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Рейди МОЛОДИХ
Зірке око у «Комсомоль

ського прожектора», що 
діє на вуглерозрізі «Банду- 
рівськцй» виробничого 
об’єднання «Олександрі я- 
вугілля». Результати про
ведених ним рейдів не раз 
сдавали предметом серйоз
ного обговорення на засі

даннях комітету комсомо
лу підприємства.

В ході останньої пере
вірки прожектористи ви
явили па вуглерозрізі чи
мало фактів незадовіль
ного збереження матері
альних цінностей, недос
татнього знання керівника
ми ’невикористаних ресур
сів своїх підрозділів. Чле
ни штабу «КП» випустили 
фотовітрину, в якій, зокре-

ма. піддали і ос ірій крити
ці начальників розкривної 
Дільниці № І /І. В. Бутха- 
рейта та автотракторно- 
бульдозерного парку М- Г. 
Сидорова за недбайливе 
ставлення до народного 
добра.

По сторінках 
Ленініани

60 річчю промови R. І. 
Леніна на III з’їзді РКСМ 
та 60-річчю створення пер
шого комсомольського осе
редку н Гайпоронському 
районі присвятили своє 
традиційне свято книги уч
ні Гайвооонської середньої 
школи X. 5,

З виступів працівників 
цейгралізованої бібліотеки 
М. І Лахмапюк та Є. N. 
Єфімової учасники свята 
дізналися про нові видання 
промови В І. Леніна на ИІ 
з’їзді комсомолу та новин
ки літератури про ВЛКСМ,

УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛА МОЛОДЬ К(- 
РСВОГРАДЩИНИ ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ НО
ВОЇ КОНСТИТУЦІЇ СРСР

Широкий. комплекс 
прав і свобод радянсь
кої людини нині охоплює 
працю, відпочинок і ос
віту, раціональне вико
ристання вільного часу 
та безперешкодний дос
туп до досягнень культу
ри, наукову, технічну й 
художню творчість. На 
конкретних прикладах 
про це йшлося на тема
тичному вечорі «Я краї
ни іншої не знаю», ш.о 
відбувся в день свята в 
Палаці культури імені 
Жовтня. З гордістю чер- 
вонозорівці рапортували, 
що напередодні річниці 
Конституції СРСР вико
нали п’ятирічний план

«ДВА ШТН-ДВІ
Тематичний вечір під 

тс кою назвою для моло
ді міста відбувся в Гай
вороні. На ньому йшла 
мова про радянську де
мократію в дії, про те, як 
фальшиво звучать сьо
годні слове про права і 
свободи в капіталістич
ному світі.

За традицією на вечо
рі молодим робітникам 
вручили трудові книжки. 
Цю почесну місію вико
нав кавалер ордена Тру-

виробництва товарів ши
рокого вжитку, а також 
план випуску запасних 
частин до сільськогоспо
дарських машин.

Закінчився святковий 
Еечір великим концер- 
том. Перед гостями ви
ступили дитячий хорео
графічний ансамбль
«Струмок», народний ан
самбль танцю «Колос», 
вокально- інструменталь
ний ансамбль «Алегро».

І. НЕЛЮБІНА, . 
завідуюча відділом 
культурно - масової 
роботи Палацу куль
тури імені Жовтня, 
м. Кіровоград.

ДЕМОКРАТІЇ»
дсвого Червоного Пра
поре, член районної ра
ди ветеранів комсомолу 
Б. О. Круглов. Від імені 
молоді виступила робіт
ниця Гайворонського 
тепловозоремонтного за
веду А. Васильєва. Вона 
запевнила присутніх, що 
молодь гідно продовжу
ватиме революційні й 
трудові традиції радян
ських людей.

Л. ПАНЧЕНКО. ‘

РОБОТА УДАРНА, 
ТВОРЧА, НАТХНЕННА!

Лоскутових
У Старобешсві, на бать

ківщині Паші Апгеліної, пер
шими вивели комбайни в ку- 

- курудзяні загінки послідок- 
пиці легендарної тракто
ристки — сестри Лоскутоїш 
з колгоспу імені В. І. Лені
на.- Кожен гектар їхньої 
плантації, розміщеної на су
ходолі, дає в середньому 
п'ятдесят центнерів зерна. 
В умовах степової посушлп- 
гої.зони цс досить престиж
ний рубіж, і взяли ного дів
чата наполегливою працею. 
Добре провели воші сівбу, 
подбали. Щоб росла куку
рудза доглянутою , а тепер 
дружно приступили до зби
рання. З початку робіт лап
ка, сестер очолює змагання 

1 мододпх механізаторів До
неччини- Цими днями, пер
ший секретар старобешівсь- 
кого райкому комсомолу 
Леонід Міиякіп тепло по
здоровив дівчат з перемо- 
юіо і вручив їм нерсхіАшій 
приз гвардійців осінніх 
<Ж1!НВ».

Загальний хліборобський 
стаж Лоскутовпх ляше де
сять років. Шість з них — 
за плечима ІІіпн — вже ві
домої в області майстрині 
врожаїв. Тамара зустріла в 
полі третю свою робочу 
осінь. З відзнакою закінчив

ши сільське професійно-тех
нічне училище імені 
Л.’Апгеліної, вона поверну
лась у, рідшій колгосп і ста
лапрацювати в парі з стар
шою сестрою. А торік при
йшла до них і наймолодша 
Лоскутова — 18-річна Ла
риса. 'Гак народилась у гос
подарстві дівоча механізова
на ланка.

МнлішЬпи у мене, хоро
ші і з вогником, — розпові
дає про сестер керівник трак
торної бригади, кавалер ор
дена Леніна Марія Траїїдо- 
філова. — Наприклад, почу
ли про перспективний гібрид 
— ^подавай їм його негайно! 
Дізнались про індустріальне 
вирощування кукурудзи — 
«Давайте і ми спробуємо» .

Лоскутоїш одними з пер
ших у районі освоїли торік 
промислову технологію ви
рощування культури. І цс 
допомогло їм, незважаючи 
на спеку і суховії, що обру
шувались па плантації, зі
брати з кожного гектара ію 
45 центнерів зерна. Як доро
гу реліквію зберігають дів
чата телеграму космічної 
«Чайки» Валентини Тереш- 
нової, яка тоді поздоровила 
їх з. трудовим успіхом.

Нор. РАТАУ.

З МОЛОДЕЧИМ 
ЗАПАЛОМ
Зима дедалі частіше 

нагадує про себе нічни
ми заморозками. По-гос
подарському зустріти її, 
створити надійний за
пас кормів для громад
ської худоби — такс 
завдання поставили пе
ред собою молоді кор
мо добу в н и к п кол гос ну 
«Іскра» Олександрів- 
сі,кого району.

З молодечим запалом 
трудиться па кукурудзя
ній плантації молодий 
комбайнер Василь Жа- 
ботинськпй. Щодня він 
накошує понад двісті 
тонн маси кукурудзи. 
) Іа передового комбай
нера рівняються його 
товариші-механізаторп — 
тракторист комсомо
лець Анатолій Руссць- 
кпй та інші.

Молодь ці,ого кол
госпу вже заготовила 
понад вісім тисяч тонн 
соковитого корму. Цс— 
майже третина того, що 
зробили молоді КОрМО- 
добувшікп всього ра
йону.

Б. ГРЕБІНКИ,
- завідуюча відділом 

комсомольських ор
ганізацій Олександ- 
рівського райкому 
комсомолу.

КОЛИ ПРАЦЯ-
ТВОРЧІСТЬ

. Чимало років прослу
жив молодому комбайне
рові колгоспу «Дружба» 
Миколі Смирному закріп
лений за ним бурякозби
ральний комбайн, та іі 
нині працює, як новий, 
/побить техніку хлопець. 
На минулих жнивах він 
жаткою ЖВН-6 скосив 
хліба на 262 гектарах. 
Коли ж настала пора ко
пати буряки, молодий ко
муніст пересів па свій 
КС Г-За і показує на ньо
му зразки ударної праці. 
Він уже викопав цукрис
ті більш як па 40 гекта
рах. Усього ж Микола 
дав слово зібрати корені 
па ста гектарах і нако
пати їх близько двох з 
ПОЛОВИНОЮ ТИСЯЧ ТОНН-

В. ЄДНАЙ, 
другий секретар 
Вільшанського рай
кому комсомолу.

Колгосп «Росія» Новоукраїкського району Добро підготувавшись до 
відповідального періоду, молодь цього господарства разом з ветеранами 
сільськогосподарського виробництва успішно збирає нині врожай цукрових 
буряків, урожайність яких — 300 центнерів з гектара.

На знімку: робочий момент на буряковому полі. Збирально-тран
спортний загін збирає цукристі потоковим способом.

Велику допомогу колгоспові «Україна» Голованівського району подали 
під час «малого трудового» учні Кіровоградського машинобудівного техні
куму, щодень виконуючи завдання на 125 процентів.

На з и ї м к у: за роботою. (Знімок зроблено в останній день перебу
вання УЧНІВ у КОЛГОСПІ.) Фото л. МИРГОРОДСЬКОГО.

- ДО ПІДСУМКІВ «МАЛОГО ТРУДОВОГО» СЕМЕСТРУ

Колгосп «Жовтнева революція» Новюродківського району. На «відмін
но» пройшов тут «малий трудовий» учнів Кіровоградського медичного учи
лища. *.. ■

На знімку (зліва направо): Наталя КОНДРАТЕНКО. Тетяна КА
ЗАНОК, Олександра ПОГОРЄЛАЯ, Лідія ЛУГОВА та Галина ЯЦЕНТЮК 
від час роботи — сортування помідорів.

Фото С. ФЕНЕНКА.

і
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БУДН І
МІЖШКІЛЬНОГО І

МЄХВСЕОБУЧ

Третій рік у селі Підаисоному Новоаркангельсьного 
району діє міжшкільний навчально виробничий ком
бінат. Учні 9 — 10 класів семи середніх шкіл району 
знайомляться тут із тракторною, шевською, авто
мобільною справою, опановують навики роботи май
стра машинного доїння, вивчають основи тваринницт
ва. Загалом у комбінаті вчиться 162 учні дев'ятих і 
205 — десятих класів. Щодня о дев’ятій ранку почи
наються заняття, заходять до спеціально обладнаних 
нласів учні. Завітаймо туди разом з ними й ми.

Знайомство

факультет
Порфирій

вручають гю- 
мгканізагора

більшість хлопців і 
вступають до сіль- 

профгєхучилищ,

П'ять майстрів виробни
чого навчання та шість 
учителів — штат комбіна
ту. Люди це переважно 

. молоді. О,чолює колектив 
• П. О. Сухоярський. Він 

працюззз колись автоме
ханіком, закінчив фізико- 
магематичний 
педінституту.
Олексійович розпозіз, що 
комбінат створювався для, 
проведення профорієнта
ційної роботи серед учнів. 
Та пішли далі. Скажімо, 
кращим учням із тих, що 
успішно вивчають трактор
ну справу, 
свідчення 
третього класу, деяким ви
дають посвідчення на пра
во водіння трактора того 
чи іншого виду. Після нав
чання 
дівчат 
ських 
сільськогосподарських ву
зів і технікумів або лиша
ються працювати з рідно
му колгоспі. Це вже ра
дість.

Вони справжні ентузіас
ти своєї справи — і ком
сомолки О. П. Плескач, 
яка прийшла сюди після 
закінчення факультету за- 
гальнотехнічних дисциплін 
і праці Криворізького пед
інституту та її подруга 
зооінженер Г. 8. Псгдзе- 
рей, і майстри виробничо
го назчзння А. О. Зозуля, 
Ю. В. Бадрик, і зсі інші. А 
працювати з комбінаті не 
так легко.

До речі, починався цей 
навчально-виробничий зак
лад з нічого. Було примі
щення старої школи, котре 
пустувало після того, як у 
Підвисохому збудузапи 
нову, чотириповерхову. Ні 
навчальних посібників, ні 
наочності. Не було й дос
віду роботи в подібних 
закладах у самих виклада
чів. Та було бажання пра
цювати. З гордістю пока
зує Порфирій Олексійович 
клас для лабораторних за
нять з автосправи. Тут — 
чудові діючі стенди, що 
ілюструють роботу систе
ми живлення і системи за
палення автомобіля ГАЗ- 
53. Всь ого обладнано 
шість робочих місць, при
чому частину діючих стен 
дів виготовили впасни/ли 
руками— приміром, той, 
що ілюструє роботу ру
льового керування, а та
кож розрізи двигунів, вуз
лів та агрегатів автомобі
лів ЗІЛ-ВО, ГАЗ-52.

Немало зусиль доклали, 
щоб забезпечити наочніс
тю класи для занять трак
торною справою, для вив
чення основ тваринництва. 
Коробки зміни швидкос
тей, двигуни, кінцеві пе
редачі — зсю наочність 
збирали, як то кажуть, по 
крипті, а тракторних 
бригадах.

Проблеми

механізаторами
якщо

не
на

теж із

працює

У тому, що нав іально- 
виробнмчі комбінати по
трібні, вже ніхто не сумні
вається. Думається, саме 
тому до проблеми 
мату слід ставитись 
гв пиліитіФе.

Один із навчальних кла
сів комбінату. Білявий 
хлопчина розповідає про 
принцип роботи комбай
на СК-6. Розповідає про 
все зі знанням справи, 
видно, що підготувався до 
уроку непогано. Вчитель 
із задоволенням ставить 
у класному журналі добру 
оцінку.

Користуючись короткою 
перервою, директор про
сить учнів відповісти на 
запитання: «Чому ви виб
рали собі для вивчення 
саме тракторну справу?»

Відповідає Галя Поно
маренко з Тернівки:

— Подобається мені ро
бота на тракторі. Вважаю, 
що дівчата можуть працю
вати 
гірше за хлопців, 
краще...

Люда Дудник, 
Торнізки:

— У мене браг 
на тракторі, а раніше буз 
шофером. Я йому завжди 
трішки заздрила. І ось те
пер вирішила опанувати 
трактор. Хочу ростити хліб 
своїми руками...

Десятикласники розпо
віли також, що цього ліга 
Мишко Білик з Неру байки 
був помічником на ком
байні у свого батька, Ген-

комбі-
ЯКОМ0-

комуняргт

— Серед найболючіших 
питань, — розповів Пор- 
фирій Олексійович, — до
ставка учнів на заняття. 
Щодня у нас навчається 
близько ЗО хлопців і діз- 
чат. Живуть вони в різних 
селах, а ми сзого тран
спорту не маємо. Частина 
учніз не з’являється на 
заняття, зокрема торго- 
вицькі школярі, тим часом 
правління колгоспу імені 
Кірова має кілька автобу
сів.

Ще одна проблема — 
будівництво гаражів. По
ки що трактори та автомо
білі, на яких учаться шко
лярі упразляти технікою, 
зберігаються під відкри
тим небом. Незбудозано й 
пункту технічного обслу
говування, хоч давно awe 
готова кошторисна доку
ментація, зззезено й не
обхідні матеріали: камінь, 
щебінь, дерево, цеглу то
що.

Або таке: змонтуаалм 
доїльну установку для по
казу учням, як зона пра
цює. Майже закінчили 
монтаж, не вистачає дріб
ниць. Куди вже на зверта
лася дирекція комбінату 
—і з райсільгоспгехніку, 
і до правлінь колгоспів, 
та зрушень поки що нема. 
А тут уже й навчальний 
рік почався.

Відчуває комбінат і по
требу з деяких тракторах. 
Колісних має, наприклад, 
аж три, а гусеничних не 
має жодного. Треба по
повнити наочністю класи 
для незнання тракторної 
справи. Це тільки найбіль
ші з проблем. І всі" зони, 
як і інші, зи?лагаюті> якнай
швидшого розв’язання.

надія Степановича. Деякі 
інші хлопці теж працювали 
помічниками комбайнерів, 
а взагалі — зсі проходили 
практику з тракторних 
бригадах.

З минулорічного випус
ку комбінату тільки з Тер
нівці лишилося працювати 
трактористами 6 хлопців. 
А Валя Симакозз і Таия 
Гончарук, одержавши по
свідчення майстрів машин
ного доїння, влаштувалися 
на молочнотоварну фер
му.

Влітку підміняли доярок 
на фермах школярки, що 
проживають на території 
колгоспів імені Будьониа- 
го, «Червона комуна» та 
інших. Зосталися працюва
ти з тракторних бригадах 
дев'ятеро цьогорічних ви
пускників Кам’янецької се
редньої школи.

Досвід
таке:

Що дає 
комбінат

За час, відколи комбі
нат функціонує, тут на
громаджено певний пози
тивний досвід. Готуватися 
до нового навчального 
року починають іще з 
тра-зня. Необхідно побува
ти з кожному господарст
ві, зустрітися з випускни
ками восьмих класів, пере
говорити, виявити їхні на
хили, уподобання. Все це 
потрібно для комплекту
вання груп для навчання.

Щоліта, як уже говори
лося, багато учніз прохо
дять виробничу практику 
в рідних господарствах. 
Для нагляду за їхньою 
роботою потрібно було б 
маги штат у кігька раз 

-більший, ніж є з міжшкіль
ному комбінаті. Вихід зна
йшли простий — дирекція 
звергається до празлічь 
колгоспів з проханням 
прийняти на практик/ уч
нів, закріпити за ьими 
наставників і відповідаль
них за техніку безпеки.

Для кожного профілю в 
школі є щоденник практи
ки — своєрідний план, 
згідно з яким учень і зна
йомиться з виробництвом, 
опановує навики роботи з 
машинами та механізмами, 
їх техобслуговування. За 
кожен день практичної 
роботи наставник вистав
ляє практикантові відпо
відну оцінку. Завдання в 
щоденнику вказуються по
сильні, з постійним зрос
танням ступеня складнос
ті. Вони зносять систему 
у практику учнів і саме 
цим цінні.

За роки, що минули а 
дня заснування навчаль
но-виробничих комбінатів, 
мабуть, кожен із нас пере
конався, що лише в тіс
ному контакті майстрів і 
вчителів з виробничника
ми, з керівниками і спеціа
лістами колгоспів можна 
досягти бажаного ефекту 
навчання. Сьогодні селу 
потрібні кваліфіковані кад
ри механізаторів, водіїз 
автомобілів, тваринників, 
які знають техніку, люб
лять хліборобську працю. 
Виховати їх ми зможемо 
тільки разом, тільки спіль
ними зусиллями. І на ос
таннє слово тут комітету 
комсомолу.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ. 
В. ШОСТАК.

І

Sm

РАДЯНСЬКИЙСПОСІБ ЖИТТЯ

Пішохід

КАЛЕЙДОСКОП 
МОЛОДІЖНИХ 
новин

площі, вулиці і 
над перехрест 

світлофори. І’о:;- 
1 розво-

виховується 
в школі

За двісті п’ятдесят рокіз, 
що минули після незвичай
них подорожей Г ул лівера, 
країна Ліліпутів дужо змі
нилася. Про це мимоволі 
думасш, побувавши и міс
течку, що появилося поруч 
школи № 62 столиці Кир-. 
ГИЗІІ.

Гус усе як у сучасному, 
місті, але тільки зменшене 
в багато раз — докриті ас
фальтом 
тротуари, 
тями — 
мічено переходи 
ротні смуги, встановлено 
Дорожні знаки. Підкоряю
чись їхнім указаниям, ву
лицями і провулками їз
дять на самокатах і роли
кових ковзанах діти. За 
додержанням, правил сте
жить суворий, як інспектор 
ДАІ, вчитель.

Тзк проходять заняття з 
правил вуличного » дорож
нього руху в Школі № 62. 
Граючись, діти непом і і но 
для себе осягають цю не
просту пауку.

Подібні заняття запро
ваджено більш як у семи
стах школах республіки.

А. МАСЛЕННИКОВ, 
кор. ТАРС. 

Фрунзе.

За проектами 
юних техніків

Модель бульдозера, який 
«бачить» перешкоди й ав
томатично обходить їх, пе
редано конструкторам за
воду «Страуме» з майсте
рень юних техніків Ризь
кого міського Палацу піо
нерів. На її основі тут 
створили нову електроме
ханічну іграшку.

Дитячі задумки нерідко 
знаходять практичне вті
лення на підприємстві. Но
винки цього року — «Кіль
цева електрична дорога», 
«Мозаїчний конет руктор» 
та інші І! рц теж створено 
з допомогою юних техніків-

Завод і Палац піонерів 
уклали між собою договір 
про співробітництво і шеф
ську допомогу. Конструк
тори допомагають вести 
заняття в гуртках. Пайці- 
кавіші прснюзіїції дітей во
ни розглядають на техніч
ній раді підприємства, до
помагають впровадити їх 
У виробництво.

Рига.

в. чин, 
кар. TAFC,

9 жовтял
Комсомольсько - моло

діжна бригада А. Бари* 
коза з ремоятно-мехаиіч- 
його заводу Укрремтрес- 
ту — в авангарді соціа
лістичного змагання, яке 
Щирого розгорнулося на 
підприємстві під девізо?! 
«XXVI з’їздові КПРС — 
двадцять шість ударних 
тижнів!»

,Пам’ятними подвійно стали для сім’ї . Лантелєевим' з 
молдавського колгоспу «Віруниця» жнива завершального 
року п’ятирічки. Трудова династія прийняла поповнення: 
механізаторами стали відразу шість її молодших пред
ставників. А коли в господарстві підбили підсумки зби
рання, виявилося, що внлад сім’ї — ма,й(.«е половина 
колгоспного «коровая».

Красиво, злагоджено працюють семеро братів Лайте- 
лєєвих і їхні сини. Так уже повелося в цій сім’ї, коли, 
повернувшись із фронту, сів за важелі трактора старший 
Володимир. Борозну, прокладену ним,, продовжили Гри
горій, Андрій, Василь, Петро, Федір, Іван. У селі Лівздень 
знають династію механізаторів не тільки по рекордних 
намолотах^ а і як досвідчених наставників. Школу Пакте- 
лєвих пройшли майже всі молоді механізатори колгоспу.

РОБІТНИЧІ династії:
ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ

дає пашо
текстильник«

Коментар сектора культур
но-виховної роботи в трудо
вих колективах 8ЦРПС:

Причетність до справ кол
госпу. заводу кількох поко
лінь великої сім’ї — СКІЛЬКИ 
таких прикладів 
життя!

Недавно те.
Московської камвольно ири- 
днльноі фабрики імені М. І 
Каліпіна відзначили по річ
чя підприємства. В день юві
лею колектив ушановував 
сорок трудових династій, які 
відпрацювали на фабриці за- 
іалом 10 тисяч років. Є се
ред них сім'ї справді чудові: 
трудовий станс ното.мстзе- 
шіх текстильників Фомніих, 
наприклад, перевищив аоо’ 
років. Кожний Із тих. хто 
продовжує сьогодні справу 
своїх батьків і матерів, ви
соко несе фамільну честь 
•задає тон на ударній вахті 
і> ятирічки.

У листі до кадрових робіт
ників і представників трудо
вих династій Пермською ма
шинобудівного заводу імені 
В. 1. Леніна товариш Л і 
Брежнєв писав: «Дуже важ- 
-чіво. що кадрові робітники 
потомствені трудові сім’ї вгь 
являють батьківське піклу
вання про гідну зміну до
помагають їй оволодівати 
.майстерністю, набувати не- 
гРп.1іД,п°ГО • ДОСВІДУ Соціоло- 

2 Л’КЄиИИ’ ІЦО ПРОВО
ДЯ і ЬСЯ в колективах «Упал 
маша. Верх-ісетського мета- 
інстр?ме^-. 1 Спер^-,овського 
шстрі ментальної о заводі«показали, що понад 70 пію‘ 
центів робітників, які ставляють фамілії динаЙЙ* 

передовики соціалістки’ ного змагання, удар ппщ ію* 
муїнетичної ИРапІ 1 1

ТторамщШІСбе рутїаЦ,^3а- 

; ™ТкКц?ОтрадищГереда;°*Ть' 
кого робітіпп'ю/о кЙс?НСЬГ

ТРУДОВИХ традицій гал.«глпіІІ* 
дане ставлення До’свщч°ово' 
В язк.н перед суспільств/ 

^висока свідомість, 

одаа,їтер"Йт2л!Гя,т™у 
кому селі Броваки 4
До колгоспу і імктпія11'ТИа рт.межі Мзкар^Ж“ «*«»- 
-чвеятеро. його сни В Т Вс1 
дочок виросли так, м„я 1ерр 
ми котів IX- «»»і тайный, ЯКИ- 

комунар. *-«.ока енмн у професію

J1980 рожу

На знімку (злівд 
направо/ члени бригад» 
В. ЧЕМЕРНЄВ, В. ТКЛ- 
ЧЕНКО. А БАРИНОД 
Н. ЮРОНОВСЬКА да 
речі, Надія Юроиозські 
і— депутат Кіровограду, 
кої міської Ради народ
них депутатів) та М. ГИ
РЯЕВ.

Фото П. УМАНСЬКОГО.

хлібороба. відданими їй на 
все життя. Славу селянсько
го роду примножують уже 
третє гі четверте ПОКОЛІННЯ, 
загальний трудовий стале ди
настії перевищив півтори 
тисячі років. • ’

Гак само як у Бровахах 
Відоме всім прізвище Лисен
ко, так yet трудівники Лені- 
нанайського бавовняного 
і.омбіцату Імені Травневого 
повстання знають текстиль
ників Степанянів. їхнє пріз
вище зустрічається па всіх- 
сіендах розділу «Народжене 
н ятнрічкамиї» в музеї трудо
вої слави підприємства. І 
про яку б п’ятирічісу не роз
повідали експонати — пер- 
іау чи десяту, — поруч ЦЬ 1- 
іо прізвища стоїть слово 
«достроково». «Уроками Сте
паняна» називають в об'сіі- 
нашії заняття. які воде лау- 
Р£ат Державної премії CPÜP 
Мігран Степанян — один Із 
Ртм’аг'ОВи,ІКа Династії. 
Те™«™б^атами ПаРУйром t 
тЛ™°М шн навчає молодих 
о?зг-»ТгІ4ІЬІ| ■1 к‘в- ра Ц’ °кал ьної 
їм ™-гі»ац1‘ зміни- допомагає 
гла«^Идати маршрут Обслу- 

Устаі Чувашія. S 
г°Дина» і в на™Р Л1 1іааЧального ко^бь 

«■і огЗ.„е?,,!хгх,їїї:“ ~ 

об^днання.а*С1!вр'ііаст8внйк 

-Обидва ці приклади ще 
£аз гово.Рять про те- ве- 
іішіасті»* - ДОСГ1ІД ТРУДОВИЙ» 5-aÄ; IXmx ІІДІІНХ првд- 
ііі нЖА стаа у «ашій «м- 
’« йоброк> Школою трудово- 
м<»?од;оральн‘>то

Багато робиться для цьо
го на підприємствах Све»н- 
іотч1Д|Є широк° пропагу- 
піїх- Ж- U траДиції кадром 
водах F СІМв*- Па «»-
поєхнї \1эабриках засновано 
’ ‘ 1 а честь прослав««-
них ветеранів прані коа- 
зваїшякращн* присвгіїоіот^ 
кичч и»ПО’ївснОго заводча- 
ємствіНа гко'.{,ному підпрн- 
Данчнку будівельному май 
ип ^Ку' 8 Установі створе- 

Л1- ««ста впинів. 
npoSÄ7 кстарш«х гідно 
Ra™5?BKyR молоде зміна ÄiT:eBe 3 роками май- 
ліі~т- ,СТь- професійна зпі- 
і’апбамняЇОТЬ неоціненним 
ТИМ. 1 в”,ЖОВ“’С K0SeKJ

майном 39 язок сучасною Ä збаі?чу^^. *****

(TAPCJ.
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ЗА ВІДМІННУ роботу 
під час літніх канікул 

[правління та профком кол
госпу «Зоря комунізму» 
Долннського району 
родили безплатними путів
ками до столиці 
Батьківщини тридцятьох Я 
кращих старшокласників І 
Братолюбі всьхої середньої І І школи. . І

Побачення і 

. з Москвою
І 3 великим хвилюванням ’ 
«і радістю учні сприйняли 
яИГЦІО звістку. Ще більшим І 
■ хвилюванням вони пройня

лися тоді, коли прибули до І Москви. На Київському 
вокзалі їх уже чекали ав
тобус і екскурсовод Мос
ковського бюро подорожей 
та екскурсій. Після неве
личкої церемонії праві ган- 

Іни та обміну сувенірами 
юних долниців поселили у 
зручні номери олімпійсько
го туркомплексу Измайло
ве». , , . , , . .

Другого дня юні туристи 
здійснили оглядову авто- I бусиу екскурсію «Моск
ва — столиця СРСРг і XXII 
Олімпійських ігор» з відві
данням олімпійських об'єк
тів. А потім — Кремль, 
Мавзолей... 

( Далі — архітектури! па
м'ятки Москви, дорога сер
цю кожного Красна площа, 
неповторні станції метро, 
туркомплекс «Ізманлово», 
олімпійське селище... І Час пролетів пепо.мігно.
Всього три дні побачення з 
Москвою, три дні... Та на
довго запам'ятається шко
лярам Братолюбівкц ця 
захоплююча екскурсія.

Нині про свої незабутні 
(враження вони розповіда

ють ровесникам, а иа уро- , 
как літератури пишуть 'тво
ри, перекази... і

Ю. ГАДЖІЄВ, 
старший методист НІ- | 

Іровоградського бюро 
подорожей та екскур- j 

сім. ’

наго

нашої

а

На календарі — звичай
ний осінній день. А в 
школі — свято. По-свят
ковому оформлені класні 
кімнати, по-святковому 
одягнені діти. На подвір'ї, 
в коридорах — гості. А 
Ось появляється й винува
тиця сьогоднішнього тор
жества — королева Кча
га...

Тзк почалося свято кни
ги в Ульяновськії! восьми
річці № 3. Старанно готу
валися до нього і учні, і 
вчителі.

Поспішаємо до яскравої 
ВИВІСКИ «Кшіг.
зар». Охочих придбати но
ву цікаву книгу бз это. 
Жваво йде торгівля. За 
прилавки» — продавці, 

Лйени шкільного клубу 
іомнк каїголюбів. Тільки 
СЬОГОДНІ ВОНИ РОЗПОВСЮДИ
ЛИ літератури майже на 
сто карбованців.

Люблять і цінують кни
гу у восьмирічці, в кож
ному класі влаштовано 
виставки улюбленик книг, 
обладнано куточки читача.

Королева Книга запро
шує всіх присутніх до за
лу. Починається дитячий 
ранок. Шкільна бібліоте
карка Людмила Іванівна 
Горобець розповідає при
сутнім біографію книги. 
Потім перед глядачами по
являються підручники: 
Буквар, Читанка, Україн
ська мова. Російська мо
ва, Математика... Вони ві
тають усіх із торжеством. 
А. далі звучать загадки 
W^Hc.iie я про книга, від
повіді иа запитання вікто
рин«.

багато глядачів зібра
лося на конкурс «Нумо, 
дівчата!» За столами — 
учасниці конкурсу, активіс
тки ШКІЛЬНОЇ секції «Юні

ІПЕРЕКАЗИ ПРО ВАЛЮ
...П'ятий рік чекала сво

їх визволителів Понівечена 
й принижена фашистами 
польська земля. А визво
лителі наближалися зі СХО
ДУ-

Наша танкова рота, йду
чи з авангарді, швидко 
просувалася по грунтівці, 
що губилася серед лісів, 
боліт, аж поки не вийшла 
на береги невеличкої, але 
швидкоплинної річечки.

Був пізній вечір. Пливли 
на захід волохаті хмари. 
Вечірня зірка дизилась-ви- 
дивлялась на людське го
ре, принесене війною. А 
снаряди вили — протяжно, 

І гнітюче, дзижчали прониз
ливо трасуючі й розривні 
кулі.

Ось у цей час немов ка- 
чеия-підоанок, що шукало 
порятунку, до шляху про
биралась дізчинка. ІН.ОДІ 
зона присідала й уважно 

до чогось придивлялася. 
Там, далеко на сході, 
шлях через болото освіт

лювала ракета. Поблизу 
розірвався снаряд — дів
чинка миттю притиснулась 
до землі, заплакала тихо, 
майже беззвучно. Гострі 
осколки розліталися на 
всі боки, пронизували де
реза, гупали на землю. 
«Наші, рідні! Наші йдуть! 
— шепотіли зболені її ус
та. — Вже недалеко, вже 
близько!»

Танки висе ось, поруч, 
гуркочуть. На головному 
засліплюючи, сяйнули фа
ри. В їхньому світлі коман
дир побачив дівчинку ро
ків тринадцяти, худорля
ву, невисоку на зріст, кир
патеньку, з лаганому-пере- 
латаному платтячку, поши
тому з німецької ллащ-ла- 
лагки.

Командир зіскочив з бо
йової машини, і відразу ж 
його душу залила хвиля 
тепла.

• г

I

— Добривечір!
Та на сентименти не бу

ло часу, і командир відпо
вів на привітання, ділозиго 
спитав:

— Дівчинко, до мосту 
вже недалеко?

—• Так, — відповіла во
на, — але зразу ж за 
мостом німці... А мене 
звуть Валя.

—А можна їх об'їхати, 
валю?

— Хіба що юрез брід, 
де я колись переганяла 
корозу тітки Гелени.

Валю посадили з танк 
ротного, і машини рушили 
за маршрутом, указаним 
дівчинкою.

Так Вали почала мстити 
фашистам за своє скаліче
но дитинство...

Дітям дужо близький 
образ юного героя. Тому 
на їхні прохання мені час
то доводилось резпозіда- 
ти про нашу землячку Ва
лю Величко, ко-ра з роки 
Великої Вітчизняної війни 
допомагала нам, танкістам.

За моїми спогадами уч
ні Пазлізськз'і середньої 
школи Світлозодського ра
йону писали перекази. 
Вибравши з ник, на мою 
думку, найважливіші міс
ця, скомпонувавши й від
редагувавши їх, ці, тепер 
уже колективні, розпозіді 
пропоную вашій увазі.

А. ШАПОВАЛ, 
учитель Паапіяської 
середньої шкояи Світ
ло аодського району, 
ветеран Великої Віт
чизняної зімни.

L Валя не 
хоче їхати
В ’ТИП

Відгримів бій. У неве.та-

кому містечку танкісти об- подав Валі. Зголодніла 
слугоиуоали свої машини, діичіміка схопила його обо

ма руками'і стала жадіб
но їсти. і

Один екіпаж перевіряв ро
боту двигуна, інші попов
нювали боєкомплекти, за
правляли баки пальним. 
А біля Валі зібрався неве
ликий гурт воїнів. Усі ці
кавились, як вона, укра
їнка, опинилася далеко від 
своєї Батьківщини.

— Поліцаї забирали лю
дей з'нашого села в Ні
меччину. Я теж потрапила 
з мамою в товарний вагон. 
Маленькі віконця були за
тягнуті колючим дротом. 
Нас пально охороняли 
двоє страшенно злючих 
фашистів. Однієї темної 
ночі на зупинці хлопці з 
нашою села вбили конво
їрів, забрали у них зброю 
і втекла. Разом з ними ви
брались на волю й інші... 
Вранці дісталися до яко
гось села і тут узнали, що 
перебуваємо в Польщі. 
Молодь, яка втекла разом 
з нами, пішла партизанити. 
Нам дала притулок тітка 
Гелена. Але хтось про цс 
доніс німцям. Була облава, 
і маму схопили. її відпра
вили далеко-далеко, в са
му Німеччину, а я перехо
вувалась. Тітку Гелену фа
шисти стратили,.,

— Ось що, Валю, — 
промовив командир, — ми 
тебе відправимо в тил, на 
Батьківщину. Завтра їха
тиме машина в господар
ську частішу.,.

На очах у Валі забрині
ли сльози.

— Я не хочу в тил. Я пі
ду з вами, мені дуже треба 
знайти маму.

Танкісти, які всього по
бачили за війну, поспішно 
відводили зволожені очі. 
А старшина Уваров зна
йшов у речовому мішку ок
раєць черствого хліба й

ПО їсгп.
Танкісти 

дивлялпея 
Легка,

з болем ви
на дівчинку, 

як пушинка, тіло 
на' руках, па щоках аж 
світилося. І вся вона, не
мов прив’яла квіточка, 
їла вона незвично. Хліб 
тримала наче дорогоцінну 
річ. Під окраєць підстави
ла обидві долоні, щоб 
крихти не падали додолу. 
А потім, і їх висипала в 
рот і тихо промовила:

— Такий смачний хліб 
нам тільки мама давала, 
на свята. Спасибі вам!.

Невдовзі ’ прибула по
льова кухня.

Для дівчинки почалися 
ДНІ бойового ТРИВОЖНОГО 
щастя. •

2о Військовий
прапор

У тому запеклому бою 
Валя по-спрэвх<ньому 
збагнула, яку велику запа
люючу силу має військовім 
прапор.

Танкова бригада дістала 
наказ зробити рейд у тил 
противника. Німецьке ко
мандування, намагаючись 
уникнути поразки, спішно 
організувало заслін. Щоб 
рейд по тилах завершився 
успішно, необхідно було 
заслін з ходу прорвати.

Ранок видався сірим, по
хмурим. Бойові машини 
займали вихідні рубежі.

Розвідка доповіла про 
вогневі точки ворога. Тіль
ки раптовість удару, від
вага та кмітливість кож- 
Пого екіпажу давали пра
во разрахову вати на успіх,

— Рівняйтесь по голов
ному танку майора Марко
ва! — рознеслася команда

—' 3 ©шор.-------- -
по танкових радіостанціях,

А невдовзі почувся зна
йомий, з білоруським ак
центом голос майора:

— На ворога — виерсді
Над танком командира 

батальйону Маркова змет
нулося червоне полотнище.

Заревли потужні двигу
ни, Здригнулася земля. 
Бригада кинулася в бій 
під своєю святинею — вій
ськовим прапором частини,

Кулі летіли в усі напря
ми, їх цьвохкання та дзиж
чання заглушував гармат
ний гуркіт. Не зупиняю
чись, танки, як буря, ніве
чили гармати й кулемети, 
підминали, вбивала живу 
ворожу силу!

Танк, у яком}' була Ва
ля Величко, поспішав по
ряд з танком майора Мар
кова. і ротний помітив, як 
раптом почав хилитися до
долу червоний прапор — 
кулями перебило древко.

Ротний наказав механі- 
кові-водієаі Уварову дещо 
сповільнити хід. 1 тоді 
старший сержант комсомо
лець Багаудінов через 
нижній люк вибрався з 
танка. Ніхто не встиг по
мітній, як за ним метнула
ся й Валя.

У гуркоті бою; НИЗЬКО’ 
нахиляючись до землі, до 
танка командира баталь
йону, вони побігли разом.

Підхопивши прапор, смі
ливці кинулись назад.

— Перший, перший, — 
прапор у нас. Усе в по
рядку! — повідомив сі »р- 
шого командир роти.

— Молодці, спасибі! — 
почулося у відповідь. І Та 
полі бою багато зосталось 
техніки і живої сили? 44г- 
лерівськніі заслін було 
приголомшено іуркоюм. і 
паралізовано вогняним 
шквалом.

Рейд тривав далі. А над 
танком знову майорів чер
воний прапор з написомз 
«За нашу Радянську Бать
ківщину!»

ВІД РЕДАКЦІЇ: Яна ж 
дальша доля відважної дів
чинки Взлі Велично? Діз
найтеся про це. слідопити.

II ВЕЛИЧНІСТЬ

У читальному залі бібліотени Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені О. С. Пушкіна.

♦ Фото 3. ГРИБА.

друзі книги» Катя Макси
менко, Наталя Гццчарук, 
Алла Климчук, Віра Іль- 
чепко, Катя Васюта, Алла 
Черніенко...

Для того, щоб ви бороти 
першість, необхідно добре 
знати казки, сюжети бага
тьох літературних творів, 
красиво прочитати поетич
ні рядки, заспівати пізню, 
вміти швидко користува
тися різними словниками.

Цікаво, захоплююче 
пройшло змагання. Хго ж 
переміг? Віра Ільченко.

А по закіпчсіші свята — 
це вже стало в школі тра- 
дпцією — діти дарують 
своїй восьмирічці книги 
щоб иоповнити шкільну 
бібліотеку, класні бібліо
течки.

Н. Г6>Е5£НК>К, 
голом Ульяновської 
районної організації 
Товариства книголю
бів.

Для вас, студенти
Магазин № 9 облкни- 

готоргу студентам ву
зів та учили середніх 
спеціальних навчальних 
закладів пропонує такі 
навчальні посібники:

ЖДАНОВ Л. С. Під
ручник з фізики. Для 
середніх спеціальних 
навчальних закладів. 
К.» «Вища школа».
1979. Ціпа І крб. 10 
коп.

ЛИХАРЄВ К. К., 
СУХОВА Н. А. Збір 
ник задач з курсу 
«Опір матеріалів». Нав
чальний посібник для 
машинобудівник вузів. 
і\ї., «Машиностроение»,
1980. Ціна 80 коп.

МЕРЗОН Е. Д.,

МЕРЗОН І. Е. Збірник 
задач з машинобудівно
го креслення. Для сту
дентів машинобудівних 
спеціальностей вузів. 
М., «Высшая школа», 
1980. Ціпа 75 коп.

Збірник задач ї запи
тань з фізики, Для се
редніх спеціальних нав
чальних закладів. М.. 
«Наука», 1980. Ціна 
80 коп.

ХОХЛОВ А. І. 
Математичні таблиці. 
Для учнів шкіл, ПТУ, 
технікумів. М.. «Нау
ка», 1980. Ціна 60 кой.

Т. САЛАМАТКІНА, 
завідуюча магазином 
И» 9.

К лШ Г А
Автором першого Декре

ту про мир був В. І. Ле
нін, КПРС, Радянський 
уряд, трудящі Країни Рад 
докладають усік зусиль, 
щоб зберегти І зміцнити 
мир, щоб усі народи нашої 
планета жила в дружбі і 
злагоді.

Молодим читачам цікаво 
буде ознайомитися з кни
гами, виданими за останній 
час, у яких висвітлюється 
боротьба за мир, розпові
дається про видатних бор
ців за мир і дружбу між 
народами.

СЛОВО ПРО МИР
ГЛЯНСЬКИИ В. Наша 

програма миру. Публіцис
тичний нарис.’ К., «Весел
ка», 1979. Ш стор.

Прийнята XXIV З’ЇЗДОМ 
КІІРС Програма миру та 
її органічне продовження 
—Програма дальшої бо
ротьби за мир 1 міжнарод
но співробітництво, за сво
боду і незалежність наро
дів, висунута XXV з’їздом 
ленінської партії, стали ос
новою нашої зовнішньої 
політики, пашим прапором 
у боротьбі за мир та без
пеку всіх неродів.

КОЗАН08 В. 3. Серця, 
віддані людям. М.. ІІолІт- 
видав, 1979. 28В стор.

Автор шипи, заступник 
голови Радянського коміте
ту захисту миру, присвя
тив /ї Ленінському комсо
молу. Матеріали, вміщені 
в кинзі, дають повну кар
тину розвитку руху при
хильників миру за ЗО ро
ків Коша розповідай про 
видатних діячів сучаснос
ті, борців за мир 1 прог
рес: Л. І. Брежнєва. М. Ти- 
хонова, Еікеиі Коттон. 
Мар'ян ВІре-Туомінен та 
багатьох інших.

КОРОТИМ В. Побачити 
зблизька. К„ «Молодь», 
1980. 181 стор.

Лауреат Республікансь
кої комсомольської премії 
імені М. Острове ьігого та 
Республіканської прем»’« 
імені її. І’. Тичини. «Чуття 
єдиної родини»- ШталІй Ко
ротим написав цю книгу иа 
основі вражень від поїздки

по Чехословаччині, Угор
щині, вивчення економія-1 
них зв’язків цих країн з 
Радянським Союзом у рам
ках Ради Економічної Вза
ємодопомоги, а також від 
перебування в Лондоні, су
часному велетенському 
місті, в якому є немало 
самовідданих борців за 
М,ТРУБАЙЧУК А. Ф., ЛЕ
ЩЕНКО Л. О. Ленінська 
програма миру в дії. К„ 
«Радянська школа», 1977.

Книга розповідає про ус
піхи радянсько? зовнішньої 
політики, про невтомну ДІ
ЯЛЬНІСТЬ видатного борця 
за мир у всьому світі Лео
ніда Ілліча Брежнєва.

Хай славен буде мир! 
К.. «Дніпро». 1979. 238 стор.

Книга видана до 30-річ- 
чя Всесвітнього руху при
хильників миру (1949 — 
1979). Видати! партійні і 
громадські діячі Радянсь
кого Союзу, відомі борці 
за мир. а також письмен 
пики багатонаціональної 
соціалістичної ВатьківіЦИ 
ни закликають людей доб
рої волі до рішучої бо
ротьби проти спроб агре
сивних імперіалістичних 
кіл розпалити нову війну. 
Змістовні розповіді, вірші 
про мир допошпоіоться яс
кравими ілюстраціями.

О. ШУГАЄВА, 
заа. бібліографічним 
відділом обласної ди
тячої бібліотеки Імені 
А. П. Гайдара.
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НІЧНИЙ виклик
комунар Дорогі друзі!

ЗА ВІКНОМ невгаваю- 
чи хлюпотів дощ. Не

проглядна темрява зази
рала у вікно. Від цього в 
невеличкій кімнатці було 
неначе ще затишніше. А 
за столом зібрався малень
кий колектив — тато, ма
ма та їхня донька. Таня 
замріяно 
чоловіка, 
Олечку й подумала; «Ось і 
вона, моя сім’я»,

Чи гадалося колись, що 
буде саме так? На душі 
стало тепло, спокійно,

— Ну що ж, приступим 
до вечері, — 
рій.

І саме в то 
ввв телефон,

г- Тетяна 
ма? — почувся стривоже
ний голос у трубці.

Не давши чоловікові 
опам’ятатися, Таня різко 
підвелася з-за столу і схо
пила трубку:

— Алло! Слухаю! Кому 
погано? Зараз будуі

За хвилину вона стояла 
в дощовику.

— Довечеряйте без ме
не, — сказала тихим, ви
бачливим голосом. — Тер
міново мушу їхати. Мама 
скоро повернеться, — до
дала вона вже спеціально 
для Олечки.

Лунко клацнув замок 
лікарського портфеля, не
голосно грюкнули сінешні 
двері, і Тетяну сховала до
щова ніч.

Сидячи поруч водія, лі
карка задумливо дивилася 
поперед себе, але ке бачи
ла нічого, кпім струменів 
води, миготливих «двірни
ків». «І як не шофери орі
єнтуються?» — майнуло в 
голові. «гТетяна Іванівна», 
— рангом трохи скептич
но подумала про себе. J 
це — вона, колись найгл- 
хіша і иайсоромлнвіша дів
чина у своєму класі. Від 
чого Таня найбільше тер
піла — так цс від свого 
замкнутого характеру. Bei 
в школі знали, шо вона 
ідібна, старанна .учениця, 

що мало у кого таке добре 
й чуйне серце, як у Тстян- 
кн, але говорити з нею бу
ло важко. Дівчина відра
зу знічувалась, червоніла 
до сліз. 7 .гір

Коли ПІСЛЯ ЗНКШЧЄІШЯ 
десятого класу Тетяна 
вступила до Дніпропетров
ського медичного інститу
ту, цьому мало хто здиву
вався. бо знали — сила 
волі 1 знання у неї є. Ди
вувались іншому: як пра
цюватиме вона лікарем? 
Адже треба буде не тільки 
лікувати, а й знайти в кри
тичну хвилину пайпотріб* 
піше, найтепліше слово...

В інституті Таня вчилася 
добре, але знов-таки, як і 
в школі.- тут.вона була най- 
тикішою студенткою.

Під час розподілу попро
силась на рідну Миколаїв- 
шину. А коли з'ясувалося, 

Ще цього року туди потра
пити не вдасться, подума
ла і попросила направити 
її в Кіровоградську об
ласть. Усе-таки по сусідст
ву. Отак і потрапила в се
ло Тишківку. .

Почуття страху та непев
ності охопили дівчину в 
перші дні. Йшла корндо- 

і ром лікарні, як та андерсе- 
і пінська русалочка — нс- 
I моп по гострих ножах. І 

тут назустріч раптом ви
йшов високий, уже їіемо- 

■ лодий чоловік у військово- 
■ му галіфе та блискучих

подивилася па 
на малАьку

мовив Анд-

мііть задзво-

Ізанісза до

І

хромових чоботях. На ньо
му був білий, короткуватий 
халат і збита набік лікар
ська шапочка. Щось дале
ке, бачене ’
нагадав він собою Тетяні.

— Ого-го, у нас нове по
повнення! — невимушено 
заговорив чоловік, і очі-йо
го заіскрилися сміхом та 
доброзичливістю: — Фельд
шер. Віктор Гордійович 
Сухина, колишній фронто
вик, нині в запасі, — 
хвацько відрекомендував
ся кумедний дядько. 1 но
воприбула лікарка вперше 
усміхнулася.

Другою людиною, яка 
заспокійливо вплинула на 
Ганину душу, 
сестра Ніна 
Марма.тюк.

в кінофільмах

стала мед- 
Вікторівна 

В очах цієї 
жінки було стільки мате
ринської теплоти, кожен 
її рух дихав такою жіно
чістю і ласкою, що бон», 
здається, зворушила б 
кам’яного.

— То спершу завжди 
так, — заспокоювала Ніна 
Вікторівна новеньку. — А 
далі все піде, як по маслу.

Але не відразу пішло все 
«но маслу». Таня добре 
розуміла свою справу, ні
хто па неї пс скаржився. 
Та якось випадково почула 
розмову хворих«

— Тетяна Іванівна, вза
галі, нічого. Тільки горда 

^дужс.
Горда! Як голкою під 

серце. Не пояснювати ж, 
справді, було тим людям, 
що вона, лікар-терапевт із 
вищою освітою, просто пс 
може, не вміє сказати лю
дині ласкавого слова, хоча 
серцем відчуває. наймен
ший біль свого пацієнта.

А тут іще 
пасть». Тетяні запропону
вали очолити 
ську організацію лікарні.

— Що ви! — мовила то- 
варлпіам розпачливо. — У 
мене немає жодних орга
нізаторських здібностей. 
Я... я з хворими навіть не 
можу. — вирвалося мимо
хіть’ і вона прикусила гу
бу, щоб не заплакати.

— Ану, не пасувати! — 
різко, по-військовому ви
гукнув тоді Віктор Горді- 
йовпч.

У Тетяни 
горлі, одначе 
вона не посміла.
явилося 
страшним, 
медсестри 
лн такими 
дівчатами, 
звичайними. Сама не ломг- , 
тала, як і язик розв’язав
ся!

— Гай-гай. не впізнаю! 
—часто підморгував Вік
тор Гордійович. А Таня аж 
шарілася від тих несподі
ваних змін.

. ... Запам'ятався після то
го один виклик. Людині бу
ло дуже, погано, і Тетяна, 
як і зараз, уночі примчала 
до хворого, зробила відпо- 

. Відні ін’єкції. І. як наслі
док. як найбільшу подяку, 
почула слова:

—■ Яка ви добра людина, 
Тетяно Іванівно!

То була справжня пере
мога. справжнє щастя. Не 
було більше несміливої, 
замкнутої .Тетчики, була 
Тетяна Іванівна, лікар, ря
тівниця, така потрібна лю
дям.

Багато що можна прига
дати. А з найбільшим хви
люванням — ту незабут
ню розмову з фельдшером 
Сухішою, колі: гін. уже не 
посміхаючись, серйозно 
сказав:

ВИ ЩЕ МАЄТЕ НАГОДУ ПЕ
РЕДПЛАТИТИ СВОЮ ОБЛАСНУ 
МОЛОДІЖНУ ГАЗЕТУ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР» НА 1980 РІК.

Передплатна ціна на рік — 
2 крб. 40 коп.

Передплату можна оформити І 
В будь-якому відділенні ЗЕ ЯЗКу, І 
агентстві «Союздрук», у листо- | 
нош чи громадських розповсюд- , 
жувачів преси.

Індекс 61197.

поставив нову кінострічку —г 
«День весілля доведеться 
уточнити». Це хвилююча 
нострічка про кохання, про 
моральну основу, яка по
винна панувати в усій пове
дінці людини. Про вірність 
І ПОСТІЙНІСТЬ почуттів. І

Образ Ані створила одна 
з найпопулярніших актрис 
нашого кіно Євгенія Симсн 
нова. Сергія грає Борис 
Щербаков.

Новий детектив кіностудії 
імені М. Горького — «За да- 
ними карного розшукуй 
присвячений героїчній ді
яльності МОСКОВСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 
в роки Великої Вітчизняної 
війни. Режисер Валерій Ми- 
хайлоЕСький і сценарист 
Едуард Хруцький створили 
незвичайну гостросіожєтиу

Кіноекран жовтня *

повз «нз-

комсомоль-

пересохло в 
відступи ІII 

Та й вн- 
всс не таким і

КОМСОМОЛ Kil
l’ санітарки бу
нт, як і вона;

простими й

ватаж- 
віра у 
її ду-

— Як ви дивитесь. Тетя
но Іванівно. на тс. щоб 
вступити в лани КПРС? По
думайте. Рекомендації мо- і 
жу дати я. Піна Вікторівна 
чи Дмитро Прокопович Ма- 
зпнський, наш лікар-вете- 
ран.

— Я подумаю. — схвіі- І 
льовано сказала Тетяна.

Дома довго радилася з . 
чоловіком.

— А чи зможу я? — пи
тала з тривогою.

— Щоб ти та не змогла! 
— а пафосом вигукнув 
Андрій. 1

І Таня повірила в себе. 
Назавжди запам’ятала той І 
серпень, коли в райкомі 
партії їй вручили червону 
книжечку.

Життя справді повне не
сподіванок. Тетяна вже по
вірила в себе, як у члена 
партії, але все ж вважала, 
що вона здатна працювати 
лише під чиїмось керів
ництвом. Аж тут — поза 
пропозиція: очолити парт- 
організацію лікарні. Літній 
секретар виходить на пен
сію, і секретарську справу 
комуністи вирішили дору- І 
ЧИТІ! їй, молодому членові 
партії, Тетяні Іванівні Ах- І 
мет.

Із хвилюванням побачи
ла, як здійнялися вгору 
руки Віктора Гордійовича 
і Ніни Вікторівни, голов
лікаря Петра Григоровича 
Скуртова і лікаря Івана 
Арсентійовича Мартппюка, 
Але вже не запанікувала 
так, як тоді, коли обрали 
комсомольським 
ком. Несподівана 
свої сили огорнула 
шу.

У чудовому колективі їй 
випало працювати. В соці
алістичному 
.минулий рік 
дільнична лікарня виборо
ла першість серед інших 
лікарень району. А хіба не 
найбільша нагорода для 
лікаря — вдячні очі лю
дей?

Прийоми, обходи. викли
ки... Ось так, як і зараз. 
Тетяна висмикує з машини 
1 мчить крізь дощ у Дату, 
де світяться всі вікна.

—Що з вами тьотю Га
лю? — говорить, як до 
близької, виснаженій жінці.

— Серце, Тетяно Іванів
но. — посинілими губами 
шепоче та.

— Зараз, зараз, я захо
пила все необхідне.

Таня сидить, доти, поки 
не розплющуються стулені 
повіки хворої. Аж тоді ка
же:

— То я вию їду. тьотю 
Галю.

— Щасливо. — мовить 
жінка, дивлячись Услід 
зволоженими очима.

У кімнату Тетяна захо
дить уже тоді, коли спить 
натомлений роботою аа 
кермом автомобіля чоловік 
і мирно сопе у своєму ліж
ку для.

Незабаром північ. В ефі
рі — «Юність». Таня чує 
по радіо звуки такої зна
йомої «Маленької пічної 
серенади» Моцарта. Під
бігши ДО гучномовця, ВО; 
на трохи приглушує його, 
щоб не збудити домашніх, 
а сама прикладає коробоч
ку до вуха і жадібно слу
хає. І думає про тс, що 
вона по-справ/кньому щас
лива в цьому, г 
відомому селі, про 
вапня якого вона колись 
пс підозрівала.

Л. ГНІДЕЦЬ.
с. Тишківка,
Доброве личківський 

район.

змаганні за
Тншкізська

йомої «Маленької
ссреііади»

мало кому 
•’—> існу-

і

Кінопрограма другого 
осіннього місяця надає ша
нувальникам кіно можли
вість ознайомитися з багать
ма новими роботами радян
ських і зарубіжних майстрів 
кіно.

Ім’я Г. Н. Чухрая добре 
відоме глядачам. Після за
кінчення 1953 року режи
серського факультету ВДІКу 
Григорій Наумович зняв 
свою першу кінострічку за 
повістю Бориса Лавреньова 
«Сорок перший». За цей 
фільм він одержав приз на 
Міжнародному кінофести
валі в Каннах. 1959 року ви
йшов на екран його другий 
фільм — «Балада про сол
дата», за нього режисер 
одержав Ленінську премію. 
В. Сан-Франціско, на Міжна
родному кінофестивалі, 
фільм «Балада про солдата» 
одержав приз «Золоті со- 
рота» за кращу режисуру, а 
в ЧехословаччинІ на кіно
фестивалі трудящих — Ве
ликий приз.

У жовтні цього року ВИХО

ДИТЬ новий фільм Г. Чухрая 
— «Життя чудове». Цю 
стрічку він поставив спільно 
з італійськими кінематогра
фістами. Картина розповідає 
про життя і боротьбу в умо
вах фашистської диктатури.

У ролі головного героя 
Антоніо знявся знаменитий 
італійський актор Джанкоо- 
ло Джаніні. В інших ролях: 
Орнелла Муті, Регімантас 
Адомайтіс, Євген Лебедев, 
Юозас Буйдрайтіс, Отар Ко- 
берідзе та інші.

Друга стрічка мосфільмів- 
ціа — «Місто прийняв», 
створена за повістю відомих 
майстрів детективного жан
ру братів Вайнерів, розпогі- 
дає про будні московської 
міліції в наші дні. У фільмі 
знімалися Михайло Чига- 
рьов, Інна Аленикова, Олек
сандр Пороховщиков, Мико
ла Граббе. Картину поставив 
режисер М. Максимов.

На кіностудії імені 
М. Горького режисер Сте
пан Пучинян за сценарієм 
Валерія Тура і Павла Фіна

кінострічку з каскадом при
йомів джіу-джитсу, з крива
вими перестрілками, шале
ними, ризикованими сутич
ками чекістів з диверсанта
ми. Блискучі, яскравс-гро- 
тескові образи героїв філь
му створили популярні ар
тисти Олександр Хочинсь- 
кий, Володимир Кенігсон, 
Леонід Невєдомський, Олек
сандр Соловйов та інші.

В основі нової картини 
Свердловської кіностудії —- 
«Гонка з переслідуванням^ 
(режисер О. Воронцов) — 
історія шофера Степана 
Чекменьове, ЖИТТЯ ЯКОГО 
круто змінили трагічні об
ставини, примусивши по-но- 
вому подивитися на навко

лишній світ, повірити Є- 
людей. У фільмі знімали-,, 
ся Михайло Голубович, 
Люд/г.ила Чурсіна, Любов 
Віролайнен, ЛАикола Пень
ков те інші.

С. І.ПЛЯШЕНКО, 
редактор управління 

кінофікації облвикон
кому.

І

«Нива» в цьому сезоні 
першою завдала «Зірці» по
разки (0:1) на її полі. І на 
цей раз вінничани з самого 
початку матчу захопили те
риторіальну перелагу. Та 
все ж кіровоградцям у пер
шому таймі поталанило від
крити рахунок. Олександр 
Алексеев на 37-й хвилині, 
одержавши пас у центрі по
ля. па великій швидкості 
пвійшов у штрафний ЙаЙ-

далчнк вінничан. Опшіип- 
шись віч-на-віч із голкіпе
ром. пін послав м’яч у во
рота, .

Після відпочинку малю
нок гри майже не змінився. 
Поступаючись «Ниві» тери
торіально. наші земляки 
компенсували це злагодже
ними спільними діями. За
лежно від Ігрової ситуації 
вони створювали чисельну 
перевагу па всіх ділянках 
поля, це руйнувало задума-

иі комбінації суперника. Бсі 
ного намагання уникнути 
поразки або звести зустріч 
до нічиєї виявились марни
ми.

Наступний. 43 тур — ІЗ 
жовтня. «Зірках прийматиме 
херсонський «Кристал»гА 
завтра. 10 жовтня. вона У 
Хмельницькому проведе про
пущену іру першою кола З 
місцевим < Поділлям».

В. ШАБАЛіН-

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском язьще.

Друкарня імені Г. М. Димитров** 
видавництва 
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2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ еійсьново-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція — 
3-03-53.
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