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ми — ЗА МИРІ

Гренада моя
В кривавих загравах, 
У чорній Імлі
В Марійському морі 
Шматочок землі.
І юності пісню
Пригадую я: 
•Гренадо, Гренадо, 
Гренадо моя...»
На мирний цей острів, 
Як на полігон. 
Морських піхотинців 
Послав Пентагон.
Убивця впритул 
У свободу стріля... 
Гренада, Гренада,

Гренада моя... 
Розстріляний острове, 
Горе твоє 
Борцям-патріотам 
Відвагу дає!
І лине до тебе
Мій голос здаля: 
«Гренадо, Гренадо,

Гренадо моя!..» 
Цинічно й зухвало, 
Застрявши у лжі, 
Втручаються янні 
У справи чужі.
Та жало отруйне 
Зламає змія!

Тримайся, Гренадо, 
Гренадо моя!
Бандитам — гдньба! 
Ризикований Крон: 
Пан Рейган
Безглуздо натис 

на
Лиш правда в бою
Переможе тооя, 
Далека і близька 
Гренадо моя!

курок.

Костянтин ЛЕСЬЄВ.
с. Солгутове, 
Гайворонський район.
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На знімку: вчитель- І 
на 2 «А» класу школі» 
№ 8 м. Кіровограда Тетя- І 
на Петрівна КОЛОСОВА 
знайомить своїх вихован- | 
ців з проектом реформи 
про школу.

Фото М. ВЛАСЕННА.
* * * І

(МАТЕРІАЛ ПРО ОБ- | 
ГОВОРЕНИЯ ПРОЕКТУ 8 
ЦК КПРС 
НАПРЯМИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ І 
ПРОФЕСІЙНОЇ шко
ли» ЧИТАПТЕ НА 2-й 
СТОРІНЦІ).

«ОСНОВНІ 
РЕФОРМИ

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ІЦс і двох років не минуло звідтоді, як прийшла пра
цювати на птахофабрику Алла Пожидаева. А висе сьо
годні про неї говорять як про кваліфікованого спеціа
ліста. Бо сприяли цьому старші, досвідчені пташниці, 
сприяли успіхи підприємства і рідного колгоспу імені 
Жданова. Та й чи могла дівчина працювати абияк у од
ному з кращих комсомольсько-молодіжних колективів 
Новоукраїнського району? Минулий рік КМК завчасно 
виконав річні плани за всіма показниками. І в успіхові 
колективу чималий внесок молодої пташниці Алли По- 
жидаєвої.

Фото В. ГРИБА.

КМК: СЛОВО І ДІЛО

НАПЕРЕДОДНІ АТЕСТАЦІЇ
З кожним роком гарні

шає ваша Олександрія. 
Будуються нові виробничі 
корпуси, дитячі садки, 

.щколи. .Особлива увага 
приділяється • житловому 
питанню. Досить сказати, 
що в 1982 році будівель
ники подарували мешкан
цям 56551 квадратний 
метр житла. Не знизилися 
темпи будівництва і в сер
цевинному році п’ятирічки. 
Тільки за перше півріччя 
600 сімен отримали нові 
бл агоустроєн і кварти рн. 
Ось і недавно, напередод
ні Нового року, будівель
ники ввели в експлуатацію 
будинки загальною пло
щею 31368 квадратних 
метрів.

Чималий внесок у цю 
справу зробила молодь 
тресту. У свій час в усіх 
комсомольських групах 
пройшли збори З ЄДИНИМ 
порядком денним, на яких 
ішла ділова й принципова 
розмова про нерозв’язані 
ще проблеми. Спілчани на
мітили шляхи ліквідації 
недоліків. 1 багато комсо
мольсько-молодіжних ко

лективів дотримали слова, 
даного на зборах. Цс в 
першу чергу стосується 
комплексної комсомольсь
ко-молодіжної бригади 
БУ-5 (бригадир В. Узлов) 
та КМК малярів БУ-3 іме
ні 60-річчя ВЛКСМ (бри
гадир Г. Русаков). Сер
йозне ставлення до дору
ченої справи, висока 
якість роботи, міцна тру
дова дисципліна — все це 
забезпечило високу про
дуктивність праці найкра
щих колективів.

Завершився третій, сер
цевинний рік п’ятирічки. 
В комсомольських групах 
уже обговорено соціаліс
тичні зобов’язання на 
1984 рік. Молоді робітни
ки тресту, аналізуючи під
сумки року, поставили пе
ред собою індивідуальні 
завдання, які будуть за
тверджені під час громад
сько-політичної атестації 
учасників Ленінського за
ліку у нинішньому місяці.

В. ДЕМУРА, 
секретар комітету
комсомолу тресту 
«Оленсандріяважбуд».

Четвер, 19 січня 1984 року

Тваринники колгоспу Імені XX з’їзду КПРС — одні з 
Ініціаторів почину по розгортанню боротьби за дальше 
зростання продуктивності громадського стада, збільшен
ня виробництва молона, м’яса у нинішній стійловий пе
ріод. Протягом нього вони зобов’язалися надоїти від 
кожної норови по 2000 кілограмів молока.

Останні роки перше місце у соціалістичному змаганні 
тваринників господарства (і друге місце в районі), ян 
правило, виборює молочнотоварна ферма № 2. І це не 
дивно. Успіх працівників ферми грунтується на проду
маній роботі по поліпшенню догляду за худобою, понов
ленню стада. Особливість ферми: тут трудяться молоді.

У свій час КМК обговорив статтю знатного хлібороба, 
Герол Соціалістичної Праці, бригадира транторної брига
ди колгоспу «Росія» Новоукраїнського району Віктора 
Степановича Андріяша. Члени колективу поставилися 
до питань, порушених В, С. Андріяшем, з усією серйоз
ністю й відповідальністю. Вишукані після обговорення 
резерви дали свої плоди: підвищилася продуктивність 
молочного стада.

І сьогодні, коли начебто можна було б заспокоїтись на 
досягнутих успіхах, члени колективу вирішили ще раз 
обговорити проблеми, порушені у статті В. С. Андріяша.

«ДІЯТИ
Керівний КМК Володи

мир Міщенко:
У кожного з нас ще в 

дитинстві зароджується 
думка про майбутню про
фесію. З роками, буває, 
ця думка, змінюється. Мої 
ж давні мрії збулися: я 
став працювати дояром.

Що мені дали тринад
цять років роботи на фер
мі? Безперечно, досвід. 
Але й сьогодні не вважаю, 
що пройдений шлях дає 
підстави думати, що для 
мене немає нерозв’язаних 
питань. Коли обговорюва
ли статтю В. С. Андріяша, 
не міг пропустити рядків,’ 
де йшлося про ощадли
вість. Для мене це — еко
номія кормів. Як економи
ти корми? І чи можливо 
взагалі економити на хар
чах? Можливо. І вчитися 
це робити нам є в кого. 
Ось хоча б у досвідченої 
доярки Галини Григорівни 
Олефіренко. Жоден грам

ПЕРШИЙ ПАМ’ЯТНИК ІЛЛІЧУ
Історію створення ПРИПІЛ 

го у світі пам’ятника В і 
нп ї'сД'і становленого 24 січі

помоіли ВІДТВОРИТИменти, спогади " ДОку- зібрані п З стеранів.

ДРУЖба. Де.чегапИ плг- ?'”циа 
'ЗДили до В. 1 Леї іна Тп"'<ІП лнея З НИМ. леі!'на, ради- 
бітні|Скл,відвідап^Вол^КІ П°’ 
ра Ілліча в Гопі оло«и'-'п- ГО «о ем“й-,,Евхі-'=оаАОО.

І

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

НАМ ТРЕБА!..»
цінного продукту в неї не 
пропадає. Згодовує вона 
стільки, скільки потрібно 
для раціону.

Тетяна Шурунга, дояр
ка:

— ...І кожного разу під
доює корів. Чого гріха та
їти: хіба кожна з нас ро
бить це завжди? Ні. А при 
піддоюванні кілька літрів 
молока можна добрати, 
та ще й найжирнішого. 
Мабуть, саме тому в неї 
найвищі минулорічні надої 
на корову — 4300 кілогра
мів.

Я помітила, що і Валя 
Шевчук завжди піддоює. І 
взагалі, працюючи всього 
другий рік, та ще й з від
сталим стадом, вона зу
міла добитися високих по
казників — 3500 кілогра
мів молока минулого ро
ку надоїла.

Валентина Шевчук:
— Цей показник міг би 

бути ще вищим, якби нам 
забезпечили чітку органі-

Коли делегація поверну 
лася додому, робітники роз- повіли товаришам про неза 

волюції спорудитв на тири 

працював над с‘ 
Народний вмілець сам Ілліча 

фотографія- 

"монумент планувалось

відкрити 1 січня 1924 року, 
але люті морози не дали 
змоги вчасно закінчити спо
рудження постаменту — 
замерзав бетон. Торясества 
перенесли на 22 січня, річ
ницю початку першої ро
сійської революції.

Того морозного ранку по
тяглись у Глухово святково 
вдягнуті робітники, жителі 
навколишніх сіл. Зібралось 
кілька тисяч чоловік Наст
рій був піднесений, ніхто 
не міг припустити, ІЦО в ці 
хвилини секретар партосе- 
редку І. Квасмаи приймав 
но телефону страшну звіст
ку з Москви.

Зійшовши па трибуну, вів 
сказав:

• № 8 (3359). Q Ціна 2 коп.

зацію роздачі кормів. 
Треба наполягати на тому, 
щоб годівлю худоби здійс
нювати кормороздавачем. 
Менше губилося б кормів, 
та й нам легше було б.

Валентина Панасівна Ко- 
беляк, доярка:

— Все це, звичайно, 
правильно. Але хіба тіль
ки в цьому резерви? По
думаймо і над отаким. До
ярка робить ніби все пра
вильно: вчасно видоїть, 
нагодує, прибере і тому 
подібне, а результати — 
не вражають. Чому? Тому, 

що робота на фермі — 
творча. Бона не передба
чає роботи «від дзвінка до 
дзвінка». Коли треба — 
залишся ще на годину, на 
дві, коли цього вимагає 
майбутній результат. Ро
бота творча вимагає гли
бокого знання продуктив
них можливостей корів, їх 
поведінки...

Наталя Колос, доярка:
— А це багато в чому 

залежить від нас самих, 
від нашого ставлення до 
тварин. Чого у нас тільки 
не буває: рознервуєшся
іноді і злість на корові 
зганяєш, стусанів їй даєш. 
І в мене було так колись; 
тепер же позбулася цього.

Якщо всі будуть стави
тися до корів так, як Ва
лентина Шевчук, то, впев
нена, від цього ми тільки 
виграємо.

Розмову підсумовує Во
лодимир Міщенко:

—Все сказане вами, дів
чата, заслуговує особливої 
уваги. Я пропоную кожній 

провести такий експери
мент. Уважніше придивіть
ся, запитайте себе після 
роботи: чи все зроблено 
мною так, як належить? 
Мірилом вашої совісті й 
будуть ваші дії після цьо
го.

Хотілося б наголосити 
ще ось на чому. Гадаю, 
нам треба завжди ставити 
перед собою завдання 
щонайбільші. Середньо
річний надій від кожної 
корови торік у нашому 
колективі становив 3300 
кілограмів молока. А в де
яких районах області на
доюють по 5—6 тисяч кі
лограмів. Там умови кра
щі — скажете ви. Тож да
вайте й ми будемо ство
рювати подібні, тим біль
ше, як сьогодні з’ясувало
ся, багато що залежить від 
кожного з нас. Звичайно, 
6000 кілограмів для нас 
поки що тільки мрія. Але 
йти до неї, думаю, обов’я
зок і честь кожного тва
ринника!

Коментар секретаря 
партійної організації гос
подарства Валентина Фе
доровича Музики:

— Значення питань, по
рушених у сьогоднішній 
розмові, важко переоціни
ти. Вона підтвердила, що 
молодь ферми (однієї з 
кращих в районі) прагне 
довести своє право бути 
на передових позиціях 
трудової битви за вико
нання Продовольчої про
грами. І підтвердження 
цьому — підвищені соціа
лістичні зобов’язання
кожного члена колективу, 
слова яких, як правило, з 
ділами не розходяться.

Щира, відверта вийшла 
сьогодні розмова. Вена 
довела ту думку В. С. Ан
дріяша, що саме молодим 
нести естафету трудових 
поколінь, долати нові ви
соти. А коли ця молодь 
непримиренна до недолі
ків, то й праця їй у ра
дість. А це — головне.

Розмову записав 
А. БЕЗТАКА.

Бобринецький район.

— Ми з вами, дорогі то
вариші, мали намір відкри
ти монумент нашому рідно
му Іллічу, а доведеться від
кривати йому пам’ятник...

Три дні 1 три ночі горіли 
біля пам'ятника вогнища, 
три дні і три ночі стояли 
робітники в почесній варті. 
Глуховці прощалися з Лені
ним...

У ті дні газета «Правда» 
писала: •.’Тисячі пам’ятників 
ставить світовий пролетарі
ат тов. Леніну. Глуховці по
ставили першими...»

Стоїть у Ногінську па
м'ятник Іллічу. Перший у 
світі.

А. СИВЦОВ, 
кор. ТАРС.

Ногінсьн,
Московська область.
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ЗІ словом
ПАРТІЇ—

ДО НАРОДУ
У комітеті комсомолу виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка» від- 

с "Г'пп=гампигтями системи комсомольського політнав-
чання. Зони детально 96г0В?АооИ_'?Лп^Л?^ЕТіКі?гЕмпоЕНПТЬ по вивченню і пропа- 

у '(зліва направо): секретар номітету комсомолу В. ШПАК, пропа- 
'ЕСТОВЕНКО, В. ЛОМАКІНА, Л. МАНДЄВА, заступник секретаря но- 

Фото І. МАСЕНКА.

булася бесіда з молодими пропагандистами системи комсомольського 
ганді матеріалів грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС»Н З З НІ М К-і"-« ипнтолЬ гоипотап илмітпти мп 
гандисти І. БЕРІ---------------
мітету комсомолу 0. ГОНЧАРЕНКО.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС «ОСНОВНІ 
НАПРЯМИ РЕФОРМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

І ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ»

Орієнтир на професію
У ці дні проект • ЦК 

КПРС «Основні напрями' 
реформи загальноосвіт
ньої і професійної школи» 
активно, зацікавлено обго
ворюють у навчальних 
закладах і на підприємст
вах, установах, у колгос
пах і радгоспах, кожній 
радянській сім'ї.

На адресу обкому ком
сомолу. редакції газети 
надходять численні відгу
ки, де люди різного віку, 
професій, інтересів схва
люють цей важливий до
кумент, пропонують свої 
доповнення до проекту 
реформи про загальноос
вітню і професійну школу.

Деякі з них ми пропону
ємо вашій увазі.

Бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС, Новоукраїн- 
ського району, двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталов:

— Я впевнений, що уч
нівська виробнича бригада 
ще не повністю використо
вує всі свої можливості. 
Вона повинна стати 
справжньою школою ма
сової підготовки спеціаліс
тів для села. Необхідно 
розробити науково обгрун
товану систему трудового 
виховання в навчальних 
виробничих комбінатах. 
Кожна шкільна виробнича 
бригада повинна стати 
структурним підрозділом 
господарства з елементами 
госпрозрахунку.

Пора нарешті перестати 
грати зі школярами в 
працю. Назріла необхід
ність дозволити учням 7— 
10 класів самостійно ко
ристуватися механізовани
ми знаряддями праці. Кон
ституція СРСР забороняє 
дитячу працю, не зв'язану 
з навчанням і трудовим 
вихованням. Але праця 
підлітків на сучасних ком
байнах, тракторах є саме 
такою, яка міцно пов’яза
на із навчанням і трудо

вим вихованням. Все це, 
па мою думку, повинно 
бути відображено в пунк
ті 20 проекту реформи.

Учитель Гайворонської 
СЮ 1, кандидат педа
гогічних наук А. Б. Рєзнік:

— Пункт 11 проекту 
варто доповнити так: 
«Студентам педвузів та 
університетів оволодівати 
програмами гуртків
«Учись учитися», щоб на
далі взяти на себе керів
ництво ними».

Молоді педагоги Віль- 
шанського району:

— Поглибити вивчення 
студентами педвузів основ 
сучасного школознавства. 
Педагогічним інститутам 
спільно з органами народ
ної освіти постійно підви
щувати рівень стажування 
молодих учителів.

Діолоді вчителі Світло- 
водського району:

— Необхідно значно по
ліпшити організацію і зміст 
педагогічної практики сту
дентів. Значно розширити 
активну педагогічну прак
тику, ширше залучати до 
керівництва практикою 
кращих педагогів.'

В усіх педвузах ввести 
обов'язковий курс «Мето
дика піонерської і комсо
мольської роботи в шко
лі».

Г. Артеменко, секретар 
комітету комсомолу
М.ПТУ № 2 імені Героя 
Радянського Союзу О. С. 
Єгорова м. Кіровограда:

— Пункт ЗО необхідно 
доповнити, звернувши осо
бливу увагу на розвиток 
інженерно-педагогічної ос
віти, тому що інженерів- 
педагогів нині готує тіль
ки Свердловський інже
нерно-педагогічний інсти
тут, який не може забез
печити кваліфікованими 
кадрами майстрів усіх 
профтехучилищ країни’

Матеріали підготувала
. Т. КУДРЯ.
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Комсомольська організа
ція киснево-компресорної 
станції Побузького нікеле
вого заводу імені 60-річчя 
СРСР відноситься до роз
ряду, як мовиться мало- 
численних. Але в центрі 
уваги колективу тут саме 
молодь.

З комсомольським вог
ником працюють юнаки, 
та дівчата станції. Систе
матично справляються зі' 
своїми змінними нормами 
на 120—125 процентів слю
сарі Юрій Бибич, Володи
мир Смелянець. токар Сер
гій Міняйло. їм також є на 
кого рівнятися. Молоді 
електромонтери Віктор Бі
лооку рськиіі, Сергій Наста- 
сієвськиіі з плановим зав
данням справляються на 
190,6 процента. Сергію 
присвоєно звання «Кра
щий за професією».

ВІСТІ З ПЕРВИННОЇ

Колектив 
сильний 
єдністю

Одним із активних ра
ціоналізаторів станції вва
жається комсомолець Вік
тор Білоскурський. Мину
лого року він вніс чотири 
раціоналізаторські пропо
зиції. Загальний економіч
ний ефект — більше тися
чі карбованців.

Трудова дисципліна ком
сомольців на належному 
рівні. За весь рік молоді 
металурги не прогуляли 
жодного дня. Це — резуль
тат профілактичних захо
дів по запобіганню пору
шенням.

Більшість комсомольців 
колективу працює па заво
ді понад чотири роки. За 
цей час вони полюбили 
свою професію і нині жи
вуть турботами і пробле
мами підприємства. Не 
шкодують сил, енергії для 
їх розв’язання. Радо тут 
приймають молоде попов
нення. І новачки відпові
дають взаємністю. Добре 
зарекомендував себе Ми
кола Коваль. Всього три 
місяці він на станції, але 
вже встиг завоювати авто
ритет своєю наполегливіс
тю, принциповістю. зав
зяттям.Уміють комсомольці й 
добре відпочити. Актив
ну участь у спортивних 
змаганнях беруть Микола 
Пишногуб. Сергій Міняйло, 
Сергій Настасієнко та ін
ші. І не тільки самі змага
ються, а й залучають до 
цього інших спілчан. А це 
ще більше згуртовує мо-

В. СТАХ.
емт Побузьке, 
Голованівський район.

у НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

У матеріалах червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС наголошено, що ос
новний смисл перебудови 
всієї ідеологічної роботи 
полягає в тому, щоб вона 
повніше відображала особ
ливості стану суспільного 
розвитку, відповідала духо
ві часу і високому культур
но-політичному рівню ра
дянських людей, враховува
ла активізацію пропаганди 
класового противника.

У відповідності з цими 
вимогами в нашому районі 
проводиться робота по під
вищенню ефективності і 
якості та наукового рівня 
лекційної пропаганди. Ор
ганізовуючи лекційну про
паганду, партійні організа
ції, первинні організації то
вариства «Знання» посилю
ють увагу до розширення її 
системних форм. Так, в тру
дових колективах району 
освоєно дев'ять циклів лек
цій. Серед них «КПРС — 
керівна і спрямовуюча сила 
радянського суспільства», 
«Економічна стратегія пар
тії на сучасному етапі», 
«Міжнародна політика
КПРС і Радянської держа
ви», «Рішення грудневого 
Пленуму ЦК КПРС, 9-ї сесії 
Верховної Ради СРСР — 
конкретна науково обгрун
тована програма дальшого 
розвитку народного госпо
дарства країни» та інші.

У центрі лекційної робо
ти ставимо найбільш живо
трепетні питання внутріш
нього і міжнародного жит
тя, боротьби за підвищення 
ефективності виробництва і 
якості роботи, зміцнення 
дисципліни і організованос
ті. 

Велику увагу приділяємо 
організації лекційної пропа

ганди серед молоді. До ви
ступів перед молодіжною 
аудиторією залучаються 
кращі лекторські кадри. В 
їх числі ініціативний ідеоло
гічний працівник, лектор 
районної організації това
риства «Знання» Микола 
Васильович Крамаренко. В 
своїх лекціях він здебіль
шого висвітлює ідеологічну 
боротьбу на сучасному ета
пі. Його лекції завжди ви
сокоідейні, мають насту
пальний характер. Вони міс
тять аргументовану критику 
чужих соціалізмові поглядів 
та оцінок, споживацької 
психології.

У районі працює ряд лек
торів, які нагромадили цін
ний досвід лекційної пропа
ганди серед молоді. Так, 
лектору районної організа
ції товариства «Знання» 
Галині Олександрівні Лосов- 
ській присвоєно звання за
служеного діяча культури 
УРСР, лектору Петру Васи
льовичу Щербині вручено 
почесну Грамоту обкому 
Компартії України.

Ми переконані, що саме 
кадри забезпечують ефек
тивність лекційної пропа
ганди. Підготовка досвідче
них пропагандистських і 
лекторських кадрів — одне 
з важливих завдань, постав
лених червневим (1983 р.) 
Пленумом ЦК КПРС.

Дуже добре, якщо підго
товка майстрів усного слова 
починається ще в школі. 
Практичні кроки в організа
ції учнівських лекторіїв 
зроблено в Устинівській, 
Седнівській, Докучаєвській 
середніх школах.

З метою активізації про
паганди міжнародної полі
тики КПРС і Радянської 
держави в районі створено 

клуб лекторіа-міжнародни- 
ків. Він об’єднав шістнад
цять досвідчених ідеологіч
них працівників, які висту
пають з питань міжнародної 
політики нашої країни. Се
ред них є лектори комсо
мольського віку. Учасники 
клубу провели бесіди «за 
круглим столом» в Устинів- 
ці, колгоспах імені Мічурі- 
на, імені Ватутіна, імені 
Карла Маркса, організову
ють для молоді вечори за
питань і відповідей. Раз на 
тиждень рада клубу випус
кає стінгазету «Коментар 
сатиричний до подій полі
тичних».

Партійні організації, пер
винні організації товарист
ва «Знання» спрямовують 
лекційну пропаганду на те, 
щоб вона справляла реаль
ний вплив на підвищення 
політичної і трудової актив
ності трудящих, на успішне 
виконання господарських 
завдань.

У районі непогано нала
годжено роботу інформа
ційно - пропагандистських 
груп. Вона будується так, 
щоб охопити виступами 
найвіддаленіші села, брига
ди, ферми, молодіжні тру
дові колективи. З метою 
поширення передового дос
віду в інформаційно-пропа
гандистські групи включа
ються кращі виробничники. 
Механізована ланка по ви
рощуванню цукрових буря
ків колгоспу імені Леніна, 
яку очолює заслужений ме
ханізатор УРСР А. ГІ. Гор- 
бенко, з року в рік виро
щує високі врожаї цукрових 
буряків. Виступи керівника 
цієї ланки у складі інфор
маційно -пропагандистських 
груп сприяють повсюдному 
впровадженню передових 
прийомів праці на буряко
вих плантаціях.

Партійні організації, пер
винні організації товариства 
«Знання» розробили заходи 
по поліпшенню лекційної 
пропаганди. Перш за все 
планується провести робо
ту по поліпшенню якості і 
ефективності лекційної про
паганди. З цією метою бу
де приділено увагу актуаль
ності усного слова, зв'язку 
його з життям. Приділяти
меться увага поліпшенню 
методичного рівня підго
товки лекцій, удосконален
ня тематичної спрямованос
ті лекційної пропаганди, 
пожвавиться робота школи 
молодого лектора.

І. САКАЛЬ, 
лектор Устинівсьного 
райкому Компартії Ук
раїни.

Після закінчення Красно- 
кутсьного льотного училища 
ось уже десять років пра
цює . в Кіровоградському 
авіазагоні Микола ДРЕЄВ. 
За ці роки трудився його 
АН-2 і в небі Казахстану та 
Узбекистану, і над полями 
Херсонської, Сумської та ін
ших областей України. По
над 6 тисяч годин безаварій
ного перебування в небі — 
такий результат М. Дреєва 
на сьогодні.

Але найбільше гектарів 
сільськогосподарських угідь 
обробив комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж, який очо
лює М. Дреєв, у Кіровоград
ській області. Тільки за ми
нулий рік екіпаж АН-2 вніс 
добрива, вів боротьбу з 
бур’янами, шкідниками на 
51 тисячі гектарах. Це на ЗО 
відсотків більше, ніж плану
валось.

Фото Ф. ГРОНДИ.

Заглядаючи

на рік уперед
Ще п'ятого грудня мину

лого року комсомольсько- 
молодіжна бригада прокат
ників С. Чуряпіпа з прокат
ного цеху № 2 Бєлорєцько- 
го металургійного комбіна
ту завершила план трьох 
років одинадцятої п’ятиріч
ки, а 11 грудня — річне 
завдання. До кінця грудня 
на свій понадплановий' ра
хунок молодіжним колектив 
записав ще 3000 тонн ка
танки. Ця бригада зробила 
найбільший внесок у до
строкове завершеная цехом 

річного плану і присвоєння 
нашій канатній і конструк
ційній катанці державного 
Знака якості.

Щомісяця на комсомоль
ських зборах групи аналі
зувався хід виконання со
ціалістичних зобов’язань. 
Провели прокатники комсо
мольський суботник і зароб
лені гроші перерахували на 
рахунок будівництва місь
кої алеї Героїв Радянського 
Союзу. У Фонд миру пере
раховано близько 250 кар
бованців. Взяли члени 
бригади участь і в міському 
факельному поході молоді 
на захист миру.

Недавно в передовій 
бригаді відбувся громадсь
кий захист соціалістичних

зобов'язань на четвертий 
рік одинадцятої п’ятирічки. 
Колектив твердо запевнив, 
що виконає його завдання 
теж достроково.' _о

Т. КОП’ЄВА.
Бєлорєцьк.

За своїм
календарем

Двісті двадцять вісім ро
бітників Давлекаповсьдої 
взуттєвої фабрики достро
ково завершили виконання 
виробничих завдань трьох 
років п’ятирічки. На цілий 
рік випереджають робочий 
календар Г. Я. Янбаева, 

ї- М. Газізова, Є. А. Вороб- 
нова та інші.

Найвищого виробітку до- 
топ Й1ТІ'"К ФабРИК" Вік- 
тор Михаилов, на ііого тру. 
1985*7 КаЛС"Дарі бс1’сз* нь

п С.’КОШЕЛЕНІЮ.
Давлеканово.

«Головне— 

почуття ліктя»
т2?к “"““’»“Я Про ПО.

І 5 в творчій СПІВДПУЖ

живості, неспокою) д£ 

сить впевнено панує в літ
об'єднанні.

Продовжують приносити 
плоди паші контакти. Якось 
зустрічалися ми з колекти
вом Республіканського ро
сійського драматичного те
атру, а якось —- з відомим 
башкирським композитором 
Римом Хасаповпм. ГІс так 
уже й багато часу минуло, 
а про один результат того 
контакту, здається, вже 
можна говорити. Члени літ
об’єднання Посип Гальпсрін 
та Аіірат Єниксєв працюють 
над ліродраматпчшім тво
ром, з яким і познайомили 
під новорічну завіс)' своїх 
товаришів.

У Айрата Єнпкеєва та 
Йосипа Гальпсріна є ще 

один співавтор. У свій час 
він блискуче прочитав опо
відання одного члена літ- 
об’єднання, потім цікаво 
проілюстрував повість ін
шого, а піші став співавто
ром ще двох. Цс — Стані
слав Мухамадєєв.

Уривки з нової поеми 
прочитала Світлана ХвоС- 
тенко, повідомив про за
вершення роботи над пое
мою Станіслав Шалухіп.

Є. Мальгінов, А. Єниксєв, 
II. Грахов підготували твор
чі програми, з якими вони 
у найближчі дні тижня ви
ступлять у Палаці імені Ор- 
джонікідзе.

Р. ХАКІ МОВ, 
керівник літоб’єднання. 
Уфа.
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У Голованівському 
СПТУ № 8 йшов урок 
мужності. Викладач істо
рії Петро Аркадійович 
Шевчук розповідав сво
їм вихованцям про вої
нів 96-ї гірської стрі
лецької дивізії полков
ника І. М. Шепета, які 
вели кровопролитні бої 
за Голочинським лісом у 
липні 1941-го. Тут, під 
Красногіркою, здійснив 
свій останній подвиг ко
мандир 209-го полку Ге
рой Радянського Союзу 
Г. В. Міклей. Його моги
ла поруч із могилою 
юних героїв підпільної 
комсомольської органі
зації «Спартак».

Фашисти на/иагалися 
відтіснити міклеївців, 
щоб розширити прорив. 
Сім днів стояв полк на 

“—зайнятих позиціях. Влас
не, то вже був не полк, 
а кілька поріділих взво
дів. Але й ці невеликі 
загони, в яких закінчува- 

в ико
не від- 
назад. 
пере- 

основним 
і знову завдати

лися боєприпаси, 
нували наказ — 
ступити ні кроку 
Щоб дати змогу 
групуватись 
силам 
нищівного удару ворогу. 
Фашисти несли відчутні 
втрати.

І тут, під Голованівсь- 
ком,тризали кровопро
литні бої. Невеликі групи 
червоноармійців відби
вали атаки гітлерівців, 
виходячи з ворожого 
кільця. Падали солдати. 
Поранених і знесилених, 
фашисти відправляли їх 
у тимчасовий концентра
ційний табір, що містив
ся в селищі над стазом 
у вибалку. Щодня тут 
тривали масові розстрі
ли, фашисти чинили 
жорстокі розправи...

* >■:
Після того уроку муж

ності члени патріотично
го клубу «Батьківщина», 
яким керує Петро Арка
дійович, розділились на 
кілька загонів і вируши
ли в похід 
шепетівців. 
маршрутів 
останнього
Радянського Союзу Ген- 
надія Міклея.

Ще не дійшли до того

1
місцями боїв 

Один із 
— на місце 

бою Героя 

колишнього пшеничного 
поля, де був смертель
но поранений командир 
/09-го полку, і зупинили
ся на околиці лісу. Тут 
ВИДНІЛИСЯ окопи, що з 
роками обсипалися, 
комсомольці зустріли 
Никифора Кіндратовича 
Мельничука, який пас на 
галявині корову.

Куди йдете, діти? 
— запитав дід, — По кві
ти чи гриби збиратиме
те?

Тут десь, кажуть,

була солдатська могила, 
— відповів вчитель П. А. 
Шевчук. — Точніше, те 
місце, де загинуло три 
воїни. їх останки перене
сено в братську могилу, 
а імена солдатів й досі 
не встановлено...

— Троє, кажеш? — дід 
на якусь мить замислив
ся, а потім одказав: — 
Якщо троє, то я знаю, 
де це. Ось припну свою 
рябуху та й підемо до 
вікового дуба. Я трид
цять літ тому цвях у ньо
го забив. Якщо знайдемо 
його, то місце те точно 
встановимо.

Прийшли до велетен
ського дерева. його 
стовбур обріс мохом, 
кора поорана рівчаками. 
Петро Аркадійович вий
няв із речового мішка 
мисливський ніж і подав 
Никифору Кіндратовичу.

— Забив я цвях на ви
соті плеча, — мовив ста
рий Мельничук. — З 
боку, де пагорбок —ко
лишня могила.

І почав шкребти кору. 
Нараз щось заскреготі
ло, і дід полегшено зіт
хнув:

— Так, це саме той 
дуб.

І згадав Никифір Кінд
ратович, як улітку сорок 
першого тут зав’язалась 
перестрілка між оточен- 
цями і гітлерівцями. 
Троє солдатів у полиня-

Сі 

них гімнастерках, з пере
бинтованими головами 
залягли в кюветі і від
стрілювались до остан
нього патрона. їх знайш
ли біля дуба... Баклаги 
їхні були прошиті куля
ми, магазини автоматів 
порожні. А поруч валя
лось кілька рудуватих 
гільз. Одну гільзу було 
знайдено в нагрудній 
кишені бійця — смагля
вого, з чорним чубом.

— Там — клаптик 
перу, — розповідав

па-
ДІД-
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— 1, здається, одне сло
во на нім — Горданія. 
Та це неточно. Бо клап
тик той зітлів, — мабуть 
гільза була погано заку
порена. Але прізвище 
схоже на грузинське — 
Горданія чи Орданія...

І почались довгі пошу
ки. П. А. Шевчук зі свої
ми вихованцями писав 
листи в різні архівні ус

танови, музеї. Згодом 
поїхав до Одеси, і там, 
0 обласному державно
му архіві, перегорнув 
тисячі сторінок пожовк
лих паперів. Нарешті 
знайшов список воїнів, 
котрі загинули в районі 
Голованівська. Г1_ 
усім шукав 
Горданія чи

Перед- 
прізвище 

. Орданія. І
ось знайшов: Жорданія, 
Жорданія Таймураз Сам
сонович, 
Червоної 
чхутським

призваний до 
Армії Лан- 

райвійськ-

ТАЙМУРАЗЕ!

коматом Грузинської 
РСР. «Стривай, стривай! 
—замислився Петро Ар- 
кадійович. — Є в Грузії 
містечко Ланчхути, а там 
профтехучилище № 8, з 
яким ми хотіли налаго
дити зв’язки. У них 
восьме, і у нас — вось
ме. Тому й вибрали таку 
адресу...» Лист-відповідь 
не забарився. Писала

Софія Миколаївна Жор- 
данія. «Ми отримали по
хоронку, що молодший 
брат мого чоловіка Того 
Самсоновича Таймураз 
пропав безвісти десь у 
ваших краях...»

Так, тепер уже немає 
сумніву: біля вікового 
дуба був похований 
гвардії сержант Тайму
раз Самсонович Жорда- 
нія, уродженець грузин
ського села Лашисчала.

І знову слідопити пи
шуть листи в Грузію. А 
звідти одержують нові 
відомості про Таймураза 
— від братів Таймураза 
Михайла, Того і Реваза, 
від Софії Миколаївни, 
котра пережила блокаду 
в рідному Ленінграді.

І ось у травні наступно
го року Петро Аркадійо- 
вич Шевчук отримує те
леграму з Тбілісі і Бату
мі: «їдемо до нашого
брата», «Зустрічайте на 
свято Перемоги».
Реваз і Того Жорданії, 

прибувши в Голова- 
нівськ, одразу попроси
ли Петра Аркадійовича 
показати їм те місце, де 
загинув Таймураз. Довго 
стояли біля старезного 
дуба скорботні брати. 
Відкупорили тут пляшку 
грузинського вина, яке 
було зроблене восени 
сорок першого.

— Думали почастува
ти ним Таймураза, як по

вернеться з фронту, — 
мовив Реваз Самсоно
вич. — І, наливши пов
ний келих, пригубив йо
го.

— За тебе, їаймураз! 
За пам’ять про тебе! Бо 
ти живий, бо про тебе 
пам'ятають добрі і щед
рі друзі-українці.

Коли брати вирушали 
на Україну, то сподіва
лись, що заберуть остан
ки брата в Ланчхути. Але 
тут, біля дуба, їх уже 
немає. Стоїть в Голова- 
нівську обеліск, тут і 
надмогильні мармурові 
плити. На одній з них зо
лотом викарбувано ім’я 
їхнього брата: «Жорда
нія Т. С...»

Поклонились братській 
могилі й знову вдячно:

— Спасибі за пам’ять, 
дорогий Петре Аркаді- 
йовичу, брате наш, дру
же наш, людино добра!

І запросили вчителя в 
Тбілісі і Батумі, в Ланч
хути.

Поїхав Петро Аркаді
йович з дружиною, повіз 
яблука зі свого саду, по
віз український рушник 
і паляницю, 
землі з першої 
Таймураза.

А через рік Жорданії 
знову вирушили в Голо- 
ванівськ. На цей раз тут 
вже чекали сина Михай
ла Самсоновича — Рама
за з дружиною.

Так появилися у Петра 
Аркадійовича і його сі
м'ї ще одні добрі друзі, 
родичі.

А потім ще і ще 
збільшувалась його рід
ня— поріднилися з ним 
сім’ї полеглих героїв 
Г. І. Сисоєва, К. П. Лоба
нова, С. Г. Бісерова, чиї 
імена довго були невідо
мими.

Так стали близькими 
люди, зріднені одним 
найсвятішим почуттям — 
високою пам’яттю про 
людей, які на полі бою 
здобули безсмертя і во
ни тепер живі серед нас. 
Бо ми думаємо про них, 
як про живих...

М. ВІНЦЕВИЙ, 
смт Голованівськ.
На знімку: Тайму

раз ЖОРДАНІЯ.

І вузлик 
могили

СЕСІЯ. СЕСІЯ? СЕСІЯ!•екзамени прийме життя на приз
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Через примхи погоди цьо
горічну зиму зимою назвати 
важко. На календарі уже 
друга половина січня, а во
на ще не порадувала нас 
ні глибокими наметами, ні 
хурделицями. Хапає мороз 
за щоки, за носа, колючи
ми голочками впивається в 
руки, якщо рукавички забу
ті дома. Та коли надворі 
холодно, то у студентських 
аудиторіях жарко.

Прийшла сесія. Це і не
доспані н'очі, і десятки під
ручників, монографій, конс
пектів, перечитаних бук
вально за два—три передек
заменаційні дні, це і тверда 
впевненість у тому, що нічо
го не знаєш, нічого не па
м’ятаєш і на іспитах обо
в’язково завалишся. Для 
тих, хто став студентом 
тільки в цьому навчальному 
році, все це буде вперше. А 
для третьокурсників відді
лення товарознавства не
продовольчих товарів коо
перативного технікуму іме
ні М. И. Сая ця сесія —• пе
редостання. Ніші всі три ек
замени складені, у книжках 
успішності стоять заслуже
ні оцінки, а хлопці і дівчата 
відпочивають на зимових 
канікулах. Але давайте по- 

^'■‘вериемось па тиждень на
зад, коли учні групи 18/31 
складали останній іспит зи
мової сесії.

... За вікном м’яко падає 
сніг, в аудиторії тиша. Не 
насторожена, не дзвінка, 
готова ось-ось вибухнути, 
а спокійна і врівноважена. 
Шестеро дівчат схилились 

над екзаменаційними біле
тами, готуються відповіда
ти, а Тетяна Дзюбенко уже 
розкладає на столі перед 
екзаменатором Раїсою Ро
манівною Степанснко різно
манітні прилади і предмети, 
які потрібні для виконання 
практичних завдань. Група 
складає іспит із товарознав
ства непродовольчих това
рів, тобто спецднсцнпліну. 
Отже, знання ' тут потрібні 
особливо глибокі і доскона
лі. Це, ГЮ суті, один з най
важливіших іспитів, бо саме 
на успішному освоєнні цьо
го предмета базуватиметься 
майбутня робота сьогодніш
ніх учнів технікуму. І тут 
не допоможе ні рятівна 
шпаргалка, ні підказка то
вариша.

— Про шпаргалки чи під
казки не може навіть іти 
мова, — говорить Раїса 
Романівна. — Як бачите, 
дівчата заходять в аудито
рію тільки з листочком па
перу і книжкою успішності. 
У кожному квитку, крім за
питань з теорії, є практичне 
завдання — перевірити 
якість товару, визначити йо
го сорт, маркіровку, вияви
ти браковану продукцію.

Таня Дзюбенко відпові
дала швидко і впевнено, 
легко переходила від одного 
питання до іншого. Без 
особливих зусиль дівчина 
розповіла про вимоги до
щипкових музичних інст
рументів, визначила їх
маркіровку. Р. Р. Стспапен-
ко була задоволена добре 
продуманії ми відповідями

учениці.
— «Трійки» я ставлю ду

же рідко, — каже Раїеа 
Романівна. — Не тільки то
му, що цс моя група, з 
якою працювали разом над 
предметом. Справа в тому, 
що знання в більшості дів
чат відповідають вимогам 
навчальної програми.

Екзамен із товарознавст
ва вимагає 
знань з фізики, 
зичної справи.

різноманітних 
, хімії, му- 

Бо майбут
ній спеціаліст повинен доб
ре розумітись як на взутті 
чи одязі, так і на фото- чи 
мототоварах, музичних ін
струментах. Про цс говори
лось на лекціях, практичних 
заняттях, допомагали розі
братись у незрозумілих пи
таннях засідання гуртка то
варознавства • непродоволь
чих товарів, яким керує ви
кладач Андрій Федорович 
Фролов.

Попереду — останній нав
чальний семестр. Потім на
пружена пора державних 
екзаменів, сум розлуки з 
рідним технікумом і перші 
кроки у самостійне життя 
Якими вони будуть, зале- 
жить сьогодні і від викла
дачів навчального закладу 
і від самих учнів. Завтра у 
них буде більш суворий'і 
вимогливіш екзаменатор _
»фття. Воно цінує знання, 
добуті напруженою працею 
І нехай у трудових книжках 
майбутніх спеціалістів бу
дуть тільки добрі і відмін- 
ПІ ОЦІНКИ. 111
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ВИМІР 
ЦУКРОВИКІВ

Інструктором по спорту 
на Маловисківському цук
розаводі Віктор Цуцол 
працює вже десять років. 
За цей час він згуртував 
великий загін активістів, 
які допомагають йому на
лагодити роботу спортив
них секцій, груп ГПО та 
«Здоров'я». В колективі 
регулярно проводяться 
змагання за програмою 
спартакіади підприємства, 
в яких беруть участь пред
ставники всіх виробничих 
підрозділів. Тепер масо
вою фізкультурою і спор
том займається більше по
ловини всіх працюючих. 
Торік, наприклад, тут під 
готовлено 152 значківш 
ГПО, 145 розрядників, за
проваджено виробничі 
гімнастику. . .

Головне ж V Діяльності

колективу фізкультури, 
який очолює заступник 
директора цукрокомбінату 
А. М. Федай, — дбати про 
цілеспрямоване впровад
ження комплексу ГПО.

Завдяки активізації ро
боти в групах ГГ10, по
ліпшилась вона і в секціях 
з ігрових видів спорту. Па 
першості Міністерства
харчової промисловості 
УРСР волейболісти, ска
жімо, стали переможцями 
турніру команд шостої 
зони, де майстерністю мі
рялися представники 
Херсонської, Кримської, 
Кіровоградської та Запо
різької областей. У півфі
налі вони взяли гору над 
спортсменами Кам’янець- 
Подільського м'ясокомбі
нату. У фіналі були п’яти
ми.

Коли в бригадах і цехах 
підприємства цукровики 
брали соціалістичні зобо
в’язання на 1984 рік, то 
поряд з намітками у ви
робництві накреслювали 
нові рубежі і в дальшому 
піднесенні масової фіз
культури і спорту. Всі 
комсомольці зобов’язалися 
скласти нормативи ГПО, 
взяти участь у змаганнях 
під девізом «Всією брига
дою — на'старт!». Нині в 
колективі підприємства 
триває огляд-конкурс 
спортивно-оздоровчої ро
боти, в якому беруть 
участь усі виробничі під
розділи.

І. МАРУЩЕНКО, 
старший методист об
кому профспілки ро
бітників харчової про
мисловості.

Облрада ДСТ «Колос» ви
значила десять кращих 
спортсменів 1983 року, се
ред яких і майстер спорту 
СРСР зі стендової стрільби 
Маргарита Заяц — минуло
річна чемпіонка та воло
дар кубка УРСР. До десятки 
кращих спортсменів області 
увійшов бонсер ВДСТ «Тру
дові резерви» Володимир 
Долгунь — стрібний призер 
VIII спартакіади республіки. 
Фото 10. ДНІПРОВСЬКОГО 

та В. ВЛАСНИКА.
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Громадянське 
змужніння
таланту

Наприкінці вересня минулого року на запрошення 
товариства любителів книги в області і м. Кірово
граді виступав перед читачами наш земляк — поет 
Дмитро Іванов. Його книгу «Заповіти мого роду» 
висунуто на здобуття республіканської премії «Чут
тя єдиної родини» імені Павла Тичини.

Знайомство з Дмитром 
Івановим відбулось мину
лої весни, під час ювілей
ного вечора, присвячено
го 100-річчю з дня народ
ження Д. Бедного, земля
ком якого є молодий по
ет (майже двадцять років 
тому він закінчив Губівсь- 
ку середню школу ім. 
Д. Бедного). А восени за
просили його в нашу біб
ліотеку. Відбулася зустріч 
з поетом, знайомство з 
його творчістю.

Недавно вийшла друком 
третя збірка Д. Іванова— 
«Заповіти мого роду» 
(К., Радянський письмен
ник, 1983). Радує і ліричне 
оформлення художника 
Є. Попова (до речі, він 
оформив і першу книгу), 
і майже вчетверо, порів
няно з першою книгою, 
зрослий тираж — 13 тисяч 
примірників.

Він не «обманув», як 
того сам побоювався, ні 
надій читачів, ні напутніх 
слів наставників. (Рецен
зентом нової книги був 
І. Драч, а в передмові 
Б. Олійника до неї сказа
но: «Дмитро Іванов — 
один з тих небагатьох, про 
кого можна без натяжки, 
без пом'якшених скидок 
на молодість сказати: поет 
від бога. У нього немає 
«прохідних» віршів. Навіть 
у менш вдалих із них обо
в’язково зблисне чистий 
діамант справжньої пое
тичної знахідки, якийсь

МОРКВА
ПРОТИ РАКУ

Результати експериментів 
проведених вченими канад
ського центру по вивченню 
ракових захворювань при 
університеті Британської 
Колумбії у Ванкувері, є до
датковим підтвердженням 
гіпотези про те, що вживан
ня моркви може відвернути 
утворення ракових пухлин.

Ці вчені виявили, що ві
тамін А і бета-каротин, які 
є у моркві, на 75 процентів 
зменшують число генетич
но уражених клітин в орга
нізмі людини, які небезпеч
ні тим, що можуть утворю
вати ракові пухлини. Групі 
людей з такими клітинами 
два рази на тиждень давали 
великі дози вітаміну А і бе- 
та-каротину і через три мі
сяці число уражених клітин 
скоротилося майже до нор
мального рівня.

Є підстави допускати, що 
зменшення генетичного 
збитку клітинам через кіль
ка років зменшить небезпе
ку виникнення ракових за
хворювань.

За матеріалами бюпетня 
іноземної науково-техніч
ної інформації ТАРС.

неординарний, свіжий
«хід»).

Відкриваємо книжку
поета, і на повні груди 
вдихнемо свіжість річко
вих берегів, красу степо
вих сіл Кіровоградщини:

По всій Тарасівні горять 
сади.

Отим квітневим 
запашним вогнем,

В мілкій траві 
ворушаться сліди,

Веселих ніг. сполоханих 
дощем...

Сила емоційного впливу 
поезії Д. Іванова, по-мо
єму, у високій больовій 
ноті співпричетності до 
простих, на перший пог
ляд, а насправді таких 
складних людських доль і 
характерів. І не тільки 
людських. Завдяки дуже 
поширеному в його книгах 
традиційно - фольклорно
му прийому персоніфіка
ції ми сприймаємо на рів
ні людської біду Рожевої 
квітки (...«вистрибнула з 
воза. їй ніжку переїхав 
грузовик...»), і біду остан
нього вола Сірого, якого 
спроваджують із села, ра
дість райдуги, що «пасеть
ся в долині», і русявого 
коника, що «на дірявім 
возі живого лугу обере
мок віз...»

Нашу мирну тишу пору
шують лише вибухи і спа
лахи воєнної пам’яті, а на 
Гренаді, в Нікарагуа — ці 
вибухи і спалахи — реаль
ні, свіжі... Тому, хоч поет 
належить до повоєнного 
покоління, в його віршах 
— перегук людини з істо
рією країни, відлуння вчо

МУРМАНСЬК. Знаменним і пам'ятним став 1983 рік у 
долі Григорія Матвієнна. У складі групи водолазів, а точ
ніше, акванавтів — працівників тресту «Арктикмор- 
нафтогазрозвідка» він опустився на глибину більше 240 
метрів і працював там понад дві години. Таке занурення 
у нашій прантиці було здійснене вперше. _

За трудові успіхи Григорій Матвієнко і його товариші 
були нагороджені орденом Дружби народів.

На знімну: анванавт Григорій МАївіс-нни на 
спеціалізованому водолазному судні «Спрут» перед зану- 

дно Баренцева «оря^ НДИСТЕРМд„д. 
фотохроніка ТАРС.

ПОЧАВСЯ
У Гайвороні розпочав

ся обласний конкурс на 
кращу постановку одно
актних п’єс радянських 
драматургів.

Першими звітували 
аматори сцени Мощенсь- 
кого сільського будинку

НА ЗДОБУТТЯ 
ПРЕМІЇ 

ІМЕНІ Ті. ТИЧИНИ 
«ЧУТТЯ ЄДИНОЇ 

РОДИНИ»

рашнього дня в сьогод
нішньому. Відчуваєш, як 
дорогі ДЛЯ нього ці рядки 
про героїв, ветеранів 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн:

Я теж дививсь, як град 
пшеницю трощить,

І чув, як серце мукою 
жахтить:

Знов на очах вмирає 
найдороясче,

А ти його не можеш 
захистить...

Гербами віршів Д. Іва
нова я вважаю не тільки 
наших сучасників: працьо
витих, мужніх, чесних, за
коханих, часом дивакува
тих людей. «Співгероями» 
у нього виступають уособ
лені до символів людські 
почуття, без яких людство 
не було б людством, мати 
стала б мачухою, а ремес
ло не вилилось би в твор
чість... Це материнська 
тривога і синівська любов, 
патріотизм і працелюбст- 
во творців. Власне, з цьо
го всього складається та 
заповітна спадщина, яку 
ми передаємо з роду в 
рід, з покоління в поко
ління.

Усі вірші Д. Іванова 
споріднює одночасний лі
ризм і громадянство, не
сподівані переходи від 
першого до другого 
(осоливо в ударних кінців
ках), приземлена конкрет
ність і в той же час — ро
мантична піднесеність, ін
дивідуалізована мова ге
роїв та багатий метафо
ричний світ, в якому вони 
«прописані».

Захоплюючись і спере
чаючись, хвилюючись і 
лукаво мружачись, а то 
(значно рідше) засуджую
чи чи зневажаючи «анти- 
героїв», веде нас поет 
своїм світом добрих лю
дей і надій.

Хай він ширшає і світлі
шає.

А. КОРІНЬ, 
член обласного літе
ратурного об’єднання.
м. Кіровоград.

КОНКУРС 
культури. Вони показали 
свою попу роботу ви
ставу «Мій спи» за тво
ром О. Очеретного. Ре
жисер—постановник, ху
дожній керівник СБК 
А. Бафян.

У Кіровограді виступав з концертами лауреат премії Ленінського комсомолу, 
заслужений дитячий хор Естонської РСР «Елерхейн».

На знімку: репетиція перед виступом. Фото І. КОРЗУНА.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
«А воно 
тече...»

У фейлетоні, під таким 
заголовком (опублікова
ний у «Молодому комуна
рі» 3 грудня минулого ро
ку), було піддано критиці 
відповідальних працівни
ків тресту «Кіровоград- 
міськбуд», які послабили 
контроль за якістю роботи 
будівельників. Так, напри
клад, після здачі в експлу
атацію будинків №№ 13, 
14 по вулиці Беляева но
восели виявили цілий ряд 
недоробок, а працівники 
жену № 9 не потурбува
лися про те, щоб їх якнай
швидше усунути.

Як повідомив редакції 
завідуючий житлово-ек
сплуатаційним відділом 
Кіровоградського міськви
конкому А. Я. Попов, за 
період експлуатації жит
лового будинку № 13 були 
виявлені дефекти системи 
опалення, мали місце ви
падки проривів радіаторів. 
Нині заявки на ремонт си
стеми опалення, що були 
передані в БУ-528, вико
нані в повному обсязі. А 
подача гарячої води буде 
здійснена після наладки 
установки до 1 лютого. 
Ремонт відмостки БУ 
«Спецбуд» проведе навесні 
цього року.

Звичайно, ми повірили, 
що саме так зреагували 
на критику. Це звичайні
сінька ВІДПИСКА. Бо до 
редакції продовжують 
надходити скарги від меш
канців будинку № 13 — 
ліфти не працюють; у дру
гому під’їзді відключено 
систему опалення, тому на 
сходових площадках й не 
течуть радіатори; у квар
тирі № 41 вони не при
кріплені до стін, водопро
від під будинком неутеп- 
лений і Т. Д.,і Т. п. Подібне 
і В будинку № 16. Проте 
Працівники жеку № 0 не 
реагують на скарги меш
канців мікрорайону.

Отож редакція чекає ді
євої відповіді від А. Я. 
Попова і від керівників 
ЬУ-4 тресту «Кіровоград- 
міськбуд» (начальник В. І. 
Вегеро) та БУ-528 (на
чальник Л. М. Іванов).

Якщо бажаєте працюва
ти па залізничному тран
спорті

вступайте
до Зиам'явського техніч

ного училища № 2.
Училище готує робітни

ків таких спеціальностей: 
помічник машиніста

електровозу
(приймають юнаків, 

звільнених із лав Радянсь
кої Армії зі скороченим 
строком навчання — 10,5 
місяця, стипендія — 72 
крб.);

телеграфіст
(приймають юнаків та 

дівчат, які мають закінче
ну середню освіту. строк 
навчання — 1 рік. стипен
дія — ЗО крб.).

Вступники проходять 
медичну комісію в Зна- 
м’япській поліклініці. По
чаток занять — у міру 
комплектування груп.

Для вступу треба подати 
такі документи:

заяву на Ім'я директора.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 6
ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ
із числа осіб, звільнених із лав Радянсь

кої Армії, у групи зі скороченим строком 
навчання (6 місяців) для набуття спеціаль
ностей:

токаря,
електромонтера,
електрозварника.
Початок занять — в міру комплектуван

ня груп.
Стипендія — 70 крб. па місяць, учнів за

безпечують гуртожитком.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград, 

вул. Декабристів, 26.
Дирекція.

ТОВАРИ - ПОШТОЮ
Ростовська -па-До- 

ну база Роспосил- 
торгу надсилає па 
замовлення населен
ня

килими , ворсові 
московських фабрик, 
за зниженими ціна
ми:

1,4 мХ2 м — 308 
крб.;

0,92 мХ2 м — 120 
крб.

Ціни на килими за
значені без витрат па 
пересилку.

документ про освіту, 
свідоцтво про народжен

ня,
характеристику зі шко

ли або місця роботи, 
довідку з місця прожи

вання та про склад сім'ї, 
автобіографію, 
довідку про стан здоро

в'я (форма № 286).
6 фотокарток 3X4 см.
Випускників училища 

направляють на роботу на 
спеціальністю. Вони корис
туються всіма пільгами 
працівників залізничного 
транспорту.

Осіб, які закінчили учи
лище. приймають на нав
чання до вищих та серед
ніх навчальних закладів 
на пільгових умовах.

Адреса училища:
м. Знам’янка Кіровоград

ської обл., вул. Рози Люк
сембург, 6.

Довідки — по телефонх 
22-81, 25-42, 25-94.

Дирекція.

Замовлення надси
лайте за адресою: 
344707, Ростов-на- 
Дону, ул. Береговая, 
101.

База надсилає по
купцям товар після
платою (оплата на 
пошті при одержанні 
посилки).

Строк прийому за
мовлень — 10 днів з 
дня опублікування в 
газеті.

Ростовська база , 
Роспосипторгу.

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

На украинском языке.
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