
за Конституцією,Уясе два роки наш народ живе_________ , .
прийнятою на позачерговій сьомій сесії Верховної Ра
ди СРСР дев’ятого скликання. З кожній статті, у кож
ному рядку Основного Закону Країни Рад — турбота 
про радянську людину, про її добробут, духовний і фі
зичний розвиток.

Право на працю, освіту, відпочинон... У нас багато 
прав, гарантованих Конституцією. Суть їх усіх вира
жається у праві жити вільно і щасливо на рідній землі.

У коленого з нас багато обов’язків. Ми виконуємо їх 
для того, щоб користуватися наданими нОм правами. 
Бо ми, ножен з нас — частинка великої держави.

Частинна великої держапи... Це можна сказати і про 
комсомольську організацію колгоспу імені Леніна До- 
яинського району. 200 чоловік... Вони працюють, вча
ться, відпочивають. Це право гарантує їм Конституція 
СРСР — Основний Закон нашого життя.

ТРЕТЯ МОЛОЧНОТО
ВАРНА ФЕРМА. 10 комсо
мольців, групкомсорг ---
Іван Маркуша. Гордість 
ферми — доярки-нтомсо- 
молки Валя Поклад і На
таша Сита. Торік вони по
сіли призові місця з со
ціалістичному змаганні 
езред молодих доярок 
області. Валзнтина надоїла 
по 4085 кілограмів глолока 
зід короэи, Наташа — по 
4069. Нині також успішно 
трудяться комсомолки Ва
лентина Фоміних, Оля По-
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ДОБРИДСНЬ, ДРУГЙРІ!

1. ЯК СЕРЦЕ
ВЕЛІЛО

«Громадяни СРСР ма
ють право на працю...» 
(ст. 40 Конституції СРСР).

«Так нам серце велі- 
лр...» Ці слова з зідомої 
пісні спадають на думку, 
коли знайомиштя з тру
довими зззршеннями мо
лодих колгосп «И-сів. Щоб 
конкретизувати їх, розпо
вімо про трудові діла чо
тирьох комсомольсько- 
меярдіжних колективів.

«джерелом зростання 
суспільного багатства, доб
робуту народу і кожної 
радянської людини є віль
на зід експлуатації праця 
радянських людей», — го
вориться у статті 14 Кон
ституції СРСР.

А8ТОГАРАЖ. Комсо
мольська група, яку очо
лює Сергій Уманець, на
лічує 50 чоловік. Серед 
тих, хто йде попереду, слід 
назвати Петра Балабано- 

; за, Анатолія Махорта, 
Леоніда Ходака. Хлопці 

І набагато випереджають 
час, задуть лік мільйонам 

; тонна-кілометрів переве- 
і зених зантажів.

Група весь час попов- 
а нюсться. Коли з армії по- 

вернулися Михайло Фе- 
і денко, Олександр Моска- 

ланко й Іван Білий, колиш- 
; нім солдатам одразу вру- 
ґ .мили новенькі машини. І 
; хлопці працюють самовід- 
( дано, на кабінах їхніх авто 

пломеніють комсомоль
ські значки. Та- ще й 
вн&умки здатні: під
сізои з одного «ГАЗ-51» 
зняли кузов і замість ньо
го приладнали сівалко- 
зааантажузач, щоб шзид- 
ша обслуговувати сівачів.

на 
час

. IIІІГІІІМЮ—>ми

Вулиця
мешкають

Жовтнева в Кіровому. В таких будинках, сучасних і благоустроєних, 
трудівники місцевою колгоспу імені Леніна.

з активі комсомольсько- 
молодіжної — друга міс
це в області за минулий 
рік по тонна-кілометрак, 
вимпел ЦК ВЛКСМ, грамо
та обкому комсомолу. Ни
ні молоді ентузіасти ши- • 
роко розгорнули соціа
лістичне змагання за гідну 
зустріч 110-ї річниці з дня 
народження 8. І. Леніна.

У традиціях комсомоль
ської групи й увагз до 
своїх «ветеранів». Скажі
мо, шофер Григорій Доа- 
галь досяг межі спілчан
ського віку. На комсо
мольських зборах кол
госпу йому вручили гра
моту і зробили запис у 
квитку: «За відмінну ро
боту залишити комсо
мольський квиток у йога 
з ласника».

Гордість се
ла — праців
ники тварин
ництва. Секре
тар комітету 
комсомолу Пет
ро НАЗАРЕН
КО прийшов 
на ферму, щоб 
обговорити хід 
змагання з пе
редовими до
ярками Вален
тиною. ФОМІ
НИХ, Валенти
ною ПОХИЛ ’ 
Валенти н о 
ПОКЛАД.

і 
ю

ЗАВТРА—
ДЕНЬ
КОНСТИТУЦІЇ
СРСР

стриг, не здає позицій Ва
ля Поклад.

— З весни, — каже Ва
ля Фоміних, — трапляли
ся і важкі часи — кормів 
було обмаль, особливо 
грубих, отелення розпочи
налося. Але ми з трудно
щами боролися гуртом. 
Зараз зса йде добре. Я 
взялася надоїти з цьому 
році по 4000 кілограмів 
молока від корови, та, ду
маю, буде більше.

(Закінчення на 2-й стор.).

ЖИВЕ

авхяааа

Кіровоградщина гостинне 
зустріла консула Народної 
Республіки Болгарії у Києві 
Недялка Міикова і віце-кон
сула Цвєтаиа І’очева. У залі 
засідань облвиконкому їх ві- 

Італн члени бюро обкому 
Компартії України та обл
виконкому, представники 
партійних і радянських ор
ганів. громадськості. На зу
стрічі виступив товариш 
Недялко Міпков.

Віце-консул Цвєтап Ночсв 
зачитує Указ Державної ра- 

Іди Народної Республіки 
Болгарії про нагородження 
медаллю «100 років визво
лення Болгарії від осман
ського ярма». За великі за
слуги у справі зміцнення 
болгаро-радяпської дружби, 
всебічного співробітництва 
між Народною Республікою 
Болгарією і Радянським Со
юзом цієї високої ювілейної 
відзнаки удостоєні перший 
секретар обкому Компартії 
України М. М. Кобпльчак. 
голова виконкому обласної 
Ради народних депутатів 
Д. II. Максименко, двічі Ге
рой Соціалістичної Праці, 
бригадир тракторної бригади

УРОЧИСТІ ЗБОРИ 
В КІРОВОГРАДІ

Вчора у приміщенні теат
ру імені М. Л. Кропишшць- 
кого відбулися урочисті збо
ри представників партійних, 
радянських і громадських 
організацій обласного цент
ру та воїнів Кіровоградсько
го гарнізону, присвячені 

•35-річчю визволення Украї
ни від німецько-фашист
ських загарбників. В прези
дії — члени бюро обласного 
та міського комітетів Ком
партії Україні:, ветерани 
Великої Вітчизняної війни, 
підпільники, партизани — 
учасники звільнення Украї-

колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Новоукраїнського ра
йону, член правління Това
риства радянсько-болгар
ської дружби О. В. Гіталов.

Д. П. Максименко розпо
вів гостям про розвиток еко
номіки і культури панюга 
степового краю, про здобут
ки трудящих у виконанні 
накреслень історичного XXV' 
з'їзду КПРС і про ті досяг
нення, з якими наші славні 
земляки йдуть назустріч на
ступному форуму комуністів 
країни. Недялко Мінков з 
теплотою і вдячністю гово
рив про міцну дружбу тру- 

'' дящих Кіровоградщпни і со
нячної Добруджі, про тру
дові звершення народу Бол
гарії, про те, як впроваджує
ться у братній країні запо
зичений у нашій області 
досвід, зокрема по вирощу
ванню високих урожаїв сіль
ськогосподарських культ ур 
за методом знатної бригади 
Олександра Васильовича Гі- 
талова.

У зустрічі взяв участь 
перший секретар обкому 
Компартії України М. М. 
Кобпльчак.

1. НАЗАРАТІЙ.

об'

ви-
Кі-

ші та Кіровоградської 
ласті.

З доповіддю на зборах 
ступив перший секретар 
ровоградськогб ' міськкому 
Компартії України В. О. Со- 
курсіїко. Потім у залі луна
ли схвильовані слова про 
ірі.ші роки Великої Вітчиз
няної.

Збори надіслали вітально
го листа на адресу ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР. Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС. Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва. також листа на адресу 
ЦК Компартії України, Пре
зидії Верховної Ради і Ради 
Міністрів УРСР.
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ЖИВЕIBM ш
Комсомольськеін-

слово

«Заш
про мене»

як 
то

поліпшенню 
обслугову

на До- 
радян- 

Живуть:
Во-

ЕИХО-
Надія 

свино-

джерсла, 
художня 
Микола 

веде 
дирек-

ться прицільно 
змагаються, хто 
підтягнеться на

О. ПАЕЯИЧУК, 
громадським корес
пондент «Молодого 
комунара».

ПО ВИРОЩУ- 
КУКУРУДЗИ. її 
комуніст Петро 

групкомсорг 
Олексій.

заводчан 
♦П’ятиріч- 

Як і 
ініціаторам,

їз-
Еасилівку, 
«Приїжд-

музичних 
тещо...

ТРУДОВИМ 
ДАРУНОК — СВЯТУ

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

ЛАНКА 
ВАННЮ
очолює 
Шкарупа, а 
— його брат
Хлопці добре знають тех
ніку і агротехніку, беручкі 
до роботи. Весь комплекс 
вирощення качанистої — 
від оранки грунту до зби
рання — ведуть самі. Ак
тив — перше місце в об
ласті і приз «Золотий ка
чан».

«Суспільно корисна пра
ця та її результати визна
чають становище людини в 
суспільстві. Держава, по
єднуючи матеріальні і мо
ральні стимули, заохочую
чи новаторство, творче 
ставлення до роботи, 
сприяє перетворенню пра- 
8і в першу життєву потре- 

у кожної радянської лю
дини».
(ст. 14 Конституції СРСР).

-- : Цього року, --  СВІД
ЧИТЬ секретар комсомоль
ської організації колгоспу 
Петро Назаренко, — ланка 
Петра Шкарупи працювала 
так же енергійно, як і в 
минулі роки. Переборюю
чи примхи погоди, докла
дали всіх зусиль, щоб уро
жай кукурудзи був яккай- 
вагомішим. До цього їх 
зобов’язує ще й те, що на 
початку року на базі їх
ньої ланки було проаздечо 
районний семінар чзмсс- 
мольсько-молодіжних ! г- 
нок по вирощенню куку
рудзи.

Механізатори уклали до
говір на змагання з таким 
же колективом сусіднього 
колгоспу імені Горького. 
Підсумки, що їх підіб’ють 
після осінніх жнив, пока
жуть, хто переміг.

ДИТЯЧИЙ САДОК Н9 2.
8 комсомольців працює 
тут, групкомсорг — Любов 
Еощина, Вся виховна 
робота зосереджена на 
тому, щоб діти росли здо
ровими і розвинутими.

«Громадяни СРСР зобо
в’язані піклуватися про 
виховання дітей, готувати 
їх до суспільно корисної 
праці, ростити гідними 
членами соціалістичного 
суспільства», — сказано в 
статті 66 Конституції СРСР.

— Чимало с форм

діла молоді дзвеніли 
піхами, щоб молоді серця 
мужніли і загартовували
ся в творчій, високопро
дуктивній, активній праці.

А це можливо тільки в 
трудовому колективі.

«У трудовому колекти
ві, в роботі його партій
ної, профспілкової, ком
сомольської організацій 
відображається все життя 
суспільства — і економіч
не, і політичне, і духос- 
не», — говорив на поза
черговій сесії Генеральний 
секретар ЦК КПРС, Голева 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Голева Конститу
ційної Комісії товариш 
Л. І. Брєжнєв.

2. РОЗКРИЛЕНА 
МОЛОДІСТЬ

Якщо все велике, 
стверджують, — просте, 
все вагоме, траба дум іти, 
починається з мале о.

, . А от у колгоспі імен; 
Леніна з малого починати 
не захотіли: тут у свій 
час було відкрито дитячу 
музичну школу, В якій на
вчається щороку до ЮС 
дітей колгоспників. ОСІ

і витрати господарство взя
ло на себе, і в цьому —

і ще одна перевага радян
ського способу життя.

«Громадяни СРСР мають 
право на користування 
досягненнями культури.

Це право забезпечує
ться загальнодоступністю 
цінностей вітчизняної та 
світової культури...» (ст. 46 
Конституції СРСР).

Тут діти навчаються 
грі на баяні, народних ін- 

. струменах.
І зеідси, як з 

набирає снаги
1 самодіяльність.
1 Михайлович Пугач 

духовий оркестр, 
тор Будинку культури Ні
на Андріївна Кубракова

' керує драматичним ко- 
' лективом. (Оце поставили 
, п’єсу «Шукачі щастя», 

дили в сусідню 
так там казали: 
жайте ще»).

Комсомолець

кращі сили творчої моло
ді. Володимир Вихрест, 
М. П. Кир’ян (він — лау
реат Республіканського 
конкурсу читців естради), 
слюсар комсомолець 
лодимир Пилипчак, 
вателька дитсадка І 
Володіна, вагар 
фабрики Зіна Артеменко... 
Всі їх знають і в трактор
них бригадах, і на фермах, 
на токах під час жнив. Ні 
похмура погода, ні відста-’ 
ні для молодих культар
мійців не перешкода. Ска
зали, що будуть е гостях 
то будуть неодмінно.

— Комітет комсомолу,— 
розповідає його секретар 
Петро Назаренко, — вес
ною, перед початком ос
новних польових робіт, 
розглянув на засіданні пи 
тання про роботу агіт- 
культбригади, намітив ряд 
заходів по 
культурного 
вання колгоспників. А ко
ли вийшла постанова ЦК 
КПРС «Про дальше поліп 
шення ідеологічної, пслі- 
тико-вихевної роботи», ми 
ще раз переглянули ре
пертуар агітбригади, на
цілили її на активізацію 
всієї роботи.

Виступ агітбригади — 
завжди свято. До нього 
заздалегідь готуються і 
культармійці, і слухачі. Як 
правило, в складі брига
ди — лектор чи політін- 
форматор, і гачз форма 
давно себе виправдала: 
люди узнають про події в 
світі, в країні, в районі й 
колгоспі прямо на місці 
роботи.

Характерна деталь: 
жен виступ чи співця, 
танцюриста, чи читця 
не просто номер худож
ньої самодіяльності, а 
адресується конкретно то- 
іуіу чи іншому передовико
ві соціалістичного зма
гання.

Навіть ’практикують 
ке. Знаючи наперед, 
відбудеться черговий 
ступ, запитують передови
ків: «Що б ви хотіли по
слухати чи побачити?» І це 
ще не все. Перед тим, як 
виконувати замовлення, 
ведучий обов’язково роз
повість, чим славен той 
чи інший механізатор, 
доярка, свинарка, шофер.

Така конкретність і ці-

костюмів, 
струментів

Звичайне село 
линщині, звичайні 
ські люди в ньому 
скромні, працьовиті з не
стримним потягом до ви
сокої духовної культури, 
якому радянський спосіб 
життя відкриває широкий 
простір, І тон у цьому за
дає зміна старшого по
коління.

3. СІЛЬСЬКІ 
РЕКОРДИ

«Громадяни СРСР мають 
право на відпочинок.

Це право гарантується... 
розвитком масового спор
ту, фізичної культури і ту-

Євген Бондюк — торік на 
обласних змаганнях з су
часного багатоборства за
воював призове місце.

Особливо значна робо
та по фізичному загарту
ванню ведеться з допри
зовниками. Періодично 
влаштовуються внутрі- 
кслгоспні спартакіади
спеціально для юнаків, які 
готуються до служби в 
Радянській Армії. Таку 
зосередженість слід лише 
вітати — хлопці набира- 

~ють сил на стадіоні, на 
кросових доріжках, вча
ться прицільно стріляти, 

більше 
турніку,

На трудовому кален
дарі одного з комсо- 
мольсь ко -молодім - 
них колективів локомо- 
тнвно-сксл л у а т а ц і й - 
ного цеху Га»веронсько
го тсп.говозорсмоптно- 
го заводу з’явилася по
значка: «Квітень 1980-го».

Саме в рахунок квіт
ня наступного року пра
цює колектив молодих 
електрослюсарів, де груи- 
комсоргом кандидат у 
члени КПРС Василь 
Макспмцов. Тут народи
лася ініціатива органі
зувати соціалістичне зма
гання серед 
під девізом: 
ку — за 4 роки», 
належить 
їхнє слово не розходить
ся з ділом. Поклавши в 
основу виробничої діяль
ності творчість кожно
го, дієве соціалістичне 
змагання, використання 
досягнень науково-тех
нічного прогресу -на ре
монті електроустатку
вання тепловозів, кранів, 
реисошліфувалок, хлоп
ці досяглії зростання 
продуктивності праці, 
підвищення ефективності 
і якості роботи.

Відзначаються старан
ням і вмінням у перед
святкові дві Василь Мак- 
симцов, Євген Хоменио, 
Володимир Троян. Вони, 
як і їхні товариші по 
бригаді, сповнені праг
нення виконати л’і «річ
ну за чотири роки.

НАШ
ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Олен-

В Кіропому працює дитяча музична школа. Наш фотокореспондент зафіксу
вав момент, коли Олена Миколаївна ХЛЄБНІКОВА — визнаний фахівець, прово
дила з ученицями Галиною ЛИХОДІД і Ларисою ЛАВИДЗЬОН чергове заняття.

Щодня сотні учнів Кірового йдуть у місцеву серед
ню школу, щоб навчатися мудрості, обрати 
професію. А відмінниця навчання Оленка КОЛОМІЄцЬ 
твердо вирішила; »Буду вчителькою».

ризму» (ст. 41 Конституції
СРСР).

З того матчу колгоспні 
футболісти поверталися в 
село веселі і збуджені. Ще 
6 пан! Після виграшу во
ни достроково завоювали 
перше місце в районі се
ред команд своєї групи. 
Було з чого радіти.

— Але — не зазнавати
ся, — застерігав капітан 
команди, вчитель, молодий 
комуніст Микола Грищен- 

Пєремога — пере- 
по- 
зні- 

ден-

вдосконалюються в пла
ванні.

Спорт єднає людей, 
численних секціях 
займаються десятки 
лодих колгоспників.

в 
ним 
мо- 

При
чому, не робиться різниці 
ні між ким: в командах 
і шофери, і механізатори, 
і працівники 
рини, і .....~~

•> боти 3 дітьми, — каже за
відуюча садком Валентина 
Неруш. — Ми вибираємо 
найефективніші. Часто 
влаштовуємо дитячі ран
ки, запрошуємо батьків, 
відомих у колгоспі трудів
ників, і на їхньому при- 

• кладі виховуємо любов 
до праці, до рідного села.

...Шофери, тваринники, 
механізатори, зихователі. 
Різні професії, р'-зні умо
ви роботи, А мета ОДЧ5— 
бути там, де важче, осбити 
більше, ніж належить, 
об’єднувати зусилля для 
того, щоб голос молоді 
був вагомим у селі, щоб

сандр Степанов керує 
вокально - інструменталь
ним ансамблем. («Запро
шували до Кіровограда, за
писували для виступу по 
обласному телебаченню»)

Всі в ансамблі — комсо
мольці, Пісня для них — 
саме життя, а виступи пе
ред односельцями і сусі
дами •— прославлення на
шого чудового сьогодення.

Агіткультбригтда — най
активніша, найбойовиг и в, 
нвйоперативніша фозмв 
художньої самодіяльчос- 
ті. То чи ж дивно, що са
ме в ній зосереджені най-

леспрямованість знзчно 
посилює вплив культар
мійців на слухачів, ство
рює атмосферу піднесе
ності й урочистості. І, зви
чайно, віддача трудівників 
помітно збільшується.

— Партійна організа
ція, — свідчить секретар 
партному колгоспу Андрій 
Олександрович Манже- 
лій, — уважно слідкує за 
всемірним культурним і 
духовним розвитком на
ших людей. Правління 
колгоспу завжди йде 
зустріч, коли постає 
тання про матеріальну 
зу гуртків художньої 
модіяльності:

на-
пи-
ба-
с ft-

придбання

ко.
могою, а тренування, 
ліпшення техніки не 
маються з порядку 
ного. Попереду — чимало 
ігор...

Із Євгеном Бондюком— 
інструктором по спорту, 
поговирити не вдалося: 
він десь виїхав у справах 
фізкультурного колективу 
колгоспу. Та й гак з усьо
го було видно, що фіз
культура і спор.т туї — У 
пошані. Є непоганий ста
діон.

— Але плануємо спору
дити новий, ще кращий,— 
каже Петро Назаренко. — 
Звичайно, силами молоді. 
А щодо матеріального бо
ку справи, то правління 
колгоспу завжди йде на
зустріч: чи то форму нову 
придбати, чи тенісні сто
ли, чи ще що потрібно.

У пошані в селі важка 
атлетика. В тому ж Бу
динку культури відведено 
спеціальний зал, де попе
ремінно займаються і 
важкоатлети, й інші спорт
смени. Адже колгосп зав
жди виставляє команди 
на різні районні змаган
ня. А сам інструктор —

свинофаб-
і школярі. Голов

не — потяг до того чи ін
шого виду спорту, відда
ність загальній справі.

Характерно, що приклад 
показують старші. Так, го
ловний зоотехнік колгоспу, 
кандидат наук В. І. Ряс
ний — активний гравець 
волейбольної команди. 
Завідуючий сектором сви- 
нофабрики В. В. Зінченко 
теж завзятий еолеіЯболіст.

♦ ♦ ♦

Ми розповіли про пра
цю молодих, розвиток 
культури і фізкультури в 
одному з колгоспів 
линського району, в 
госпі, який носить 
В. І. Леніна. І в тому, що 
це господарство — одне з 
передових в районі і об
ласті — немала заслуга 
юнаків і дівчат, які скрізь 
знаходять місце для засто
сування своїх зусиль, жа
ром своїх сердець запа
люють сільську Володь на 
нові славні діла.

Можливості розкривати 
повністю свої здібності, 
своє вміння надала Кон
ституція СРСР — Основ
ний Закон нашого життя, 
вільного і щасливого.

А. КЛИМЧУК.
Долинський район.

Фото В. ГРИБА.

До- 
кол- 
Ім'я

«Маніфест миру, щастя 
і свободи» — так нази
вався усипи журнал 
присвячений другій річ 
ниці з дня прийняття но- 
вої Конституції СРСР^! 
який провели працівники 
обласної бібліотеки для , 
юнацтва імені О. Бойчен- 
ка разом із своїми коле
гами з бібліотеки імені 
Т. Г. Шевченка. Журнал 
проведено з мстою пра
вового виховання юнаків 
та дівчат шістнадцятої 
середньої школи м. Кіро
вограда. Перед учнями 
виступили директор біб
ліотеки імені О. Бойчсіі- 
иа В. М. Дигало, заві
дуючий юридичною кон
сультацією облпрофради 
М. Ф. Дигало, член об
ласного суду Д. к. Дсй- 
вєкін. Заключною сторін
кою журналу був огляд 
літератури «Закон про 
мене і мені про закон», 
який зробила завідуюча 
юнацьким філіалом біб
ліотеки імені Т. Г. Шев
ченка Л. Я. Шевелєва.

І

І
О. БЕРЛА, 

старший бібліотекар 
відділу обслуговуван
ня обласної юнаць- 
ної бібліотеки імені 
О. Бойченна.

і.1



в жовтня 19Ї9 року „д/олодл/ї холят*
ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Вдячність
Відмели завірюхи сиві 
В повоєнні роки голодні.
Ви були тоді, I апно Василівно, 
Ледь молодші, ніж я сьогодні.
Ви дивилися з тихим болем 
На жебрацькі одіння наші, 
На чубаті сирітські голови 
І від того ставали старші.
Але в класі, де сум і відчай 
Диктував нам свою умову, 
Дарували ви добре й вічне, 
І дитинство вертали знову. ’ 
Дарували ясні світання, 
Солов’їні щасливі гами... 
1 Дубровськии скакав степами 
Ген услід за своїм коханням.
■ Іриньов, запальний до нестями, 
Рвався з рук навісної варти,
І сиділа моя Тетяна, 
Зташарівшись, на першій парті, 
і ставали ми сильні її мужні, 
1 конкретні, а не загальні.
1 школярок грубезні сукні

Голубіли, як плагтя бальні, 
1 земля роздавалась ширше, 
і добріли диіячі лиця.
А у класі стояла тиша, 
Прикувавшії до вас зіниці.
1 даремний дзвінок безсилів, 
Сумно фізик по залу шастав...
Ой, спасибі вам, Ганно Василівно, 
За оте коротеньке щастя!
Що ж, роки, мов зірки далекі, 
Між роками — відстань велика, 
Але знаю — ще вчора директор 
Вас до школи на поміч кликав. 
Не чекаю від вас відмови, 
Бо, як завжди, натхненням дужі. 
Сипте ж вашу музичну мову 
У тремтливі дитячі душі!
А як біль десь спіткпе, неначе 
Відкупоривши давні рани, 
Я як лікар годі призначу 
Еам цілющі листки і трави 
Із степів, по яких ходили, 
Із дібров, по яких ходили, 
За усі ті дива і дива, 
Що в дитячі серця вселили.

Анатолій КРИМСЬКИЙ, 
лікар.

є. Володимирівна, 
Кіровоградського району.

ОЛЕНКА ІЛОНКА
Перша позолота торка

лася сільських парків і са
дів. А в їхній глибині пану
вала та чарівна тиша, яка 
завжди передує приходові 
золотої осені.

Одним з таких парків 
ішла невисока русява дів
чина з валізкою в руці. По
тім вона поволі попряму-». 
вала сільською вулицею. 
Тишківчани довго дивили
ся їй услід, але ніхто не 
знав, до кого приїхала тен
дітна незнайомка.

А наступного дня у се
редній школі № 2 було свя
то першого дзвоника.

— Дивіться, а в десято
му нова учениця, — заго
моніли дівчатка.

— Тихіше, — обірвала 
одна,—то ж нова вчитель
ка історії і суспільство
знавства...

Потім була розмова в 
директорській.

— Отже, Олено Олексі
ївно, ви в нас будете, гак 
би мовити, філософом. 
Нелегка це справа. Крім 
роботи з учнями, доведе
ться читати лекції ще й 
тваринникам та механіза
торам. Це буде потім. А 
зараз, — директор школи 
Галина Володимирівна Не- 
беська підбадьорливо ус
міхнулась, — ваш перший 
урюк.

Якось наче аж звично 
зайшла в десятий клас, 
зупинилась на мить, спій-

мала себе на думці: «І чо
му я не стала учителем 
молодших класів? Та ці ж 
зростом більші за мене!».

Матеріал уроку- знала 
напам ять. А тут раптом за
бракло слів і все немов 
випурхнуло з голови. Мо
вила першу ‘фразу і не 
Епізнала власного голосу. 
Здавалося, що то говори
ла не вона, хтось інший, а 
Еона, Оленка, стояла десь 
збоку і механічно конста
тувала чиїсь чужі речен
ня...

Ледве дочекалася дзвін
ка. Ждала, щоб учні ви
йшли з класу першими, 
щоб не дивилися їй услід. 
І тут сталося найгірше. Пі
дійшов високий чубагии 
учень (як пізніше дізнала
ся, перший шибеник у 
школі) і фамільярно за
питав:

—. На танцях 
будеш?

Не стрималась, 
класу...
Наступного дня 

переборола підступне хви
лювання. Запитала урок 
Ечорашнього чубатого Ми
колу, а коли той не зуміа 
відповісти, ніби між іншим 
зауважила:

— Не уявляю, яка дівчи
на зможе піти на танці з 
хлопцем, який навіть не 
знає історії...

«От так, — думала собі, 
йдучи додому, — унівєр-

сьогодні

Бибігла
з

Еідразу

єитет, виявляється, не есє. 
Головний університет — 
попереду».

Тієї ночі їй приснилося 
дитинство.

...Певно, немає на землі 
людини, янв б не любила 
казок, не мріяла зустріти 
казку в житті. Олені тут 
пощастило. Вона народи
лася і виросла у казкооо- 
л'.у краю, який здавна на
зивають Карпатами. Струн
ні смереки і дзвінкоголосі 
потічки, іаємничі стежки і 
сонячні полонини... Для 
одних людей це тільки сни 
і мрії, а для Олени все це 
було щоденною реаль
ністю.

Дуже любила дівчинка 
свій рідний край, його каз
ки : легенди. День і ніч би 
читала чи слухала ті диво
вижні розповіді. Потім ви
никало бажання розповіс
ти почуте чи прочитане ін
шим, примусити і їх захо
питися героїчним минулим 
своєї землі. А де можуть 
знайтися слухачі, уважніші 
За дітлахів? І збирала Олен- 
ка навколо себе цілі ваіаги 
малих шибеникіа, які від 
разу затихали при її появі. 
Страшенно цікаво влила 
вона розповідати! Мабуть, 
оце незвичне для інших 
обдарування і привело її 
до університету на істо
ричний факультет. Потіша
ло всіх її прізвище — 
Олень. Називали її одно
курсники Оленятком, а 
угорці часто кликали и по- 
своему — Ілснкою...

Одержала дівчина на
правлення у далеку, неві-

З стоп

дому їй Кіровоградську 
область. Не замислюючись, 
зібрала валізи, розпроща
лася з рідними і рушила в 
незнайому дорогу. Ма
леньке, тендітне дівча з 
добрими очима. Отакою 
вперше і побачили її тиш- 
кІЕмани.

...З того часу минуло 
два роки. Звикла Олена до 
степового села, полюбили 
її тут і навіть визнали за 
авторитет. Цьогорічні ви
пускники вже з гордістю 
говорять, що їхнім клас
ним керівником була Оле
на Олексіївна Олень. Це 
вже зовсім не та колишня 
Оленка, а шанований у 
школі педагог.

Непогано йдуть і поза
шкільні справи. Комсомол
ка Олена Олень — актив
ний агітатор серед тварин
ників і механізаторів.

Живе у степовому селі 
молода горянка. Вже тре
тю осінь зустрічає тут. За
доволена» і роботою, і 
людьми. І лише іноді 
крадькома зізнається:

— А додому ж часом 
ой-ой як хочеться. Там і 
сестра Марічка, і татко з 
ненькою, і гори, і смере
ки, і потічки, і все-все... 
Ждуть не діждуться своєї 
Оленки-Ілонки. Та нічого. 
Вже наступного літа 
горах набігається, і з 
ними наговориться, 
жди хочеться вірити,
найкраще — все ще попе
реду...

Рпо 
р:д- 
Зав- 
що

Л. ГШДЕЦЬ.
ДоброЕеличнівський 
район.

Вони ще не ЕСТИГЛИ зникнути до того, що їх з носа* 
гою називають Віктором Віталійовичем і Володимиром 
Миколайовичем. Не звикли до того, що їхні вихованці 
задають на день безліч запитань, на які часом важко 
відповісти. І кожен дзвінок (на урок чи на перерву) 
іноді нагадує їм той, котрий недавно сповіщав про по
чаток студентської лекції в інституті. Просто вони, оці 
два життєрадісні, енергійні юнани, дуже молоді. І 
справжнє' трудове життя у них почалося пише два мі
сяці тому. Вінтор ОЛІЙНИК (на фото.зліва) — випуск
ним Київського педагогічного інституту, викладає ма
тематику в Гіавлівсьній десятирічці Світловодського 
району, Володимир ТЮТЮННИК після закінчення Кіро- 
виїрадського педінституту працює вчителем молод
ших класів Андрусівсьної середньої школи цього ж 
району. Обидва — учасники районного зльоту моло
дих учителів.

Звичайно, починати завжди важно. Особливо в пе
дагогічній роботі. Та коли є велике бзжання працюва
ти, є мета — вчити і виховувати своїх отих цінавих і 
непосидючих підопічних, — не страшні ніякі трудно
щі. Саме танигли і є Вінтор Олійник і Володимир Тю
тюнник.

Фото Л. ТАРАСЕНКА і Ю. ДЕРУЖИНСЬНОГО.ЗНОВУ ЖОВТЕНЬ...
Знову жовтень у листі багрянім 
Ронить спогадів давніх сувій.
Як вам в класі десятім, останнім, 
Зараз мріється, вчителю мій?

Сиві скроні, примружені очі 
І ваш голос незвчпнй такий. 
Рідний вчи гелю, в пам’яті хочу 
Оживити шкільні я роки.

Сісти гнхо на парту останню, 
Крадькома озирнутись на клас». 
Знову жовтень сухим і багряним 
Листям, вчителю, дзвонить про вас.

Василь МИГЕЛЬ, 
рсбітнин заводу радіовирсбів, випускник Кі
ровоградської середньої школи № 9.

КРАЇНА РАД: 
Ч НОВИНИ дня

Пішли 
по трасі 
поїзди

ЧЕГДОМИН (Хабаровський 
край). Нову сторінку впи
сано в біографію ВАМ. 
Відкрився регулярний паса
жирський рух на 145-кіло- 
метровій дільниці траси між 
станціями Ургал і Гербі.

' Допомагаючи 
розвідникам 
надр
МИС ХАРАСАВЕЙ (Тюмен

ська область). Від мису Ха- 
расавей, де знаходиться 
найбільш північне селище 
геологорозвідників, віді
йшов осіянній морський 
транспорт. Завершився літ
ній арктичний сезон. За 
навігацію в селище достав
лено тисячі тонн різних ван
тажів: бурове устаткування, 
будівельні матеріали, техні
ку. З самого початку осво
єння природних ресурсів 
північної частини півострова 
Ямал морський флот став 
надійним помічником роз
відників надр.

Нові
плуги

ОДЕСА. Випуск нових плу
гів освоєно на заводі сіль
ськогосподарського маши
нобудування імені Жовтне
вої революції. Ширина за
хвату. семикорпусних агре
гатів — майже три метри. 
Плуги призначені для робо
ти з тракторами «Кіровець», 
що значно збільшить ефек
тивність використання цих 
потужних машин.

В єдиному 
потоці

КЛАЙПЕДА (Литовська 
РСР). Більш як на тиждень 
скоротили будівництво кож
ного рибальського траулера 
на заводі «Балтія». За про
дуктивністю праці колектив 
вийшов на рубіж, заплано
ваний на нінець п’ятирічки. 
Успіхові великою мірою 
сприяло впровадження бри
гадного підряду на стапе
лях. Завдяки цьому всі ро
боти тут ведуться в єдиному 
потоці, усунуто непродук
тивні простої при переході 
до чергової операції-

(ТАРС — РАТАУ).

До 35-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників

ПЕРШИЙ ОРДЕН

]821-й полк самохідної 
артилерії визволяв Кірово- 
градщнну. Перед штурмом 
Олсксавдрії командир пол
ку вирішив провести розві
дувальний пошук.

Йти вночі в розвідку на 
бойовій машині — справа 
не з легких. Потрібний ве
ликий досвід, винахідли
вість, мужність. Кого по
слати? Вибір випав .на 
гвардії лейтенанта кабар
динця З’улкарлія Шорова, 
молодого командира само
хідної артилерійської уста
новки, комсомольця. 1 це 
не випадково. Був Зулкар- 
ній природним слідопитом 
Та й досвіду вистачало — 
обороняв Москву, Ленін
град, воював за Україну.

Досить швидко вивів 11!о- 
ров свою самохідку на око
лицю Олександрії. Вже це

ШОРОВА
було справою неабиякої 
сміливості і відваги. Бо 
могутній гуркіт мотора не 
заглушиш, і лейтенант вів 
машину у відкриту, розра
ховуючи па тс, що в геміні 
фашисти приймуть її за 
свій танк чи штурмову са
мохідку. Розрахунок вдав
ся.

На околиці міста - маши
ну замаскували, притаїлись 
і почали спостерігати. 
Гострий зір горня вловив 
слабкий вогник, що час від 
часу з’являвся неподалік 
їхньої засади.

Уміло використовуючі) 
гуркіт артилерії, лейтенант 
повів самохідку на підозрі- 
лий вогник. Як потім з’ясу
валось, то був обладнаний 
в скирті соломи ворожий 
спостережний пункт, звід
ки корегувальники умов-

ними сигналами керували 
вогнем артилерії. Поява 
радянської бонової машини 
настільки приголомшила 
гітлерівців, що вони майже 
не чинили опору, а зразу 
підняли руки. Шістьох по
лонених залишили від на-
глядом одного члена екіпа
жу, а самі продовжували 
спостереження з цієї до
сить зручної позиції.

Склавши карту-схему во
рожої системи вогню, по
вертались назад. Мчали 
па шаленій швидкості і 
«попутньо» розчавили чо
тири дзоти і одну гармату, 
зншцилн вогнем своєї 
85-мілімсгрової гармати 
бронетранспортер і близь
ко 60 фашистських солда
тів та офіцерів.

Розпач вночі—річ страш
на, і гвардієць Шоров ви
користав це сповна. Ще п 
донині пам’ятає він озвірі
лі, налиті страхом очі офі
цера, який лежав зв’яза
ний в машині біля його ніг, 
коли вели цей нічний бій.

Складені Шоровпм кар
та-схема і відомості, одер
жані від полонених коре
гувальників, дуже допо
могли самохідному арі пол
ку і піхотинським баталь

йонам у вирішальному бою 
за Олексапдрйо.

А потім були вуличні бої. 
Шоров йшов на вістрі 
атак.

Я чигаю иагбродний 
лист, який свідчить про 
вклад гвардійця в пашу пе
ремогу: «У вуличних боях 
за Олександрію екіпаж са
мохідної аргустаиовкн 
гвардії лейтенанта Шорова 
3. X., супроводжуючії пі-’ 
хогні підрозділи, знищив 
дві ворожі гармані, три 
автомашини з військовим 
спорядженням, п’ять куле
ме гін з обслугою і більше 
десяти автоматників...»

Багато нагород отримав 
мій земляк у боях за Ра
дянську Україну, за визво
лення всієї радянської 
землі, серед них — орден 
Вітчизняної війни, два ор
дени Червоної Зірки, ме
даль -іЗа відвагу». Та ор
ден Червоної Зірки за 
взяття Олександрії — пер
ший, і тому особливо до
рогий.

В. РЯЗАНОВ, 
гвардії лейтенант У 
відставці.

Иабардино-
Балкарська АРСР.
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СЛУЖБА: СЕРВІС

КАЛЕЙДОСКОП 
ВИСТАВКИ

У Кіровограді, в бу
днику на розі вулиць Га- 
гаріна і Компанійця по
чала діяти обласна ви
ставка товарів народно
го споживання облуправ
ління торгівлі.

Наче у своєрідному 
калейдоскопі чергуються 
експонати. Тут і продук
ція Світловодського за
воду чистих металів, і 
вироби Кіровоградської 
взуттєвої фабрики, това
ру з інших підприємств 
області.

Жіночі пальта, серсі- 
зи, дитячі меблі, сувені
ри, нові моделі черевиків 
та інші вироби підпри
ємств Кіровоградщини 
виповнюють полиці й 
стенди обласної постійно 
діючої виставки.

-в. ВІРМЕНКО.

КІНОЕКРАН 
ЖОВТНЯ

В області проходить кі
нофестиваль. присвячений 
35-річчю визволення Украї
ни від німецько-фашист- 
сьіліх загарбні.”.»>в. Демон
струються фільми «Битва 
за нашу Радянську Украї
ну», «Перемога на правобе
режжі України-. «Дума про 
Ковпака», «Подвиг розвід
ника», «Ати-бати, йшли 
солдати», «їх знали тільни 
□ обличчя», «Про дружбу 
співає Україна», «Молода 
гвардія» та інші.

Па кіностудії «Мосфільм» 
режисер Микита Миха.ікоа 
закінчив роботу над філь
мом «П’ять сечорів» за мо
тивами твору Олександра 
Володіла. Ця кінострічка 
розповідає про людей пепо- 
хнтпих. безкомпромісних 
до всього, що суперечить 
їхнім життєвим принци
пам. Змальовуючи, здава
лося б. незначні події у 
житті своїх героїв, режисер
веде серйозну розмову з 
глядачем, ставить важливі 
моральні проблеми. Голов
ні ролі у фільмі виконують 
популярні актори Людмила 
Гурченко 1 Станіслав Люб- 
ЦІІПІ.

Любителі кінокомедії 
зможуть ПОДИВИТИСЯ ПОБИЙ 
художній фільм «Баламут» 
виробництва Центральної 
студії дитячих і юнацьких 
фільмів імені М. І’орького. 
Це яскрава, захоплююча 
розповідь про те, як на
вчаються. веселяться,
страждають і закохуються 
студенти - першокурсники. 
У фільмі багато жартів, пі
сень. Режисер фільму — 
Володимир Роговий, добре 
відомий глядачам своїми 
фільмами «Юнга Північно
го флоту». «Офіцери», «Не
повнолітні». Головну роль

викопує. дебютант — сту
дент ВДІКу Вадим Андреев.

Співуча молдавська зем
ля... Тут 1918 року виру
вало полум’я революційних 
подій. Про мужність мол
давських революціоперів- 
Підпільників розповідає, но
ва стрічка кіностудії <Мо.ч- 
дова-фільм» «Підозрілий» — 
робота режисера Михайла 
Бадпкяну. У фільмі зніма
лися РодіоП Нахапетов, 
Світлана Тома, Валентин 
Пікулін. Борислав Бронду
ков. Юрій Медведев та ін
ші.

Дія фільму «Віщує пере
могу» відбувається в перші 
місяці встановлення Радян
ської влади в Донбасі. Кар
тина розповідає, про дозі 
героїв, різних за поход
женням. поглядами, життє
вим досвідом. Вершиніи — 
гірничий інженер, колиш

ній офіцер, у минулому 
дворянин. Безродна — ро
бітниця, більшовичка, ко
лишня політкаторжанка. 
Об’єднує, їх спільна турбо
та — відновлення видобут
ку вугілля, необхідного мо
лодій Країні Рад. Режисер 
Валерій Співак. Фільм по
ставлено на Київській сту
дії імені О. Довженка. У 
картині знімалися Марга
рита Крииіцина, Анатолій 
Солоніцин, Іван Гаврилівн 
та інші.

ІІа Одеській кіностудії 
режЛссри Марк Геній і Ми
кола Ковальський закінчи
ли роботу над музичною 
комедією «По вулицях но- 
мод водили», У цьому фі.'іь’- 
мі зібрано ціле сузір’я ко
медійних акторів: Валерій 
Носик, Олександр Де.м’я- 
ітєііііо, Леонід Куравльоп, 
Ролан Биков. Наталія Се,- 

лезньова, Роман Ткачук та 
багато інших.

Багато хто з глядачів за
читувався в дитинстві 
книжкою відомого дитячо
го письменника А. Некра
сова «Пригоди капітана 
Впупгеля». Кінокомедію 
«Нові пригоди налітана 
Врунгелл» — фільм ре
жисера ГеннадІя Васильє
ва — поставлено на Цент
ральній студії дитячих, та 
юнацьких фільмів імені 
М. Горького. Глядача чекає 
зустріч з відомими актора
ми — Михайлом Нуговкі- 
їшм. Володимиром Басо
вим, Сергієм Мартіисоиом, 
Рудольфом Рудішім.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

ГАЗЕТА — 80

Летучка „МН“
Днями в Новгородкіа- 

ській середній школі № І 
відбулася виїзна летучка 
«Молодого ко/лунара», 
яка вилилась у відверту і 
дружню розмову учнів, 
викладачів і працівників 
редакції про актуаль
ність і злободенність га
зетних матеріалів, тема
тичні сторінки, рубрики 
тощо.

Протягом майже двох 
годин у переповненому 
залі велася жвава диску
сія про духовний світ мо
лодого сучасника, до
звілля шкільної молоді, 
завтрашні дороги деся
тикласників. На запитан
ня учасників летучки від
повідав завідуючий від
ділом листів і масової 
роботи «Молодого ко
мунара» 8. Гончаренко.

Понад сто учнів узяли 
активну участь в анкету
ванні, що проводилось 
обласною молодіжною га
зетою. Найбільше було 
побажань щодо того, щоб 
розширилися тематичні 
сторінки для школярів, 
щоб частіше друкувались 
вірші початківців, статті 
під рубрикою «Грані мо
ралі», веселіше «крути
лося» «П’яте колесо», 
систематично друкувала
ся «Планета», де б вела
ся розповідь про життя 
ровесників за рубежем.

В. ВАСИЛЕНКО.

СУБОТНІЙ РЕПОРТАЖ

змши музш...
Сходами, вкритими чер

воними килимами, підні
маються двоє: наречений і 
наречена. Щойно комсо
мольці Юрій Фокін і Ва
лентина Корсунська одер
жали свідоцтво про шлюб 
і ось тепер разом із дру
зями, родичами та знайо
мими йдуть до святкового 
залу, щоб відзначити свос 
весілля. Вони — перші від
відувачі святкового заг.у 

фірми «Райдуга», який від
крився нещодавно у кіро
воградському будинку по
буту «Інгул».

Святковий зал розрахо
ваний на 120 чоловік. При
крашено її різбленням по 
дереву, виробами з мета
лу. Подіум для молодих 
встелений килимами; на 
стіні — витримане в стилі 
народного прикладного 
мистецтва панно — голуби 
миру і щастя. Все це ство

рює атмосферу урочис
тості, піднесеності: досяг- 
ли мети майстри Дніпро
петровського художньо- 
рекламного комбінату. По
руч із святковим залом 
кімната для відпочинку, 
кухня.

Молоде подружжя за
доволено всміхається: ні 
вони, ні їхні батьки не ма
ли ніяких клопотів з при
готуванням страв. Справді, 
на кухні святкового залу 
готувати набагато зручні
ше, ніж вдома. Тут до по
слуг молодожонів великі 
електроплитки, місткі хо
лодильники, робочі столи. 
До того ж кухар-оформ- 

люзач фірми «Райдуга» по
радить, скільки і яких про
дуктів краще придбати в 
магазині чи на ринку, яке 
меню краще скласти. Тут 
же, з Будинку побуту, 
можна придбати в пункті 
прокату весь необхідний 
посуд.

У святковому залі мощ
на зідзнач’йти не тільки ве
сілля, а й проводи на пен
сію, іменини та інші події. 
До послуг замовника во
кально - інструментальний 
ансамбль «Інгул». У його 
репертуарі сучасна і на
родна музика.

Л. СЕМЕНЮК, 
В. ГРИБ.

Працівн и к и 
£ірми «Райду
га» сервірують 
зссільні столи 
фото зліва).

Вокально - ін
струментальний 
інсамбль «Ін
гул» виконує 
пісню на замов
лення молодо
жонів.

СПОРТ

Щасливого фінішу
4 жоглі'я на знам'янськіїї трасі стартувала шосейна 

велогонка відкритої першості області, присвячена Дшо 
Конєти уції СРСР та 35-річчю визволення Радянської 
України від німецько-фашистських загарбників. На 
75-кілометровіи дистанції командну перемогу здобули 
гіредставііиі.і: Дніпропетровщини, другими були велоси
педисти То.ібухіпського округу НРБ’ третіми — кірово- 
градці.

Л вчора на площі імені Іуірова в Кіровограді було да
но старт груповій гонці на 100 кілометрів. Перед почат
ком змагань молодих спортсменів привітав голова об
ласного спорткомітету О. П. Березан.

ПОН ЕДІЛОК,
8 жовтня

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
•— - Час ». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — Мультфільм. 9.35
— Телефільм для дітей. 
10.40 У світі тварин. По 
закінченні — котиш. 14.30
— Новини. 14.50 — Док.
Їіільмп про міста. 15.40 —

Іамииа школа. 16.10 —
Найдавніші держави на те

риторії нашої Батьківщини. 
16.40 — Концерт. 16.55 — 
Зустріч школярів з Героєм 
Соціалістичної Праці, голо
вою колгоспу їм. О. Буз- 
нпцького Миронівеького 
району Київської області 
В. І. Батурото. 17.30 — Те- 
лестадіои. 18.00 — П’яти
річка. Рік четвертий. 
КамАЗ. Передача 2. 18.45— 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
•«Театр мого дитинства». 
19.20 — Пісня далека І 
близька. 20.05 — Прем’єра 
багатосерійного докумен
тального телефільму «Від
родження» за книгою 
тон. Л. І. Брежнєва. Фільм 
1-й. 21.00 — «Час». 21.45 — 
«Музичне життя». Теле
журнал. У перерві — «Сьо
годні у світі*.

ЗИЧИМО ЩАСТЯ!
Сьогодні на весільний 

рушник стають бібліоте
кар, молода поетеса

Людмила Попчук та ро
бітник Петро Гріиченко з 
Повомпргорода. В день 
їхнього комсомольського 
весілля бажаємо Людми
лі і Петру світлої любові, 
^іменного щастя і дои- 
гнх-довгих років життя.

Колектив редакції 
«Молодий комунар».
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