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Комсомолку Тетяну Нсжон- 
ковську на Олександрійському 
електромеханічному заводі зна
ють як одну з кращих серед 
молодих монтажниць. Вона — 
ударниця комуністичної праці. 
( тавши на переджовтневу тру
дову вахту, Тетяна Нежок-
ковська свої змінні завдання 
виконує на 130—110 процентів.
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РУБЕЖІ
Чи не рано підсумовувати 

перший рік нової п'ятирічки в 
сільському господарстві? 
Справді бо, ще й рільники не 
впоралися на полях, ще тва
ринники добавляють до своїх 
здобутків. Та з цілковитою 
певністю можна судити про ін
ше — моральне піднесення, 
яке панує серед молодих ви
робничників, викликане Поста
новою Центрального Комітету 
партії «Про дальше поліпшен
ня організації соціалістичного 
змагання».

Всі молоді працівники сіль
ського господарства Олександ- 
рійщини охоплені живим, ре
зультативним трудовим супер
ництвом. Райком комсомолу 
розробив умови змагання, за 
якими велике місце відводить
ся засобам морального і ма
теріального заохочення. Ко
жен молодий тваринник, меха
нізатор знас: здобувши перше

СЯГАЮТЬ ВІНЦЕ!
місце, він одержить вимпел 
РК ЛКСМУ, грамоту, премію. 
Його ім'я набуде популярності, 
його ставитимуть за приклад. 
І він знає за що: за відданість 
громадським інтересам, щире 
служіння Батьківщині.

Рубежі, яких ми намічаємо 
досягти, сягають все вище і 
вище, не втрачаючи при цьому 
реальності. Підсумки восьлаи 
місяців у тваринництві, напри
клад, доводять, що домагати
ся 3-тисячного річного надою 
— це вже справа «середняків».

Молоді тваринники Любов 
Фатовенко з колгоспу «Ленін
ським шляхом», Леонід Со
ловков (держкінзавод), Ва
лентина Мартиненко (колгосп 
імені Леніна) мріють, і не без 
підстав про 4 тисячі. Боротьба 
за економне витрачання кор
мів, дотримання розпорядку і 
гігієнічних умов догляду за 

тваринами, пошук резервів — 
ось ті напрямки, якими роз-
гортається змагання.

Погода надзвичайно усклад
нила осінні польові роботи. 
Вони сьогодні 
комсомольської 
району. Молоді 
не пошкодують 
но зібрати досить високий уро
жай цукрових буряків та куку-

ОСЕОВНІ ДЛЯ 
організації 

механізатори 
сил, щоб вчас-

рудзи, не допустивши Етрат.
На фініші першого року но

вої п'ятирічки накал змагання 
посилюється. Цьому сприяє 
глибоке вивчення в первинних 
організаціях району Постанови 
ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення оріанізації соціалістич
ного змагання». Комі смольиі 
ведуть за собою кеспілкову 
молодь.

С. ГЕКАЛО, 
зав. відділом комсомоль
ських організацій Олек
сандрійського РК ЛКСМУ.

------------------ — ЙДУТЬ ЗВІТИ І ВИБОРИ ---------------

«Ми братимемо участь у завершенні дев’ятої п’ятиріч
ки, — сказали на своїх звітно-виборних зборах комсо
мольці групи Т-70-Б Кіровоградського міського професій
но-технічного училища № 4. — Ми з нетерпінням чекаємо 
тієї миті, коли заступимо на зміну у заводських цехах».

Тр АК, з хвилюванням, надією і трішечки
* з тривогою ждуть вони права гордо 
промовити: «Ми — робітничий класі» 
Уже рік виборюють це право у проф- 

. техучилищі. А попереду — ще два роки
навчання. ,

Шифр Т-70-Б читається просто: учні- 
токарі набору 1970 року, група «Б». В 
училищі за ним ховається ще й інший 
зміст — передова, найкраща, найактив
ніша. Без Т-70-Б не обходиться жодний 
концерт, святковий і рядовий, жоден 
спортивний турнір, жоден інший масовий 
захід. Безкомпромісна боротьба у соціа
лістичному змаганні між групами вису
вала багатьох претендентів на першість, 
проте її досі нікому не пощастило випе
редити. г ’

Деякі групи нового набору погрожу
ють відібрати у нас першість, — говори
ла у звітній доповіді секретар комсо
мольського бюро Валентина Тарадай. — 
Тож треба вчитися ще краще, ми не до- 
сягли вершини, окремі учні іноді одерч 
жують незадовільні оцінки. . Коли ми 
хочемо стати добрими робітниками, то

____________________________________

СТАТИ
РОБІТНИКОМ______
ЗА ПРАВО

маємо всі, як один, бути добрими уч
нями.Навчання виявилося головним предметом, обговорення. Які причини недоліків? Які шляхи їх подолання? Такі питання ставились і відповідь на них знаходилась. Очевидно, зборам передувала грунтовна, тривала підготовка, стисла й конкретна доповідь, рядок за рядком, народжувалась при допомозі активістів. Вона іі підказала решті комсомольців, у яке русло треба спрямувати свої виступи.

Вони ще зовсім юні, їхній досвід якщо 
й зробив крок за межі шкільної парти, 
то поки що не далі навчального цеху. 
Проте ж зуміли критично оцінити свої 
успіхи.

Група, як ціле, виглядає активною. Ті. 
хто знаходить час для занять спортом, 
хоровим співом, танцями, горить у гро

мадській роботі, — ті, як правило, одер
жують добрі й відмінні оцінки.

— А трійочники? — запитували старос
та групи Світлана Лугова, учень Василь 
Макух. — Чому вони трійочники? Бо їм 
бракує активності. /Аи забуваємо про 
них. Згадуємо лише на зборах для того, 
щоб присоромити, навіть полаяти. І не 
дбаємо, щоб по зборах вони були в полі 

зору, мали доручення, відчували конт
роль за їх виконанням. Це допомогло б 
пробудити інтерес до громадської робо
ти, до своєї професії і викликало б 
бажання піднятися трохи вище тієї се
редини, за яку не лаять і не хвалять.В училищі набрала поширення практика закріплення за відстаючими міцних знаннями шефів. Та ефективність такого засобу іноді незначна, через те, що тача не незначна відповідальність шефа за підопічного. Комсомольці шукали шляхи її підвищення і, здається, знайшли. На самому початку підготовки до чергового Ленінського заліку вирішили, що тільки тому відмінникові буде зарахований залік, який допоможе подолати відставання своєму- підшефному. Цей пункт стане одним з головних в особистих зобов я- заннях, які візьме на себе кожен учень.

Перед зборами у розмові представник 
комітету комсомолу базового заводу 
«Червона зірка» скаржився, що багато 
випускників ПТУ № 4 дуже швидко за
лишають підприємство. Різні цьому при
чини. Одна з них — у величезних зазод-т 
ських цехах перед незнайомим устатку
ванням молоді робітники розгублю
ються, почувають себе невпевнено, бо в 
процесі навчання користуються застарі
лими верстатами.

— Нам потрібне сучасне устаткуван
ня, — говорила Наташа Кравченко. — 
Комсомольці нашої групи просять: допо
можіть, комсомольці-заводчани.

Наташа розповіла про зв'язки робіт
ників з учнями. Ця дружба принесла чи
мало добрих плодів і вона дедалі міц
нішає.

Комсомольці групи Т-70-Б знову обра
ли своїм ватажком одну з кращих уче
ниць Валентину Тарадай. Після зборів 
їхні обличчя світились вірою □ свої сили.

На свої збори майбутні токарі запро
сили директора училища Л. М. Савченка, 
секретаря партбюро В. /А. Жердісва, 
майстра В. Ф. Воскобовича, інструктора 
ЦК ВЛКСМ Бориса Юдінцева, секретарі 
обкому ЛКСМУ Михайла Громового, 
першого секретаря міськкому комсомо
лу Юрія Руднєва, заступника секретаря 
комсомольського комітету заводу «Чер
вона зірка» Сергія Вишницького.

І. БЕЗДІТНИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

КІРОВОГРАДІ — НА ДРУГОМУ МІСЦІПозавчора в Олександрії, на трасі «Вербова Лоза» відбулися змагання на кубок України з мотокросу.Два дні перед стартом лив дощ. Траса розмокла. Але негода не завадила спортсменам вести напружену боротьбу за почесний приз, а декільком тисячам . уболівальників слідкувати за цікавими поєдинками мотокросистів.Перемогу здобули мотогонщики команди київського СКА, за яку виступали кандидат V майстр і спорту В. Гусятник, майстри спорту В. Черников та В. Ьо- 

бигло, майстер спорту міжнародного класу В. Погребняк. Минулорічні володарі призу, мотогонщики Кіровоградсо- кого автомотоклубу цього разу зади- вольнилися другим місцем, на третьому — спортсмени Чернігівського автомотоклубу.На лівому знімку: другі призери змагань — команда Кіровоградського автомотоклубу (зліва направо) В. Бородай Є. Рнбальчепко, С. Чудннович та В, Юшпн. Фото праворуч: на трасі.Тенет і фото Ю. ЛіВАШНИКОЗА.

ПОХВАЛА-ВОРОТАРЯМФутболісти кіровоградської «Зірки» після тритурового турне по чужих полях, де набрали лише два очка із шести можливих, провели перший матч вдома. Вони приймали тернопільській «Авангард».Наші гравці в цьому матчі били в ціль значно частіше, ніж будь-коли. Але тільки один раз добилися успіху. В першому таймі гол забив Віктор Ступак. У решті
випадків авангардівськнй воротаг» оягт<- вав свою команду від голів. Недарма тве- нери виставили йому добру оцінку 0Ц^17 сереД кіровоградців дістав і Олексій Іонов. І на його долю випало велике навантаження. Він пво- вів матч впевнено і зберіг свої ворота недоторканими. нхунком*1"0ІН°М’ перемогла з ра-
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21 вересня 1971 року

“?л,1 Що "ронозиція соціалістич- 
•г Lи1--"“ “ро скликання зегальио- ^.'/Р^’Сиської цдради з питань безне- 

ґш.АЛ"ІВРоб‘тніЩтва не була такою ояизькою до здійснення, як- зараз, 
с ЛУмка впливових органів 

преси, о також багатьох державних 
і політичних діячів не тільки Європи, 
а и Америки. Міністри закордонних 
справ північних країн — Данії, Іслан
дії. Норвегії, Швеції і Фінляндії в 
прийнятому ними цими днями спіль
ному комюніке висловили переконан
ня, що така нарада, скликання якої 
вони підтримують, була б < природ
ним кроком на шляху до дальшої 
розрядки напруженості в Європі». А 
лідер демократичної більшості в се
наті США Менсфілд закликав амери
канський уряд перестати плисти про
ти течії і підтримати загальноєвро
пейську нараду, однією з цілей якої 
було б «шукання шляхів до укладен
ня пакту про ненапад між країнами 
НАТО і країнами Варшавського до
говору*. Підбивши підсумок своїх 
зустрічей з керівними державними 
Діячами семи західноєвропейських 
країн, Менсфілд підкреслює в доио-

від! конгресові: сВ Європі говорять 
про мир... НА'1'0 займається вправа- 
ліп в дусі холодної війни, в тоіі час 
як потепління політичного клімату 
в Європі вказує на перспективу за
гальноєвропейського мирного врегу
лювання ►.

Все це — дуже красномовні дум
ки. коли взяти до уваги, іцо не так 
давно на Заході займалися головним 
чином вишукуванням різний приво
дів для того, щоб будь-якими засоба
ми опорочіпи ідею загальноєвропей
ської паради.

Різкий перелом настроїв і сприят
лива політична атмосфера в Європі 
виникли насамперед завдяки енергій
ним крокам нашої Радянської дер
жави, яка послідовно і впевнено вті
лює в життя зовнішньополітичну 
програму, висунуту Л. і. Брежнєвим 
у Звітній доповіді ЦК КГІРС XXIV з'їз
дові партії і схвалену з’їздом.

Великим успіхом цієї політики є 
підписання угоди чотирьох великих 
держав — СРСР, C1UA, Англії і Фран
ції —' щодо Західного Берліна. 
Чверть століття вороги миру і без
пеки народів використовували проб
лему Західного Берліна для отруеи-

ня політичної атмосфери в центрі 
Європи. Чотиристороння угода не 
тільки ліквідує вогнище напруженос
ті в цьому районі, а й вибиває грунт 
з-під ніг противників загальноєвро
пейської наради, які виправдували 
свою тактику зволікання і саботажу 
тим, що, мовляв, скликання такої на
ради неможливе, поки не розв’язано 
проблему Західного Берліна.

Реакційним колам в ФРН і за її 
межами тепер набагато важче сабо
тувати підготовку загальноєвропей
ської наради, а їх ізоляція з кожним 
днем стає дедалі очевиднішою. Канц
лер ФРН Брандт заявив, щ<? угода 
чотирьох держав — сце значний 
крок на шляху до розрядки напру
женості, якій сприяв договір ФРН з 
Радянським Союзом, укладений у 
серпні 1970 року». В політичних і гро
мадських колах Західної Німеччини 
наростають вимоги якнайшвидше ра
тифікувати договори з Радянським 
Союзом 1 Польщею, посилюються на
строї на користь скликання загально
європейської наради.

с. лосєв. 
(ТАРС).

МОЛОДА, вродлива жінка з чорним, зібраним 
в тугий пучок, волоссям сидить перед: мною. 

Стиха ллються слова, тчуть оксамитову доріжку в
далеке вчора.

— Обікрала наше дитинство війна. Мама було ся
де, заколисує мене, співає такої журної пісні, плаче 
та промовляє: «Коли то ми станемо вільними». Чор
ний хліб неначе пряник для мене залишали. «Ми 
якось переб'ємось, — кажуть, а їй рости...»

— Повернулись наші, —• долинають до мене слова
співбесідниці. — легше стало, скоро і тато повернувся 
додом\г... , ,Замовкла. Опустились довгі повіки.

_  Закінчила сім класів і якось кажу мамі: піду 
вчитися на курси крою та шиття.

Так і стала я швачкою. З того часу дванадцяте літо 
проводжаю. Неначе все недавно було. Лам ятаю, 
прийшла я в майстерню, дівча молоде, косички 
стрічкою стягнуті. Дивлюсь, як вправно бігають руки 
швачок, як дрібненько цокотять голочки, і трішечки 
страшнувато стало. Невже і я колись навчуся цьому? 
Підійшла до мене жінка: «Катюшею зовуть?» — при-

РЕПЛІКА

Як литаври 
стихли

Зелений пагорб круто 
впинається в ставок і, роз
вівши в сторони прибереж
ні зарослі, віками не втом
люється вдивлятися у своє 
віддзеркалення. Що й каза
ти, гарне місце вибрали 
комсомольці Букварки для 
свого парку. Згуртоаано ви
ходили на недільники, сад
жали у масний чорнозем 
тендітні саджанці, уявляю
чи, як згодом шумітимуть 
могутні крони, як збирати
муть у місячні ночі по він
ця солов’їного щебету.

Минуло три роки. Забули 
за цей час комсомольські 
активісти г.ро запальні роз
мови з приводу ініціативи 
букзарців, забула молодь 
про парк, деревця Зачахли 
без догляду, не витримавши 
конкуренції з бур’янами. 
Вижили 5—6 рядів дерев, 
але й ті досі потопають у 
ядучому оточенні. Щоправ
да, недавно сільська Рада 
вирішила хоч чимось допо
могти паркові. Помахали 
там.трохи косами. Але при
стовбурні круги досі за
бур'янені, і осот з пирієм 
не послаблюють свого по
лону.

Оце й усе, на що виста
чило запалу у молоді села 
Букварки.

О. РАКІН, 
студент факультету жур
налістики Київського дер
жавного університету.

Олександрійський район.

За вісім місяців пер
шого року нової п’яти
річки колектив ордена 
Леніна Шебелннського 
газопромпслЬвого управ
ління імені 50-річчя 
Жовтня (Харківська об
ласть) видобув понад 
план 113 мільйонів ку
бометрів газу.

На фото вгорі: кращі 
слюсарі газопромисло- 
вого управління В. Во
лошин і Г. Потока.

: W- w ІЯІ , <t.<r

ЯшШurn ;
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Зараз у Москві близько ЗО тисяч гектарів зайнято під парками, скверами, 
бульварами, що становить третину всієї площі міста. Генеральний план розвитку 
Москви передбачає розширенню лісопаркової зони до 275 тисяч гектарів.

Цей знімок зроблено в Південно-Західному районі Москви.
Фото О. ТАТАРЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ) та І. ДЄНИСЕНКА (.МІН.)

«ДОВІРИЛАСЬ Я 
ГРИГОРІВНІ...» 
вітно всміхається. — Мені говорили про тебе.

Почала шити. Намагаюсь, щоб усе до ладу було, | 
щоб швидше замовлення виконать. А воно не вико- 5 
дать.

— Не гарячкуй доню. ~-
Защеміло серце від отого «доню». Довірилась я . 

Паші Григорівні. І в свої сили повірила. Через півро
ку виконувала вже самостійно завдання.

Після того як стала ученицею, ще два роки весну
вала, та й заплели мені подруженьки дві коси. З того 
часу я вже не Цибулько.

Валки брів попливли вгору, на високе чоло, ніби 
запитуючи, скільки раз зозуля весну зустрічала.

— А вже Сергійко в другий клас ходить, — в роз- ! 
думі мовила вона.

— Загомонілись ми, на роботу час, — всміхну- , 
лась. — Зрослась я з колективом і, як не бачу довго ' 
дівчат по бригаді, аж сумно стає. Підеш у відпуст
ку — день-два неначе так і треба на роботу не йти,
а потім — засумую. Ніби від життя відірвалась.

Ми йдемо до павільйону № 3 комбінату побутово- ". 
го обслуговування населення. Золота осінь стелеться 
килимом з опалого листя під ноги.

Ось і бригада по пошиву верхнього чоловічого і 
жіночого одягу. Вісім швачок. Дівчата в липні за
воювали першість в змаганні по комбінату і одержа
ли перехідний вимпел. Свою частку в цю перемогу 
внесла і Катя.

Бригада швачок, якою зараз керує Катерина Ада
менко, підміняючи свою подругу Катерину Іванник, 
що пішла у відпустку, склалася років вісім тому. 
Дівчата перейшли до прогресивнішого методу по
шиття одягу: кожна з них виконує лише відведену їй 
операцію. ‘Чимало членам бригади, — Ніні Письмен
ній, Ліді Усик, Явдосі Юрченко, Ніні Корж, Раїсі Са
ба, Валентині Світцовій, — записали подяк громади-^ 
ни. Гортаю книгу скарг та пропозицій. Записи веду
ться в ній з 1966 року.

Подяка, подяка, подяка.
І мені спало на думку, чи не пора б нам змінити 

назву цієї книги. Золотими літерами написати: «Книга 
шани і земного уклону трудівнику».

Д. ЛЯШЕНКО.
м. Бобриііеиь.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

й~ї| РОЧИТАНА остання сторін- 
**•* ка хвилюючої книги, ав
тор якої — легендарний ас, 
найрезультативніший винущу- 
вач, тричі Герой Радянського 
Союзу Олександр Іванович 
Покришкін.

Про цього мужнього воїна 
написано багато. Але його 
книга «Небо війни» сприймає
ться з виключним інтересом. 
Вона написана у формі щирої, 
задушевної розповіді і сприй
мається як звіт перед новими 
поколіннями за ті прожиті, не- 
чувано важкі роки Великої 
Вітчизняної війни, коли кожен 
складав іспит на вірність на
роду, на мужність, на волю 
до перемоги.

Автор, він же і герой повіс
ті фронтових літ, розповідає 
в книзі про своїх бойових по
братимів, про невдачі і тяжкі 
втрати першого періоду війки, 
про зростання могутності ра
дянських військово-повітряних 
сил, бойове мужіння льотчи
ків, про їх невмирущі подви
ги в небі.

Покришкін описує десятки 
■ повітряних боїв, з яких 8ИХО- 

N див переможцем, чесно, з гро
мадянською мужністю розпо
відаючи про невдачі і прома
хи. Саме оця щирість підкуп
ляє вас. викликає на довіру, і 
ви йдете по сторінках повісті, 
до кінця вірячи кожному сло
ву автора. Вам стають близь
кими глибока покришкінська 
ненависть до підступного, ві-

роломного ворога, його сум 
за полеглими в боях полко
вими друзями. Ви захоплює
тесь невтомним ратним трудо- 
любстаом безстрашного соко
ла, його священною вірністю 
зброї, яку вручила йому Віт
чизна.

Покришкін — природжений 
льотчик. Але його бойове 
щастя — не випадковість. 
Олександр Іванович постійно

лась рішуча, бойова 
Покришкіна, його 
зивати речі 
До таких 
віднести 
Краєва, людину 
ну, яка 
розвитку і якщо просувалась 
вгору, то тільки на славі своїх 
підлеглих. Скориставшись су
тичкою Покришкіна з двома 
офіцерами, Краєв докладає

манера 
звичка на- 

своїми іменами, 
слід перш за есе 
командира полку 

безініціатив- 
зупинилась у своєму
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удосконалював організацію 
повітряного бою, взаємодію 
пілотів, розробляв принципово 
нові тактичні прийоми розгро
му ворога. Перед нами постає 
образ воїна-новатора, 
мислителя, того типу 
який б’є фашистських 
тільки відвагою, а й 
У Покришкіна вироблюється 
свій погляд на техніку повіт
ряного бою, свій стиль, в ос
нові якого формула: «Висота— 
швидшість — маневр — во- 
гоньї». Його стиль наслідують 
тисячі льотчиків, багатьох з 
них він навчав особисто.

Знаходились, на жаль, пере
страховщики, яким не подоба-

воїна- 
бійця, 

асів не 
вмінням.

ІСІХ зусиль, щоб повернути 
документи на присвоєння 
льотчику звання Героя Радян
ського Союзу, виключити його 
з партії і віддати під суд. На 
щастя, таких як Краєв, були 
одиниці. Комісар Погрібний, 
улюбленець усього полку, ви
писавшись із шпиталю, допо
міг Покришкіну повернути 
честь своєму доброму ймен
ню..

Розгром німецько-фашистсь
ких військ під Сталінгр-ддом 
вніс корінний перелом в хід 
Великої Вітчизняної війни. Від 
Волги почався нестримний рух 
наших військ на захід. На цей 
час трудівники тилу налагодн-

ли зростаюче виробництво 
могутньої бойової техніки і 
озброєння. Авіаційні частини 
поповнювалися сотнями і ти
сячами літаків. В небі, зокре
ма над Кубанню, де воював 
Покришкін, розгорілися неба
чені бої, в яких з обох сторін 
брали участь сотні літаків. Тут 
гітлерівському люфтааффе бу
ла нанесена розгромна по
разка. Наші льотчики оволоді
ли майстерністю масових ни
щівних ударів.

Покришкін 
редовій 
ступником командира 
кадрильї, і тоді, коли 
командиром 
речі, той самий Краєв, 
був у Покришкіна командиром 
полку, став згодом його за
ступником. Але Краєв дуже 
далеко зайшов у своїй недоб- 
рочесності і, природно, вони 
розстались назавжди.

Читаючи книгу, щиро радієш 
за героя повісті — за його 
мужність, відвагу, неперевер- 
шену бойову майстерність. За 
роки війни О. І. Покришкін 
зробив 560 бойових вильотів, 
брав участь у 156 повітряних 
боях, збив 71 ворожий літак, 
з яких 59 було зараховано. Ра
дієш за те, що він завжди був 
чесним, безкомпромісним. Ра
дієш за його чисте, вірне 
хання до медсестри Марії, 
зародилось на фронті і при
несло йому тривожне і водно
час світле щастя.

постійно на пе- 
і тоді, коли був за- 

авіаес-
стаа 

авіадивізії. До 
який

був

ко- 
яке

Книга допоможе одним 
глибше пізнати героїчне мину
ле нашого народу, іншим — 
обрати шлях у житті. Хто мріє 
про горді польоти в безмеж
них просторах неба, той ще 
більше полюбить його прочи
тавши книгу Покришкіна. Але 
найголовніша ціність книги в 
тому, що вона вчить по-справ
жньому любити Вітчизну, вір
но служити їй у години най
тяжчих випробувань.

Мемуарний твір справляє 
незабутнє враження. Найпер
шу роль тут, звичайно, відіграв 
багатющий фактичний матері
ал. Не останнє достоїнство 
книги — ц мова, довершений 
літературний стиль. В цьому 
заслуга українського письмен
ника Антона Федоровича Хиж- 
няка, відомого читачам свої
ми повістями «Тамара», «Нев
гамовний», романом «Данило 
Галицький» та іншими твора
ми, який зробив літературний 
запис спогадів О. І. Покриш
кіна.
„ Книга «Небо війни», яка ви
йшла 100-тисячним тиражем у 
видавництві політичної літера- І 
тури (Київ, 1971), не залежує- 1
ться на полицях книжкових ма
газинів. Це говорить про за
служений успіх, який вона має 
У читача. Цей твір, безг.умнів- 
ол в радянській ме-

одне з найпоиесиі-
но, посідає 
муаристиці 
Ших місць.

А. КРЯТЕНКО.
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НИКИФОРОВА, Дев'ятикласниця Глодо* 
ської середньої школи Новоукраїнського 
району, Люда — секретар шкільного комі
тету комсомолу, І в тому, що минулий на
вчальний рік ця школа закінчила із сто
процентною успішністю 
слуга.

S епюр»

це у
немала її за-

НЕ З ОДНОЮ
та

МІРКОЮ

святі 
сек-.

як проведення 
лінійок. На них заслухову- 
секретарів комсомольських 
груп про успішність класу, 

роблять вони, щоб поліпши-

1$
ні

Тіознайомтесь, будь ласка. Людмила

А'

іСЛОїїС’й'' Ії

Та краще всього вона розповість про це 
сама. —————————

ЗА ДОПОМОГУ КОЛГОСПОВІ

не ВІД-

А ВИ ЗМОЖЕТЕ?

старшокласники

виставку квітів

стави- 
оцінка

поглянув 
годинник і 
до шкіль- 

погасло. А

що у

ми), різноманітні 
декоративні квіти 
мерлими назвами, 
вітаііте у шкільну 
цюі Це справжнє.

дві нерозлучні 
Зем

не відразу асе виходи- 
треба, але оптимізму 
можна було позаздри-

вікнах загорілось

8. ШАРИКОВ.
м. Кіровоград.

Дощ не вщухав майже 
дві доби зряду. Ферм)» 
ським подвір'ям час від 
часу проїздили підво
ди — корми розвозили.

— Найнадійніший вид 
транспорту, — мовив ско
тар, ветеран колгоспної 
праці Іван Самійлович 
Головченко.

— А ось моя зміна, —- 
Іван Самійлович вказав 
на двох хлопців, що 
стояли біля ферми.

Це були учні Павли- 
ської восьмирічної шко
ли Іван Лисенко 
Андрій Федоренко.

Завідуюча молочното
варною фермою Г. І. Ма
лолітко попросила їх до
глядати групу телиць. 
Хлопці охоче згодились.

Три місяці трудились не 
гірше, ніж дорослі. Те
лички швидко ростуть, 
прибавляють у вазі. І ма
ло хто знав про ц“ •• 
школі. Тому як всі були 
здивовані, коли на 
першого дзвоника 
ретар партійної організа
ції колгоспу Олександра 
Степанівна Сіра вручила 
восьмикласникам Іванові 
й Андрію цінні подарун
ки, грамоти.

— За велику допомогу 
колгоспові, — мовила во
на, поздоровляючи ком
сомольців.

Вчаться хлопці в школі 
добре. А як тільки про
лунає дзвоник, мчать 
прямо з портфелями на

ферму. Бо там на них 
чекають їх підшефні. Хоч 
і є кому доглядати тели
чок, та хлопці не довіря
ють. Прийдуть, почистять 
їх, перевірять чи нагодо
вані, напоєні. Часто-густо 
самі їздять за кормами.

Андрій та Іванко почу-, 
вають себе повноправ
ними господарями на 
першій фермі. Щоб чужі 
машини не їздили через 
двір, хлопці самі вигото
вили і підписали таблич
ки об’їзду. Тепер хто б 
не їхав — зважить на це.

В. ЯЦЕНКО, 
працівник районної 
газети «Соціалістич
не село».

Онуфріївський район.

зустрічаємось 
клубу для стар- 
«Вітрила». Це

ДОРОГІ 
ДРУЗІ!

Знову ми 
на сторінках 
шокласників
перше наше засідання в цьому 
навчальному році. Тема його — 
чим живуть старшокласники 
сьогодні, що хорошого встигли 
зробити від початку навчаль
ного року.

Чекаємо ваших нових пові
домлень і листів. Пишіть нам, 
що нового у вашій комсомоль
ській організації, групі. Як до
помагає комсомол піонері! 
зустріти їх велике свято — 
50-річчя піонерської організа
ції, що вас цікавить, чому при
святимо наступне засідання 
клубу «Вітрила». ВИПУСК S

Г| ИТАННЯ успішності, скільки я пам'я
таю, ніколи не сходило у нас з по

рядку дня. Але все чогось не доробля
ли. І в тому році ми вирішили будь-що 
домогтися стопроцентної успішності.

За основу взяли рейди-перевірки вико
нання домашніх завдань. З членів ком?-і 
теїу виділили учнів, і вони кожен день 
перед початком занять робили так звані 
«наскоки». Причому ніхто не знав напе
ред, який клас буде перевірятись. Це 
вирішувалось десь хвилин за 15 до по
чатку уроку.

Пам’ятаю, був у пас один цікавий ви
падок. Перевіряли ми десятий клас. А в 
рейдовії« бригаді — всі восьми- і дев'яти
класники. От десятий і вирішив дим 
скористатись. Зробили вигляд, що зав
дання виконали всі. Але у вчителів Віри 
Григорівни Короп і Фені Федорівні: Бу
дило закрався сумнів.

— Не може бути. не погоджувались 
вони.

І вирішили самі перевірити. ( що ж? 
Виявились праві. В,декількох товаришів 
завдання було не виконаним.

Та подібний випадок більше ніде не 
повторювався. Ви десятикласникам тоді 
добре за це дісталось

Не можу не сказати і про дев'ятий Б 
(тепер він випускний). Разів три підртд 
під час перевірки у них було не все га
разд. Ми побачили, що до них треба

вживати якихось інших заходів. І вирі
шили провести з цьому класі відкриті 
комсомольські збори.

На зборах були присутні завуч, багато 
вчителів, весь комітет. Рішення було су
ворим — трьом учням знизити поведінку 
за тиждень.
А ЛЕ, хочу сказати, що не тільки рейдей 
л ми ми домоглися успіху. Скільки 
разів бувало, що й додому доводилось 
ходити до невстигаючих. З батьками 
говорити. На Віктора Д., вважаю, тільки 
це й подіяло. Він виправився.

Рейди-перезірки проводимо і тепер 
кожного дня, відвідуватимемо батьків 
тих учнів, які відставатимуть. А ще за
провадимо такий захід, 
щомісячних 
ватимемо 
організацій 
про те, що 
ти становище.

Думаю, що персональна відповідаль
ність комсорга теж дасть свої плоди.

Л. НИКИФОРОВА, 
учениця 9-го класу Глодоської СШ.

Новоукраїнський район.

поверсі у 
світло. Крізь кватирку чулись 
акорди баяну та говірка дів
чат.

Шкільний сторож 
на вікна, потім на 
рішуче попрямував 
них дверей. Світло 
через деякий час з дверей ви
йшли дівчата.

— Спочатку все добре, — 
роздратовано говорила дівчи
на з великим портфелем в ру
ках, — а потім починається 
хто-зна що. Ніби і музики ні
хто не чує...

— Дійсно, Олено, треба 
щось робити...

Т? ОЛИ приходиш у три- 
надцяту школу —- 

враз забуваєш, що це 
учбовий заклад. Бо перш 
за есе кидається у вічі 
море квітів. Немає най
меншого клаптика землі 
(крім заасфальтованих 
доріжок), де б не було

ШЛЯХ ДО „ГУЦУЛКИ
АБО ЩО ДАВ ДЕВІЗ-«НЕ ВІДСТУПАТИ»

Після недовгого мовчання 
дівчина, яку звали Оленою, 
впевнено відповіла:

— Треба працювати. Щодня 
працювати. Цей танок обов'яз
ково у нас вийде.

А почалося усе з того, що у 
Кіровоградську СНІ № 34 за
просили керівника художньої 
самодіяльності. Він розпочав 
репетиції. До танцювального 
гуртка запросил десять дівчат, 
і почалися заняття — півго
динні збори міде змінами.

Непомітно пролетів місяць, 
а в танцювальному гуртку — 
ніяких зрушень. Керівник спо-

чатку виправдовувався, а по
тім і зовсім розрахувався.

А відступати було нікуди. 
Через тиждень-другий розпо
чинався міський огляд-конкурс 
колективів художньої самоді
яльності і відмовитись висту
пати в ньому — означало б за
бути про честь школи. Це доб
ре розуміли гуртківці — деся
тикласниці Олена Черноскуло- 
аа та Юля Кирюшина.

— А якщо ми самі, без ке
рівника? Хіба ми не зможемо? 
— спитали вони подруг.

Дівчата повіряли в свої си
ли і в школі почав існувати 
гурток народного танцю. Вести 
його почали ’ ” ..... !
подруги Юля та Олена, 
чайно, 
по як 
дівчат 
ти.

І ось уже учасники шкільної 
художньої самодіяльності ви
ступають перед майбутніми 
воїнами в обласному військ
коматі. Коли на сцену вийшли 

»

танцюристки, легенький шум 
серед глядачів припинився. 
Дівчата вийшли зі своєю бар
вистою аГуцулкою»...

Двічі викликали на «біс», а 
коли почервонілі від швидкого 
танцю і збентеження з’яви
лись на сцені втретє, до них 
піднявся майор і щиро подя
кував за захоплюючий танок. 
Це була перемога.

Повертаючись додому, дів
чата вже складали нові плани. 
І можна бути певними — вда
ча стане їх вірною супутницею, 
бо одного разу вони — _:_ 
ступили. А потім це стало їх 
девізом.

лілії.
з ки- 
А за- 

тепли- 
.____ нудо.

50 видів африканських 
кактусів, пальм тут при
вільно себе почувають, 
прігвабяюють незвичай
ної краси квітками. Най- 
иіжніші із квіток біло
сніжні кали цвітуть цілу

••

ДВІ ЛІЛІЇ- 
НІЖНІСТЬ
їх. Різнокольорові жор
жини і астри, гладіолуси 
і сонечка...

Милують око вони з 
ранньої весни, коли най
першими зацвітають дзві
ночки, і аж до пізньої 
осені, коли залишаються 
одні хризантеми — най
пізніші і найбільш холо
достійкі квіти.

А скільки тут кущів і 
дерев!’ Школа справді 
потопає з .зелені. І немає 

r rtf ог’о/зожі;- ні високих 
парканів. Але від цього 
не скудіє багатюща 
шкільна флора. Бо в ко
го ж то рука підніметься 
на роботу дитячих рук.

З настанням зими кві
тів у школі не меншає. 
Не стає їх тільки на по
двір’ї. Зате в коридорах. 
WaQax. кабінетах яких 
тільки не побачиш. Пле
тучі традесканції (що в 
народі звуться павучкаї-

зиму. Навіть *алоє цвіте. 
А поміж цим царством 
привільно гуляють чере
пахи і їжаки. Справжня 
екзотика.

Маючи таке багатство, 
тринадцята школа не 
має з нього ніякої мате
ріальної вигоди. Квітів 
тут не продають. А да
рують з дорогою душею. 
Особливо навколишнім 
дитячим садкам і яслам, 
всім, хто любить рослин
ність. І від цього ж зно
ву вони не бідніють. На
впаки, різновид рослин 
весь час збільшується.

Школярі тринадцятої 
своїм квітникарством за
воювали не абияку по
пулярність у місті. Без 
їх участі не обійшлось 
жодне міське свято кві
тів. І хоч школа існує 
всього шість років, п ять 
із них вона тримає пер-

шість серед шкіл міста 
за участь у виставці кві
тів. Про це свідчать 
призи, дипломи, пода
рунки.

А це
виявили ініціативу орга
нізувати 
у школі. І вона була від
крита. Це не просто бу
ла виставка, а конкурс 
між класами на краще 
оформлення букета.

Треба було бачити, 
скільки фантазії, знання, 
вміння і смаку проявили 
учні. Ось стоїть кри
шталева ваза. В ній дов
га гілка колючої троянди 
1 червоні гвоздики. По
пробуй здогадайся. що 
це «Дорога батьків». А 
поруч, в такій же вазі, 
гілка плакучої іви і гвоз
дики символізує «Тугу 
матері».

На виставці не лише 
букети, є цілі композиції. 
Ось ящик з янтарним 
піском. В ньому — пред
ставники африканської 
рослинності — кактус і 
пальма. І тут же наше, 
українське «сонечко». 
Композиція називається 
«Сонце свободи зійде 
над Африкою».

Виставка не позбавлена 
теплого гумору. Він вті
лений у дівочому гаданні 
«Любить не любить» та 
інших. Кожен букет має 
свій зміст, свою симво
ліку. Навіть простий на 
перший погляд букет 
звичайних білих і синіх 
астр представляє «Біло
сніжну і сім гномів», а

пара найніжніших білих 
лілій — «Ніжність».

Шкільна виставка була 
не просто демонстрацією 
учнівського квітникар
ства, а конкурсом на 
краще оформлення те
матичного букета. За- 

назва йому — 
».

гальна
«Кращі букети Іллічуі 
І присвячений він 50-річ- 
чю утворення Радянсько
го Союзу та ювілею 
піонерської організації.

Переможців конкурсу 
багато. Підсумки жюрі 
підведено по паралелях 
(класах). Переможцями 
вийшло вісім класів.

Г. ІВАНЧЕНКО. '
На фото: виставка кві

тів у середній школі № 13. 
Фото Ю. СИНЕЛ ЬНИ НОВА.

НА ВАШЕ 
ПРОХАННЯ

Десятикласники Во- 
лодимирівської серед
ньої школи № 1 Зна- 
м’янського району нас 
запитували, коли 
ться задовільна 
за поведінку.

Відповідаємо, 
відповідності з Статутом 
школи та спеціальним 
роз’ясненням Міністер
ства освіти зараз у шко
лах країни введена 
трьохбальна система 
оцінок за поведінку. Це 
— зразкова, задовільна 
і незадовільна.

Зразкова 
ставиться 
який 
ших, 
участь 
житті, добре 
зразково поводить себе 
не тільки в школі, а й 
поза її межами.

Задовільна ж пове
дінка важається доброю 
оцінкою. Вона ставиться 
учням, які непогано вча
ться, але недостатньо 
активні, одержують за
уваження, не є прикла
дом для інших. Як пра
вило, задовільна оцінка 
за поведінку ставиться 
основній масі учнів.

поведінка 
тому учневі, 

є взірцем для ін- 
бере активну 

у громадському 
5 вчиться,



„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ІНТЕРВ’Ю «РАНКУ»З НОВИХ ПОЕЗІЙ

А. М’ЯСТКІВСЬКИИ

ПРАВО НА РИСК моїх
можу

немає дрібниць. Чому

А. НЬНЦІНСЬКИЙ

OilЧи
...в

Не та риба
а

вересня 1911 року»

може бути «дрібнішим»
........ ...... —- D

_____ _  - "Р° 
чудового дня бути спи-

серйозне попередження 
ОДНОГО ‘ л''ти

4 епюр»'

ДЛЯ ВАС, 
ПРО ВАС, 
З ВАШОЮ 
УЧАСТЮ

Ці слова є девізом «Р-ан- 
ку» — громадсько-політич
ного і літературно-худож
нього ілюстрованого жур
налу ЦК ЛКСМУ. Твої по
ради і твої зауваження, ша
новний читачу, збагачують 
редакційні плани — і з’яв
ляються нові адреси, нові 
теми, нові рубрики.

У нинішньому році ти, 
наш читачу, вперше визна
чив нову цифру тиражу 
«Ранку» — 100 тисяч. От
же, більше стало шануваль
ників журналу ,і це зобо
в'язує нас глибше, прист
расніше, цікавіше розпові
дати про молодого нашого 
сучасника — активного бу
дівника комуністичного су
спільства.

«П'ятирічка і ми» — ос
новна тема публіцистики 
журналу. Ми побачимо тво
їх ровесників на велетен
ських будовах, на пшенич
них ланах, у наукових ла
бораторіях — там, де ви
значається -темп нової п’я
тирічки, де натхненно тру
диться молодь над втілен
ням історичних накреслень 
XXI V з’їзду КПРС.

Твої запити, шановний 
читачу, широкі і різнобічні: 
проблеми робітничої і сіль
ської молоді, будні армії, 
студентське і шкільне жит
тя, героїчні сторінки Краї
ни Рад, історії комсомолу 
— ці теми знайдуть широ
ке висвітлення в «Ранку». 
Знаменному ювілеєві — 
50-річчю утворення СРСР 
присвячує «Ранок» ілюст
рований цикл розповідей 
про всі братні радянські 
республіки, про їх досяг
нення.

Полюбилася шануваль
никам журналу нова наша 
рубрика «Інтерв’ю «Ранку».

Літературні дебюти — 
то давня і добра традиція 
журналу. ІДономера вітає 
новобранців поезії рубри
ка «Доброго ранку».

Редакційний портфель по
повнюється цікавими тво
рами і відомих, і мо
лодих літераторів. Назвемо 
лише кілька імен — Б. Олій
ник, 1. Муратов, П. Воронь
ко, 1. Цюпа, Є. Гуцало, 
ЛІ. Петренко, Р. Самбук, 
Ф. Маківчук, М. Білкун, 
П. Глазовий, 10. Прокопен- 
ко та багато-багато інших.

Чимало приємних сюр
призів принесуть тобі, ша
новний читачу, розповіді 
про життя молоді за рубе
жем, пригодницькі твори, 
нові пісні, спортивні огля
ди, калейдоскоп незвичай
них пригод, поради модель
єрів.

Так, ми готові до нових 
зустрічей з тобою, наш чи
тачу. І віримо, що ці зуст
річі будуть для тебе ціка
вими й корисними.

А. КРИЖАНІВСЬКИЙ, 
відповідальний секре
тар журналу ЦК 
ЛКСМУ «Ранок».

I НА КОРДОНІНа кордоні, на далекому, ген — лісові дзвіночки снні-сині. В тих дзвіночках дороге- дороге, Батьківщино...Біля кленів коханої очі (цвіли, а вона, як у пісні, як в мрії... На кордоні билися орли — досі зорі маками зоріють.
А тривога ходить через ніч тихим перелунням дзвону. На кордоні доні навесні казочку придумаю червову.Тільки доні в мене ще нема. Лісові дзвіночки сині-сині... На кордоні в лютому зима. Пролісок голівку підніма... На кордоні спокій Батьківщини.

О ІН ЩОЙНО по-
" вернувся ІЗ
Сибіру. Схуд і за
смаг. «Известия» 
на першій полосі 
вмістили фото;
«Крилатий гігант
АН-22, пілотований 
екіпажем Юрія
Курліна, доставляє 
потужну техніку 
проводуКаОле7санд'- НА ЗЛЛНТЛНИЯ ЖУРНАЛУ ВІДПОВІДАЄ 1??*. РАДЯНСЬКОГ° 
рівськ — Анжеро ____
— Судженськ». •

Юрій Володимирович — високий, гарний своєрід
ною мужньою вродою, впевнений у собі. Режисери 
шукають таних на роль позитивного героя.

А він і є Герой. Справжній. Знає, що на видноті, і 
вміє триматися. Сотні разів доводилося давати ін
терв’ю. І вдома, і 'за кордоном. В гостях обходиться 
без перенладача, відмінно володіє англійською. .

Якось на аеродромі журналіст попросив його: «При
гадайте якийсь надзвичайний випадок з вашої прак
тики».

Курлін заусміхався: «Надзвичайний? Щось не при
гадую. Поки що бог милував. Мабуть, такий уже я 
благополучний льотчик. Тільки б не наврочити».

Курлін посміхався. Завтра він мав випробувати 
дослідний «Антей» на стійкість при кутах атаки кри
па, що перевищують критичні.

Навіть невтаємничений збагне, що це означає, коли 
йдеться про Таке громадище, як АН-22. Треба виясн 1- 
ти, до якої межі машина зберігає керованість. За 
нормою екіпаж складається з шести чоловік. Поле
тять лише троє. Курлін і двоє його помічників. Троє —

самому життєвому 
тонусі. Льотчик- 
випробувач завжди 
мас почуватися 
двадцятилітнім, —• 
щоб літати ну хо
ча б до п’ятдесяти.

Що ж до моїх 
стосунків з меди
циною, то можу 
сказати, що я не 
знаю, який вигляд 
мас лінарняний 
листок. Кажу це не 
задля бравади, а 
як про фант, ЩО

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 22 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40 
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Актриса- 
кріпачка». (М). 12.15 — Те
лефільм «Листи у безсмер
тя». (К). 12.45 - « Круго
зір». (М). 13.40 — Телезіс- 
ті. (К). 17.05 — «.На кон
вейєрі — буряки*. (Кірово
град на Республіканське

СОЮЗУ ЛЬОТЧИК-ВИПРОБУВАЧ ЮРІЙ КУРЛІН
підтверджує думку герентологів: аД°р°в'а 
же й повинна жити без хвороб. А взаг досДіпливі 
відношенню до нашог° ®РздЛЧд^нийУгф°ип,й важиться 
будь-яка хворість, навіть звичайний і » 
ними як «надзвичайна подія». Захворіти д 
це означає одержати 
небезпеку і, можливо, 
самим «на землю».

— Часто чуємо: в авіації 
так категорично?

— Поясню на прикладі. Що-------  . „л,,_и.ии1,ы
за звичайну гайку, котрою кріпляться покажчики 
кабіні- льотчика? Але ж ця сама гайка стала не та 
давно причиною катастрофи великого лайнера од є 
англійської авіакомпанії. Під ч,зс польоту гайка на
мертво заклинила керування. Дрібниця! • Одгвинтив- 
шись, упала на підлогу, далі потрапила в Щілину і 
лягла точно в зазор між тягами, і всі зусилля льотін
ків виявилися марними... Показово, що принаймні 
половина усіх льотних пригод повязана саме з подіб
ними «дрюницями». Виходить, «дрібниця» в авіації 
небезпечніша навіть за серйозним конструктивний 
прорахунок.

— Космос вас не вабить?
— Кожен мас свою справу. Моє місце за штурвалом 

літака. Щоправда, якщо запропонували б злітати, л о 
не відмовився. Але повторюю — і в «ближньому» 
небі маємо ще чимало справ.

— Чи гадаєте ви, що страх є ^почуття «позитив
не», корисне а робочі льотчика-випробувача?

— Так. Але за однієї умови — що почуття цс керо
ване. Адже страх — то емоціонально . висловлення 
найсильнішого людського інстинкту, інстинкту само
збереження. І коли припустити неймовірне — ЩО 
існує унікум, не знайомий з почуттям страху, — то 
він для нашої роботи непридатний. Отак, інстинкт 
самозбереження в певні хвилини, навіть секунди, до
помагає людині змобілізувати всі сили, волю й пере
могти. Інакше кажучи, правильно «розв’язати над
завдання», тоді ян сміливець з «патологічною» 
безстрашністю цього не подужає.

Всім бува* страшно, треба тільки вміти керувати 
собою в ці хвилини, щоб страх не скував волю до 
дій. і з найменшим інтервалом! Але це вже залежить 

від реакції і загальної професійної підготовки. Го
ловне і найважчо — навчитися владарювати над 
собою. Втім, це потрібно в житті кожному.

— Непередбачена критична ситуація. Як ви готу
єтеся до неї?

— Ьудь-яка'нова машина дарує тобі багато «сюр? 
призів». Це передбачаєш. Дуже рідко черговий «фо
кус» може застати тебе зненацька. Випробувач 
внутрішньо завжди чи майже завжди готовий до будь- 
яких несподіванон. На те він випробувач. Але, буває, 
звичайно і те, що називають непередбаченою си
туацією. Здавалося б, чи є щось простіше, ніж зви
чайна перегонка уже «обкатаного» літака з одного 
аеродрому на інший? Зліт і посадка — от і все. По
ступаюсь місцем другому пілотові — хай зайвий раз 
потренується. Щойно злетіли, а вже час сідати. Захо
димо на смугу. Все правильно, все точно. М’яко 
торкаємося бетонки. Але що це? Два крайні гвинти 
не виходять на заданий режим. Мчимо з недозволе- 
ною швидкістю! Найперший імпульс — в чім річ? Що 
робити? І в цю ж частку секунди пригадую, що я на 
правому сидінні! Рішення повинен приймати лівий 

'льотчик, лівий завжди командир... А руни самі тягну
ться до важелів — повний газ, форсаж чотирьом 
движкам, і спробувати злетіти, поки не пізно!.. Ні, 
вже пізно, не вистачить смуги! В навушниках; «Ви
ключати?» Це Оортінженер. «Звичайно!» — подумни 
кричу я і безмовно ворушу губами.

— Виключити. Всі чотири, — звучить неправдопо
дібно знайомий голос другого пілота, котрий викопує 
нині обов язни командира. Сила інерції букзалэно 
витягує з крісла, я< тільни витримують прив’язні 
ремені. Гальмуємо. Пахне паленою гумою. Секунди, 
секунди. Сотні, десятки метрів. Нарешті, спиняємося 
біля самісінького краю льотного поля... А якби втру
тився я, забувши про своє місце в цьому польоті, —ь 
хто знає, чим би все скінчилося.

Потім я порахував секунди і знайшов для себе ви
значення даної ситуації — мабуть, це були найважчі 
і найдовші у моїй льотній прантиці «чотири секунди 
невтручання...»

Отже, що гротиставляс льотчик подібним сюрпри
зам? Усе одразу. І досвід, і знання, і витримну, І 
інтуіцію. Миттєва І повна мобілізація, і, як резуль- 

-------------------------------- тат, — правильне рішення і дія. Або — відсутність ‘ 
щодня. Адже справа не лише в міцних м’язах, а й у дії, як-от в цьому випадку, справді непередбаченому.

------^ОБЕРТАЮЧИ ГЛОБУС ■ ■ 1-------

ДО ТИПочекай, Помовчи,Не розпитуй.Чом один уцілів серед них,Бо якого снарядом розбито, А якого — закрито грудьми. ...Перетлілу саперську лопаткуПеред дотом минають плуги. Ти скаяси-ррзкажи мені,„ батьку,Чи не тут твої хлопці лягли?Ой скажи-розкажи мені, мати, найменшенький біг не сюди?амбразуру подивишся — маки!В полі обстрілу, Всі як один.

менше не можна. Інанше полетів би він один...
Цей унінальний експеримент — найвищий ступінь 

риску. На подібний риск мають право лічені люди. 
Навіть поміж дуже досвідченими льотчиками-випро- 
бувачами.

Так, Юрію Курліну, Герою Радянського Союзу, щас
тить. Він літає гарно й легко. Це Курлін перший під
няв у повітря «Антей», це він демонстрував АН-22 в 
Парижі на Міжнародній виставці. Парижани були в 
щирому захваті, коли під час повітряного параду в 
Ле Бурже його «Антей» низько пройшов над трибу
нам^ з двома зупиненими двигунами, вітаючи пів- 
мільйонну аудиторію похитуванням з крила на крило.

Отже, інтерв’ю «Ранку» з героєм-випробувачем.

— Яким спортивним комплексом ви користуєтесь 
для підтримання «робочої форми»? І які ваші взає
мини'з медициною?

— За будь-яких обставин — ранкова гімнастика. 
З добрячим навантаженням. Далі пообідня, так би 
мовити, «виробнича» зарядна. За спецкомплексом. 
Сюди увіходять, крім усього, спортивні ігри — волей
бол, баскетбол, а також вправи зі штангою і т. ін. І це

веи «Еспадон». Як на сміх, ця назва означає «риба-меч»,Рибалки невеличкого французького траулера -«ігуана» ловили рибу за дві милі од берега. Зненацька сітка за щось зачепилась. Попри всі зусилля, впоратися з важким виловом вони не змогли і передати по радіо на берег прохання про допомогу. Та ось сітка здригнулася й сама повільно поповзла вгору. Врадувані рибалки вже підраховували торг, коли на поверхні з'явився обплутаний сіткою французький підводний чо-

Небажані пасажириПрофспілка водіїв таксі Стамбула звернулася до турецьких властей з вимогою затвердити запропоновані нею нові правила користування таксойот'орами. У цих пра>- вилах є, зокрема, такий пунтг; < Водій таксі має право відмовитися перевозити п’яних, пасажирів у брудному оДязі, а також американських військовослужбовців».

Успіхи підводної 
археології

землетрусу, що відбувся ■ за • кілька віків до нашої' ери;
Археологи-аквалашісти ОАР, досліджуючи залишки флоту Наполеона затопленого англійцями в Александрії, знайшли на дні гігантську статую давньоєгипетської богині Ісіди. Поряд виявлено гранітні колони храму, гігантські сфінкси і уламки ритуального керамічного посуду. Храм опустився на дно моря внаслідок сильного

Продається... вулканМешканець острова Хоккайде в Японії Macao Мімацу має земельну ділянку. Але більшу її частину займав діючий вулкан. Якось Мімацу вмістив у газеті оголошення про те, що догляд за вулканом і «підтримання його в робочому стані» вимагає . великих витрат тож він згоден продати свій вулкан бажаючому.
телебачення). 17.15 — Те- 
левісті. (К). 17.35 — Кольо
рове телебачення для дітей. 
«Карлсон повернувся». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — Програма передач. 
(Кіровоград). 18.10 — «Вір
ний син Росії». До 200-річ- 
чя з дня народження Расв- 
ського. (Кіровоград). 18.30 
— За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. «Тут народ-

жуютьсл проекти». (Оде
са). 19.00 — Кольорове те
лебачення. Телефільм «Ста
леве колечко». (М). 19.30 — 
Кольорове телебачення. 
Чемпіонат Європи з фут
бола. СРСР — Північна 
Ірландія. (М). 21.15 — Про
грама «Час». (М). 21.45 — 
«Портрети композиторів». 
Д. Шостакович. (М). 23.00
— Тележурнал «Старт».

(К). 23.45 — Телевісті. (К).
ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 

— Художній фільм «Ранок 
довгого дня». (К). 20.30 — 
«На добраніч, діти!» (К).

ЧЕТВЕР, 23 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40 
~ Художній фільм «Злочин 
і покарання». II серія. (К). 
12.30 — Для дітей «Чудові 
сходинки», (М). 13.00 —

«МОЛОДОП КОММУНАР», ергап Кировоградского 
обяомв ЛКСМУ, г. Кировоград,

'ЇР Наші адреса і телефони
М. Кіровоград, вуп, Луначарського, 36. 

телефони; відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор- 

_________гу —■ 2-45-35, решти відділів =» 2-45-36.

БК 01935. Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Днмитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.
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Телевісті. (К). 16.00 — Поо- 
грама передач. (Кірово
град). 16.05 — Населенню 
про цивільну оборону. (Кі
ровоград). 17.05 — Телевіс
ті. (К).’ 17.15 — Кольорове 
телебачення. Документаль
ний фільм «Три капітани». 
(М). 17.45 — «За вашим
проханням». Відповідаємо 
на питання харківських 
моторобудівників. (М). 18.00 
— Каюткомпанія «Глобус» 
(Одеса). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 
19.00 — Спортивна програ
ма. В перерві — «За ряд
ками партійних накрес
лень. (Кіровоград). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 
~ „Концерт. (Ужгород). . 
22-00 — Все про спортло

то. (М). 22.35 — Співає на-

б ДрЗ„„ аР™стка СРСР 
рУДСнко. (М) 23 20 .жТелевісті. (К). 0

ПР°ГРАМА. 19.00 -ю 
іг>ппЯКРаіНСЬКЄ кольорове 
телебачення. «Шлях v мий тєцтво». (Н). 19.50 * Х$ 
щйКН'пп-ЄЛефіГьм *OcW 
(М) 9іРллС «Альбатроса*1. Ж»і.аот. - ’На "об|>а"14’
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