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Робота реєстраторів по
їздів непомітна, але важ
лива. Головне в ній—опе
ративність, яка дуже впли
ває на оборот вагонів.

На станції Помічна до
недавна застосовували та
кий спосіб: ходили між 
вагонами і переписували 
їх номери. Це забирало 
багато часу. 3/ліна І. П.

Купрісгіко, в якій працює 
в основному молодь, за
пропонувала перейти на 
нову технологію реестра 
ції з використанням магні
тофонів. Коли состав тіль
ки входить на станцію, 
номери вагонів фіксую
ться на плівку. Кілька хви
лин — і роботу закінчено

Крім економії часу, це 
позитивно вплинуло на 
естетику роботи і дотри
мання правил техніки без» 
пеки.

Г. ГУСЕЙ ПО В, 
член вузлового комі
тету комсомолу стан
ції Помічна.

ТИ НА ЗЕМЛІ—ГОСПОДАР

КОРОТКО 
ТА... 
НЕЯСНО
ЛІОНII!А вчиться, щоб застосувати набуті знания 

па нр‘.іці. Навчання задля навчання, аби було галоч
ка у звіті та папірець у кишені, корнеті, як відомо, дає 
мало. Даруйте за банальність, та, аналізуючи прайс- 
в.іаііііуваї'ия випускників короткострокових курсів при 
Опуфріївеькому районному об’єднанні «Сільгошітехні
ка’», доходиш висновку, що курси саме й організовують 
у районі задля галочки в річному звіті.

Зауважимо, що плав мехвсеобучу районне управління 
сільського господарства нього року перевиконало. По
свідчення чракюриста одержали 57 чоловік (планува
лося — -35). 1 Гятпя.шять новачків прийшлії в тракторні 
бригади колгоспу імені Комінтерну. Значно поповнення 
дістали колгоспи «Зоря», імені XXV з'їзду КІІРС — са
ме ті господарства, де трактористів вистачає для дво
змінної роботи. Тут коефіцієнт змінності найвищий. 
Найнижчий він у колгоспах імені Ілліча. «Дружба», іме
ні Кірова — в господарствах, для яких підготовка меха
нізаторських кадрів не розкіш, а крайня потреба. Жо
ден юнак із колгоспів імені Ілліча і «Дружба» не одер
жав щ.свідчешія механізатора й цього року. Секретарі 
конітсіів комсомолу цих господарств Юрій Бакуменко 
та Ніна Прсцепко гіро закріплення молоді на селі тілі' 
кп читали в газетах.

ОиуфріїКський райком комсомолу, розн’я гуючи питан
ня механізаторського всеобучу, тож вибирав шлях най
меншого опору: цікавиться станом справ у тих господар
ствах, які самостійно справляються з цим питанням, іо- 
му н виходить, що одні присилають ііа курси по десять— 
п’ятнадцять чоловік, не маючи змоги потім їх прзце- 
нлаші урати, інші не присилають жодного.

Взагалі закріплення молоді на селі має в районі кам
панійський характер, займаються ним без певної систе
ми Адже при райкомі .ПКС.МУ ще не створено комсо
мольського штабу но механізаторському всеобучу. Нема 
в райкомі і1 перспективного плану професійно-технічної 
Ііідго'їсвки молоді на п’ятирічку з урахуванням перспек
тив розвитку господарств. Ніхто в райкомі також не 
знає, скільки потрібно буде районові молодих механіза
торів різних професій завтра, через рік.

Комітет комсомолу всю турботу про прапевлаііітувап- -. 
пя і закріп ієпня молоді на селі обмежує надсиланням і* 
па курси. Яка ж далина доля курсанта, те райкомові 
поки що гс вітсме. Він досі не знає, куди подиисл 
А. ІОзвсК, М. Мартинов, А. Войткевич із колгоспу «Ро
сія». яких було послано на курси. Занять пі молоді ви
робничники не. відвідували, іспитів не складали, хоча 
гоеводг.рству ой як бракує хліборобських рук.

Звичайно, виписати юнакові комсомольську путівку 
легше ,ніж постійно тримати під контролем не тільн і 
його навчання, працевлаштування, а й творче зростання, 
сходження до вершин майстерності. Багато могла і по
вніша була зроби ги в цьому плані й позаст.чтмтиа ком
сомольська організація курсів, принаймні в її компе
тенції були питання дисципліни, успішності. відвідуваи- 
)рі занять, бо не всі курсанти складали екзамени успіш
но. не всі систематично відвідували заняття.

А яка ж доля тих, хто навчався більш-менш успішно? 
, )Це мі.вулсго року закінчив курси Михайло ІІогудін. Але 
V уїдати самостійно на тракторі почав тільки ними

(Закінчення па 3-й стор). ,

І НЕХАЙ ЗАЗДРЯТЬ ТЕЗКИ
Кіровоградський 

завод друкарських 
машинок почав се
рійне виробництво 
канцеля р с ь к и х 
електричних дру
карських машинок 
«Ятрань».

ЇТ ОВІЛЬНО пливе 
** конвейєра. Пп 
майбутнє, в 
день, минаючи 
ні обличчя юнаків і дівчат, 
виносячи э цеху їхні турбо
ти і такі блискучі, аж надто 
елегантні друкарські іл&- 
шинки, де на клавішам іще 
тепло ьід дотиків їхніх рук. 
Тетянка Чебаник зачаровано 
і трошки сумовито дивиться 
на конвейєр — так прощає
ться мати з коханою, випе
стуваною нею дитиною на 
перехресті доріг у ЕЄЛИКИЙ 
світ. А ще окрім суму та 
замилування вловиш у Гстя- 
ниному погляді гордість. 
Гордість за значущість своєї 
праці. Благословляє дівчина 
«Ятрань». Ні, не річку Ят
рань, що так само повільно 
й чисто пливе у великий 
світ, не танцювальний ан
самбль, стежка якого з Кі- 

простяглась у 
слави. І навіть 

«Ятрань», які 
малюкам

• ФОТОРЕПОРТАЖ

» нитка 
Пливе в 

завтрашній 
зосередже-

ровограда 
безмежжя 
не цукерки 
так подобаються 
республіки. До речі, деа ро
ки тому Тетянка Чебаник 
теж виготовляла «Ятрань»— 
цукерки із Знаком якості, 
продукцію нашої кондитер
ської Фабрики. «Ятрань», 
над якою так заклопотано 
чаклують члени комсомоль
сько-молодіжної дільниці 
складального цеху /Ларина 
Гаян, Людмила Блоцька, 
Олена Іщенко і Тетяна Че
баник, — це електрична 
друкарська машинна, 
виробництво освоєно 
Кіровоградському

П 
на 

заводі 
| друкарських машинок. І не 
І поступиться «Ятрань» своїм 

тезкам. Продукція заводу 
І має високі експлуатаційні 

якості.Т.егкі клавіші, швид
кість- друкування 
знаків за секунду 
дістало визнання 
вже користується 
винкою. Юнаки 
вчать друкувати «Ятрань» і 
вчаться самі.
складальника 
машинок поки 
в жодному 
довіднику. Бригадир комсо-

I мольсько-молодіжної брига
ди Микола Тананакін пра
цював спочатку учнем, по
тім фрезерувальником в ін- 

I струментально^у цеху за
воду. Саме там, у кузні за- 

Іводських кадрів, 
юнак смак металу, 
отих міліметрів, які 
ться регулювати 
складальному цеху. На Все
союзному конкурсі робітни
ків об’єднання «Союзорг- 

і техніка» Микола виборов 
перше місце серед моло
дих фрезерувальників. А 
потім довелося переучува
тись йому, Михайлові Кош-

I лакову, Григорієві Кондра- 
тенку та іншим фрезеру- 

І вальникам на складальників.

(Закінчення па 2-й стор.).

— ДО 20
— все це 
у тих, хто

ЦІЄЮ но- 
і дівчата

Бо професії 
друкарських 

що не знайти 
вітчизняному

відчув 
точність 
ДОБОДИ- 

тут, У

Фото в. КОВПАКА.
З конвейер« сходить «Ятрань».
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(Закінчення.
Поч. па 1-й стор.).

Сьогодні попи, молоді ро
бітники, самі вчать інших. 
І сімнадцятирічній Наталці 
Барбановій так упевнено й 
легко працювати поруч сво
го наставника, бригадира 
Миколи Тананакіна.

З першого січня на заво
ді впровадили комплексну 
систему управління якістю 
праці і продукції. Комсо
мольці заводу, а їх тут 1200, 
акцентують свою увагу на 
якості. Хіба може бути 
інакше, адже продукція за
воду йде у всі кінці країни, 
за кордон. Честь завод
ської марки свято бережуть 
усі. І хоча комсомольці ли
варник Віктор Митрофаноз, 
майстер Микола Янков пра
цюють на дільниці виготов- 

НЕХАЙ ЗАЗДРЯТЬ ТЕЗКИ

пення пінополістиролової 
упаковки, якість — і для них 
основна турбота. А взагалі 
з цеху пластмас виготовля
ють 119 деталей до машин
ки — від клавішів до шесте

вчитись 
коиянвма

КОНТРОЛЬ
І ДОПОМОГА.

У КВІТНІ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКО- 
ПОЛІТИЧНА АТЕСТАЦІЯ В ШКІЛЬНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ОБЛАСТІ

Комітет комсомолу нашої 
школи з початку навчально
го року зосередиз головну 
увагу на проведенні Ленін
ського заліку «Рішення XXV 
з їзду КПРС — у життя!» 
Цю велику роботу очолив 
штаб, до складу якого вві
йшли заступник секретаря 
партійної організації школи 
В. М. Карашевич, секретар 
шкільної комсомольської 
організації Ірина Хмель, ко
муністи, комсомольці-акти- 
вісти. Розробили і затверди
ли план, який став чітким 
орієнтиром на весь рік з 
урахуванням п’ятої, трудо
вої чверті. Кожний член 
штабу віднині відповідав за 
окремий клас, закріплений 
за ним.

У класах, у саою чергу, 

рень. Усього ж «Ятрань» 
складається з 3400 деталей. 
За ними стоять люди, їхня 
копітка праця, їхнє щире 
прагнення зробити «Ятрань» 
кращою друкарською ма
шинкою у світі. Тож недар
ма на контрольному аркуші 
поруч свого прізвища, даю
чи гарантію в безаідмовній 
роботі «Ятрані» протягом 
18 місяців* молоді робітни
ки друкують слова: «Підви
щуйте якість друкарських 
машинок!»

1980 року, коли завод ви
йде на всю проектну потуж
ність, тут буде випущене 
140 тисяч друкарських ма
шинок. Можна суперничати 
із знаменитою річкою, бо 
щохвилини з конвейєра схо
дитиме одна «Ятрань».

І хоча сьогоднішня «Ят- 

рень» відзначається надій
ністю і довговічністю, кон
структори і технологи СКБ 
заводу вже працюють над 
її вдосконаленням. Комсо
мольці науково-дослідного

було створено атестаційні 
комісії, куди запросили ве
теранів партії та комсомолу, 
викладачів суспільних наук, 
класних керівників, ком
соргів.

Здійснюючи контроль за 
проведенням Ленінського 
заліку, штаб та атестацій зі 
комісії на своїх засіданнях 
систематично розглядали, 
як виконуються особисіі 
комплексні плани, чи під
тверджуються звіти учасни
ків заліку цікавими справа
ми в групах.

У січні цього року загаль
ні комсомольські збори 
розглянули питання громад
сько-політичної атестації з 
школі. Штаб склав графік 
проведення атестації 8 клас
них комсомольських органі-

відділу Олек
сандр Калягіч, 
Михайло Мак
симов, Олек
сандр Кліппер 
сповнені тур
бот зробити 
машинку кра
щою, надійні
шою. і нехай 
поки що не 
завжди прихо
дить до них 
успіх і над 
кульманом до
водиться чак
лувати до зір, 
і нехай при
міщення ще
тіснувате, у 
конструктор і в 
на душі ра
дісно, адже го
ловне, що є 
ентузіазм, ба
жання творити. 
І слова над їх
німи письмо

вими столами: «Десятій п’я
тирічці — ентузіазм і твор
чість молодих!» — то не 
тільки їхній девіз, то девіз 
усіх комсомольців зааоду.

На фото: Віктор МИТРОФА
НОВ біля пульта управління авто
матичних ливарних машин (угорі). 
Контролер пластмасового цеху на
дія ВОЛОШИНСЬКА і ливарник 
пластмас Володимир МЕТЬ’ЛІН 
оглядають упаковку (праворуч). Ін- 
женер-технолог Наталя ЖЕІ’ІІАКО- 
В А. інженер-конструктор Богдан 
ГОРОДНЯ К старший інженер-тех 
полог Володимир ЧУМАК працю
ють над майбутнім «Ятрані« ( лі
воруч).

У механоскладальному цеху. 
Слюсарі-складальники Світлана 
РУБАН. Раїса 1НЄЄВА. Галина 
КОСГЮК і Тетяна ЧІ.ЬАИИК 
(унизу).

Фоторепортаж В. КОВПАКА.

•'заціях, погодив його з пар
тійним комітетом і дирек
цією десятирічки, провів на
вчання членів атестаційних 
комісій.

Особливо прискіпливо 
члени атестаційних комісій 
поставились до порушників 
дисципліни, до тих, хто не 
встигає, тягне весь колек
тив назад. Комсомольцям 
Володимирові Холодку, 
Сергієві Вєтрову, Анатолієві 
Загорульку, Миколі Мисев- 
рі, Леонідові Братку, Вікто
рові Польникову, Володи
мирові Лубенцю, Анатолієві 
Крячуну, котрі не виконали 
особистих комплексних пла
нів, систематично порушу
вали дисципліну, було від
мовлено в атестації. їм уста

у звабному] 
КОЛІ СЛОВА

ОГЛЯД ПОЕТИЧНОЇ пошти
Потяг до поезії — це потяг до чудодійно

го вогню, який попелнть байдужість і чер
ствість у людині і дарує нам радісні хвилі- 1 
нн творчості. Ці хвнлннн перероджуються в І 
перші, несмілі віршовані рядки. 1 дуже від- І 
радно, що більшість початкуючих поетів, 
котрі надсилають свої твори до нашої газе- І 
ти, прагне не втрачат і відчуття часу, три- І 
мати руку на гарячому пульсі трудових ; 
буднів, оспівувати прекрасне радянське 
сьогодення. І

Про комсомол і любов до Радянської Біт- ! 
чизни пише кіровоградець Віктор Іовстоног, 
про боротьбу за мир на планеті — Валенти
на Махтій з Дибровеличківського району. 
Про незтомиий, благородний труд хліборо
бів — рядки Людмили Попчук з Новомир- 
городського району. Героїв громадянської 
війни прославляє у своїх прозорих, хоч і 
трохи наївних строфах Любов І нідець з 
Добровеличкісського району:.

На повний голос оспівує робітниче місто і 
Світлозодськ Лідія Чорна. Вона пише:

Перехоплюють вітер каштани,
1 береш, й високі дуби. 
Кажуть люди — це місто дерзання, 
Комуністів — героїв доби.

І, наче вторячи їй, Володимир Онап? з 
Долиигького району виголошує у своїй 
поетичній декларації:

Моя земля — цс заграви мартенів
І юності нестримна течія.
Моя земля — колиска Прометсїв, 
Осяяна рубінами Кремля!

Звичайно, цей список можна продовжити. 
Але зараз хочеться поговорити про піше. 
Про роботу над словом. Поетичний цех — 
незвичайний цех. У ньому немає верстатів, 
не рухаються довгі стрічки конвейєрів, не 
стукотять молотки і не спалахує сліпучим 
сяйвом електрозварка. І водночас тут по
грібно до сьомого поту відточувати кожну 
деталь, припасовувати дзвінку риму, міцно 
зварювати рядок до рядка в нерозривну 
ланку віршованої строфи. Огже, не — пра
ця. Серйозна, дуже відповідальна.

Якось французький філософ Д. Дідро ска
зав: «Мистецтво полягає в з ому, щоб знайти 
незвичайне у звичайному і звичайне у не
звичайному». Ось про такі пошуки наших 
авторів і поведемо далі мову. Володимир .т, 
з Бобринця у вірші «Мадонна» каже:

Вона несе дитя своє додому, 
У неї очі — річечки між скель. 
Чи не таку, задумливу, мадонну 
Намалював нащадкам Рафасль?

новили строк для виправ
лення.

Аге атестація — це не 
тільки колективний контроль 
за діяльністю учня, а й ко
лективна допомога, корис
на товариська порада. Ок
ремим учням було роз'яс
нено причини їхнього від
ставання, за ними закріпили 
шефів із числа кращих ком
сомольців.

Громадсько-політична ате
стація в цілому показала 
зрослу активність більшості 
учасників заліку, розширен
ня їхнього громадського 
кругозору. Серед кращих 
ми називаємо Ольгу Сидо
ренко, Сергія Шуманського, 
Марію Мікорич, Наталю Да- 
нилюк, Наталю Дубовик.

Критичні зауваження, ви
словлені комсомольцями в 
ході атестації, ми врахува
ли. Штаб оперативно намі
тив заходи для їх усунення.

Н. ФЕДОРЕНКО, 
старша піонервожага 
Витязі вської середньої 
ніколи Бобрннсцького 

* району.

Мабуть не таку. І, взагалі, уявити ске- 
лястолнцю красуню з річечками очей надто 
важко. Логічно образу не виважено, не про
думано художньої деталі, внаслідок чого 
серйозний вірш сприймається як пародія.

Поспішність призводить до того, що де
як; початківці пишуть, не рахуючись не 
тільки з художнім виконанням вірша, а й з 
елементарною грамотністю. Як зразок цього 
може бути вірш «Весна» Володимира с. 
Поезія його починається «оригінально»: 
«Весна прийшла до нас у гості, пече зіму до 
самійності». Справді важко визначити, якою 
мовою користувався автор (вірш витрима
ний у суржиковому руслі до кінця).

Слабка техніка віршування, поетичні 
штампи, бідні рими тощо притаманні речам 
початківців А. Галата, С. Ремезова, Г. Во- 
роновець, О. ГІанєвиної, Л. Кулик. В. Васи- 
.ісвськоіО та багатьох інших. Звичайно, тех
ніку можна опанувати. І ми сподіваємося, 
що названі автори незабаром порадують нас 
новими, змістовними й досконалими, твора
ми. Хочемо їм порадити не боятись чорно
вої рооотн над поетичним словом. Поезія 
білоручок не терпить!

Про молодих поетів, про тих, хто вирішні 
торувати круту і звабливу дорогу до мисте
цтва, свою часу видатний український ра- 
дяіцькіш пост М. Т. Рильський сказав: «По
роджені великим народом, виховані радян
ською школою, про яку стільки ніжних слів 
розкидано у їх віршах під ласкавим стр/ 
гим і недремним оком Комуністичної партії, 
виходять молоді поети в найпередовішу у 
свігі радянську літературу». Отож будемо 
. іднимп цього високого покликання, хай 
наше перо не тупиться, об псевдопоезію, 
не ржавіє від сірості і фальші. Хай воно 
Буде завше гострим і правдивим!

В. ГОНЧАРЕНКО, 
член обласного літоб'єднання.



>------ -  © квхяшвмх 1977 року_______

КОРОТКО ТА...
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

днями, хоча хлопцеві вже давно виповнилося вісіміид- 
ЦЯІЬ років. Та и трактора Михайлові довірили незадовго 
до гркзову в Радянську Армію. Мине два роки і поста
не перст членом колгоспу «Шлях Жовтня» Михайлом 
Йогуд’Ніім проблема: повертатись до рідного коїгосп-' 
чи податись у Кременчук або Світловолськ, куди зовсім 
близі ко. В комітеті ж комсомолу тільки безнораіно роз
ведуть руками: як схоче, мовляв, так і зробить...

Там, в армії, зіадає хлопець свої блукання без певних 
занять у тракторній бригаді, згадає оту формальну ком
сомольську путівку, — і, мабуть, вибере собі шлях у 
жнїті інший.

Свою неувагу до випускників короткочасних курсів 
ГОЛОВИ ПраЕЛІНь деяких колгоспів пояснюють недостат
ністю знань курсантів для самостійної роботи. Ніде 
правди діти, є в цьому деякий сенс. Бо вчили майбутніх 
механізаторів недовго і абияк, рік у рік курсам бракує 
викладачів. До речі, взагалі в районному об’єднанні 
«Сільгосптехніка» працює всього 7 чоловік із вищою 
освітою, часто курсантів учать люди малокваліфіковані. 
До тою ж протягом чотирьох місяців юнаки і дівчата 

І навчались у кабінеті, який не відповідає сучасним виу.о- 
гам, пегано обладнаний наочністю. Тому й не дивно, що 
більшість господарств району учорашніх курсантів гри
мають поки що на задвірках справжньої роботи і. як ска
зали мені в колгоспі імені Комінтерну, вчить їх лише 
азів механізаторської справи.

- „Молодвй комув&рІС ---

НЕЯСНО
——————————— & стор, 
СВІТЛОФОР: ЗЕЛЕНИЙ ВОГНИК

— Що наші роблять? Пообідали та хліб їдять, — від
повіла на запитання про працевлаштування випускників 
курсів групкомсорг першої тракторної бригади колгоспу 
імені Комінтерну Світлана Калюжна.

Віктор Ткаченко, Володя Руденко, брати Анатолій та 
Василь Лисенкп проходять місячне стажування. За до
свідченим механізатором комуністом Олександром Ва
сильовичем Богдановим закріплено випускника Віктора 
Євтушеика. І хоча Віктор блискуче склав екзамени, на- 
ставні нові ще довго доведеться вчити ного.

До речі, ні ранком комсомолу, ні районне управління 
сільсіксго господарства ще не мають якоїсь конкретної, 
чіткої думки про необхідність і строки стажування ви
пускників. І тому в одних господарствах стажування 
обов'язкове, в інших, наприклад,.у колгоспі імені XXV 
з'їзду КПРС, молодим механізаторам одразу довіряють 
техніку. Як бачимо, клопоту з короткостроковими 
курсами у райкому комсомолу більш, ніж досить, хоча 
випускники вже прийшли в тракторні бригади.

16 квітня при районному об’єднанні «Сільгосптехніка» 
мали початися заняття па нових курсах — підвищення 
кваліфікації комбайнерів. Мали, га початок їх відклали 
і а ііеві’значенпіі строк, бо проблеми попередніх курсів 
залишились нерозв’язаними. Знову погано обладнане, 
тісне приміщення, знову об'єднання та управління тор
гуються’між собою за викладачів, котрих не вистачає, 
знову райком комсомолу пустив підготовку кадрів для 
роботі; на нових комбайнах на самоплнв...

Л. КРАВЕЦЬ.
Онуфріївський район.

Зробивши перші, не
впевнені кроки по землі, 
дитина стає... пішоходом.

Я вважаю, що говори
ти про те, що дітей тре
ба вчити правил вулич
ного руху, зайве. З цим 
погоджуються всі. Тим 
часом минулого року, 
скажімо, в Кіровограді 
сталася 31 дорожньо- 
транспортна пригода з 
вини або ж за участю 
дітей.

Тож створення в місті 
загону юних інспекторів 
руху, певно, виправдане.

Юні друзі ДАІ органі
зовують у школах ви
вчення правил безпеки 
руху, оформляють ку
точки, проводять ранки, 
тематичні вечори. Особ
ливо відзначаються за
гони шкіл №№ 1, 3, 4, 5, 
16, 24, 25. Наприкінці бе
резня в місті проходили 
змагання між загонами 
юних інспекторів руху. 
Мета — вивчення і про
паганда правил безпеки 
руху; Програма змагань 
була широкою. Потрібно 
було не тільки чітко зна
ти свої обов’язки, до-

ДОРОГА
8 ТИ 

рожні знаки, правила ру
ху пішоходів, а й уміти 
подати першу медичну 
допомогу потерпілому. 
Практичні навики пере
вірялися з дитячому міс
течку парку імені В. І, 
Леніна під час велоси
педної естафети.

Чотирнадцять шкіл ви
ставили свої команди. 
Переможцями стали уч
ні середньої школи № 6. 
На другому місці — за
гін школи № 5, на тре
тьому — школи № 16.

Переможців нагород
жено почесними грамо
тами, призами. Дві кра
щі команди будуть 
учасниками Всесоюзного 
огляду загонів юних ін
спекторів руку- У квітні 
вони поїдуть на зональні 
змагання. л

В. соловиов, 
держінспектор ДАІ 
міського відділу 
внутрішніх справ.

м. Кіровоград. -\.

Т1ИТАННЯ «Що дозволено 
8 *• молодості?» завше акту
альне. Адже молодість, інши
ми словами, це — пошук сво
го «я». І пошук цей ведеться 
шляхом своєрідних «ВИХОДІВ» 
людини з усталених законіз, 
здавалося 6, буденного жит
тя, — пізна^уя якого в моло
дості відбувається особливо 
інтенсизно, шляхом творчого, 
самобутнього осмислення і 
навколишнього, і свого внут
рішнього світу, шляхом з ясу- 
ват.ня людських стосунків у 
праці, дружбі, коханні.

Інший «вихід» — прилучен
ня до світу прекрасного. 
Справді, мистецтво вміти гар
но танцювати і є однією з ба
гатьох форм самовиявлення 
особистості. Якщо це так, то 
що ж: танцюй і відпочивай, ко
пи вже знайшов час вибратися 
з домівки. Але ж ні! По-перше, 
далеко не всі хлопці і дівчата 
вміють танцювати як слід. І Іс- 
друге, нерідко затьмарює хо
роший настрій один із молоди
ків, котрий, хильнувши за по
рогом клубу, починає з усієї 
сили показувати тільки себе. 
Форми використовує різні: 
надто вільно (некультурно) ви
хиляється під час швидкого 
танцю і т. "п.

І притягати до відповідаль
ності таких людей вкрай необ
хідно не тільки тому, що вони 
дозволяють розв’язну поведін
ку в громадському місці, а й 
тому, що показують поганий 
приклад молодшим. Тут і тре
ба навчити хоча б танцю. Та 
нікому...

Мені можуть заперечити; 
мовляв, працюють же в інсти
туті сільгоспмашинобудування 
і в деяких інших навчальних 
закладах студіі бального тан
цю. Так, але цього замало. По
казові виступи учасників таких 
художніх колективів, консуль
тації зовсім не зазадили Ь.тим, 
хто хоче змістозно відпочити 
на танцмайданчику.

Молодість повна неуперед
женості: вміє любити, жертву
вати собою. Та не забуваймо, 
що вона не завжди спроможна 
контролювати свої вчинки.

Безкультур'я ніколи не при
крашало людину. Воно не при
таманне молодості, хоча поди- 
буються ще хлопці, які дово
дять своє право здаватися 
справжнім мужчиною тим, що 
курять, п’ють горілку, грубо 
поводяться з дівчатами. А про 
те, щоб завоювати позагу лю
дей, не замислюються зовсім. 
Більше того, навіть окремі дів-

ДИСІЗД СІЙНИ Й
КЛУБ „МК“
,ЛЦО ДОЗВОЛЕНО
МОЛОДОСТІ?“

Хто
ти, 
юначе?
© ЩО ж ТАКЕ 

МОЛОДІСТЬ?..
А САМОУТВЕРДЖЕННЯ

В... ГАНЦІ.
А НУ И МУЖЧИНИ... 

мата почали забувати про вір
ність, честь, скромність.

Якось зустрівся я зі старим 
приятелем. Давно не бачились, . 
тож і зраділи один одному. За
йшли до скверика, що напроти' 
центрального універмагу. За 
ціказою розмовою непомітно 
спливаз час. Коли бачимо: 
простують до нас дві модно 
одягнені юнки. Ну, не дізчата. 
а справжні красуні. І років їм 
небагато: по 15—16 — не біль
ше. Але запитання однієї з них: 
«Чи немає у вас запалити?» — 
було поставлене так зненацька, 
що не зразу й відповідь зна
йшлася. Намагалися тактовно 
присоромити дівчат — куди 
там! Повернулися й пішли геть. 
А з деякої відстані донеслося 
зневажливе: «Ну й мужчини
тепер пішли...»

Ззідки? Звідки береться оцей 
цинізм, зверхність над усім? 
•Мабуть, недопрацьовує і шко
ла, яка звикла бачити своїх 
учнів тільки на уроках. А які 
ідеали молодої людини? Чим 
вена живе? Про що мріє? Чи 
кожний учитель, класний керів
ник знає про це? Погодьтеся, 
що не кожний. А молодь наша, 
як губка, вбирає в себе і хоро
ше, і погане. Для неї ідеали 
сформуються навіть після пе
регляду «суперкінострічок» за

хідних фірм. Чи не тоді появ
ляються схиляння перед поба
ченим на екрані, просування в 
темряву уязного, нереального 
сеіту, нарешті, порожні пляшки 
з-під «тонусної» рідини в 
туалетах і незрозуміла само
впевненість окремих індиві
дів?..

З початком дискусії в моло
діжній газеті я запропонував 
слухачам підготовчого відді
лення при інституті тему для 
твору: «Як я розумію поняття 
«дівоча гордість»? Домовле
ність була одна: писати відвер 
то, щиро. Відповідей зібралося 
чимало. В них були і загальні 
роздуми, і спроба висунути те
зу, а потім доводити її, і просто 
відписки.

Повірте мені, «стилізувати1; 
ці думки-роздуми під вчинки 
окремих дівчат, що починають 
танцювати після знайомства зі 
спокусливим Бахусом, було 
просто неможливо. Аби ж була 
цілковита впевненість у тому, 
що слова і вчинки у деякої 
частини нашої молоді завжди 
становлять нерозривну єд
ність...

А. САРЖЕВСЬКИИ, 
викладач Кіровоградського 
педінституту імені О. С.> 
Пушкіна. '

. НІЧНІ ЗАНЯТТЯ РАКЕТНИКІВ (ф„„рий„ рд1ди.

ДЕНЬ військ ППО країни від
значається цього року в оо- 

становці величезного політично
го і трудового піднесення, ви
кликаного підготовкою до свят
кування 60-річчя Великого 
Жовтня.

Війська ППО країни мають 
багату бойову історію, вони впи
сали яскраві сторінки в героїч
ний літопис Радянських Зброй
них Сил. Вже у жовтневі дні 
1917 року за особистою вказів
кою В. 1. Леніна для захисту з 
повітря колиски революції — 
Петрограда формувались перші 
підрозділи протиповітряної обо
рони. На Пуііловському заводі 
було створено і оснащено ста
левий протилітаковий дивізіон, 
який незабаром* у боях під 
Псковом відкрив бойовий раху
нок артилернстів-зеиі гників.

У грізні роки Великої Вітчиз
няної війни війська протиповіт
ряної оборони внесли ваіоміїи 
вклад у досягнення перемоги. 
Воїни самовіддано і мужньо за
хищали від повітряного нападу 
адміністративно-політичні цент
ри і промислові райони країни, 
комунікації фронтів угрупован
ня військ на полі бою.

Значні організаційні і якісні 
зміни відбувались у військах 
ППО країни в післявоєнний пе
ріод. Вони виділяються в само
стійний вид Збройних Сил. За
хисники неба одержали найно
віші засоби попередження про 
повітряний напад, потужні зе
нітно-ракетні комплекси, всепо- 
годні надзвукові внпищувачі- 
перехопл ювачі. автоматизовані 
системи управління. швидко 
діючі засоби зв’язку. В усьому 
цьому використано найновіші 
досягнення наукової і конструк
торської думки. Безперервно 
оновлюється І збагачується ар
сенал способів ведення бою.

Нині серед воїнів понад 9ї< 
процентів становлять комуністи 
і комсомольці. Більшість воїнів 

,е спеціалістами високої класної 
кваліфікації. Кожний третій ■=«

19 квітня — День військ протиповітряної оборони країни

ВАРТОВІ РУБЕЖІВ
ВІТЧИЗНИ

лістичної Батьківщини. Вошівідальність перед Комуністич
ною партією, Радянським уря 
дом і народом по захисту повіт
ряних рубежів великої соціа-

завжди насторожі, 
бойовій готовності.

завжди о

(ТАРС).

відмінник бойової і політичної 
підготовки.

Воїни ППО країни глибоко 
усвідомлюють величезну відпо

Відмінними успіхами в бойовій і політичній підготовці зустрічають свое снято воїни про
типовітряної оборони країни. В частинах і підрозділах широко розгорнулося соціалістичне 
змагання за .успішне виконання . зобов’язань, взятих па честь 60-річчя Великого Жовтня.

На фото (зліва направо): відмінні військові льотчики лейтенанти Вустам ІСЛНІ’У->' 
ЛОВ, Ліарат АРЗУМЕТОВ I капітан Олександр ШКЛДОВСЬКИИ. (Фотохроніка РАТАУ).
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З РОСТОВСЬКОЇ партизанської бази 
група парашутистів-тесан гпиків і.оту- 

ватаєя вплітати у порожнії тил. Писали лис*- 
ти рідним, знайомим. Здавали свої особисті 
речі, які па окупованій території будуть 
зайвими.

Разом з комсомольським квїнком Марія 
Приходько здала на зберігання маленьку 
записну книжечку.

— А ви не читайте, товаришу майоп, там 
мої дівочі таємниці, — соромливо сказала 
нона і, блпепувши синіми очима, вибігла на 
вулицю.

— Тільки у мене іі діла, що читати дівочі 
таємниці, — яевдоволено буркнуп офіцер із 
сизіючими скронями, — без них голова 
спухла.

Вів подивився у вікно за яким промайну
ла білява голова дівчини. Природа наділи
ла її вродою, гідною пензля великого мит
ця. Про таку красу дівчат співають у на
ших українських піснях. Довга коса, глибо
кі, ясні, як зорі, сипі очі

Майор іще раз поглянув па дівчину і ми
мохідь відкрив затісну книжку, яку пере
дала йому комсомолка.

— Таємниці, — повторив він, гортаючи 
аркуші. — Напише, назбирає казна-чого, а 
ти зберігай з такими важливими докумен
тами.

Па пертій сторінці записної кпижечкп 
рябіли якісь карлючки, виведені, очевидно, 
маленьким братиком чи сестричкою Марусі. 
Далі йшли дрібним почерком переписані 
пісні «Синя хустнпопька» «Морячка», «Ой 
Дпіиро. Дніпро», «Священна війна».

Тут же уривки з 'івпрів радянських постів 
Суркова. Твардорського. Сосюрп, Рильсько
го, Тнчпші — про Радянську Вітчизну, про 
мужність радянських людей.

- ІІ.іМ л.-іли зі<ар!ілдп до |>\ к. 
Щоб .ш ротквиг.і.пісь X іобпю. 
Фашистська гадюко г гадюк. 
За крен, за страждання, руїну. 
За все мн відплатим тобі.
Ніколи ти цаніх Вкраїну, 
lie ЗЛОМИШ V ЦІЙ боротьбі».

Майор прочитав останні записи за липень 
1943 року: «24 линия. Сьогодні бачила уві 
сні нашу рідну хату. Все по-старому, тіль
ки квіти знівечені, зів’ялі зовсім. Л я так 
іюб.тю квіти! Мені їх жаль. І я плакала. 
Прокинулася вся в сльозах».

Майор не чигав далі. Він співчутливо похитав 
головою і влив трубку польового телефону:

— Я думаю, іііо Марію Приходько заміннії: тре- 
•ба. Куди її посилати таку малу та плаксиву? 
Злякається перших же пострілів. Завіаіпні дуже 
серйозне... Командир ручається? Ну дивіться...

Завдання справді було дуже серйозним і небеі- 
ікчкнм. Група ііарашутнстів-лссаіітііпіііп літаком 
повинна пробратися на КіровоградіЦинх, в Чорний 
ліс. до партизанів. Вона має доставити партиза
нам зброю, боєприпаси, вибухові речовини, рацію, 
батареї д.іи радіостанцій, продукти харчування. 
Такі доручення давали тільки найсіїльїіішнм і 
досвідчений. А Марія Приходько ще ні разу tic 
була в ги.;у ворога і вперше стрибала з пара
шутом.

Уночі на аеродромі партизанської балі майор 
підійшов до Марусі.

— Ну як справи, товарищу Приходько

I

Стихи М. НОЖКИНА.

НА ЛІНІЇ — 
ЧИТАЧ — ГАЗЕТА

*Чи правильно бухгал
терія заводу вирахувала 
прибутковий податок із 
сум. нарахованих мені у 
зв’язку з відпусткою по 
вагітності і родах?

Г. БЕЗНОСЕНКО.
м. Кіровоград».

Порядок сплати прибут
кового податку встановле
но Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР 
квітня 1943 року 
прибутковий податок з на
селення» і 
струкцісю 
фінансів СРСР. Ці норма
тивні акти чітко визнача
ють, які виплати оподат
ковуються, а які — ні. До 
сум, що оподатковуються, 
належать і виплати з кош
тів соціального страхуван
ня при тимчасовій непра
цездатності.

Отже, з нарахованої до
помоги по вагітності і ро
дах, указаної вище, пода
ток вираховується.

Б. ЛИТВИНЕНКО, 
член судової колегії 
в цивільних справах 
обласною суду.

БІД ЗО
«І Іро

чинною ін- 
Міністерства

М ЛРУСЯ опритомніла 
госпіталі. Навколо н

о

вимагай у парти-

партизанської ра-

'•ГмїрїЮіє

Батьківщи
на) ріотк а

паша Радянська 
вигукнула юна

<

пнхова-

У 1977 РОЦІ НА ФАКУЛЬТЕТИ:

дел< ье-сне на- вагре ц*

(їх тренує 
шібороли

Георгія КоОяково 
Тимченко (вправа

и. м. 
перше

— Все ь порядку, товаришу майор! -- гордо 
відповіла дії чина

Громіздкий вантаж (патрони, гранати, радіо
станція, парашуті стискав плечі, тяг донизу. Але 
вона стояла струнко.

— Може, відкладемо твій політ, Марусю?
— Пі, я полечу, — рішуче сказала вона.
I Приходько швидко пішла до літака, па 

який уже почалася посадка
ПАРТИЗАНИ Чорного лісу чекані
II прибуття літака. Для посилення бо

ротьби з гітлерівськими окупантами народ- 
і.им месникам потрібно було більше зброї, 
набоїв, мін, вони чекали радіостанцію. І то
му тут, у лісі, всі, кому слід було знати про 
РИЛІ і лі гака, з неабияким стараниям готу
валися прийняти людей і вантаж.

Партизани і підпільники тс звечора на 
ве.іикій лісовій галявині розклади хмиз для

Експедиція «Слава»

ОСТАННІЙ
ПОСТРІЛ
• ХТО ЗНАЄ, ДЕ ЗАПИСНИК 
МАРІЇ ПРИХОДЬКО!
вогишца, яке повніше було спалахнути, ко
ли наближатиметься радянський лііак...

Зоряна піч, іепла н іи.ха. Здалеку доли
нав гуркіт ворожо; авіації—«мсссершміин> 
летіли III' схід.

12 годин ночі. З-за Дніпра почувся гул 
трат портного лгтака...

— Здається, ваш.
Але він не долетів до Чорного лісу. По

явившись над Знам’янкою і зорієнтував
шись на інші вогні почав скидати парашу
тистів і вантаж. Десантники нот ранили на 
вокзал, на колію залізниці, в центр міста.

Гітлерівське командування негайно послало на 
боротьбу з параіііутйсгамм своїх «прочісуначів», 
•по базувались у Знам’янці. Вони оточили ірупу 
сміливців щоб за всяку цінч захопити тих, хто 
прибув з Великої землі. Ііілсрічці і поліцаї 
відкрили вогонь з гвинтівок, кулеметів, автоматів 
Кулі різонули но стінках будинків, по вагонах, де 
по одному, но два причаїлися десантники.

То там. то тут партизани д піали довгі автомат
ні черги по ворожому цепу. Падали «Ід илучннх 
пострілів народних месрикіп фашисти і поліцаї 
Ворожі солдаті! та українсько-буржуазні націо
налісти. яких підганяли вперед гітлерівські офі
цери. знову обережно рушили цепом проти пар
тизанів. Та за хвилину вони лежали мертвими.

Чемна ніч. Куди ж пробиватися, щоб потрапити 
в Чорний ліс? ІЦопранла. іртпі десантників, що 
відстрілювались, один із знам’янських залізнич
ників пораднп*

— Пробивайтесь на північ там міський парк, а 
звідти — недалеке Чорний ліс.

І ця група, відбиваючись від насідаючої о воро
га. проскочила до лісу.

На деякий час перестрілка стихла. А во
рог, підтягнувши нові сили жандармів і ііо-

ліцзїв, знову пішов у наступ проти інших 
десантників. Гітлерівське -командування по
боювалося, що партизани Чорного лісу змо
жуть прийти на допомогу оточеним. Та в 
лі.’і іічого ще не знали про бій у Знам’янці.

Десантники бились до останнього патрона. Ба
гато з них загинуло на станції смертю героїв. У 
цьому нерівному бою було поранено іі радистку 
Марусю Приходько, Зосталась одна, та все ж 
продовжувала боротьбу. Проти неї ворог кинув 
кілька десятків солдатів і поліцаїв. Понад 50 уби
тих і поранених гітлерівців лежало иадколо неї. 
Маруси, близью підпустивши ворогів, майже 
впритул розстрілювала їх. Вона переглянула дис
ки, іцо валялися біля ніг, — порожні. Фашисти 
цьою тільки й чекали. їм хотілося віяти парти
занку живсю.

— Здівайся. русі — закричали оку пан ні, І ки
нулись до неї.

Але Маруся вихопила пістолет. І влучні парти
занські кулі пришпилили до .землі ще кількох 
чужинців. Решта сховалася за будинками. З ту
пою фашистською настирливістю вороги чекали 
коли і, оточеної партизанки кінчаться патрони, 
все одно вона нікуди не дінеться.

I набої кінчились. Гітлерівці та поліцаї висипа
ли з будинків, але Маруся знову примусила їх 
відступити — у неї були ще гранати, одна за 
одною полетіли ноші в гущу пороііп. Почулися 
крики, лемент поранених. І знову тиша. Переко
навшись, що партизанка використала псе. що бу
ло у неї, фашисти стали сміливішими. І все ж 
не наважувались підійти до неї.

— Здавайся, русі — загарчало кілька 
голосів.

Маруся стрепенулася, Машинально вихо
пила з кишені хусточку, розгорнула її і ді
стала останній патрон що за партизанським 
правилом зберігався окремо. Зарядила піс- 
толе г.
„ — Хан живе 

па! — голосно 
вистрілила...

німецькому 
•••IV* госпіталі. Навколо неї стояли 
іппстсьхі- офіцери. Воли оглядали її 
якесь диво. Не могли ІІОІ’.ІріІТН, 
проста дівчина стримувала такий 
підрозділ, що попа 
зпінцида таку кількість 
дагії».

Есесівський командир 
запкіг.

— Передай нам шифр 
діостанції.. Ми тебе вилікуємо, збережемо 
тобі життя.

Та Маруся мовчала. Три дні і три ночі 
гітлерівські каїн мучили її, але вона нічого 
не сказала. Вона померла героїнею, ие за
плямувала своєї честі нічим. І заслужила 
вічну славу. На срібних струпах бандури 
задзвенить пісня про горду й мужшо Марію 
Приходько.

Ллє хго вона? З якого краю? Де її рілля? 
Де її бойові друзі і ;іс той записник, у яко
му висювлспо дівочі жалі про знівечені 
квіти?..

то 
великий 

влучними пострілами 
гітлерівських сол-

М. ПШЕНИЧНИЙ, 
колишній член штабу партизанського 
з’єднанії!! імені Ворошилова.

НЕ ВЕЧЕР
Музыка М. ЧЕРВИНСКОГО.
Ах, как быстро годы пати 

мчатся,
Как кружит пас дел круговорот, 
Не успеет новый день начаться, 
Вечер уж толчется у ворот. 
Только что с уроков убегали. 
Только что влюблялись 

первый раз, 
А уж половину отшагали. 
И осталось полпути у нас.

П р и п с в:
Давай опять пойдем весне 

навстречу, 
Давай в глаза рассвету 

поглядим. 
Еще не вечер, сшс совсем 

ис вечер, 
'}се главное, быть может.

впереди. 
Ничего почти не изменилось, 
Только ночи стали чуть длинней, 
Только сердце чуть угомонилось, 
Только жизнь узнали до корней. 
Да

j- a tin на

•) -Г «, ff ff ' -ff-

толелзнго е.ію бая ■ лис« пер-ее:и еал.

забот прибавилось 
к тому же.

надеждам чуть прикрылась 
дверь, 

зато мы вдвое крепче 
дружим. 

Втрое крепче любим мы теперь.
II р и и е в. 

Мы бежим, бежим за синей
птицей, 

Да нс всем дем пять ее дано. 
Каждому свое, как говорится, 
Только жизнь прекрасна

все равно! 
Только вешать юлову-не надо 
Только рук не надо опускать, 
Счастье наше ходит где-то 

рядом. 
Только нас нс может отыскан..

II рипе в.

Да
Но

era-noct, по.і пн-ти у нас Ди йаи о-п$тл non

СКА (ЛЬВІВ) 
„ЗІРКА“— (1:0

Після деякої перерви 
армійці знову почали вю 
ступати в рідному місті. 
Для львів’ян це був пер
ший матч сорокового чем
піонату країни. Як відомо, 
в першому турі вони були 
вихідні. Глядачі стали свід
ками напруженої цікавої 
боротьби. Атаки нароста
ли то біля одних, то біля 
других воріт. Але захисні 
лінії діяли впевнено й на
дійно. Дев’яносто хвилин 
не принесли бажаного ус
піху жодному колективові.’ 
Суддівська колегія з афікс 
сувсіла бойову нульову ні-!* 
чию. Клуби записали у 
свої активи по одному 
очку.

Наступні • матчі — 12
квітня. В цей день. «Зіркої» 
у Жданові поміряється 
силами з «Новатором»».

В. Ш ДВА ЛІН.

У Києві закінчилися фі
нальні змагання першості 
УРСР серед школярів з ку
льової стрільби. У фіналі ус
пішно виступила команда Кі
ровоградської дш ячо-юиаць- 
кої спортивної ніколи № !. 
Попа посіла четверте місце, 
пропустивши вперед зоїріїі 
команди Київської. Воронім- 
ловградськоі та Кримської 
областей

У п праві МГ-Б кіровогрпдні 
Олександр Дроби шевський. 
Юрій Жарнкои та Олександр 
Каппсль 
Чсчков) 
місце.

Непогано виступив 
непі, тренера майстра спорті 
СРСР 
Сергій . .
МП-3). З результатом 2ВЧ очні 
з 300 можливих пін зайняв 
друге призове місце. Тепер 
команда юних спортсменів кі- 
рояоградщини готується до 
Спартакіади школярці УІ’СР, 
що відбудеться п червні.

Г. ТОЛОК, 1 
кандидат у майстри ’ 
спорту.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ТІ и кол аївськміі 
орде ES it Трудового 

Червоного Iß рішора 
кораОлебудЗ в и м й hi ститут 

імені адмірала Є. О. Макарова
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

ксраблебудірїшй,
машинобудівний. _
елёктроустяткугалия суден.
На факультетах такі спеціальності: 
суднобудування і судноремонт, 
усіЯ7кування і технологія зварювального вяроб- 

іччггва,
економіка та організація машинобудівної промис

ловості (спеція іізація — суднобудівна промисло
вість),

суднові машини і механізми, 
суднові силові установки, 
двигуни внутрішнього згоряння, 
турбіиобудуваиня, 
електроустаткування суден, 
холодильні и компресорні машини та установки. 
Приймання заяв — з 20 червня по Зі липня.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
_ Студентів забгзпечують стипендією відповідно до 
квуючого положення. Іногороднім падають гурто
житок.

Заяви і документи направлял) на адресу: 327000, 
м. Миколаїв (обл.), проспект Леніна, 3.’ Телефон 
4-01-20.
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