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СІЛЬСЬКОГО

ЯКЩО їхати з Кірово- 
л града, то, погинувшії 
Могутнє, вже бачиш.па 
пагорбах, у долині над 
ІЗнссю велике село І\аніж, 
Воно красиве, привітне, 
утопає в садах. Ніби кли
че до себе и .мальовнича

ВІРНИМ.
І

%ШШ

ЧОРА в Кіровограді 
" відбулася друга об
ласна конференція 
ранІБ комсомолу, 
прибули делегати
міських та районних рад 
— представники більш як 
семитисячної армії вете
ранів спілки, тих, хто й 
нині, залишаючись вірним 
ідеалам своєї юності, не 
пориває з комсолтолом, 
чий приклад виховує і на
дихає сьогоднішню юнь.

За два роки, що минули 
з дня проведення першої 
конференції, виконано 
справді величезну роботу 
по комуністичному вихо-

ПІСНІ
РІДНОГО 
поля

ванню молоді на резолю- 
ційних, бойових і трудових 
традиціях партії і народу.

Тисячі лекцій, зустрічей, 
бесід з молоддю, де вете
рани ділилися своїми 
спогадами про славні мо
менти історії нашого на
роду. роз’яснюват и рішен
ня XXV з'їзду партії, зби
рання матеріалів для об
ласного музею комсо
мольської слави — такі ос
новні напрями роботи рад 
ветеранів. Особлиєо вели
кий вклад у її здійснення 
вносять М. Я. Жердієа, 
Л. В. Зайцев В, Я. Кримсь* 
кий, І. Г Ліщук та багато 
інших.

Конференція почалася з 
покладення квітів до па
м’ятника вождю світового 
пролетаріату В. І. Леніну.

(Закінчення на 2-й стор.).

центральна вулиця з гар
ними кам’яними будинка
ми. з чудовою двоповерхо
вою середньою школою, 
що червоніє на просторому 
майдані. Бачиш, милуєшся 
нею, і зразу ж зринають 
думки: «Чим живеш ти, 
школо, які твої помисли, 
думи, мрії? Як ТИ, ЮЇІЬ, 
продовжуєш славу дідів, 
що віддали життя своє за 
Радянську владу, за спра
ву Леніна, славу хоробрих 
повстанців 1918 року, доб
ру славу батьків?»

Широкий коридор. Дру
гий поверх. У класах ідуть 
уроки —- української мови, 
історії, математики, гео
графії... Там 
учителя, там 
чепь і задач, 
ка .відповідь 
цікава співбесіда вчителя 
та учнів.-. Звичайна, зви- 

• чпа , буденна, щоденна ро
бота. їло 'зветься одним 
словом — навчання. Тіль
ки ж звідси, з другого по
верху, видніються село, 
ферми, поля. Там пульсує, 
там вирує життя. Л як 
цей острівець зв’язаний з 
ним? 1 ше ні з ким не зу
стрівшися, ще ні з ким не 
поговоривши, 
діставати 
красномовну

На стінах 
стенди. Ось 
«Вони вчилися 
школі». Цікаво, ким гор
диться школа?

Павло Олександрович 
к Григорчук — знатний ком- 

байнер колгоспу імені Ле
ніна, нагороджений орде
ном Трудового Червоного 
Прапора, орденом Трудо
вої слави Ш ступеня. Ми- 

■ кола Григорович Гершкул 
— передовий шофер, наго-

— розповідь
— залпе ро
там — дзвін- 
учпя, там —

починаєш
промовисту, 

відповідь!
коридора — 

перший — 
в нашій

роджений медаллю «З.т 
трудову доблесть», знатна 
доярка Фросина Олександ
рівна Горлуз-..

Другий — «Праця — їх
ній подвиг». На ньому — 
портрети Героїв Соціаліс
тичної Праці Новомирго- 
родського району...

Особливо хвилює стенд 
третій, де йде розповідь 
про юнь, яка над усе лю
бить працю. Коля Замрій, 
наприклад, жнивував ра
зом з батьком, Володя 
Івашківськнй, Толя і Юра 
Сердюки, Григорій Гварді- 
оп після випуску пішли на 
трактори і комбайни..- Іме
на, імена юнаків і дівчат, 
що вирушили в добру путь, 
що йдуть вірним шляхом.

кому-Директор школи 
вістка Фсня Миколаївна 
Клнмепчук — директор мо
лодий, але вчителька з ве
ликим досвідом. Кожне її 
слово зважене, продумане:

— Учням ми даємо міцні 
зпаішя з усіх предметів. 
/Кити тепер, працювати 
без знання історії, мов, ма
тематики, фізики, хімії, ге
ографії просто неможливо. 
Та паша школа — сіль
ська. 1 тому у нас є свій 
найголовніший напрям. У 
всій своїй навчальній і ви
ховній роботі орієнтуємо 
дітей на сільські професії. 
Керуючись вказівками пар
тії. ми твердимо, тцо праця 
хлібороба така ж почесна 
й потрібна, як праця мс- 
талуріт, шахтаря, геолога, 
науковця. Ми орієнтуємо 
дітей на те. щоб вони зна
ли техніку. Часто практи
куємо зустрічі старшоклас
ників із знатними хліборо-

баті колгоспу. Дружимо 
з передовим комбайнером 
Павлом Олександровичем 
Григорчуком. Ного шану
ють і люблять діти. Для 
них він і вчитель, і настав
ник, і порадник- ІДе взага
лі цікава людина: добре 
знає фізику, літературу, 
всі;машини. Якось він за
душевно сказав школярам: 
«Я не поет. Ллє коли беру 
скибку хліба, я бачу ріллю, 
засіяне поле, зелень озими
ни, сніги, і морози, стебло і 
колос... Я батько. Маю 
двох синів.-. Ростити хліб 
— цс рівнозначно, що рос
тити дитину в щоденних 
тривогах і радощах. Пов
сякденна турбота про ко
лосок переростає в любов 

-до нього, до землі, до лю
дей, зливається воєдино з 
твоєю метою. І, мабуть, 
лише така єдність прино
сить успіх 
Ростити хліб 
значить 
машини.
зброя-1 Без неї ми нічого не 
вдіємо. 1, думаю, вашим 
вірним курсом буде вив
чення, відмінне знання тех
ніки».

ВЕСІІОЮ ЦЬОГО РОКУ в 
КОЛГОСПІ ОРДЕНА ЛЕНІНА 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ» 110- 
ВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РА
ЙОНУ ОРГАНІЗУВАЛИ
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНУ ЛАНКУ ПО ВИРО
ЩУВАННЮ ЦУКРОВИХ БУ
РЯКІВ. ОЧОЛИЛА П КАН
ДИДАТ У ЧЛЕНИ КПРС 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЄВА 
НИНІ ЙДЕ ЗБИРАННЯ ВРО
ЖАЮ. КОЖНИЙ ГЕКТАР 
ВИДАЄ ПОНАД -100 ЦЕНТ
НЕРІВ СОЛОДКИХ КОРЕ
НІВ.

IIА ЗНІМКУ Я. ВА
СИЛЬЄВА.

Фото І. КОРЗУНА.

Комсомолець Дмитро Га- 
раба працює шофером у 
колгоспі імені Комінтерну 
Онуфріївського району. 
Під час жнив він щозміни 
перевозив від збиральних 
агрегатів 40 — 50 тонн пше
ниці. А нині Дмитро на бу
рякових плантацілх, там, 
де йде заготівля кормів 
для громадської худоби. 
Дмитро вміло енсплуатус 
свого «газона», дбає про 
економію пального. Щас
лива його дорога, нрасива 
його робота. І виконує він 
її чесно.

Фото В. ГРИБА.

ДЕСЯТУ осінь зустріла з 
своєю ланкою на вро

жайному полі лауреат пре
мії Ленінського комсомо
лу Ніна Сабадаш. /Лайже 
стогектарний масив цук
рових буряків розкинувся 
вздовж дороги — від гус
тої лісосмуги до безімен
ної річечки. Звідси, з ас
фальтованої стрічки шосе, 
як з ісо/ландногс пункту, 
видно всю 
простяглася 
ризонту.

Ланкова 
синкою, і відразу ж зарев
ли мотори машин, що сто
яли на краю поля. Наче 
попливли вини теМнозеле- 
ними хвилями. Сьогодні у 
молодих механізаторів 
особливий день — почався 
найважливіший і найтру- 
домісткіший етап бур яко
вого комплексу. Треба 
швидко скосити буйну гич
ку і без втрат зібрати бу
ряки. Потім, коли перші 
автомобілі, завантажені 
ваговитими коренями, ру
шили на завод, ми піді
йшли до ланкової.

— Це найголовніший 
наш урожай, — сказала 
Ніна. — От зберемо його 
і повністю виконаємо зав
дання п'ятирічки. Останні 
роки не балувала нас по
года: то стояла посуха, 
то дощі заливали поля. 
Однак нинішній, мабуть, 
найважчий. Весна набагато 
забарилася. Потім пішли 
зливи, похолодало. Але 
ми виявилися сильнішими.

— «Ми» — це двадцята 
вісім дівчат і два механі
затори — господарі вели
чезного масиву. Навесні 
вони посіяли буряки так 
швидко і так рівномірно, 
що сюди приїздили повчи
тись цього механізатори з 
сусідніх сіл. І все літо Ніна

ппентацію, 
майже до

змахнула

що 
го-

ю-

з подругами викохувала 
рослини. Іам, де було 
особливо вогко і не міг 
працювати граюор, дівча
та воучну обробляли кож
ний паросток, захищали 
його від бур’янів оберіга
ли від загибелі. Не раз 
допомагала їм доброю 
порадою колгоспний вете
ран М. І. Весна, в якої у 
свій час Ніна поийняла 
ланку.

Сьогодні це найбільший 
у колгоспі імені Чіроаа 
комсомольсько - молодіж
ний колектив. Найвагомі
ший 600 центнерний уро
жай буряків, зібрала Ніна 
Сабадаш зі своїми подру
гами в рік роботи XXV 
з’їзду КПРС, делегатом 
якого вона була Щедра 
плантація і нині. Але бу- 
ряководи вирішили не 
тільки успішно завершити 
п ятирічку «по валу», а й 
дати з кожного гектара 
якомога більше цукру. 
Досягти мети допоможе 
прогресивна потокова тех
нологія. Ось у чому її 
суть Гичкозбиральна ма
шина зрізає гичку. За не.с 
йде комбайн. Він відрегу
льований так чітко, що 
корені без досчищеичя 
надходять у кузое автома
шини. Звідси прямий шлях 
на завод, 
операції, 
зберігає в сировині цукор.

Кожного року поповню
ється ланка одним—двома 
новачками. Ось і тепер 
прийшла сюди після деся
тирічки Майя Гвоздецькв. 
І відразу активно включи
лась у роботу. А її дзвін
кий голос тут же приєд
нався до дівочого хору.

Одне з найбільших у 
районі господарств по 
праву можна вважати мо
лодіжним. У ньому кожний 
четвертий трудовий но-' 
лєктив створили комсо
мольці. І визнаним ліде
ром серед них є ланка Ні
ни Степанівни Сабадаш.

Ущільнююгься 
ви-раш у часі

С. ШУМАХЕР, 
кор РАТАУ.

ЧемерівцІ
Хмельницької області.

хліборобові... 
тепер — цс 

знати і любити 
Вони — наша

Педагогічний колектив 
Кавізької середньої школи 
всю свою роботу спрямо
вує. па те, щоб прищеплю
вати учням любов до тех
ніки, до сільськогосподар
ських професій. Справа ея 
дуже складна, використо
вуються різні форми ро
боти: вечори цікавих і не
обхідних селу професій, зу
стрічі зі спеціалістами кол
госпу, походи в тракторні 
бригади. Та ж директор 
(Закінчення на 2-й стор.).
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дев'ятих і 
для того, 
трактор і

му грошей вручиш ю ;ако- 
ві.

Тетяна Налиш навчається в 
профтехучилищі № 1- Нині дівчина на ’Р ппиз пяі 
госпі «Перше травня» Петрівсьного району. Вомаьозэ 
лодіааючи професією елен«рнна, стара - - 
доручення своїх настааник!».

На знімну: Т. МАЛИШ.
Фото С. ДНД^УСЄНКА.

Завтра—Всесоюзний день 
працівників 

сільського господарства
школи Ф. М. Длимеїічук 
викладає українську мову 
і літературу. Скажімо, ви
вчає вона імсшшк- Можна 
взяти речення: «Сивий піл 
випни води повен двір--. 
Та вона залишає вила, а 
записує з дітьми речення 
про трактористів, комбай
нерів і для переказів бере 
оповідання про їхїио бо
ротьбу за врожай, про їхні 
перемоги. А математики 
беруть для задач матеріал 
із життя колгоспу, геомет
рію закріплюють на.долі. 
[ так чи інакше діти зна
йомляться з працею трак
ториста, комбайнера, агро
нома, доярки, бачать їхню 
працю, перекопуються, що 
вона важлива, потрібна, 
почесна; переконуються, 
що без трактора поля не 
зорати, без комбайна вро
жаю не зібрати, що маши
ни полегшують працю на 
фермах. Зв’язок із жит
тям міцніє, без нього не
мислиме навчання.

Класний керівник сьомо
го класу запросила на 
урок батьків своїх учнів. 
Розкажіть, поділіться дум
ками про свої професії, 
про свої думки. І.сорок 
цить хвилин цікавої, неви
мушеної розмови посіяли 
чимало добра в серцях ді
тей-

— Раніше було закін
чить хлопець чи дівчина 
середню школу і зразу в 

, місто. А тепер і з селі жи
ти добре. О гак і запам’я
тай, Петрусю, слога бать
ка. Тобі ще вчитись. А я 
був би щасливим, колі: б 
ти поруч мене водив трак
тора в полі!

— Звичайно! Перед вами 
далека дорога. Вирушаю
чи в неї, людина бере хліб, 
інші речі. Вже відтепер ду
майте Й ВИ про тс, що взя
ти- Беріть передусім 
найбільше знань 
ІНіНШ, вчіться 
ними...

До недавнього
и.увзла думка, 
про професійну орієнтацію 
слід нести в старших кла
сах. Піна Кирнлівіїа Мііко- 
лаєико, вчителька молод
ших класів, сміливо ламає 
цю «традицію». Про красу

хліборобської праці вона 
починає твердити дітям з 
першого . класу! І добре 
робить. Зерна проростуть 
потім, але обов’язково про
ростуть! Учні 
десятих класів 
щоб вивчати 
комбайн, раз па- тиждень 
їдуть у Мартоієіськнй нав
чально-виробничий комбі
нат. 1 Фени Миколаївна 
часто буває там, не пи-

поджати його прийшло все 
село. Секретар парткому 
господарства Май Григо
рович Гордієнко тоді ска
зав:

— Вручаємо тобі шка
тулку зі священною капізь- 
кою землею, политою кро
в’ю повстанців. Па цій 
землі ведуть свій рід Гон
чарі. На ній працювали 
твій батько і твоя .мати. 
Па ній працював і і її ще

я іс
кро ма- 

ЬОЛОДІ! и

часу іс- 
що мову

(Закінчення. 
Поч. на і-й стоя.).

пускає з поли зору пі ти 
днів, пі тих учнів-..

4.
Педагогічний 

щодня доводить 
слова О. N.. 
«Саме в праці 
праці велика людина» — 
повніші бути 
нього життя, 
до дітей словами В. О. Су- 
хомлппськрго: «Ви госпо
дарі землі, густо политої 
кров’ю старших поколінь. 
Ви повніші піклуватися 
про те, щоб Батьківщина 
була могутньою та бага
тою»- Педагогічний колек
тив завжди пам’ятає муд
ру вказівку Л. 1. Брежнє
ва: «Комуністичне вихо
вання передбачає постійне 
вдосконалення 
народної освіти 
сінної підготовки. Це осо
бливо важливо тепер, в 
умовах науково-технічної 
революції».

Це особливо важливо 
тепер.-. Учителі розуміють 
це і йдуть вірним курсом. 
Так. як і правління кол
госпу, партійна й комсо
мольська організації, сіль
ська Рада.

Проводжали в армію 
Віктора Гончаря. Після 
закінчення середньої шко
ли вій працював у колгос
пі, був трактористом, по
мічником комбайнера і про 
нього, комсомольця, по
линула добра слава- Про-

колектив 
учням, що 
Горького: 

і тільки в

девізом їх- 
звертається

системи
і профе-

шостого класу. Ця шкатул
ка паї здуватиме тобі про 
рідне село, домівку, твої 
трактор і комбайн, якими 
їй сіяіі зерно, збирав уро
жай. Служи добре, бережи 
Батьківщину і повертайся 
в село, в колгосп, де ждуть 
тебе твої односельці, твої 
побратими!

Паї здупа німе. Бо не 
можна її забути. Ту землю, 
де пішов у Каиізький полк 
дід Сава Гончар, ту зем
лю, де трудиться батько 
Віктор Гончар, де труди
ться товариші... Пам'ята
тиме солдат, бо колгосп, 
партійна організація роб
лять усе, щоб допомогти 
гпм, хто лишився в селі, 
продовжити навчання. Во
лодимир Валових, Іван 
Сімбаба, Анатолій Плачіиі- 
да, їхні друзі закінчили 
технікуми, інститути, пра
цюють зоотехніками, інже
нерами-

Правління колгоспу, 
сільська Рада допомагають 
матеріально молодим под-, 
ружжям, що будуються.

Є спеціальна постанова 
правління 
про те, що
служити в лави Радянсь
кої Армії і дав слово по
вернутися в рідшій кол
госп, класти щомісяця на 
ощадну кнйжку но трид
цять карбованців і після 
звільнення в запас цю су-

господаре г:а 
тим, хто йде

5.
___ одна прекрасна 

традиція в Кзііізькіп ‘се
редній школі. Останні ком
сомольські збори десятого 
КЛ а су. І Іоді Я з юруш.нг.: 
радісна й трішки псчальн.і- 
Десять років ішли разим, 
ділили все разом, і ось не
минуча розлука, перед 
кожним стеляться свої 
шляхи. І є на ТИХ останніх 
зборах, де поруч юних учи
телі, одне: звіт кожного 
десятикласника про своє 
навчання за десять літ, пре 
свою поведінку, про те, що 
вій бере в дорогу, що да
ла йому школа...

і як світяться радо очі у 
Фені Миколаївни Клітмен- 
чук, у всіх педагогів, колг. 
вони чують уперше горде:

— Знаю трактор і ком
байні

—- Опанував професію 
слюсаря. Відрсмоіі і уіо 
будь-яку їЙШІОіу.
’— Буду оиерат >|>ма

шинного доїння
... Віктор Гончар при

слав друзям листа. Ску
пого, небагатослівного. По
відомляв, що вій зідміїгшк 
бойової і політичної підго
товки. Писав: для того, 
щоб бути добрим ВОЇНОМ, І 
захисником Вітчизни, тре
ба добре знати техніку..

Як же воно все іісреніі- 
тається! Для того, щоб ма
ти високі врожаї, великі 
надої молока, треба доб
ре знати техніку. 1 для го- 
го, щоб захищати Вітчиз
ну, треба дуже добре зна
ти техніку.

Ні, пі, це не красива- 
розмова —• на годину, па 
день. Живеш у. селі — знай 
техніку! Т > настійна, необ
хідна вимога життя. А ті, 
що стануть поруч батьків 
і на зміну їм, тепер учать
ся в школі. І як іще раз 
не сказати, що педагогіч
ний колектив Каиізької се
редньої школи, правління 
колгоспу імені Леніна, пар
тійна й комсомольська ор
ганізації, сільська Рада 
йдуть вірним курсом! Ра
зом, у ногу в складній і 
важливій справі-

м. сгоян.
с. Канінї, 
Ноаэмиргорэдський 
район.

ТРУДОВА ДИНАСТІЯ

ДІАЛОГ
Юрко не ввійшов, а вихо- 

рем улетів до кімнати. І 
відразу до батька:
— Тільки що зустрів еко

номіста Любов Данилівну 
Медвідь:.. '

— Що ж' тебе так схви
лювало? — поцікавився 

Степан Демептііюви і, не
квапливо ці« «раючи руш
ником руки (він теж щой
но повернувся з роботи і 
змивав утому дня).
— Новішою 

Виявляється, 
уже виконав 
плай продажу 
ряків державі-

— Знаю, Юрко, знаю. По
над 56 тисяч тонн продано їх 
за роки п’ятирічки, зараз 
іде надпланова продукція.

Батько поглянув на осяя
не радістю обличчя сина і 
спитав:

— А у тебе як справи?
— Гектар понад 

дав.
— Добре, добре, 

хліборобе, мий руки 
демо вечеря гн.

Згадалося батькові, що 
таким осяяним було обличчя 
Юрка, коли він повернувся 
зі школи з комсомольським 
значком на грудях. Поду
мав: «Перший рік після де
сятирічки, а вже й норми 
перевиконує па оранці, до 
серця приймає і радощі, і

порадувала, 
наш колгосп 
п’ятирічний 

цукрових. бу-

невдачі колгоспу- Справж
ній хлібороб виросте-.

Стенай Демеитійовнч Ок
саночко — бригадир грак-f« 
з орної бригади колі непу" 
імені Фрунзе, його бригада’ 
— одна з кращих у К.ірож<- 
традському районі. Навіть- 
нинішньої, складної осені в 
господарстві без затримки 
підготували грунт під озимі, 
посіяли їх на площі 160'J 

гектарів за 7 робочих днів. .. 
Тепер успішно збирають;' 
цукрові буряки, готують’ 
грунт ПІД ярі.

Щороку бригада тіоновшо- 
єгься молодими кадрами. З 
допомогою досвідчених ме
ханізаторів вони незабаром 
стануть теж справжніми 
майстрами своєї справи- На
че недавно прийшов у брига
ду Олександр Гаращепко, а 
вже будь-яку сільськогоспо
дарську роботу виконує па 
«відмінно». Тож і не дивно, 
що- його обрали депутатом 
районної Ради народних де
путатів. Сьогодні він підні
має зяб. Що не зміна, то 
іектар чи два .зораного 
грунту понад норму. Так«-: І 
же показників добуваються І 
на тракторі Т-150 комсо- І 
мильці Віктор Коваленко, 
Анатолій Шикло та інші. 
Більше половини під ярі вже 
зорано, щодня рахунок зро
стає па 70—80 гектарів.

Радіє бригадир успіхам 
молодого поповнення. Як же 

не порадіти успіхові влас
ного’ сина! Радіє, та іі про
махів не прощає.
— Вмився. Юрко?
А потім додає нанівя;.|р- 

тома, напівсерйозно:
— А завтра не забуть уми

ти свого трактора, бо щось 
зовнішній вигляд його мені 
не зовсім подобається...

В. ЦВЯХ. 
Кіровоградський район.

В ОСНОВІ - ДРУЖБА
ПТРЕТІИ рік існує ком-
* СОМОЛі.СЬКО-МОЛОД! жна 
бригада шоферів нашого 
підприємства, очолювана 
Володимиром Дшилевим. 
Сьогодні в ній 10 чоловік. 
Переважна більшість — 
кадри перевірені, працю- 
ють-бо п колективі з пер
шого дня. Лише Григорій 
Опри та Віктор Єлаїіп 
прийшли у бригаду порів
няно недавно.
нн трудяться 
усіма.

Працювати в цій брш гі
ді нарівні з усіма — зна
чнії. працювати по-удар- 
иому. І не шкодувати за
ради цього сил. Ось ком
сомолець Михайло Лизень, 
переможець змагання се
ред водіїв грузопиків об
ласті, які перевозили сіль
ськогосподарські продук
ту — ветеран бригади, як
що тільки, звичайно, це 
ішшачешія підходить до 
молодої людніш. Ниніш
ньо* осені вії: возиіь цук
ристі : колгоспу імені 
Горького, вдвоє переви- 
ьопуючк денне завдання. 

І Гасив, як у Михайла, 
стилі, роботи характерний 
і для Володимира Дншяе- 
•««<», Олега Сердюка, Ми
коли Козгнщи та інших 

•хлопців.
Разом усі воші —. ко- 

лск-іно: ( не тільки тому,- нещодавно па трасі побіля

результати праці

норму

Ллє й во
на р і їм і і з

що 
бригади складаються з ре
зультатів праці кожного, 
хоча іі пе ке останній чин
ник їхньої роботи — 
бригада значно виперед
жає графік вивезення со
лодких коренів. Колектив 
воин перш за все тому, що 
і працюють, і відпочива
ють разом, мають спільні 
інтереси, у п одо ба п п я.

Мені пригадуються цію- 
і орічпі військово-спортивні 
змагання «Пумо, хлопці’», 
де Віктор Єлагіп, Олек
сандр Мартишок, Олек
сандр Поліщук, Михайло 
Лизень га Олег Сердюк 
гідно представили спілчан 
райсільгослтехніки, завою
вавши в напруженій бо
ротьбі першість, і одержа
ли спеціальний приз. Усі- 
воїш— члени комсомоль
сько-молодіжної бриг ади, 
про яку йде моза.

Так, більшість хлопці» 
Володимира Дщцлевого — 
снортсмейи. Л в їхній ро
боті це не дрібниця. Особ
ливо стають у пригоді си
ла і витривалість, коли 
трапиться непередбачена 
поломка в дорозі. Як онс-

Піщаного Броду. Підвели ■_ 
шини па завантаженій ма
шині Олександра Поліщу
ка. Па годився па той мо- і 
мент Олег Сердюк. Разом 
розмонтували колесо. А 
тим часом бригадир по
дбав про те, щоб технічна 
служба нашого підприєм
ства доставила до місця 
події нові шини.

Прикладів таких можна 
навести чимало. Бо дорога” 
була іі лишається дорогою. 
І щодня трапляються по
дії, які перевіряють на 
міцність і і зв’язки, що 
об’єднують хлопців у ко
лектив. А ВОШІ від ПОСТІЙ
НИХ випробувань лише міц
ніють.

Творча ініціатива в ро
боті — ось закон життя 
бригади. Виявляється во
на в повсякденній роботі. 
Ска жімо, працюють хлоп
ці в північній частіші ра
йону, в колгоспі імені 
Горького. І був випадок, 
коли в господарстві їм не 
забезпечили фронту робіт. 
1шні~в такому випадку, 
можливо, повернулися б 
назад, до гаража, або сга
лі: б чекати па місці, що 
буде далі. Та Володимир

'Дшнлевий впріїшів інакше. 
Знаючи, що в сусідніх гос
подарствах не завжди бу
ває вдосталь транспорту, 
він узявся з’ясувати, де ж 
саме. Невдовзі автомобілі 
вже завал гамували в кол
госпі імені Леніна. Так бу
ло «врятовано» чимало ро
бочих годин, виключено 
простій потужніх грузовч- 
ків.

Зрозуміло, що хлопці 
гордйгься своїм колекти
вом, тим, що працюють у 
ньому. Нині їм доручено 
відвозити солодкі корені 
від нового високопродук
тивного буряконавантажу
вача, потужність якого — 
360 тони па годину. Щоб 
забезпечити ного безпере
бійну роботу, треба неаби
як постаратися. Лягають 
під колеса нові й нові кі
лометри доріг. Так пишеть
ся славна історія здруже
ного комсомольсько-моло
діжного колективу, Колек
тиву, де один за всіх і всі 
за одного.

Ф. КОНСТАНТИНОВ, 
секретар комсомоль
ської організації Д«8- 
роаепмчкіаської ран- 
сіяьгаеетепнмж

Що ж, 
та 5v-

Криворіжжям кажуть «спасибі»
Осіння негода змушує 

квапитись і буряківника, і 
орача, і транспортника. 
Бо треба все вирощене до
ставити 
пункти _______
без втрат. Чимало комсо
мольців і МОЛОДІ колгоспу 
імені Свердлова Маловис- 
ківського району нині із 
завзяттям працює иа за
готівлі корміц для громад
ської худоби, зяблевій 
оранці, збиранні цукрових 
буряків.

На допомогу тру дівай- 
кам степу т® водіям ирц- 
йшла шофери КривоНзгько-

па приймальні 
і в господарство

га автотранспортного під
приємства 2192. Які нале
жить робітникам,’ з вогни
ком працюють врдії Лео
нід [ ромовий, Володимир 
Грашка та інші. Потужни
ми звтомаиншамн коже/ 
уже доставив па цукроза
вод по тисячі й більш? 
тони коренів. Соціалістич
не змагання молодих шо
фері з очолює Леонід Гро
мовий- Буряківники госпо
дарства щиро вдячні кри- 
воріжцям за те, що сирв- 
вкііз ке залежується в па 
лі.

и ЖІВДНШСЬКМЙ.
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Завжди
в строю

і

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

3.доповіддю про виги
нану роботу зиступиз го
лова президії обласної ра
ди ветеранів М. “ 
єв.

З обговоренні 
взяли участь Л, 
8. Ч. Усик, А. 
нюк, 1. І. Мацикоа, Г. А. 
Жаоотинський, О. Г. Вялих, 
І. ’М. Ткаченко, К. К. Се- 
меха, Вони розповіли про 
роботу рад ветеранів ком
сомолу з містах і селах 
області, поділилися езо м 
досвідом роооїи по патрі
отичному вихованню мо
лоді.

Справді славні й заслу
жені люди зібралися того 
дня в залі лекторію облас
ної організації товарист
ва «Знання», де проходила 
конференція. П. 8. Сидяк, 
мейор-інженер у відстав
ці, кавалер чотирьох бо
йових орденів, І. І. Маци
коа — теж учасник Вели
кої Вітчизняної війни, зо 
юаав в армійській контр
розвідці... А скільки з за
лі робітників, колгоспни
ків, учителів, представни
ків багатьох інших мирних 
професій! У них на грудях 
орденські стрічки, бойові 
ордени. 8 грізний час фа
шистської' навали всі вони 
грудьми стали 
рідної Вітчизни, 
відбудовували _ _
господарство, їхній под
виг учить нас, як жити.

Я. Жерді-

доповіді 
Я. Шорін, 
А. і’реое- 

ґ. А.

на захист 
а потім 

народне

Напередодні конферен
ції чланозі обласної ради 
вегераніз спілки І. І. Ма- 
цикову минуло 75. Він __
один із найбільш активних 
та енергійних.

— Не уязляю себе без 
комсомолу, — каже Іван 
Іванович. — Зсгупиз до 
спілки в далекому 1921 
році шістнадцятирічним 
хлопчиком. З комсомолу 
прийшов у партію, стаз 
комуністом. Відбудова, 
індустріалізація, війне, 
гРУДОзий і бойовий, геро
їзм народу — gee це я бз- 
чиз своїми очима. 1 можу 
сказати одне: сьогодніш
ній юні є у кого вчитися 
жити по-кому Н І с тич ному, 
є на кого рівняти крок.

Життєвий шлях, пройде
ний І. І. Мацикозим, ха
рактерний для багатьох 
учасників конференції. І 
хоча роки беруть своє, та 
ветерани не шукають спо
чинку. Вважають себе до
вічно мобілізованими, са
ме в цьому вбачаючи 
езій партійний і громадян
ський обоз лзок.

Обласна конференція 
ветеранів комсомолу, ор
ганізована обкомом ком
сомолу, закінчилася. Але 
триває та невтомна, копіт
ка робота, що її провадить 
обласна рада ветеранів у 
цілому, кожен з її членів 
зокрема.

На конференції наміче
но шляхи дальшого роз
гортання і посилення ви
ховної роботи з молоддю. 
Ветерани запевнили обком 
Компартії України та об
ласний комітет ЛКСМУ, що 
й надалі віддазатимуіь 
свої сили, знання і досвід 
спразі виховання підроста
ючого покоління.

У роботі конференції 
браз участь і зиступиз на 
ній секретар обкому ком
сомолу 8. 8. Мальцез.

СТУДІЙЦІВ 
: успіхом

РЕЖИСЕР 
Л. Г. РА-

МОЛОДЬ
СВІТУ

С. МУРА8ЙО8.

роооту...“

СПЕКТШІ 
СТУДІЙЦІВ

ВІННИЦЯ, більш як сто 
ЮНИХ АРТИСТІВ ЗДИМА
ЮТЬСЯ В ТЕАТРІ-СТУДП 
ПРИ ПАЛАЦІ ПІОНЕРІВ І 
ШКОЛЯРІВ ІМЕНІ ГЕРОЯ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗІ' ЛА
РИСИ РАТУШНОЇ.

СПЕКТАКЛІ І 
КОРИСТУЮТЬСЯ 
У ГЛЯДАЧІВ.

НА ЗНІМКУ: 
ТЕАТРУ-СТУДП . 
СЕІІКО (ЛІВОРУЧ) ПРОВО
ДИТЬ РЕПЕТИЦІЮ.

Фото О. ГОРДІЕЗИЧА. 

(Фотохроніка РАТАУ).

свідчить
ПРЕСА

СЬОГОДНІ

МАДРІД. ТАРС).
«Я не /кеорак. Я робітник, 
готоипіі ВЗЯТИі І : ; бУдь” 
яку пращо, щой прогодуи і- 
ти сім’ю Але вже -1 МІСЯЦІ 
я не можу знайти роботу. 
Мені ні на що кушітн хлі
ба СВОЇМ ДІТЯМ», — людей 
з такими плакатами можна 
часто зустріти останнім ча
сом на багатьох вулицях 
і площах Ліадріда. Безрооіт- 
тя стало бичем сучасної Іс
панії. Уряд кріпіш не нжн 
вав рішучих заходів, щоб 

покінчити з цим соціальним 
лихом, яке набирає дедалі 
більших .масштабів. За 
офіційними даними, армія 
«зайвих людей* в Іспанії 
налічує-тепер понад півто
ра мільйона чоловік. Де
мократичні профспілки 
країни, робітничі комісії і 
загальна спілка трудящих

„Не можу
знайти

твердять. що коли ((ай- 
ближчим часом власті не 
зроблять ефективних кро-’ 
ків для розв’язання проб
леми зайнятості. то кіль' 
кість безробітних у країні' 
зросте на кінець цього ро\ 
ку до 2 мільйонів чоловії-.

Тяжке становище'в цій. 
галузі серйозиб ускладню-! 
еться ще й тією обстапм-.": 
ною. що значну частину, 
безробітних становлять: 
молоді люди.

-Z

Естафета на острові
Ратманова

Аи-тдир (Чукотський авто
номний округ) (Хор. TAFC 
Г. Краскогор). На найбільш 
східній прикордонній зле
тові країни —— на острозі 
Рагм.аноза побували учас
ники всесоюзної комсо
мольсько-молодіжної ес
тафети вздовж державно
го кордону СРСР.

Хлібом-єіллю зустріли 
прикордонники учасни-сіз 
естафети, присвяченої 
XXVI з'їздові КПРС. У лю
тий холод, 
несуть воїни 
стику двох

дощ і пургу 
службу на 

моріз — Чу-

хетського і Ьерінгового. 
Вісімнадцять років підряд 
застава острова Ратманз- 
ва носить звання відмін
ної.

Цього року прикордон
ники виступили з ініціати
вою — відкрити особові 
рахунки ударних справ на 
честь партійного з’їзду. 
На заставі кожних чотири 
воїни з п я ти — відмінни
ки бойової і політичної 
підготовки, більшість ---
спортсмени-розрядники.

Ратмановці листуються 
з чехословацькими при
кордонниками з застави 
Троймезі.

Книга
іпро проблеми
сьогодення

Видавництво політичної літератури України випустило 
в світ збірник виступі« партійних, профспілкових, госпо
дарських та наукових працівників «Идейно-воспитатель
ная работа на селе в современных условиях». У збірни
ку узагальнюється досвід роботи партійних комітетів, 
трудових колективів нашої республіки по комупістично- 
ИУ вихованню сільських грудівпиків у світлі рішене» 

з‘:ДУ КПРС, липневого (1978 р.) Пленуму ЦК 
К’ІРС та постанови ЦІ\ КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної. політико-ви.хевної роботи».

Автори киши, маючи багатші досвід партійної і госпо
дарської роботи, торкаються широкого кола питань аг
рарної нзлітикн КПРС, соціально-економічних перетво- 
рень пв селі. Зросла матеріально-технічна база сільсько
го господарства дає змогу партійним організаціям, оа- 
*и.І,Со1;мм 1 господарським органам, трудівникам колгос
пи, радгоспів України здійснити комплекс заходів по 
члмн ефективному використаймо землі. Автори зазия- 
<ІЮТо' и'° ори поглибленні спеціалізації і концентрації 
'^-с'.кого виробництва на базі міжгосподарської коо- 
еРЖн створюються умови для постійного зближення 
^'Щтню-коонеративіїої власності з державною. Про 

необхідність цього пронесу говориться з Про- 
Т,И.М.'і Конституції СРСР. Щоб успішно справи-* 
лз7|Я 3 3УІЛОВНМЙ питаннями розвитку сільського госпо-

• в®' П?ТР^Н' широкий народногосподарський підхід 
5НІ ^•с'!)*а’|’заи,ї нільського господарства, .пошуки ио- 

^іля.чів. надіишешш. іденію-ааховиої .роботи да. селі-.

ЗЛ ПРЛВО жити
В МИРІ

«За мирне й щасливе 
майбутнє для всіх дітей»— 

І під таким девізом проао- 
I дить кампанію за мир і 
І роззброєння Міжнародний 
І комітет дитячих і юнац .- 
I ких організацій — СІМЕА. 
І Цей комітет увіходить до 
І складу Всесвітньої феде- 
I раці? демократичної мз- 
I лоді і об’єднує понад 5Q 
І дитячих та юнацьких про- 
I гресизних організацій кра- 
I їн Європи, Азії, Африки і 
І Латинської Америки. Ос- 
I НО9НИМ Своїм Завданням 
І СІМЕА зважає захист і 
І здійснення праа дітей, го- 
I повне з яких — право 
І жити з мирних умовах.

Право жити з мирі — 
одно з найважливіших 
прав людини—і доросли/., 
і дітей. Адже якщо йде 
війна — гине багато ді
тей. Але згубна не тільки 

! війна, а й підготовка до 
неї. «Військові витрати 
всього світу з 1980 році 
досягнуть приголомшливої 
цифри в 500 з лишком 
мільярдів доларів... Не
має необхідності говорити 
про те, як відбиваються 
подібні витрати на інших 
основних потребах сус
пільства...» — сказав ге
неральний секретар Орга
нізації Об’єднаних Націй 
Курт Вальдхайм на від
критті XXXV сесії Гене
ральної Асамблеї ООН.

Сьогодні діти станов
лять чверть усього насе
лення планети. Багатьом

із них 
зеться 
ніз дітей живуть 
нях, 200 мільйонів 
ють спати голодними, 26Э 
мільйонів позбавлені мож
ливості вчитися.... А тим 
часом колосальні багаї- 
стз-з, створені людством, 
перетворюються у зброю, 
а не в хліб і мопоко, шко
ли і лікарні, такі необхід
ні дітям. У Декларації, 
прийнятій Президією
СІМЕА у січні 1980 року 
на основі підсумків Між
народного року дитини, 
підкреслюється, що га
рантією щасливого май
бутнього для дітей усього 
світу з першу чергу є роз
рядка, міжнародне співро
бітництво, соціальний 
прогрес.

Зід того, яке виховання 
дістануть діти, які ідеї їх 
вестимуть і спрямовувати
муть багато з чому зало
жить майбутнє 
країни і всього 
«Між вихозанням 
соціальним, 
політичним 
суспільства 
залежність, 
ла, виступаючи 
конференції, 
черговому засіданню Пре
зидії Cl ME А з Москві, йо
го генеральний секретар 
Еза Хорват. — Серед го
ловних проблем дня — 
виховання дітей у дусі ми
ру. Тому боротьба за на
ціональну 
соціальний 
поважання 
важливим

і а мирний час жи- 
погано: 600 мільйо-

У злид-
ляга-

коленої 
людства, 

дітей і 
економічним, 

становищем 
існує пряма 

— підкресле
на прес-

присаяченій

незалежність, 
прогрес, за 

праа людини с 
вкладом, у за

оезпечення кращого май
бутнього дітей усього сві
ту. З цією метою ми роз
ширяємо контакти з інши
ми міжнародними дитячи
ми і юнацькими організа
ціями — Міжнародним ру
хом Соколів, Всесвітнім 
бюро скаутів, Всесвітньою 

1 асоціацією
гарлекаугіз. 
спільних інтересів Чомітег 
співробітничає з різними 
соціал - демократичними, 
ліберальними, пацифіст
ськими, релігійними орга
нізаціями, котрі займають
ся проблемами дітей».

До складу СІМЕА віхо- 
дить і Організація юних 
піонерів Радянського Сою
зу, яка співробітничає 
більш як зі ста дитячими і 
юнацькими організаціями 
країн світу. Мабуть, не бу
ло з останні роки людно
го великого молодіжного 
заходу на захист миру, в 
якому б не ззяла участі 
радянська молодь. Радян
ський Союз не раз був 
місцем проведення най
більших форумів юних 
борціз за мир. У багатьох 
радянських школах і па
лацах піонерів працюють 
дитячі клуби інтернаціо
нальної дружби. Діти ви
вчають іноземні мови, лис
туються з друзями за ру
бежем, знайомляться з да
лекими країнами, відкри
ваючи для себе світ.

Радянські піонери раз >м 
зі своїми ровесниками з 
інших країн — членів 
СІМЕА проводять кампа
нію солідарності з дітьми 
держаз, які борються за 
свободу і незалежність. У 
тяжкий для В’єтнаму час 
дітям цієї країни йшли по
силки з медикаментами, 
одягом, продуктами хар
чування і письмозо-шкіль-

герлгідіз і 
Не основі

ним приладдям. Цього ро
ку було поозедено кампа
нію солідарності з дітьми 
Кампучії під девізом «Ра
нець, наповнений книгами 
і зошитами, — для кож
ної дитини Кампучії».

Зустрічі дітей, їхнє пря
ме спілкузання, як відомо, 
допомагають вихованню 
почуття дружби і зззємо- І 
розуміння. Кубинська дів
чинка Хіссея Марейра, по-, 
бувавши з Артеку — най
більшому міжнародному 
піонерському таборі, ска
зала: «Я зрозуміла назве- І 
жди: якщо ми будемо рз- І 
зом, то буде мир і годі ми 
будемо щасливі». Під егі І 
дою СІМЕА з різних краї
нах під час літніх канікул 
організовуються міжна
родні дитячі табори, про
ходять спортивні змагання’ І 
«Дружба».

Наступного року наміче- | 
но провести міжнародний І 
конкурс малюків на знак І 
солідарності з дітьми Па- І 
лестини, Кампучії, Намібії І 
і півдня Африки. З кожної І 
країни 10 кращих робіт І 
направлятиметься з штаб- І 
квартиру СІМЕА. відзив- І 
мені міжнародним жюрі І 
малюнки буде видано у І 
зигляді поштових листівок, І 
а юні художники, що по- І 
сядуть перші п'ять місць, З 
прозедугь літо з Артеку. 1 

... Оксамитова зелень І 
лук, великі квіти, яскраве І 
сонце, фігурки дітей СЮ- І 
ять, узявшись за руки. А І 
зловісну тінь бомби пе
рекреслено червоними лі 
тереми — «Ні» в'ійніі» Це 
малюють наші діти. До їх
нього голосу повинні при
слухатись нт всій земній 
кулі.

Олена ПЕРЧЕНОК.
(АПН)

Д МІРУ того як у Саль- 
І вадорі розростається 

І народне повстання, адміні- 
I страція Картера форсує 
І розроблення планів безпо

середнього воєнного втру
чання у справи цієї цент
рально - :

І країни-
Рафаель Маихівар, ке- 

I різник Революційного на- 
I родного блоку Сальвадору, 
І заявив, що десять амери

канських військових ко
раблів, у тому числі авіа
носець із шістьмадесятьма 
вняпщуватамп з бомбтр- 

I . дувзлышкамн на боргу.

Знайомий почерк
Американська газета «Дейлі 

статтю «Про плани

тію американської зброї і 
готуються до вторгіїешйі 15 
Сальвадор», -- відзначйі» 
Р. Мапхівар.

Американські «радники» 
та «інструктори» в Сальва
дорі керую і ь (іаралбии ми 
операціями проти народ
них мас. Серед них є й 
«спеціалісти зі стажем» — 
ті, хто брав участі, у війні 
проти В'єтнаму- Як пові
домляють із Сальвадору, в 
таких операціях викорис
товується військова гехні 
ка, вже випробувана. V 
В'єтнамі.

уорлд* 
втручання СПІД у

читачів (з дел'ними

опублікувала
----- -,.... . —..... .   , внутрішні 

американської слРівл Сальвадору, виношувані адміністрацією Кар- T*DS. Fl ПП М rt II ВТП'В'зі /«а..■>»««<•••»•■»тера. Пропонуємо її увазі 
чемними).

районі juxo- 
узбережжя 
Крім того,

знаходяться в
океанського 
Сальвадору, 
нові коипшгеїпи аЬерн- 
папських військ прибува
ють у зону Панамського 
каналу. «Більше ста аме- 
ри ка нськн х 4І пськовп х.

екіпажів 
прибули

радшікіи і кілька 
бойових літаків 
недавно в сусідні Гондурас 
і Гватемалу. Близько 3,5 
і псячі колишніх національ
них свардійцін Сомосії, що 
перебувають пніїі в Гонду
расі, одержали нову пар- (АЛН|.



& craogu комунар“------------------------------------ 11 жовтня 1&8О року

Запрошуй

ЛЬВІВ. КІЛЬКА РОКІВ У 
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ № 51 
ПРАЦЮЄ КЛУБ <ПР0МЕ- 

,ТЕИ>. ШКОЛЯРІ ЗБИРА
ЮТЬ МАТЕРІАЛИ ПРО 
УЧАСНИКІВ ВИЗВОЛЕННЯ 
МІСТА ВІД НІМЕЦЬКО- 
ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБ
НИКІВ, РОБЛЯТЬ ПОХОДИ 
ПО МІСЦЯХ БОЙОВОЇ СЛА
ВИ. ЧАСТІ ГОСТІ КЛУБУ— 
ЗНАТНІ ТРУДІВНИКИ ПІД
ПРИЄМСТВ. ВЕТЕРАНИ 
великої вітчизняної 
війни.

НА ЗНІМКУ: ВЕТЕРАНИ 
ШИПИ ГРИГОРІЙ ФЕДО
РОВИЧ ХАЦКО (ЛІВОРУЧ) 
І ПЕТРО КУЗЬМИЧ ЧИКИШ 
ДІЛЯТЬСЯ СПОГАДАМИ З 
СТАРШОКЛАСНИКАМИ.

Фото В. ПЕСЛЯКА.
(Фотохроніка РАТ.АУ).

ФУТБОЛ '

Закінчилася першість 
Міністерства освіги УРСР 
з’ футболу серед юііаків 
1965—1966 років народ
ження. У всіх її станах 
узяли участь 237 команд 
дитячо-юііацькнх спор
тивних шкіл. У фінальних 
поєдинках, які відбувалися 
в місті Чорткові, ідо на 
Тернопільщині, за звання 
найейльніших боролися 
чотири колективи з Києва, 
Кіровограда, Херсона і 
Тернополя. Нашу область 
представляли вихованці 
спеціалізованої дитячо- 
юнацької спортивної ШКО
ЛІ! відділу народної осві
ти обласного центру (ди
ректор 10. Калашнпков). 
Перший матч кіровоградці 
провели з киянами і вигра
ли — 2:0. Обидва голи у 
ворота столичних спорт
сменів забив капітан* 
комапди дев’ятикласник 
середньої школи № ЗО

Дарунок
Ігоря Різничениа
Ігор Різниченко. З таким 
же результатом терпопіль- 
ці завдали поразки херсон
цям.

У матчі за виші нагоро
ди зустрілися тернопільці 
і кіровоградці. Перший 
тайм зіграли війчіпо. За 
п'ятнадцять хвилин до фі
нальної сирени організато
рам змагань вдалося про
вести єдиний гол, який і 
виявився переможним. К.І- а. 
роізоградці стали другими * 
призерами. Крім капітана, 
добре провели всі поєдин
ки воротар учень дев’ятого 
класу Ніколи № 32 Воло
димир Ротару, його одно
класник центральний за- ’ 
хиснпк Олександр Дацен- 
ко і нападаючий, дев’яти
класник шістнадцятої шко
ли Віталій Єгоров.

П ЕРЕ ДІ мною — номер 
“ журналу «Авиация и 
космонавтика». На одній з 
його сторінок поруч зі 
стрімким червонозорим 
штурмовиком ІЛ-2 — гріз
ною машиною періоду 
Великої Вітчизняної війни 
—- портрет льотчика в по
гонах молодшого лейте
нанта з кількома ордена
ми на грудях. Акуратним, 
чітким почерком просто 
по друкованому тексту ви
ведено: «І. О. Медведсву 
—- мужній людині, справж
ньому комуністові з щи
рим захопленням. Автор». 
Не знаю, яким уперше по
бачив свого героя під
полковник А. Хоробрих — 
автор нарису «Бойова мо
лодість». Мені довелося 
познайомитися з Іваном
Олексійовичем Медвєдс-
вим через тридцять п ять 
років після того, як він 
зробив останній сеій бойо
вий виліт,

... Двадцятилітній комсо
молець іевн Медведсв 
усе-таки домігся свого — 
його направили на фронт. 
Доего переконував коман
дування військової школи 
пілотів, що його місце не 
в стіьах школи на посаді 

інструктора, в там, на 
фронті, де б'ються з воро
гом його ровесники-ком- 
сомольці. І ось МОЛОДШИЙ 
лейтенант на передовій, в 
ескадрильї Івана Псвлю- 
ченке, досвідченого піло
та, майстра штурмування. 
Вже в першому бойовому 
вильоті комесм переконав
ся, що з Медведева вийде 
справжній льотчик. І на
ступного разу він послі-з 
його в парі з майором 
Григорісм Бадіним на від
повідальне завдання — 
розвідка і знищення фа
шистського аеродрому. 
Складність полягала в то
му, що штурмовики йшли 
без прикриття винищуза- 
чів. Іван з Григорієм блис
куче справилися із завдан
ням. Вони так несподівано 
напали не аеродром воро
га, що гітлерівські зенітки 
не встигли навіть відкрити 
вогонь. Штурмовики виве
ли з ладу ангар, підпалили 
чотири літаки, зробили 
вдалу аерофотозйо/ику ще 
одного аеродрому.

ІЙСЬКОВІ льотчики 
добре знали, що вони 

будь-якої миті можуть зі
ткнутися В повітрі 3 ЕОрО- 
го/л. І завжди готові були

НА УРОК МУЖНОСТІ

...І НЕБО ТАКЕ 
ГОЛУБЕ
вступити Б бій. Якесь після 
вдалого штурмування ні
мецького об’єкта , Іван 
Медведев повертався зі 
своєю ескадрильєю на ба
зу. Йдучи крайнім, він рап
том помітиз фашистського 
Ю-87. Молодшому лейте
нантові було добре відо
мо, що у нього лишилася 
всього чотири снаряди. 
Пропустити ворога? Ніза
що. І він дає стрільцю 
коменду:

— АтакуємоІ
Так Іван Медведев від

криє особистий рахунок 
збитим ворожим літакам. 
Поступово той рахунок 
зростав, як зростала й 
/лайстерність пілота. Був 
випадок, копи четвірка 
штурмовиків на чолі з 
Медведевым відбила атаку 
«юнкерсів», які приготува
лися напасти на нашу піхо

ту. Сили були нерівні, во
рог переважав кількісно. 
До того ж штур/ловнк не 
винищувач. Та фашисти не 
могли стримати натиску 
радянських асів. Бони ро
зігнали гітлерівців, збив
ши кількох із них, а потім 
пройшли бриючим над 
хрестатою автоколоною. 
М ЕНІ невідомо, яким 

знав свого героя під
полковник Хоробрих. Для 
мене Іван Олексійович 
Л^едведєв назавжди за
пам’ятається таким, яким 
я побачив його вперше 
через тридцять п’ять років 
після Перемоги. Невисока, 
міцного покрою постать. 
Завжди чисто поголений, 
підтягнутий, СПОКІЙНИЙ, 
розсудливий. Нічого особ
ливого Б зовнішності. Ні
чого. Хіба що тільки голо
ва. Вся немов укрита бі

лим-білим інеєм. А йому 
ж трохи більше п’ятдеся
ти. ...Наші війська готу
валися до проведення 
Львівської операції. Ко
мандування фронтом пос
тавило перед полком 
штурмовиків завдання — 
розвідати сили гітлерівців 
на ділянці залізниці Золо- 
чів — Львів. Два екіпажі, 
послані туди раніше, не 
повернулися.

— На бас уся надія, — 
сказав Іванові командир 
полку.

Виправдати ту надію, до
ставити дані в штаб б/д- 
якою ціною! Такий наказ 
дав собі комуніст Медве
дев. Він веде штурмовик 
над верхівками дерев, над 
самим залізничним полот
ном. Пильно розглядають 
усе навкруг Іван /Медведев 
і стрілець Борис Чиркін. 
Є! Внизу — ешелон з тан
ками. Негайно передати г.о 
рації своїм. Та що це? По
темніло нараз в очах, об
пекло руки, згело ноги. 
ІЕан інстинктивно тягне 
ручку управління на себе, 
літак круто здіймається 
вгору. Поруч майнув хрес
тами «мессершмітт». І тут 
же кулеметною чергою 

Чиркін прошив ворога. А 
Іван думав про одне — 
треба буд-що е «рівняти 
машину, пробитися крізь 
завісу зенітного вогню, ві
дірватися від німецьких 
винищувачів.

... Роки беруть свос. Че
рез стан здоров’я полков
никові Медведєву довело
ся полишити авіацію. Та 
колишній фронтозик доз
волив собі лише дати 
команду «вільно», не ска
завши «розійдись». Кому
ніст знову на фронті — на 
мирному. Сьогодні він на
чальник відділу кадрів 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд». і коли вам зустрі
неться сивоволосий неви
сокий чоловік з чотирма 
орденами Червоного Пра
пора, двома орденами 
Червоної Зірки, медалями 
СРСР та братньої ’ Чехо- 
слсааччини, низько вкло
ніться йому: він один із 
тих, хто в тяжку годину 
очищав від фашистської 
погані таке голубе і пре
красне небо.

Ю. МАТІБОС.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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ЗАМІСТЬ ФЕЙЛЕТОНА і

О ЕСТОРАН для одних це
* місце розваг, для дру

гих — відпочинку. А для 
третіх (їх так мало| — «ди
не точка, де вони, на їхню 
думку, могли б смачно по
обідати. Для Марії хі Маиа- 
ріани Брелснко... Та про 
це потім. Адже жінка пра
цює тут, І не без Інтересу. 
Посудіть самі... А втім, пра
це покажемо отаку харак
терну для ресторану «Вись» 
ситуацію. Дійові особи: Ма
рія Макарівне І Той що 
ярагне пообідати (для зруч
ності назвемо його Іваном 
Васильовичем}.

Іван Васильович оБеодить 
поглядом зал у пошуках ме
ню. Ніде не знаходить. По
глядає на деері, звідки має 
з явитися офіціантка, але 
її все ще немає. Так триває 
дсегеньно. Нарешті вихо
дить офіціантка.

Марія Макарівна. Я єас 
слухаю.

Іван Васильович. Меню 
подивитися б.

Марія Макарівна. Від ме
ню ситий не будеш. Я вам 
скажу, що у нас готове.

Іван Васильович. Кажіть, 
бо вже геть живіт підвело.

Марія Манарівна. На пер- 
Віє — борщ, на друге — ес
калоп, котлета.

Іван Васильович. Так то ж 
порційні страви...

„МЕНІ Б
Мерія Макарівиа. Хай це 

вас не хвилює.
Офіціантка зникає. Іван 

Васильович терпляче чекає. 
Нарешті йому подають 
борщ. Він хапеє ложку і за
черпує страви. Перша про
ба виявилась невдалою. На 
обличчі з'явилася болісна 
гримаса. Іеан Васильович 
подумає і почав вивчати 
страву візуально. — «Ні, по
хоже на борщ. І червонува
те, і кисле. Тільки ж запах...» 

Відклавши ложку, гісіь 
ресторану оптимістично по
думав: «Почекаємо друго
го». Дочекееся. Друге (від
бивна котлета) з грюком 
упало на стіл. Іван Василье
вич ударив по ній виделкою. 
Не пробив. «Ну й жартівни
ця ж ця офіціантка,—поду
мав. — Замість відбивної 
шмат цеглини поклала».

— Шановна, — люб'язно 
звернувся він до своєї го
дувальниці, — а це їеги 
можна? ■

— Можна, — спокійно 
відповідала.

У Івана Васильовича ур
вався терпець:

НЕНЮ...“
— Покличте, будь ласка, 

директора.
«І де боно таке взялося?» 

— подумала офіціантка, і 
посміхнулась: — А дирек
тора немає.

— Як?
— Геть немає, перейшов 

на іншу роботу.
Такого удару гість не че

кав. Розгубився на мить. 
Тільки на мить.

— Тоді, будь ласка, шеф- 
кухаря.

Тепер уже розгубилась 
офіціантка.

— І книгу скарг та препо
зицій, — завдав смертель
ного удару Іван Васильович.

Шеф-кухар повагом ви
йшла з кухні. Оглянувши її, 
гість вирішив краще не спе
речатися.

— Мені б книгу, — тихо 
мовив.

Голос у шеф-кухаря ви
явився тендітним і лагідним.

— Я вам страви заміню. 
Це все ті, діпчата-практи- 
кантии.

Гість відразу відчув слаб
не місце противника.

— Книгу мені! Скерг і 
пропозицій!

— А-а! Книгу?! — Очі 
шеф-кухаря зловісно збли«'- 
нули.

Іван Васильович схопив 
плащ і, приховуючи острах, 
повагом рушив до дверей.

» » #
Як з’ясувалося потім, ні

яких практиканток у ресю- 
рані «Вись» не було. Кухарі 
користуючись відсутністю 
директора (він справді пе
рейшов на іншу роботу), 
істуЕали недоброякісні 
страпи, а офіціантки трима
ли зал для відвідувачів в ан
тисанітарному стані, не по
давали меню, що дозволило 
їм брати з людей стільки 
скільки заманеться. Адже 
перевірити їх неможливо 
ціни в меню. Свою ж нед
балість і неохайність вони 
переклали на уявних дівчаг.

Карел Чапек радив закін
чувати фейлетони таким за
питанням: «Куди дивиться... 
такий-то?» Хочеться й нам 
запитати: «Куди дивиться
голова ЛАаловисківської рай- 
споживспілки Андрій Васи
льович Бурлачєнко? І куди 
довиться районний штаб 
«Комсомольського прожек
тора»? І куди дивиться...» 
Останньому «і» ми направи
мо матеріал на розсліду
вання.

В. ІВАНОВ.

Кіровоградський державний педагогічний інститут
імені О. С. Пушкіна

ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
иа денне підготовче відділення

па такі спеціальності: фізика і математика, фізичне 
виховання, російська мова і література, українська 
мова і лііерат}ра, музика і співи, англійська моиа, 
педагогіка і методика початкового навчання.

На відділення приймають громадян Із закінченою 
середньою освітою з числа передових робітників, 
колгоспників І звільнених у запас із лав Радянської 
Армії та ВІйсьново-Морсьного Флоту за направлення
ми промислових підприємств, будов, підприємств 
транспорту і зв’язну, геологорозвідувальних і' топа- 
графогеодезичних підприємств і промислових об'єд
нань у сільському господарстві, а також командуван
ня військових частин за рішеннями загальних зборів 
і рекомендаціями партійних, комсомольських тз 
профспілкових організацій.

Вступники тіа підготовче відділення • повинні мати 
ие менше одного року безперергною стажу на остан
ньому місці роботи, не рахуючи часу роботи учнем-

Слухачів забезпечують стипендією і гуртожитком.. 
Після закінчення навчання й успішного ' складання 
випускних екзаменів слухачів зараховують 
ми перших курсів відповідних факультетів 
РУ-

Приймання документів — з 1 жовтня по 
лада (для звільнених з лав армії восени 
січня). Співбесіди т— з Ц по 25 листопада.

Початок занять з 1 грудня. 
Строк навчання — 8 місяців.
Вступники подають заяву па ім’я ректора, 

лепня встановленого зразка, характеристику, 
сапу керівниками підприємства (військової ч 
партійної, і----- -■ *~ І_____;
цій. завірену печаткою, документ про середню освіту

студента- 
стаціопа-

10 листе-.
— по 15

1

направ- 
підпн- 0 

.... частини). В 
комсомольської і профспілкової оргакіза- й
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