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МОСКВА. (ТАРС). 27 лис
топада в Кремлі продовжи
ла роботу четверта сесія 
Верховної Ради СРСР. На
передодні на роздільних за
сіданнях Ради Союзу і Ради 
Національностей відбулися 
дебати в питаннях про Дер
жавний план економічного 
і соціального розвитку СРСР 
на 1986 рік і хід виконання 
Державного плану в 1985 
ро^про Державний бюД- 
яЛгРСР на 1986 рік і вико- 
ніяИгя бюджету СРСР за 
1984 рік.

Депутати підкреслювали, 
що здійснювані Комуніс
тичною партією зміни в усіх 
сферах суспільного життя 
відображають інтереси тру- 
/^Аиих. У Державному пла
ні враховано настанови пар
тії про підвищення темпів 
зростання суспільного ви
робництва та його ефектив
ності, економію всіх видів 
ресурсів, прискорення на
уково-технічного прогресу, 
першочерговий розвиток га
лузей, які забезпечують ін
тенсифікацію виробництва. 
Велику увагу приділено по
ліпшенню умов життя ра
дянських людей.

Промовці повідомляли 
про стан справ у галузях 
народного господарства, в 
економіці союзних респуб
лік, про завдання, які стоять 
перед трудовими колекти
вами. Успішному виконанню 
плану має сприяти якнай
більше поширення нових 
методів господарювання. 
Важливою частиною роботи 
по вдосконаленню управлін
ня народним господарством, 
відзначалось на сесії, є бо
ротьба за зміцнення ди
сципліни, організованості, 

Л^рядку. Великі завдання, 
Що стоять перед країною, 
вимагають посилення цієї 
роботи.

У ході розгляду плану і 
бюджету постійні комісії 
палат виявили можливість 
збільшення плану вироб
ництва і реалізації ряду

*
Віктор ЧЕРКА

ШИН працює у 
знаменитому гіта- 
лосськсму колек
тиві — в трактор
ній бригаді Імені 
XX з'їзду КПРС. 
Цього року моло
дий механізатор у 
складі ланки куну- 
рудзовсдів добив
ся високих резуль
татів: зібрано 70 
центнерів зерна 
кукурудзи з гекта
ра. Високі врожаї 
на гіталовсьних 
полях — то насам
перед висока нуль- 
тура землеробства. 
Тому нині, коли 
Гіде ретельна під
готовка до весни, 
комсомолець ста
рається без затри
мок транспортува
ти своїм МТЗ-80 
органічні добрива 
на поля. .
Фото В. ГРИБА. 

Новоукраїнський 
район.

споживчих товарів на за
гальну суму 182,9 мільйона 
карбованців у роздрібних 
цінах і доходів бюджету на 
145,1 мільйона карбованців. 
Ці додаткові кошти комісії 
рекомендували направити в 
бюджети союзних респуб
лік на збільшення фінансу
вання видатків по благо
устрою міст, робітничих се
лищ і сільських районних 
центрів, придбання Інвента
ря і обладнання, капіталь
ний ремонт будинків закла
дів народної освіти, культу
ри й охорони здоров’я, а 
також на матеріальне осна
щення сільських і селищних 
Рад.

Промовці пропонували за
твердити Державний план 
і Державний бюджет СРСР 
на 1986 рік.

О 10 годині ранку 27 лис
топада відкрилося друге 
спільне засідання палат.

Із заключним словом ви
ступив перший заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, 
голова Держплану СРСР де
путат М. В. Тализін.

Верховна Рада прийняла 
Закон СРСР про Державний 
план економічного і соці
ального розвитку СРСР на 
1986 рік і постанову Вер
ховної Ради СРСР про хід 
виконання плану на 1985 рік.

Після заключного слова 
першого заступника міністра 
фінансів СРСР В. В. Демен- 
цева депутати прийняли За
кон СРСР про Державний 
бюджет СРСР на 1986 рік і 
постанову про затверджен
ня звіту про виконання бюд
жету за 1984 рік. Держав
ний бюджет СРСР на 1986 
рік затверджено по дохо
дах у сумі 414 544 276 тисяч 
карбованців і по видатках у 
сумі 414 341 861 тисяча кар
бованців.

Потім з доповіддю про 
внесення змін в Основи за
конодавства Союзу РСР і 
союзних республік про на
родну освіту та інших за
конодавчих актів СРСР у 
зв язку з Основними напря

мами реформи загальноос
вітньої і професійної школи 
виступив міністр юстиції 
СРСР депутат Б. В. Кравцов. 
Невід’ємна складова частина 
програмних завдань партії, 
відзначив доповідач,—дель- 
ше вдосконалення системи 
народної освіти і виховання 
молоді, освіченості і профе
сійної підготовленості нових 
поколінь радянських людей. 
Здійснення реформи підно
сить роботу загальноосвіт
ньої і професійної школи на 
якісно новий рівень.

Оновлення діючого зако
нодавства, яке регулює одну 
з найважливіших сфер су
спільного життя, зазначає
ться в доповіді, створює 
міцну правову базу для 
ефективного втілення в жит
тя заходів щодо поліпшен
ня навчання і виховання мо
лоді, які є одним з могутніх 
факторів прискорення со
ціально-економічного роз
витку країни.

Сесія прийняла Закони 
СРСР в обговореному пи
танні.

Гіо доповіді секретаря 
Президії Верховної Ради 
СРСР Т. М. Ментешашвілі 
депутати затвердили Укази 
Президії Верховної Ради 
СРСР і прийняли відповідні 
закони й постанови.

У другій половині дня 27 
листопада сесія Верховної 
Ради СРСР продовжила ро
боту.

На заключному спільному 
засіданні Ради Союзу і Ра
ди Національностей з допо
віддю про підсумки радян
сько-американської зустрічі 
на найвищому рівні в Же
неві і міжнародну обста
новку виступив Генеральний 
секретар ЦК КПРС, член 
Президії Верховної Ради 
СРСР М. С. Горбачев.

Після обговорення депу
татами доповіді від імені 
комісій у закордонних спра
вах Ради Національностей і 
Ради Союзу секретар ЦІ< 
КПРС депутат Є. К. Лигачов 
оголосив проект постанови 
Верховної Ради СРСР в об
говореному питанні.

Депутати одноголосно 
прийняли постанову Верхов
ної Ради СРСР «Про підсум
ки радянсько-американської 
зустрічі на найвищому рів
ні в Женеві і міжнародну 
обстановку».

Успішно
завершити
рік

На календарі — гру
день — останній місяць 
1985 року, трудового за
вершального року оди
надцятої п’ятирічки. 
Щодня в редакцію над
ходять повідомлення з 
КМК про дострокове ви
конання п’ятирічки. 1 хоч 
до нового року ще мі- 

Шоденник 
групмомсорга:

ГРУДЕНЬ
сядь, для багатьох тру
дових колективів па ка
лендарі вже 1986 рік, а 
то н 1987 рік. Працюва
ти, випереджаючи час,— 
характерна риса комсо
мольців і молоді. Нову 
хвилю трудового ентузі
азму викликало у радян
ських людей широке все
народне обговорення про
ектів нової редакції Про
грами КПРС, змін в Ста
туті КПРС, Основних 
напрямів економічного і 
соціального розвитку 
СРСР па 1986—1990 ро
ки і на період до ‘2000 
року.

Нині на передз'їздів- 
с.ьку трудову вахгу ста
ли сотні комсомольсько- 
м ол ОД І Ж11II х к олект IIВ І в, 
тисячі молодих вироб- 
ішчппків. І вона прохо
дить в рамках широкого 
розгортання соціалістич
ного змагання за право 
підписати Рапорт комсо
мольців і молоді XXVII 
з’їзду КПРС. Гобі, ком
сомольським організато
ре, СПІВВІДНОСИМ]) свою 
діяльність з наміченими 
грандіозними планами на 
майбутнє, необхідно 
спрямувати членів комі
тету комсомолу па поси
лення пошуку найефек
тивніших форм і методів 
роботи своєї організації. 
Уважно проаналізуй, чи 
все зроблено для того, 
щоб плани і соціалістич
ні зобов'язання року бу
ли виконані. Завдання 
дня — добитися того, 
аби не було ні одного 
відстаючого КАЇК. Треба 
падати дієву допомогу 
відстаючим, створиш в 
кожній комсомольській 
групі, цеховій, первинній 
орган іза ції ат мосфер V 

На допомогу будівельникам
Полегшать працю будієельнинІЕ висотних спорчд 

НОСІ підйомними, серійний аиг.уси ЯКИХ ПОЧЭЕ--Я "в 
об’єднанні «Вірмліфтмаш-; (Вірменія), Ножен такий 
агрегат здатний піднімати вантаж вагою півтонки 
Він відзначається надійністю, зручний в експлуатації.

Швидкість руху підйомника вдвоє вища, ніж у тих 
що випускалися раніше. Прискорити гсвссння ноьин- 
ни дало змогу завершення реконструкції складально- 
го виробництва. Уже до кінця року будівельники 
одержать 1000 таких підйомників.

творчості, непримирен
ності до недоліків.

Великі можливості для 
поліпшення ідейно-вихов
ної роботи, військово- 
патріотичного вихован
ня відкриває участь юна
ків і дівчат у Всесоюзній 
акції «Революційний три
майте крок!», яка при
свячена XXVII з’їзду 
КПРС і 70-річчю Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Завершується сільсько
господарський рік. По
мисли хліборобів — на
дійно підготувати техні
ку, насіння до робіт уро- 
жай-86. Відповідальний 
період і в тваринників— 
зимівля громадської ху
доби. Всі ці справи ви
магають від кожного 
комсомольського ватаж
ка, кожного члена спіл
ки ініціативи і творчості. 
Треба визначити своє 
місце на цих важливих 
ділянках роботи. Вагоме 
слово тут мають сказати 
і комсомольські «прожек
тористи». Необхідно да
ти бііі проіівам безгоспо
дарності, марнотратства, 
порушникам трудової ди
сципліни.

З 2 но ЗО грудня три
ватиме республіканський 
місячник пропаганди еко
номічних і науково-тех
нічних знань. В холі мі
сячника комітетам ком
сомолу спільно з організа
ціями товариства «Знан
ня», іншими зацікавле
ними установами і ві
домствами необхідно ор
ганізувати виступи лек- 
торів-екокоміст ів і спе
ціалістів народного гос
подарства в трудових 
колективах, м ол оді ж н н х 
гуртожитках, агітаційно- 
пропагандистські виїзди 
вчених і комсомольсько
го ідеологічного активу. 
Треба провести також 
вечори запитань і відпо
відей.

Закінчилися звіти і ви
бори в первинних комсо
мольських організаціях. 
Треба тобі, комсорг, вра
хувати уроки із допуще
них недоліків, виробити 
змістовні плани на 1986 
рік. Чітку програму дій 
дають тобі і критичні за
уваження та пропозиції, 
які прозвучали на звітах 
і виборах у виступах 
комсомольців. Зробити з 
них правильні висновки, 
аби поліпшити роботу у 
всіх напрямах діяльнос
ті комсомольського осе
редку.

Як бачиш, комсорг, у 
грудні тобі і комсомоль
цям треба вирішити чи
мало ударних справ. 1 їх
ній успіх буде залежати 
від уміння, діловитості і 
старання всіх і кожного 
зокрема.

СЬОГОДНІ
<

вихову
вати на принладах стар
ших поколінь. В цьому 
вбачають свій почесний 
обов'язок ветерани пар
тії і комсомолу С Гаїна 
та С. Бонфельд

(2 стор.).

«Ми, бібліотечні пра
цівники, уроводимо ве
лику профорієнтаційну 
роботу серед молоді, але, 
знайомлячи їх з допомо
гою книг і зустрічей з 
професіями, потрібними 
народному господарству 
забуваємо свою».

(2 стер »

В ході Всесоюзної пат
ріотичної акції «Револю
ційний тримайте крон» 
визначають нові маршру
ти учасники походу 
«Шляхами слави бать
ків».

(З стор.).

РЯДОК У РАПОРТ

Монтери 
мають гарт

Колектив колінно-ма
шинної станції № 63 до
строково, ще до 20 жовт
ня цього року, рапортував 
про виконання п’ятирічно
го плану по капітальному 
ремонту колії. На XI п’я
тирічку очікувалося від
ремонтувати 305 кіломет
рів ізлітничної колії, на 
сьогодні цей показник до- 
сяг вже цифри ЗГ9

Аналіз зробленого пока
зав — непогані здобутки 
можна пояснити. впровад
женням і чітким дотри
манням брнгалної форми 
організації та сш та їй пра
ці як і активним застосу
ванням досягнень науково- 
технічного прогресу. Дя
куючи цьому, за роки п’я
тирічки продуктивність 
праці на сгаїїції зросла на 
16.7 процента; освоєно ма
шину ВПР 200 для ремон
ту колії, у результаті чого 
з’явилася можливість ви
вільнити 50 монтррія

Л. ГУДЕННО, 
секретар комітету ком
сомолу колійно-машин
ної станції N2 6?.

м. Знам’янка.



------- З стор, ... —
Батьки хочуть бачити дітей своїх гідними послі

довниками. В нашому радянському суспільстві у 
спадщину передаються не тільки матеріальний доста
ток, а. насамперед, високі ідейні переконання, праг
нення жити красиво, творити добро на землі.

Тому недарма сьогодні, коли в країні триває актив
не обговорення проектів документів до XXVII з'їзду 
КПРС. в редакційній пошті молодіжної газети п лис
ти ветеранів. Вони розповідають про свій досвід, да
ють поради молодому поколінню будівників комуніз
му, вносять пропозиції, зміни в проекти документів.

Два листи ветеранів партії і комсомолу газета про
копує увазі читачів.

Наш почесний

«Молодий комунар» ЗО листопада 1935 року------

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС визнання'

обов’язок
Коли знайомишся з про

ектом нової редакції Про
грами КПРС, то відразу від
чуваєш дзі особливості 
цього історичного, надзви
чайно важливого документа 
в житті нашого народу. З 
одного боку — це творчий 
розвиток теорії з врахуван
ням змін, що відбулися піс
ля прийняття третьої Про
грами КПРС, це новатор
ський пошук на основних 
напрямах стратегії і такти
ки партії,

З другого боку — це 
спадкоємність принципових 
положень марксистсько-ле
нінських теоретичних і по
літичних установок, на які 
партія завжди спиралась у 
своїй роботі,

Мені, ветерану партії, 
війни, праці й комсомолу 
Ново.миргородщини, пощас
тило жити і працювати про
тягом усіх етапів боротьби 
за перемогу соціалізму а 
нашій країні.

8 пам яті живе героїчна 
праця комсомолі! 20-х ро
ків на відбудові країни 
після громадянської війни, 
проведення індустріалізації 
і культурної революції. Іме
на Євгена Поповкіна, Ники
фора Ткача, Якова Гуслис- 
того та багатьох ветеранів 
комсомолу залишаться в іс
торії навічно, адже вони бу
ли живими творцями на
ших перемог.

Напередодні великої віт
чизняної війки поряд з про
славленими іменами Марії 
Демченко та Марини Гна
тенко ми ставимо ім’я п’я- 
тисотенниці Новомиргород- 
щини Ніни Наваленко (Бо- 
сько) — це вона представ
ляла нашу комсомолію на 
X з’їзді ЛКСМ України. її 
трудовий подвиг і нині на
дихає молодих бурякозодіз 
району.

Нам, ветеранам партії і 
комсомолу, хочеться, щоб 
наша юнь глибоко усвідо
мила, що проект нової ре
дакції Програми КПРС роз
криває основні тенденції

недоторканості нашої Віт
чизни. Цим ми допоможемо 
комсомольським організа
ціям наполегливо розвива
ти трудову і громадську 
активність юнаків і дівчат,

сучасної епохи. У ньому чіт
ко і ясно вказана основна 
стратегія партії, через яку 
здійснюється прискорений 
соціально-економічний про
грес у нашій країні. Проект 
Програми стає політичним 
орієнтиром завтрашнього 
дня.

Наскрізною думкою про
ходить через усі розділи 
ідея миру і творення. Як 
ветеран війни скажу, що 
нелегко далася нам пере
мога над фашистськими за
гарбниками. А сьогодні во
роги соціалізму штовхають 
світ у катастрофу термо
ядерної війни.

Ось чому ми, ветерани 
війни, в кожному своєму 
виступі перед юнню під
креслюємо, що в сучасному 
складному міжнародному 
становищі, нам не можна 
розслаблятися, притупляти 
пильність.

У сьогоднішніх ветеранів 
війни за плечима великий 
досвід, бойові заслуги, ба
гаті враження. Цього бра
кує молодому поколінню. 
Я пропоную внести допов
нення з підрозділ проекту 
нової редакції Програми 
КПРС «Розвиток політичної 
системи радянського су
спільства» такою думкою: 
«Ветеранам комсомолу, як 
почесний обов’язок, в міру 
своїх можливостей бути на
ставниками молоді у вій
ськово-патріотичному вихо
ванні». Цим самим ми до
кладемо свої зусилля у 
зміцнення могутності та

Жити
по-комуністичному
В нашій партійній органі

зації ЖЕД № 2 на обліку 
стоять комуністи, які мають 
за плечима вогненну моло
дість: були в лавах стаха- 
новців довоєнних п’ятирічок, 
пройшли фронтовими доро
гами Великої Вітчизняної 
війни, відбудовували народ
не господарство у повоєнні 
роки... Це віддані партії й 
народу комуністи М. К. Ан- 
кудінов, А. Ю. Бєлобородов, 
І. С. Черемисін, І. В, Нови- 
ков. Батьківщина оцінила 
їхній труд, нагородивши 
орденами Леніна, Трудово
го Червоного Прапора та 
іншими урядовими відзна
ками. Секретарю партійної 
організації С. В. вахоасько- 
му вже за сімдесят років, 
та своєю жвавістю, напо
легливістю в роботі він за
палює на сумлінний труд і 
молодих колег, передає їм 
багатий життєвий досвід, 
навчає комуністичному став
ленню до виконання своїх 
обоз’ язків.

Ветерани революційних 
подій, війни та праці ведуть 
велику пропагандистську 
роботу в технікумах міста, 
в школах (№№ 34, 8, 26), 
професійно-технічних учи
лищах (№№ 4, 6, 8) і будин
ках, де вони мешкають. 
Завжди серед людей ко
муністи Микола Георгійович 

формувати в них марксист
сько-ленінський світогляд, 
політичну і духовну культу
ру, розуміння історичної 
відповідальності за долю 
соціалізму і миру.

Самійло ГАЇНА, 
ветеран партії І комсо
молу.

м. Новомиргород.

Сзирєгіов, Микола Семено
вич Осадчий, Григорій 
Касьянович Прохода. Вони 
роз’яснюють людям полі
тику партії й уряду.

Ці приклади наводжу для 
того, аби підтвердити дум
ку, що комуністи повсякчас 
думають про майбутнє пар
тії, майбутнє нашої країни. 
А воно — в наших дітях, в 
нашому молодому поколін
ні. І хто ж, як не ми, ве
терани партії, передасть їм 
ті знання і вміння жити по- 
комуністичному!

Сьогодні я вчитуюсь у 
рядки проекту нової редак
ції Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу; 
Особливо мене хвилює роз
діл, де йдеться про спадко
ємність поколінь. Пропоную 
доповнити текст першого 
підрозділу п'ятого розділу 
такими словами: «Треба за
значити,. <цо партія І далі 
буде підтримувати І розви
вати традиції старших по
колінь, їх виховну роботу 
серед молоді, щоб юнаки і 
дівчата перейняли асе най
краще з досвіду ветеранів, 
вчились на багатих револю
ційних, бойових та трудових 
традиціях радянського на
роду».

Семен БОНФЕЛЬД, 
ветеран партії.

м. Кіровоград.

22 листопада розпочав свій 
29-й сезон лауреат комсо
мольської премії імені Юрія 
Японського народний сту
дентський театр «Резонанс» 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. 
Пушкіна. За традицією по
вни сезон розпочався музич
ною виставою, поставленою 
за кіносценарієм Є. Ш.варда 
«Кришталевий черевнч<^Л

| прем’єра якого відбул^^ 
І 25 грудня 1973 року. І хоч 
І вистава йшла 151 раз, зал, 
■ як завжди, був лереловне- 
Іниіі глядачами. Кожну ці

каву мізансцену і репліку 
зустрічали воші оплесками, і 
аматори М. Барабуля (Ко
роль), Т. Тиханська (Поїнь-—.

Ілюшка), II- Гапнч (Гашіа)#* 
І. Ніку лемко (Мар.іаина), 
1. Федотова (Хрещена) та й 
сам режнсер-лостаиовпнк 
В. Дейнекіи, який блискуче 
виконував роль Мачухи, 
відчуваючи їхню підтримку, 
грали з особливим підне
сенням.

По закінченні вистави всіх 
аматорів «Резонансу» зно
ву запросили на сцену. Під 
шквал оплесків їм було 
вручено Диплом лауреата 
Всесоюзного огляду 
пьої самодіяльності, пріАд^ 
чепого 40-річчю Перемоги, 
та Велику Золоту медаль. 
Диплом І ступеню Великого 
академічного театру Союзу 
РСР; керівник народного 
самодіяльного театру «Р§ц 
зопапс» В. Дсйяекін- иаіі^ 
роджений Малою Золотою 
медаллю.

К. КЕРІМЛІ, 
І громадський кореспон

дент «Молодого кому
нара».

і Ситуація звичайна і водночас неря- 
дова,- людина вперше переступає по
ріг бібліотеки не як читач — як фахі
вець. Від того, як її зустрінуть, як 
візьметься до роботи, залежить дуже 
багато. Тому і намагаюсь в першій же 
бесіді з майбутнім працівником біб
ліотеки дізнатись про його нахили, 
уподобання і, якщо це можливо, — 
допомогти вибрати діло до душі. 
Справді, одному подобається мати

справу з новими книгами, тож ного 
треба направити у відділ комплекту
вання чи обробки літератури; інший 
нізащо не хоче в ці відділи, бо лю
бить живе спілкування з людьми ■— і, 
значить, його місце — у відділі об
слуговування читачів; третій має на
хил до пошукової чи наукової праці 
і може проявити себе в науково-мето
дичному чи інформаційно-бібліогра
фічному відділах...

А УЖЕ пекуче питання— 
побутові умови моло

дого спеціаліста. Гурто
житку у нас немає і, хоч 
е відповідна постанова, чи
мало інстанцій треба про
йти, щоб влаштувати мо
лодого бібліотекаря. (Доб
ре було б, врешті, мати в 
Кіровограді спеціальний 
гуртожиток для молодих 

спеціалістів — культпраців
ників, — як, наприклад, у 
наших колег по соизмаган- 
шо - одеситів).

Дирекція, партійна, ком
сомольська і профспілкова 
організації докладають чи
мало зусиль, аби спеціа
ліст «укоршився»: допо
магаємо в оволодінні про
фесією, проводимо анке
тування серед молодих 
спеціалістів, щоб краще 
вивчити їх запити, дбаємо 
про організацію вільного 
часу.

Цього рону в нашій стін
газеті започаткували добру 
традицію — присвятили 
молодим спеціалістам спец
випуск. Надали слово їм 
самим, вмістивши відпові
ді на анкету «Суспільство 
і ти» (вона була тоді ви
друкувана в «Молодому ко
мунарі»), Бібліотекарі 
С. Чернявська, В, Одикцов, 
Я. Авдєєва, Т. Гребвнюк по
ділились своїми враження
ми від перших трудових 
буднів, думками з приводу 
роботи, висловили поба
жання. З добрим напутнім 
СЛОВО?/! виступила В СТІНГЗ- 
зеті заступник секретаря 
парторганізації бібліотеки, 
наставник молоді Т. о. Не- 
даиінівська...

...Чекаємо, радіємо, 
помагаємо. Чому ж 
зменшується плинність мо
лодих бібліотечних кадрів 
о області? Тривожить і та
ке: перідко новоприбулий 
молодий фахівець по ви
пиляє належного інтересу 
до роботи, не прагне до 

■

до
ле

підвищення власного фа
хового рівня. Як зрозумі
ти позицію МОЛОДОЇ ЛЮДН
ІШ, котра, з перших кро
ків не намагається про
явити себе з найкращого 
боку, а паче відбуває по
винність протягом трьох 
років, що вона зобов'яза
на відпрацювати за на
правленням?

У бібліотеках Кірово- 
градщнии стає все менше 
досвідчених бібліотека
рів — ветерани йдуть па 
відпочинок. Надія •— на 
молодь. Половину бібліо
течних працівників облас
ної наукової бібліотеки 
імені II. К. Крупської ПІШІ 
складають люди комсо
мольського віку. В облас
ній бібліотеці для юнацтва 
імені О. Бонченка цей про
цент ще вищий. Але... Мо
лодь з дипломами прибу
ває і вибуває... Нині в біб
ліотеках “ області працює 
70,1 процента спеціалістів, 
у той час, коли цей серед- 
пьореспублікаяськпй по
казник 78,3 процента. 
Плинність кадрів у бібліо
теках Кіровоградщпип 
складає 10,9 процента 
чи цс не занадто багато? 
Чи не вона •— одна з го
ловних причин більшості

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

про незадовільнускарг 
роботу культосвітніх за
кладів, які доводиться чи
тати в пресі?

ПРИГАДУЮ розмову з 
молодою бібліотекар- 

кою з Компаніївського ра
йону, Після закінчення 
школи дівчина без профе
сійної освіти прийшла пра
цювати в бібліотеку і ду
же скоро розчарувалася в 
роботі. Чому?

г- Думала, тут буде 
легко і цікаво, в бібліоте
ку ходить багато людей-— 
всі повніш можна взнати...

Прикро, шо часто саме 
«легкий» хліб сподівається 

знайти в бібліотеці молодь! 
І’ДЛЯ тієї дівчини було 
цілковитою несподіванкою, 
що ті, хто приходить у за
клад культури, чекають 
«новіш» саме від неї. А 
чим поділитись з людьми, 
коли і знань відповідних 
нема, і досвіду бракує? От 
і настає взаємне розчару
вання читача і бібліотека
ря. їй бп якщо не в сту
дентській аудиторії, то са
мостійно вникнути в робо
ту, зацікавитись літерату
рою, а тоді вже й самій до 
людей з книгою — в поле, 
па ферму, в школу... На 
жаль, заяви через розча- 

рувапня в роботі, почуття 
професійної невідповід
ності додають і деякі мо
лоді фахівці, Особливо 
прикро, коли з бібліотеки 
йде дипломований спеціа
ліст: держава затратила 
кошти, витрачено роки па 
навчання, а молода люди
на шукає, де легше та де 
більше платять.

МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТ: НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ

ЛЕГКИЙ ХЛІБ“?її ::

господарства.
— «своя
з чужо-а ца —

Буваючи у відрядженнях, 
часто говоримо про це і з 
молоддю, і з керівниками 
бібліотек. 8 чому причина 
плинності? Найпоширені
ші відповіді: нема де жи
ти, приміщення бібліотеки 
холодне, займатися дово
диться часто-густо не тим, 
чому вчили у вузі чи учи
лищі.,.

Так, про житло для мо
лодих культпрацівників у 
наших райцентрах і селах 
іце не звикли дбати так. 
як, скажімо, про побутові 
умови для молодих вчите
лів чи лікарів, спеціалістів 
сільського 
Виходить, що то 
сорочка», 
го плеча? Проти такого 
ставлення 
рішучу боротьбу.

ЯК СТВЕРДЖУЮТЬ со
ціологи, лише близько 

половини робочого часу 
витрачає працівник культ
освітньої миси на свою 
безпосередню роботу. Реш
та йде на виконання най
різноманітніших доручень, 
сільськогосподарські ро
боти. Багато з того, що 
бібліотекарі роблять за ме
жами бібліотеки, справді 
необхідне і важливе, — 
скажімо, допомога в реалі
зації Продовольчої програ
ми. Нерідко ж безрозбірли- 
пе оикористаннл споціаліс- 
тів не за призначенням 
призводить до запуіценнл 
основної роботи, невдово
леності собою І врешті — 

повеститреба

до розчарування І зради 
обраній професії.

Легкий з чужого погля
ду (насправді нелегкий) 
хліб бібліотекаря, особли
во нині, коли ставляться 
осе більші партійні вимо
ги до удосконалення ідео
логічної й культосвітньої 
роботи, до покращення ви
пробуваних і пошуку ио- 

особливо

низький 
бібліотек 

Компаніїв- 
’стииівського, Віль- 

’’льяновського 
районів

онх форм і методів про
паганди літератури на до
помогу формуванню полі
тичної і соціальної актив
ності трудящих, 
молоді.

Не секрет, що 
рівень роботи 
Долішського, 

ського, Усті 
шацського, У.- 
та деяких інших 
пояснюється в першу чер- 
гу кадровою псукомплек- 
тованістю. При районних 
відділах культури є комі
сії по добору молоді па 
навчання в заклади куль
тур». Але деякі відпові
дальні товариші з цих ко
місій міркують так: якщо 
замовляти фахівців з ви
щою освітою, то клопотів 
не оберешся: треба шука
ти житло, дбати про від
повідні умови для життя І 
роботи, то краще, -хай все 
іде по-старому (гак, зо
крема, заявили завідуючі 
відділами культури Улья- 
повського району тов. Те- 
тева та Устинівського — 
топ. Мусенко). На щастя, 
так думають не псі.

Проблем багато, але, 
здасться, ямби ми серйоз
ніше займалися добором 
абітурієнтів, адаптація мо
лодих спеціалісті« прохо

дила б не так хворобливо. 
Ми, бібліотечні працівни
ки, проводимо велику 
профорієнтаційну роботу 
серед молоді, але, знайом
лячи ЇХ З ДОПОМОГОЮ ННИГ 
І зустрічей з професіями, 
потрібними народному гос
подарству, забуваємо свою. 
Певно, є сенс приділити 
більше уваги пропаганді 
роботи бібліотекаря в пре
сі, по радіо, на телебачен
ні. Во надто рідко дово
диться прочитати цінаяий 
матеріал про бібліотечного 
працівника, особливо ж 
про молодого спеціаліста.

Зокрема, і в «Молодому 
комунарі» па студентських 
і учнівських ' сторінках 
можна прочитати про які 
завгодно вузи, технікуми і 
СПТУ міста й області, 
тільки не про Олександрій
ське культосвітнє учили
ще — головну базу підго
товки працівників культу
ри для області. Тож, по- 
моєму, у рубриці «Куди 
піти вчитися», варто дава
ти не просто адреси, а хоч 
•короткі-розповіді про на
вчальні заклади, запрошу
вати до розмови з абіту
рієнтами випускників: як 
їм живеться,' працюеться, 
чи правильним зробили ви
бір професії? До’бре. щоб 
у цім справі і комсомоль
ські організації проявляли 
більше Ініціативи — реко
мендували на навчання в 
заклади культури ідейно 
загартовану, політично 
грамотну, творчо обдаро
вану молодь.

А працівникам навчаль
них закладів, які готують 
бібліотекарів; треба більше 
приділяти уваги вихованню 
організаторських навиків 
бібліотекаря, вимогливіше 
ставитись до практики сту
дентів. Бо іноді ця практи
ка для багатьох перетво
рюється на таку собі «екс
курсію».' «Хай байдикує, — 
міркують про практиканта 
і о деяких Сібліотенах, —1 
він до нас по розподілу на 
потрапить». Відтак у май
бутніх спеціалістів вихо
вуються лінощі, а то і зне
вага до професії. І мно
жаться ряди дипломова
них ледарів, недоуків, яні 
не осягли суті епосі май
бутньої діяльності.

Л. ДЕМЕЩЕНКО, 
директор обласної на
укової бібліотеки Іме
ні Н. К. Крупської.
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ЗА МОАЛИКОЖ«СПАРТАКА»

Яст-
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тая.

«Молодий комунар»

своїми бойовими

м. Знам'янка.

обеліс- 
могилі 
Союзу 

брали

За секретарем комітету комсомолу локомотивного 
депо станції Знам’янка Станіславом МУЛЕННОМ (на 
знімну) за неповні дна рони по праву закріпився ав
торитет ініціатора багатьох і > < неих і цікавих справ. 

Фото 8. ГРИБА,
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Семен КУРИЛО

які ще не всі знають (їх 
тільки-но зіднайдено, тож 
іще досліджуються), теле
фонні дзвінки розбуджу
ють тишу дуже часто.

— Музей «Спартака» 
слухає... Так, так... Телегра
ми отримали. Так, чекаємо 
делегацію з Башкирії, 
Добруджі і групу юних ту
ристів з профтехучилищ 
Кірозограда. Хто іще має 
запит? Гаразд. Тільки хай 
оповістить точно час при
їзду.

Телефонують із райкому 
комсомолу, з підприємств 
і колгоспів сусідніх райо
нів, штабів походу молоді 
«Шляхами слави батьків». 
І директор музею підпіль
ної комсомольської орга
нізації «Спартак» Георгій 
Кулик з притаманною йо
му люб’язністю обіцяє 
прийняти всіх бажаючих.

Тож саме завдяки ко
піткій і плідній роботі му
зею про подвиг юних пат
ріотів Красногірки знають 
далеко за межами Кіро- 
воградщини.

Ось на сільському май
дані зупиняється автобус, 
яким приїхали о соло за? 
лізничники Знам’янки, які 
зарахували у свої комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи членів штабу 
«Спартака». До музею гос
ті зайдуть трішки пізніше. 
А спочатку Георгій Ку
лик запрошує їх на око
лицю села, до хати, де жи
ла колись Люба Римар — 
комсомольський ватажок 
спартаківціз. Звідтіля в 
грудні 1943-го.фашисти і 
їх поплічники почали зло
вісну операцію «Кобра», 
метою якої було знищен
ня комсомольського під
пілля в Красногірці і на 
хуторі Манжурка. Першою 
схопили Любу.

1 Г ооргій Кулик почи
нає свою оповідь...

— Вони не підривали 
мости, не пускали під укіс 
поїздів, вони не брали 
участі в розгромі великих 
ворожих угруповань. Але 
вони, спартакізці Красно
гірки, зробили теж нема
ло, щоб наблизити пере
можний травень 1945-го. 
Під вістрям смерті виго
товили і розповсюдили 
сотні листівок, які розпо
відали правду про Чер
вону Армію. Крізь ворожі 
заслони пройти до лісу і 
передати партизанам «Пів
денного» зброю, зібрану 
на полі бою ще влітку со
рок першого, харчі, оде
жу, ризикуючи життям 
проникнути вночі на стан
цію і виззолити бранців, 
яких везли на роботу а Ні
меччину — то теж подвиг.

Вадо Георгій Кулик сво
їх гостей вулицею, де жив 
командир бойової групи 
Михайло Громовий, пока
зує їм хату, де відбулись 
перші організаційні комсо
мольські збори «Спарта
на».

1 ось нарешті музей. Бі
ля нього височать -*•—•- 
ни. Перший — на 
Героя Радянського 
Геннадія МІклея.

— Ось з кого 
приклад спартакізці! — 
продовжує свою розповідь 
Георгій Кулик. — Коман
дир полку майор Міклей 
разом з своїми бойовими

ІМЕНІ САМАНТИ СМІТ
Алея молодих дерев, яка 

з’явилася в центрі міста 
Чирчика Ташкентської об- 
ласті, названа ім’ям Саман- 
тя Сміт. Ця своєрідна зе
лена пам'ятна американ
ській школярці — юному 
борцю за мир — закладе; 
на з ініціативи піонерів і 
комсомольців середньої 
школи № 15.

Коли одна з учениць цієї

за Красногіркою. 
знищено велику

побратимами у серпні со
рок першого сім днів від- 
бизаз атаки гітлерівців у 
степу 
Було 
кількість ворожих гармат, 
танків, бронетранспортерів, 
автомашин. Міклеїзці да
ли можливість вийти з 
ополчення основним си
лам 96-ї гірської стрілець
кої дивізії, яка потім вві
йшла до складу героїчної 
18-ї армії. Був смертельно 
поранений Міклей. Його 
ховали поранені бійці ра
зом з комсомольцями 
Красногірки. Люба Римар,

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, 
НІЩО НЕ ЗАБУТО

Михайло Громовий, Надія 
Черевична, Олена Бойко, 
Дарія Дубоза першими 
дізнались про подвиг ма
йора, який перед війною 
працюзаз агрономом під 
Запоріжжям. І на могилі 
героя красногірці дали 
клятву помститись загарб
никам за смерть міклеїв- 
ціз, які пролили кров на 
житньому полі за Красно- 
гіркою...

Скорботна мелодія сти
шено лине 8 залі, де ви
ставлені численні портре
ти, документи, зброя, осо
бисті речі сгіартакізців, ор
дени. якими вони були на
городжені посмертно,

Екскурсію продовжує 
вести колишній член під
пільної організації Воло
димир Романович Тихоз- 
ський. Йому хочеться роз
повісти про кожного із за
гиблих патріотів. І про те, 
як Михайло Громовий зби- 
раз гвинтівки на міклеїз- 
ському полі, як хлопці на
лили гасу в мед, що мали 
відправляти для гітлерів
ців, як вчинили розправу 
над зрадником, що видав 
двох комсомольців, котрі 
не прийшли на збірний 
пункт, щоб їхати в Німеч
чину. Він згадував свою 
рідну сестру Наталю, кот
ра потрапила у фашист
ську катівню, не видала 
друзів, а в день, коли за
гарбники тікали з Голоза- 
нівська, вказала їм «без
печний» шлях, і гітлерівці 
потрапили під вогонь пар
тизанів «Південного».

Володимир Романович 
показує залізничникам фо
тографію. Рік 1936-к. Вчи
телі та учні біля прапора 
піонерської дружини Імені 
Спартана перед поїздною 
на могилу героїв Трипілля. 
Липень сором другого. 
Заява комсомолки Олім
піади Волощук: «Прошу 
РПК КП(б)У зарахувати ме
не в ряди тилового опол
чення для поповнення дію
чої Червоної Армії». РІК 
1975-й. Пам’ятний фото
знімок*. колишні спартакіе- 
ці В. Р. Тиховський, П. В. 
Самчишина. К. А. Дабіжа. 
Г. А. Безверхнін біля пра
пора Перемоги в Москві. 
Нова експозиція. На фото
знімках члени номсомоль- 
сьно-молодіжних бригад з 
Кіровограда, селища По- 
бузького, які зарахували у 
свої колективи спартахів- 

шноли, тепер десятиклас
ниця, Надя Караваева від
почивала в «Артеку», вона 
познайомилася з Саман

тою, Дівчатка подружились, 
обмінялись листівками з 
автографами, сувенірами. 
Повернувшись додому, На
дя запропонувала органі
зувати в своїй школі клуб 
інтернаціональної дружби.

(ТАРС—РАТАУ). 

ціа Красногірки, Тут же 
зображені учасники кінно
го агітпробігу від берегів 
Дніпра до Красногірки, Ці
лий фотомонтаж — музею 
«Спартака» вручається ви
сока нагорода — медаль 
лауреата республіканської 
премії імені Миколи 
розсьиого.

Так, це висока відзнака 
за роботу по патріотично
му вихованню молоді на 
прикладах подвигів ге- 
роїв-землякіз. І цю робо
ту комсомольські активіс
ти разом з краєзнавцями 
села повсякчас удоскона
люють. Особливої напру
ги набула зона а ході під
готовки до святкування 
40-річчя Великої Перемо
ги. То не тільки зустрічі з 
численними делегаціями 
перед музейними експо
натами. Георгій Кулик, 
який один з перших почав 
пошук свідчень про діяль
ність «Спартака», тепер 
залучив до пошукової ро
боти десятки молодих хлі
боробів місцевого кол
госпу імені Тельмана, піо
нерів і комсомольців Крас- 
ногірської восьмирічки. 
Нозі маршрути визначив 
пошуковий клуб «Патріот», 
що працює при музеї 
«Спартака», включившись 
в операцію «Згадаймо всіх 
поіменно». І за короткий 
час було зібрано цікаві 
матеріали для рукописної 
книги про 135 односель
ців, котрі брали участь у 
Великій Вітчизняній вій
ні, — спогади ветераніз, 
фронтові листи. Анкети 
заповнили ровесники спар- 
таківців, котрі пройшли 
вогненними верствами на 
різних фронтах.

І ось уже Георгій Кулик 
збирає а музей юнаків та 
дівчат на урок мужності, 
щоб зачитати їм листи з 
фронту, щоб влаштувати 
зустріч з солдатськими 
вдовами. Тут, при світлі, 
що падає на портрети ге
роїв «Спартака», дають 
клятву на вірність Батьків
щині юнаки, яких Красно- 
гірка випроводжала на ар
мійську службу, тут 8. Р. 
Тиховський і Г. А. Без- 
верхній вручають юним 
красногірцям комсомоль
ські квитки.

Тривають спортивні зма
гання на призи «Пам’яті 
героїв «Спартака» — це 
теж ініціатива Георгія Ку
лика та його громадських 
помічників. Пошуковий за
гін вирушає в Голочан- 
ський ліс, щоб пройти міс
цями, де діяв партизан
ський загін «Пізденний», в 

якому були перший на
ставник «Спартака» офіцер 
Червоної Армії Петро Гра
матчиков і його зв’язкова 
з Красногірки Олімпіада 
Ястремська. Георгій Ку
лик пропонує розпочати 
розкопки. В район запро
шуються науковці з столи
ці. і знозу поповнюються 
музейні експозиції нови
ми реліквіями.

...Двадцять років тому 
Георгій Кулик почув від 
старожилів, як фашисти 
вчинили розправу над 
комсомольцями, котрі не 
скорились фашистам в 
окупованому селі. Поси
віла бабуся показала йому 
гребінець, який був знай
дений на згарищі, де бу
ли спалені патріоти Крас
ногірки. А потім молодий 
Краєзнавець побував на 
засіданні військового три
буналу —- судили колиш
ніх поліцаїв, котрі довгі 
роки ховались від суду. 
Тоді самі запроданці за
свідчили, якою дорогою 
йшли юні патріоти «Спар
така», піднімаючи факел 
помсти окупантам. Тоді 
Георгій Кулик разом з 
журналістами обласної га
зети «Молодий комунар», 
комсомольськими акти
вістами Голозаніаського 
району ще і ще раз побу
вав з кожній хаті Красно
гірки і хутора Манжурки, 
навколишніх сіл Свірнево- 
го, Капітанки, куди вели 
стежки, якими колись про
йшли спартакізці. А ще 
пошук архівних матеріалів. 
І вже не було а Красногір
ці жодного жителя, хто б 
стаз осторонь пошуку.

Георгій Кулик і комсо
мольські активісти кол
госпу імені Тельмана по
кликали в будинок куль
тури молодих хлібо- 
робіз на тематичний ве
чір «Слава корчегінців 
Красногірки»—зечір трьох 
комсомольських поколінь. 
Першим взяв слово ди
ректор музею «Спартака». 
8ін розповідав про Мико
лу Острозського, про саої 
недавні зустрічі в Боярці... 
А потім демонструвався 
документальний кінофільм 
про діяльність «Спартака», 
створений за музейними 
документами. Була літе
ратурно-музична компо
зиція, сценою проносили 
портрети полеглих героїв 
Красногірки. А самоді
яльні актори драмколек- 
тизу будинку культури ви
ходили на імпровізовані 
постаменти.

— Я — Михайло Громо
вий...

— Я Любов Римар...
— Я — Олімпіада 

ремська...
— Я — Михайло 

чишин...
— ...будемо ЖИТИ 

як жив і боровся Пазка 
Корчагін. Будемо мстити 
ворогові... Так, як 
наша комсомольська 
вість.

Вони стазали перед на
ми справді живими. Бо 
жиза пам’ять про звитяж
ців. їй не дають погасну
ти люди, котрі знають 
справжню ціну реліквій, 
якими багате наше життя.

М. ШЕВЧУК.

велить 
со-

і.
Важні свинцеві хмари повзли над лісом. Вони ніби 

придавили невелике село, що стоїть біля молодого 
дубняка. Ніч все більше лягала на село, і разом з пер«- 
шимя краплями дощу затьмарила вогні у вікнах. У 
таку непогоду на вулиці не зустрінеш нікого, бо все 
живе намагається сховатись в будиянн, до тепла.

Дід Степан перевірив замни на дверях магазину, по
хмуро глянув на небо. «До кума, маоуть, загляну. Ра
зом веселіше». — подумав він і попрямував до свого 
приятеля через дорогу до чайної. А дощ лие як з від
ра, збизав з дерав пожовкле листя.

На сусідській вулиці заревів і відразу ж замоак мо
тор автомобіля. І знову чути лише постійним плюскіт 
дощу. Раптово із темряви метнулись тіні і завмерли, 
причаївшись біля огорожі. Дзенькнуло залізо, глухо 
заснрипіли іргжаві петлі.

Коли через півгодини сторож вийшов із-під навісу, 
десь близько із темряви загуркотів деигун і, виїхавши 
з-за повороту, «Волга» мало не збила його з ніг. Дід 
помітив квадратики на бонах автомобіля, водій різко 
крутнув руля, і автомашина вилетіла на шлях. Почув, 
ши біду, старий нинувся до свого поста. Засвітив лам
пу і побачив — зірваний засов, а на порозі зламаний 
замок.

Було над чим замислитись Олександру Олексійо
вичу. Бо вже не перша торговельна точна пограбова
на саме так. «Спосіб» однаковий, і завжди злочинців 
виручає таксі. І ніяких слідів, відразу видно, що на 
новачки. Поки вдасться знайти слід, «кільки ще гра
біжники можуть вчинити лиха. А може почують, що 
йдуть по їх слідах, та на якимсь час причаяться, ні, 
щоб там не було, а він прийняв рішення. Якщо кінча
ти з цим гніздом, то раз і назавжди,

Отже, Що ечора Олександр Оленсіиович для сгоїх 
багатьох знайомих був капітаном міліції, працівником 
обласного карного розшуку, а сьогодні...

Він уважно глянув на себе в дзеркало. Як не по
заздрить тому, хто може легко перевтілитись. Артис
ту, який сьогодні грає позитивного героя, а завтра 
злодія. Чи вийде у нього? Якось недавно прочитав: 
артист повинен спочатку гніватись і тільки після то
го тупнути ногою. Тому треба внутрішній настрій ма
ти. Само зараз ніхто не заважає: дружина на роботі, 
син — у школі.

І взагалі, одне діло появитися перед глядачами на 
сцені, а друге — там, у лігві... В театрі дрібна помил
ка може пройти непомітною, а тут все наоагато склад
ніше. «Пробуй, Олександре, пробуй, ти повинен це 
зробити», — підганяв сеое мозчни, На мить подумай, 
що зін не співробітник міліції, а рижий грабіжник, з 
яким зустрічався в минулому МІСЯЦІ. Губи зімкнуті, 
ц» тан. Право оно трохи примружив. Схоже. З боку 
то видніше. Він добре знав, скільки непередбачених 
перемін може статися попереду. Узяв у руки пістолет. 
Ні, треба залишити його в черговій частині. Головно— 
вийти на слід. І яким би важким не було б це завдан
ня, його треба не відкладаючи вирішити. Тим паче, за 
останні дні вдалося знайти невеличкий слід. Це і до
давало впевненості. Коли після тяжкого поранення 
сторожа сільмагу в селі Руська Лозова грабіжники 
майнули в бік Бєлгорода, один Із меіинанців встиг по
мітити серію номера невловимої «Волги». Таксі ви
явилось бєлгородським.

Скільки корисних порад чуз він а ці дні від друзі» 
по роботі перед тим, як відправитись «туди*. Остан
ня порада начальника відділу карного розшуку Лука- 
щука. Ця витримана людина на якись час втратила 
рівновагу. Навіть знаючи сміливість капітана, 
його стійкість і синахідливість, Лунащук дав добро 
на цю ризиковану операцію, як говориться, з болем 
в серці.

— Дій, Олександре, — хвилюючись почав він, -4- на
ші хлопці будуть недалеко, по можливості будсмо під- 
тримузатм контакт, обмінюватись інформацією. Якщо 
щось — підстрахуємо. Але сам зрозумій, треба бути 
обережним, бережи себе. Ми віримо в тебе.

— Спасибі. Анатолію Євстафійовичу, не підведу.
На стоянці бєлгородських таксі все частіше стаз по

являтися зовні непримітний чоловік. Світлий 
картуз, легке напіврозстібнуте пальто. Погода була 
чудова. Літо мею зносу вирішило прийти на побачен
ня з осінню. Мабуть тому і в пасажирів сьогодні та
кий хороший настрій, хоча вони давно ченають таксі. 
Шепочуться, сміються. Розсмішив їх солдат с іми 
жартами.

Любив капітан по сміху визначати характер і.юди- 
ни. То від сміху заливається хлопченя. Другий тільки 
поблажлисо гиготить. Ага, це громадянин в зеленому 
капелюсі. Зате діичина з квітами мовчить, лише за
думливо дивиться на все. Може, солдатська гімнастер
ка навіяла якийсь спогад? «До чого все-таки люди 
різні», — поміркував він.

Олександр Олексійович на тішив себе мріями на 
швидкий успіх. Складність завдання стала більш оче
видною враз після початку пошуніз. Якось він дізнав
ся, що один водій частенько випиває, цурається това
ришів. Придивився до нього. Немолодий вже. неохай
ний, сидить за кермом пригнічений. Здавалось би, під
ходяща «кандидатура». Але, взнавши людину ближче, 
не по соб) стало. Бо п боях під Києвом той потрапив 
у полон, потім — Освенцім. Після війни дружина по
мерла. Четверо діток на руках залишилось.

От як може статися. Радий був, що помилився, і в 
той час так гірко стало на душі від того, що люди 
бувають такі байдужі один до одного. Та ян би зна
йти вільну годину та побувати в гаражі, розкрити 
людям очі. Але хто він зараз...

Замислився капітан. Ось помилився він, а йому, пра
цівникові міліції, помилок допускати не можна. По
трібен досвід, інтуїція. Згадав прочитане у Манарен- 
на: «Бачити хороше о людині завжди важко. Добре в 
людині завжди треба проектувати. До людини треба 
підходити з оптимістичною гіпотезою, хай майже з 
деяким ризиком помилитися». Так, треба йти від хоро
шого. Можливо, що на автопідприємстві 8сі, ян один — 
чесні працівники, чуйні товариші. Але. як могло ста
тися. що в колективі не помітили лиха старого шофе
ра? Значить, не звернуть уваги і на особу, яка може 
□чинити злочин, і все-таки треба вірити.

Тоді й прийшло рішення — зустрітися з аетераном, 
поговорити відверто. При зустрічі розмова зразу не 
йшла. Василь Петрович, тан звали таксиста, не при
ховує, що невдоволений візитом незваного гостя. Від
повідав різко, а потім запитав:

— А чого цо ви до мене прийшли? Що я, кращий від 
інших?

Олександр Олексійович сказав відверто, що поганої 
думки про нього був, допускав, що він...

— Ось які
Трохи помовчали.
— Радий, що помилився, — заговорив капітан, — 

тому і зайшов до вас допомоги просити. Не відмовите!
— Погано ви знаєте нашого брата, — розгнівався 

господар. — Відкіля це у вас пішло: шоФери — на- 
лимщнки, шофери — п'яниці, шкурники.' Та їх же 
одиниці.

— Правильно, як раз мене одиниці і цікавлжь. — 
перебив налітай. — Так допоможіть.

Засиль Петрович ближче підтягнув стільця, довго 
не дивлячись на гостя, вмостився важкими ліктями 
на стіл, і зразу відчулося, що ця людина за будь-яку 
справу береться грунтовно.

(Далі будл}.
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заздрості до виконав- 
головної ролі В. Конкі-

його 
«Як 

Роль

В. Талашка не витри- 
пориває з друзями, 
потім присоромле- 

зніченим повернути-

ШАНОВНІ КІРОВОІ РАДЦІ, ГОСТІ МІСТА, 
МЕШКАНЦІ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

шуємо відвідати

«Молодий комунар»

Конкурс «Ерудит»0

«Служба сім’ї».
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нас
ДУ-

3. Артон.
Схоласт. 
Енцелад.

«Чи буде тунель під Ла-Маншем?», «Бути чи не бути 
тунелю?», «Тунель чи міст?» — статті з подібними заго
ловками періодично з’являються у зарубіжній пресі. 
Англійські й французькі експерти мають намір розгля
нути проекти, створені спільно спеціалістами двох країн. 
Автори запропонованих проентів висувають різноманітні 
технічні рішення. Проект «Євро-рут» (на знімку) передба
чає спорудження в протоці моста-тунелю довжиною 37 
Кілометрів.

Фото Клейстон — ТАРС.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Столи
ця азіатської держави.
2. Радянський поет, автор 
слів багатьох пісень.
3. Різьблений камінь. 4. Ли
цьовий бік монети. 5. Обо
ронна споруда. 6. 
ний прилад. 9.
14. Тоарина. 15. Об'єднан
ня. 16. Футбольна команда 
першої ліги. 18. Релігія.
21. Радянський генерал. Ге
рой Радянського Союзу.
22. Посудина. 23. Гормон. 
25. Радянський космонавт. 
27. Група викопних голо
воногих молюсків. 29. Спіль
ність людей. ЗО. Мінерал.

Склав Ю. ІВАНОВ.
м. Кіровоград.

24. Сокотра. 
Габон.

32. Динар.
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Отже, позаду два тури. 
Всього в них взяли участь 
близько 100 ерудитів, при
чому десь п’ята частина 
учасників — з Вільїиан- 
ського району. Нам дуже 
приємно, що тут пашу га
зету читають так уважно.

Кросворд С. Марутов- 
ського, вмішений у друго
му турі, виявився для еру
дитів складнішим, ніж по
передній. Проте і нього ра
зу п’ять читачів розгадали 
його повністю. Крім того, 
ми виявили досить цікавий 
факт: деякі ерудити надси
лають вам лише свої крос
ворди, а відповідей на чу
жі — ні. Можливо, тому, 
що за власні кросворди ми 
обіцяли подвійну кількість 
очок. Однак не всі крос
ворди годяться для друку, 
зокрема, не можемо ми 
вмістити ті, що складені 
російською мовою. У той 
же час надійшло кілька 
листів з пропозиціями на
раховувати авторам крос
вордів теж по одному оч
ку за питання, оскільки в 
протилежному випадку ос
новна маса ерудитів, котрі 
тільки відгадують, опиняє
ться в надто нерівноправ
ному становищі порівняно 
з кількома авторами. Про
позиція приймається.

Отже, з її врахуванням 
за підсумками двох турів 
лідирують: І. Чорноіваи, 
В. Маиойленко (Кірово
град) і В. ГІечнпореико 
(Знам’янка) — по 72 очка; 
далі йдуть В. Гродзіцькнй 
(Москва) — 71, А. Середа 
та 1О. Іванов (Кіровоград) 
— 70, Е. Володпмнрська, 
І. Потапенко (Кіровоград) 
•— 69, П. Онищенко (Кіро
воград) — 68, О. Овдієн- 

(Кіровоград) — 66, 
Чуб (Петрівський ра-

нон) — 65, II. Філопенко 
(Світловодськ)—64, А. Ко
валенко (І Іовоукраїнка) — 
62, С. Ноздрачов (Кірово
град) — 58, В. Постойчук 
(Гайворон) — 52, Т. Ве

личко та О. Фарснюк (Віль- 
шанський район) — 51, 
В. Ільчеико (Вільшавський 
район) — 50.

Ерудитам, котрі пропус
тили один із турів і через 
де відстали, повідомляємо: 
облік ваших очок ми все 
одно ведемо, тому можете 
сміливо продовжувати 
участь у конкурсі.

Строк надсилання відпо
відей на кросворд 10.Іва
нова — до 20 грудня.

Примітка. Кросворд, вмі
шений в «’БК» за 23 листо
пада ц. р., — не конкурс
ний.

Чекаємо листів!

ВІДПОВІДІ 
НА КРОСВОРД

С. МАРУТОВСЬКОГО, 
ВМІЩЕНИЙ У «мк» 
ЗА 24 ЖОВТНЯ Ц. Р.

По горизонталі: 5. Папірус.
8. Енергія. 9. Хітон. 10. Бн- 
ков. 11.1 Іоопо. 12. Алкамен.

15. Обеліск. 17. «.Салам- 
бо». 19. Манта. 20. Халва.
23. Капніст.
28. Графіка. 30.
31. Метро.
33. Реторта. 34. «Спартак».

По вертикалі: 1. Малиіи- 
2. Біном.

Лімпопо.
Страз.

Платина.
Брама.

ко.
4.
7.
13.
16.
21. Естрада.
23. Кілауса.
26. Афіни.
29. Зебра.

є.
8.
14. Марафон. 

Бювар. 
Конкурс. 
Ахеріїар. 

Молох.

СТОРІНКА ВИХІДНОГО дня

Володимир ТАЛАШКО-

У шерстяного светра 
чи джемпера розтягліїся 
рукави. Не страшно! Зв’я
жіть їх тасьмою і опустіть 
па 10 хвилин у дуже гаря
чу воду. Потім відіжміть і 
так з тасьмою просушіть.

& Ніж пропах рибою, і 
ніяке миття не допомагає. 
Протріть ледь вологе лезо
сіллю, потім сполосніть, і 
пес в порядку.

Звичайно, в хороших 
фільмах.
КОР.: — І в комедіях!

В. Т.: — А чому б і ні? 
Важливо, щоб фільм був 
хороший. Щоб на екрані 
було, як у житті: І сміх, і 
сльози.

КОР.: — Ваша тема 
мистецтві!

В. Т.: — Людина. Хочу 
нести з екрана добро, 
взаєморозуміння, хочу до
помагати людям долати 
свої помилки.

КОР.: — Ви любите роз
мовляти з людиною, яка 
володіє почуттям гумору!

В. Т.: — В нашій справі 
без цього не можна.

КОР.: — Ваші літератур
ні вподобання!

В. Т.: — Паустовський,
Еренбург, Астаф’єв,

...І тоді заспівав.
Тремтлива, ніжна мелодія 
входила в серце, перевер
тала душу. Забувалося, що 
на світанку знову в бій і 
для когось, можливо, ос
танній. А він співав, натхне- 
ний і прекрасний, найзна- 
мєнитіший артист Велико
го театру, який не встиг 
стати знаменитим і навіть 
артистом — не встиг.

Ніч яка, господи, 
місячна, зоряна...

Видно, хоч голки 
збирай.

А потім зорею впаде 
безсмертя палаючий
так...

КОР.: — Сергій Сквор
цов із фільму «В бій ідуть 
одні «старики» — ваша 
улюблена роль?

Володимир ТАЛАШКО: 
— Коли б я міг так просто 
сказати, яка роль улюбле
на... Дорога моя роль — 
так. Згадка про зйомки в 
цьому фільмі щаслива і 
сумна. Ми всі були тоді та
кими молодими. Зустріч з 
Леонідом Федоровичем 
Виковим була для 
справжньою школою 
ховного спілкування.

КОР.: — У вас було 
гато конкурентів?

В. Т.: — Ні. Б иков нале
жав до тих режисерів, які 
добре знають, що їм по- 
рібно. Він не йшов на пе- 
репроби.

У фільмі «В бій ідуть 
одні «старики» В. Талашко 
створив привабливий об
раз людини, яка зуміла не 
піддатися тимчасовій роз
слабленості, зневірі в свої 
сили. Хтось із древніх фі
лософів сказав, що найсу- 
воріша, найважча бороть
ба — та, яку людина веде 
з собою. Сергій Скворцов 
В. Талашка вийшов пере
можцем у цій боротьбі. 
І переможцем в жорсто
кій битві з фашизмом.

А першою роллю в кіно

став образ комсомольця 
Окунева у фільмі 
вчителя М. Мащенка 
гартувалась сталь», 
невелика. Кілька епізодів, 
з яких головний той, де ге
рой

ним,
ся назад, каятися, просити 
пробачення. Я запитала у 
В. Талашка, чи не відчував 
він
ця

мрія стати актором, 
поселилась у ньому з ди
тинства, не давала спо
кою. Після армії закінчив 
кінофакультет Київського 
інституту театрального ми
стецтва імені Карпенка-Ка- 
рого. Був зарахований в 
штат кіностудії імені 
О. Довженка. Знімався у 
фільмах «Народжена ре
волюцією» (міліціонер Ба- 
саргін, перший представ
ник Радянської влади), 
«Капітан Не’мо» за Жюль

яка
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на. Володимир стримано 
відповів, що заздрощів у 
нього не було. Звичайно, 
на знімальному майданчи
ку зібралося багато /моло
ді, і, певно, дехто думав, 
що міг би створити роль 
Павки Корчагіна.

В. ТАЛАШКО: — Кожне 
покоління звертається до 
роману М. Островського, 
щоб перевірити себе, спів
віднести своє життя з 
людьми, які робили рево
люцію. Так було для поко
ління Сергія Скворцова, 
яке довело це всім своїм 
мужнім і красивим жит
тям. Так і сьогодні.

Володимир виріс в шах
тарському краї, в робітни
чій сім’ї. Спочатку пішов 
дорогою батьків. Вчився у 
гірничому технікумі.

Берном (Нед Ленд), «Якщо 
Еорог не здається...» (під
полковник Русанов), «Ніж
ність до ревучого звіра» 
(льотчик Трефілов) та ін
ших. Герої В. Талашка люди 
рішучі, активні, неспокійні. 
Деякі їх вчинки, думки, 
можливо, й не завжди 
можна виправдати, розді
лити, але зрозуміти — зав
жди. Тому, що перед нами 
живі люди. Одна з остан
ніх ролей В. Талашка — го
лова колгоспу у фільмі бі

лоруських кінематографіс
тів «З ювілеєм почекаємо», 
зустріч з яким у глядачів 
ще попереду.

КОР.: — Про що ви 
мрієте!

В. Т.: — Як і кожний ак
тор, зніматися, зніматися.

нін, Маяковський. Вас ди
вує таке поєднання — Єсе- 
нін і Маяковський? Але ж 
обидва вони — початок 
нового світу, нової держа
ви. Ми повинні вміти по- 
єсенінськи любити, по-мая- 
ковськи ненавидіти. На 
цьому стоїмої

КОР.: — Спасибі за Ін
терв’ю.

В. Т.: — Спасибі «Моло
дому комунару». Не втра
чайте комсо/гольського за
взяття, друзі.

Інтерв'ю вела 
В. ЛЕВОЧКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

В. о. редактора 
В. ДФАНДСІЄНКа.

і'
♦
::

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Дра
ма М. Ю. Лєрмонтова. 8. Де
рево. 10. Заварне тістечко. 
11. Система однотипних 
приладів. 12. Форма органі
зації, устрою чого-небудь. 
13. Приміщення для кон
цертів. 15. Професія. 17. Си
стема харчування. 19. Опе
ра Ж. Бізе. 20. Американ
ський вірусолог, лауреат 
Нобелівської премії. 24. Ві
домий французький коме
діограф. 26. Продукт праці.
27. Підвищення. виступ.
28. Складовий тон основно
го звуку. ЗО. Найеіддалені- 
ша від головної зірки точ
ка орбіти зірки-супутника. 
31. Частина бухгалтерсько
го балансу. 32. Сірковмісна 
амінокислота. 33. Актор у 
Стародавньому Римі.

це вам запропонують дві форми обслуговування — ко
ристування картотекою, прізвище й адреса в якій не 
зазначаються, і публікацію оголошень у «Кіровоград
ському тижні» під рубрикою «СЛУЖБА ЗНАЙОМСТВ», 
які даються анонімно, під назвою «Абонент №...».

ВАРТІСТЬ ОГОЛОШЕННЯ 2 «КІРОВОГРАДСЬКОЇЛУ 
ТИЖНІ» - ЗО КРБ.

Звертаючись до «Служби Лі’ї», треба обов'язково 
мати при собі паспорт. Приймають лише 
неодружені.

ГОДИНИ РОБОТИ СЛУЖБИ: 
щодня — з 10.00 до 19.30, 
у суботу — з 10.00 до 16.00, 
обідня перерва з 14.00 до 15.00, 
вихідні — неділя, понеділок.
НАША АДРЕСА: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 37-а. 

їхати тролейбусами №№ 2, 6, 1. 5, автобусами
№№ 5, 7, 20, 12 до зупинки «Вул. Васнецова».
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ПОМОГТИ ВАМ У ВИРІШЕННІ ВАШИХ СІМЕЙНИХ 
ПРОБЛЕМ.
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