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ТИСЯЧА ОКРЙ ИА8Н0Л0 ЗЕШЙ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ. (ТАРС). Орбітальна 

наукова станція «Саупот-б» завершила тисячу обертів навколо 
Землі з екіпажем на Сорту.

Черговий робочий день космонавтів Юрія Ромаяенка і Геор
гія Гречка був присвячений профілактичним роботам на стан- І 
ції, спостереженням земної поверхні й атмосфери.

Космонавти встановили на штатне місце і включили в робо
ту новин повітряний фільтр системи життєзабезпечення, до
ставлений на’ станцію автоматичним вантажним кораблем 
«Прогресс-1».

Протяте?,! дня космонавти Романенко і Гречко проводили 
візуальні спостереження і зйомку окремих районів земної суші 
й акваторії світового океану. Великий інтерес для вчених ста
новлять також регулярні повідомлення екіпажу про стихійні 
природні явища, які спостерігаються з космічної висоти: пило
ві бурі, лісові пожежі, вулканічну діяльність

За даними телеметричної інформації та доповідями екіпажу, 
бортові системи пілотованого комплексу функціонують нор
мально, параметри мікроклімату в робочих приміщеннях близь
кі до земних.

Стан здоров’я і самопочуття космонавтів Юрія Романенка і 
Георгія Гречка дебрі.

Політ орбітального пілотованого комплексу «Салют-6» — 
«Союз-27» триває.

ПЕРША КОЛОНКА

І

Згадаймо, скільки хвилюючих прикла
дів трудового героїзму подарував нам 
1977-й, рік славного ювілею Великого 
Жовтня. Сотні комсомольсько-молодіж
них колективів, тисячі молодих вироб
ничників достроково завершили вико
нання планів двох років п’ятирічки до 
червоної дати І тим важливіше, що 
атмосфера дружної праці, творчості, 
еоля до перемоги в колективах не згас
ли після свята. І в дні підготовки до від
значення 60-річчя встановлення Радян
ської влади на Україні, і в період старту 
трудових починів на честь 60-річчя 
ВЛКСМ правофлангові змагання зуміли 
ударний ритм ювілейного року продов
жити, надати йому нового поштовху у 
боротьбі за дострокове виконання зав
дань третього, вирішального року деся
тої п’ятирічки. Ряди учасників пошуку 
максимального використання резервів 
виробництва особливо примножились, 
коли ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ закликали кожного 
з нас ширше розгорнути трудове супер
ництво за виконання і перевиконання 
плану 1978 року. Лист зобов’язує нас ще 
і ще раз помізкувати, як краще органі
зувати роботу в новому році, що для 
цього треба зробити на кожному робо
чому місці, в цеху, в полі, на фермі...

Тож ще в грудні минулого року своє 
слово про гідну зустріч 60-річчя Ленін
ського комсомолу сказали окремі ко
лективи молодих машинобудівників, 
взуттєвиків і доярок. За ними комсо- 
мольсько-м.олодіжна бригада плавильни
ків Леоніда Артеменка з «Червоної зір
ки» виступила з ініціативою «План чоти
рьох років п’ятирічки — до 60-річчя 
ВЛКСМ!» і зобов’язалась зекономити до 
цієї дати 50 тонн металу. Так, тільки пал
кого схвалення заслуговують патріотич
ні ініціативи хліборобів Долинського, 
Ульяновського і Нозоархангельського 
районів, тваринників Гайворонщини, які 
вирішили зробити 1978-й роком ударної 
праці.

Звісно, чим напруженіші поставлено 
завдання перед колективами, тим біль
ша відповідальність комітетів комсомолу 
за їх виконання. Тим часом штаби бага
тьох первинних організацій в цьому році 
ще й дотепер не визначились у веденні 
головних напрямів роботи. Питання 
виховної ролі соцзмагання, чіткої орга
нізації праці, дотримання виробничої 
дисципліни, посилення режиму економії 
залишаються поза їх увагою. Ось чому 
окремі юнаки та дівчата, комсомоль
сько-молодіжні колективи з дня в день 
не виконують виробничих завдань. Біль
шість з-поміж відстаючих не визначили 
чітких рубежів по гідній зустрічі 60-річ
чя ВЛКСМ та комсомольських з’їздів.

Звідси і випливає бойове завдання ко
мітетів комсомолу:

— щодень примножувати ряди учас
ників змагання за гідну зустріч 60-річчя 
ВЛКСМ та комсомольських з’їздів;

— систематично й предметно обгово
рювати його підсумки, всебічно вивчати 
причини відставання бригад і окремих 
виробничників, допомагати їм вийти на 
рубежі передовиків;

— повсякденно тримати на контролі 
комсомольські ініціативи та почини, ана
лізувати, вже сьогодні підраховувати, чи 
зуміють дотримати слова їх автори.

Комсомольський рік — рік ударної 
праці. Наше місце — на передовій лінії 
змагання за дострокове виконання зав
дань 1978-го.

и

НАСИП НАМ, ЗИМО, СНІГУ БІЛОГО...
Фоторепортаж

На цьому 220-гектарпому полі соняш
ник виснажив торік землю — врожаї! 
був щедрим. Тому, за правилами сіво
зміни, хлібороби дали спочинок грунто
ві — хай під осінніми дощами й теплими 
талими водами розкладається, стає доб
ривом цупке коріння і стебло, хай земля 
сил набереться. А вони їй ще її допомо
жуть — нагодують природними вітаміна
ми родючості. .Знають: віддячить стори
цею.

Тож і розбуркали зранку тишу зимову дви
гуни швидких автомашин та колісних тракто
рів — чіткими квадратами залишають вони на 
полі купи перегною. Навесні, як достигне 
грунт, добриво рівномірно розкидають, пом
орять. 1 в 1979-му колоситиметься тут буйна 
пшениця, а в наступному, завершальному році 
десятої п’ятирічки виростуть ваговитими цук
рові буряки.

Добре дбають у колгоспі «Перше травня» 
про землю-годувальницю, тому торік вирости
ли тут но 34,5 центнера зернових нп кожному 
гектарі посіву, майже по 300 — цукрових бу
ряків. Продали державі хліба значно,більше, 
ніж замовлялося, фактично инконані й три
річний план продажу цукрових буряків. Про 
трудову .-.витягу колгоспних механізаторів нан- 
краспомовпішс говорить цифра річного зві
ту — рентабельність рослинництва досягла 72 
процентів! А нинішнього року господарство 
мйе збільшити виробництво: зерна — на 3000 
тонн, цукрових буряків — на 1000 тонн.

...Весела й радісна іскорка майнула в 
очах голови правління колгоспу Василя 
Михайловича Мплостюка, коли ми з пер
шим секретарем райкому комсомолу Ми
колою Парасочснком потрапили в його 
поле зору.

— О, комсомол, як завжди, рано нас 
навідує! — тиснучи руки, сміється голо
ва. — Що, може, когось зобпдили? Не 
хвилюйтесь: молоді у нас — широка до
рога.

Щиру правду каже голова, бо чим ще 
можна пояснити той факт, що два з 
трьох делегатів від районної комсомоль
ської організації на XXIII з’їзд ЛКСМ 
України —• трудівники колгоспу «Перше 
травня»? І Василь Михайлович з бать
ківською гордістю називає їхні імена: 
Віктор Миколенко — переможець облас
ного соціалістичного змагання молодих

Н а ф о т о; Олег КОЛОСОВ.

ЗАХОПИТИ І ПІДТРИМАТИ...
— Ми — творці посів

них машин, — сказав на 
нараді ватажків комсо
мольських організацій за
воду «Червона зірка» сек
ретар завкому комсомо
лу Олег Колосоо. — З 
цього й маємо виходити, 
готуючи подарунок XXV 
з’їздові КПРС. У кого є 
конкретні пропозиції?

Підвівся секретар ко
вальсько-пресового цеху 
Віктор Пономаренко:

— Мав розмову з на
шими активістами. Зокре

ма, з хлопцями з комсо
мольсько - молодіжної 
Леоніда Артеменка. Бри
гадир сказав, що стрічав
ся зі своїм колегою — 
ватажком комсомольсько- 
молодіжної бригади тре
тього складального Гали
ною Ступак. Збираються 
виступити з ініціативою: 
виготовляти щокварталу 
25 надпланових комсо
мольських сівалок у дару
нок з’їздові:

До форуму комуністів

жниварів, Віталій Андрусенко — заві
дуючий фермою по відгодівлі великої 
рогатої худоби (плай 1977-го колектив 
ферми виконав за десять місяців).

Розмова триває вже біля ферми, звід
ки дев’ять колісних тракторів і п’ять са
москидів вивозять у поле гній. За один 
день звідси доставляють на парову пло
щу 650—800 тонн вітамінів родючості.

Натужно ричить бульдозер, краючи велики
ми грудомахами змерзлий перегній (зверху 
парує, а на глибині півтора метра — міцні 
брили). Один за одним від’їжджають звідси 
трактори з наповненими добривом причепами.

І вже видно, що від тракторної бригади, 
мов атакуючий танк, швидко просувається ін
ший навантажувач. Заметушилися біля своїх 
самоскидів помірковані водії. Та голова не 
дає їм дочекатися — погрожує міцно стисну
тою правицею: що ж ви, ветерани, час мар
нуєте, який приклад молоді подасте?

Вирулюють нспоспіхом. Хоч їм, видно, геть 
не хочеться чути, як важкі дві тонни мерзло
го гною відразу бухнуть у кузов — краще 
довше постояти під вантаженням, та бути 
спокійним за раму машини.

— Перестраховщики. — резюмує голова. — 
Звикли вже на молодих станку робити.

І в голосі — не осуд літніх, а симпатія 
до юнаків. До трактористів Віктора Ми- ДЕЛЕГАТ КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

коленка, Івана Михайлюка, Василя Ба- 
ландіпа. Володимира Мороза та шоферів 
Василя Нетюхайла, Анатолія Савкіна, 
Миколи Кулика. Бо саме вони зараз гос
подарюють на сніжному полі.

— Хто здобуде першість в першому, 
кварталі, — розповідає секретар партко
му' Микола Семенович Малині, — той 
отримає туристську путівку: «срібний лі
дер» — путівку на ВДНГ. «бронзовий»— 
у будинок відпочинку. Є всі підстави 
сподіватися, що нагороди дістануться 
комсомольцям. Хлопці не знають утоми.

...Поруч поле, на якому господарює 
молодий тракторист Дмитро Притула —• 
кладе сніг у пухкі валки, щоб навесні вся 
волога ввійшла в грунт.

Р. МАРЧЕНКО.
Пстрівський район. '«
И а фото: внизу — секретар комсомоль

ської організації колгоспу, агроном другого 
відділка Григорій САНТАР (зліва) і шофер 
Василь НЕТІОХАЙЛО: вгорі — один за одним 
від’їжджають від гноєсховища трактори. їх 
швидко завантажують добривами Анатолій 
НОС і Леонід МАРЧЕНКО.

Фото С. АНДРУСЕНКА. "

країни залишалось три 
квартали.

Наступного дня Олег бун 
у ковалів. Зібрали брига< 
ду Артеменка* запросили 
економістів. Прикидали, 
рахували. Виходило — 
справа реальна. Та Коло
сов зустрівся із заступ
ником директора заводу 
по виробництву Є. П. Бу- 
гайчуком. розповів про 
наміри молоді.

— Добре діло, — пого
дився Євген Павлович.

Завком комсомолу спла
нував обговорення ініціа
тиви в усіх Комсомольск- 

(Закінчення на 2-й стор.). )
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ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
■МИЙ гяитг

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЄВОСТІ
Понад 40 тисяч юнаків 

і діачаг нашого міста бэ- 
рулэ участь у Ленінсько
му заліку «Рішення XXV 
з’їзду КПРС — у жигтяі» 
В ці дні вони рапорту
ють про виконання осо
бистих комплексних пла
нів «Учимося комунізму, 
будуємо комунізм», про 
вивчення марксисгсько- 
ленінськоі теорії, про 
трудову діяльність, на
вчання, науково-технічну 
та кудотнню тзорчість.

Комітети КОМСОМОЛ/ 
розглядають залік на
самперед як дійовий за
сіб підвищення активнос
ті КОЖНОГО КОМСОМОЛЬЦЯ 
у виконанні плановик 
завдань і соціалістичних 
зобов’язань п’ятирічки, 
як звіт молоді перед 
партією та комсомолом 
про здійснення заповітне. 
Леніна.

Під час громадсько- 
політично: атестації особ
лива увага приділяється 
глибокому й творчому 
вивченню МОЛОДДЮ
марксистсько - ленінсько 
теорії, матеріалів XXV 
З’їзду КПРС, документів 
партії та уряду.

Важливим напрямом у 
роботі комітетів комсо
молу є використання га
кни форм вивчення 
л^арксизму-пенінізму, як 
ленінські уроки і читан
ня, теоретичні конфе
ренції- Ь комсомоль
ських гуртках і на семі
нарах найважливіші до
кументи партії та уряду 
вічзчають понад 5 тисяч 
учасників Ленінського 
заліку.

Члени багатьох комсо
мольсько - молодіжних 
колективів міста стали 
ініціаторами цінних по
чині«. «План чотирьох 
років п’ятирічки — до 
бй-річчя ВЛКСМІ» — з 
таким закликом ззаону- 
лася до комсомольців і 
молоді міста бригада рі- 
аапьникіз металу ко- 
ізвльсько-пресозого це
пу заводу «Червона зір
ка», котру очолює член 
міського комітету ком
сомолу Л. Артеменко.

Цю та інші ініціативи 
молоді бюро міськкому 
комсомолу схвалило і 
рекомендувало всім

комсомольським органі
заціям міста для поши
рення.

боротьба за якість ро
боти, за знання, глибоке 
оволодіння вибраною 
спеціальністю, тзорче 
вивчення марксизму-ле- 
нінізму є основними 
складовими частинами 
особистих планів ком
сомольців заводу радіо- • 
виробів, взуттєвої фаб
рики, інституту сільгосп
машинобудування, буді
вельного технікуму. Ана
лізуючи їх, комітети ком
сомолу визначили кон
кретну роль і участь 
комсомольців га молод» 
а боротьбі за виконання 
планів десятої п’яти
річки.

Проведення громад
сько-політичної атестації • 
вимагає від комітетів • 
комсомолу планомірної 
роботи з різними кате- 
іоріями молоді.

На громадсько-полі- . 
гичній атестації в комсо
мольській організації ін
ституту «Укрміськбуд- 
прзект», наприклад, •• 
ішла конкретна розмова 1 
про роль і місце моло
дого спеціаліста у ство
ренні нового ЖИТЛО5ОГЭ 
середовища в місті.

За час проведення 
першого етапу Ленін
ського заліку, присвяче
ного 60-річчю Великого 
Жовтня, нагромадився 
чималий пропагандист
ський досвід. Можна з 
упевненістю сказати, що 
всі громадсько-політичні 
акції, проведені в місті, 
збагатили форми й ме
тоди роботи комітетів 
комсомолу, сприяли ус
пішному проведенню 
Ленінського заліку.

Досвід проведення 
Ленінського заліку в мі
ській комсомольській 
організації — безсумнів
не підтвердження його 
життєвості.

Девіз заліку «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у 
життя!» надихає сьогодні 
тисячі юнаків і дівчат на 
нозі трудові звершення.

ВДАЛІЇ НА, 
другий секретар Кі
ровоградського мі
ськком у Л КС МУ.

ЗАХОПИТИ
І ПІДТРИМАТИ

(Закінчення. *
Поч. на 1-й стар. >.

них організаціях підпри
ємства. Почин діс~аз ши
рокі й міцні крипа

«Приймай, XXV з’їзд, ЗО 
надпланових комсомол»- 
ських сівалок!» — рапор
тувала Москві черзонозо- 
рівська юнь.

Це — лише один з епі
зодів роботи Олега Коло
сова. бути серед молоді, 
жити її задумами і праг
неннями — головне для 
комсомольського ватажка 
заводу. 8 цьому він чер
пає наснагу, знаходить ви
рішення тієї чи іншої про- 
Ьлеми. Щодня — а цехах, 
на дільницях, у бригадах. 
Бо як же інакше? На ко
роткий час відірвешся — 
і вже не так упевнено се
бе почуваєш серед моло
ді.

Дати путівку а життг 
тим бурхливим сплескам 
молодіжної енергії га ен
тузіазму, які вирують у 
виробничих колективах, 
— суть дій завкому ком
сомолу і його секретаря 
Олега Колосоза.

Так було й тоді, коли 
заговорили про підготов
ку до 60-річчя ВЛКСМ. 
Знову ж ініціатива наро
дилася знизу, і змозу її 
автором стала бригада 
Леоніда Артеменкз: «До 
60 річчя Ленінського ком
сомолу заощадити 50 тонн 
металу». Олег Колосов' 
через актив провіз значну 
роооту по пропаганді цьо
го почину, з результаті 
якої асі 32 комсомольсь
ко-молодіжні бригади й 
екіпажі підприємства ста
ли під прапор цього зма
гання.

Завком комсомолу веде 
роботу комплексно, з 
охопленням усіх ділянок 
виробництва. Регулярно 
йде ОГЛЯД роботи КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій по 
виконанню р_іе-з XXV 
з’їзду КПРС, шири ївся со
ціалістичне змагання у 
відповідь на Лист ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, 8ЦРГ1С і ЦК ВЛКСМ. 
Усе це активізує зусилля 
молоді на виробництві. В 
ці дні в цехах і відділах 
триває громадсько-полі
тична атестація учасників 
Ленінського заліку, а їк 
на «Червоній зірці» — по
над дві тисячі, юнаки і 
дівчата.

Завком комсомолу на 
чолі із секретарем, деле
гатом XXII! з’їзду ЛКСЛА 
України Олегом Колосо
вим рівняє кроки черзо- 
нозорівської юні на ком
сомольські організації 
другого складального, 
ливарного цеху сірого ча
вуну, відділу технічного 
контролю.

В. КОСТЕНКО.

,__________  - 14 лютого Л&78 рожу---------
«Гоомадяни СРСР зобов’язані піклуватися про вихозаяня ді«ем, готувати м 

А» X“”» Сисної праці, роси.и 
спіаь™. Діти тоби'.зані 6*—>*»•.

> Кіровоградському мега
літі! № З (завідуюча О. Л. Лю- 

бипст.к.і) облкіїнготоргу увазі 
підвідузлчік завжди пропону
ють іісірокиіі вибір художньої, 
дитячої, медичної літератури, 
творів мистецтва. Тут працює 
відділ комісійної торгівлі, 
який приймає книги від насе
лення. Література, що має по
пит і перебув.н. в хорошому 
стані, шЦнюетьси вище від в;і 
довнпчоІо номіналу. ,

М .1 ф о г о- продавщиця 
Наталія БАДЕХЛ пропонує 
книгу з комісійному відділі.

Фото В. ГРИБ\.

УЛІТКУ минулого року в Хельсіпкі 
відбувся радянсько-фінський семі

нар з проблеми людина сім я су
спільство. Доповідь радянського пред
ставника про взаємодію школи, сім і і 
громадськості у вихованні молодою по
коління схвилювала аудиюрно. ічлии- 
ки семінару протягом двох годин заха
пали запитання і висловлювали свої мір
кування про почуте. Мабуть, найбільше 
їх дивували факти, які показують, що 
ідея всенародної відповідальності за 
виховання дігей, висунута в перші, най
важчі місяці становлення Радянської 
держави, оволоділа масами і живе по 
цей день як вираз гуманістичної природи 
нового суспільства, як вияв соціалістич
ного способу життя.

У рокг. громадянської війни та інтерзечцл, 
коли вулі ворогів революції, іилод і мгеровя 
забирали життя, па врятування дітей від 
безпритульності молода республіка направила 
длержяиців. 1 поруч них у 
цій благородній спразі були 
революційні маси країни. До
помагали чим тільки могло. 
Моракп Балтійського флоту, 
наприклад, послали в одну 
із шків голодуючого Повол 
,ія трохи сухарів, теплих ре
чей і... три грудочки цукру. 
Г. доданому до посилки лис
ті було сказано, що вони 
стійко б’ються проти іитер- 
ииїтіз і закликають учителів 
мужньо боротися за життя 
дітей. . «-.А цукор по спра
ведливості віддайте або «ап- 
слабиіьм або найменшим, як 
серце підкаже».

Понад двадцять мільйонів 
колишніх безпритульнії» 
урятував народ під смерті, 
виростив із них гідних ірв- 
мвдин країни. І У відпо
відь на матеріальне пік
лування своєї Ьатьхівіцнни- 
це покоління, у свою черіу, рятувало сиріт 
під час Великої Вітчизняної війни. Одна» 
хоч і дуже грізна була боротьба з фашизмом, 
безпритульних у важкі сорокові роки не було. 
І не тільки тому, то держава виявила безмір
не піклування про дітвору. Багато людей з 
власної ініціативи брали на вихований чужих 
знедолених дігей.

Ііозе покоління живе в умовах дедалі 
зростаючого матеріальної о добробуту, 
але дбання про ного духовне зростання 
і розвиток різностороішіх благороднії.', 
потреб лишається безперестанною спра
вою старших.

Ось кілька адрес цікавого досвіду. 
Комсомольці Магнітнії працюють загоно
вими вожатими; робітники трудових ко
лективів Москви, « Іеніш рада, Екібасту
за, Іванова як депутати, агітатори дба
ють про побут, дозвілля підлітків у мік
рорайонах, у сім’ях; бригада лісорубів у 
тайговому краї бере шефство над кла
сом.

Можна ще і ще продовжувати перелік 
таких чудозпх прикладів, коли комуніс
ти і комсомольці, безпартійні активісти, 
молодь, батьки віддають свій вільний 
час, знання, вміння, своє серце дітям, 
[іонії організовують суспільно корисну 
працю дітей, ведуть школярів по місцях 
революційної, бойової і трудової слави 
радянського народу, керують дитячими 
клубами, гуртками, спортивними секція
ми, здійснюють індивідуальне шефство, 
наставництво над підлітками і тим са- 
мпм вносять свій вклад у справу фор
мування всебічно розвинутої особи.

Сучасний етап ідеологічної роботи характе
ризується дальшим удосконалюванням вихов
ної діяльності Над народних депутатів. Це 
аняаіяєтьсп з переході під ічіховгої роботи з 
дітьми і підлітками окремих добровільних 
активістів до організованої о включення у 
процес внхоиаипя підростаючої о покоління 
цілих виробничих колективів, їхніх громад
ській організацій, усього дорослою населен
ня, індивідуальних і колективних шефів, на
ставників, дитячих комісарів.

Створені в рамках виборчих округів мікро- 
ради починають, як правило, свою діяльність 
з глибокого аналізу всіх лп.хоаііи.х можливос
тей мікросерсдовінца. Детально вивчається 
склад населення з метою виявлення йоїтз за
питів, інтересі» ( розширений активу жеків. 
провалиться облік усіх вогнищ культури І 
складається єдиний план роботи. На карії 
мікрорайону відмічаються також «вопница 
тривоги», які ставляться під постійний конт
роль народних депутатів, шефствуючих орі а- 
нізацій, наставників.

ВЕРНІМОСЯ до розмови на семінарі 
в Хельсінкі, про який ми згадали на 

початку статті. Деякі ного учасники 
уперто добивалися відповіді від радян
ського доповідача, хто оплачує працю 
вихозателів, хто їх організовує. Для них 
було відкриттям, що це добровільна ро
бота, на яку людп йдуть з власної іні
ціативи. Один фінський учений заявив: 
«Хоча нам настійно не рекомендували 
торкатися пової Радянської Конституції, 
я не можу не сказати, що більше не ста
ну вірити тим, хто намагається довести, 
ніби вона містить одні нічим не під- 
кріплені лозунги і добрі побажання про 
далеке майбутнє. Факти, про які ми до
відалися з доповіді радянського педаго
га, вражаючі. Бонн свідчать про високий 
розвиток громадянських почуттів у до
рослих І дітей З СРСР:.

5’ коротких формулах статті 6G Кон
ституції СРСР знайшли своє відбиття 
ідеї всенародної відповідальності за 
виховання не тільки власних дітей, а А 
усього молодого покоління, вказано на

провідні ланки у г.ихоиаппі — форму
вання троу.адянськіїх якостей особи | 
працелюбності, яку Н. К- Крупська на
зивала «основою комуністичного вихо
вання».

Дослідження ЖИТТЄВИХ ПОІНЦІЙ лорос- 
лнх і дітей показує, що дедалі більше й 
більше число Сімен піднімаються на ви
щий рівень усвідомлення своїх батьків
ських обов’язків, розглядають піклуван
ня про школу, про створення здорового 
виховуючого середовища за місцем про
живания як одну з важливих сторін 
громадської активності, як особисту від
повідальність за майбутнє молоді. Усвою 
чергу, особистий приклад старших, яві 
віддають вільний час, душевне гепяо і 
дбання хлопчикам та дівчаткам зі свою 
подвір’я, викликає у НИХ у відповідь доб-

Ми — радянсьні

ЯКИЙ ти син 
БРАТ І ВНУК

рі почуття, потребу виявити увагу до 
ветеранів війни і праці, власних батшйя.

Не випадкове і шівіть символічне те, 
що рядки статті 66 Конституції, де гово
риться про обов'язок дітей піклуватися 
про батьків і подавати їм допомогу, 
прийнято на основі пропозицій, які вису
нуті в основному молоддю і надійшли а 
процесі всенародного обговорення про
екту Основною Закону країни. Цеп факт 
свідчить при високі моральні якості мо
лодих людей, про духовну наступність і 
спільність поколінь. Значить наша мо
лодь, користуючись любов’ю і піклуван
ням батьків і дідів, розуміє і свій обо- - 
в’язок перед ними, готова прийняти ак 
обов’язок піклування про тих, хто свою 
часу жертвував для неі всім. 
ОІІВЧАЮЧИ нову Конституцію, ком- 

езмольці повніші не тільки глибоко 
вникнут її в кожний її рядок, а й з усією 
суворістю спитати у себе і товаришів. 
«Який я сшР Що зробив сьогодні, вчора 
для батьків? Чим порадую їх завтра? Чи 
ке дуже багато я приймаю від ник? 
Якою конкретною справою я виявлю своє 
піклування, виконуючи свій обов’язок 
перед ними?»

Якщо уважніше придивитися-до нашої 
дійсності, ми помітимо, що десь поруч є 
така життєва ситуація, яку талановніо 
показане в телефільмі «Пічним дзвінок»-. 
Хороші люди, які любили свою матір те 
бабусю, на якийсь час, скоріше з непо
розуміння, ніж зі злої волі, забули нро 
неї...

Аналізуючи твори дітей різного віку, 
мимоволі насторожуєшся, коли читаєш: 
«Я допомагаю мамі — сам стелю свою 
постіль, ходжу по хліб і молоко». І це — 
в четвертому класі! Не можна не хвилю- — 
гатися п тоді, коли діти, розповідаючи 
про батьків, оцінюють їх тільки з пози
ції того, які подарунки і задоволення 
вони від них одержують. Стає соромно 
за батьків тих дітей, які не знають імені 
і по батькові бабусі, не обізнані з жнітв- 
ві м шляхом власного діда.

Лін, педагоги і комсомольські вожаті, 
часом забуваємо, що радянський родо
від велика школа виховання сім літ
на і громадянина. Ці дві якості особи 
тісно переплетені між собою. Розпові
даючи дігям про тих чи інших великих 
людей, ми забуваємо іноді показані, 
якими вони були чудовими сипами, бра
гами і чоловіками. В роботі з жовтеня
тами, піонерами, комсомольцями ми не 
завжди акцентуємо увагу на питанні проі 
те, який ти син, який ти брат і внук. 
Іож і виходить, що внутрісімейііі сто
сунки, обов язок МОЛОДШИХ поколінь пе
ред старшим дехто розглядає як особне» 
ту справу, а не як форму вияву найкра« 
1ЦИХ людських і громадянських рис 
осоии.

Виховання у молоді почуття обоз'я.т- 
ку перед батьками, відповідального став
лення до сім’ї і сімейних обов’язків — 
одни з важливих напрямів роботи ком* 
сомолу. Вдосконалювання моральнії« 
ідеаліз, працьовитість і гуманізм і ста
новлять у своїй єдності духовним стри* 

,жснь радянською суспільства.

В. БОЧАРОВА, І 
А. НИЗОВА, 

співробітники НД1 загальнім. 
Проблем виховання АПН СРСР.
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Вони не могли 
не зустрітись

У житті, справді, є моменти, 
коли доводиться вибирати. І не 
завжди вибір збігається з твої
ми бажаннями. Мусиш вибира
ти, щоб не зрадити своїх 
переконань, поглядів, щоб, 
зрештою, поважати себе. Чи 
були такі моменти з житті Іва
на Ковальова, тридцятип’яти- 
річного механізатора колгоспу 
імені Свердлова?

Міцні, кремезні плечі, непо
кірні русяві пасма густого во
лосся, різко випнуте підборід
дя, зверхня посмішка на твер
дих губах, зухвалий вираз ве
ликих сірих очей. Це — поза- 
льоа. Пасував до того, обличчя 
и голос, у котрому весь час 
звучали нотки самовпевненості.

— такому головні ролі з кі
но грати, — кинуа хтось реплі
ку з залі суду. Коваль оз і тут 
грав: то, картинно погойдую
чись на міцних ногах, доводив 
свою незинність і висловлював 
свої життєві переконання, то 
пяаказ, коли до залу суду ви
кликали його дружину, від свід
чень якої залежала иоіо доля, 
бін оув твердо переконання у 
тому, що йому буде даровано 
прощення, жалість і кохання, 
•і, розчулена, як завжди, тими 
його слізьми, Клавдія Ко
вальова жалюгідно вигляда
ла біля дерев яного bap є- 
ра, котрим відділяв н чоловіка 
від людей. Та невтямки було їм 
ооом, що той оар єр змаисгру- 
заз Іван сам ще задовго і до 
цього дня, і до того трагічного 
вечора, коли зустрівся на вкри
тій осіннім листям дорозі з 
Гришою Матюшенком. Чим бу
ла та зустріч: випадковістю чи 
закономірним наслідком життя 
двох аЬсолютно різних людей? 
•Здавалося б, що могло Ьути у 
них спільного? їхні життєві шля
хи настільки різнилися, що ско
ріше нагадували односельча
нам дзі непаралельні прямі, 
між котрими — ніяких точок 
дотику.

Чи справді ніяких?
Великі цілі роблять людину 

великою, ниці народжують' 
чортополох, писав Микола 
Островський. Життя Григорія 
Матюшенка було коротке и 
просте, як стометрівка у спорт
смена. Чесне й красиве було 
життя.-Життя комуніста.

Іван Ковальов, на противагу 
Гришиній чесності, жив безчес
но. Головне, жив для себе і за
ради себе, все підпорядковую
чи своїм бажанням і забаган
кам.

Кажуть, що переконанню — 
стрижень долі. Ще в дитинстві 
глибоко було посіяно ті його 
переконання, проріст котрих 
згодом повів до хибного само
утвердження в нашому соціа
лістичному житті.

Іван Козальоз ріс без батька. 
Неблагополучна сім’н * її сте- 

. реотпні: гуляка батько, який кидай 
дружину з дітьми напризволяще; 
самотня жінка, у котрої доля за
бирає жохминя і котра борсається 
між ««чуттями материнства і па- 
атага:н>я‘ін хоч якось улаштувати 
своз особисте щастя. За розплив
частим терміном «неблагополучна 
сім’я» бачилось дитинство, но.оав- 
Иве ие тільки цукерки з батькової 
зарплати і зайвої нари черевиків, 
а Й суворою батькового слова та 
батьковою захисту. Малий Ковальов 
був сам собі вихователем і сам со
бі захисником. У невншшх дитячих 
бійках і сварках, котрі, кінець кін
цем. зупиняв батько чийогось обра
женою синочка, найбільше дістава
лося йому, безбатченкові. Так уко
рінювались у характері підлітка 
озлобленість, почуття власної 
ущербності.

Його хибне самоутвердження в 
коді ровесників спершу зростало 
залежно від кількості бійок, у яких 
зіи виходив переможцем, згодом 
від кількості піиінтої горілки і сум
нівних пригод.

У школі йому не зуміли прище
пити поваги до праці. Працею я 
школі е навчання. Ковальов з ю- 
Р<*м пополам другорічником до
тягнувся до шостого класу, маючи 
з шістнадцяти предметів у табелі 
дванадцять негативних оцінок, а по-
тім залишиз школу. Хто не вііко- 
нував громадянського обов’язку^ в 
дитинстві, тому важно цс роби
ти пізніше, в зрілі роки. Адже 
мав Ковальов здібності до навчан
ня не гірші від інших.

Залишив школу ще й тому, що 
не знаходив там для себе пі про
шения, ні розуміння. Грубість, 
жорстокість, лінь малого Ковальо
ва школа пояснювала якоюсь його 
іманентною порочністю, ротбеще- 
иістю, ирооуджуючи в ньому ба
жаний есе чинити па зле.

Яс було поруч підлітка Ковальо
ва людини, сотра могла 6 і, голов
не, хотіла б його зрозуміти. Зрозу
міти, щоб утримати хлопця від по- 
даяьшнх неправильних кроків.

Так поступово формувався 
його світогляд — хлопець ба
чив навколо себе не великі й 
святі норми нашого життя, а 
іільки ті чи інші порушення 
цих норм — жорстокість, лице
мірство, пияцтво.

Мужність, сміливість, риси, 
притаманні мужчині, Кова
льов оцінював у суто кулачно
му їх розумінні. З будь-якій 
бійці він завжди виходив пере
можцем. Був фізично сильні
шим від інших? Ні. Просто 
встрявав у бійку першим. За
грожував першим і чим часті
ше зустрічався з чиїмись на
полоханими очима, тим більше 
зростала в ньому перекона
ність у власній силі і вседозво
леності. Іноді виходив до клу
бу з ножем просто так: поля
кати слабших від себе, потіши
ти своє самолюбство і вкотре 
переконатись у своїй силі.

Насправді він був боягузом. 
Адже крім «мужності» вийти до 
сільського клубу і вдарити дів
чину чи полоскотати ножем

«Поважання особи, охорона прав і свобод громадян — обов’язок усіх державних орга
нів, громадських організацій і службових осіб.

Громадяни СРСР мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя 
І здоров’я, на особисту свободу та майно».

(Стаття 57 Конституції СРСР).

„НОЯ ХАТА... ЗА ПІВТОРА 
КІЛОМЕТРА“

«Є моменти, коли людині доводиться вибирати. Долю. Щастя. І навіть власну смерть...»

Зик закінчили ми свою розповідь про Григорій Матюіяенкя, секретари комсомольської організації 
колгоспу імені Свердлова, члена парткому колгоспу, члена Маловисьівського райкому комсомолу, депута
та З.інііської сільської Ради, народною дружинника, який загинув від руки п'яного хулігана (дни. «Моло
дий комунар» за 21 січня цього року).

.............. в— ■■■ ..................... 1^-

підборіддя переляканого хлоп
ця іншої мужності. Мужності 
думки. Мужності оцінки. Муж
ності самоаналізу...

Любив незвичайне, мріяв 
сам бути незвичайним. Тому 
після школи поїхав далеко від 
Злинки, на будівництво нової 
залізниці. Бачив себе героєм. 
Ще б пак. Романтикаї В школі 
мене не розуміли. В селі не 
розуміли. Ось доведу, який я. 
Не довів. Необхідно було пра
цювати нарівні з іншими, пере.- 
бороти власну лінь, полюбити 
оту невлаштованість побуту. Не 
вистачило мужності. Залізниця 
не видалась йому романтич
ною. Романтика — з буднях, в 
будні були важкими. Не витри
мав і кількох місяців, повер
нувся до Злинки.

Вирішив стати механізато
ром. Однак орати землю з рід
ному колгоспі — нудно, неці
каво. Ось Казахстан, цілина, 
палаткове містечко — це як
раз для нього, Ковальова!

Виявилось, не для нього. Не 
витримав і чотирьох місяців— 
знов утік додому. Наслухав
шись з армії про міське життя, 
він подазея до міста. Через 
два місяці — назад, у Злинку.

То було леїшс іі «ростіте: «ід- 
тримуваги свій престиж кулаками, 
міцним слівцем, хвацько випитою 
«з і орла » пляшкою горілки. Зро
стай престиж Ковальова н його 
класних очах і після кожної любов
ної пригоди. Своїх звичок не зрі
кався і після одруження, і після 
народження дітей. Саме поведінка 
Ковальова з родині свідчить про 
його ницість, моральне падіння. В 
перший же день свого сімейного 
життя перелякана дружина шукала 
захисту від йою страшних кулаків. 
І пізніше Ковальов чає віл часу 
ударами нагадував дружині, то 
иіІІ _ мужчина, глава сім і і лю
дина незаперечного авторитету. 
Вряди-годи нагадував про цс і су
сідам. і молодим хлопцям на вули
ці котрі виростали на його очах і 
жили за якимись іншими, незрозу
мілими йому. Ковальову. мораль
ними нормами, за нашими, радян
ськими нормами. Те викликало У 
Ковальова глухе роздратування 
іірпчаєну в серці лють. Те роздра
тування вихлюпувалось в огидні 
п’яні оргії, що неодмінно закінчу- 
вались погрозами. Дійшов У 1 -

ГРАДУС ПАДІННЯ" 
до абсурду — навіть ніж трнмзп у 
ліжку... Ковальов ставав дедалі 
небезпечнішим для оточуючих, 
і справді був страшним у ті хвили
ни люті, коли погордливим тополі, 
граючись ножем, казав котрійсь із 
молодих жінок:

— Не впустиш до хати, 
уб'ю...

Того трагічного вечора його 
п'яна рішучість і озлобленість 
дійшли до краю. П'яний Кова
льов, залишивши вдома свою 
покірну, залякану дружину, 
своїх малолітніх дітей, довго 
вештався вулицями Злинки, по
ки не забрів на подвір'я однієї 
одинокої молодиці.

Побачивши біля її хати муж
чину, Ковальов, людина розбе
щена й розпусна, не міг допус
тити іншої думки, окрім тієї, 
що мужчина — його суперник. 
З’ясовувати стосунки звик ли
ше кулаками, до того ж мав у 
кишені напильник. Господарка 
будинку, біля котрого Кова
льов безпричинно став бити 
чоловіка, розгнівана вийшла з 
дому і почала проганяти ху
лігана. Ковальов перестаз бити 
«суперника» і двічі вдарив її 
кулаком в обличчя. В хаті за
лишились перелякані неповно-

літні діти жінки, що кинулась 
тікати від п'яного.

Ковальов з налитими кров'ю 
очима прийшоз додому, взяв 
ніж, і кинувся до будинку жін
ки, котра насмілилася знехту
вати його, Ковальова, «кохан
ням».

— Піду й заріжу її, що не 
прийняла, — кричав кін розлю
чений своїй дружині. Те ж кри
чав у вікна й дітям.

Саме в цей час мимо будин
ку проходив Григорій Матю- 
шенко.

Власне, це була друга їхня 
зустріч. Уперше Григорій сам 
приходив до будинку Ковальо
вих як депутат сільської Ради, 
куди після стількох років при
ниження і захованого від люд
ських очей болю звернулася зі 
скаргою Клавдія Ковальова.

За кілька місяців до цього 
трагічного вечора Григорій си
дів у їхній хаті, що не знала 
сімейних радощів, і спокійно, 
переконливо, як говорив зав
ше, вів мову з Іваном Ковальо
вим. І стільки доброти, внут
рішньої сили і мужності було з 
голосі Григорія, що Іван, кот
рий спершу обзивав його 
шмаркачем і вимагав у дружи
ни ножа, зрештою йому пові
рив... Наступного дня Клавдія 
ходила по селу усміхнена — в 
сім’ї налагодилось і наче засві
тило сонце в хаті після тих 
Грицькових відзідин.

Того трагічно/о вечора вони 
зустрілися знову на стежині, 
що вела від сільського клубу. 
Зустрілись двоє. Один — щоб 
запобігти зпочинові, другий —- 
щоб його вчинити.

— Що ти тут робиш, Іване 
Івановичу? — тільки і встиг 
спитати Григорій, почувши жі
ночий плач і дитячі голоси. За
мість відповіді Ковальов смер
тельно вдарив його ножем...

«А я не бачив...»
За свої вчинки людина відпо

відає за будь-яких обставин. 
Але значення обставин, які ви
кликали цей вчинок, недооці
нювати не можна. Обставини 
завжди конкретно втілюються 
в різноманітних громадських і 
особистих відносинах, до того 
ж навіть за суто особистим 
завжди стоїть громадське.

Протягом багатьох років осо
бисте життя подружжя Кова
льових не цікавило в Злинці ні
кого. Хіба що сусідам доводи
лось іноді ховати у своїй хаті 
дружину від п’яних погроз її 
чоловіка. Та ще сільські жінки 
коли-не-коли перемивали кіс
точки молодицям, яких прові
дував потай від дружини Кова
льов.

Іван Козальов не задумував
ся над тим, який приклад по
дає своїм дітям. Та й хіба тіль
ки езоїм? У селі не сховаєшся 
від людських очей. Громад
ськість Злинки не зуміла і не 
захотіла зупинити цю розбеще
ну людину. Недаремно один із 

свідків на судовому процесі на 
запитання адвоката ніяково 
відповів, що він «не чув» про 
існування в Злинці такої гро
мадської організації, як това
риський суд.

Більшість свідків лояльно 
відповідали, що не чули про 
аморальну поведінку Ковальо
ва в сім’ї, його пияцтво, ху- 
лігансіво. Чи то й справді не 
чули, а чи то й досі, вже тут, у 
залі суду, кремезна, хижа по
стать Ковальова наганяла на 
них страх? На боялися його ли
ше Гришині вихованці, комсо
мольці Злинки, котрі з юнаць
кою запальністю висловлюва
ли на суді не тільки те, що 
знали, а й те, що думали. І од
не запитання читалось у юних 
безкомпромісних очах: де ми, 
люди, були раніше?

Де були ви раніше, свідок на 
судовому процесі, заступник 
голови колгоспу Іван Григоро
вич Соломаха? Де були ви то
ді, коли Ковальов стільки років 
грав на вулицях Злинки роль 
«короля» і сильної особи? Де 
були ви, коли член вашого ко
лективного господарства обра
жав дружину і дітей? Де були 
ви, коли він пиячив і по кілька 
днів не з'являвся у бригаду чи 
грубив бригадирам, товаришам 
по роботі?

— Сільська Рада не вживала 
заходів, а чи вживали заходів 
інші організації — не можу 
сказати, — так безпомічно за
явив у залі суду голова викон
кому Злинської сільської Ради 
Ілля Миколайович Ковальов.

Інші організації, а саме прав
ління колгоспу, представляв у 
залі суду заступник голови 
колгоспу Іван Григорович Со
ломаха. Представляв? На жаль, 
проходив у справі як свідок. 1 
не тільки як свідок, а і як спів
учасник. Співучасник у мораль
ному, не в юридичному зна
ченні цього слова.

Давайте повернемося знову 
до того трагічного дня, 14 
жовтня.

Того дня Іван Ковальов разом з 
іншими механізаторами зякінччи 
збирання соняшнику на полях кол- 
юсиу.

Іван Григорович Соломаха вирі
шнії подякувати механізаторам за 
це. Подяка мала конкретне вира
ження, Іван Григорович на машині 
власноручно привіз горілку ком
байнерам на вечерю, влаштовану в 
тракторній бригаді. 11а цій вечері 
Іван Ковальов uiituiu кілька скля
нок юріліиі, а потім, п’яний, пі
шов вулицями села шукати пригод. 
ІІОКН ІІС скоїв злочину.

Соняшник того дня закінчили аби 
ратп на чималій площі — 400 гек
тарів. Та й урожайність за поперед
німи підрахунками, була вдвоє ви
ща від торішньої. Правлінню кол- 
госпу іодилос» б відзначити об
жинки, приміром, «блискавкою», ио 
чесними грамотами, справжньою 
увагою до людей, котрі вклали в гі 
центнери свою працю. ІІа жаль, ні 
тоді, ні вже на суді І. Г. Соломаха 
так нічого її не зрозумгв.

На запитання прокурора, як 
правління _ господарства від
значило такий день, він відпо
вів: їздив по горілку, турбував
ся про гарячу вечерю. І додав, 
переконаний у безгрішності 
своїх намірів:

— Більше нічого не було...
— Чому більше не було ні

чого? — спитав прокурор і зди
вував Івана Григоровича:

— А що ще могло бути?
Було дивно слухати такі сло

ва від людини, яка разом з ін
шими очолює колгосп : в уяві 
кожного рядового колгоспника 
є совістю господарства. Було 
дивно, прикро і соромно слу
хати, як уперто доводив Іван 
Григорович, що не бачив, не 
чув ніколи про п яні гастролі 
підсудного. Мотивував це і 
тим, що живе, мозляз, дале
ко — за півтора кілометра. 
І тим, що скарг, мовляв, не 
надходило від людей, і тим, 
що господарсізо велике. На
віть не вистачило мужності під 
твердити характеристику, яку 
видали на прохання суду з 
колгоспу і справедливість якої 
заперечував підсудний. Іван 
Григорович і тут знайшов край
ніх; мовляв, є керівники відділ
ка, де працював Іван Ковальов, 
то їм і краще знати, чи спра
ведлива харакіеристика. І со
ромно було жителям села слу
хати, як викручувався і полот
нів від кожного необережного 
слова кремезний, майже дво
метрового зросту мужчина. Не 
просто мужчина. Людина, кот
рій вони довірили свій кол
госп і свої долі.

Прикро и соромно було лю
дям за того мужчину, котрий 
кілька місяців тому знайшов і 
час, і транспорт, щоб привезти 
горілку та ублажити бандита, 
який потім смертельно вдарив 
Гришу Матюшенка. Першого 
дня судового слідства дружина 
Григорія /Латюшенка, маючи 
на руках п ятимісячного сина, 
не могла приїхати до районно
го центру — не було транспор
ту. і того ж дня, коли І. Г. Со
ломаха вже, певно, відпочивав, 
дружина загиблого разом з 
родичами сиділа в пустому за
лі суду допізна — не було чим 
добратися додому.

Така ж байдужість до люд
ської долі зробила злочинцем 
Івана Ковальова.

Байдужість і страшне кредо, 
полишене нам у спадок часа
ми зовсім іншими: «Моя хата 
скраю...» Іван Григорович дово
див, правда, що його хата від 
Ковальова не скраю, а за пів
тора кілометра...

Івана Ковальова в селі боя
лись. Боялась правди й дружи
на, котра своїми руками дала 
Іванові ніж і котра своїми ру
ками після вбивства той ніж 
зігнула і закопала в садку біля 
хати. Про що думала вона, за
копуючи в землю знаряддя 
вбивства? Якими гіркими пло
дами з того саду мала годува
ти в майбутньому дзійко своїх 
дітей?

Іван Ковальов і на судовому 
слідстві відчував ту обереж
ність у поведінці своїх одно
сельців. Бо і він сам. і вони ще 
й тут продовжували вірити в 
його безкарність.

Але кара прийшла. Виїзна се
сія обласного суду засудила 
Ковальова Івана Івановича за 
злісне хуліганство і навмисне 
вбивство з хуліганських моти
вів до розстрілу.

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
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Ілля ГЕЛЬМАН

У гітлерівському цепу почали вибухати наші снаря
ди. 1 він відразу порідшав, а потім і зовсім зник.

— Оце — да! — дивувався Кулибаба. — Це так їх 
наші гармати?..

З настанням темряви, пронизуваної трасуючими ні
мецькими кулеметними чергами, полк змінив боновий 
порядок — перемістив спостережний пункт і вогневі 
позиції вперед, до села Куркіно.

Увесь зв’язок довелося змотати і організувати за
ново.

Я дістав нагінку за тс. що. виявляється, тут, в першому 
бою, всі працювали без позивних. За ніч треба було проклас- 
ги дуже багато ліній, організувати зарядку акумуляторів. 
І найгірше — не працювало радіо. Не тільки в батареях 
неможливо увійти в зв’язок з раціями дивізіонів, на що 
скаржилися радисти Соколов і Сабіров. Майже півночі пішло 
на розшуки радистів дивізіонів. До ранку побував, в усіх 
батареях — практично навчав правил радіообміну. Комбати 
нарікали, що ніхто з телефоністів не навчений передавати 
команди. • . _

— Не лякайся шторму, лейтенанте! — підбадьорю
вав мене, замполіт полка колишній моряк майор Мас
лов. — Швидше добирай актив, мобілізуй комсомоль
ців. Досвід кращих повинен стати загальним набут
ком. І чим швидше — тим краще. Не забувай, що 
тобі довірили найголовніше.

Не раз я чув про можливість опори па комсомоль
ську організацію, про вивчення і використання досві
ду, але лише тепер відчув, іцо тільки в цьому вихід. 
Нехай я молодий, але вже закінчив військове учили
ще прискореного курсу, тепер ось І\Л КСЗ, побував у 
боях. Отож з посадою начальника зв’язку- мушу спра
витися. Як офіцер і комсомолець.

♦ * ,*
Спекотним Еіідалося літо 1943-го. Полк відвели з 

передової. Бойова підготовка, проте, не припинялася. 
Вогнева проходила навіть уночі. Весь час чулися 
команди командирів вогневих взводів:

— До гармат! Відбій!
— До бою! Кутомір 22-30! Рівень 20-05! Два сна

ряди, двадцять секунд постріл, — вогонь!
Роль зв’язку в артилерії більша, ніж будь-де. Во

на — її складова частина. Вчасність і точність веден
ня вогню залежить саме від нього. В усіх інших ро
дах військ безпосередньо користуються мікротеле- 
фопшіми трубками при наказах і донесеннях. В арти
лерії ж справа командира видавати команди, пере
дають їх зв’язківці. У ланцюг від того, хто дає наказ, 
до того, хто безпосередньо натискує спускову скобу, 
включається багато людей.

В усьому організмі полку — команди, команди, команди. 
Командири всіх ступенів безперервно ускладнюють види 
команд, і'с відпускають телефоністів від себе пі на крок. 
Нам, зв’язківцям. потрібні .заняття по спеціальності, але 
немає часу. Куди вже тут до спецпідготовки — оволодіння 
тонкощами своєї професійної майстерності, коли обслую- 
вусмо вогневиків, розвідників, командирів, штаби...

Ллє виявилося, що радисти все ж зуміли зайнятися своєю 
справою. Про цс вони розповіли на комсомольських зборах. 
Виступив Нігмат Сабіров. Сам поробив радистам полкової 

-мережі ключі-пилки, з радіомансіром склали звуковий гене
ратор і тренуються з прийомі т.і передачі.

— Так і телефоністам слід зробити, — говорить Кулибаба, 
який сидить поруч зі мною на траві.

Молодець Кулибаба. З кожним днем мужніє солдат, ку
дись зникає його дитячість. Він увесь час з командиром 
■•оіка. який день і ніч на полігонах.

Продовження. Поч. див. «Молодий комунар» за 9, 1! 
лютого ц. р.

Як не дивно, професією радиста в цих архітрудних умовах 
навіть самостійно оволодів баяніст, тезко Кулибаби, Дмитро 
Володій. Буквально за кілька днів на слух він освоїв при
йом, тепер учиться передачі. Всюди носить з собою ключ, 
тільки викроїть вільну хвилину — стукає.

Виступати не хотів, але його підняли товариші.
— Шкода, що в розвідку телефоністів не беруть. 

Мені вперед треба хутчій. Скоро моє село Яблучково 
будемо брати. Тамечки в мене батько, мати, сестри і... 
жонка. Тіліки весілля зіграли — війна! Я ось-ось на 
рації працювати почну — побачите!

— Ого! — почулося насмішкувате з місць. — Це з 
п’ятьма класами освіти? Тамечки... Дерьовия!

Всі стримано засміялися.
— Хлопці! — піднявся з президії комсорг полка 

лейтенант Льоня Фс-дснков. — Так не можна. Товари
ша потрібно підтримати, помогти йому.

— Мабуть, земляк об’явився, заступається.., — обі
звався вузькоокий Дімухаметов.

— А от і не вгадав, — усміхнувся Феденков. — Він 
орловський, а я — смолян...

— Все одно.;. — махнув рукою азербайджапип.
— Правильно, — погодився Льоня. — Адже ми, по 

суті, всі тут земляки Ти, Шавкат, з сонячного Азер
байджану, а ми з тобою на «ти». Приятелі кращі, ніж 
деякі односельці Чи не так?..

— Ми, товаришу лейтенант — то інша справа. Ти 
нам. усім комсомольцям, земляк!..

Швидкі очі Шавката Дімухамстова шукають і зна
ходять підтримку в оточуючих. .

— А він з.своїми п’ятьма класами поки коливаль
ний контур збагне — війна закінчиться.

Усі в піднесеному настрої — регочуть, сміються- 
Проте підтримали дружно Володіна, який ще стоїть, 
мне в руках пілотку.

Зауважую про себе: як Льоня схожий на Бородіна! 
Де друг мін зараз? Чи живий-здоровий?

* * ф

Опівдні небо над Холмшцамн, Літами і Хатьковом 
потемніло від хрестатих «юнкерсів». Масований на
літ перевертає все догори дном. Земля ходила ходу
ном від вибухів бомб.

Коли нарешті «юнкерси», ледве видимі крізь клубки 
чорного задушливого диму, полетіли, скроні стиснула 
дзвінка тиша. І в ній чітко почулося:

— Доповісти!.. Відновити!.. Підвезти боєприпасів!..
Я вибився з сил, усуваючи численні обриви. Бігав, падаз, 

заплутавшись у стеблах гороху, провалювався п чорні ворон
ки. що дпмілися. До крові поколов пальці сталевими жила
ми кабеля, намагаючись якнайшвидше' зачищати кінці для 
зростків. ,

Щось не відповідали ні штаб, ні спостережний пункт пер
шого дивізіону. Ліквідували чотири обриви — зв’язку все 
немає. На лінії зустріли червопоармійця Куликова.

— Василю, ну що?.. — ще здалеку запитує Кулибаба.
— Кабель спалило. — відповів почорнілий від кіптяви Ва

силь.
Як можна швидше робимо втрьох п’ятдссятимстрову встав

ку. І ось з’являється зв’язок — відразу легшає иа серці. 
Прибігаємо в штаб першого дивізіону. Куликову. який має 
чергувати тут, наказую відновити напрямок на свій СП. а за
мість нього прешу почергувати Ларису Смирнову — старшо
го писаря дивізіону. 11с невеличка, гарно складена дічина з 
ямочками па щоках.' Недавно ми її приймали до комсомолу. 
Щойно приклала попа трубку до вух. як підізвалося:

— Парус слухає! Передавайте команди. Приймаю!
Яка вона красива, Лариса!
І тут же по всіх проводннх лініях і так довкола почулося 

тривожне:
— Повітря!..

(Далі буде).

ЛЮТІШ.
Фотоетюд В. ГРИБА.

ПРО ВИСУНЕННЯ РОБІТ
НА ЗДОБУТТЯ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ 
ЗА КРАЩУ НАУКОВУ 
СТУДЕНТСЬКУ РОБОТУ 
1978 РОКУ

Комісія Центрального Комітету ЛКСМ України по 
республіканській премії імені Комсомолу України за 
кращу наукову студентську роботу оголошує 
приймання робіт на здобуття премії 1978 року.

До розгляду приймаються роботи, виконані сту-> 
дентами денних, вечірніх і заочних еідділів Еузів рес
публіки (крім випускників 1977 року), творчими на
уково-технічними студентськими об’єднаннями.

До участі в конкурсі допускаються, як правило, 
студентські наукові роботи, відзначені дипломами 
1 ступеня республіканських конкурсів з природничих, 
технічних, гуманітарних, суспільних наук, історії 
ВЛКСМ і міжнародного молодіжного руху.

Висунення кандидатур на звання лауреатів прово
дять обласні, Київський міський комітети ЛКСМУ.

Матсріали-подання відповідно до вимог положен
ня про конкурс направляти до 1 травня 1978 року на 
адресу: 252018, м. Київ-18, площа Калініна, 1, ЦК 
ЛКСМУ, на здобуття премії імені Комсомолу України 
за кращу наукову студентську роботу.

Телефон для довідок 218-657,

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— «Відгукніться, сурмачі!». 
9.25 — Телефільм «Чорний 
Хліб». 6 серія. II.10 — Чем
піонат СРСР з волейболу. 
Жінки. «Ісі.ра* (Ворошилов
град) — ‘Локомотив» (Моск
ва). 14.30 — «Твій труд — 
твоя висота». 15.35— «Відкри
ти свого героя». 16.20 — «Ша
хова школа». 16.50 — «ГПО 
ііа марші». 17.20 — «Майстри 
мистецтв — дітям». 18.00 — 
Новини. 18.15 — «У кожному 
малюнку — сонце». 18.30 — 
Фантазія па теми пісень ра
дянських композиторів. 18.40 
— «Ленінський університет 
мільйонів». 19.10 — «Екран 
Збирає друзів». СРСР—Угор
щина. 19.35 — Телефільм 

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

«Чорний хліб». 7 серія. 21.00— 
«Час». 21.30 — «Слово Ан- 
дроникопа». 22.20 — Співає 
Н. Зазнобіна. По закінченні— 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Орієнтир». 10.45 — Док. те
лефільм «На долонях землі». 
11.00 — Новини. 11.10 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю 
«Лстува». 16.05 — Рсспублі 
камська фізико-математичиа 
школа. 16.35 — «Золоті Зірки 
України». Кіпонарнс. 16.50 — 
Естрадні мелодії. 17.00 — «Со
ціальний портрет колективу 
Ворошиловградсі.кого заводу 
вугільного машинобудування 
імені О. Паїїхомсика». Пере
дача 4. 17.30 — На здобуття 
Державної премії УРСР імені 
Т. Г. Шевченка. Докумен
тальна кінотрилогія «Радян
ська Україна. Роки боротьби 
і перемог». Фільм 2. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Музичні вечо
ри для молоді». Творчісті. 
й. Гай дна. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — О. Арбузов. «У цьому 
милому старому домі». Виста
ва. В перерві — новини.

17 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55

— Концерт дитячого хору 
м. Пардубіцн (ЧССР). 9.20 — 
Телефільм «Чорний хліб». 
7 серія. 10.45 — «Адреси мо
лодих». 14.30 — До 30-річчя з 
дня підписання Договору про 
дружбу, співробітництво» і 
взаємну допомогу між Радян
ським Союзом і Угорською 
Народною Республікою. «Угор
щина сьогодні». Кііюпрогра- 
ма. 15.30 — «Рідна природа». 
15.50 — «Основи Радянської 
держави і права». 10.20 — 
Співає С. Ротару. 16.50 —
«Москва і москвичі». 17.20 — 
«Один за всіх, усі за одного». 
1.8.00 — «День за днем». (К-д). 
18.15 — «Об’єктив розпові
дає». (К-д. К. т.). 19.00 —
П. 1. Чайковський. Сюїта з 
музики до балету «Спляча 
красуня». 19.20 — Телефільм 
«Чорний хліб». 8 серія. 21.00— 
«Час». 21.30 — Хокей: «Спар
так» — «Трактор» (Челя
бінськ). 22.05 — Естрадна про
грама з участю артистів ори
гінального жанру. По закін
ченні — ІІОВІІІІІІ.

ДРУГ/1 ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для дітей. «Мереживо тан
цю». 10.30 — Док. телефільм 
«Дніпропетровськ». 11.00 —
Новини. 11.15 — Концерт фор
тепіанної музики. 11.40 —
«Шкільний екран». 9 клас. 
Фізика. 12.10 — «Старти на
дій». Спортивні змагання 
школярів. 16.20 — Грає ор
кестр народних Інструментів.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії і книжкозої торііплі, 
М. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

10.50 — Кіножурнал «Радян
ська Україна». 17.00 — «Соці
альний портрет колективу Во- 
рошпловградського заводу ву
гільного машинобудування 
імені О. Пархомснка». Пере
дача с 17.30 — Фільм-концерт 
«Хор народний» 18.00 х — На 
здобуття Державної премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Кі
нотрилогія «Радянська Украї
на. Роки боротьби і перемог». 
Фільм 3. 19.00 — Вісті. 19.30— 
«Хроніка наших днів». 20.00 — 
Концерт зразкового духового 
оркестру Червонопрапорного 
Прикарпатського військового 
округу. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Авторський вечір композитора 
П. Майбороди. В перерві — 
новини.

18 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
—Док. фільм «Сурми над сві
том». 9.25 — Телефільм «Чор
ний хліб». 8 серія. 11.05 — 
«Ранкова пошта». 11.40 —
«Більше хороших товарів». 
12.10 — Фільм «Тимур і його 
команда». 13.30 — «Рух без 
небезпеки». 14.00 — Хокей: 
ЦСК\ — «Хімік» (Воскре- 
ссиськ). В перерві — тираж

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.
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«Спортлото». Ю:1о — «Здо
ров’я». 17.00 — Всесоюзні зма
гання з тенісу. Фінал. 17.35— 
Мультфільм. 1Я.ОО — Новини. 
18.15 — «Очевидне — неймо
вірне». 19.15 — Пісні радян
ських композиторів. 19.35 — 
О. Арбузоп. «Вечірнє світло». 
Вистава. (21.00 — «Час».). 
22.35 — «Мелодії і ритми за
рубіжної естради». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Екпан передового досвіду».
10.30 — Ранковий концепт. 
11.00 — ІІопнпи 11.15 — «Го
лосую за професію». 12.15 — 
«Російський романс». 12.30 — 
«Суботній репортаж». «Квіти 
Запоріжжя». 13.00 — «Законі 
ми». 13.30 — «Кіт у чоботях». 
Вистава. 15.00 — «Добпого 
вам здоров’я». 15.30 — Кон
церт Державного Краснояр
ського ансамблю танцю Сибі
ру. 16.15 — Репортаж з квар- 
тири-музею Ульяпових у Киє
ві. 10.45 — Антологія моло
діжної пісні. Випуск 6-й. 17.15 
— «Галузь: досвід, проблеми». 
В передачі бере участь на
чальник Головного управління 
Ради Міністпів УРСР по наф
топереробній і нафтохімічній 
промисловості Г. О. Лісничий. 
18.00 — Шахтарська юність 
Донбасу. 19.00 — Вісті. 19.30— 
«ГІо рідній країні». 20.00 — 
Естрадний концерт. 20.45 — 
«На добпаніч, ліги!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Скеля». 
23.00 — Чемпіонат СРСР з 
волейболу. Жінки. «Іскпа» 
і Воротилові рад)—СКІФ (Ки
їв) По закінченні—новини.

19 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика для 
дітей. 8.55 — Концерт Дер

жавною ансамблю Карельської 
АРСР «Кантеле». 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!». 11.00 -Д 
«В гостях у казки». 12.30 — 
«Сільська година». 13.30 -А 
«Музичний кіоск». 14.00 -4 
М. Гопі.кий. «Достнгаєв та іії- 
ші». Фільм-вистапа. 16.40 —• 
Міжнародна панорама. 17.10-4 
«За вашими листами». 18.00-« 
Новини. 18.15 — Мультфільм 
«Поверніть Рскса». 18.30 —' 
«Клуб кіпоподорожен». 19.30 
— «До 00-річчя Радянської 
Армії». Фільм «В бій ідуть 
одні «старики». 21.00—«Час».
21.30 — «Ваша думка». 22.35-? 
Дек. фільм. По закінченні 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-ч 
«Тслсшкола механізатора».
10.30 — Для дітей. «Друзі 
Тьоми Откриткіиа». 11.00 —• 
Новини. 11.15 — Фільм-кон
церт. 11.35 — До 60-річчя 
ВЛКСМ. П. Ребро. «Заграва 
над Хортицею». Вистава. 13.25
— «Олівець-малюпець». 13.55— 
«Красі відкритая душа». Об
разотворча егудія дніпропет
ровських студентів. 14.30 -4 
«У світі рослин», 15.30 — «То
вари — народові». 16.00 -4 
«Вітчизни вірнії сини». Рапор
тують воїни Червонопрапор- 
иого Одеського військовою 
округу. В передачі бере 
участь командуючий військо
вим округом генерал-полков
ник т. М. Волошин. 19.00 -ч 
«Актуальна камера». 19.45 •-* 
«Недільний сувенір». 20.45 
«На добраніч, діти!». 21.00 -4 
«Час». 21.30 — Фільм «Наші 
знайомі». 22.55 — Чемпіонат 
СРСР з волейболу. Жінки- 
«Іскра» (Ворошиловград) 4* 
«Динамо» (Москва). По за-^ 
кінченії! — новини.
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