
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до 1 Травня 1986 року

1. Хан живе 1 Травня — День міжнародної солідар
ності трудящих!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціона

лізм!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе револю

ційне інтернаціональне вчення!
4. Братерський привіт комуністичним і робітничим пар

тіям!
Хай міцніють єдність і згуртованість комуністів усього 

світу!
5. Братерський привіт народам соціалістичних країн!
Хай живуть єдність, співробітництво і згуртованість 

країн соціалістичної співдружності, їх непохитна ріши
мість зміцнювати і захищати завоювання соціалізму, мир 
на землі!

6. Братерський привіт народам, які визволилися від ко
лоніального ярма і обрали шлях соціалістичного роз
витку!

7. Братерський привіт народам країн, які розвиваються 
і йдуть по шляху зміцнення незалежності й соціального 
оновлення!

8. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн!

9. Хай міцніє союз світового соціалізму, міжнародного 
пролетаріату і національно-визвольного руху!

10. Братерський привіт знемагаючим у фашистських 
катівнях борцям за свободу, демократію і соціалізм!

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
11. Народи світу! Рішуче боріться проти імперіалістич

ної політики агресії і насильства, за ліквідацію вогнищ 
напруженості і кризових ситуацій в Азії, Африці і Латин
ській Америці!

12. Братерський привіт народам Африки, які борються 
проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, за зміцнення 
політичної та економічної незалежності!

Свободу народові Намібії! Покінчити з ганебною систе
мою апартеїду в Південній Африці!

13. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які 
борються проти імперіалізму і реакції, за мир і демокра
тичний розвиток своїх країн!

Народи світу! Вимагайте припинення агресивних дій 
США проти Нікарагуа!

14. Народи арабських країн! Згуртовуйте свої ряди у
боротьбі проти ізраїльської агресії і диктату імперіа
лізму! __

Близькому Сходу — міцний і справедливий мир! '
15. Народи світу! Добивайтеся виведення ізраїльських 

військ з усіх загарбаних арабських земель, припинення 
імперіалістичного втручання у справи арабських країн!

Зміцнюйте солідарність з справедливою боротьбою 
арабського народу Палестини!

16. Народи європейських країн! Посилюйте боротьбу 
проти перетворення Західної Європи в ракетно-ядерний 
плацдарм американського імперіалізму!

Європі — мир, безпеку і співробітництво!
17. Народи азіатських країн! Боріться проти імперіа- 

му, неоколоніалізму і гегемонізму, за мир та безпеку!
Хай Азія стане континентом миру, довір'я і співробіт

ництва!
18. Народи всіх країн! Посилюйте боротьбу за усунен

ня загрози світової ядерної війни, за запобігання гонці 
озброєнь у космосі та її припинення на землі!

Добивайтесь повної ліквідації ядерної зброї!
19. Народи світу! Рішуче виступайте проти агресивних 

підступів імперіалізму, мілітаризму і реваншизму! Роз
ширюйте і згуртовуйте антивоєнний рух!

20. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянсько
го Союзу — політика зміцнення миру та безпеки народів, 
широкого міжнародного співробітництва!

21. Слава великому радянському народові — будівни
кові комунізму, стійкому й послідовному борцеві за мир!

22. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за прискорення соціально-економічного розвитку краї
ни, за вдосконалення всіх сторін життя суспільства!

23. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розгортайте 
соціалістичне змагання за гідну зустріч XXVII з’їзду 
К ПРС!

Новими досяіненцями у прані ознаменуємо з’їзд рідної 
леіііпської партії!

24. Трудящі Радянською Союзу! Самовідданою пра
цею зміцнюйте економічну та оборонну могутність нашої 

Батьківщини! Добивайтеся всемірного зростання вироб
ництва, поліпшуйте якість продукції!

Успішнб виконаємо план 1985 року, гідно завершимо 
п’ятирічку!

25. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо боріться 
за підвищення ефективності виробництва, зростання про
дуктивності праці, прискорення науково-технічного про
гресу!

Народному господарству — інтенсивний розвиток!
26. Трудящі Радянського Союзу! Краще використовуй

те машини і устаткування!
Повніше освоюйте діючі й нововведепі потужності!
27. Трудящі Радянського Союзу! Будьте дбайливими 

господарями, боріться за економію матеріальних ресур
сів!

Пропрацюймо в 1985 році не менше двох днів на зеко
номлених матеріалах, сировині й наливі!

28. Трудящі Радянського Союзу! Повніше використо
вуйте права трудових колективів для розв’язання еконо
мічних. соціальних і виховних завдань! Всемірно підви
щуйте організованість і дисципліну!

29. Народні контролери! Енергійно боріться проти без
господарності, марнотратства, за зміцнення порядку в 
усіх сферах життя радянського суспільства!

30. Працівники паливно-енергетичного комплексу! 
Збільшуйте видобуток нафти, газу, вугілля, виробництво 
електричної і теплової енергії!

Наполегливо боріться за виконання Енергетичної про
грами!

31. Металурги! Надійно забезпечуйте потреби країни в 
металі!

Розширюйте випуск економічної, високоякісної метало- 
продукції!

32. Машинобудівники! Прискорюйте випуск нових ма
шин і устаткування, підвищуйте надійність техніки!

Забезпечуйте технічне переозброєння всіх галузей на
родного господарства!

33. Працівники хімічної промисловості! Повніше забез
печуйте потреби народного господарства і населення в 
хімічній "продукції і матеріалах!

34. Працівники промисловості! Збільшуйте виробництво 
високоякісних товарів для населення! Повніше враховуй
те зростаючі потреби радянських людей, прискорюйте 
оновлення асортименту!

Виробництво товарів народного споживання — справа 
всіх галузей народного господарства!

35- Працівники транспорту і зв’язку! Добивайтесь без
перебійного перевезення вантажів, високої культури об
слуговування населення!

36. Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефектив
ність капітального будівництва!

Будуйте економічно і добротно, на сучасній технічній 
основі! Здавайте пускові об’єкти з високою якістю і в 
строк!

37. Працівники агропромислового комплексу! Приско
рюйте інтенсифікацію сільськогосподарського вироб
ництва! Добивайтесь надійного забезпечення країни про
довольством і сільськогосподарською сировиною!

Наполегливо боріться за виконання Продовольчої про
грами!

38. Колгоспники, працівники радгоспів! Активніше 
впроваджуйте науково обгрунтовану систему землероб
ства! Повніше використовуйте можливості меліорації для 
підвищення стабільності сільської оснодарського вироб
ництва!

Збільшуйте виробництво гериа, технічних та інших 
сільськоїосподарських культур!

Весняно-польовим роботам — чітку організацію і висо
ку якість!

39. Трудівники сільського господарства! Зміцнюйте 
кормову базу тваринництва, підвищуйте його продук
тивність!

Збільшуйте внробниніьо м’яса, молока, яєць, вовни!
40. Працівники торїів.іі, і ромадської о харчування, по

бутового і комунальною обслуговування! Підвищуйте 
якість і культуру прані, повніше задовольняйте зростаю
чі потреби населення в різноманітних видах послуг!

41. Радянські вчені! Всемірно розвивайте наукові до
слідження підвищуй і е їх результативність! Збільшуйте 
свій вклад 5 впровадження досягнень науки в практику!

42. Працівники ідеологічного фронту! Переконливо 
пропагуйте ідеї партії в масах, глибше і яскравіше роз

кривайте досягнення суспільства розвинутого соціалізму! 
Активно викривайте підривну імперіалістичну пропа
ганду!

Ідеологічна робота —- справа всієї партії, кожною ко
муніста!

43. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор комуністичної ідейності, партійнос
ті й народності!

Створюйте твори, які утверджували б правду житія, 
високі комуністичні ідеали!

44. Працівники народної освіти! Вдосконалюйте наїдан
ня і комуністичне виховання підростаючого' покоління! 
Прищеплюйте школярам любов до суспільно корисної 
праці!

Беріть активну участь у здійсненні реформи загально
освітньої і професійної школи!

45. Працівники охорони здоров’я! Удосконалюйте ме
дичне обслуговування населення! Підвищуйте культуру 
роботи лікувальних і санітарних закладів!

46. Фізкультурники і спортсмени! Примножуйте учіііхш 
радянського спорту! Вище масовість фізкультурі » ю 
руху!

Фізичну культуру — па службу здоров я народу!
47. Хай живуть Ради народних .нч.-.іагів — єнр. • ді 

демократичні органи влади!
Громадяни Країни Рад! Беріть активнішу участь в уп

равлінні державними і громадськими справами, в даль
шому розвитку соціалістичної демократії!

48. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте трудо
ву активність і творчу ініціативу трудящих, добивайтесь 
неухильного поліпшення умов їх праці, побуту й Е5ДП©_ 
чинку!

Хай живуть радянські профспілки — школа упр. : ;ін- 
ня, школа господарювання. школа комунізму!

49. Хай живе Ленінський комсомол — бойовий поміч
ник і надійний резерв Комуністичної партії, передовий а. 
гін радянської молоді!

50. Юнаки і дівчата! Безустанно оволодівайте знання
ми, культурою, професійною майстерністю! Примножуйте 
революційні, бойові й трудові традиції Комуністичної 
партії і радянського народу!

Учіться по-леніпському жити, працювати, боротися!
51. Юнаки і дівчата! Зміцнюйте антиімперіалістід и, 

солідарність, мир і дружбу між народами! Беріть актив
ну участь у підготовці XII Всесвітнього фестивалю моло
ді і студентів у Москві!

52. Славні ветерани, наставники молоді! Передагойто 
молодому поколінню свої знання, багатий життєвий! 
досвід!

Виховуйте юнаків і дівчат полум'яними патріотам» а- 
шої Батьківщини, самовідданими борцями за спраї • 'е-
ніна, за комунізм!

53. Жінки Країни Рад! Беріть активну хчасть \ , 6-
ничому і громадському житті!

Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям усієї землі!
54. Радянські воїни! Вдосконалюйте бч-йову і і«.ч- 

ну підготовку!
Пильно і надійно охороняйте мирну працю радшн і но

го народу, історичні завоювання соціалізму!
Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
55. Хай живе 40-а річниця Перемоги радянського наро

ду у Великій Вітчизняній війні!
Хаіі вічно живе у народній пам'яті безприкла* вй 

подвиг радянських воїнів, партизанів і підпільників, тру
дівників тилу, які здобули всесвітньо-історичну пер.' ‘. ту 
у Великій Вітчизняній війні!

Вічна слава полеглим у боротьбі за свободу і пеза єм
ність нашої соціалістичної-Батьківщини!

56. Хай живе непорушний союз робітничого класу ел- 
госпного селянства і народної інтелігенції!

57. Хай живуть нерозривна інтернаціональна єдність І 
братерська дружба народів Радянською Союзу — живо
творне джерело сили нашою суспільства!

58; Хай живе Комуністична партія Радянського Сою.'у! 
В єдності з народом — сила партії! В єдності з пар.•по, 
в її керівництві — сила народу!

59. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!

60. Під прапором Леніна під керівництвом Комуністич
ної партії — вперед, до нових перемог у комуністичному 
будівництві!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

Між вузі вська конферен шя
Позавчера в Кіровогра

ді відкрилася науково- 
теоретична міжвузівська 
конференція «Вони боро
лись за Батьківщину», при
свячена 40-річчю Перемо

ги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні.

Вступним словом конфе
ренцію відкрив голова ви
конкому обласної Ради на
родних депутатів В. І. Же- 
лі(}і.

З доповідями на конфе
ренції виступили кандидат 
філологічних наук, про
фесор АЛсскоеського уні- 
ьерситєту імені М. В Ло
моносова наш земляк 
П. Г. ПустоЕойт, кандидати 

філологічних наук, профе
сори, старші наукові спів
робітники інституту літе
ратури Академії наук 
УРСР В. Г. Дончик і С. А. 
Крижанівський та канди
дат філологічних наук, до
цент кафедри російської і 
зарубіжної літератури Кі- 

роаоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна 
Л. П. Смольянова.

Вчора конференція про. 
довжина роботу по шести 
секціях. Сьогодні учасни
ки конференції Еізьмуть 
участь в обласному Дні 
поезії: зустрінуться з ро

бітниками, колгоспника® 
ми, студентами, школяра
ми, відвідають місця ре
волюційної, бойової сла
ви нашої області.

В роботі конференції 
взяла участь секретар об
ласного комітету Компар
тії України С. М. Шапи- 
кіна.



-------- 1 стор. «Молодий комунар»——--------------------------------- — 13 квітня 1985 року
Культурний відпочинок. Він тому так і зветься, 

що передбачає не просто необтяжливе гаяння часу, 
й. прилучення до досягнень культури, високих зраз
ків мистецтва. Духовні й естетичні занити наших мо
лодих сучасників прогресують семимильними крока
ми, і працівникам закладів культури треба за ними 
встигати чи н випереджати. Ллє часом на перешкоді 
стають речі, далекі від «чистої культури» — відсут
ність спеціаліста, холодне приміщення, поламані ін
струменти... Але «служіння муз*, як і природа, не 
терпить пустоти, і тоді ці прогалини або заповнюю
ться стихійно, або — якщо зацікавлені сторони вияв
ляють ініціативу й ентузіазм — компенсуються інши
ми розумними розвагами. Комсомольські організації 
повинні повсякчас дбати про організацію дозвілля 
молоді. Про те, як проводить вільний час молодь ра
йону, про причетність комсомольських керівників до 
цієї справи нашому кореспондентові розповідає дру
гий секретар Маловисківського райкому ЛКСМУ

ральних музеях, архівних 
установах.

— Все це треба зберегти 
для нащадків пазавждиі— 
сказала вчителька Г. Ф. 
Ірклій своїм вихованцям, 
коли відкривали музей.

І бережуть. У музей моле
на завітати в свята 1 будні. 
Тут нас зустрінуть громад
ські екскурсоводи Наталя

БЕРЕГТИ ВІЧНО
8. ХМЛРА:

— 21 сільський клуб і 19 
будинків культури діють у 
нашому районі, У числі 
спеціалістів, що працюють 
там, 65 чоловік із серед
ньою спеціальною освітою 
і 12 — із вищою. Якщо 
братл а середньому по 
району, то при кожному 
’закладі культури діє 3—4 
гуртки художньої само
діяльності — хорові, фоль
клорні, драматичні...

— ...Вокапьно-інструмен- 
тапьні ансамблі...

— їх у районі два — у 
Смоліному та Хмельово
му.

залежить від дирекції міс- 
цезого радгоспу. Ще з 
одному місці потребує ре
монту приміщення бібліо
теки. Але знову ж таки: 
тут швидше можуть зара
дити справі керівники 
сільських Рад і місцевих 

' господарств.
— Отже, ваші функції 

мають головним чином 
зиховне спрямування. Які 
ж у цьому плані досяг
нення!

— У райцентрі з місцях 
відпочинку молоді чергу
ють оперзагони з числа 
представників великих

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

СЛУЖІННЯ МУЗ
НЕ ТЕРПИТЬ 
ПУСТОТИ
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— Чому ж так мало! 
Немав інструментів чи ні
мому на них грати!

— Ні, чому ж. Є можли
вості створити ВІА у Они- 
кієаому, Олександрізці, 
але тамтешні любительські 
музичні колективи не пас
портизовані, тобто, . їх 
Програми не дотягують до 
рівня сучасних зимог.

— А як у зас з такими 
популярними нині форма
ми дозвілля, як музичні 
вітальні й дискотеки!

— віталень поки що He- 
д' і, а дискотеки є, близь
ко 300 чолозік готують 
сценарії. Зони бувають до
сить цікавими, контрпро- 
пагандистського й пізна- 
вального спрямування. На
приклад, молодь з села

Смоліне з інтересом сприй
ми а програму «Два сві
ти — два способи життя», 
де звучали пісні політич
ного змісту. У Мар’янівці 
у дискотеці я був на ве
чорі «Краса і мода». Там 
показували слайди із но- 
в> ля моделями сезону, а 
потім пошиті місцевими 
побуговиками зразки су
часного одягу демонстру- 
в їли працізники будинку 
культури. Ну, і, ззичайно, 
все це чергувалося з му
зикою і танцями.

— -І все ж із вашого ра
йону надходять скарги на 
незадовільну роботу за- 
кпадів культури. Скажімо, 
нинішнього року до ре
дакції написала про це 
молодь сіл Злинки і Лут- 
ківкм...

—В обох випадках пи
шуть хлопці й дівчата, кот- 
р вчаться в місті і з село 
приїздять лише на вихідні. 
У Злинці вони хотіли, щоб 
їм дозволили користува
тися інструментами, але 
дістали відмову. Мабуть, 
не без резону. А в Лут- 
iScl справді з клуб; хо
лодно. •

— Райком комсомолу 
намагається тут чимось за- 
радитм!

— Контролюємо зтру- 
чаємось. Минулого року 
їздили з метою з'ясуван
ня стану справ із дозвіл
лям у Злинку, Мар янівку, 
Розсохувзтку, Олександ
рівну. Була скарга молоді 
з села Плетеного Ташли- 
ка: є кому грати, але нема 
інструментів. їх придбання

комсомольських організа
цій — цукрозаводу, за
воду сухого молока, рай-. 
сільгосптехніки тощо.
Контролюють їх роботу 
райком комсомолу та мі
ліція. Крім того, з Малій 
Висці при кінотеатрі «Ко
лос» проводяться кінолек- 

дорії. Працівники міліції 
і комітети комсомолу шкіл 
№№ 3 і 4 організовують 
заняття кінолекторію «Під
літок», слухачами якого є 
схильні до правопорушень 
неповнолітні. Біля райуні- 
вермагу регулярно онов
люється вітрина штабу 
«Комсомольського про
жектора» — туди потрап
ляють правопорушники і 
п'яниці. 15 лютого цього 
року відбувся пленум рай
кому комсомолу, де роз
глядалися питання зміс
товного дозвілля молоді.

— Досі ми говорили про, 
так би мовити, традиційні 
форми дозвілля. А чи є у 
вас у районі щось своє, 
особливе!

— Є. «Клуб молодої 
сім і», наприклад. При 
Малозисківському будин
ку культури діє. Сюди за
прошуються подружжя із 
стажем спільного життя 
не більше п'яти років. З 
ними ведуть бесіди меди
ки, юристи тощо. Ще у 
нас цікаво проходить 
День молоді. Ось уже тре
тій рік підряд проводимо 
його спільно з курсанта
ми Кіровоградського ви
щого льотного училища 
цивільної авіації. У цей 
день наші хлопці і дівчата 
та майбутні авіатори ши
куються на центральній 
площі райцентру, потім 
разом покладають квіти 
до пам'ятника Володими
ру Іллічу Леніну і загиб
лим воїнам. Після цього 
всі йдуть у будинок куль
тури на урочистий вечір, 
де з концертною програ
мою виступають курсанти.

І ще одне: нинішнього 
року планується створити 
культурно-спортивні комп
лекси в Оникієвому, де 
хороша спортивна база, і 
в Хмельовому. Це дасть 
можливість ширше залу
чати молодь одночасно до 
занять спортом і худож
ньою самодіяльністю.

Н. ДАНИЛЕНКО. 
Малозисківський район.

а» МУЗЕЙНІ РЕЛІКВІЇ. ЯК МИ ЇХ ЦІНУЄМО?

к1 ОЛІЇ учасники пошуку 
І* свідчень про діяль
ність підпільної комсо
мольської організації 
«Спартак», зустрічались 
більш як десять літ тому 
з жителями села Красно- 
гірки і хутора Манжурки, 
нас цікавила кожна най
менша деталь, що пролила 
б світло іга правдивість 
того, що зробили юні пат
ріоти, яких по-звірячому 
закатували фашисти. Про 
один і той же факт нам 
розповідали кілька оче
видців, однаково трак
туючи ситуації. А потім 
все це підтверджувалось 
документами. Нам показу, 
вали листівки, які виготов
ляли спартаківці. Знайшли 
заяву комсомольського ко
місара «Спартака» Люби 
Римар: «...Прошу зачисли
ти мене до тило-ополчеи- 
ських загонів». Показали
нам фотокартку М. 1. Ма
лої — наставника спарта- 
кінців. А Петро Юхимо
вич — брат Любіш — 
вийняв зі скрині її ста
реньку кофтину, розгапто. 
вану червоними нитками. 
Тут же — іцодепипк-пісеп- 
ГСик сестри.

Місцевий краєзнавець 
Георгій Кулик, дкий побу
вав разом з нами в кожній 
хаті маленької Мапжуркп, 
був вр&жений:

—Все в мене є — .чисти 
фронтовиків, їх орденська 
книжки, є давні газети, 
зброя, якою користувались 
Михайло Громовий та Са- 
ва Самчишин. А ось речей 
особистих, як от кофтина, 
у мене немає. То — релік
вія сім'ї Римарів.

І нам Петро Юхимович 
не віддав тих речей. Та 
коли в, селі почали будува
ти приміщення музею 
«Спар+ака*. сам приніс Ку
лика ті найдорожчі релііс-
В11.

— Бери, хай люди ба
чать. Хай знають...

Більше двохсот експона
тів. що обережно і акурат
но Георгііі розкладав у різ
ні папки, зшитки, шкатул
ки разом з місцевими слі
допитами впродовж бага
тьох років, побачили ху
дожники, лісі почали 
оформляти експозиції му
зею. Коли відкривали му
зей, колишній сгіартакі- 
вець Г. А. Безверхній вра
жено глянув на один із 
знімків і мовив:

— Та Це паша піонер
ська дружина. Це — дру
жина імені Спартака. Трид
цять шостий рік. Фото 
зроблене біля могили ге
роїв Трипілля.

І почалися спогади...
Тепер, коли вже тисячі 

відвідувачів побачили екс-
позиції музею «Спартака», 
Г. Кулик рідко коли зга
дує, скільки треба було 
докласти зусиль, щоб від- 
найти усе цс, реставрувати 
і показати нам усім. А 
знаємо, що інколи заради 
однієї маленької фото
картки йому, іншим акти- 
вістам Красногіркп дове
лось переглянути десятки

Г віст;

архівних Ьшитків, написа
ти .чисти в різні кінці краї
ни, їхати далеко за межі 
області. От хоча б фото 
Миколи Перепилпці. Пі в 
архівах, ні в родичів його 
не було. Розмовляли з од. 
нокласішкамп Миколи, і 
нарешті знайшли — ма
леньку, як поштова марка, 
фотокартку. Микола Пе
репелиця — школяр. Ота
кий він і дивиться тепер 
на пас з музейної вітрини. 
І цей портрет — реліквія. 
£ 7 Л РАДЯНСЬКИХ вої- 
** " ” нів загинули, виз
воляючи село ДерСЇВК}' 
Онуфріївського район)' від 
німецько-фашистських за
гарбників. Серед них —

Приходько, Валентина За
бігай. Ольга Петрова, інші 
члени пошукового загону, 
який иключився в експеди
цію «Літопис Великої ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ». То вони вста
новили імена безіменних 
героїв з допомогою фрон
товиків, а сьогодні ветера
ни, завітавши в музей, ді
знаються про долю своїх 
бойових побратимів, і по- 
щуковці дають їм адреси 
тих. хто залишився живим. 
Саме завдяки старанню де- 
реївських піонерів і ком
сомольців фронтові друзі 
зустрічалися через ЗО — 40 
літ після боїв на дніпров
ському плацдармі. А скіль
ки синів і дочок полеглих 
героїн дякують вихован
цям І'. Ф. Ірклій. котрі по
відомили їх, де могила 
батька, показали Докумен
ти з 'музейної вітрини, де 
є спогад командира про 
рядового солдата, де в ко-

Герої Радянського Союзу 
Ф. Д. Глухов, і. 1. ІЖіх» 
рев, ЕҐПГХжоршіїщ, м7я. 
Лаптев. В. 3. Леостасв. 
І. В. Кузін.,339 із 840 од
носельців, що пішли на 
фронт, ке повернулися в 
рідний дім. Тепер про цих 
звитяжців розповідають 
експонати краєзнавчого 
музею, яким керує Г. Ф. 
Ірклій. Щоб зібрати доку- 
менти для експозицій, аль
бомів, фотостендів, піоне
ри і комсомольці Дереївкп 
налагодили зв’язки з роди
нами Мб загиблих воїнів, 
написали листи більш як 
900 учасникам визволення 
села, побували в цепт-

лі бойових товаришів па 
фотографії побачили свою 
рідну людину!

«їм сімнадцять було, ко
ли йшли в бііі ' — це лише 
назва одітого стенду в му
зеї. Щоб ми не забули, які 
воші, ці юні герої, стара
лись якнаукращс оформи
ти експозицію дереївці. То 
теж реліквії для вічності.

А якщо хтось із байду
жістю поставиться до ре
ліквій? Скажите, цс недо
пустимо. Та чомусь, не 
вважає дехто провиною, 
коли не дооцішоють доро
гу реліквію, яку знайшли 
інші. Саме про цс поду
мав, коли дізнався про та
кий факт.

Вирішив якось кіноме
ханік з села Грушки Уль-

яновського району Анато 
Лій Яремчук зробити не- 
дикий портрет свого бать- 
ка. Щоб бачити його зав 
жди молодим. Згадав, що 
єдина фотокартка була в 
посвідченні батька-тракто- 
риста, яку мати Анатолія 
віддала для музейної кім
нати. Прийшов сюди, щоб 
взяти що дорогу для нього 
реліквію хоч па деянии 
час — поки зроблять ко 
цію знімка. Не взяв. Бо все, 
що було в музеї, складено 
в мішки, ЯЩИКИ ДО ТИХ пір; 
попи підшукають іншу кім 
пату для музею. Зберіга
лись ті с.чідопитські мате
ріали у захаращеному за
кутку.

А в селі Стаїїіславовому, 
де відділок цього ж кб.ч. 
і оспу, імені Шевченка, бу
де музей. Експонати зі
брав" і зберіг для нього 
фронтовик І. Т. Ііечішо. 
рук. Разом з школярами, 
вчителями. І коли правлін
ня колгоспу ВИДІЛИЛО КОШ
ТИ на будівництво примі
щення музею і його об
ладнання, Іван Терентию- 
внч радій 
будь-хто.

Там же, в 
му районі, в 
тому є музей 
дяиського Союзу 
Манілі. Він в одній з кім
нат будинку культури. Ile 
раз тут виступали на уро
ках мужності Г. О. Бон
даренко — однополчанин 
воїна, який повторив по
двиг Олександра Матро
сова, і сіш Героя. А спро
буйте тепер у вихідний 
день потрапити в музей. 
Коли ще була жива маги 
Архива Самійловіїча і му
зейна кімната була в тому 
ж буднику, що збудував 
колгосп для неї, то ста 
ренька жінка приймала 
відвідувачів у будь-який 
‘(ас. Сама і квіти садила 
біля входу в музей, іі чис
тоту підтримувала там, де
на неї з портрета дивився 
її Архив.

То чому ж тепер ті. хто 
теж збирав матеріали для 
музею, не прийдуть до ди
ректора будинку культури 
і не скажуть: «Ми тут бу
демо господарями. Чергу
ватимемо, доглядатимемо, 
все берегтимемо і розпові
датимемо людям про ІУІа- 
ніту»?
IIІ1ІІІ в кожній комсо- 
** польській організації 
багато робиться для того, 
щоб юнаки та дівчата як
найбільше взнали про по
двиги героїв-землякін, вої. 
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більше, ніж

Ульяиовсько- 
селі Лозува-

І’ероя Ра- 
Архшіа-

і

во широкого розмаху на
була пошукова робота. Хай 
кожен лист фронтовика, 
який принесуть слідопити 
в музейну кімнату, буде 
виставлений на видноті. 
Як ось цей, що віднайшли 
школярі села Полтавки 
Компаніївського району: Ц 
«Будь спокійна, торога “ 
матусе! Твої діти ніколи 9 
не підведуть. Так вііхова й 
лн ви пас, так виховав нас ® 
комсомол. Мамо, рідна, не 
горюй! Жодної гадшш не 
залишиться на нашій зем. 
лі!». Його написав Василь 
Судоржепко в листопаді 
1944-го. Слідопити надіс і 
лалп ного нам в редакцію 
Але попросили повернутії І 
Бо його треба покаЬатн | 
всім жителям села. Щоб 
зберегти навічно! Як світ й 
лу пам’ять про тих, хто Я 
не шкодував життя в ім'я | 
свободи і 
Вітчизни.

щастя рідної
М. ШЕЗЧУК. Jj

--------------------------------------------------------------ПОШУК----------------------------------------------------------

Хто знав Ваню Петренка?
Мій брат Баня Петренко 

до війни вчився в Лиси- 
чанську. У березні 1943-го- 
року разом з біженцями 
він добирався до бабусі 
в Курську область. В до. 
розі його підібрали радян
ські артилеристи. Так він 
став сипом полку. Рогу- 
лярпо писав матері в Ли-

снчаиськ. А 11 січня 194! 
року Вапя був тяжко по
ранений. його доставили в 
евакогоспіталь № 5154, де 
наступного дня він помер.

Похований Вапя Петрсп. 
ко в Олександрії.

І ось я дізнаюсь, що па 
меморіальній плиті проти 
імені брата вказано ііе-

правпльпо рік ного народ, 
жеіщя — 1925 — (насправ
ді— 1931), хоч в похорон, 
ці. яку отримала мати, зпа. 
чплось: Вані тринадцять 
літ від дня народження. В 
архівних матеріалах раз 
значиться: Петренко Іван. 
Потім: Петренко Іван Аіь 
тоиович. А треба Панасо-

вич. Всі ці помилки можна 
виправити. Та мені хоче
ться знати про ті 9 місяців 
життя мого брата, коли він 
був серед артилеристів. 
Хай відгукнуться ветера 
ви, які знали його, Івана 
Панасовича Петренка — 
ІЗ-річпого енна полку.

М. ПЕТРЕНКО.
м. Ялта.
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Удовина
балада

Антоніма КОРІНЬ

День Перемоги
ЗАКАТ
НА
ОКРАИНЕ

СЕЛЕЦЫКИЙ

с
знаю

світу 
щаслива.

що сцена —
це посмішка

світу
гірка,

СЬОГОДНІ —
ОБЛАСНИЙ

ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

Куделі Ганні Михайлівні.

ЗАЇКАВолодимир

БІЛЯ ОБЕЛІСКА
.Біля обеліска 
К^іачуть ветерани,
Ви ля обеліска — 
Барабанна дроб. 
Біля обеліска 
Заплітає рани 
Золотава весна 
Шовковим бинтом. 
«Люди, пам’ятайте! 
Люди, будьте пильні!» — 
Це з трибуни пам’ять 
Закликає нас.
Віддаючи шану 
Землякам загиблим. 
Заступа пи варту 
Піонерський клас. 
Сорокова весна 
Схилена в зажурі, 
'Траурна мелодія 
РозрнЬа серця.
З п’єдестала воїн 
Йде па амбразуру, 
Закриває тілом 
Натовп від синиця. 
Він завжди па варті, 
Він — напоготові, 
Доки над планетою 
Дим від зі арнщ йде. 
І від того лиця 
У людей сувбрі, 
І від того пульс паш, • 
Ніби молот б'є. 
Біли обеліска 
Пломеніють квіти, 
Біля обеліска 
Виросла трава. 
Біля обеліска

. Виструнчились діти — 
.V народі пам'ять 
Про війну жива.

Анатолій 
КУРГАНСЬКИЙ

Земля морозами ще диха, 
Не віддає весні ключі.
В підземній кузні тихо-тихо 
Куються півникам мечі. 
Коли заб’ють сніги тривогу, 
І заблищить на клумбі лід,— 
бони проб’ють весні дорогу 
І перші з’являться на світ.

,м. Кіровоград.

Микола СУХОВ

Ми зияли и сорок п’ятім 
шинелі,

Стало тихо, бо мирна пора... 
Даленіють атаки шалені,
І цвітуть незабудки

в дворах.
І кують у дібровах зозулі,
І зросли наші дочки й сини. 
Та і в радості ми не забули 
Пережитої нами війни.
Нам про неї кричать 

обеліски,
Нам про неї удови мовчать 
Скільки сліз материнських, 

сирітських
Сорок років у нас у в очах 

"* І Ііпоть рани, болять 
па негоду —

Ми Дістали їх в тому бою.. 
Горо буде усім, хто 

не проти б сьогодні
Посягнуть па Вітчизну мою! 

м. Нозомиргород.
ааааввпимоанаамяЕЖі

З стор. т

ТРАДИЦІЙНЕ СВЯТО 
НА КІРОВОГРАДЩИНІ 
ЩОВЕСНИ
ПРОВОДИТЬСЯ в ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ 
НАШОГО СЛАВНОГО 
ЗЕМЛЯКА Д. БСДНОГО

З ПОШТИ ВІДДІЛУ 
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

Дороги привели 
на ферму

Розкажіть мені, тітко Ганнусю. 
Розкажіть мені, жінко сива, 
Розкажіть. Хоч питати й боюся. 
Хоч, мабуть, розказать несила.
Як ходило дівча тонкостанне 
Та високе, немовби тополя, 
Як шукало свою яеостанню, 
Найсолодшу жіночу долю. 
Щоб легка, як обвітрена гілка, 
Щоб хмільна, як зесільна неділя...
А та доля за ніч перетліла, 
На вдовиний полин перегіркла. 
Що тій долі краса блідолиця, 
Що тій ночі відьомсько-мовчальній, 
Як кричали дерева і птиці, 
Як душа ваша чорно кричала.

Над голівками діток-сиріток, 
Над землею безхлібно-сухою, 
Що пеклась під ногами сусідок,

Що тужила такою ж вдовою. 
Як тягли чоловічого плуга, 
Щоб лягги хоч якійсь борозенці, 
І темніли, кривавіли смуги 
По землі, по долонях, по серцю. 
Розкажіть мені, тітко Ганнусю, 
Розкажіть мені, жінко сива, 
Розкажіть... Хоч питати й боюся. 
Хоч, мабуть, розказать несила.

Роман
ЛИМАРСЬКИЙ

у госпіталі 
«Не з бою винеси, а з болю, 
теплом руки перев'яжи? 
Про неба синю парасолю 
і про схід сонця розкажи! 
Сестричко, сміх твій, наче дзвоник, 
з палати виганя біду. 
Я вірю — після нього знову 
за наше щастя а бій піду!». 
Не марив — шепотів свідомо 
важкопоранений сержант. 
«А /ламі сповісти додому: 
недовго вже мені лежать. 
На днях на фронт я відпрошуся, 
сам звідти напишу листа...». 
Та раптом боляче здригнувся 
і... кров'ю запеклись вуста. 
Здолала серце рана люта 
з неповні дев’ятнадцять ліг... 
А сорок п’ятий тразень-цвіг 
а Берліні зибухнуз салютом.

м. Кіровоград.

Стекают с веток 
птичьи крики 
и капают альтовыми стакатто. 
Но не понятен, 
никому не слышен 
прощальный вальс 
цветущих вишен.

с. Висок: Байраки, 
К|роаоградський район.

Какие таинства!
Какие небеса!..
В траве и в воздухе 
творятся чудеса.
Упало солнце 
шаром 01ПСЛНКИИ, 
вонзив осколки в герб заката.

Людмила К О РОСИНА

У ВЕЧНОГО

Одначе

тому,

і

Г. АКІМОЗ

А

Зовсім недавно колек
тив молочнотоварної фер
ми колгоспу імені Ілліча 
прийняв до себе молоде 
поповнення. Комсомолки 
Наталя Попова, Катерина 
Сніжко, Марія Олексюк, 
Катерина Макеєаа обрали 
професію тваринника. А 
чому саме її? їхні батьки 
(зони теж працюють на 
фермі) з дитинства при
вчали дітей доїти корів, 
допомагати на роботі. І ті 
поступово звикли. А коли 
манливі мрії працювати в 
місті не виправдали спо
дівань, повернулися на 
ферму.

Нелегко все-таки бути 
дояркою. Це одразу від
чули дівчата. Але доярки 
зі стажем добре зрозумі
ли їх стан, одразу при
йшли на допомогу моло
дим. І найперша наставни
ця — Марія Миронзна 
Кавінська. Бона добре па
м’ятає, як нелегко давали
ся їй перші кроки роботи 
на фермі. Але допомогли 
старші, досвідченіші. І ни
ні М. М. Кавінська — одна 
з кращих доярок, депутат 
районної Ради народних 
депутатів.

Недавно з числа ново
прибулих на ферму дівчат 
створено комсомольсько- 
молодіжний колектив Ві- 
риться, що тепер еони 
працюватимуть ще ка> хией- 
ніше, заззятіше.

А. ФОМІЧ6ННО, 
працівник районної 
газети.

Компаніїзський район.

Залишилися

ОГНЯ
Мальчишка впервые с і опт на посту, 
И лег автомат на ладонь.
Л рядом под ветром летит в высосу 
Немеркнущий Вечный огонь.
Л рядом, па камне граненном, слова 
О павших за счастье бойцах — 
Да будет бессмертная слава жива 
В людских благодарных сердцах!
Л рядом — то свадьба в молчаиьи 

замрет,
Го старая мать иосюит,

Снежинки с надгробья рукою сотрет, 
Положит цветок на гранит.
Она так похожа высоким челом 
На лики, что с камня глядят, 
Как будто РЬсспя коснулась крылом 
Своих матерей и солдат...
С "войною мальчишка ио книгам

знаком, 
здесь — все живые равны, 
входи г в пего, опалив холодком, 

Тревожная память войны.
Прозрела душа, вырастает до звезд, 
Ей впору вес знать и уметь...
II новый наряд засгуйает на пост, 
Чтоб службу ПССТП и взрослен...,

м. Долинська.

1\ и

«Сделано в США» — очутилось 
в Ливане, 

Афганистане, Турции, Гане...
О солдафоны-политиканы — 
Разве нс странно?
Кровью политы земли Прака 
Дым от пожарищ — сектор Газа, 
Крейсеры, бомбы, ракетные базы... 
И — солдаты,

готовые к драке!
«Добрые бомбы» — красивые внешне, 
Спокойно спите, спокойно ешьте — 
Смотрят в небо ракет глазницы — 
Спится, быть может?

Нет, не спи гея! 
Что, как взлетят, упадут, круша? 
«Сделано в США»!

Виходжу на сцену —
чи, може, зиходите ви,

А я не зиходжу, а сходжу
до темної зали?

Хто грає? Для кого?
У кого слоза неживі?

І нащо він каже,
якщо вже до нього 

сказали?
Одначе, я вірю:

геагр — не слава крихка, 
я вірю:

немає ніякого дива
що сцена —

це посмішка

нарешті,
що в світі — пора перемін, 

І той, хто ще грає,
узавтра прокйнеться

жити —
Не пози шукати 

живому життю навзамін,
А правду любити,

як матір і батька
любити.

Бо тільки^для цього
і сцена на світі, і свіг,

І тільки для цього — надіюся, 
вірю і знаю —

Виходжу на сцену
я стільки нелічених

літ —
А може,

лиш сходжу
зі сцени до темного залу.

м. Кірозоград.

Закінчивши в минулому 
році Новгородківську се
редню, школу № 2, 8асил<ь 
Козенко разом з атеста
том про середню освіту 
одержав посвідчення трак
ториста. У другій трактор
ній хлопця зустріли радо. 
Закріпили за ним настав
ника Анатолія Григорови
ча Гаврилюка. їхній Т-74 
вони вчасно і високоякіс
но відремонтували, і те
пер на весняно-польових 
роботах трактор не підзо- 
дить механізаторів.

А. РИБАК.
Колгосп «Іскра». 
Новгородківський район.

«ЗІРКА»-
ФУТБОЛ

«МЕТАЛУРГ»-!:!
Перший тайм матчу про

йшов з деякою територі
альною перевагою кірово
градських футболістів. Але 
рахунок не було відкрито.

Другий тайм почався рі
шучими атаками «Зірки». 
Але м’лч у ворота не йшов. 
І тут відзначилися? гравці, 
які вийшли на заміну. 
М. Калита вивіреною пере
дачею у штрафний майдан
чик вивів на завершальний 
удар Едуарда Денисенна. 
1:0! Йшла 66-а хвилина гри.

І тут наша команда при
пустилася тактичної по
милки, Замість того щоб 
продовжувати невпинний 
наступ, на свою половину 
поля відтягнулися виключ
но всі гравці. Щоправда, 
значною мірою зробити це 
їх примусили гравці «Ме
талурга*. Гол назрівав. І 
коли до закінчення гри за
лишалася хвилина, пере
мога вислизнула з рун ні- 
ровоградців. Сильний удар 
під перекладину — 1:1.

«Зірка* виступала в та
кому енладі: Б. Філатов, 
3. Самофалов (Е Денисен
ко), О. Коробно О Рябо
конь, С. Улицьний. В Ди
мов, М. Латиш Л Федороз. 
І. Мартиненно (М Калита), 
С. Лантіонов (К. Мельни
ков), С, Ралюченко (О. Лис- 
ковець).

Наступний гур — 16 квіт
ня. «Зірка» його проведе у 
Керчі, де зустрінеться з 
місцевим «Океаном».

А. ШПАК.
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ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

«ВИБАЧ МЕНІ,
ЯРОСЛАВЕ...»

І
І
І
І

І

«А ще, Ярославе, розпо
вім тобі про нашу беріз
ку, що росте біля сіль
ської бібліотеки. Пам'я
таєш її?

Оце недавно, по стіль
кох роках, була вдома. 
Притулилася щокою до 
шорстої кори. Заплющила 
очі... Наче в юності побу
вала^.

Молода жінка відклала 
в бік недописаний аркуш, 
встала з-за столу, піді
йшла до розчиненого вік
на.

Десь здалеку, із сіль
ської околиці, доносилася 
пісня. Музики грали ве
сільної... Вона раптом 
різким рухом зачинила 
обидві стулки вікна (аж 
скло дзенькнуло) і прихи
лилася обличчям до гла
денького наличника...
І/ ОЛІЇ Надійна закінчу- 
** вала десятий, до них 
у школу прийшов новий 
В’літель-фізик. Високий і 
стрункий, з осяйною по
смішкою, він одразу спо
добався усім. Та й те — 
жвава вдача й енергій
ність якось непомітно 
скрадали ті десять років, 
що розділяли педагога й 
вихованців.

І так уже воно стало
ся, що дівчина покохала 
його першою своєю любо
в’ю. На уроках не зводи
ла з нього закоханого по
гляду. Це, звичайно, не 
залишилося непоміченим у 
класі. Дійшло і до батьків 
та учителів...

... На випускний вечір 
прийшли і ті, хто закінчив 
школу раніше. Серед них 
був Ярослав. На всі танці 
він запрошував тільки 
ІІадійку. Не давав нікому 
навіть доступитися до 
дівчини. А за якийсь час 
після вечора вже усі зна
ли, що «Надія виходить 
за вчителя Ярослава».

біля річки». І все. Не було 
навіть підпису. Але вона 
пізнала той почерк.

Міцно затиснувши за
писку в руці, вискочила з 
хати, ледь не збивши з ніг 
здивовану матір. Бігла го
родами навпрошки, заплу
туючись у високому кар
топлинні та гудині. Щасли
во схлипувала.

— Надійно... Моя На
дійно. Нікому я тебе не 
віддам. Виїдемо звідси. Я 
розлучуся. Чуєш?

Вона мовчала. Тільки 
дивилася на нього широко 
відкритими очима.

— Ні, — нарешті здобу
лася на слово. — Не можу 
я. Ти ж одружений Для 
цього... треба було б саму 
себе переступити...

Ще щось сказати хоті
ла. Та передумала. Крут
нулася па місці й побігла.

На ранок мати не зна
йшла Надійкіг. в її кімна
ті. ІІс було і чемодана, з 
яким вона збиралася пе
реходити до свекрухи. Ди
ше через кілька місяців 
подала про себе звістку: 
«Жива. Здорова. Не хви
люйтеся». Адреси ж своєї 
не написала.* * *

Надія присіла знову бі
ля сТолу, потяглася до 
ручки:
'«...Тепер, Ярославе, ти 

знаєш все. Бачиш, як ви
йшло — я завдала тобі 
великого болю. Та й мені 
тс все щастя не принес
ло...

Нині вчуся заочно в ін
ституті. Працюю в ма
ленькому селі. Не знаю, 
як складеться далі моє 
особисте життя. Але вірю

Клуби молодої сім’ї ус
пішно діють при багатьох 
Палацах культури Ульянов
ська. Створено їх з іні
ціативи міського комітету 
комсомолу. Для молодих 
у.іьяновців ці клуби стали 
надійним і цікавим другом, 
вони допомагають не тіль
ки цікаво і корисно прово
дити дозвілля, але й сприя
ють поліпшенню мікроклі
мату в молодих сім’ях.

В програмі клубів — зу
стрічі з цікавими людьми, 
консультації спеціалістів з 
різних питань медицини, 
соціології, побуту, спільні 
екскурсії до музеїв.

На знімку: змагання 
ерудитів на одній із зустрі
чей в клубі молодої сім’ї 
Палацу культури будівель
ників. Честь сімейної «мар
ки» Ганюшиних захищають 
Сергій — випробувач мо
торного заводу та його дру
жина Ірина — монтажниця.

Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА.

Фотохроніка ТАРС.

У свої неповні шість ро- 
Володька — меткий, 

спостережливий 
мазунчик, хоч 

та мами Тоні

Т А одного разу увечері
* сусідський хлопчик 
приніс їй записку. «Чекаю

— я ще зустріну свою до
лю. Перше кохання — як 
світанок. За ним обов'яз
ково має наступити день. 
Вибач мені, Ярославе...»

Навіть крізь зачинені 
вікна було чути — па селі 
музики грають весільної...

Н. ГАРАС.

ЦЕ — ЦІКАВО

Університети для батьків 
створені на ряді промис
лових фірм Львова, у то
му числі на об'єднанні 
«Мікроприлад», заводах — 
конвейерному, мотоцик
летному, фрезерних вер
статів. Тут можна одержа
ти наукові рекомендації 
по виявленню нахилів у ді
тей, закріпленню у них 
трудових навиків. Ініціато
рами відкриття таких уні-

еерситетів стали вчені й 
викладачі місцевих шкіл, 
ПТУ, вузів, академічних 
інститутів. Економісти і 
психологи провели анке
тування старшокласників 
ряду шкіл міста. На основі 
досліджень і розроблено 
методики професійного 
добору, рекомендації що
до вдосконалення проф
орієнтаційної роботи.

(РАТАУ).

13 квітня
Д ЦТ (І програма)
10.25 — Документальний те
лефільм «Чимкентський ета
лон». Із циклу «По труду?6, 
честь». 10.45 — До 40-річчя 
Великої Перемоги. Всеросій'- 
ська художня виставка. «Мніі 
відстояли — мир збережем!.
11.10 — Всесоюзний теле
конкурс «Товариш пісня?. 
12.05 — За законами музк- 
пості. 12.35 — «Сім'я і шко
ла». Тележурнал. 13.05 ~ 
«Є в Калузі перехрестя...» 
14.05 — VI Мій,-народний
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Веселка^. 
«Наша музика». (Гава). 14.30 
— Новини. 14.45 — «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Теле
фільм «Одного разу обраний 
шлях». Фільм 2. «Зустріч».
15.45 — Новини. 15.50 — Бе
сіда політичного оглядача 
А. Іващепка. 16.20 — Поезія. 
Е. Асадов. 17.10 — Докумен
тальний телефільм. 18.05 — 
У. світі тварин. 19.05 — Для 
вас, ветерани. 20.00 — Фільм 
«Здрастуй, не я». І серій.
21.00 — «Час*. 21.35
Фільм «Здрастуй, це я». 2 сф-*^^ 
рія. 22.50 — Новини. 23.00 — 
Співає Алла Пугачова.

14 КВІТНЯ
ків 
тямущий, 
хлопчик. Не 
у тата Віті 
одненькнй.

— Ма, а 
сьогодні?

Хлопчик не міг не помі
тити, що мама і напрочуд 
гарна саме цього понеділ
ка, і більше звичного зосе
реджена. Антоніна нахи
ляється над готівкою сина 
і довірливо підказує: «Тат
ка ж вітатимемо, іменин
ник він! Чи ти так забув, 
що, може, й подарунка не 
підготував? — ПриготуйГТІ ПкЦЦ 
вав... — тихим ображеним І І/ІІ/ПГі 
голоском відповідає той,— 
але коли вже будете дару
вати й мені...».

що в пас буде білет
тів, до неї занросіпи 
танець підійшов саме 
автобусний 
відмовила.

АДЖЕ

мовчун.

РАЗ!

на 
він,
Не

ІІа задніх п’яти сидіннях 
міжміського автобуса ві
домо як подорожувати: на
че б і комфорт, але тісну, 
вато. Сміх раз по раз стру
шує всю «гальорку», де 
сиділа молодь. Лиш один 
юнак безсторонньо диви- 
ться у вікно на нецікаві 
пейзажі, ігноруючи вже й 
прямі запрошення до роз
мови. Зате друг, Славко, 
вже відводить душу.

Читачеві тут погрібно 
виділити з-поміж цієї п’я- 
тіркп тільки двох — мов
чуна та бистрооку дівчину 
посередині, 
секрету, що цс 
не подружжя Озаруків. 
До урочистого часу шлю. 
бу ще майже рік, а поки 
що Топи їде провідати до 
обласного центру хвору 
сестру, а Віктор із найкра
щим другом —- до КІСМу. 
Не підозрюючи про такі 
наслідки всього декількох 
поглядів, якими обміняли
ся в автобусі, молоді лю. 
діі пішли влаштовувати 
свої справи.

А випадку треба ж було 
звести їх ще й на зворот
ньому шляху, потім — на 
вечорі відпочинку в Парку 
залізничників райцентру. І 
Тоня не могла приховати 
здивування, коли, відтіс
нивши багатьох претепден-

Скажемо по
— майбут-

Тоні Віктор, здається, 
зразу не дуже сподобався. 
Не з цибатих, не з кучеря

вих, не з розбитних. Сама 
за словом у кишеню пс по
лізе, то уявляла супутника 
жнтгя ледь не таким же. 
Та добре, що «виграшні бі
лети» частіше підказує нам 
не логіка, а серце. Пам’я
тала, ой добре пам’ятала 
мамин наказ не спішити, 
шукати людину розважли
ву, чуйну, добру, непиту
щу, заміж — тільки раз. А 
тут як на замовлення.

Не знала, що можна так 
чекати кінця робочого дня, 
так поспішати в тіснува
тий флігель, що знімала в 
однієї бабусі ще з п’ятьма 
дівчатами... У той час вчи
лась заочно в Кіровоград
ському педінституті, у До. 
лннському будинку піоне- 
рів вела клуб «Зірочка». 
Дітей любить, то й не за
смутила невдача з першою 
спробою до «подіну». У ви
рі таких милих голосів 
опинилась і опісля, коди 
перейшла працювати вихо
вателькою групи подовжс- 
ного дня в 3-х класах. 
«Експеримент» був вдалим, 
та все ж помітно «хандри- 

запропонували 
1 пішло... 
25 хлоп- 
Антоиіна 
доводить

бригаду монтажників. Був 
геелею-бегонпиком, у 83-му 
послали до Кіровограда на 
курси підвищення кваліфі
кації. І коли вже в берез
ні минулого року в подав- 
но створеній МІІАІК орга- 
нізовувалп комсомольсько- 
молодіжний, вибір очолю
вати колектив упав саме 
на нього. Кожна ж хороша 
робота вимагає і зусиль, і 
часу. Озарукп відчули це 
особливо гостро вже з по
чатку свого подружнього 
союзу.

Що важко було, то це 
точно. Народився Вова — 
звісно, не полегшало. Не
доспані ночі... Віктор як міг 
допомагав, недалеко жили 
й ного батьки — теж під
тримували невістку із 
внучком. Тоня, бувало, в 
силу свого характеру, ски. 
пить, та чоловік обеззбро
ював саме своєю витрима
ністю, делікатністю, ко
ректністю. Ну, хіба дути
мешся на нього, коли він у 
відповідь на не завжди 
слушні «поради» чи уваги, 
лиш щиро дивився у вічі і 
тим самим пропонував 
мир?

Воші справжні ентузіас
ти і змістовного дозвілля, 
тож зайвим було б питати 
на кутку, чи відомо, хто 
такі й де мешкають Оза
рукп. Той же бліц-матч у 
бадмінтон, чи вихід «на 
природу»—за все береться 
саме його Топя. І молодь 
вулиці Степової охоче ВІД- 

ЖПТТЄВИІІ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час*. 8.35 — До- 

кументальний фільм. Я.55-і- 
Грає духовим оркестр Хар
ківського гарнізону. 9.20 —- 
15-й тирад; «Спортлото». 9 30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров'я. 11.45 —»
Ранкова пошта. 12.15 — Зу
стрічі па радянській землі.
12.30 — Сільська голки#.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Сьогодні — 
Військ протиповітряної обСГ- 
ронн країни. 14.15 — Кой- 
церт у Центральному театр! 
Радянської Армії, присвяче
ний Дню Військ протиповіт
ряної оборони країни. 15.00
— Мультфільми. 15.15 -А'
Телсвистава «Російське пи
тання*. За п'єсою К. Симо
нова. Під час перерви
16.30 — Повніш. 18.00 -і-
Міжнародна панорама. 18.45
— Концерт народної артист
ки СРСР Клавдії ШульжсПг 
ко. 2O.no — Клуб мандрівни
ків. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Футбольний огляд. 22.05 —' 
На фестивалі в Сан-Ремб. 
23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)

ла», коли 
взяти 6-річппх.
Сьогодні тих же 
чнків і дівчат 
Володимирівна 
уже до фінішу 2-го класу. 
ІПе рік — і попрощається. 
А потім будуть інші.

А майбутній чоловік Вік. 
тор. звільнившись у запас 
1978-го, прийшов до тодіш. 
нього • «Міжколгоспбуду» 
працювати, У батькову

гукується па їх 
запал.

...Ім’я синові 
батька, шанованого 
тппівському СПТУ викла
дача Володимира Йосипо
вича дала вона. Право на. 
звати доньку за Віктором. 
Як? Мовчить поки що. 
Обіцяє повідомити вже в 
пологовії іі будинок. Та То
ні й цього разу ного липло 
матичпість ох як до душі!

І. КУЦЕНКО.
м. Долинська.

в честь 
в Ус-

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО«

8.00 — Па зарядку ставай!
8.20 — «Хочу все знати». Кі
ножурнал. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00 — Російські 
мова. 9.30 — Концерт ор
кестру російських народних "и- 
інструментів Новосибірсько
го телебачення і радіо. 10.05
— «Сивий Урал». Науково- 
популярний фільм. 10.20 — 
А. Ешпай. 4 симфонія. 11.00
— Очевидне — неймовірне.
12.00 — Науково-популяр
ний фільм. 12.20 — ДО
40-річчя Великої Перемог!!. 
Кіпоепопея «Велика Вітчиз
няна». Фільм 16 — «Вивво- 
ленпл Польщі-*: Фільм 17 —* 
«Союзники». 14.00 — М. Лєр
монтов. «Демон». ФІЛЬМ-КОИ- 
церт. 14.45 — Розповідають 
наші кореспонденти. 15.15— 
VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка* «ІІаіна 
музика». (Гана) 15.40 —
Мультфільм. 15.50 — Видат
ні радянські композитори-^' 
лауреати Ленінської премії. 
А. Хачатурян 17.00 — Фут- 
бол: «Динамо» (Тбілісі) —’ >-• 
«Арарат* Під час перерви — 
Якщо хочеш бути здоровим.
18.45 — Міжнародні змаган
ня з художньої гімнастики 
па приз журналу «Советская 
женщина» 19.15 — Світ і 
молодь. 19 30 — «Почалося з 
М і ся ця » Н а уі.-о во- поп ул я р- 
ниіі Фільм 20 00 — Вечірня 
казка 20.15 — Кубок СРСР 
з мотоболу Фінал 20.35 — 
Гандбол Кубо»- еолодаріп 
кубків. Чоловіки. Фінал. 
ЦСКА — Барселона (Іспанія). 
2100 — «Час» 21.35—Фільм 
«Рано пранні'

«Мспсдой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины,
На украинском языке.
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