і являю, як здивуються всі, як поч
нуть мені заперечувати і доводити, 
що захоплення це тимчасове, що 
так часто буває в такому віці, що 
не обов’язково пройде. До гою ж 
робота ця взагалі не для мене. Нев
же я не зможу знайти собі чистішу

і спокійнішу роботу? 1 взагалі, звід
ки, власне, таке бажання у мене, у 
міської дівчини? Знаю, що гак бу
де, бо вже була свідком таких роз
мов. Мова тоді, щоправда, йшла не 
про мене...

А я все-таки буду механізатором. 
Я й сама не можу пояснити, чому я, 
міська дівчина, хочу плекати 'землю 
і вирощувати хліб, хочу сісти за 
кермо комбайна. Я знаю, що про
фесія вчителя і мехаиізатора одна
ково важливі й потрібні в нашій

країні, як і багато інших. І все ж 
вірю, що моє — го гаки нолс,_ хліб, 
машини. 1 вступатиму 
якщо туди приймають 
середньої школи.

А може, я все-таки 
Може, матимуть рацію 
мовлятиме мене, переконуватиме, 
радитиме подумати ще? Так хотіло
ся б знати думку моїх однолітків, 
таких же школярів, котрі збираю
ться вибирати життєвий шлях. 1 
людей старших, тих. хто може поді
литися своїм досвідом. Це ж так 
важливо — знайти 
житті.

до СИТУ, 
випускників

помнляюсь? 
ті, хто від-

своє місце в

БЕЙЄРБАХ.Світлана
м Кіровоград.
Від редакції: Ми 

Світлані, що випускників 
шкіл теж приймають до 
професійно-технічних училищ. А від
повідей на решту запитань чекаємо 
від читачів «Вітрил». Адже Світла
на хоче почути вашу думку, стар
шокласники.

повідомляємо 
середніх 

сільських

(самійлівна

1

І

...Це було три роки то
му. За вікном про щось 
гомоніло бабине літо, го
робчик заклично виспіву
вав, пурхаючи між позо
лоченим листям дерев. На 
подвір’ї, граючись, бігала 
малеча, сперечалися стар
шокласники. Велика пе
рерва... Дзвінок пролунав, 
як завжди, зовсім неспо- 

і дівано. У нас за розкла- 
1 дом — алгебра. Всі по

мітно хвилювалися, чекали 
нового вчителя математи- 

[ ки. І ось відчинилися две- 
■ рі, до класу зайшла вона.

Зайшла й... усміхнулася. 
І Не зупинилась біля вчи

тельського стола, а стала 
і поміж партами. Чорнява, 

невисока, струнка і така 
мила! Чи думала вона то- 

і ді, що ввійшла в серце 
кожного?

Улюблена вчителька... 
Вчителька-товариш...

І
 Вона — справжній пе

дагог, бо любить дітей і 
свою професію, таку важ
ку і водночас прекрасну.

На урок до Тамари Са- 
мійлівни Коноваленко 
йдеш, як на свято. Бо ви
кладає вона не сухо, а так, 
що навіть загальновизна
ним ледарям цікаво, вони, 
слухаючи свою вчительку, 
щодня роблять відкриття, 
нехай маленькі, але важ
ливі для себе.

Як хороше, коли 
ааєш, що вчитель 
лений, а не просто 
програму»! Тамара 
ліана не обмежується 

знаннями зі свого пред
мета. З нею можна пого

ворити про все на світі. 
Вона перш за все справж
ній друг дітей, старший 
товариш.

З нею учні швидко зна
ходять спільну мову, ДОВІг 
ряють найзаповітніші та
ємниці, радяться в тяжкі 
хвилини, розповідають 
про біду. По-моєму, прос
то легше жити, коли твер
до впевнений, що вчитель
ка завжди знайде час 
(якого так небагато), щоб 
допомогти словом і ді
лом, у чомусь поправити, 
зупинити. їй розповідаєш 
усе, не боячись, що бу
деш осміяним, що вона не 
зрозуміє тебе.

Я дуже люблю, коли Та
мара Самійлівна просто 
розмовляє з нами — з 
усім класом або з кимось. 
Душа у неї добра, і це так 
швидко відчувають її вихо
ванці. Вчителька поважає, 
учнів, звідси — повага до 
неї, як учнівського так і 
педагогічного колективів. 
Ми говоримо з нею про 
все: про книги, про життя, 
про любов... Учителька ве
села, жартівлива. Завжди 
пам’ятає, що й сама ко

лись була ученицею.
Засумували четверто
класники за своїм керів- 

I ником, коли довгий час 
‘амари Самійлівни не 5у-

відчу- 
захоп- 
«жене 
Самій-

по в школі. Та тільки 
вернулася із санаторію — 
зразу до своїх вихованців.

Пам ятаю, хтось із них, 
біжучи мені назустріч 
лунким шкільним коридо
ром, гукнув: «Наша Тама
ра Самійлівна приїхала!» 
Наша... і більш ніяких по
рівнянь. Наша... Скільки 
тепла і любовії Чи можна 
сказати краще? Я чула, її 
ще звуть Конвалією. І во
на схожа на цю ніжну 
весняну квітку. Привітна, 
щира, дуже гарна, ніжна 
й любляча мати.

Сім'я... Сюди єона по
спішає після напруженого 
трудового дня. Тут її че
кають чоловік Віталій Єв
генович і діти: Світлана та 
Володя.

Сьогодні зустріли її ко
ло воріт, у снігу, веселі, 
розчервонілі. Вже майже 
зовсім дорослі, а ще й досі 
ревнують маму одне до 
одного: кого за столом 
посадила поруч, кому кни
гу пообіцяла... Смішні, чо
го турбуватись: материн
ського серця на всіх ви
стачить. Кожного ранку, 
заплітаючи косички Світ- 
ланці, згадує, як її дворіч
на донечка цілком серйоз
но казала: «Мамо, я тебе 
добросовісно люблю!» А 
ось вона вже й школярка. 
Як швидко летить часі Че
рез два роки Володя за
кінчить школу. А скільки 
турбот було з нимі Сьо
годні — прийде з розби
тим коліном, завтра — 
куртка вся в землі: «Попав 
під обстріл противника». 
Та не брав 
серця турбот і нарікань 
батьків. Смирно вислухає, 
пробуркоче «більше не 
буду», а тільки залишиш 
одного — то на дерево 
вилізе, то виміряє глиби
ну калюжі. Як важко було 
підтримати йога прагнен
ня до мужності, знайти 
для її утвердження до
стойні шляхи і можливос
ті! Торік він побував в 
«Артеку». Попереду у ньо
го велике життя. Який 
шлях вибере? Вона вірить, 
що стане справжнім гро
мадянином Радянської 
країни.

Скільки питань, скільки 
думок хвилюють її... Про 
що замислилася, схилив
шись над класним журна
лом? Яка спокійна і пре
красна жінка, що віддає 
людям своє велике, щире 
серце.

Спасибі ж Вам, Тамаро 
Самійлівно, за Ваше доб
ре серце, за те, що ви
брали найблагороднішу, 
найпочеснішу і найважчу 
в усьому світі професію. 
Спасибі за радість, яку Ви 
даруєте людям.

В. БАЛАН, 
учениця 10 «Б»_ класу 
Маловнсківської се
редньої школи № 3.

близько до

Розмова 
після уроків .ПРИНЦИПИ

життя

СИТУАЦІЯ
ОПОВІДАННЯ

Біля дверей класу — своєрідного СП, 
спостережного пункту, — на мене чекала 
(вже вкотре!) Люда зі своєю незмінною 
«підігріваючою» фразою:

— Відчуваю я, Сергію Михайловичу, 
що н сьогодні ви будете таке розпові
дати... .

Вона заплющила навіть очі і, грайли
во похитуючись на каблуках імпортних 
чобіток, відчинила двері. Я зайшов за 
нею слідом, нервово кинув журнал на 
стіл і повідомив принишклому класові:

— Сьогодні питати нікого не буду.
— Ще б пак! — промовила Люда, пе

ресилюючи гудіння задоволених, радіс- 
но-збуджених голосів дев’ятикласників.

— Одного разу ми поверталися з 
маршруту, — почав я інтригуюче. — 
Неймовірна втома лягла на плечі, і вже 
несила була переставляти ноги. Здава
лося, що ми не зможемо дочалапати до 
табору. Нас було двоє: геолог Віктор . 
і я...

Очі двієчника Петренка загорілися ці
кавістю.

— Слухайте далі. Тільки ми подумали 
про відпочинок, як позаду щось зашумі
ло. Оглядаємось — ведмідь!..

— Ведмідь?.. — донеслося з глибини 
класу.

— Він самий, — набрав я в легені по
вітря (десь вичитав, що допомагає від 
хвилювання). — Так от, рушниця в табо
рі, а за плечима лише рюкзак... Що ро
бити? Як діяти?

У класі стало тихо, і я відчув: холод
ний піг зрадливо виступив на чолі.

— «Слухай, друже, що ж то тепер 
буде?» — спитав, хвилюючись, Віктор.

— «Може, давай його — цеглина
ми?» — запропонуєав я нісенітницю.

— Але ж то — ведмідь! — Терпіння 
дівчинки досягло апогею.

— У тому-то й річ, Політова, що вед
мідь, до того ж найнебезпечніший.

— Ой, не треба... — знову зойкнула у 
відповідь.

— Я так само подумав: «А якщо він— 
нас?!» І раптом дигимося — ведмідь по
вернув і пішов геть.

в геологи.
мене відбулася 

батьками.

...Після шостого уроку Люда свій «спо
стережний пункт» перенесла до вчитель
ської.

— А страшно було, Сергію Михайло
вичу?

— Страшно, — відповів для годиться, 
бо ще раз повертатися до «страхів» у 
мене не було ніякісінького бажання.

— А ведмідь який, бурий?
— Коричневий, з підпалинами.
— І багато їх там?
— Заходять.
— Дуже часто?
— Коли як.
— А я все одно піду 
На день пізніше у 

аудієнція з Людяними
— Спить на картах, — розвів руками 

«глава сімейства», немовби хотів обня
тися зі мною.

— Щонеділі натягає на плечі рюкзак і 
йде кудись, а повертається аж увечері, — 
прийшла на. допомогу мама. — Каже, що 
пішла в маршрут. Не знаю, в який мар
шрут, але те, що у неї трійки пішли, — 
то вже факт. Фа-а-акт!

Слухаю мовчки, намагаючись бути спо
кійним, безпомічно шукаю виходу з кон
фліктної ситуації, що склалася.

— Добре. Я поговорю з Людмилою, — 
якомога суворіше обіцяю знервованим 
батькам.

— Поговоріть, Сергію Михайловичу, 
будемо дуже вдячні, — підбадьорює 
«глава сімейства».

— Вам це не становитиме труднощів, 
адже ви на ведмедя голіруч ходили. — 
Мати дівчини дивиться на мене так, ні
би я вже років п’ять харчуюся лише си
рою ведмежатиною. І стає враз незатиш
но та незручно. І за себе теж. «Ні, ні, час 
уже закінчувати ці «мисливські опові
дання» та повертатися до викладання 
свого предмета — літератури, — з жа
хом думаю про себе, — а то ще підуть 
плітки, що я вже почав перетворюватись 
у «людожера».

Підручники сховано десь 
у портфелях, там же — 
товсті загальні зошити. Не 
зайде зараз до класу вчи
тель, не відкриє журна
лу, не зупиниться його 
погляд на чиємусь прізви
щі. Уроку не буде. Та зо
сталися сидіти за партами 
десятикласники. Трошки 
схвильованіші, ніж завжди, 
трошки збудженіші.

«Принципи мого жит
тя». Ці слова кожен деся
тикласник вивів на обкла
динці зошита задовго до 
Ленінського заліку. Те
пер, під час заліку, вони 
звітують одне перед од
ним про те, як жили, вико
нуючи свої особисті комп
лексні плани «Вчимося 
комунізму, будуємо кому
нізм». Це не екзамен. Це 
відверта розмова із са
мим собою; з друзями.

Про що розмова? Про 
життя комсомольської ор
ганізації, про життя 10-го 
«А». Про те, як у щоден
ній роботі виростав ко
лектив. Як раділи всі ра
зом, коли зникали з клас
ного журналу незадовіль
ні оцінки у Сашка Кобза- 
щука та Олега Першина. 
Про Сашка Тупицю, кот
рий вирішив не мати трі
йок з біології, хімії, фізи
ки і котрий нині з цих 
предметів має тільки «5» 
і «4». Про трудові десан
ти, про 8 тонн металевого 
лому, зібраних колек
тивно. Про те, як готували 
самі сценарій літературно- 
музичної композиції «60 
героїчних років», як про
водили репетиції і як по
тім їм палко аплодували 
глядачі. Було, може, й 
складно — все самим, але 
ж записано в третьому 
розділі комплексного 
плану: «Вчитися комуніз
му — брати участь у гро
мадському житті класу і 
школи».

П’ять розділів у осо
бистому комплексному 
плані. По всіх п’яти ана
лізували свою роботу Віта 
Олексієнко, Алла Гераси
менко, комсорг Віта Ко- 
нарєва, всі десятикласни
ки. Бо слова «принципи 
мого життя» не тільки за
писано на обкладинках за
гальних зошитів, у яки> 
школярі конспектують ле
нінські праці, важливі 
партійні документи. Ц 
слова в їхніх душах, зі 
ними вони жили і жити
муть, за принципами ра 
дянського життя.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
учитель.

Л. ВДОВІНА, 
старша піонервожата 
середньої школи Кз 16 
м, Кіровограда,



До 60-річчя Збройних Сил СРСР

під-

„Молодий комунлра

Ілля ГЕЛЬМАН

і тоді в його мові з’являє-

ЗАСТУ П1111 к КОМ ЛИ Д11РА 
ПОЛКУ м. в. млелов.

Перед ним винувато похнюпив голову молоденький 
телефоніст Поморцев. Навіть побачивши командира 
полку, не міняє пози. В цю мить для нього старшого 
від сержанта нікого немає. Зате Кулибаба — висо
кий, ставний, красивий — повертається і віддає честь 
командирові. На грудях у нього дзенькнули орден 
Слави і медаль «За відвагу».

— В чому справа, товаришу старший сержант? За 
що його так вичитуєте?..

— Не знаю, як його ще вчити, — Кулибаба блис
нув очима па Поморцева. — Узяв та й включив лі
нію до клеми ГЗ. А через це двадцять хвилин зв’яз
ку не було. Обида бере, товаришу полковник. Ко
мандир взводу час засікає. Каже, моє відділення — 
найгірше...

— Відділення Кулибабп, — доповідає лейтенант 
Аидріюк, що появився з просіки і віддав честь, — 
одержує двійку.

—Оцінки змінити ие можу,—розводить руками батя.
Перш ніж піти, він відводить Кулибабу в бік і ти

хенько каже йому: «Наказую і раджу: ніколи не під
вищувати голосу. Тільки з бою. бо там інакше нічо
го не почуєш, брате. Ось так!..»

* * * *

своїм курсом». По «закіп їси- 
ні — новини.

• 24 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8,55 
«Відгукніться, сурмачі!» 9.25 
Фільм «Офіцери». 10.55 — 
Музичний телефільм «Мис
тецтво — солдату». 14.30 — 
«Твій труд — твоя висота». 
Док фільм. 15.50 — Фітьм- 
коицепг. 16.30 — «Віл 14 до 
18». 17.00 — «Москва І моск
вичі». 17.35—Кантата М. Пес
кова «Клятва Батьківщині». 
18.00 — «День за днем». (К-л). 
18.15 — До річниці XXV з’ї;*у 
КПРС. 19.05 — К. т. «Мережи
во танцю». (К-д). 19.35 —
«Техніка Ферм — у надійних 
руках». (К-д). 19 45 — Фільм 
«Актриса» 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм «Медовий мі
сяць». 22.55 — Співає Є. Чер
вониш. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.90—
Кают-компанія «Глобус». 11.00
— Новини. 11.10 — «Хроніка
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Зібрати всіх комсомольців взводу в бою неможли
во. Радисти й телефоністи — на різних пунктах, і 
тільки за «почерком» в ефірі, по голосу в телефонній 
трубці узнають один одного. Навіть після бею. зв’яз
ківцям. аби скликати збори, доводиться просити 
почергувати біля апаратів розвідників та вогневи
ків Так зробили н цього разу.

Зібралися хлопці в землянці. Жартують, раді, що, 
нарешті, зустрілися.

— А ти все ростеш, — говорить Кулибабі Асат
рян, — і сам не низький, але ледве досягає йому ло 
плеча... — Диви, вже голитися почав? Ой-ой, зовсім 
мужчина Дмитро Кулибаба...

Кулибаба стримано усміхається:
— Замовкни, Ашоте! А то хоч ти й секретар паш, 

а в президію пе висуну. Хочу посидіти з тобою по
руч...

Дія освітлення землянки я дозволяю використати 
станцію, призначену для зарядки акумуляторів. 
Отож, у приміщенні світло, мов у клубі. Люди, звик
ши до коптилок та свічок, заходячи, жмуряться. За- 

I кінчуюгься останні приготування. Кілька чоловік 
І пораються біля сто ту. інші розставляють наспіх зби

ті лави і стільці, що не відомо, де взялися. Поріг пе
реступає майор Ліаслов.

— Ох ти як світло! А про маскування не забули? 
«Горбиль» літає.

Перше питання порядку дня: прийом до комсомо
лу рядового Поморцева. Той соромливо виходить до 
столу. Під «нуль» острижений, у завеликій гімнастер
ці я важких чоботях, він здається підлітком, хоча й 
міцнеиьхий.

— Що сказати?.. — говорить тихо й нерішуче. Я— 
з Сибіру Батько був робітником. Загинув на війні... 
Мати — домогосподарка Тепер — на заводі, на бать*  
новому місці. Я вчився в шкоті, потім у ФЗН. У пол
ку недавно. Нагород і стягнень пе маю...

— Хго хоче говорити? — запитує головуючий 
Асатрян, коли Поморцев сів па передню лаву. (Кулп-

(Продовженчя. Пбч див. «Молсднй комунар*  за 9. 11. 14. 
16 та 18 лютого ц. р.).
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Музичний теле
фільм. 9.10 — В. Овечкін. 
«Впертий хутір». 9.45 — «З 
емблемою ЦСКА». Про воїнів- 
спортсменів. 10.15 — «Пісня 
далека й близька». 11.30 — 
О. Твардовськнй. «Василь 
Тьоркін». Фільм-вистава. 13.20 
— «У пас в гостях». Концерт. 
(К-д). 14.05 — Телефільм.
(К-д). 14.20 — «По музеях і 
виставочних залах». 14.50 — 
Фільм «Океан». 16.15—Фільм- 
концерт «Нам дороги ці забу
ти не можна». 17.00 — Док. 
телефільм «Присяга». 18.00 —

К. т. «Радянській Армії — 
60». Виступ обласного вій
ськового комісара П. П. Ки
таєва. (К-д). 18.15 — Фільм
'Офіцери». 19.45 — Сьогодні— 
День Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту. 20.00
— Вечір у концертній студії 
Останкино, присвячений 60-піч- 
’ію Радянської Домії і Вій
ськово-Морського Флогу. (21.00
— «Час»). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.СО- 
Концерт-вітання воїнам Ра- 
дгнської Армії і Військово- 
Морського Флоту. 11.00— Но
вини. 11.15 — «Поезія». 17.10
— Для школярів. «Вперед, 
орлята». Зустріч з вихован
цями Київського суворовсько- 
го військового училища. 17.45
— «Згадують петепани». 1« 00
— «Вітчизни вірнії сини». Ра
портують воїни Чсрвонопра- 
пориого Київського військово
го округу. 19.00 — Вісті. 19.30
— Коннерт ансамблю пісні і 
танцю .Чсрпонопраг.орного Ки
ївського військового округу. 
20.50 — «На добраніч, літи!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Кіно- 
фесгипаль до 60-річчя Зброй
них Сил СРСР. Фільм «Іду

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 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 23025, Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 80.

бабі так і не гдалося посидіти з приятелем пліч-о- 
пліч: Асатряна таки висунули в президію),

Встає Кулибаба.
— Вношу пропозицію: з прийомом до комсомолу 

Поморцева зачекати.
— Чому? Хлопець він- хороший.
— 1 в зв’язку розбирається...
— В чому ж справа? Хай Кулибаба пояснить свою 

«пропозицію»... — вимагають збори.
Кулибаба виходить до столу, але звертається чо

мусь до президії:
— Не можемо ми його прийняти.

внаслідок чого...

Погано піп ще 
знає свою професію. Усе відділення зганьбив: 
ключив ііпію до клеми ГЗ,

Дружній регіт. Помор- • 
пев сидить, раки пече. 
Усім уже набила оскому 
ота злощасна історія з 
клемою. А Кулибаба — 
своєї:

— Почекаємо, подиви
мось. .Хай себе спершу 
зарекомендує.

— Я не згоден з Ку- 
либабою, — говорить Ан- 
дріїок. Обличчя в нього, 
як завжди, похмуре. — 
Виходить, ми в комсо
мол повинні приймати 
довершених героїв та 
екстра-спеціалістів. А ті, 
зовсім юні, котрі ще 
г.с встигли ними стати? 
Моя пропозиція — прий
няти товарища Помор- 
цева.

Асатрян схвильований, 
ться кавказький акцепт:

— Ти мені друг, Мпгя-, так? Ллє я тебе пе розумію. 
Чого ти хочеш? Немає в Поморцева медалі? Буде. 
Може, героєм ще стане. Професії нема? Є. Бій — 
хороший воїн, ти йою погано знаєш. Клеми плутає... 
А ти? Арткоманди плутав. Пам’ятаєш? А зараз, 
бач, —'першокласний спеціаліст.

— Ви тут досить дружно накинулися па товариша 
Кулибабу. — взяв слово Маслов. — А розібратись — 
і Кулибаба пе проти. Він уболіває за справу. І це 
добре. Від імені комуністів полку я збирався висту
пити в другому питанні порядку денного — «Зв’яз
ківці в боях за Берлін». Але раз так вийшло, скажу 
зараз. Фашисти програли війну. Па що ж гітлерівці 
ще надіються? — голос Маслова, його відкрите об
личчя спокійні. — Чего хочуть? Насамперед, 
тягнути війну. А 
капцям.

Глибока тиша.
— Берлінський 

солдатів, тисяч' гармат, танків, 
столиця перетворена V фортецю. Ясно, що 
впрппиїь ке облога. Тільки штурм! Буде важко, ду
же важко. Комсомольці підуть з комуністами перши
ми. І якщо сьогодні, коли готується штурм. Помор
цев просить прийняти його до комсомолу. МИ кажемо 
йому: руку, товарним! Ставай у наші ряди!

(Далі буде).

за- 
якщо її віддати Берлін, то амери-

Чути дихання людей.
гарнізон налічує більше мільйона 

літаків. Фашистська 
справу

наших днів». -Роздуми про но
вий документальний фільм 
«Розум, честь і совість епо
хи». 11.40 — «Шкільний ек
ран». 10 клас. Російська літе
ратура. 12.10 — «Інформація і 
науково-технічний прогрес». 
12.40 — «Телеслужба хорошо
го настрою». 16.25 — «П’яти
річка ефективності і якості». 
Харківський промисловий
комплекс тракторобудування. 
10.55 —Для школярів, «Па
роль «Дружба». 17.30 — Рес
публіканська фізико-матема- 
тична школа. Передача 2. 
18.(Ю — «На шкільних, широ
тах» 18.30 — Говорять деле
гати XXV з’їзду КПРС. 19.00 
— Вісті. 19.30 — Новини кіно
екрана. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час»; 21.30 — 
«Кінопанорама». 23.05 — «Ме
лодії лруїів». Бо закінченні
П* ”1>'НИ
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ЛЕГША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— «Умілі руки». 9.30 — «Для 
вас, батьки». 10 00 — «Ранко
ва пошта». 10.30 — «Розповіді 
про художників». 11.00 — «Цс

Тираж 60 600, Індекс 61197«

Розвиваються і міцніють 
також культурні зв’язки 
між нашими колективами« 
Не раз відвідувала Народ
ну Республіку Болгарію 
хорова капела Палацу 
культури імені Жовтня. її 
виступи на підприємствах 
і в сільськогосподарських 
кооперативах завжди ма
ли успіх у наших болгар
ських друзів.

-------21 лютого 1978 року---------- --
О До 100-річчя визволення Болгарії
Справжня дружба вимі

рюється не кілометрами 
дороги, а щирістю взаємо
відносин. Калиновими мо
стами поєднали нас світлі 
літа з колективом толбу- 
хінського заводу «Маяк», 
що випускає посівні ма
шини. Серед них є сівал
ки, конструкцію яких роз
робило наше конструк
торське бюро.

Взаємний обмін делега
ціями, досвідом перетво
рився в життєву необхід
ність. Кожний приїзд бол
гарських друзів на «Чер
вону зірку» і відвідини на
шими заводчанами Болга
рії виливаються у свято 
братерського єднання, в 
інтернаціональне торже
ство.

В один із таких приїздів 
болгарських машинобудів
ників до нас на завод ми 
передали гостям креслен
ня нової зернової сівалки 
СЗ-3,6. Машини саме цієї 
марки Болгарія закуповує 
у нас. Тільки за два роки 
десятої п’ятирічки черво- 
нозорівці відправили в 
НРБ 427 згаданих сівалок і 
на 9 тисяч карбованців за
пасних частин до них. Те
пер болгарські друзі ос
воюють випуск їх на своє
му -заводі. Щоб подати ціоналізму. Ми 
толбухінцям практичну 
допомогу, до них кілька 
разів виїздили головний 
технолог Ф. М. Гаркавен
ко та інші провідні спе- ,...............
ціалісти. «Червоної зірки». Болгарії від фашистського

У різний час гостями 
червонозорівців були ди
ректор толбухінського за
воду «Маяк» А. Петков, 
секретар завкому БКП 
М/ Станчев, голова завко
му профспілки І. Раділов, 
секретар заводського ко
мітету- ■ * Димйтровської 
спілки молоді - Я. Петров.

У дні підготовки до 
60-річчя Великого Жовтня 
широкого розмаху набра
ло змагання між кірово
градськими і толбухін- 
ськими машинобудівника
ми. Розроблено умови до
говору на 1978 рік.

КАЛИНОВІ .
МОСТИ

ДРУЖБИ
Уся робота по зміцнен

ню і розвитку братер
ських зв’язків координує
ться заводським відділен
ням Товариства радян
сько-болгарської дружби. 
Центральне місце в. ній ’ 
займає пропаганда .ідей 
соціалістичного інтерна- 

організо- 
вуємо читацькі конферен
ції, лекції та бесіди в це
хах і відділах заводу, зу
стрічі червонозорівців з 
учасниками визволення

гніту.
Калинові мости дружби, 

їх перекинуто із сьогоден
ня в далеке майбутнє. На
передодні знаменної да
ти — 100-річчя визволен
ня Болгарії від турецького 
ярма — ми від щирого 
серця бажаємо нашим 
другарям сонячних доріг 
і високих творчих злетів.

А. ШИЛО, 
голова первинної орга
нізації Товариства ра- 
дянсько - болгарської 
дружби заводу «Чер
вона зірка».

і

Є КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП
* :И Ф

Лекцію учням Кіровоградсько- 
ю кооперативного технікуму 
прочитала підполковник запасу 
М. О. Ромспська. Тема її висту? 
иу па зустрічі — «60-річчя Ра
дянської Армії». Було про ні_о 
юворнтн Марії Олександрівні, 
адже двадцяті, сім років її жит
тя пов’язано зі Збройними Си
лами нашої країни.

* * *
Учні Рівпянської середньої 

школи № 5 під час Тижня лек-

тора зустрілися зі своїм земля
ком генерал-лейтенантом авіації 
П. С. Шелухіннм. Людина ціка
вої біографії. Петро Семенович 
розповів учням про свої зустрі
чі з В. 1. Леніним, про підпіль
ну роботу в далекому 1918 рот 
в місті Єлнеаветграді. активним 
учасником якої він був.

жку.:?'-'.-!» і - 1 со

ви можете». 11.45 — «Музич
ний абонемент». 12.25 —
«Здоров’я». 13.10 — Народні 
мелодії. 13.25 — Фільм «Вій
ськова таємниця». 14.50 — «У 
світі тварин». 15.50 — Тираж 
«Спортлото». 16.00 — Ппогра- 
ма телебачення ЧС.СР до 
30-річчя перемоги народної 
демократії. 17.15 — «Людина. 
Земля. Всесвіт». 18.00 — Но
вини. 18.15 — Мультфільми. 
18.45 — «9-а студія». 19.45 — 
Телефільм «Шлях до Софії». 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.30— 
Чемпіонат світу.^. з лижного 
спорту. Стрибки з трампліна 
(Фінляндія). 22.00 — «З піс
нею по життю». Всесоюзний 
телеконкурс молодих виконав
ців. По 'закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
«Школа передового' досвіду». 
10.30 — Фільм-концерт «По
смішки Аптеку». 11.00 — Но
вини. 11.15 — «Автомобіліст». 
12.00 — Матчева зустріч ков
занярів СРСР і НДР. Тран
сляція з Київського льодово
го стадіону. 14.00 — «Субот
ній репортаж». 14.30 — «Доб
рого вам здоров’я». 15.00 — 
«Комсомольська традиція». 
(б.ОО — «Сатиричний об’єк
тив». 16.25 — Мультфільм.
16.35 — «Пісні юності». Ви
пуск 7-й. 17.00 — Баскетбол:
«Будіяелміик» (Київ) — «Ка- 
лев» (Талліп). 18.50 — До 
30-річчя історичної перемоги 
трудящих Чехословаччннн над 
реакцією. Виступ Генерально
го консула ЧССР у Києві 
О. Могсльського. 19.00 — Віс
ті. 19.30 — К. Симоков. «Ос
таннє літо». Вистава. 20.2л — 
Концерт. 20.45 — «На добра
ніч діти!» 21.00 — «Час». 21.30 
— Продовження вистави. В 
перерві — новини.

П. С. Шелухін розказав юним 
землякам про В. Чкалова, який 
починав свою службу під його 
командуванням.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час» 8.35 — Гімнастика для 
дітей. 8.55 — «Пісні і танці 
пародія СРСР». 9.50 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 — 
«В гостях у каїки». Телефільм 
«Про -Терсзку і пані Мадам». 
12.15 — «Веселі чотки», 12.30
— «Сільська година», 13.30 —- 
«Музичний кіоск». 1-1.00 ’ — 
О. Корнійчук. «Платов Кре
чет». Фільм-вистава. 16.25 —> 
Грає В. Третьяков (скрипка).
16.40 — «Міжнародна панора
ма». 17.10 — «У вашому до
мі». Музична програма. 18.00
— Новини. 18.15 — «Зима п 
зоопарку». Кіноновела. 18.40
— «Клуб КІІІОІібДОРОЖСЙ».
19.40 — «Радянський Союз 
очима зарубіжних друзів». 
19.55 — Телефільм «Шлях до 
Софії». 2 серія. 21.00—«Час» 
21.20 — Фільм «Коли настає 
вересень». (На зтмевлепня те
леглядачів). По закінченні —< 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -> 
«Теле школа механізатора»^ 
10.30 — «Палітра». 11.00 —• 
Новини. 11.15 — «Село і лю
ди». 12.00 — Матчева зустріч 
ковзанярів СРСР і НДР. 1-1.00
— «Екран молодих». 15.00 — 
«Вітчизни вірнії сини». Ра
портують воїни Червонопра- 
порпого Київською військово
го округу. 17.20 — Для дітей. 
«Натрусив кінозал». 18.20 — 
Концерт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.45 — «Недільний 
сувенір». 20.30 — «Альманах 
кіноподорожей». 20.45 — «На 
добраніч, діги!». 21.00—«Час». 
21.10 — «Вибрані сторінки ра^їзТ 
Лянеької музики». По закіп«' 
ЧСІІПІ — новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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