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У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
За успіхи, досягнуті у Все

союзному соціалістичному 
змаганні, виявлену трудову 
доблесть у виконанні планів і 
соціалістичних зобов’язань по 
збільшенню виробництва і 
продажу державі зерна та ін
ших продуктів землеробства у 
1977 році, за підвищення ефек
тивності виробництва, продух-

тивності праці 1 врожайності 
сільськогосподарських культур 
Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 22 грудня 
1977 року паї вродила ордена
ми і медалями СРСР велику 
групу передовиків сільського 
господарства Української РСР. 
Орденами і медалями СРСР 
нагороджені колгоспники, ро

бітники радгоспів, механізато
ри, спеціалісти сільського гос
подарства, працівники заготі
вельних, транспортних, меліо
ративних організацій, підпри
ємств «Сільгосптехніки», а та
кож працівники партійних, ра
дянських, профспілкових і 
комсомольських органів, які 
найбільше відзначились.
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В. ОСТАНЕНКА,
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В СУЗІР’Ї
РЕСПУБЛІК-СЕСТЕР

Урочисте засідання в Києві, 
присвячене 60-річчю проголошення

І Радянської влади на Україні
і утворення Української РСР

В МАЄВІ СТЯГІВ

23 грудня в Києві у Палаці культури «Україна» від
булось урочисте засідання ЦК Компартії України і 
Верховної Ради УРСР з участю партійних, радянських 
і громадських організацій, представників трудящих 
столиці республіки і воїнів Радянської Армії, присвя
чене 60-річчю проголошення Радянської влади на 
Україні і утворення Української Радянської Соціа
лістичної Республіки.

Тривалими оплесками зустріли присутні членіз По- 
літбюро ЦК КПРС В. В. Гришина, Д. А. Кунаева, Г. В, 
Романова, В. В. Щербицького, кандидатів у члени ІТо- 
літбюро ЦК КПРС Г. А. Алісва, П. М. Машерова, 
Ш. Р. Рашидова, ІЛ. С. Соломенцева, перших секрета
рів ЦК Компартій: Грузії — Е. А. Шеварднадзе, Лит
ви — П. П. Грішкявічуса, Молдавії — І. І. Бодюла, 
Латвії — А. Е. Вссса, Киргизії —Т. У. Усубалієва, 

Таджикистану — Д. Расулова, Вірменії — К. С. Де- 
мірчяна, Туркменистану — М. Г. Гапурова, Естонії — 
І. Г. Кебіна, Голови Президії Верховної Ради УРСР 
О. Ф. Ватченка, Голови Ради Міністрів УРСР О. П. 
Ляшка. У поезидії — інші керівники республіки, ве
терани партії і революції, знатні люди України, пред
ставники Збройних Сил СРСР, молоді, а також керів
ники делегацій Товариства об’єднаних українських 
канадців і ліги американських українців.

Вчора грудневий ранок 
одягнув у святковий кумач 
площу імені Кірова. Сю
ди, на урочистий 
приезячений 
встанозпення 
влади на Україні та приві
танню ЦК КПРС, Президії 

ЧИ ТВОЇ КОЛОСКИ, БИТЬКІВІЦШ!
(Закінчення на 2-й сюр.).

Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР трудя
щим України з нагоди 
юзілею республіки зібра
лися робітники і службов
ці, студенти і учні міста.

Мітинг відкрив перший 
секретар міськкому парті:

ПОЛИШИЛИСЬ у пам’яті 
оці прекрасні слова. 

Хто їх сказав уперше?
Воліла б згадати ту лю

дину, а, може, вони від 
пісні народної, від слова 
«хліб».., Хліб, котрим сни
мо ночами і котрим виві
ряємо себе. Бо й майбут
нє наше має запах хліба, 
зронила якось у буденній 
балачці зі мною Валя Бо
ровик, трактористка кол
госпу імені Леніна, лауреат 
премії Ленінського комсо
молу. А згодом на нараді 
кукурудзоводів молода 
комуністка сказала цю ж 
думку дещо прозаїчніше і 
конкретніше: «Зобов’язу
юсь виростити у 1978 році 
по 70 центнерів кукурудзи 
з гектара».

Згадую молоде усміхне
не обличчя Валі, і нараз 

, поруч неї постає в уяві 
мереживо передчасних 
зморщок під очима ко
муністки Катерини Михай
лівни Вишиваної. Даруйте, 
але бачу Вас, Катерино 
Михайлівно, схожою на 
Валю. Бо тридцять років 
тому були Ви, як і Валя, 
молодою і гарною. І коли

B. О. Сокуренко. Б 
короткій промові 
він розповів про 
трудові досягнення 
кіровоградців за ро
ки Радянської вла
ди, про звитяж
ну і стрімку ходу 
шого народу під мудрим 
керівництвом Комуністич
ної партії і її Центрально
го Комітету на чолі з 
невтомним борцем за мир 
у всьому світі товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

На мітингу виступили ве
теран партії, учасник вста
новлення Радянської вла
ди на Україні М. Я. Коро- 
вайчзнко, депутат ВерхоБ- 
ноі Ради СРСР, 
ордена Леніна, 
вальник заводу 
зірка» В. І. 
відмінник народної освіти, 
вчителька Кіровоградської 
середньої школи № 5
C. М. Велика, військово
службовець П. І. Чубчен- 
ко, перший секретао мі- 

зустрічали трійко пар ди
тячих очей у післявоєнній 
своїй землянці, хотілось 
Вам наплакатись у саміт
ню свою подушку. І від 
того, що бракувало досві
ду та здоров’я для керів
ництва колгоспом, і БІД 
жалю до тієї конячини, яка 
булз єдиною в господар
стві та уособлювала в собі 
скоріше минуле Вашої 
Жевенівки. І від того, що 
боліли ноги, бо разом з 
іншими колгоспницями пе
ренесли Ви, пішки, у влас
норуч зшитих мішках зер
но із Скалевої до Жева- 
ніеки на відстань 12 кіло
метрів. Несли насіння хлі
ба вздовж довгого, роз- 
бубнявілого від осінніх 
ДОЩІ9, шляху. Несли, як 
надію свою на день при
йдешній. Бо ще одержу
вала Жеванівка оті страш
ні похоронки, а вже снила 
вночі потужними машина
ми і гарними синами, кот
рі б водили у колосково
му морі нові комбайни.

Хоч вихлюпувалась та 
надія в нелегкій праці, 
врожай Ваша Жеванівка 
тоді зібрала найщедріший: 

ськкому 
Бондар, 
виступів 
торжество ленінських ідей 
на нашій землі, 
рушну 
братів і трудову 
радянського сьогодення.

Всі учасники мітингу 
одностайно схвалили ві
тальні листи на адресу ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР, а також ЦК 
Компартії України, Прези
дії Верховної Ради УРСР 
та Ради Міністрів УРСР.

Стихають дружні і щирі 
оплески. В маєві багряних 
стягів, над притихлими 
шеренгами учасників мі
тингу урочисто і піднесено 
линуть мелодії Гімну Ра
дянського Союзу і Гімну 
УРСР.

по 22 центнери з гектара. 
Бо з-поміж усіх пристрас
тей і бажань цвіло в серці: 
«Ми твої колоски, Бать
ківщино». Вашими руками, 
несхитною волею комуніс
та виплекано той цвіт. Гор
до й прекрасно майорить 
він тепер на весь світ. Па
м’ятаєте, Леонід Ілліч 
Брежнєв сказав на урочис
тому засіданні ЦК КПРС, 
Верховної Ради СРСР, Вер
ховної Ради РРФСР, при
свяченому 60-річчю Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції: «Ми 
першими створили розви
нуте соціалістичне суспіль
ство, першими будуємо 
комунізм». Є в цьому і 
Ваш внесок — вирощені 
Вами центнери хліба.

Дорогі нам оці центне
ри... Наступного року наш 
район зобсв язався довес
ти збір зернових до 37 
центнерів з гектара. І, ооз- 
повідаючи про свої наміт
ки друзям та суперникам 
по змаганню—трудівники 
колгоспу імені Калініна 
свято тримають у серці 
шану отих дорогих цент- 
неріа. Бо щоліта роняє 

(Див. З стор.).
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Урочисте засідання відкрив член' Політбюро ИК 
КПРС, перший секретар ЦК Компартії України 
Б. В. Щербицький.

Одностайно було обрано почесну президію засі
дання в складі Політбюрс ЦК КПРС на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС, Голоеоіо Пре;гдії 
Верховної Ради СРСР Л_ І. Брежнєвим.

Під звуки маршу а зал було внесено лраг.ор Укра
їнської Радянської Соціалістичної Республіки і по
чесний прапор ЦК КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВПРПС.

За дорученням Поліібюро ЦК КПРС Б. Б. Щср- 
бицький оголосив привітання Центрального Коміїсту 
КГ1РС, Президії Есрхогнсї Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР Центральному Комітетові Компартії 
України, Президії Верховної Ради Української РСР і 
Раді Міністрів республіки,. яке учасники засідання 
зустріли бурхливими, тривалими оплесками.

Бід імені учасників урочистого засідання, ьсьою 
п’ятдесятимігьйонного народу Радянської України 
В. В. Щербицький висловив Центральному Комітетові 
Ленінської партії, Президії Верховної Ради СРСР і 
Радянському урядові, особисто товаоишеаі Л. І. Бреж
нєву гарячу вдячність за теплі слова привітання, за 
високу оцінку ролі українського народу в револю
ційному русі, його вкл.-.ду в утворення і зміцнення 
першої в світі соціалістичної багатонаціональної 
держали — Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік.

В. В. Щербицький сказав далі, що Леонід Ілліч 
Брежнєв просив гаряче і сердечно поздоровити учас
ників урочистого засідання, всіх трудящих республіки 
з чудовим ювілеєм, передати найдобріші побажання 
ііоеих успіхів у комуністичному будівництві. З влас
тивою йому душевністю Леонід Ілліч госорив про те, 
що, ряд. років працюючи на Україні він був зв’язаний 
з її чудсвими людьми, з їх працею і боротьбою, зга
дав про багатьох сеоїх друзів і товаришів. Привчання 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР і ці сердечні поздооовлення і побажан
ню Леоніда Ілліча Брежнєва, безсумнівно, надихаїи- 
муть комуністів, усіх трудящих республіки, заявив 
Б. В. Щербицький, примножуватимуть наші сили і 
енергію е боротьбі за втілення в життя ісюричних 
рішень XXV з'їзду партії.

Наша країна, відзначив у доповіді В. В. Щербиць- 
ний, вступила в сьоме десятиріччя своєї славної со
ціалістичної історії. З Великим Жовтнем, з йоги мо- 
іутнім революційно-перетворюючим впливем нероз
ривно зв’язана світла історична доля українського 
народу. Сьогодні з вершини побудованого розвину
того соціалістичного суспільства минуле чіткіше вид
не,’ ясніше оцінюється.

Сднсстсйно схваливши Оснеєний Закон країни, ук
раїнський народ з новою силою підтвердив, що він 
цілком і повністю підтримує внутрішню і зовнішню 
політику партії і Радянської держави, цілеспрямовану 
і плодотворну діяльність ЦК КПРС, його Політбюро 
на,чолі з вірним продовжувачем великої ленінської 
справи, полум’яним борцем за мир і соціальний 
прогрес товаришем Л. І. Брежнєвим.

Доповідач розповів про чудові успіхи, яких доби
лася Радянська Україна в братній сім’ї народів СРСР 
в усіх галузях еконолдіки і культури, докладно оха
рактеризував вклад трудящих республіки у виконан
ня напруженої програми ювіпейчого року. З почут- 
тям глибокого задоволення, сказав В. В. Щербицький, 
робітники, колгоспники, інтелігенція Радянської Ук
раїни рапортували партії, Батьківщині про виконання 
високих соціалістичних зобов’язань, езятих на честь 
60-річчя Великого Жовтня. Близько 70 тисяч трудових 
колективів, більш як один мільйон 700 тисяч трудів
ників достроково гаЕсршили план двох років п'яіи- 
річки.

Промова •'свариша Л. !. Брєжнєва на грудневому 
Пленумі ЦК КПРС — чудовий приклад справді пар
тійного підходу до розв’язання корінних завдань ко
муністичного будівництва. Вона пройнята турботою 
про необхідність всемірного розвитку ініціативи і 
творчості мас, підвищення бойовитості партійних 
організацій, удосконалення керівниціва і управління 
»•нономжою, посилення організованості, порядку і 
дисципліни. Комуністи, трудящі республіки, як і всі 
радянські люди, одностайно схвалюють рішення Пле
нуму ЦК КГіРС, сесії Верховної Ради СРСР.

Від імені комуністів, усього народу Радянської Ук
раїни В. В. Щербицький запевнив рідну партію, її 
Ленінський Центральний Комітет, Політбюро ЦК на 
•полі з товаришем Л. І. Брежнєвим, що трудящі рес
публіки свято виконуватимуть сеій найвищий патріо
тичний обов язок — саллосідданою працею всемірно 
аміцнюватимуть економічну могутність нашої великої 
батьківщини.

З сердечним привітанням до українського народу, 
комуністів республіки на урочистому засіданні звер
нулись керівники делегації союзних республік, Моск
ви і Ленінграда, які прибули на ювілейні торжества, 
представники делегацій Товариства об’єднаних укра
їнських канадців і ліги американських українців.

З великим піднесенням учасники засідання прийня
ли вітальний лист Центральному Комітетові КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР, 
товаришеві Леоніду Іллічу Брежнєву.

Урочисте засідання завершилось виконання/а «Ін- 
мрнаціоналу».

Для учасників урочистого засідання було дано 
скятковий концерт.

(РАТЛУ).
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ПІЛ СИНЦЕМ ЖОВТНЯ І
І ?

(ЛгМЯГЯДД
ДАЛМН 

Ярославкь 
№мшграа .* Свердловськ

МОСКВА

.і

Mtf/AbCbK

Сиктивкар

Тюмень

Нової

t-ККіРОВСІГРАД ■ ■■ >' ...

^&ЕВАН

Новосиб/рсь*

Т. Ташкент , 

Х^Вухара

СЬОГОДІІГ ровеснику, нашій Ря- 
дшіській Україні — шістде
сят. Шістдесят Жовтнів у на

шій долі — це величний шлях пліч- 
о-пліч і усіма народами великого 
моїутнього Радянського Союзу. Бо 
чи — радянські. Непорушна єдність 
наших дум і помислів, високе по 
чуття гордості за свою Вітчизну 
і-гіднхаюіь кожну радянську люди
ну па нові трудові подвиги па 
шляху до спільної мсти — інібудо- 
яи комунізму.

Пог.і.іпь па карту. Кіровоградіції- 
ііа, Кіровоград — столиця стені Ра
дянської Україні» — взаємозв'язані 
з багатьма містами і селами Ра
дянського Согозу. Зв’язки ні — ба
гатогранні — економічні, культурні, 
шефські. Наші сівалки. графіт, 
слсктрообладианпн, запальний та
нень «Ятрані», гіталовсььий досвід 
с«ї ектизного використання кожної 
єсткн землі, школа Сухомлинсьцо- 
Ю — відомі в кожній братній рес
публіці. /А хіба ми можемо уявити 
<еес навіть існування без зворот 
ьіх зв’язків? Ні. Бо тільки в сім’ї 
г?родїв-братів Союзу РСР під ке- 
рівлнцтьом КПРС. — запорука на 
ішно дальшого щху вперед, наш.' 
гіра. нлш.і радість і впевненість ■ 
щасливому майбутньому!

який надсилає 
трансформато р и, 
або Златоустіь- 
ський металургій
ний комбінат —

ТІ ОБЕРНЕННЯ 
‘ *" ступника

Анатолія Чайка, за- 
секретаря комітету 

комсомолу, чекали на заводі з 
особливим нетерпіні ям. Про те, що 
він поїхав як представник підпри- 
ємства-постачсльниха на Всесоюзну 
ударну комсомольську будову 
«Атоммаш», знали не тільки в зазо- 
доуправлінчі» але й у всіх цехах. 
Кожного цікавило: а що скажуть 
про їхню працю там, де трудяться 
посланці комсомолу всієї країни, на. 
об'єкті, історія будівництва якого 
не менш яскоаса, ніж історія бу
дівництва оайкало-Амурськоі ма
гістралі, Камського автомобільного 
заводу?..

Толя був небагатослівним, але 
сказане викликало гордість у моло
дих трудівників Олександрійського 

^Електромеханічного заводу.
До таких компліменті олгксаидріГщям 

не зникати. Але кожна похвала сприй
мається ними не як остаточна, підсумко
ва оцінка, а пайімопіргіше, як аванс на 
майбутнє. Бо, зрештою, їм одним в до-

мо, на що вони здагні. І не випадково 
з рову II рік ЗОїЛЬІ'іуеі ьсн випуск про
дукції, відзначеної почесним н’іптиц ціп
ком ... ___‘ "
піп досяг і>а:їв:і.лої цифри серед 
емстп Кіроооі радшинії — понад 
центів.

Сьогодні ОЕМЗ поставляє 
трообладяання не тільки в 
Російської Федерації, з якими 
особливо тісно зв'язаний. Ного ви
роби прекоасно знають на Балхаш- 
ському мідноплавильному комбіна
ті б Казахстані.

«Уралмаш» прославлене підпри
ємство Сеердловська. В країні дав
не високо оц:нили. крокуючі екска
ватори, ще виходять з його цехів. 
А на них встансЕлені станції управ
ління виробництва Олександрій
ського елєктро/геханічного заводу 
імені XXV з’їзду КПРС.

Олександрійці в сеою чергу ма
ють завдячувати трудівникам під
приємств, що постачають комплек
туючі вироби. Взяти хоча б Ка- 
лінінсьний механічний завод,

державним Знаком якості. Нині 
піднрн- 
S0 про-

постачальник ме
талу для виготов
лення металокон
струкція. Словом, 
щоб назвати усіх 
суміжників ОЕМЗ, 
треба відеести для 
цього в газеті цілу 
сторінку.

Кожне замов
лення для трудів
ників заводу—за
кон. Ось нещодаь- 

стаиції управління 
Байкало-Аму рсьдоі 

замовлення, 
його на п’ять днів ра-

ЄЛЄК- 
міста

8IH

НО ВИГОТОЕЛЯЛИ 
дгг підстанцій 
магістралі. Термінове 
і виконали 
піше строку, бо знали, як потрібна 
низьковольтна апаратура на будові 
століття.

Більше по іопіпін працюючих на елек
тромеханічному — юнаки і дівчата Ду
же часто саме-їм .юподнтьс» виконува
ти термінові замовлешиї. і молодь те 
ніколи не підв-ідіма. Робітнича солідар
ність — не характерно, скажімо, лля 
комсомольсько-молодіжної бригади слю- 
сарів-складалшіикіп А. Я. Багна, (груп- 
комсорг — Микола їв; нченко).

Перед колективом заводу від
кривається широка перспектива: 
споруджується величезний корпус 
магнітних пускачів, по суті, ціле 
підприємство. Розширяться гори
зонти трудової співдружності. От
же, ще не раз слатимуть юнакам і 
дігчатзм на електромеханічний ком
сомольський привіт з новобудов і 
підприємств країни.

А. РОМАНЮК.

СХОДІ
ЕКСПЕРИМЕНТУ

♦ Чи попйметьея па Уралі гапворон-
еькмі! пагінець?» «Так, безперечно!:)

 (3 листів). 

«Захопленії» 
«Вітаємо!»
«Стали вашими однодумцями!»
«Обоз язксео зробимо е себе!»
Під цими словами — підписи. Заступ

ників лоністрів. Партійних, радянських і 
комсомольських працівників. Педагогів. 
Господарників.

і адреси. Білорусія, Молдавія, Кирги
зія, Ірузія... Населені пункти Російської 
Федерації і України: Свердловськ, Крас
ноярськ, Бєлгород, Чернігів, Одеса...

У книзі відгуків Гайворонського між
шкільного кол'.бінату виробничого на
вчання : професійної орієнтації —• вра
ження спеціалістів.

Читачам «Молодого комунара» не тре
ба деталізувати, чим винликане захоп
лення гостей Гайворона. Не тільки тему, 
що ви читали про міжшкільний комбінат 
у нашій газеті, в книгах, центральній пре
сі, чули про нього в передачах респуб
ліканського і всесоюзного радіо. Про 
нього говорилося у доповіді першої о 
секретаря ЦК Компартії України това
риша В. В. Щербицького на листопадо
вому Пленумі ЦК Компартії України.

Але важливо й ге, що б кожному ра
йоні нашої області вже діє або органі- 
зозується свій комбінат виробничого на
вчання і професійної орієнтації, де учні 
ще за партами набувають «дорослих» 
професій. Кожен такий комбінат — то 
своєрідний пагінець гайворонського дос
віду. який прижився на вашій землі і 
еже зараз або е близький час дасть чу
дові плоди: разом з атестатом зрілості 
учень мати/ле спеціальність, правильно 
зорієнтується у виборі професії, у гурт
ку технічної творчості знайде своє за- , 
хеплення...

Безперечно, заслуга 
гейворенців полягає в то
му, що вони були пер
шими, незважаючи на 
труднощі, довели доціль
ність свого методу. Але 
є й інше.

— Надійшов лист з 
Уралу, — розповідає ди
ректор Гайворонського 
міжшкільного комбінату 
трудового виховання і 
професійної орієнтації 
Михайло Михайлович 
Стасчанський. — Пишуть 

про те, що в Нам ямському районі Сверд- 
ловської області успішно діє центр ви
робничої підготовки учнів, подібний на
шому. Нам, звичайно, радісно. Тиждень 
сиділи оазо/л з їхньою делегацією ось у 
цьому кабінеті. Дискутували, підрахову
вали, потім готували документацію. І ось, 
бачите, недаремно. Або інше — недавно 
показували у програмі «Час» один учнів
ський комбінат Чернігівської області. А 
ми згадали: звідти теж була в нас деле
гація.

«Пзгічці» гайворонського досвіду при
живаються досить легко і міцно. З одна
ковим успіхом у далекій Оші Киргизької 
РСР і в Красноярському краї, в Молда- 
іії і Туві. Навіть за рубежем. Микола 
Чхолаков — директор школи з Белико- 
Тирновського округу Народної Республі
ки Болгарії, відвідавши Гайворон, став 
ентузіастом створення комбінатів вироб
ничого навчання у себе на Батьківщині.

— Вчені говорять, що наш досвід для 
сільської місцевості практично універ
сальний, — пояснює М. М. Ставчан- 
ський. — Це ще раз підтвердилось в 
Академії педагогічних наук СРСР, де 
цього року під головуванням академіка 
Стслєтова розглядалася робота між
шкільних комбінатів.

Розмову перервав телефонний дзві
нок. Поотяжний — міжміський зв'язок.

— Так, Українз, так, Гайворон... Добри
день...

І, відірвавшись на хвилину від трубки, 
директор винувато посміхнувся:

— Вибачте, доведеться тізохи зачека
ти. Запитують комбінат.

0. ЖУРБА.

Кіровоград

Т УТ — рукотворе м°" 
“ ре. І ВИСОКІ греб

ля, за якою
ТЬСЯ ЩОГЛИ ВИССх5БоЛЬТ- 
КИ, крокуючи ЕД|Лем -—■ 
до Кіровограде . Чер
кас, Києва і Загцрія<^<;,‘ 
Житомира і УхгррОгД*3; 
за Дніпро — до міс г » 
сіп братньої Росії Ш- — 
Кпемеа цька ГЕс реР- 
шим, кого зустрв 
дніпровській гребні
кореспондент. бт.1 КО
ЛИШНІЙ секретар Ново- 
гесргієвського крайко
му комсомолу, U НКНІ 
заступник начінгник«3 
планового відді.^ ГЕС 
І. Філіпенко.

— Що б ви 1казв-пи 
цим піонерам, »і при~
йшли сюди СЬОГОДНІ 
екскурсію?

rtd

— я б розпеггІВ ЇМ

про ТЫй, ХТО 5-;?ДУ ЄоВ

електростанцію. Е,е 'Г5КЭ*

ди сорока однії! KÖ"

ціональності {Країни 
Рад. У звичайне укра
їнське селище «приїхав 
дагестанець Ж. Б;6іс- 
ханов, казах І. Жаке- 
нов, росіянин ОХ емия- 
кін. Тут зустрічам мо
лодих робітників^ Цем- 
лянської і Гсрьцеськоі« 
Невської і Дубо сарсь- 
кої гідроелектростан
цій — майже ДМг.ть ти
сяч юнаків і А»Н ат з 
комсомольським, путів
ками прибули ф.ци. А 
потім найбільш ідосвід- 
чені їхали за межі краї
ни, щоб покласти сеій

камінь в Асуансічу греб
лю. Такі почуття • єднос
ті, братерства, жтерна- 
ціонаЛІзму в усі> наших 
радянських люді&. І на-

ІНТЕРВ'Ю ПЕРЄД1

БУЛИ ,
зиеас імена тих, хто сьо
годні стоїть біля пультів 
управління станції, хто 
обслуговує електролі- 
к!їіо{ ХТО- гскеровус робо
ту потужних турбін — 

машиністів Г. Єременка 
• В. Михайленка ізолю
вальника В. Нестерова, 
інженера Л. Лебедєаа. 
це завдяки сумлінній 
п^аіді таких людей Кре

менчуцька і вже за
Ю місяців нинішнього 
року видала більше 1 
мільярда 208 мільйонів 
кіловат-годин електро
енергії. А всі електро
станції царської Росії в 
"І9ЇЗ році видали 1945 
мільйонів кіловат-годин.

Від 8,8 мільярда кіло
ват - годин електро
енергії, що їх мели да
вати щороку тридцять 
станцій ленінського пла
ну ГОЕЛРО, до сьогод
нішнього електричного 
трильйона з лишком — 
такий шлях радянської
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енергетики.
Жиее нині Б Світло- * 

еодську заслужений бу- f 
Д'вельник УРСР росія- і 
нин А. Арістаров, люди- ,

картка теж причетна до і 
кй^дження нового міс- I 
та на Дніпрі. Він з гор- (

Б а ш кі і р і я: з м 1а є м ос ь

НА ЧЕСТЬ СВЯТА
для нього не 
ШІ-річчя ком'п 
з.тОоо’нчавсп 
п'ятирічне .і 
ні« нранкн п 
нада ІЯ7Р рок;

днем 
новий

-З можним 
ться до пас 
ЬО-річчп BJiKCM, 
з’їзду комсомолу. 

" £Іичьгі;*. Башкнрії 
до цих ивзначпнх

Іііійлпжис
рік — рік 

рік XV1H 
> юнаки та 

готуються 
дат.

♦ « і»

відкриття з'їзду 
на зскопомлсініі

«В день 
працювати 
сировині, паливі, електроенер
гії!» — з таким закликом 
звернулися комсомольці цеху 
вуглекислою барію ЛІ 2 Стср- 
літамакського виробничого

оЬПдіідіий іСоца» до nets мо
лоди:. соїовцкіи. їх н<т>шн нїд- 
ТріІМ;|.І‘.Іа Л SI ЬОМ<’ОМОЛ ІіС 1.КІІX
зборах вродплнея попі іпі- 
ціагиші. lau, Снлыне ст« мц- 

лііньіц Нього оо’єд- 
опі-111 до XV И і з’їз- 
!» іпднмпіиго свої 
бо освоїти суміжні

л>)Д!іх per 
ii<iil(l:i віуіі 
ду B.llMSl 
розряди іС 
професії.

j
■’Йоло,!» І 

ського авуг 
Олексій 
ться до ги»1

' |> *
Слюсар Мслсузов- 

'Щ МОНТПОІ „ ;1іиіОд7 
брофььв Теж roTvt- 
«’»•<> року. Він

Ірудоними 1 
члташугь з’їзз 
лоді тварі>ні»і»і 
лекпів Новим 
сом о я ьсь но-м о. 
ми Бакалеи 
вккочав завда 
п’ятирічка ще 
фермі — дев’я 
мольиіп <’сре 
ІШКІІ комуні 
майстри маш 
Тріписячиїнї f 
доьа нерест 
доярки Зон Cs

р ОІІ'ІЧНОГО літнього дня цього року 
зустрілися давні і хороші друзі. Цс 

за традицією па VII засідання між^харод- 
ноі'о клубу молодих механізатор® - Кі
ровоград — Толбухін» приїхали майстри 
врожаїв з Голбухїнського округу брат
ньої Болгарії. Як і під час попередніх 
зустрічей кульміїиціііним моментом став 
обмін досвідом. Досвідом, що народився 
і уїверджуї-ться !іа спільній основі: лю
бові до землі, до нелегкої і почесної про
фесії хлібодара. Адже юнаки і дівчата 
сіл Кіровоі раліцини і Толбухінського сн<- 
р\гу роблять одне спільне діло: виро
щують хліб па радість та достаток лю
дям.

Тоді болгарські гості щедро ділилися 
своїм досвідом і вмінням вирощувати 
рекордні врожаї пшениці. Комсомоль
сько-молодіжна бршада Івана Христова, 
наприклад, зібрала на площі 1000 гекта
рів ио 60,4 центнера зерна Коли Георгія 
Колева, механізатора із села Методієво, 
спитали, як добилася гакого рекорду 
його земляки, він посміхнувся і коротко 
відповів; «Гіталовські'м методом», мов
ляв, які ж тут сскреги, у вас вчнлпея.

Мабуть, багатьом із членів клу^* зга
далися після цих слів попередні зустрічі.

г\’Р°воград
jJo.iöyxji); :
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над<нлвє 
ормато р и. 
Златоусті ь- 
металургій- 
омбінат — 
ельник ме
ля виготов- 
металекон- 

іін. Словом, 
іазвати усіх 
4ИКІВ ОЕМЗ, 
аідеести для 
в газеті цілу 
иу.

іне эамов- 
ДЛЯ ТРУДІБ- 
зеаоду—за- 

/сь нещодав- 
управління 

:о-Аму рсь.чоі 
замовлення, 
ять днів ра- 

. як потрібна 
ра на будові 

ісочих на слек- 
і дівчата Ду

ється кикопува- 
: молодь ще 

ііимча солідар- 
сьажіімо. для 

ї бригади сль»- 
. Багна, (груп* 
чіка).

заводу від- 
перспектива: 

зний корпус 
о суті, ціле 
ряться гори- 
ружносгі. От
руть юнакам і 
їханічнин ком- 
і новобудов і

РОМАНЮК.

Т ’ МО

ЛЯ, за Якою'”'*і г'с'-6' 
’ЬСЯ щогли аисоЛкли- 
ли. «рокугоми ВДХ- 
«екк₽и°л:г?х :.че₽- 

ж-оМиРа
" Дніпро - до ", , 

»-НІ братньої Росії Цс— 
■яг.еме-« їиька ГЕс г»р- 
Шим. кого зустрів а 
Ам.провській 
кореспондент, був 
пишній секретар | 
гесргісвського
МУ комсомолу, 
заступник |' 
планового віДділ"’"'пЕС
і- Філіпенко.

ІНТЕРВ’Ю ПЕРЕД СВЯТОМ

ПОРУЧ
ис- 

Нове- 
СЙЙКС- 

а нині 

н0чальника

БУЛИ

Що б ви сказали 
ЦИМ піонерам, як| при
йшли сюди сьогодні «а 
екскурсію?

- Я б розгтоеів ЇМ 
про ХТО <5у.ДуМ6
електрттіланцію. Це сю
ди сорока одніс» . на
ціональності країни
Рад- У звичайне укра
їнське селище приїхав 

дагестанець Ж. Бі&с- 
ханов, казах Т. Жеке- 
нов, росіянин О. Семия- 
кін. Тут зустрічали мо
лодих робітників з Цем- 
ЛЯНСЬКОЇ І Горь Кі ЄСЬКОІ, 
Невської і Дубосарсь- 
кої гідроелектростан
цій — майже десять іи- 
сяч юнаків і діб чат з 
комсомольськими путів
ками прибули сюди. А 
потім найбільш досвід
чені їхали за межі! краї
ни, щоб покласгті свій 
камінь в Асуанськуі греб
лю. Такі почуття сднос- 
ті, братерства, їнтерна- 
ціон&Жзму в усіх наших 

радянських людей, І М

зивас імена тих, хто сьо
годні стоїть біля пультів 
управління станції, хто 
обслуговує електролі
зе, ХТО- скеровує робо
ту потужних турбін ---
машиністів Г. Єременка 
і В. Михайленка. ізолю
вальника В. Нестерова, 
інженера Л. Лебедєва. 
Це завдяки сумлінній 
псДці таких людей Кре

менчуцька ГЕС 
ІО місяців 
року видала 
мільярда 208 
чіловат-годин 
енергії. А всі 
станції царської 
*913 році видали 
мільйонів кіловат-годин.

Від 8,8 мільярда кіло
ват - годин електро
енергії, що їх мали да
вати щороку тридцять 
станцій ленінського пла
ну ГОЕЛРО, до сьогод
нішнього 
трильйона з 
такий шлях 
енергетики.

Живе нині 
водську заслужений бу
дівельний УРСР росія
нин А. Арістаров, люди
на, гага теж причетна до 
на|дЦцження нового міс
та на Дніпрі. Він з гор-

вже за 
нинішнього 

більше 1 
мільйонів 
електро- 
електро- 

Росії в 
1945

електричного 
лишком ---
радянської

в Світло-

ДРУЗІ
дістю оглядає греблю:

— Цією будовою за
хоплювався Хо Ші Мін. 
Він бачив на рищтован- 

.нях сотні людей, труд 
яких переростав у кра
су, і багатозначно під
креслював, що радянсь
кі люди, справжні твор
ці свого щастя, своєї до
лі. З теплотою гоеорив 
про розквітлу Україну, 
яка стає есе могутнішою 
і багатшою е сім’ї наро
дів Країни Рад.

І. Арістаров показує 
Палац культури і шко
ли, площі і парки міста 
над Дніпром. І раптом 
згадує своє Підпорїжжя, 
що в Ленінградській об
ласті:

— Там живе великий 
трудівник комуніст з Ук
раїни, директор Свірсь- 
кого каскаду ГЕС пол
тавчанин Микола Андрі
йович Радченко. і так по 
всій нашій радянській 
землі — ми будусмо ко
мунізм. Всією великою 
радянською сім сю. І 
йде до нових висот Ук
раїна, така рідна для 
кожного з нас — росія
нина і білоруса, башки
ра і дагестанця...

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.), 

нотрийсь колос зернятка, 
мов сльози, на могилу Ге
роя Радянського Союзу 
Михайла Лисова, росій
ського хлопця із далекої 
станиці Холмської на Ку
бані. Захищав він наше 
поле, аби не топтались по 
ньому ковані чоботи фа
шистського звіра. І, обмі
нюючись досвідом роботи 
із своїми суперниками по 
змаганню — кубанськими 
хліборобами із станиці 
Холмської, новоархангель- 
ці ще і ще раз складають 
ціну своєму хлібові. 82 ти
сячі 700 тонн ми продали 
його державі у ювілейно
му соці — майже вдвічі 
більше, аніж торік.

Натхненна праця у тих 
центнерах і молодих хлі
боробів з колгоспу імені 
Шевченка Анатолія Сіден- 
ка та Володі Романенка. 
Цього року Анатолію 
вперше доручили кермо 
комбайна. А для Володі, 
вчорашнього випускника 
середньої школи, який був 
у Анатолія помічником, 
цьогорічні жнива бу-

------ ------------------- 25> грудня И.&77 року ----------------

МИ твої колоски, 
БАТЬКІВЩИНО!

ли першим екзаменом 
на зрілість хлібороба. І 
вийшли хлопці перемож
цями у районному зма
ганні молодих жниварів, 
відчули себе господарями 
рідної землі. Такими ж як 
і сто вісімдесят шість ком
сомольців — механізаторів 
колгоспу «Зоря комуніз
му», хлібороби якого ви
ростили майже по 50 цент
нерів зернових з гектара.

Горді ми своїм хлібом. 
«І хл:б для нас, то Вітчиз
на» — занотує в своєму 
записнику на восьмій сесії 
Верховної Ради СРСР де
путат Галина Александро
ва. Вона, звичайна жінка— 
доярка із Надлака три дні 
е Кремлі разом з іншими 
депутатами Верховної Ра-

Ди СРСР грунтовно обго
ворювали'' проекти Дер
жавного плану економіч
ного і соціального розвит
ку і Державного бюджету 
СРСР на третій рік п’яти
річки...

І орді своїм хлібом. Бо 
хліб для нас — то не 
просто окраєць буршти
нового кружала. То — 
уособлення Вітчизни...

Отакі думки нахлинули 
в залі засідання сесії Вер
ховної Ради УРСР. Прий
мали закон про Держав
ний план економічного і 
соціального розвитку Ук
раїни на наступний рік. 
Голосували за те, щоб ре
альні прибутки на душу 
населення збільшились на 
З проценти, щоб за раху
нок усіх прибутків фінан-

сування збудувати житло
ві будинки загальною 
площею 19,7 мільйона 
квадратних метрів... Голо
сували за хліб. Колосками 
до сонця знялись угору 
руки... Згадала маніфеста
цію молоді на честь 
60-річчя влади Рад на Ук
раїні на площі. Вирувало 
колоскове море юнаків то 
дівчат. Море молоді ша
леного нашого часу, мере 
щасливої молоді, тане ж- 
спекотно-велике, як у 
жнива...

Г. НАУТА, 
голова виконкому Но- 
воархангсльської ра
йонної Ради народних 
депутатів, депутат Вер
ховної Ради УРСР.

НЕБО НАД РІДНИМ ДОМОМ
У і ожіюго з пас є такс місце па землі, яке ми 

бережемо в нам'яті, до якого завжди тягнемося 
душею, незалежно від кількості кілометрів, ЩО 
відділяють нас від нього. Найчастіше мті звемо 
його рідним домом.

Коли я згадую свій дім зараз, ю обов’язково 
уявляю засніжену вулицю, розмальовані морозом 
і.ім'а, маму, що з надією очікує листоношу Я не 
знаю, де я буду через рік (саме стільки мені за
лишилось до кірця навчання в училищі), але я 
переконаний, що тоді, дх маючи про рідини дім, я 
згадурьіиму не тільки далеке північне селище. Бо 
не менш близьким стало для мене місто в центрі 
степової України, місто, .що подарувало мені кри
ла — наше місто Кіровоград.

Я багато знав про Україну. На уроках ісографі» п 
школі ми иідіїуkveaiii її па каті, а п ііілзс’чііііьк' чига
ли про кліматичні умови, економіку, культуру. Та коли я 
і ргїхаь навчатися до К'росогралськоіо льотно-штуриан- 
сьюго училища, коли став жителем України, то зрозу
мів. ще знав про неї дуже мало. Знав, осо тут буває 
,еі»ло від сонячних променів. Тепер я знаю, то такс ж 
тепло випромінюють і серни моїх українських друзів.

Нас багато, тих, хто приїхав до Кіровограда на
вчатися. Я за іілціональвісію — комі. Мій друг

Валерій Платонов — удмурт, є іуі росіяни, біло
руси, литовці, татари, казахи, грузини, таджики, 
башкири, аварці, чуваші, тувинці — та всіх я, ма
буть, і не перелічу. Ми вчимося в чудесних класах. 
Обладнанню, яким ми користуємось, заздрять на
віть ті, що приїжджають до вас на стажування з. 
інших училищ країни. Викладачі віддають нам 
свої знання, о кіровоградському небі міцніють ва
ші крила. Тож Україна для кожного з нас стала 
рідним домом. 1 тому свято, яке відзначає вона 
сьогодні, — 60 річчя встановлення Радянської вла
ди, — цс свято кожного з вас. А значить — всієї 
нашої багатонаціональної Країни Рад.

По закінченій училища я буду штурманом. Я 
ще не зимо, які маршрути доведеться прокладати 
мені в иебі вашої країни. Але один маршрут я за
несу не тільки на карту Вона буде в моєму серні 
візше — дорога до України. Як і пам’ять про дру
гий дім, про небо над ним, небо; ігякому v людей 
виростають крига.

Б. КАРПОВ, 
курсант Кіровоградського льотно-штурман

ського училища.

івоград — Ба-шкирія: змагаємось

А ЧЕСТЬ
кожним днем наближає 
до нас копи» рік — рік 
>чя ВЗїКС.М. pi«. XVIII 
у ьгиасомолу. і юнаки та 
на Башкирі» готуються 
нх визиачіпяг лат.

.• =»• *»

пень відкритті! з’їзду 
»ваги »а зеколом.кчпч 
знні. паливі, слекгроенер-

— з таким закликом 
.Ц'ЛІіСЯ комсомольці цеху 
скислого барію № 2 Стер- 
4аі:ського ииробокчого

СВЯТА
ООЧдіМПІІЯ ДО всіх мо
лодих .-«>;• і»вивн> їх ІЮЧІІН під- 
трима.ін. Па . •• кіг.’о.нсі-них 
зборах ги.родіигс»; і:опі іні
ціативи. І як, <■ .ііічі ста ми- 
ЛОДТІХ роб'ПШків «кого оо'сд- 
иавіїя воріииі.т де XVIII з’їз
ду BJIK.C ii'Jiwnihni свої 
розряди або 'мьіііги суміжні 
професії.

> * ♦

Молоді»і’ слюор Ш-лсузов- 
СЬКОГО І»В Г»>Р» МС.ІІ (ЗВОДУ
Олексій >*-оро<і:«-»• ісж готує
ться ДО І.'ОІКЧО рси. Він (>у/.Є

для н»,ого незвичайним: до 
Се-річчя комсомолу Олекси» 
з.іЬов’нзавс)» виконати своє 
п’ятирічне завдання. Зараз 
ни» працю» в рахунок листо
пада 14711 року.

* * *
Трудоиіімн успіхами зуст,чі

патиму гь з’їзд ВЛКСМ і мо
лоді тяаріїиіінки Башкирі!. Ко
лекцій ііовомаїніїської ком
сомольсько-молодіжної »Пер
ми Бакалииського району 
вмкочав завдаїниі двох ропа 
п’лт'ірі'іки »це 25 серпнн. На 
фермі — дев'ятнадцять комсо
мольців Серед них — удар
ники комуністичної праці, 
майстри машинного доїння 
Триіиєячіішї рубіж надою ио- 
лоьа переступили молод» 
доярки Зон Савельева, С.вігла-

на Іванова, Роїдаліпа Кари
мова. Вопи вже виконали річ
ні соціалістичні зобов'язання 
ї труд:»ті.ся иііііі в рахунок 
третьої'« року п’ятирічки.

4. -3 Т

В середньому МПТУ .V> 8 
міста Уфі» нещодавно відбу
лось іасідаїии» комітету ком
сомолу. па якому вирішено 
організувати в училищі пс- 
редз’їздівське змагання між 
»рунами. Училище готується 
гідно зустріти ».о.мсомольськіїй 
форум. Щороку міцніють 
зв’язко його з шефами — ме
дичним інститутом.

Після XVIII з’їзду В.ЧКС.М 
комсомольці учії.тиіца внрініп- 
лп оюлосити 6 ударних міся
ців, присвячених б()-річчю 
ВЛКС.М.

В1НОГО лі І нього ДНЯ цього року 
ірілнея давні і хороші друзі. Це 
».Цією на VII засідання хн^ярол- 
•р бу молодих моханіза іо^ 
г: — Тс.ібххіп- приїхали .мапеїри 
в з ГоліА’Хінеького округу орат- 
□лглрії. Як і »ІД ‘«ас попередніх 
зп кульміндцінним моментом став 
юевйом. Досвідом, то народьво 
»іьається па спільній основі: лю- 
>'землі, до нелегкої і почесної иро- 
с-.іоодара. Ад>’<с юнаки і дівчата 
.030:ралщіши і Толбухіпсько.о ок- 
Сблягь одне спільне лпзо В,фО 

:.иб радість 13 достаток -»ю

болгарські гості щедро‘ 
досвітом і вмінням. Зком^мо ш- 
,щ црожаі пшекнш. Кохщомаїь 
олодіжна бригада ^‘-^.Л^гекта- 
£лад. зібрала на плош. 1000 гсіа 
60,-і центнера зерна Ко.ні оі

йёиппатора >з
Іі. як добилися І якого о%о
емлякм ЦІП ПОСМІХН'ВеЯ 1 ' Р 
ір; .І'італоеськмм методом^, .іон

шаиої Прані О-іекеаилра Ваоїль; 
ГІталоня допіп увалися про 0 
прані, про в’.щорпетаиня - - 

.V без сумніву, іюіхал» тоді^л 
;і г.пгзі з твердим наміром 

ґ/рягзди О. Б Г1 галопа в _

Кіровоград —
ізмагаємося

У Добруджі- 
^алоЕсьний

ЗГЗ-

Жтод
. їоботи повністю перекласти па 
■СЧІ

Г-.]3?І!> року члени клубу «КірОБО- 
,., Т ]оібухіп> — заступник керую- 

; ' о.ч 0 : ослу • Д|)\ Ми-
• і бригадир комсомолі»-

• ,і.-п.* ’ тракторної брі’галн кол- 
>с,,'V'1 Шевченка Анатолій Лубс- 

ї яріі рИзі1,ого району побували у Бол- 
рОЗі;,..,: !08<Р>іУ6ІШ!СБ додому, доклад.ю 

як у господарствах Толбухін- 
ова і .. прикладом О. В І іта-

;• ійиснь врожаї при високосфск-
. Ііііад/.”|:к'!):;'-’*ашіі техніки.
!1 ’й Іічіі Я і" Пі’°

аг, ' Ьез«і''а-І’>. іііи 
Оолгарських

■ ИІл

була посмішка молодого механізатора 
Георгія Колева, а в ній — подяка за ту 
щедрісп». яка йде від нашої давньої 
дружби. 1 дружбі цін міцніти — прого
лошує телеграма з Толбухіна, надіслана 
на адресу орденоносної Ііовоукраїнської 
комсомольської організації в переддень 
7 листопада. «Дорогі радянські друзі! 
Окружний комітет ДКСАА Толбухіна по
здоровляє вас із 60-річчям Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. Ра
зом з болгарською молоддю молодь на
шого округу зустріла славіппі ювілеп 
виконанням своїх соціалістичних зооо 
в’язань Гзодпмося вашими успіхами ^ у 
боротьбі за виконання рішень XXV з їз
ду КГ1РС, вашим достойним рапортом 
святу революції. Мн раді разом з вами 
прийияі по пової Конституції радянсько
го суспільства, яка відкриває більші 
можливості до активної участі моло.іпх 
людей в комуністичному будівниціВ1. . 111 
впевнені, що на велике довір я_і турботу 
КПРС молодь Кіровоградської області 
і вашого району відповість синівською 
вдячністю. Ми. гаші побрагп.ми-розесни- 
ки, готові разом з усією болгарською 
молоддір під керівництвом БКИ те енер- 
гійчіше і самовідданіше за прикладом 
радянських комсомольців високо нести 
всеперемагаюче знамено марксизму-лсні- 
нізму». ...

Міцніти дружбі побратимів. Адже є 
одна спільна мста — велична і прекрас
на.

О. ІЩЕНКО, 
перший секретар Новоукраінсько 
го райкому комсомолу. 

в
ОБЛАСТІ —
ПЕРШІ

Комсо/аогьсько-молодіжне» бригада ессказагорни- 
кіс Морозівського вуглеоозрізу — ВІДОМИЙ КОГіЄКГИБ 
області. До 7 жовтня — Днп прийняття нової Консти
туції СРСР — бригада рапортувала про виконання 
завдань 2-х років п'ятирічки. Ставши на ударну юеі- 
лєйну вахту колектив за підсумками дев’яти м’сяців 
став переможцем серед комсомольсько-молодіжних 
бригад вугільної промисловості.

У бригаді — 12 чоловік, очолює її Володимир Ба
кун. Хлопці працюють дружно і злагоджено. /Ааши- 
ністи — Сергій Губа, Олексій Дмитрієв, Олександр 
Нулик, помічники машиністів Володимир Яковлев 
(0;н — групкомсорг), Григорій Меньшой та інші чле
ни бригади — відмінні спеціалісти. Хлопці опанували 
багатьма су/ліжними професіями, що дас змогу пра
цювати без зупинок. 60-річчя встановлення Радян
ської влади на Україні комсомольсько-молодіжна 
бригада В. Бакуна зустрічає новими трудовими 
успіхами.

II и ф о і о: В. БАКУИ.
Фею В. КОВПАКА. .

Голі ж 
базі сорту 
приверну-1:1 
хліборобів 

одиоде-; ^українського району, се- 
‘^^Ухіва вивели нові висо- 

т» л'~'*»н «С.іивсика^, «Ліодо- 
Ще;й|1.<Ргсаякя#«

3 І г досвід були повоукраїн- 
^22 “'і';. . їв (.ВІТЛОІО І ГСЧІ.

<1>; «Словенка^,



> 4 сшор. „Молодкі комунлр(/ 36 грудня Івтт року
МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ТВОЯ ВІРМЕНІЯ, 
МОЯ УКРАЇНА- 
НАША КРАЇНА РАД

Влітку нинішнього року старшокласники 
майже всіх союзних республік трудилися і 
набиралися сил у таборах праці і відпочин
ку в середніх школах Знам’янського райо
ну'. Кож?Н з тих днів був для всіх радісним 
святом*, і в усіх його учасників воно ніколи 
не зітреться в пам’яті.

Разом.зі старшокласниками Цибулівської 
середньої школи трудилися на догляді за 
15-гектарною плантацією цукрових буряків 
9 десятикласників Димитровської серед
ньої школи Аршататського району Вірмен
ської РСР під керівництвом молодого педа
гога, завуча школи Рафаела Огеносовича 
Мкртчяна.

Три тижні українські і вірменські школярі

старанно працювали пліч-о-пліч 
і відпочивали радісно, весело, 
змістовно.

А ось .нещодавно вірмени за
просили українських друзів па 
своє свято — 100-річчя з дня 
заснування школи.

— Ми запізнилися на один 
день, — розповідає директор 
Цибулівської середньої школи 
Анатолій Васильович Єфре- 
мов, — але яким радісним бу
ло здивування, коли, виходячи 
з поїзда опівночі, попали в 
обійми друзів. Нас чекали!

— Дуже радісно було зустріти па вокза
лі своїх вірменських ровесників, які три 
тижні були поруч з нами у праці і відпо
чинку, — розповідає десятикласниця Цнбу- 
лівської- СШ комсомолка Люда Чсрессн- 
ко. — Ніби сто років я не бачила своїх 
смуглявих чорнооких подружок. Коли всип 
гостювали в кас, то ми разом побували в 
Кіровограді, на місці боїв з фашистами під 
Корсунь-Шсвчснківським, у Києві. Відвіда
ли й Пав.шську середню школу, де багато 
років жиб і працював видатний педдгог Ва
силь Олександрович Су.хомлшіськші. А у 
Вірменії ми бачили пречудове високогірне 
озеро Севан, милувалися сніжною верши
ною Арарату, сповна відчули в сім’ях своїх

вірменських друзів доброту і сердечність.
— Я з увагою прислухався до порад своєї 

колеги Офслії Арменакнївпн Хачатряи, — 
розповідає А. В. Єфрсмов. — Я — фізик, 
вона — викладач російської мови і літера
тури. Але я відчув у ній не тільки високо
кваліфікованого спеціаліста, а н прекраспо- 
ю керівника педагогічного колективу, саме 
сучасного педагога і наставника, щирого 
товариша. Уважно вислухавши на спільній 
конференції виступи секретарів обох комсо
мольських організацій, Офелія Арменакиїв- 
на потім захоплено говорила про величезне 
значення дружби усіх націй і народностей 
нашої багатонаціональної Батьківщини. Ця 
дружба — символ могутності Радянського 
Союзу. ♦

У Димитровській школі навчаються діти 
різних націй та народностей: вірмени й кур
ди, асірійці і болгари. Наймолодші спочат
ку проходять «курс иаук> у так званому 
нульовому класі, де вивчають ази росій
ської мови (школа російська, бо село ін
тернаціональне, назване на честь вождя 
болгарських комуністів Георгія Димитрова). 
Тут навчаються її діти з кількох навколиш
ніх сіл.

Головна мета українських і вірменських 
педагогічних і учнівських колективів — об
мінятися досвідом роботи, запозичити в дру
зів усе цінне і застосовувати ного у своїх 
навчальних закладах. Па цьому й побуду
вали свою зустріч.

Р. МА’РЧЕНКО.

І
І
І

світла доля моя
Що таке Україна?
Як сказати про це?
Це — весна солоз’їна, 
Розмаїте гільце.
Ти мені, Україно, —
Світла доля в житті,
Височінь голубина
1 хліба золоті.
Що таке Україна?
Це — змужніння пора,
Мати вільного сина
І Росії сестра.
Крізь тривожні заграви
Вів нас ленінський стяг.
Пломінь отчої слави
Б’ється в юних серцях.
Що таке Україна?
Це — оадяиська земля, 
Сонцем вигріта днина 
1 зірками Кремля.

Кость ЛЕСЄВ.

ВІД КРАЮ 
кроїІИВНИЦЬКОГО...
Гастрольні дороги театру І

ПОНЕДІЛОК, 
26 ГРУДНЯ 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00-^ 
«Людина та її справа». 10.30-* 
К. т. Концерт. 11.00 —- К. т. 
Новини. 11.10 — «Кроки пре
красного». Дитяча оперна сту
дій міста Миколаєва. 11Л0 —• 
«Шкільний екран». Фізика дія 
учнів 10 класу. 12.10—А. Соф- 
ронов. «Спадщина». Вистава.
11.30 — К. т. Док. телефільми- 
15.15 — К. т. Тележурнал 
«Звіздар». 10.00—К. т. Е. Гріг. 
Концерт для фортепіано з ор
кестром. І 0.30 — К. т. Всесо
юзні змагання з лижного 
спорту. Жінки. 17.00 — К. т. 
«Польова пошта «Подвигу».
17.30 — «Ювілейному року — 
ударний фініш». 18.00—«День 
за днем». (К-д). 18.15 — К. т. 
.Мультфільм «Як їжачок і вед
межатко зустрічали Новин 
рік». 18.20 - К. т. «Народна 
творчість». 'Гелсогляд. 19.05 — 
К. г. «Ювілейному року — 
ударний фініш». Рапортують 
трудяші Московської області. 
19.50 — К т. «Хелло, Доллі». 
Вистава. (21.00 — «Час»). 22.25 
— К. т. Док. телефільм «Сон
це на долоні». По закінченні— 
ноиініи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 — 
Художній телефільм 
надцять місяців». 1 і 2£ерії. 
17.30 — «Сопцсворот». Ш.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.19 — 
«Заходи протипожежної без
пеки». Ів.ЗО — «Партійне жит
тя». 19.00 — «Вісті». 19.30 — 
«Сторінки творчості». Василь 
Козаченко. 20.30 — Телефільм 
«Карпатські мотиви». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Телефільм
«.Хвилі Чорпою моря». 7 серія. 
По закінченні — новини.

УКРАЇНІ радянській 
Україно, чорноземні низи, 
Солов'ями сповнені сади, 
Ти мене причарувала ними, 
Вір моєму серцю — назавжди! 
Маєш, наче в дівчини, обличчя, 
А в Дніпрі, мов дзеркало, вода. 
Це ж тобі по двадцять років тричі, 
О, яка ти, земле, молода! 
ХДо тебе не знає, тільки кліпа: 
Щедрість із якого джерела?
... Скільки ти вродила людям хліба, 
А пісень ти скільки їм дала!
Ми тебе шануєм, наче маму, 
Квітнуть в праці місто і село. 
Хліб і пісня завжди будуть з нами, 
А тепер скажу про джерело.
Шість десятків літ — не факти гнуті, 
Істина одна є на землі:
Щедро родиш на радянськім грунті, 
На комуністичнім джерелі!

Леонід НАРОДОВИЙ,
* * *

В степах, озерах і раїнах, 
По вінця сповнена тепла, 
Моя Радянська Україна 
Під сонцем Жовтня розцвіла. 
Минула лихоліть негода, 
Моя республіка тепер 
Іде в щасливім хороводі 
Своїх п’ятнадцяти сестер. 
Немов пісні, її простори 
Простерлись дзвінко навкруги. 
Голублять зір Карпатські гори 
1 Кримські дивні береги.
Моя країна молодіє, 
Вершини зоряні дола. 
Уклін за те тобі, Росіє, 
Що руку вчасно подала.

Любов ГНіДЕЦЬ.

Творчість починається з 
дороги. З дороги пошуків 
потрібної мізансцени, ха
рактерного жесту, інтонації 
тощо. З цієї дороги почи
наємось і ми, молоді актор:: 
Кіровоградського музично- 
драматичного театру імфіі 
М. Л. Кропнвнпцького. До 
речі, заіін паш чималень
кий — більша половина складу творчо
го колективу.

З приємністю згадую творчий доробок 
Анатолія Косяченка (Маркіз в «Мірандо- 
ліиі» К. Голедоні, Радик в «Ровесницях» 
А. і П. Турів, Франц в «Гріху та покаян
ні» І. Карпенка-Карого, Чупрун в «Ти
лу» М. Занудного, остання робота — 
Іван Антонов у «Римській бані» С. Стра- 
тієвз). Всі ці образи молодого актора 
майстерно вивершені і емоційно насичені.

Справжній успіх вппаз на долю Ана
толія Лптвииеика і Валентини Дропової, 
котрим за виконання ролей Вальтера 
Функе в «Думі про Сухомлипського > 
І. Драча і Галиіікп в «Срібній павутині» 
О. Коломійця. присуджено премію імені 
Івана Микитенка з врученням дипломів.

Велику роль в нашій роботі відіграє 
наставництво. Власне, без потрібної по
ради, ділової допомоги головного ре
жисера театру, заслуженого діяча мис
тецтв УРСР М. Гіляровськрго, режисс- 
рів-посгановнлків, заслуженого артиста

УРСР О. Бзндаря га Г. Терентьева, наші 
успіхи були б неможливі.

Незабаром репертуар театру поповни
ться новими цікавими і складними робо
тами. Це — п’ееп М. Фріша «Китайська 
стіна», 1. Драча «Соловейко-Сольвсйг», 
О. Кудієвського «До зустрічі в майбут
ньому», В. Шекспір «Ромео і Джульет
та». Остання — позапланова постановка 
молодих акторів, що стане серйозним ьн- 
пообувашіям нашої майстерності і твор
чої зрілості.

Звичайно, наші гастрольні дороги ви
мірюються !іе кілометрами, а роками. 
Щирими і теплими оплесками зустрічали 
нас глядачі Тюмені, Молдавії, Башкпрії, 
Краснодару, в Алтайському краї і т. д. 
Це — дороги дружби, дороги до люд
ських сердець. Дороги, яким немає кіпця.

С. МЕРЦАЛО, 
секретар комсомольської організа
ції Кіровоградського українсько
го музично-драматичного театру 
ім. ЛІ. Л. Кропнвнпцького.

ВІВТОРОК,
27 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

У репертуарі російського народного хору Сгсрддопського сільського Будинку культури 
Бобрннецького району — російські народні пісні, пісні радянських комполігорів. За участь у 
І Всесоюзному фестивалі художньої самодіяльної творчості трудящих, коїсктив нагороджений 
дипломом І ступеня.

На фото: співає самодіяльний російський народний хор. Солістка Валентина РОЖКОВ\ІІ, 
Фото В. КОВПАКА.

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Сильні, смі
ливі. спритні». 10.00 — «Рубе
жі десятої п’ятирічки». Григо- 
рівськиіі порт. 10.30 — Кіно
журнал «Наука і техніка». 
10.40 — К. т. Для дітей. «Пан
амські казки». (К-д на Рес
публіканське телебачення). 
11.00 — К. т. Новини. 11.10 — 
«Міста і люди Радянської Ук
раїни». (Миколаїв). 11.10 — 
К. т. «Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 
10 класу. 12.10 — К. т. Кон
цертний з.іл «Дружбаяи 14.30— 
К. т. Наукозо-популяр» філь
ми. 15.20 — К. т. ’Жіцсрт. 
15.45 — К. т. 'Гпорчість А. К<>- 
нап-Дойля. 16.25 — К. т. Все
союзні змагання з лижного 
спорту. Чоловіки. 17.00 — К. т. 
«Адреси молодих». Ів.ОО — 
«Коли ялинка у вогнях». Ви
ступ заступника начальника 
відділу пожежної охорони 
управління внутрішніх справ 
облвиконкому Б. Ф. Шаблія. 
(К-д), 18.15 — К. т. Кіножур
нал «Хочу все знати». 18.25 — 
К. т. «Панама: теперішнє і 
майбутнє країни». 18.40— К. т. 
«До святкового столу». (К-д). 
19.00 — X. т. «Людина. Земля. 
Всесвіт». 19.45 — К. т. Фільм 
«Перша ластівка». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. «Теат
ральні зустрічі». По закінчен
ні — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Хелло. Доллі». Вистава. ІБ.ОО
— «Конституція живе, пра
цює, діє». 18.50 — Камерний 
концерт. 19.00 — «Вісті». 19.30
— «Жовтнева симфонія». 20.00
— «Старт». 20.45 — «На доб
раніч. діти!”. 21.00 — «Час». 
21.30 — Телефільм «Хвилі Чор
ного моря». 8 серія. По закін
ченні — новини.
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СЕРЕДА. , 
2Б ГРУДНЯ*

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Умілі пуки». 
10.00 — Для дітей. «Лісовий 
барабан». Лялькова вистава. 
11.00 — К т. Новини. 11.15 — 
«Так у нашому роду повело
ся». 12.15 — К. т. Виступ во
кально-інструментального ан
самблю «Росника» Івано- 
Франківської о педінституту.
14.30 — К. т. «По столицях 
соціалістичних країн». Кіпо- 
програма. 15.15 — К. т. «Каз
ки Г.-Х. Андерсена». 15.45 — 
К. т. «Зірочка». 16.30 — К. т. 
Лижний спорт. Жінки. 17.00— 
К. т. «Назка сьогодні». 17.30— 
К. Т. «Снігова карусель». Кон
церт. 18.00.— «День за днем». 
(К-д). 18.1* — К. г. «Підсум
ки снортниного року». 19.05 — 
«П’ятирічка ефективності і 
якості». (К-д). 19.40 — К. т. 
«Спортлоіо». 19.50 — К. т. 
П. Федоров. «Аз і Ферт». Те
леспектакль. 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. Естрадна про
грама.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Перша ластівка». Худ. фільм. 
11.15 — «Очевидне — \ неймо
вірне». 18.00—Концерт мтрад- 
ного оркестру українського 
телебачення і радіо. 18.30 — 
«Ювілейному року — ударпиіі 
фініш». Донецькі шахтаоі. 
19.00 — «Вісті». 19.30 — «Но
вини кіноекрана». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.30 — ІО. Щербак. 
«Відкриття». Вистава, г. пе
рерві — новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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