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Г" ОРДІС1Ю за нашу Радян-
* ську Батьківщину, за її 
доблесні Збройні Скли напов
нюються серця сивих ветеранів 
і моюдпх воїнів, робітників і 
колгоспників — усіх, хто при
ходить у залп державного му
зею історії Великої ВІТЧИЗНЯ
НОЇ війни 1911 —1945 років.

Легко зрозуміти їх почуття. 
Для кожної радянської люди
ни пам'ятні і особливо дорогі 
героїчні сторінки нашої історії. 
Ось тому так схвильовано і 
урочисто б'ються серця В СУВО
РІЙ тиші музейних залів, на
строюючись на хвилю всена- 
рочиогп ПОДВИГУ.

ГІопа.т шість тисяч ретіквіт 
воєнних років .зібрано в музеї. 
Багато з них демонструються 
вперше напередодні 31 річниці 
Перемоги гш панського наро
ду V Великій Вітчизняній війні. 
Увагу відвідувачів привертає 
виставка «Комуністи, вперед!* 
її матеріали глибоко і всебіч
но висвітлюють видатну роль 
КПРС в організації розгрому 
Фашистських загарбників На 
фронтах Великої Вітчизняної 
війни, па фабриках і заводах, 
у партизанських загонах і під
пільних організаціях комуністи 
показували приклад самовід
даного служіння Батьківщині, 
піднімали народ на священну 
боротьбу проти ненависного 
волога.

Шлях до перемоги позначе
ний безприкладним подвигом 
солдатів і матросів, офіцерів і 
генералів, партизанів і підпіль
ників, робітників і колгоспнії-

ГУДОВА ця виросла на околиці Олек-
** сандрії в дев'ятій п’ятирічці. Навіть не 
віриться, що колись тут був пустир — так 
органічно вона вписалася в архітектурний 
ансамбль шахтарського міста.

Секретар комітету комсомолу фабрики 
діаграмних паперів Володимир Кудря, роз
повідаючи про підприємство і його трудіа- 
ників, не приховує своєї гордості. Це й зро
зуміло. Адже більше половини працюючих 
тут — юнаки і дівчата. І їхня велика заслу
га в тому, що з кожним роком удвоє .зро
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На їхніх грудях — зірки Герої».
Для степовика Миколи Олександровича Русавського пам’ят

ний день 8 травня 1915 року, коли у передмісті Берліна Кар.тс- 
’хорсті був підписаний акт про ка.іігулу.і'ііо німецько-фашист
ських військ. За декілька десятків метрів від колишнього німець- 

1 кого військово-інженерного училища, де відбулося підписання 
. цього історичного документа, сгочв на варті і він, наш земляк, 

‘ЇЮтомствепиі: хлібороб, кавалер багатьох бойових нагород. 
А нині він очолює одне з передових господарств Ульяновського 
району — колгосп імені Карла Маркса. Колишньому фронтови- 
Діові вручено нагороди за доблесну працю — ордени Леніна, Зо
лоту Зірку Героя Соціалістичної ГІраці.
і.У Валерія Олександровича Верхоланцева теж мирна профе
сія— в* 11 педагог. В роки Великої Вітчизняної війни — військо
вий льотчик Останні свої бойові вильоти він здійснив V небі над 
Берліном. За мужність і відвагу удостоєний звання Героя Ра
дянського Союзу. Тепер він знозу виховує молоде покоління 
"|В. О. Верхоланцев — викладач Кіровоградського кооператив
ного технікуму імені Сая), начальник обласного штабу Всесоюз
ного походу комсомольців та молоді «Шляхами слави батьків».

Напередодні свята Перемоги їхнє слово — до молоді

З ЛІТА для нас, як спалах 
зорі. Як червоний заспіз 

нашої юності. То — пам’ять 
серця, то час, в якому гарту
валася наша віра під червоним 
розкриллям прапора Радян
ської батьківщини. З тих літ 
ми принесли нашу гордість, 
ставши причетними до подвигу 
Зоїна-зиззолителя, Солдата- 
переможця. І не тільки золото 
орденів стало нам нагородою 
за.чесно виконаний обов'язок 
перед Вітчизною. Стоїть перед 
нами усміхнена мати, радісно 
задивляються на нас сини, всі 
ми йдемо землею, яка молодіє 
в білому квіті розмаю і колосі 
жита. Світло миру над радян
ським краєм 1 тому наша втіха 
згоїла тяжкі рани. Тому ми 
щасливі.

І жизе пам’ять про них, на
ших дорогих побратимів, які 
ціною свого життя подарували 
людям весну Перемоги. Хай 
на буде суму в хаті Архипа 
Маніти і Дмитра Гуляєва, 
не треба брати в траурні рам
ки портрети Олексія Калюж
ного і Петра Лахмана. Хай вга
мується біль в 347 сім’ях села 
Куцеволівки. в яких не діжда
лись своїх батьків, братів, си
нів з фронтових доріг! Так, це 
втрата. Але їхні імена жиауть. 
So вони безсмертні, безсмерт
ні, як і отих 1500, які зупинили 
своє серце, визволяючи це ук
раїнське село від ворога. Тут 
влаз Герой Радянського Союзу

Ветерани дають 
наказ молоді: 
«Будьте гідні 
слави батьків!»

Наша гордісна 
відповідь: 
«Будемо схожі!»

росіянин П. С. Кузуб, білорус 
К. П. Гриб, башкир О. І. Рут- 
чин — заради життя мільйонів.

Йде нині з нами до обеліска 
Невідомому солдату комуніст 
Василь Максимович Галушкін. 
Вісімнадцятирічним хлопчиком 
вирушав він у розвідку, готу
вав переправу через Дніпро, 
захищав наш плацдарм І вів 
бійців в атаку, замінивши уби
того командира. У вісімнадцять 
літ тисячі кілометрів доріг, де
сятки боїв і щасливе повернен
ня з пекельного вогню. Це — 
подвиг. Мужністю і вірою в на
шу велику справу, стійкістю і 
відвагою вія продовжував 
свою коротку біографію, яка 
стала завидною і гідною для 
наслідування. І йшов він потім 
у зведеному полку Героїв Ра
дянського Союзу на параді 
Перемоги в Москві. Йшов і ба
чив, як падали на брук фа
шистські прапори, а наші роз- 
крилені знамена гордо майо
ріли над Красною площею, їх 
несли люди з легенди—прості 
радянські солдати, яким весь 
світ складав свою шану і 
славу...

А тепер вже 31 раз прихо
дить до нас сонячний тра
вень — з добром і тихими сві
таннями. Ми, фронтовики, ба
чимо оновлене місто І село в 
кипінні білого цвіту і світлими 
вікнами красенів - будинків. 
Святковою вулицею йдуть ве
терани війни. На грудях в них
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поруч з бойовими нагородами 
ордени і медалі за доблесну 
працю. Серед них і наші 
сини. В багатьох з них теж зо
лото нагород. І в руках їхніх 
прапор, прийнятий як естафе
та — від батьків. 80 тисяч сте- 
півчан брали участь в патріо
тичному русі «П’ятирічці — 
ударну працю, майстерність І 
пошук молодих!». 150 гвардій
ців минулої п'ятирічки виборо
ли право сфотографуватися 
біля святині нашого народу — 
Прапора Перемоги.

Вихована в дусі високого ра
дянського патріотизму, наша 
молоць примножує славу стар
шого покоління. І, як підкрес
лювалось на ХХУ з’їзді КПРС, 
партія твердо вірить, що мо
лодь, комсомольці впишуть 
нові сторінки в літопис кому
ністичного будівництва!

Так, нашим синам є з кого 
брати приклад. І є місце для 
подвигу. Прокласти в тайзі за
лізничну магістраль, виплекати 
сад ^зробити щедрим на уро
жай колгоспне поле — це теж 
доблесть. Стояти на варті зо
ряного кордону рідної ВІТЧИЗ
НИ, своєю працею примножу
вати велич Батьківщини, це теж 
подвиг.

Нині йде черговий етап по
ходу комсомольців і молоді 
«Шляхами слави батьків», при
свячений 60-річчю Великого 
Жовтня. Юнаки із дівчата зно
ву складатимуть рапорти про 
свої здобутки в праці і на
вчанні, біля обелісків героям 
ветерани знову дають їм на
каз на вірність заповітам Іллі
ча, на вірність справі, за яку 
віддали своє життя їхні батьки.

«Утвердження в свідомості 
трудящих, насамперед, моло
дого покоління, ідей радян
ського патріотизму і соціаліс
тичного інтернаціоналізму, гор
дості за Країну Рад, за нашу 
Батьківщину, готовності стати 
на захист завоювань соціаліз
му — було і залишається од
ним з найважливіших завдань 
партії». — підкреслив у своїй 
доповіді на ХХУ з’їзді КПРС 
Л. І. Брежнєв. І ми маємо все 
зробити для того, щоб допо
могти юнакам і дівчатам зав
жди бути на тій дорозі, яку 
відкриває нам партія.

Комсомольські організації 
області повсякчас спрямовують 
свою діяльність в справі вій
ськово-патріотичного вихован
ня юнаків і дівчат. Тут їхні пер
ші помічники — наставники 
молоді, колишні фронтовики, 
ветерани праці. І зараз наш 
такий наказ синам: будьте гід
ні слави батьків!

В. ВЕРХОЛАНЦЕВ — 
начальник обласного шта
бу походу молоді «Шляха
ми слави батьків», Геоой 
Радянського Союзу. М. РУ
СА ВСЬКМИ — голова кол
госпу імені Карла Маркса 
Ульяновського району. Ге
рой Соціалістичної Праці.

9 травня—свято Перемоги

2 ГРАВИЯ І9І5 РОКУ ЗАКІНЧИЛАСЬ 1 •.ТОПІЧНА БИТВА -А БЕРЛІН. 
А ВРАНЦІ НАСТУПНОГО ДНЯ КОМАНДИРИ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 
ОГЛЯДАЛИ РЕЙХСТАГ І МІСЦЯ БОЇВ. КОЖЕН КАМІ.ІЬ. КОЖ НІ 
КЛАПТИК ЗЕМЛІ ГОВОРИЛИ ПРО ТЕ. ЯКОЮ ТУТ БУНА ЖОРСТОКА 
БОРОТЫМ КОЛОНН І СЛІПИ БАЛИ ПОКРЕСЛЕНІ НАПИСАМИ РА- 

ІДЯІІС.ЬКІІЛ І ОЇИІВ-ВПЗВОЛ ПТЕ.'ІІ В. В ПРОСТИХ РОЗПИСАХ. В КО
РОТКИХ ФРАЗАХ ВІДЧУВАЛАСЬ ГОРДІСТЬ ЗА НАШИХ ЛЮДЕН. ЗА 
НАШУ БАТЬКІВЩИНУ. КОЖЕН ПІДПИС ПА РЕЙХСТАГУ - ТО ВИ
РОК ФАШИЗМУ. ВИНЕСЕНИЙ СОЛДАТАМ! I IIЕРГМОЖНЯМН І ХАП 
НІНИ НІ АВТОГРАФИ СТЕРТІ. АЛЕ НЕ МОЖНА ЇХ СТЕРТІ! З СТОРІ- 

Н іюк історії.

У ПАМ’ЯТІ 
НАРОДНІЙ 

ків. Понад 7 мільйонів воїнів 
Радянської Армії нагороджені 
орденами і медалями СРСР, ; | 
11603 — удостоєні високого 
звания Героя Радянського Со
юзу. Більш як 16 мільйонів ра
дянських людей нагороджені 
медаллю «За доблесну працю 
у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 рр.»

Руйнівним ураганом пронес
лась війна по нашій землі. Але, 
незважаючи на величезні жерт- . 
ви і матеріальні втрати, радив- . ! 
ські люди під керівництвом 
Комуністичної партії, спираю
чись на переваги соціалістич
ного ладу, не тільки швидко ;
відбудували народне господар
ство. а п добились видатних 
успіхів у розвитку економіки і 
культури.

Роботі XXV з’їзду КПРС і 
XXV з’їзду Компартії України, 
боротьбі трудящих за викопай- 1 
ня грандіозних плані*  десятої | 
п'ятирічки присвячен*  матеріа- і 
ли одного з залів музою. Як у 
період війни, гак і в роки мир
ної творчої праці попереду — 
комуністи. Партія веде радян
ський народ до нових перемог.

(РАТАУ). 1

'• ЕКСПЕДИЦІЯ «ВПРОВАДЖЕННЯ»

НЕЛЕГКО
БУТИ
ЕДІСОНОМ

К

стає випуск продукції, поліпшується її 
якість.

8ін наводить такий приклад. Щоб працю
вала перемотувальна машина, робітниця 
повинна весь час тиснути на педаль. Зайве 
говорити, як стомлюєіься людина за зміну, 
як це впливає на продуктивність. Тож і за
мислились над тією проблемою комсомоль
ці епектродільниці Олександр Зайченко та 
Анатолій Лук'янченко. Юнаки розробили 
схему автовмикача, виготовили його і вста
новили на одній машині. Експеримент удав
ся. Тепер слід лише натиснути на педаль, 
відпустити її, і машина працює сама.

8се було б добое, але автоматичні вмика
чі приладнали тільки на шести верстатах. 
Пояснення у керівництва фабрики.. одне: 

для їх виготовлення немає деталей, пус
качів.

А чим же годі пояснити інший факт? 
Знову ж гаки на перемотувальній машині 
іноді лопаються кільця і ламаються замки 
в гой момент, коли рветься стрічка паперу. 
Віктор Кривошеєв і Григорій Димченко 
Приладнали спереду перфозузла запобіж
ник, який зупиняє машину після чергового 
пориву стрічки. Ефект чудовий. Тут би і вті
лити ідею в життя. А хлопцям запропону
вали: поставте такі пристрої на вс:х маши
нах. Розуміючи, звичайно, що V тих є основ
на робота і вони за неї відповідають.

■ (Закінчення на 2-й стер.)
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з високими 
НАГОРОДАМИ!
За виробничі усгіхи, до

сягнуті в дев’ятій п’ятирічці 
при спорудженні промисло
вих, сільської оспсдарських і 
культурно-побутових об'єк
тів у складі будівельних за
гонів, відмінне навчання, 
активну наукову і громад
ську роботу Указом Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
від 22 квітня 1976 року на
городжено орденами і ме
далями СРСР учасників і

■ організаторів студентських 
будівельних загонів, які 
найбільш відзначилися.

По нашій області медал
лю «За трудову доблесть» 
нагороджено студента Кіро
воградського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування Василя Баку, 
та учня Кіровоградського 
машинобудівного техніку
му Юрія Яковлєва. Медал
лю «За трудову ЕІдзнаку» 
нагороджено студентку Кі
ровоградського державно
го педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна Лідію 
Пічку.

8 тр&вяя 1976 реяу
І - f

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Така ж історія і з механічними лічильни

ками. У приладах часто виходять з ладу ко
ліщатка, що посузають цифри. Молоді но
ватори звернулися з пропозицією: знайшли 
спосіб, коліщатка будемо реставрувати са
мі, потрібен лише спеціальний пристрій для 
цього. Та пеки що відповіді не дістали.

Головний енергетик фабрики Н. В. Кова
ленко вводить у <курс справи»:

— Зараз ми встановлюємо ьа машинах 
електронні лічильники «Логіка». Три з них 
уже працюють. Це перший етап впровад
ження автоматизованої системи управління, а 
пристрій для виготовлення коліщаток меха
нічного лічильника створювати немає рації. 
Все одно їх замінимо.

Так, але ж це буде в кінці року. Машини 
з поламаними лічильниками не працюють, 
а реставрація коліщаток примітивним спо
собом забирає чимале часу.

— Ось так і виходить, — каже В. Куд
ря. — Бід подачі раціоналізаторської про-

ШАНА МОЛОДИМ 
ГВАРДІЙЦЯМ

В Гаіііюроиі встановлено ра
йонну Дошку пошани. На ній 
серед портретів знатних робіт
ників і .хліборобів — портрети 
трьох комсомольців: машиніста 
млина цеху хімічного збагачен
ий іиробиичого об'єднання «Кі- 
ровеградграфіт» молодого гвар
дійця п'ятирічки Олександра 
Ііойчеика, комбайнера колгоспу 
'«Більшовик», одного з лідерів 
(лііиулорічпого змагання моло
дих женців Кірової радіципи 
Станіслава Сторожука та кухар
ки їлалі.ні № 1 відділу робітни
чого постачання Ганворонського 
Підвідділу Одесько- Кишинів
ської залізниці Надії С.піцар.

Л. ПАНЧЕНКО.
м. Гайворон.

ВЕЧІРДЛЯ ЮНИХ
Нещодавно в Іпгу.іо- 

Кам’міському сільському 
Будинку культури відбу
лася зустріч учнів місце
вої школи з народним 
суддею 1 Іові ородківського 
району П. К. Карпенко та 
інспектором дитячої кім
нати міліції Л. М. Лебс- 
дшіською. Поліна Каріїів- 
на вела мову про закони 
СРСР, про завдання ра
дянського суду, відповіла 
па запитання учнів. А Лю
бов Миколаївна розказала 
про діяльність загонів 
юних друзів міліції, юних 
дзержшщів району, озна
йомила старшокласників з 
правилами поведінки на 
вулиці.

П. ПІХОТА, 
організатор позаклас- 
ної роботи Інгуло- 
Кам’янської середньої 
школи.

ІІовгородківський район.

Київ. На заводі «Маяк» 
почалося серійне вироб
ництво стереомагнітофона 
«Маяк-001». У конструкції 
нового апарата використа
но останні новинки елек
тронної техніки. Ряд вуз
лів магнітофона автомати
зовано. Вперше у вітчиї- 
няиін практиці стереомаг
нітофон має пульт дистан
ційною керування запи
сом і відтворенням звуку.

На фото: робітниця 
складального цеху ком
сомолка Валентина Ш1ІАК 
демонструє роботу магні
тофона «Маяк ОСІ».

Фото
В. САМОХОЦЬКОГО. 

(Фотохроніка РАТАУ).

- Иї*

НЕЛЕГКО
БУТИ
ЕДІСОНОМ

іпозиції до її впровадження шлях довгий, 
не завжди він приводить до кінцевої мети. 
Правда, на базі цеху технічного оснащення 
створили бригаду по впровадженню нової 
техніки у виробництво. Багато корисного 
зробив цей маленький колектив. А то ж бу
ло так: сам придумав — сам і роби.

Виявляється, подати цінну пропозицію —■ 
ще не все. Погрібно добре постаратися, аби 
її помітили. Ось, наприклад, голова фабрич
ної ради Товариства винахідників і раціона
лізаторів Г. Д. Хохлечко. Він каже:

— Засідання технічної ради відбуваються 
дуже рідко. На них розглядаємо лише ті 
пропозиції, які можуть дати відчутний 
ефекг.

Дивна позиція. Хіба те, про що говори
лося вище, можна назвати дріб язковим? 
Справа, мабуть, в іншому, інженера по на- 
уковій організації праці С. Павленка чомусь 
хвилюють справи молодих новаторів, і він 
часто радиться з ними, хоча в його функції 
це аж. ніяк не входить. Він просто ентузіаст.

Секретар комітету комсомолу не раз по
рушував питання про поліпшення раціона
лізаторської роботи серед молоді, зеер- 
тавеч до керівництва фабрики, а підтримки . 
так і не дістав.

Що це, недооцінка творчих можливостей ' 
молодих 
свідчить 
корисне, 
лістами.

виробничників? Але ж практика 
про їхнє бажання і вміння робити 
уСді — слово за старшими спеціа-

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

, -------—...... J

ЭЯЗВЯВВИ

ПІЙМАЛО мандруючи, я дав- 
u но помітив, що дорога аку

мулює: побачене і почуте на
довго поселяється у свідомос
ті, впливає на думки, і, рано чи 
пізно нагадавши про себе, че- 
нас осмислення. Пригаслий 
спомин рапісм воскресне зав
дяки новій подорожній ситуа
ції, далеке постає в новому 
світлі — усвідомлюєш те, чого 
не зрозумів колись.

Щось подібне минулої зими 
сталося зі мною на Кіровоград
ському автовокзалі. Взявши 
«виток, я зайняв своє місце в 
автобусі, що вирушав до Ком
пановки. За день до цього не
сподівано випав сніг, зіпсував 
дороги і порушив графік між
міського руху автобусів. Віль
них місць не було. До салону 
зайшли диспетчео і водій. 
Окинувши всіх діловитим по
глядом, диспетчер звернулася 
до двох молодих жінок, що 
стояли ка проході:

— А де ваші місця, ви з 
«витками?

— У нас постійні гроїзні, —• 
відповіла одна з них.

— А я вас не повезу,—втру
тився водій. — Стоячих—жод
ного, така інструкція, до то
го ж...

— Ми — вчителі, їдемо на 
роботу, вже другий день про
пускаємо через негоду, розу
мієте? — нервово й голосно 
сказала молода жінка.

— А мене не цікавить, хто 
ви, у мене є інструкція. Ви
ходьте!

В автобусі запала кількахви
линна тиша. І саме в ній, у цій 
тиші, пам’ять раптом висвітли
ла інший випадок майже деся
тирічної давності (тоді я жив і 
працював у Красноярському 
краї).

ЦЕ БУЛО в районі Підкам'я- 
ної Тунгуски, місці, відо

мому своїми важкопрохідними 
ур/ланами, заметілями, що, як
правило, починаються далека 
до календарного строку. При
гадався маленький районний 
аеродром, з двох беків під
пертий скелястою тайгою. За
метіль, поки що. легка, круж
ляла по льотному полю, де 
стояло два вертольоти. На од
ному з них я мав летіти на зві- 

ропромислову базу, на друго
му — молода вчителька — у 
віддалене село до своїх вихо
ванців, дванадцяти учнів пер
ших— четвертих класів. Ми 
познайомились у штурманській. 
Там вона, русява, тендітна дів
чина, яка рік тому закінчила 
Ленінградський педінститут і 
прибула сюди за власним ба
жанням, була своєю людиною 
серед суворих, звиклих до 
несподіванок природи пілотів. 
Я тоді спитав у неї: «Хіба не 
страшно в таку негоду леті
ти?». Вона усміхнулась дитин
но: «Страшно. Кожного разу. 
Але ж там діти. Знаєте, як ео
ни радіють... Старшокласники 
разом з дорослими зустріча
ють мене біля вертольота, ве
зуть на санках до школи, — 
Бона знов усміхнулась, — а 
там уже малеча нудьгує. Ві
дігріюсь — і за уроки».

Хурделиця набирала сили. 
Пілоти стурбовано перемовля
лися пошепки. До ллене піді
йшов мій, відвів убік. «Якщо 
вам не терміново, то краще 
сьогодні не летіти», — промо
вив стиха, поглядаючи чомусь 
на вчительку. Я теж подивився 
на неї. Відчувши занепокоєн
ня, вона заспішила:

— Андрію, ви що там?.. — 
звернулась буденно до сеого 
пілота. То був юнак років, ма
буть, на п’ять старший за неї. 
Він вагався, та потім рішуче 
махнув рукою, рвонув угору 
«блискавку» льотної куртки і 
кинув коротко: «Проб’ємося». 
Забувши про інструкцію, еони 
полетіли до дітей.. .

Спогади перервала галасли
ва суперечка, що, наче курява, 
здійнялася в автобусі. Ми за
тримувались уже хвилин на 
п’ятнадцять, і, зрозуміло, па
сажири гочс.ли нервувати. Во
дій намагався цю людську сти
хію спрямувати в потрібну 
йому течію.

— Треба поменше гуляти і 
завчасно приходити до каси 
бронювати собі місця, — під
ливав він /ласла у вогонь.

— Це не ваша справа, — ки
нула одна вчителька — Ми не 
зійдемо, нам до школи треба.

— А ми теж не гуляти їде
мо, — ущипливо зауважила 

огрядна жінка, котра міцно об
хопила дві товстезні корзини, 
наче їх хтось міг відібрати. — 
Не затримуйте людей!

— Але ж їм... — спробувала 
сставити слово літня жінка, та 
її перебив важкий баритон:

— Почекають...
— Правильно! — підтримав 

еодій. — Знаю я їх, не перший 
раз їздять.

Він сказав ще кілька недоб
рих слів. Учительки не витри
мали, і не обійшлося без еза- 

Е Запрошуємо до розмови

Година 
без вчительки, 

АБО РОЗДУМИ ПРО ІНСТРУКЦІЮ 
II «ТИХИЙ подвиг».

питання лишилося без відпо
віді.

А я знову згадав рішучий 
жест молодого пілота і нараз 
побачив «блискавку» його 
льотної куртки. Майже через 
десять років угледів, що на 
півдорозі «блискавку» заїло, і 
зрозумів: пілот нервував. Саме 
ця деталь висвітлила нову, го
ловну грань, до котрої я тоці 
не додивився: пілот здійснив 
подвиг. Тепер назЕав би його 
«тихим подвигом», тебто та

ким, про котрий не завжди пи
шуть у газетах, і, можливо, не 
згадують у наказах адміністра
ції. Та річ тут не в обставинах. 
"*|аМ ЯТЬ подорожньої люди

ни, немов за якоюсь неми
нучою реакцією, нанизувала 
вже бачене й чуте в дорозі, 
котре нагадувало про те, що 
поруч нас кожного дня сила- 
силенна людей роблять свої 
«тихі подвиги» поза інструк
ціями. Згадався один кірово-

Від редакції: Ви помітили. штновкі читачі, що автор зумисне 
лише розповів нам про конфліктну ситуацію, нодіб-іі до якої те 
досить часто трзптяюгься не тільки вдороч... Якщо хочете. то 
Ю. Михамлюк випустив ще одну немалозшшну деталь' воді.' 
автобуса, «висадивши» двох педагогів, уєе-такн попів -зайвого» 
пасажира, очевидно свою товариша ю рсботі, до самої К % 
Півки. Га автор, умовчавши про це, гачи.м ши-.ом ставить 

перед читачем; що переважає - формальне дотримавші шен*-;«’ 
ин (за чим прихована байдужіть, а якщо вболівання - то 
Л„ТСТЬ "" »'"■гріш;.,! готоа„ісп.° роіум?т„ «ТОЙ
мианпТ' Ш" І,алСІК,"ь .тільки до Сфери людЛкого стопере- 

ЗнХіЛД І0 а™ого.ї«'АомЛеппя свс.,0 Иісия в сссліпкіеі). 
штото“іУ.та\Г’ '* 1 0,'0'геКТ."' * Слото за «ям».

емних грубощів. Мабуть, саме 
така поведінка молодих педа
гогів дала можливість одному 
з пасажирІЕ скептично виголо
сити:

— Пе-да-го-ги...
— Та що ви на них диви

тесь! — знову наступав водій, 
провокуючи крайні заходи. — 
Поки не зійдуть, не поїду. По- 
Еторюю, у мене інструкція, і 
порушувати її заради...

Обійшлось без крайностей. 
Учительки зійшли все-таки. Ав
тобус повільно виїхав з авто
вокзалу, поминув міські вулиці
і, нарешті, виїзвався на трасу. 
Дорогу було вже розчищено 
еід снігових заметів, їхали 
спокійно. Пасажири моєчали: 
чи перевтомилися від супереч
ки, чи, може їх гнітили якісь 
почуття. То була тяжка тиша. 
Лише неподалік Мар’ЇЕки ста
ра жінка, ні до кого не звер
таючись, роздумливо кинула в 
цю тишу: «А якби вони були 
лікарями?». Це риторичне за

градський таксист, який, поспі
шаючи до замовника, зупинив 
у нічний час машину, врятував 
дівчину від хуліганів.

Тепер, під’їжджаючи до Ком- 
паніївки, я думав про тих ді-> 
тей, що ка годину зосталися 
без учителя. Два класи. Ариф- 
/лєтика прсста, хто хоче, хай 
підрахує. Доля дітей у цю го
дину була в руках водія авто
буса. Саме про це я йому ска
зав, ксли ми зійшли в район
ному центрі. Він спіткнувся 
на слові, здасться, щось зро
зумів. Уже двадцять років во
дить автобус. У нього теж є ді« 
ти... їх учать у школі педагоги, 
лікують лікарі. Віч не порушив 
інструкції міністерства, і жод
ний працівник ДАІ не //.атиме 
до нього претензій...

Але й подвигу не здійснив,
Дехто може закинути: за УЗ* 

тором виходить, що порушуй 
інструкцію — і тебе чекає 
Г1СДЕИГ. Ні, не про це я віє мо
ву, не про це міркував в авто
бусі — я думав про дітей, 
і про те, що сьогодні вже за
мало лише сумлінно виконува
ти свою роботу, що праця 
формує у людини не тільки 
вміння водити автобус чи ви
точити деталь на верстаті, а 
дещо більше — почуття відпо
відальності за все, що діється 
і е сім ї людини, і на її під
приємстві, і в її місті.... •• 
країні.

Погодьтеся, що подвиг —• 
малий еін чи великий — 
вже якась аномалія, відхилен
ня від звичайного, від норми, 
а інколи буває і — від інструк
ції.

Ю. МИХАЙЛЮК.
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НАРОДНА...ОБЕЛІСК ВОЇНАМ-ВИЗВОЛИТЕЛЯМ В СЕЛІ 

ЩАСЛИВОМУ олександрійського району.
Фото В. КОВПАКА.

Задумала пісня летіти по світу, 
Задумала пісня безсмертною стати,— 
Спинилась у полі, спитала у вітру:
— В якій стороні мою мрію шукати?
1 вітер сказав їй по-дружньому, щиро:
— Чотири є сторони Б білому світі, 
Та тільки у нашій живе така віра, 
З якою усіх супостатів розбито. 
Дивись, обеліски задумливо встали, 
Ти можеш сьогодні у них запитати: 
Хіба не безсмертя твоє написали 
На стінах рейхстагу Вітчизни солдати?., 
1 пісня злетіла до самого неба: 
•— То я вже давно до безсмертя причетна?І 
...Шукати безсмертя ніколи не треба — 
В безсмертнім народі і пісня безсмертна!

Михайло РОДИНЧЕНКО.
c. Олександрівна 
Долнвського району.

• ТИЖДЕНЬ 
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ

вогшо
...Ворог чинив упертий 

опір, чіплявся за ножне 
село, за кожен єажкодо- 
ступний рубіж. Та насту
паючі радянські війська 
зуміли скинути гітлерів
ські частини в Дніпро, і 
спробували форсувати рі
ку в районі села ВласІЕки. 
Разом з підрозділами 
35-го стрілецького корпу
су, до складу якого вхо
дили 13-а, 95-а і 97-а гвар
дійські стрілецькі 
на лівий фланг вийшли 
воїни 66-ї 
Полтавської 
дивізії, яка 
рубіж (село Бласівку) піс
ля визволення міста Кре
менчука...

Про спробу форсувати 
Дніпро’ написав чері-оннм слі
допитам Світловоасбкеї серед
ньої школи № Н колишній 
командир згаданої .чнвізії ге
нерал майор у відставці Я. В. 
Якшіиі (він прожинає нині в 
м Михайлівні Волгоградської 
області). Його, як і багатьох 
неп рапів фрои товпкія. розшу
кав штаб червоних слідопитів.

Багато ветеранів згадують 
у своїх листах запеклі бої за 
піщані острови, що лежали 
перед крутим і високим пра
вим берегом, який контролю
вали фашисти.

«Одним із перших попіл тре
тій батальйон 145-го гвардій
ської о 
старший 
Бабенко.

Темної осінньої ночі 
тому тумані перепливли бійці 
один з рукавів Дніпра і за
лягли на піщаному бері іі 
острова», — так огнеяи по
чаток операції учасник бою 
Іван Фролович Садаков. нині 
бригадир 
його цеху 
заводів.

З його
гумується

ДИБІЗІЇ, 
й 

гвардійської 
стрілецької 

зайняла цей

сгрілецькзго 
лейтенант

полку 
Георгії!

в гус-

pencil ТТ'О-будівель- 
одного з омських

спогадами пере-
■____ _ присланий нам

В вірш, якого ще в жовтні

Слава на всіх одна

1943 року на березі Дніп
ра проти острова написав 
артилерист Григорій Ма
нуйлов:

...Ночью на острове тихо, 
Угром заря зажглась.
Враг на песке их заметил — 
Битва вновь началась. 
По-волчьи завыли мины. 
Пламя взметало песок, 
Сталь летела и мимо
Но чаще — кому-то в висок, 
Горстку бойцов прижала 
Огня метель —
В ночь превратился,

казалось,
День.
Тучами шли самолёты — 
Крылья в тяжелых крестах, 
В землю вгрызалась пехота: 
С острова — ни па шаг. 
Яро грохочут взрь.гы, 
Воздух от пуль поет. 
Диво — тут парни живы! 
Остров песчаный живет... 
Згадує ці події, називаючи 

дніпровські плавні «Островом 
смерті», воїн третього баталь
йону 145-го гвардійського стрі
лецького полку Микола Пав
лович Жирнов з міста Челя
бінська, який разом з 1. ‘І’. 
Садакопнм та ще з одним бій
цем- виносили з поля бою па 
пллщ-иалатці тяжко поране
ного в груди. стікаючого 
кров’ю комбата Г. Бабенка.

Перед відправкою у санбат, 
вслухуючись у гуркіт бою, 
командир слабким голосом 
премовпв:

— Вистояти треба, хлопці, 
вистояти і йти вперед!..

Щороку приїздять 
пам ятника загиблим 
нам-визводителям 
ни війни. Низько 
голову, шануючи 
свого парторга,
кулеметник Василь 
мич Шамрай. Це йому пе- 

боєм за Дніпро вру- 
партійний квиток, і з 

часу гідно несе зван- 
комуніста ветеран, 
нині поацює кранів- 

термічного цеху 
автоза-

до 
вої- 

ветерз- 
СХИЛЯЄ 

нам ять 
колишній 

Кузь-

ред 
ЧИЛИ 

того 
ня 
який
ником 
Кременчуцького 
воду.

1. КАРДИТ,
м. Світловодськ.

У Голов ніібській середній школі № І готували уро
чистий вечір, присвячений врученню комсомольських 
квитків щойно прийнятим у ряди ВЛКСМ. Запроси
ли ветеранів партії, комсомолу, батьків.

І.мма Виливок! — дівчина назизає своє ім’я і 
бере з моїх рук червонясту книжечку із силуетом 
Ілліча. З ïj синіх очей проміниться радість...

І у нього були такі ж очі — ясні, щас.’ пві, сині. 
Я згадую Володю Хало.

...1938 рік. Як членові бюро Голованівського райко
му комсомолу мені доручили вручити комсомольські 
квитки юнакам і дівчатам у цій же школі. Серед них 
був і Володимир Хало. Хіба міг я тоді подумати, що 
в роки Великої Вітчизняної війни він звершить под- 
і-ііги, за які Батьківщина удостоїть його 
нагороди — ордена Леніна"’ 
дяпського Союзу?

Починався день 
резня 1943 року, 
шистські танки на 
кін ділянці фронту 
сіл Таранівкн і Соколо
вого під Харковом, під
тримувані артилерією, 
пішли в атаку. Це мав 
бути початок реваншу за 
поразку під Сталінгра- 
дом. Відстрочка з від
криттям другою фронту 
в Європі дозволила Гіг- 
леру перекинут з окупо
ваних країн Західної Єв
ропи до зубів озброєні 
піхотні й танкові дивізії, 
авіацію і зосередити їх 
на Харківському напрямі.

Тарагівський переїзд 
залізничного перегону 
Лозова — Мерсфа обороняв взвод гвардії лейтенанта 
Петра Шііроніпа з 25-ї гвардійської дивізії, село Со
колове — Чехословацький батальйон під команду
ванням Людвіка Свободи.

Радянські її чехословацькі воїни не лічили фашистських 
танків, а просто знищувала їх. Невдовзі на допомогу широ- 
і;іііц::м поспішала 179-а танкова бригада. Ведучим у контр
атаку пішов танк Т-34 лейтенанта Володимира Хало. Одразу 
він підбив «Фсрді іанда», потім задимив тач < з чорним 
хрестом. Гітлерівці викотили арен танкову гармату. Та пг 
встигли попи приготуй ітися до бою, як Т-34 Володимира 
Хгло споїм вогтем зиищів її. Кулеметними чергами він тут 
же ройги.ів групу німецьких автоматників, що намагалася 
обійти роз'їзд.

Раптом сильний удар трусонув Т 34. Обпекло ш гу Володи
мира, в танку появився дим. Jkiïrti ант гукнув до обслуги. 
Відповіді не було, всі — мертві. Лейтенант,^іиремагаючп 
біль, виліз із танка, пер .•в’язав ногу. Рухатись не міг. Віл 
бачні:, як широніиці відбивають tтакії ворога. А перед їх
ні ою позиці'-: ) вже горіло сім хр<стятих потвор.

Т -31 не ппбухїіув, як передбачав Хало. Він служив добрим 
іірніц іїї гі і. і Володимир короткими автоматїіими чергами 

опс-.маїав піхотинцям гримам сберегу.
Фашистам, які мали велику персі агу 

іці, не нц.члсся пройти. Коли стихла 
місці побоїща лежали десятки убитих 
мили їхні танки і бронетранспортери.

Однополчани виносили геройськії загиблих і тяжко 
поранених гвардійців. Підібрали й лейтенанта Воло
димира Хало

Блискавкою облетіла фронти і армії звістка про 
подвиг гвардійців під і’аранівкою і Соколовим. 
25 воїпсім-шпроніїїцям іосмертпо присвоїли звання 
Героя Радянського Союзу. Цього ж звания удостоїв
ся її лейтенант Володимир Олексійович Хало. йому 
виповнилось тоді двадцять літ.

Лежав В. О. Хато в гнловчму госпіталі і в котрий уже ріп 
передумував форяуту подвигу. Він знав про безприкладну 
стійкість паифіг.овців під Москвою. І ось їхній приклад по
вторили широніиці.

Володя згадував... Пого батько — чекіст, Олексій Х.і то, 
дуже рано пішов з життя. Хлопчикові миниуло тоді десять 
літ. Не встигли сопи по-чоловічому, як дорослі поговори ти 
про все. Пізніше, перед вступом у ряди комсомолу, Володі: 
раптом зробив відкриття: в шухляді комода міайшов два 
комсомольських квитки — батька і матері, Галини Лозов- 
ської. Дата прийому здивувала — І!>19 рік.

— Мамо! — Володя через силу тамував хг-илюван- 
ня. — Чому ти ніколи не показувала свого комсо
мольського квитка?

Вона все зрозуміла. Сни уже стає дорослим, вія 
про все повинен знати. Вони сіли поруч, і почалась її 
оповідь:

— Мені і твому батькові сповнилось ио шістнад
цяті», коли перемогла Жовтнева революція. Внутріш
ня її зовнішня контрреволюція все робили, щоб по
вернути колесо історії назад. Деякий час на Україні 
панувала петліорівщнна. Ось годі ми з Альошею Ха
ло і вступили в підпільну комсомольську організацію. 
Це був грнбожньй 1919 рік Комсомольська організа
ція послала мече праіповаїи офіціанткою в їдальню, 
де харчуватися націоналістичні банди. Так потрібно 
було. Я вивідувала секрети, крала зброю. А Олексій 
був бійцем бойової дружин:!. Ми з честю виконали 
доручення, і пас прийняли в комсомол.

— 1 не було страшно?
— Страшно кожному. Але треба перемогти страх, коли 

йдеться про високу мету.
Коли Володимир Хало приїздить у Голованівськ, 

вії: обов’язково відвідує свою школу. Вона вже 
не така, як була, — збудували нову, триповерхову. 
І все ж вола його. Цікаво зустрітися з учителями, з 
учнями.

Якось ми розговоритися про комсомольські квитки, 
я спитав, чи зберігає він ці реліквії.

Володимир Олексійович помовчав. А потім:
— Матері вже нема, а три комсомольських квитки 

зберігаю. 1 мій там, у тій же шкатулці. Це наша ро
динна біографія.

ІіаГІВИІЦОЇ
і золстої зірки Героя Ра-

Люди з країни 
мужності

допомагав Йосрп Дмитро
вич Сень — недавній ди
ректор Серединсбудської 
середньої школи, залише
ний партійною організа
цією в тилу ворога.

Федоров стає шенцем па ху
торі Воздвгжепсі.кому Ямпі.ті- 
ськсго району. Завів бороду і 
вуса. На кінець 1941 року че
кіст і вчитель створили міцну 
підпільну групу і розгорнули 
диверсійну діяльність. 26 бе-

О ЙШЛА ВІЙНА 
НАРОДНА...

А. КАСУРК1Н.

Минув тридцяті» один рік після перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній війні. За цей час 
виросло поле покоління, яке не чуло тривожних си
рен, не бачило смертоносних вибухів, згаршц. Швид
ко плине час, та посиві .іи:ї ветеран не забуде воєн
ного лихоліття 11а героїчних подвигах своїх батьків • 
і дідів виховується сьогодні націй молода зміна. 
Історики, краєзнавці, юні слідопити продовжують 
пошуки невідомих героїв, які мужньо вступили V 
двобій із запеклим фашизмом.

Нижче подаємо документальну розповідь про од
ного з наших земляків — командира партизанського 
з’єднання Івана Пилиповича Федорова.

Л^ЕРЕДНІЙ на зріст, міц- 
ної статури, з круглим 

широким лобом, пильними 
карими очима. Він — него
віркий, скромний.

— Про мої юнацькі ро
ки розповісти? — перепи
тує Іван Пилипович.

З метелиці подій, вели
ких і малих, якими така 
багата його доля, вибирає 
найсуттєвіше. Народився 
4 січня 1911 року в селі 
Коробчиному Новомирго- 
родського району, в сім’ї 
бідняка. Там закінчив сіль
ську школу, продовжував 
навчання в Новомиргоро- 
ді. З дитячих літ пізнав 
важку працю на куркулів 
та багатіїв. 1929 року, ві
сімнадцятилітнім юнаком, 
вступив до комсомолу. То 
була буремна пора, коли 
на селі ламалися віковічні 
уявлення і традиції, 
селяни виходили на 
кладену революцією 
рогу колективізації.

Брав >часть у ліквідації 
куркульства, в організації кол
госпів. З 19,32 року — секретар 
територіальної комсомольської 
організації в Коробчиному, 
згодом — бригадир комсо
мольсько-молодіжної бригади 
колгоспу «Серп і молот». Ста
рожили ще й досі пам’ятають 
трудові успіхи бригади.

Потім служба в артилерій
ському навчальному дивізіоні 
у Вінниці. Після звільнення в 
запас працював в оріанах охо
рони громадського порядку в 
Славуті Хмельницької області. 
Центральний Комітет комсо
молу направляє Івана Федоро
ва в органи державної безпе
ки. Він займає посаду на
чальника районної о відділу 
народного комісаріату внут
рішніх справ у Мерочному па 
РОВСІІІЦІІІІІ.

Ровен іцииу наші війська 
тільки-но визволили від пап
ського поневолення. Народ 
вітав Радянську владу, але 
від чекістів вимагалася неаби
яка пильність. Ворог відсту
пив. та не здався.

Гітлерівський вермахт, 
готуючись до нападу на 
Радянський Союз, присту
пив до тотальної засилки 
лазутчиків, шпигунів і ди
версантів. Чекісти захід
них областей першими 
зустрілися з ворогом віч- 
на-віч. Життя Івана Пили
повича тієї пори — то що
денні тривоги, 
“Г АМ, у Морочному, на- 

■ шого земляка й заста
ла війна. Відповідав за 
евакуацію матеріальних 
цінностей районного цент
ру. І виїхав звідти вже в 
останню хвилину, коли гіт
лерівці були на підступах 
до міста. На гаку ж поса
ду його послали в Се- 
рединобудський район 
Сумської області. Та неза
баром і цей район став 
прифронтовим. І. П. Фе
доров пішов з відступаю
чими радянськими части
нами в напрямі Суземок 
Орловської області. Вій
ськова частина, до якої 
він приєднався, попала в 
оточення. Іван Пилипович 
все ж дістався до хутора 
Всздвиженського. Він знав, 
що в цих місцях базується 
загін, сформований Се- 
рединобудським райко
мом партії. Поки шукав 
загону, до нього приєдна
лися інші. Різні були лю
ди. Серед них траплялися 
й маловіри, благодушні. 
Як колишній чекіст, Іван 
Пилипович не звик пасува
ти перед труднощами, рі
шуче боровся проти шкід
ливих настроїв. В агітацій
ній роботі йому всіляко

резня 1942 року в селі Васи
лівні (біля Старої І’ути) було 
сформовано парти пінський за
гін «За Батьківщину». який 
контролював половину терито
рії Ссрсдииобудськсго району/ 
Командиром став І. П. Федо
ров, комісаром — П. Д. Сень, 
начальником штабу — X. Т. 
Кудояр. Через два місяці піс
ля організації загону в ньому 
налічувалося 450 партизанів, а 
в жовтні серед них було 49 ко
муністів, тобто майже псі чле
ни партії району, котрі зали
шилися по той бік фронту.

На бойовому рахунку загін 
мав сотні знищених окупантів, 
десяті бойових диверсійних 
операцій. На озброєнні загону 
були ручні її станкові кулеме
ти, ротні міномети. автомати, 
гвинтівки. Але зброїнсвіїста- 
чало. Боєприпаси 
бою, їх діставали 
річок. Жителі сіл 
про закопані під 
Червоної Армії 
ящики з толом, патрони, вка
зували місця, де потоплено 
міномети. Бойові дії загону 
«За Батьківщину!» стали доб
ре відомі окупаціям. За голо
ву Івана Пилиповича Федоро
ва вони обіцяли 10 тисяч рейс- 
марок.
А Н ВЕРЕСНЯ 1942 року 
• С. А. Ковпак та О. М. 
Сабуров повернулися з 
Москви, де дістали нове 
важливе завдання — пере
дислокуватися на 
бережну Україну ; 
глибокому тилу 
розпалити полум я 
занської боротьби.

.. Пізнє вночі І. І). Федоров, 
ііовеї иувініїсі- із з’єднання 
О. М Сабурова, терміново зі
брав уг.ссь команді.гй склад і 
політпрацівіїиків. Стало, люд
но в маленькому дерев иному 
будиночку в сілі Вілсрусішіі.

(Закінчення буде).

добували п 
шчйті. з ди.і 
повідомляли 
час підступу 

гвинтівки.

Право- 
там, у 

ворога, 
парти-
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.Художницы,і чесність — категорія Stl.'VhlCIO мірою 
«дотична Вимілч-.чіня чіткої позиції. її реалізація u 
иьразі 1 слоні, пошуки художньої ііркиди — це робо
та внутрішнього світу митця, культура ного бачення 
і мислення Це. зрештою, рігеї.ь загальної естетичної 
підготовки.
YBce, про що писав Микола Галиченко (а писав пін 
ліпне про ге. що банні і пережив па сво.-му тернис
тому життєвому шляху), позначено художньою і гро 
мадярською чесністю. В міру свого таланту поет 
гїрагіїуп завжди чесно іі правдиво протичко осмислити 
і суворі дні віі’шн, котру пізнав не з книжок, і 
натхненні будні свого сучас шка.
і Нема поета нині серед нас. та живуть Гнно гірші, в 
яких чиста, чесна душа. Нам’ять не' зр.|джує пас. 
Цроцоиуємо читачам кілька невідомих творів поета- 
фронтовика Миколи Галнченка.

Ю. КАМНІСЬКИЙ.

Нн детеныш пугливой косули, 
Что попался на мушку выродка, 
Герман бил. упражнялся рьяно 
В шляпе броской с пером павлина. 
Вид от мысленно в ярых Иванов, 
Что с возмездием ШТП к Берлину. 
День прошел, как в нелегком марше, 
Све-ксй раной закат кровоточил, 
Л уже обреченный маршал, 
Озираясь, шел в домик охотничий, 
Где па степах рога оленьи, 
Чучела певчих птиц да белок, 
Где в камине трещали полни я. 
Будто выстрелы парабеллума.
Он дрожал, он нс мог соїретіся, 
Тычась в пламя звериным взглядом, 
Ня тернею прощупывал сердце, 
Словно ампулу с ядом...

«НО Я-СОЛДЛТ...»
Последний 
девь охоты 
Сосны, черными цифрами мечены,
Молчаливо и гордо высились.
Будто стойкие русские женщины
В Бухенвальде застыли у виселиц.
Меж деревьями, просекой леса,
Вскинув «Котнер*, в удаче уверен, 
На открытом своем «мсрседсссе» 
Проезжал в форме егерп Геринг.
В этот день не укрылись от пули 
Нн еду харь с белащнгным выводком, _

Песня
Крош. с молоком, и псе, как на подбор, 
Чеканя шаг, прошли гвардейцы с песней 
Казалось, что от песни небо треснет 
И упадет осколками во двор.
Вся детвора іі дворник дед Устин -ч

Все торопливо бросились к ворогам, 
Лиш мой сосед, копаясь под капотом, 
Никак не мог коляску завести.
Все ж зачихал, зарокотал мотор,
И но земле ухабистой п тряской 
Пошла к воротам старая коляска, 
Белесым дымом устилая двор.
Сосед спешил па юность посмотреть —*
Он сам в полку слыл лучшим запевалой:
В землянках пел, шел с песней в бой бывало,
И от нее дрожала даже смерть.
Риды солдат едва уже видны...
Вот скроются за дальним поворотом...
Я слышу песню уходящей роты: 
«Хотят ли русские, хотят ли русские.
Хотят ли русские войны?..»

Николаи ГАЛИЧЕНКО.

Вони зустрілись 
на святковій де
монстрації — Кі
ровограді! і Герой 
Радянського Co
in іу Г. О. КУРО- 
П’ЯГННКОВ, Ге
рои Соціалістич
ної Прані І. О. 
ШИШ. кавалер 
трьох орденів 
Слави В. I. СУ
ВОРОВ. € пра 
що згадати вете
ранам — і про 
подвиги своїх бо
нових друзів, і 
про те. як підбу
довувалося виз
волене місто, і 
пре радісне сьо
годення. Свито 
Перемоги ветера
ни зустрічають 
тридцяті. першу 
весну. І завжди и 
цей день така ж 
втіха — як і в 
тразні 45-го.

Фото 
В. КОВПАКА.

з 10 по 16 травня
ПОНЕДІЛОК «

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.09 ' 
Дф — Новини. (М). 9.10—к. т.

Ранкова гімнастика. (М). 
0.36 — к. т. Мультфільми. (М). 
40.05 — к. т. «Клуб кііюіїодсфо 
ясен». (М). 11.05 — «Воєнні со- 
рсікові». Фільм-копцерт. (М). 
44.00 — Док. телефільми. (МІ. 
44.45 — «Російські маидпівішк'.і 
І дослідники». (М). 15.15 —
п Твардбвгокий. «Василь Тьор- 
кш». (М). 15.45 — к. т. «Мами
на школа*. (М). 16.15 — «За на
кресленнями XXV з’їзду КПРС». 
■Щартійпе життя». (К-д па Рес
публіканське телебачення). 16.45 
;*• «Грають юні музиканти». 
ІЕПьвів). 17.15 .— «Сільські об- 
4уї». (Ю. 13.00 — <Двнь за
адпем». (К-д). 18.15 — к. т. «Возк 
і семеро котенят на новий 

тлад». Мультфільм, (М). 18.25 — 
^Іузичпі зустрічі. Коь.черт Чер
каського державного заслужено- 
гр українського народного хору. 
Хк -д). 19.90 — к. т. Телеспек
такль. А. П Чехов «Вишневий 
Сад». (М). 21.00 — « Час». (М). 
ЭД.30 — к. т. Продовження теле- 
спектаклю. (М) 22.50 — Вело
гонка миру. (Чсхос.’с.влччіпіа). 
По закінченні — поріши. (Мі.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50 — 
«Слава солдГПтька». (К). 11.40— 
^Щкільпнй '•кпап». Фізика для 
кчпів 9 кл 1К). 12.10 — Новішії. 
ЇК>. 12.25 — «Митці — воїни». 
}К). 13.10 —• Ляльксва вистава.
Запоріжжя). 16.00 — «Програ

ма величіні': звершень». Бесіда 
10. (К). 16.15 — «Фільм — ді
тям». «Розпсвілі про Кешку та 
його друзів». Тел. багатосепій- 
>інй худ. Фільм, і сепія. (М). 
17.30 — «Виставка Буратіно». 
(М). І8 00 — Реклама, оголо
шення. (К) 18.30 — «Юній ро
бі пінного класу». (Х-т). 19.00 — 
’«Вісті» (К) 19.30 — Фільм-коіг- 
церг. (К) 19 50 — «Екран моло
дик». (К) 20.45 — «Па добра-

м
і- х 
? !

н!ч. діти!». (К). 2І.00 — ■ 
(М) 21.30 — Худ. фільм 

розводять мости». (К). 
«Музичний фільм». (К). 
Вечіопі ііспвни. (К).
ВІВТОРОК

11

«Час».
«Коли
23.0" - 

. 23.20 -

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.05
— Новини. (К). 11.20 —
Камерний концерт. (К). 

11.40 — «Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 
10 кл. (К). 12.20 — А. Садии-
сы:ий. «Довгожданий». Вистава. 
(К). 15.25 — «Екран молодих». 
(Ворошиловград). 16.15 — «Ха- 
типкл - вертилкп». (Донецьк). 
16 49 — Те.-еплакат «Цифри на
шого зростання». (К). 16.15 —
«Рубежі десятої п’ятирічки». 
(Олеся). 17.15 — «Для юнацтва»: 
«Музична енциклопедія». <К). 
18.09 — Повніш. (М). 18 15-
к. т. Програма телебачення Че
хословацької Соціалістичної 
Республіки. «До ЗІ-Ї річниці 
визволення Чехослолаччини від 
фашистських загапбнпків». (М). 
2! 00 -• «Час». (М) 21.30 — к. т. 
«Обличчя друзів». (М) 22.15 — 
к т. «Співає народний апгист 
СРСР А. Салов’яненко». <К).По 
закінченні — повним. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 9(4? — 
Повніш. (М) 9.10 — Рликозя
гімнастика. (М). 9.30 — Л П.
Чехов. «Вишневий сад», 
спектакль (МІ. 11.00 — 
панорама». (М). 
рідній кпаїпі».
РСР.». (М). 15 30 -• «Літератур
ні зустрічі», «Борне Полевой». 
(М). 16.15 — «Людгні біля вог
ню», Теленарис. (М) 16.45 —
«Слово ученому». (М). 17 00 — 
«Адреси молодих». (М) 13.00 — 
Реклама, оголошення. (К). 18 30 
— «Йде патруль і.аоодииГі». 
(М.чкс.-зїв). 19.00—«Вісті», (К). 
19.39 — «Театральні прем’єри». 
(К). 20 15 — Коннерт ліричної 
пісні. (Львів). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00-«Час».

Теле- 
«Кіііо- 

15 0Л — «По 
«Вірменська

(М). 21.30 — «Дійові особи та 
викоіавці». (К). 22.20 — «Теле
журнал «Старт». (К). 23.05 —
Вечірні повніш. (К).
СЕРЕДА

П ПЕРША ПРОГРАМА. 11.25
— Новини. (К). 11.40 —
«Шкільпіїй скрап». Су

спільствознавство для учіііз 10 
кл (К).-12.10 — к. т. «Музична 
пошта». (К). 12.40 — Худ. фільм 
«Полум’я». І серія. (К). ІБЗО — 
«Сільськогосподарський тиж
день». Телеогляд. (К). 16.45 — 
Концерт заслуженого Закарпат
ського народного хог у У,РСР. 
(Львів). 17.30 — «Союз сеіміа і 
молота». (Харків). 18.00 —
♦День за днем-. . (К-д). 18.15 — 
к. т. «Веселі нотки». (М). 18 39— 
«Людина і закон». (М). 19.00 — 
к. т. Тираж «Спортлото». (М). 
19.10 — «Народні таланти». Кон
церт р.окалм.сго чоловічого ан
самблю «Вись» Повомпргород- 
сі.кого районного Буднику куль
тури. (К-д). 19.10 — Телефільм. 
(К д) 20.00 — Тел. багатосерій
ний док. Фільм «Солдатські ме
муари». Фільм 2. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. Кубок 
СРСР з футболу, і/., фіналу. 
ЦСКА — «Торпедо». (М) В пе
рерві — Велогонка миру к. т. 
(Чехословаччипа По закінчен
ні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. (М). 9 10 — Ранкова 
гімнастика. (М). &30—Концерт
ний зал телестудії «Орля». (М). 
10.10 — «Як маленькі». Тел. худ. 
фільм. (ЧССР). 10.55 — «Співає 
народний артист СРСР А: Со.то- 
в’яиепко». (К). 11,00—«Якість».
Док. Фільм. (ЛІ). 11.50 — «Твор
чість М. ПІагінян». (ЛІ). 15.30 — 
«Шахова школа». (М). 16.00 — 
«Фільм — дітям». «Розповіді 
ппо Кешку та йога друзів». Тел. 
багатосерійний худ. фільм. 2 се
рія. (М). 17.15 — «Відгукніться/ 
сурмачі!». (М). 18.00 — Для ді
тей. «Сонячне коло». (К). 18.30 
— «Населенню — про цивільну 
оборону». (Д-к). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Щоденник
соціалістичного змагання». (До
нецьк). 19.45 — «Екран моло
дих». (КЕ 20.45 — «Па добраніч, 
літи!». (К). 21.00— «Час». (М). 
21.30 — Худ. фільм «Дороги бу
вають різні». (К). 22.50 — Ве
чірні новішії, (К).

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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РОШЛН ДОМОЙ’

5 К 30 - ЛЕ и И цр»’^

А мы с тобой, брат, из пехоты,
Л летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты —

(трижды)
Бери шинель, пошли домой! 
Война нас гнула и косила, 
Пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына —

Бери шинель, пошли домой!
К золе и пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 
Скворцы пропавшие вернулись —•’

(трижды)

(трижды)

Берн шинель, пошли домой!
Л ты с закрытыми очами 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин.

(трижды)
Берн шинель, пошли домой!
Что я скажу твоим домашним, 
Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днем вчерашним?

(трижды)
Берн шинель, пошли домой!
Мы все — войны шальные дети, 
I! генерал, и рядовой.
Опять весна па белом свете! 
Берн шинель, пошли домой!

ЧЕТВЕР
40 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.09 
ІЗ — Повний. (М). 9.10—к. т.

Райкова гімнастика. (М).
9.30 — к. т. «Відгукніться, сур
мачі!». (М). 10.15—«В бій ідуть 
тільки «старики». Худ. фільм. 
(М). 11.00—к. т. «Василь Горін». 
Тел. док. фільм. (М). 11.55 —
«Основи радянського законодав
ства». (М). 15.25 — «Наш Лєр
монтов». (М). 16.15 — «Польова 
пошта «Подвигу». (М). 16.45 — 
к. т. " ’
17.15 
(М).
— к.
(М). 
версптет мільйонів». (ЛІ). 19.00— 
к. т. О. Бородіи. «Князь ігор». 
Фільм-опепа. (М). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — к. т. «В добру
путь». (Мі. По закінченні — 
повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.35 - 
♦Дні нашого життя». (Харків). 
16.20 — «Республіканська фізи- 
коматематнчна піксла». (К). 
16.59 — «Золоті зірки України». 
Теленарис. (Д-к). 17.05 — «В
ефірі — пісня». (К). 17.10 —
«Народні таланти». (Донецьк). 
17.45 — «На. ланах республіки». 
(Запоріжжя) 18.00 — Фільм- 
коицерт «Пам’ять серця». (К).
18.30 — «П’ятирічка ефективнос
ті і якості». Передача з Кірово
градського ремтаводу «Укрсіль- 
госіїте'хііі’ка». (К д на Республі
канське телебачення). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Концерт.
(К). 20.15 — Телефільм «ТІокп 
немає зеленої книги». (К). 20.45
— «Па добраніч, діти!». (К).
21.00 - «Час». (М). 21.30 -
О. Островськпй. «Остання жерт
ва». Вистава. (Львів). В перер
ві — вечірні повний. (К).

«Наука сі.оі одні». (М).
— к. т. «Веселі старти». 
18.00 — Новини. (М). 18.15 
т. «Ми граємо і співаємо».

18.30 — «Ленінський уиі-

П’ЯТНИЦЯ
ї Л ПЕРША ПРОГРАМА. 11.25 
іті — Поплин. (К). 11.40 — 

«Шкільний скрап». Росій
ська література для учнів 10 кл. 
(К). 12.10 — «Інформація і па- 
УКОВСфе.ХИІЧНПІІ прогрес». (К). 
12.40 — Худ. фільм «Полум’я». 
2 серія. (К). 13.55 — Для дітей. 
«Іскорка». (Донецьк). 15.45 — 
«Наука — виробництву». (Уж
город). 16.00 — «До 200-річчя 
міста Дніпропетровська». (Д-к). 
16.45 — «Будемо майстрами».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г, М, Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
М. -Кіровоград, вул. Гліііки, 2.

Тираж 60 000*

ф Юнаки з групи підго
товки молодих футболіс- 
тіз при команді майстрів 
класу «А» «Зірка» прове
ли чергові матчі чемпіона
ту країни. Цього разу во
ни зустрілися з своїми 
однолітками з Харківської 
спеціалізованої школи-ін- 
тернату. Кіровоградська 
команда молодшої групи 
зазнала поразки з рахун
ком 1:3, з мінімальним 
рахунком (0:1) програли і 
наш, старші юнаки.

Наступні матчі кірово- 
градці проведуть у Сумах 
з «Фрунзенцем» 9 травня.

(трижды)

ф В Олександри чотнші дні 
тривали змагання і: а йен лип
ших волейбольних команд об
ласної ради товаристг.а «Аван
гард». У них брг.с.и участі» 
збірні колективи хіськи.х рад 
ТОПЛрИСТІІЗ І спортивного К.чу; 
бу «Зірка», окремо — ком.тіл; 
дії — переможниці Іісршосг 
тей міських рад «Авангарду» 
з участю спортсменів ІІобузь- 
кого нікелевого заводу і ші*. 
робінін по об’єднання «КіровіЛ 
градграфіт».

Серед жіночих команд пер
шість вибороли представниці 
спортивного клубу «Зірка»’ 
другими призерками стали 
ол екс а пдр і й к и. С в і іловоде ька 
міська рада «Авангарду», на 
жаль, команди не віїстаііила’ї 
У чоловіків «золотими» при
зерами виявились представки* 
ки Олександрії, срібло дієта? 
лося світловодця.м, а бронза-* 
волейболістам спортклубу 
«Зіака».

У групі колектигіп фізкуль? 
тури поза конкуренцією була 
команда Кіровоградської
швейної фабрики. А у чо.то'вь 
ків перші місця посіли комаїТ- 
дп ’ Олександрійського елек
тромеханічного заводу. Світ» 
ловодського заводу чистих ме
талів, тресту «Кірогоградсіль« 
буд».

О. ДАЦЮК.

*

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

(Львів). 17.30 — «На шкільних 
широтах». (К). І8.(Х) — «День
за днем». (К-д). 18.15 — к. т. «У 
кожному малюнку — сонце». 
(М). 18.30 — к. т. «Ліузнчішй
абонемент». О. Борсдіи. Сим
фонія № 2. (М). 19.00 — к. т.
«Єщюпа: час. зміни». (М). 20.00
— Тел. багатосерійний док.
фільм. «Солдатські мемуари». 
Фільм 3. (М). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — к. т. Заключний 
концерт фестивалю мистецтв 
«Московські зірки». В перер
ві — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повніш. (М). 9.10 — Ранкова
гімпзстіік.і. (М). 9.30 — «Веселі 
стартїі». (М). 10.15 — «В добру 
путь». (М). 11.00 — Док. теле
фільм. (МІ. 14.15 — «Російська
мова». (М). 15.09 — «Компози
тор Едвард Гріг». (М). 15.25 —
«Москва і москвичі». (ЛІ). 15.55
— «Фільм — дітям». «Розповіді 
про Кепіку і його друзів». Тел. 
багатосерійний худ. Фільм. З се
рія. (ЛІ); 17.15 — «Піонерський 
салют». Концерт. (М). 18.00 — 
Реклама, оіолоиіення. (К). 18.30
— Камерний концерт. (К). 19.00
— «Вісті». (К). 19.30 — Музич
ний фільм «Народні мелодії і 
ритми». (К). 19.50 — «Люди па 
землі». Телевистава. (К). 20.45— 
«11а добраніч, діти!». (1<). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — Продов
ження телевнетавп «Люди на 
землі». (К). 22.30 — Концерт.
Радянські пісні. (В-д). 23.15 — 
Вечірні новішії. (К).

Концерт українського радян
ського романсу. (Донецьк). 12.29 
— «Щоденник соціалістичного 
змагання». (Хересі'). 12.35 
Мультфільми. (К). 13 00 — Для 
дітей. «Театр «Ліхтарик». (/І-к)*. 
13.30 — Музичний антракт. (К)- 
13.35 — Худ. телефільм «Принц 
і жебрак». (К). 14.50 — «Актори 
і ролі». (Одеса) 15.20 — «Твор
чість». (К). 16.20 — «Закон і
ми». (К). 16.59 — «Екран пере
дового досвіду». (К). 17.10 —
Концерт. (К). 19.00 — «Вісті»'. 
(К). 19.30 - Концерт. (К). 19.50 
—В. Собко. «Друге исбачепіш»”. 
Вистава. (К). 20.45 — «Па доб
раніч. діти!». (К). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — ГІродовжепи.ч ви
стави. (К). 22.15 — Фільм-коп
церт «Улюблені мелодії». (К). 
23.09 — І’ечірпіі новішії. (К).
НЕДІЛЯ

СУБОТА
•« Г ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 

— Новини. (М). 9.10 —
к. т. Раикзза гімнастика. 

(ЛІ). 9.30 — к. т. «АБВГдейка». 
10.00—«Для вас. батьки!».(М).

(М). 10.30 — к. т. Музична про
грам;1 «Ранкова пошта». (М). 
11.00 — «Більше хороших това- 

■ ріп». (М). 11.30 — Повніш му
зичного життя. (?Л). 12.15 —
«Поезія*. (В. Цибін). (ЛІ). 12.45 
— к. т. «Дитячий музичний те
атр». (М). 11.30 — «Здоров'я». 
(Л-д). 15.00 — к. т. «Фільм — 
дітям». «Старик Хоттабич». Ху
дожній фільм (М). 16.20 — к. т. 
Концерт. (М). 16.30 — «Рух без 
небезпеки». (М). 17.00 — к. т. 
«У світі тварин» (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15—к. т. Мульт
фільм. (М). 18.25 — к. т. «Вогні 
цирку». (М). 19.15 — к. т. «По 
музеях і пиставочнііх залах». 
Виставка тверіп західно-євро
пейського і американського жи
вопису «Із музеїв США». Пере
дача 1. (ЛІ). 19.45 — к. т. Тел. 
худ. фільм «Кавказький поло
нений». (М). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — к. т. «Лртлото».
(М). 22.50 — к. т. «Тапцюпаль- 
ішй зал» По закінченні — по
вніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 - 
«Пісні сонячного Узбекистану». 
(К). 10.45 — Для дітей. «Лісо
вий годіпшіік». Лялькова виста
ва. (Х-в). 11.30 — «Па лапах
республіки», (Львів), 11.45 -«

•ЇХ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
10 — Новішії. (М). 9.10—к. т.

Ранкова гімнастика для 
дітей. (ЛІ). 9.30 — к. т. «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М). 11.00 — 
к. т. «Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з лауреатом Лепіп- 
сіжої премії директором Інсти
туту загальної генетики Дії 
СРСР, академіком Дубіпінпм». 
(М). 12.00 — к. т. «Музичний
кіоск». (М). 12.30 — «Сільська 
година». (ЛІ). 13.30 — «Дачни
ки». Худ. фільм. (ЛІ). 15.10—К.т. 
«Репортаж із Центрального му
зею В. 1. Леніна». (М). 15.40 — 
к. т. «Книгарня». (М). 16.25 — 
к. т. Музична програма «У ва
шому домі». (М). 17.00 — К. т. 
«Міжнародна панорама». (М). 
17.30 — к. т. Мультфільми. (М). 
18.00 — Повніш. (М). 18.15 —
к. т. Чемпіонат С.РСР з футбо
лу; ЦСКА — «Спартак», (М). 
19.45 — к. т. «Радянський Со
юз очима зарубіжних гостей». 
(М). 20.00 — к. т. «Клуб кінонб- 
дорожей». (М). 21.00 ’— «Час». 
(М). 21.30 — к. т. «Про балет». 
«До 200-річчя Державного ака
демічного Великого театру Со
юзу РСР». (М). 22.45 — к. т.
Велогонка миру. (Польща). По 
закінченні — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 10,15 — 
Музіїчішй фільм «Співає Дмит
ро І'пптюк»^ (К). 11.15 — Для 

калей- 
Музич- 
-' «До 
зльоту

ро Гптюк». (К). 11.15 
школярів. «Піоиегськпй 
досклп». (Х-в). 11.15 — 
іній антракт. (К) 11.50
першого Всгсоюзіи го ___ ,
піопсриожатіїх». «Сурмач». (Ю-
12.20 - ІО. Принцев.' «Бурею на
роджений». Вистава. (Д-к). 11.00
— «Весела естафета». (К). 14.50
— Камерний кспнерт. (Львів),
15.20 — «Слава солдатська».
(Донецьк). 16.20 - «Катрусии 
кіііозгл» (К). 17.00 — Першість 
СРСР з футболу: «Шахтар» —• 
«Динамо» (К). (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.45 — Концерт. 
(Х-в). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (1<) 21.00 - «Час». (М)і 
21.30 — «Сатиричний об’єктнії», 
(К). 21.55 - Худ. фільм «Вся 
починається з дороги». (К)<
23.20 — Вечірні повніш, (К).
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