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Перший рік десятої п ятн- 
річки тваринники господар
ства відзначили трудовою 
перемогою. Понад план 
державі продано 257 цент
нерів яловичини, 3 тисячі 
центнерів молока, півтора 
мільйона штук ясць. Досяг
нуті успіхи — результат на
полегливої роботи усіх тру
дівників ферм колгоспу, 
вагома частка — комсо
мольців та молоді.

Підтримуючи тваринників 
Київщини, працівники ферм 
господарства вирішили ви
йти нинішнього року на ру
бежі, визначені на 1978 рік.

Л. КУЦЕВОЛ. 
головний зоотехнік кол
госпу імені XXV з’їзду 
КІІРС Онуфріївського 
району.

ДІЄВІСТЬ комсомольських 
зборів була темою виступу 

Ірини Швець із «Червоної зір
ки». Кілька іі моїх з цього при
воду міркувань.

Як працівникові райкому 
комсомолу мені доводиться бу
вати на зборах у багатьох пер
винних. Переважно в період
звітів і виборів. Саме тоді, ко
ли підсумовують зроблене, на
мічають плани на майбутнє. 
Був і я на зборах, подібних до

• ВІДВЕРТА РОЗМОВА

На контролі- 
критичні 
зауваження

ДОСТРОКОВО
Велике трудове піднесен

ня панує серед майстрів 
машинного доїння радгоспу. 
У відповідь на ініціативу 
тваринників Київської об
ласті спою увагу вони спря
мовують на те, щоб узимку 
добитися високих надоїв.

Мої подруги усвідомлю
ють, що поради і рекомен
дації, які містить лист Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Леоніда 
Ілліча Брежнсв’а, мають ве
лике значення не тільки для 
Київської області, а й для 
всієї республіки.

Розрахунки показують: 
нам під силу цього ро
ку надоїти від кожної ко
рови по 3900 кілограмів мо
лока, а річне зобов'язання 
виконати до 60-річчя Вели
кого Жовтня.

Я. АНДРУЩАКЕВИЧ, 
ґрупкомсорг комсомоль
сько-молодіжного ко
лективу МІФ Нссват- 
иівського відділка рад
госпу Другого імені 
Псковського цукроком- 
бінату Олексам арійсько
го району.

тих. які описав у своєму висту
пі Сергій Аптопов. З великим 
задоволенням констатую: пиці 
таке трапляється все рідше її 
рідше. Чому?

Зміст будь-яких зборів зага
лом визначити легко. Це повин
на бути розмова про наболілі 
проблемі!, які ставить перед 
юнаками і дівчатами сучас
ність. Лише така розмова по- 
справжньому зацікавить мо
лодь. глибоко схвилює її, при
мусить думати і діяти.

Водночас це її важко. Важко 
тому, то проблем, котрі ста
вить сучасність, безліч. Тут і 
рух за комуністичне ставлення 
до прані, і оволодіння марк
систсько-ленінською ідеологією, 
і моральне збагачення людини, 
і турботи молодих матерів, і 
інтереси підлітка, і проблеми 
літератури та мистецтва... Пи
тання загальні й конкретні, 
«вічні» в сьогоденні. Невже всі 
вони можуть стати темами збо
рів? Безумовно, можуть’ Саме 
в цьому — зорієнтуватись і ви
брати для обговорення тему, 
яка відповідає сьогоденню, — 
й виявиться мистецтво комсо
мольського ватажка.

А трапляється й таке. ІЦс 
вчора розмова була б актуаль
ною, цікавою, нині ж вона ні
чого ні у кого не викликає, 
бо втратила свою значущість, 
• До речі, як багато залежить 
гід того, що конкретно зробле

но після попередніх зборів! Ад
же є така чудова традиція — 
починати кожні комсомольські 
збори звітом, як виконується 
рішення минулих. Пригадайте, 
чи всі воші починаються отак? 
Я ж скажу, що далеко не всі.

З цим. безумовно, треба бо
ротись. А тому районний комі
тет комсомолу взяв під свій 
неослабний контроль те. як же 
виконуються рішення звітпо- 
внборшіх комсомольських збо
рів.

Піші ми пра
цюємо в органі
заціях, вивчає
мо критичні за
уваження, ви
словлені комсо
мольцями. А 
воші найрізно
манітніші. Ска
жімо, Володи
мира Бородіна 
з колгоспу іме
ні 40-річчя
Жовтня хви
лює низький
рівень спортив
но-масової ро
боти в госпо
дарстві. Така ж 
проблема в де
яких інших ко
лективах: Ма
рію Пазаровуз 

радгоспу імені Розп Люксем
бург турбує ВІДПОЧИНОК моло
ді. Валерія Ситника з радгоспу 
<Червоний землероб» — робо
та штабу «Комсомольського 
прожектора»... Малі й великі 
проблеми, певно, є в кожній 
організації?

Районний комітет комсомолу 
аналізує критичні зауваження 
юнаків і дівчат, веде облік за
ходів, які намічає той чи інший . 
комітет комсомолу, шоб лікві
дувати недоліки.

Шо не дає? По-перше, за
гальну картину того, над чим 
слід, насамперед, працювати 
райкомові. По-друге. є можли
вість тримати під постійним 
контролем дієвість звітно-ви
борних,.

Ефект від НЬОГО ВІДЧУТНИЙ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСРВ’ІІІИИХ комсо
мольських оогаиізацій стала ці
леспрямованішою. активнішою. 
Та головне — зміцнів зв'язок 
кожної з райкомом комсомолу

Отак наш райопіійн комітет 
ЛКСМУ тримає на контролі 
ДІЄВІСТЬ комсомольських зборів 
у первинних організаціях. Ціка
во було б довідатись, як пя 
справа поставлена в інших ра
йонах.

В. КАБАНЕЦЬ, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Бобршіеиького ■ райкому 
комсомолу.

с---- ----------------------- : -- ------------------------------------- -------- —---- —

Буде ЮОО сівалок
£ надійну основу для успішного виконання зустрічного плану і 

соціалістичних зобов язань другого року десятої п'ятирічки заклали 
трудівники заводу «Червона зірка». Значно раніше наміченого строку 
з конвейєре підприємства зійшли перші промислові зразки восьми;- чр- 
ної універсальної пневматичної сівалки СУПН-8 для пунктирної сівби 
кукурудзи та інших просапних культур. Цього року завод посла
вить хліборобам країни тисячу таких машин.

Вперше у вітчизняному сільгоспмашинобудуванні на сівалці встанов
лено прилад автоматичного контролю за якістю сівби і рівнем насіння 
в бункері.

ЯЛИНКА БЛ РІЗ If СТА 
нлд площею сяє, 
дітей урочисто 
вогнями ВІТАЄ.

РАДНОГЬ МАЛЯТА 
ДОВКІЛ ГОМІНЛИВЕ 
прийшло до них 

СВЯТО 
ВЕСЕЛЕ. ЩАСЛИВЕ!

Фото В. КОВПАКА.

Кубок „Молодого комунара“

о 1 Січня ПОЧАВСЯ ОБЛАСНИЙ
ОГЛЯД КОЛЕКТИВІВ ФІЗКУЛЬТУРИ 
НО ВПРОВАДЖЕННЮ КОМПЛЕКСУ 
гпо

хто
СЬОГОДНІ

16 листопада минулого року на сторінках 
нашої газети ми повідомили про умови об
ласного огляду колективів фізкультури по 
впровадженню комплексу ГПО, присвячено
го 60-річчю Великого Жовтня. Огляд прово
диться з 1 січня по 1 листопада.

Аналізуючи щоквартально роботу колекти
вів фізкультури, штаб огляду братиме до 
уваги:— ПРОПАГАНДУ ФІЗКУЛЬТУРИ , 1 СПОРТУ, НОРМАТИВІВ 1 ВИМОГ КОМПЛЕКСУ ГПО;^—ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ЗНАЧКІВЦІВ

— РІВЕНЬ ПРОВЕДЕНИХ ЗМАГАНЬ З БАГАТОБОРСТВА ГПО;— РОБОТУ СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ;— ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ ДОПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ:— СПОРТИВНО-МАСОВУ РОБОТУ З ПІДЛІТКАМИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАНИЯ;-УЧАСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ У БУДІВНИЦТВІ НОВИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНИХ СПОРТИВНИХ СПОРУД;— РЕЗУЛЬТАТИ ВИХОВАНЦІВ КОЛЕКТИВУ НА РАЙОНІ IIIX І ОБЛАСНИХ ЗМА ЕАИІ1ЯХ. У РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ІГРАХ.
Райкоми ЛКСМУ разом з спорткомітетами 

мають надсилати відомості про кращі колек
тиви району та міста (колгоспу, радгоспу, 
підприємства, навчального закладу) до 10 
квітня, 10 липня, 10 жоетня.

За перших два квартали року штаб двічі 
визначить лідера заочних змагань, і колекти
ву фізкультури буде вручено перехідний ку
бок «Молодого комунара», а в жовтні вже 
буде відомо, хто став абсолютним перемож-

цем огляду. І туг, в колгоспі чи на стадіоні 
середньої школи, відбудеться показове спор- 
■w-вке свято, на яке отримають запрошення 
кращі комсомольські і Фізкультурні активіс
ти з усіх районів і міст області, ті, хто всіляко 
сприяв організації спортивно-масової роботи 
не місцях, дбав поо впровадження комплек
су ГПО в життя. На святі представникам ко- 
лектнву-переможця буде вручено кубок «Мо
лодого комунара» і премію — спортивний 
інвентар.

Отже, огляд розпочався. Тривають старти 
з багатоборства ГПО, юнаки та дівчата готую
ться до республіканських молодіжних ігор, 
і журналісти газети вирушають у колективи 
фізкультури, щоб потім розповісти на сторін
ках «ААолодого комунара» про кращі з них, 
щоб допомогти в активізації спортивно-масо
вої роботи у відстаючих.

ГВОЇХ ГРОМАДСЬКИХ КОРІМ ПОНТЕНТГА. 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ТА ФЫС ЛЬТУРИИУ АКТИ 

. ВІСТІВ МИ ТЕЖ ЗАПРОШУЄМО НАДСИЛАТИ 
ЧО РЕДАКЦІЇ РЕПОРТАЖІ. КОРЕСПОН ДЕИШТ 
З КОЛЕКТИВІВ ФІЗКУЛЬТУРИ УЗАГАЛЬНЮВА
ТИ .ІОСВГІ ПРАВОФЛАНГОВИХ ВЕСТИ ПРИ.', 
ВИЛОВУ РОЗМОВУ ПРО НЕДОЛІКИ ЯКІ .ЗАВА
ЖАЮТЬ молоді здобути високий фізич
ний гарт.



З сшор - ,,1Иолодяй коахунлр“

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ЗВІДКИ
СУМНІВ?
ВЕЧІР видався туманним...

За кермом — Костянтин Умри- 
хін, другий секретар Маловисків- 
ського райкому комсомолу. Неймо
вірна слизота вимагає обережності. 
І Костя зосереджено вглядається 
крізь сизі парашути від фар, раз по 
раз перемикаючи тумблер б.тижиьо- 
іо і дальнього освітлення.

ГІріійнято казати: тривога — пе
ред невідомістю. Та Костю, як він 
Зізнався пізніше, гризла не тривога, 
Л сумнів. Бо ж їхати нам від рай
центру аж до Олександрівни, села 
другого відділка колгоспу «Побе
да», Відстань чимала. За цей час 
встигнеш не тільки згадати, а й де
кілька раз передумати мету поїздки.

Почали ми знайомство з комсо
мольським політпавчанпям, як во
диться, з паперів. Сорок чотири 
гуртки. Якісний склад пропагандис
тів? Якщо без процентів — два чле
ни ВЛКСМ, всі інші — комуністи. 

' Більшість із вищою освітою.
І ■ Отже, сорок чотири... З них дванадцять 
Гуртків — «Актуальні питання політики 

,КПРС», двадцять чотири — «Політика 
КПРС — маркензм-лекіпізм у дії», чотири 
семінари — «Актуальні проблеми теорії 

(І політики КПРС у світлі рішень XXV 
’ з’їзду КПРС» та чотири — «Основи 
атеїстичних знань».

■ • Та от перша «оказія» — «географія» 
комсомольської політмережі. У списку 
ігуртків підряд стоїть дванадцять — 

• нижчої ланки і двадцять чотири — се
редньої... Загалом виходить, що частина 

• юнаків і дівчат з восьмирічною освітою 
стала слухачами середньої ланки, а мо
лоді спеціалісти (після технікумів) зму
шені задовольнитися нижчою.

і У районі діють три церкви. Дві — у 
Злинці І одна и райцентрі. Та у село чо- 

. мусь кинули весь фронт атеїстичної про
паганди серед молоді — всі чотири гурт- 

/ кн. /\ по вивченню матеріалів партійного
еззг

КОЛОН к А КОМ Е НТАТОР А

СВЯТО
ОСТРОВА СВОБОДИ

І січня 1977 року кубинський 
народ урочисто відзначає своя 
Національне свято — День виз
волення.

.. Темної осінньої ночі 1950 ро
ку легендарна «Грапма» вийшла
3 мексіканського порту Туспан 
І втяла курс до берегів Куби. 
А через три з лишком роки, в 
січні 1939 року Гавана зустріча
ла рево.тіоціонсрів-псрс.можціи.

Відтоді минуло 18 років. Строк 
для історії країни невеликий, 
але кожен прожитий рік озна
чав новий, великий крок на 
цілячу соціального і економічно
го прогресу молодої республіки.

Таким був і минулий рік. На 
Кубі було проведено перші в 
історії країни справді демокра
тичні вибори. Завершила свою 
роботу перша сесій кубинсько
го парламенту — Національної 
Асамблеї трудящих. У відповід
ності з новою конституцією 
країни сесія обрала Державну 
Раду Республіки Куба, яка 
представляє Національну' асамб
лею в період між сесіями. Сфор
мовано Раду Міністрів республі
ки, головою якої став Фідель 
Кастро. Словом, цей рік можна 
А повним правом назвати роком 
влзериісііня спорудження дер
жавно-політичної будови Куби.
4 
Ц С. стокліцький, 

оглядач ТАРС,

4 січах 1977 реку

«ЯТРАНІ»
УЖИНОК

з’їзду — жодного. Чи ж можна боротися 
із релігією, не вивчаючи найважливіших 
партійних документів? Людина, обізнана 
з новими програмами іуртків, заперечить. 
ІІа жаль, у райкомі знехтували цим. До 
того ж навчанни ведеться згідно старих 
«Осііон атеїстичних знань». Заради істи
ни парто наголосити: райком вчасно не 
одержав нові програми і «похвалитися» 
цим можуть пе тільки у Малій Впсці.

Ось колгосп «Победа» — один з 
кращих у районі, вибраний К. Ум- 
рихіним за власним бажанням.

...У фойє Будинку культури кілька 
хлопчиків грали в більярд. У боко
вому залі за довгим столом сиділо 
десятеро слухачів, а віддалік збоку 
стояла трибуна. Звідти і розпочав 
заняття А. Ф. Колесник, заступник 
керуючого відділком. Тема порівня
но складна: вивчення праці В. і. Ле
ніна «і І Конгрес Комуністичного 
Інтернаціоналу». Форма заняття — 
практична. А слухачам була запро
понована лекція.

Тепер безпосередньо про заняття. Слу
хачі сидять зодягнені, увесь хід заняття 
орієнтує на поспішливість, скоромину- 
місті розмови. Відомо, що такі «семіна- 
рн» проходять мляво, нецікаво, «безголо
со». «Відчитуючи» тему з трибуни, не 
зазирнувши в жоден конспект, не конт
ролюючи аудиторію, важко або й немож
ливо донести до свідомості кожного слу
хача хоча б суть теми. Пропагандист ані 
разу не зупинився і пе сказав: «Запише
мо — оце перше, це друге...». Випадко
вими для гуртківців стали і нові зоши
ти. роздані завідуючим клубом того 
вечора, хоч заняття було сьоме чи вось
ме?! Лекція ж читалася так, що її зано
тувати змогла б лише людина, володію
ча стенографією. До речі. окремою 
зграйкою сиділи здивовані хлопчаки,кот
рі грали в більярд, бо їх посадили за 
стіл «для присутності-»,

І, певна річ, в кіпці не було запитань. 
Звідки ж їм узятися?

Трохи згодом, коли нам вдалося «роз
ворушити» аудиторію, виявилося, що це 
допитливі юнаки і дівчата, роботящі, 
небайдужі. Було відчутно, що їх ніколи 
не викликали на таку відверту розмову. 
Мовляв, життя — поле, трактор, ферма, 
виробничі завдання. А тут — теорія. По
гомонимо та іі по домівках. І в журналі 
зафіксовуємо.

А з них, молодих, стільки клопо
тів і проблем! Тільки б уважніше 
ставились до їхніх запитів. Володи
мир Кнрияков з повагою розповів 
про товариша, передового механіза
тора. Він змінив Леоніда Дзюбу, ко
ли тому настав час їхати за путів
кою до Болгарії. Прямо на буряко
вому полі змінив, сівши на Льоиь- 
чин трактор. Добре працюють Олек-

сій Крутохвал, Віктор Матзієнко, 
ще багато хлопців та дівчат...

І рангом про недоліки вголос по
чали бібліотекар Надія Матвієнко, 
дружина Віктора: з будівництвом 
житла у колгоспі «Победа» не все 
гаразд. Госпидарсіво далеко. . _______в___  не
завжди йде назустріч молодим, які 
погребують допомоги. Скажімо, у 
виділенні грошових позик, у прода
жу необхідних будівельних матеріа
лів. Цілком резонно постає запитан
ня, чи ж залишатиметься молодь на 
селі? Молоді колгоспники шанують 
рідний край, землю батькіз, вирішу
ють продовжувати їхні славні тру
дові традиції. Чи ж можна, вітаючи 
закріпленій молодих кадрів на селі, 
байдуже спостерігати, як три сім’ї, 
за свідченням того ж В. Кириякова, 
туляться в одній хаті?

Відхилення від теми? Гадаю, що 
иа подібні «відхилення» пропаган
дистові (а кому ж тоді ще?) треба 
знаходити час. Цю позицію навіть 
захищати немає чого. Вона перебу
ває у тісному зв’язку із справжнім, 
ефективним діянням гуртка комсо
мольської політмережі, такого гурт
ка, де неодмінно народжується нова 
цінна ініціатива, такого гуртка, в 
якому слухачі бачать шлях від ідеї 
до втілення і йдуть цим шляхом.

Здається, того вечора господарі чимало 
дечого самі відкрили для себе. Знайшли, 
як кажуть, вихід до господарських про
блем. Анатолій Федорович цікаио розпо
відай про комплексний метод утримання 
корів, який збираються запроваджувати. 
До речі, секретар райкому комсомолу не 
мав райдужних ілюзій. У нього навіть 
був сумнів, чи зберуться слухачі на за
няття. Тепер, у свою чергу, пригадаймо, 
що це був якщо не найкращий, то, в 
усякому разі, не найгірший гурток. При
гадаймо і замислимось. Звідки узявся 
той сумнів? Звідки взагалі беруться по
дібні сумніви?

Можливо, захочуть -поділитися 
роздумами пропагандисти — і дос
відчені, і ті, котрі ще тільки утверд
жуються на нелегкій просвітитель
ській ниві? Чи й слухачі візьмуться 
порадити своїм товаришам, як зро
бити навчання в гуртку життєвою 
потребою?

А.'НЕЧИТАЙЛО,
спецкор «Молодого комунара». 

Маловисківський район.

і
Експедиція «Слава»

В СТРОЮ
Батьківські рідні місця 

старого більшовика 
Віктора Дмитровича Кор-

’ шенка вже давно залиті 
' ^лорем. Справжнім, висо- 
Кохаильним, хоч і руко-

; тнорним... •
; Сотні років звично жило 
придніпровське містечко 
Новогеоргіівськ, повз яка 
Мирно ніс води до Славу
тича Тясмин. У біді зро
стали діти його мешканців. 
Серед них — і Віктор, ху
дорлявий, мрійливий ПІД
ЛІТОК. Безземельна сім’я 
Коршенків жила в злигод
нях, тож з дитинства 
хлопець зазнав чимало ли- 
ха. Звістку про революцію 
цін сприйняв усім серцем.

«...Завдання, поставлен» XXV з ,зд<м* К * _
лузі ідеологічної роботи, вимагають дальшог^піки 
ления уваги партійних, державних з гр пихОваИня 
ганізацій до професійного та ідейно 
Т7з1™± ЦК КПРС «Про роботу з твор

чою молоддю»).

ЩЕДРИЙ

А. КРИВОХИЖА, 
народний артист УРСР, 

керівник самодіяльного 
заслуженого ансамбля 

народного танцю 
України «Ятрань».

СЛА8НИХ земляків, 
позеотам

ЯКІ 
повертаються до рідно

го лоно, прийнято вітати з 
хлібом-сіллю, підносити 
їм квіти. З такими почес
тями кірозоградці не раз 
зустрічали наш танцюваль
ний колектиз після заслу
жених перемог на різних 
фестизалях. Але того літ
нього ранку центральна 
площа була заповнена 
людьми, як ніколи. Старі і 
мзлі тримали квіти, майо
ріли транспаранти: «При
віт лауреатам!», «Молод
ці!», Хлопці і дівчата ви
йшли з автобуса трохи 
зніяковілі від такої уваги. 
Заграв оркестр, залунали 
оплески і радісні вигуки. 
Приїжджі відразу опини
лися з обіймах, і поки не 
скінчилися вітання, поки 
зсіх прибулих не осипали 
квітами, не можна було 
слова сказати.

Танцюристів запросили 
на трибуну, Я вийшов на
перед і підняв у руці ви
тонченої роботи туфельку, 

промінні сонця,

СДМБЛЯ ТАіЩЮ^ У ВИК011Л1ІИІ ЗАСЛУЖЕНОГО САМОДІЯЛЬНОГО АИ-
* Фото В. КОВПАКА,

здіймалося над містом, 
вона засяяла золотом,

— Ось вона!
...Час від часу в Угор

щині відбувається міжна
родний конкурс народно
го танцю. Головний приз 
цього фестивалю — «Зо
лота -туфелька». Виборю
вати її з’їжджаються най
кращі 
тьох країн, 
високі, та 
вкластися з скупо відміря
ні двадцять п ять хвилин 
часу.

На фестивалі, який про
ходив у місті Сегеді, Кі
ровоградському самоді
яльному заслуженому ан
самблю танцю УРСР «Ят
рань». довелось представ
ляти Радянський Союз 
їхали ми туди тільки з та- 
ким настрой, щоб завою
вати «Золоту 
настійливо 
Продовжували 
Щодня.

Та як тільки Радянська 
влада встановилася в його 
рідному містечку, її одра
зу ж довелося боронити 
від численних ворожих 
зграй.

Віктор, якому випала 
щаслива доля бути пер
шим комсомольцем у 
місті, очолив і першу ком
сомольську організацію.

Новогеоргіївськ стаз для 
гетьманців і австрійців не
спокійним районом. Під
пільники досить часто 
«турбували» їх: то роз
зброять «варту», то лікві
дують заставу, то пере
б’ють охоронників і виз
волять заарештованих.

Одержавши повідомлен

ня про звільнення Черво
ною Армією Харкова І 
Полтави, новогеоргіївці 
відповіли на це самостій
ним вигнанням австрійців
I гетьманців.

Настав 1919 рік. 8 люто
го — знаменний день для 
шістнадцятирічного бійця 
революції. За бойову 
участь у визволенні Ново- 
георгіївська, за активне 
поширення листівок міс
цева організація Кому
ністичної партії більшови
ків України, що вийшла з 
підпілля, прийняла Віктора 
Коршенка до своїх лав.

Все своє подальше жит
тя Коршенко звіряв по 
Леніну, якого йому пощас
тило кілька разів бачити й 
слухати в 1919 і 1920 ро
ках. Він пам’ятає його 
виступи на IX з’їзді РКП(б),
II Конгресі Комінтерну, на 
мітингу, присвяченому

відправці червоноармій- 
ців на польський фронт.

ЖИВЕ зараз В. Д. Кор
шенко в Києві. Пер

сональний пенсіонер, він 
давно вже розміняв вось
мий десяток, проте, як і в 
дні своєї буремної юності, 
невгамовний. Він — голо
ва Київської ради ветера
нів комсомолу, заступник 
голови ради старих біль
шовиків Московського ра
йону столиці.

Хвора людина, у якої 
дуже зіпсований зір, Вік
тор Дмитрович знаходить 
час і сили, щоб відповісти 
на листи. Його ваблять до 
себе рідні батьківські міс
ця, і тоді до Світловод- 
ська надходить черговий 
лист-спогад із оптимістич
ною обіцянкою обов’язко
во навідатися...

І, -ВАНЧЕНКО,

колективи з бага- 
Вимоги дуже 
Ще й треба

туфельку», 
готувалися, 

репетиції

На відкритті ятранцям 
Антонімі Червінській і Єв
генові Розгонеру випала 
велика честь. Із запалени
ми смолоскипами урочис
то пройшли зони по площі 
і під бурхливі оплески 
запалили вогонь у висо
ких чашах. Тут колектив 
виступив у загальній про
грамі. А потім почалася 
боротьба за перемогу. За 
жеребкуванням нам дове
лося виступати останніми. 
Це трохи засмучувало. 
Але я заспокоював: «Кра
ще взнаємо своїх супер
ників, наберемося сили, 
підготуємось...». " ......
випадала вільна 
всі бігли дивитися 
курені виступи.

Та ось настав час 
виходити на сцену, 
одним поривом, за одним 
подихом, стрімко випурх
нули хлопці та дівчата, і 
в музичній феєрії розквіт
ла на сцені картина життя. 
Кірозоградці 
свої кращі 
твори — «Колядки», «Руш
ничок», «Поворотна», «Го- І 
пак». Антоніна Червінська І 
полонила зал народними І 
піснями, Оплески числен
них глядачів і теплі усміш
ки членів жюрі свідчили 
про безперечний успіх. Та І 
переможців на цьому 
фестивалі зизначають не 
тільки судді, а й глядачі. 
Біля виходу стояли тумби., 
на кожній табличка з наз
вою колективу, який ви
ступав. Після концерту ко
жен повинен опустити 
свої квитки з тумбу з наз
вою того колективу, виступ 
якого найбільше сподо
бався. Краєм ока кожен 
учасник дивиться на свою 
тумбу: чи багато людей 1 
підходить до неї? Кірово
граді бачили: біля їх- 

. ньої—людно.,, «Невже?»— 
охоплювало радісне пе
редчуття. Веселі, збудже
ні їхали до готелю.

А вранці перекладачка 
Ілонка, наша щира уболі
вальниця, прибігла, заша- 
рівшись, із газетою в ру
ках і ще з порога почала 
перекладати статтю, що 
називалася оригінально: 
«Батіг ляскає кінцем». Пи
салося про те, що радян
ські самодіяльні артисти 
виступали останніми, і це 
стало достойним фіналом 
фестивалю. Враження від 
їхньої програми незабут
нє: справжня народність 
вдало поєднується з висо
кою майстерністю, худож
ністю й красою. Виступ 
визнавався найсильнішим. 
Кіровоградські юнаки і 
дівчата полонили гляда
чів, і вони віддали їм свою 
перевагу. Приз глядача 
та «Золота туфелька» їха
ли до нашого степового 
міста. «Ятрань» відзначи
ли також дипломом учас
ника фестивалю і пам’ят
ною медаллю. Антоніну 
Червінську і Євгена Роз- 
гонера вшанували званням 
почесних громадян міста 
Сегеда.

Фестиваль закінчувався 
красивим видовищним 
спектаклем «Угорське се
лянське весілля». В ньому 

рали участь всі учасники 
конкурсу. Залишилися е 
нам яті вечори дружби. 
Ятранці зустрічалися з 

олгарами і французами, 
познайомилися з самоді
яльними митцями інших 
країн. Багатьом сподоба
лися польські танцюристи 
У своїх мальовничих кос
тюмах. Всю Європу бачи
ли, ї Європа бачила нас. 

идатні європейські мис
тецтвознавці назвали «Ят- 
Рань» кращим колекти
вом..,

Як тільки 
хвилина, 

кон-

і нам 
Наче

показали
фольклорні

(Далі буде),
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'РЕЦЕНЗІЇ Книга про життєвий подвиг
Про сім’ю, де ріс і виховувався Воло

дя Улбянов, майбутній засновник Кому
ністичної партії і'Радянської держави, 
написано багато книг. Але тема ця гли
биною своєю, суспільно-політичною зна
чущістю невичерпна. До неї щоразу 
звертатимуться нові покоління авторів у 
пошуках відповіді на питання, яку роль 
відіграло сімейне оточення — батько і 
мати, брати і сестри — у становленні ге
нія людства В, І. Леніна, людини, котра 
підкорила світ ясністю думки, силою на
укового передбачення, відданістю кому
ністичним ідеалам, інтересам трудящих.

Нещодавно на полицях книжкових ма
газинів появилася книга «Нема прекрас
нішого призначення...» (видавництво «На
ука», Москва, 1976 р.), що її написав А. І. 
Іванський. Вона становить собою якісно 
нове дослідження про батька великого 
Леніна — Іллю Миколайовича Ульянова.

Автор вибрав не зовсім звичайний шлях 
Еикладу матеріалу, визначивши книгу як 
документальну повість. Справді, її зміс
том стали документи, виявлені краєзнав
цями в останні роки у фондах архівів, а 
також спогади сучасників; А. І. Ульяно- 
вої-Єлізарової, М. І. Ульяновой Д. І. 
Ульянова, Н. К. Крупської, В, Н. На
зарова та інших. «У книзі нема жодного 
вигаданого факту, жодної придуманої 
репліки», — каже автор у своєму слові.

Документальні матеріали, вміло уза
гальнені, переконують читача, дають змо
гу відчути принадність першоджерела, 
роблять зміст цікавим, динамічним. Кни
га побудована хронологічно, відповідно 
до біографії Іллі Миколайовича Ульяно
ва, і розповідає про основні віхи його 
життєвого і творчого шляху. Автор де
тально показує навколишню обстановку,

знаходячи в ній витоки творчої праці і 
подвижництва героя. А. Іванський спи
рається на історичні події того часу, 
знайомлячи нас із духом і настроєм 
епохи.

Читач проймається тією особливою атмосфе
рою життя сім’ї Ульяноиих, яка, за словами 
Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєва, ввібрала найкращі традиції російської 
демократичної культури, виховала дітей рево
люціонерами. Видатними революціонерами 
стали брати і сестри Володимира Ілліча: Олек
сандр і Дмитро, Аниа і Марія Ульяновн,

1. М. Ульянов зі сторінок книги постає ви
датним педагогом, невтомним борцем за на
родну освіту. Хоча Ілля Миколайович був ви
кладачем точних предметів і мап звання кан
дидата фізико-математичних наук, він любив 
літературу, буз великим цінителем і знавцем 
її. Він знав напам’ять багато творів Пушкіна, 
Некрасова, Рилєєва га інших російських поетів 
і письменників, прищеплював любов до них 
своїм дітям. За висловом Н. К. Крупської, 
батько В. І. Леніна був сином своєї епохи, 
але він був обізнаний з прогресивними ідеями

М. Г. Чср.іиічгвського, М. О. Добролюбова v 
поділяв їх.

У книзі подано докладну психологічну 
характеристику особистості Іллі Микола
йовича, розглипуто прекрасні риси йоіс 
характеру: доброчесне ставлення до сво
їх обов'язків, увага до людей, здатність 
до безперервної самовідданої праці, 
несхитна віра у знання, щирість і тактов
ність. За свідченням рідних, Володимир 
Ілліч був схожий на батька.

Рецензована книга добре оформлена 
художньо: в ній уміщені фотографії чле
нів сім’ї Ульянозих, у тому числі єдиний 
знімок усієї сім'ї, зроблений 1879 року, 
що став знаменитим. Поданий детальний 
покажчик літератури про героя повісті.

Таким чином, ідейне значення книги 
«гісма прекраснішого призначення...» і 
подібних до неї в тому, що на прикладі 
сім'ї Ульяновых радянські люди вчаться 
самовідданого служіння народові, пат
ріотизму та інтернаціоналізму, вихову
ють у собі риси, необхідні для будівників 
комуніспічного суспільства.

С. БОНФЕЛЬД, 
учи гель.

КЛУБ МОЛОДОЇ СІМ’Ї

ЯК БУТИ
ЩАСЛИВИМ

РОЗДУМИ СОЦІОЛОГА 
ПРО ПРОБЛЕМИ 

ЗМІЦНЕННЯ СІМ’Ї

МОЛОДІ люди побралися. Чи виявиться їхнє одруження щас- 
ливим? Кожний вірить, що його (її) сім’я неодмінно буде 
*• дружною і міцною. Але... минав час, і іноді, на жаль, мрія мо

лодих про щасливу сім’ю не справджується.
Соціологи пояснюють це насамперед тим, ш.о па сучасному 

етапі відбуаасться ломка старих сімейних традицій. Нова ж 
сім'я перебуває ще в стадії інтенсивного формування.

Але що таке, власне ка
жучи, нова моделі, сім’ї? 
Найважливішим фактором 
тут виступають соціальна 
активність жінки. її про
фесійна й громадська ді
яльність, підвищення рівня 
освіти І культури. 1 вини
кав нове уявлення про аз- 
торнтет жінки в сім’ї. 
Справді, члени сім’ї ці
нять в ній не тільки госпо
дарку, на долю якої випа
дає все обслуговування 
сім’ї. Далеко не тільки 
прання та прибирання ви
значають авторитет жінки, 
її престиж у сім’ї. Знач
но більше впливає на 
ставленая до неї членів 
сім'ї, її роль у вихованні 
дітей, у визначенні всього 
складу, всього стилю жит
тя сім'ї, її участь у ви
робленні цінностей орієн
тації всіх членів сім’ї, у ви

значенні та реалізації їхніх життєвих планів. Навіть не вдаю
чись до послуг статистики, можна помітити, як часто саме жін- 
ці-матері належить право (яке склалося, зрозуміло, за суіубо 
добровільним визначенням за нею цього права домочадцями) 
приймати найвідповідальніші для сім’ї рішення. 1. як правило, 
при цьому жінка-господарка ще працює в якійсь сфері суспіль
ного внробиццтза чи культури, бере участь у громадській діяль
ності, причому все цс, разом узяте, тільки підвищує її автори
тет у сім’ї.

Отже, очевидно, що а процесі ломкп старих сімейних відносин 
формується нова сім'я. П вирізняють (у всякому разі повинні 
вирізняти) спільність поглядів та інтересів, взаємодопомога, 
рпрааедлнвнй розподіл сімейних обов’язків.

Дані соціологічних досліджень показали, що чим справедливі
ше розподіляються внутрісіменні обов’язки, тим частіше подруж
жя виявляються задоволеними своїм шлюбом. Так, білоруські 
вчені, провівши обстеження на трьох мінських підприємствах, 
виявили, що в 60 процентах сімей, котрі вважають себе щасли
вими, чоловік і жінка несуть однакове домашнє навантаження. 
А в невдалих сімейних союзах — лише 5 процентів випадків одна
кового навантаження. Таким чином, висновок очевидний: там, де 
склалася сімейна кооперація, побудована на демократичних 
принигпах, відносини стабільніші.

Найповніша кооперація домашньої праці частіше спостерігає
ться з молодих сім'ях. Так. серед сімей, що існують менше ро
ку. тільки 8 процентів таких, де жінка одна веде домашнє гос- 
Ііодарс’.г.о. Приблизно така ж картина зберігається в сім’ях, що 
існукть від року до трьох років. Ллє там, де «стаж» 5—6 років, 
становище змінюється: вже 26 процентів сімей таких, у яких 
дружина одна веде господарство.

1 хоча в. цілому цілком явно відбулися колосальні прогресивні 
зрушення в галузі сімейно-побутових відносин, старої психології 
чоловіків щодо жінок іще ие подолано.

В. І. Ленін говорив: «На жаль, ще на адресу багатьох... това
ришів .можна сказати: «Поскребіть комуніста — і ви знайдете 
в ньому філістера». Звичайно, скребти треба вразливе місце — 
його психіку щодо жінки. Чи існує наочнішнн доказ цьому, ніж 
той, що багато чоловіків спокійно дивляться, як жінки спрацьо
вуються на дрібній роботі, одноманітній, виснажливій і такій, 
що поглинає час та сили, роботі в домашньому господарстві, на 
те, як їхній ьругозір при цьому звужується, розум тьмяніє, бит
тя серця стає в'ялим, воля слабкою...» 1 да іі: «Дуже небагато 
.чоловіків, навіть із пролетарів, думають про те, як сильно вони 
можуть полегшити тяготи і турботи дружини чи навіть зовсім 
зняти їх із неї. якби захотіли допомогти в «жіночій роботі». 
Але ні. адже ж це всупереч «праву і гідності мужа». Він вима
гає, щоб у ньою був відпочинок і комфорт» (зі спогадів про 
В. І. Леніна К. Цеткін).
Ж5 ИХОВАННЯ колективізму, свідомої дисципліни, відповідаль- 
" но:ті. відносин співробігництва-і взаємодопомоги, формуван

ня комуністичного світогляду — позитивно впливає па розвиток 
тих сторін особи, котрі виявляються як у процесі виробництва, 
так і в поведінці людігіи в побуті. Як правило, чим вищий рі
вень моральних підвалин трудового колективу, тим вищий і рі
вень ро витку особистості людей, шо входять до нього. І це ду
же ясно відбивається у сфері сімейних відносин.

Правда, було б помилковим вважати, що виробничі відносини 
автоматично виливають па сімейно-побутові. На жаль, не кож
ний хереший працівник, активний комсомолець обов’язково вияв
ляє себе з кращого боку в сімейній обстановці. Старі тр.тднцттт 
пережитки минулого найбільш живучі саме в цій ефтрі. Віднос
но більш замкнутий характер сімейного життя визначає певний 
кон^еРг,:уизм поглядів, уявлень. Тему комсомольські організації, 
я:; і інші громадські організації, п »винні бачити як особливий 
напрям своєї роботи виховання комуністичної моралі у відиосн- 
11;1/ статями, у сфері сімейно-побутових відносин.

•’ цьому зв'язку особливої розмови заслуговує практика оцін
ки підсумків соціалістичного змагання. Па багатьох підприєм
ства-; едіщм (з показників, за якими визначають переможця, е 
♦і:овед.;.-ла а побуті».

Так. на Іаллінському фанерно-меблевому комбінаті, за умова
ми змагання, того, шо успішно виконав виробничі показники, 
все ж позбавляють премії (або її частини), якщо'є зауваження 
щодо його поведінки в побуті, скарги в сім'ї. Але пі фактори 
враховуються ще далеко не скрГзь. 1 тим самим ослабляється 
рнхошякй вплив соціалістичного змагання, його вплив на всебіч
ний роїщпок особи.

Звичайно, врахувати при підбитті підсумків змагання вироб- 
Вичі показники значно простіше, ніж моральні якості людини. 

■Ж 7ЛМ- де відносини в' колективі, в комсомольській групі
- товариські, можливості і для такого обліку, і для впливу

{ Микола Семенюк

■одеони
ЛИШЕ

НА КАРТАХ
’^в>*

Хочете зустрітися
з королевою?

Невідомо, чию владу символізує 
вищезгаданий фотогенічний ар
мієць: королеви чи прем’єр-мі
ністра, Хоча їм нема чого ділити. 
Державними спраземи зайнятий з 
оснозному А. Йоргенсен — глаза 
уряду. Королева ж у Данії — ско
ріше данина традиції. Та, виявляє
ться, вона найпопулярніша особа в 
країні. З чого б ви не починали роз- 
мозу з датчанами, вони обов’язко
во спитають: а ви бачили нашу ко
ролеву? Кольорову листівку 32-річ- 
ної Маргарет II — наодинці, разом 
з чоловіком принцом Генріком, 
усією королізською родиною — за 
півкрони можна купити з першому- 
ліпшому кіоску. І хоча живе досить 
симпатична королева в палаці, який 
нічим не відрізняється від серед
ньовічного замку принца Датсько
го, спосіб життя королівської сім’ї 
абсолютно сучасний. Датчани із за
хопленням розкажуть вам про над
звичайний демократизм королеви. 
Діти (а їх у неї дзоє) ходять до зви
чайної — уявіть собі! — загально
освітньої школи. Двічі на місяць ко
жен житель країни може одержати 
аудієнцію королеви і поговорити з 
нею будь про що. Наш гід страшен
но здивувалася, дізнавшись, що ми 
досі не бачили Маргарет ІІ(?І). По- 
чувшй все це, ми й справді висло
вили здивування з приводу того, 
що цього разу її величність зігно
рувала зустріч із прости/ли туриста
ми, Королева Данії, як і кожен 
(працюючий!) громадянин країни, 
одержує заробітну платню. Правда, 
на відміну від звичайних громадян, 
вона звільнена від податків, але на 
свої гроші одягається, зі свого фон
ду виплачує жалування двору. 
Принц Генрік, на противагу своїм 
колегам із середньовіччя, не зай
мається придворними інтригами, а 
зранку теж вирушає на службу. Він 
посідає одну з помітних посад у То
варистві Червоного Хреста.

Як бачимо, наш переобтяжений 
турботами двадцятий вік «перевихо
вав» навіть монархів. І ніхто сьо
годні особливо не здивується, зди
бавши на вулиці високого принца в 
потертих джинсах. Мода — зона 
для всіх мода...

Про Пі.іьгельма 
Завойовника і дітей, 
які сьогодні іде

предків і вчать своїх дітей любити 
цю землю і творити добро на ній. 
Датчани, переповідаючи вам істо
рію, наголосять на непосидющому, 
завойовницькому характері своїх 
далеких пращурів. Пращурів можна 
зрозуміти: гордий дух не дозволяв 
їм засиджуватися, скоцюрбившись 
на такому мізерному клаптику суші, 
яким є півострів Ютландія. А 
про короля Вільгельма Заво
йовника діти читають у шкільних 
підручниках. 1 тепер історію власної 
країни вони часто плутають із каз
ками Андерсена, де діють ті ж ко
ролі, добрі чаклуни і злі розбій-
ники.

На тихих вулицях Копенгагена, 
точнісінько як і на вулицях Парижа, 
Лондона чи Москви, діти (коли по
вчили уроки) безтур
ботно стрибають через 
скакалку або грають у 
класи, особливо не за
думуючись над своєю 
майбутньою долею. За 
них — поки що — це 
роблять дорослі. А у 
дорослих, як відомо, є 
СВОЇ особисті погляди 
на деякі речі. Коли ви
ростає нове покоління, 
воно іноді не погод
жується з ними.

Ми були свідками то
го, як на одній з авто
бусних зупинок біля 
дівчини, що продавала 
«Ланд ог фольк» — га
зету Комуністичної 
партії Данії, зупинився 
похилого віку чоловік. 
Підійшовши впритул, 
він, п’яно похитуючись, 
крізь зуби мовив щось 
до неї, зле тикаючи 
пальцем на газету. По
літична дискусія посе
ред вулиці? Дівчині бу
ло років шістнадцять, 
її опонентові — близь-

_ ■ —-.от. г.пі, ліи/r..’lllöUU І і І ДЛЯ ІЯПШи ОО.ЛЛ*, 1 А«»”
далеко ширші. На багатьох підприємствах урочисті збори по під- 
A,”7.w Шдсумків змагання проводять із запрошенням членів 
й гі«'- 3;ч1ци,ос авторитет працівника — і чоловіка, і жінки — 
-о-гх ’ спаюе ei’*’» гордістю за успіхи в праці, примушує час- 
п іг- ° ое₽егляИУти відносини, що склалися вдома. Зайве гово- 

я "Ро те. наскільки це благотворно позначається па всьому 
»ИТП молодої сім’ї.

Т. СИДОРОВА, 
науковий співробітник лабораторії соціологічних 
Досліджень НДі Вищої школи профруху,

вчаться
У Данії, крім королеви, живуть 

іще 5 мільйонів датчан. Як і грома
дяни будь-якої іншої країни, вони 
гордяться Данією, шанують пам'ять

Продовження. Поч. п номері 
за ЗО грудня 1976 року».

зразу ж відкладають на квартиру а 
податки. Останні залишають у сі
мейному бюджеті відчутні проріхи, 
Треба, приміром, «заштопати» ас
фальт на дорозі, воздвигнуть супер- 
модерністську скульптуру в центрі 
містечка чи поставити будинок для 
престарілих, кошти беруться не де
інде, а з оподаткування. А покла
діть на рахівницю виграти на харчу
вання. Ох оці, по зав'язку напхані 
різноманітним скарбом, магазини, в 
які треба час від часу навідуватись, 
бо голодувати пристойній датській 
сім'ї—не личить. Широкі скляні віт
рини їх зранку списуються стозпчи-
ками яскраво-черЕоних цифр, які 
ввечері змиваються, щоб назавтра 
підскочити чи не втроє.

40 тисяч датчан шукаюсь собі ро-

ТАК РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ КОМУНІС
ТИЧНУ ПРЕСУ.

ко шістдесяти. Вони дивилися на 
деякі речі різними очима.

Гарячкування чоловіка на півсло
ві перервав високий юнак з гривас
тою шевелюрою. Вклавши в дівочу 
долоню дві з половиною крони, він 
промовисто зашелестів газетними 
сторінками...

Тиха, казкова Данія. Виявляється, 
за іграшковими театральними деко
раціями, які залишили тобі на 
пам’ять віки минулі, вирують непри
миренні пристрасті віку двадця
того?..

Тоді, як автобус 
повертався 
в Копенгаген

Наш., гід називає себе типовою 
датчанкою. Не тільки тому, що має 
за власніс'ь, крім авто, велосипед, 
який дає змогу у 50-річному віці 
зберегти струнку дівочу поставу, а 
й тому, що вона, гід, як і всі датча
ни, постійно скаржиться на високу 
ренту і податки. «Хсча, з іншого бо
ку, — посміхається вона, — на ста
рості я буду забезпечена пенсією».

Ми повертаємося в столицю Да
нії. Справа — пейзаж золотої осені, 
зліва — синє Балтійське море. Від
крити країну — повторити про себе 
урок історії. Про минуле тобі роз
повідатимуть пам’ятники і пам'ять, 
про сучасне — говоритимуть люди 
і їхні діла.

Нам хочеться знати, як живуть 
прості датчани, чим живуть люди 
праці...

П’ятдесят процентів заробітної 
плати — робітника чи професора —

боти. Знайти її дуже не просто. Чн 
не тому стає дедалі більше тих, 
хто починає задумуватись? Чи не то
му така спокійна країна, як Данія, 
дедалі частіше потрапляє в число 
країн, де в останні роки значно 
активізується страйковий рух, зро
стає кількість робітничих виступів'

Напередодні нашого візиту в Ко
пенгагені закінчився XXV з’їзд Ко
муністичної партії Данії. Комуністи 
сказали народові: «Ми звертаємося 
до всіх, у тому числі й до тих, хто 
ще не повністю погоджується з на
ми: ходімо разом проти спільного 
ворога, щоб звільнити країну від 
криз, капіталізму та експлуатації».

Що ми взнали про цю невеличку, 
завжди прибрану оселю датчан, 
країну, на яку господар-чистун не 
дасть пушинці впасти?

Ідеальні автошляхи, одинадцять 
партій, які виборюють владу в пар
ламенті, перше місце в світі -за 
обсягом зовнішньоторговельного 
обороту на душу населення, півто
ра мільйона авто на 5 млн. чоло
вік...

Залишаючи країну, ми 'зрозумі
ли — за всім цим доля людей. І, 
пізнавши ближче Данію і датчан, ми 
хочемо долі мирної і щасливої 
країні та її жителям.

(Далі буде),
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ШКВШШЯЯ

ЧЕСТЬ ПРОФЕСІЇ

НАВЧАЮЧИСЬ у педагогічному техні- 
** кумі, Василь Колосов 1931 року всту
пів до лав Тсоавіахіму. Комсомолець з 
перших же днів бере активну участь у 
роботі оборонного товариства. Він відві
дує стрілецьку секцію, стримує значок 
«Ворсшиловський стрілець». Згодом 
юнак став членом секції кіннотників, за
воювавши значок «Ворошиловський 
вершник».

Тоді в країні стартував перший фіз
культурний комплекс. І Колосов склав 
усі його нооматиси, одержав значок 
ГПО.

ТАКИМ
СТИЛЬ
РОБОТИ

Хвороба підкралася зовсім непомітно. 
Ніколи не відчувала втоми трудівниця, 
працюючи в колгоспі імені Іі.ііча Ново- 
українського району. Була Олена Васи
лівна Ковтун і ланковою, і бригадиром. 
Вихід г;а засл'.жс.шіи відпочинок не при
носив їй спокою. Хотілося бути між 
людьми. І хоча громадських обов’язків 
вистачало - депутат сільської Ради, на
родний засідатель, — вона відчувала: 
ще може сеоєіо працею давати користь.

Гак і стала Олена Василівна лабо
ранткою аііалі ;у молока на фермі. 
Працювала і не думала, що щось може 
вибити її із звичної Життєвої колії...

З двостороннім запаленням легень по
трапила до обласної лікарні. Надія була 
тільки на лікарів.

Відділення, що ного очолює лікар ви
щої категорії комуністка Світлана Олек
сіївна Бесгіалько, невелике своїми розмі
рами, воно розраховане лише па 40 лі
жок. їх 
с гавити 
вити.

Сама
ходить для хворих привітне, доброзичли
ве слово. Лагідний тон її розмови, жит
тєрадісність і чуйність вселяють віру, до
дають упевненості, що лікування пройде 
успішно.

Такого ставлення до хворих Світлана 
Олексіївна вимагає і від своїх підлеглих. 
Поруч досвідченого Лікаря працюють 
Валентина Миколаївна Барамба і Ва
лентина Георгіївна Рздкевгич. Воші вико
ристовують у своїй роботі новинки ме
дичного лікування, широко застосовую
чи досягнення фізіо- і психотерапії.

иг вистачає Тому доводиться 
додаткові, аби нікому не відмо-

Світлана Олексіївна завжди зня-

Чимало людей, пройшовши тут курс І 
лікування, знову приступили до роботи. ' 
Висловили свою сердечну подяку, зали- ' 
шивши записи в «.Книзі вражень і пропо- г 
зггцій», мешканець Малої Виски Леонід і 
Матвійович Тараненко, водій автобуса із І! 
Знам’янки Іван Васильович Павленко, І! 
жителі обласного центру Олександр Іва
нович Гетьман та Іван Павлович Чума- І 
чепко. їх багато, цих подяк... і

Уже понад двадцять років стажу у 
старшої сестри Цілії Григорівни Шевчен
ко. Вона — і наставниця новачків, і доб
ра пйрадгшця, і помічниця. Спої знання 
передає молоді. А комсомольська група 
відділення активно змагається за право І 
називатись країною в лікувальному за
кладі.

Дружно, сумлінно трудиться молодь, 
яку очолігіа грункомсонг Тетяна Ма.хо- І 
на. Ця невисока, тендітна дівчина — 
взірець у ставленні до своїх обов'язків.

За час свого чергування вона встигає 
подати хворому потрібну допомогу? по
ставити гірчичники чи. банки, приготува
ти ліки, вчасно зробити різні ін'єкції. Ра
зом зі своїм ватажком лівчатд-комсо- 
молкп мапіпулянійна сестпа .Тюбов Гай- 
дамовнч, палатні сесіші Ніна Ллейнико- 
ьа та Олександра Краснова багато енер
гії і старання вклали в оформлення сво
го відділення. Особливу увагу приділя
ють воші едцосвітпій роботі: випускають 
стіннівки та бюлетені,’ проводять бесіди 
з питань профілактики різних захворю
вань. До послуг хворих — книжкова ша- 
фа з новинками художньої і періодичної 
літератури, а тих, хто одужує, — теле
візор. і

Піклування про хворого — такий стиль 
роботи колективу, пульмонологічного від
ділення обласної лікарні, котрий бо
реться за звання колективу комуністич
ної прані. А турбота не залишає байду
жії х.

Тим-то мі: й вирішили написати цього 
листа.

Ставши студентом Калінінського педа
гогічного інституту, Василь Колосов бере 
активну участь у спортивному житті 
вузу, захищаючи його честь на міських 
та обласних змаганнях.

Інститут юнак закінчив з відзнакою. 
Він працює у цьому вузі на кафедрі хі
мії. Восени 1939 року його призвапи в 

На Далекому 
Вітчизняна

лави Радянської Армії. 
Сході застала його Велика 
війна.

Командир батареї пише рапорт за ра
портом на ім'я командування, щоб його 
відправили на фронт. Але йому відпо
віли:

— Ваші знання потрібні нам тут. Готу
ватимете кадри...

Василь Михайлович потрапив на Схід
ний фронт, брав участь у запеклих боях 
з японськими самураями. Груди вихо
ванця Тсоавіахіму прикрасив орден Віт
чизняної війни другого ступеня.

27 років прослужив в армії полковник 
В. М. Колосов. Звільнившись у запас, ко

муніст жодного дня не сидить без діла. 
Він працював начальником спортивно- 
технічного клубу Світловодського мі
ського комітету ДТСААФ, виховуючи 
іідну зміну для Збройних Сил Країни 
Рад.
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Протягом кількох років Василь Михай
лович очолює міський штаб військово- 
спортивної гри «Зірниця», позаштатний 
відділ військово-патріотичного вихован
ня пои міському комітеті ДТСААФ. У дні 
підготовки до 50-річчя ДТСААФ В. М. 
Колосов побував у кількох середніх шко
лах, на заводах чистих металів імен; 
50-річчя СРСР, будівельних конструкцій, 
твердих сплавів, меблевій 
гуртожитку виробничого 
«Дніпроенергобудіндусгрія»

фабриці, в 
об'єднання 
та в бага

тьох інших місцях, де він, лектор місько
го товариства «Знання», зав- 
лкди бажаний гість.

За самовіддану, безко
рисливу працю ветерана 
дтсаафівської організації 
нагородили знаком «За ак
тивну роботу». Портрет ен
тузіаста — на Дошці поша
ни міського комітету 
ДТСААФ і Світловодського 
об’єднання військкомату.

Василь Михайлович прищепив любов 
до армії багатьом юнакам, і вони стали 
курсантами військових училищ, офіцера- » 
ми Радянської Армії і Флоту. Ветеран 
передав бойову естафету своєму синові 
Олександру, який закінчив вище військо
во-морське інженерне училише і нині 
служить на Тихоокеанському флоті.

Колосов — пристрасний спортсмен. У 
свої 62 роки він щодня займається фіз
зарядкою, бігом на відстань 3—4 кіло
метри. Приємно відзначити, що Василь 
Михайлович з першого дня впровад
ження нового фізкультурного комплексу 
став головою міської комісії ГПО. 1974 
року полкозник запасу В. М. Колосое на 
обласних змаганнях з багатоборства 
ГПО виборов перше /лісце. А 1976 року, 
в День радянської молоді, у фінальних 
поєдинках з багатоборства ГПО на призи 
«Комсомольской правды» став . чемпіо
ном Сеітловодська.

Не старіє душею ветеран оборонного 
Товаоиства. Він і на сьомому десятку 
свого життя стоїть у строю, показуючи 
приклад іншим, ведучи за собою мо
лодь.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
громадським кореспондент «Моло
дого комунара».

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА. 5 СІЧНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Худ. телефільм «Новорічний по
дарунок». 10.25 — «Музичний ан
тракт». ІО.ЗО — «І І;, одинці з 
КІВІГОЮ» В. Кучер. ••'Іориом ур- 
ЦІ». 1100 — ІІОВІШИ. 11.15 — 
♦Мільйон бажань». Розважаль

За лооучснням групи хворих: 
В. ВОВК — інструктор школи ви
щої льотної підготовки. В. Я ШЛИ 
— учитель мови і літератури се
редньої інколи № 21 м. Кіровогра
да. Г. ГУРІН — головний інженер 
МІЖКОЛГОСПНОГО комбікормового 
■’•івочу емт Новгоролки. І. КА
РАНІ — учитель історії середньої 
ніколи № 8 м. Сві гловодська.

ПОЧЕСНОЮ грамотою 
ЦК ЛКСМУ і Мініс

терства внутрішніх справ 
УРСР за велику роботу 
по охороні громадського 
порядку нагороджено 
комсомольський опера
тивний загін Олександ
рійської міської добро
вільної народної дру
жини.

Біля прапора міської 
комсомольської органі
зації в урочистій обста
новці приймають до 
спєратисного загону по
повнення. Найкращих з 
кращих рекомендують 
сюди первинні комсо
мольські організації. В 
одному строю 
працівники вузла 
Вір--> Бондар і 
Цабовська, учні 
гічного училища
лій Галжулов і Володи
мир Норов. Вони 
йшли на зміну тим, 
поїхав на навчання, 
шов служити в армію, на
роботу в органи МВС.

ЗА ЧАС
ПРИГОД

м. Кіровоград.

на програма для дітей. 11.55 — 
«У дні шкі п.іінх канікул». Худ. 
телефільм «СТЯра фортеця», 

серія 13 00 -- «Зухвалець».
Вистава. І"."5— < Щоденник со
ціалістичного ямагания*. 16.15— 
Му іичічііі антракт 16.25 — Для 
дії ей. «Сонечко» 16 5" — ||а- 
ужопо-нопу.іяріїїій фільм <1 при
йдеш у золоту осінь». 17.15 — 
«Сільськогосподарський тиж- 
д-чііі». 1".Зі) «Екран молодих». 
18 (И) — Мультфільми. 18.30 —
Музичний фільм «Георг Оте. 1 
радянська пісня . 18.00 — «Віс
ті». 19 30 — 'Грає ансамбль 
«Гармонія». 20.10 — Остап Віші- 
пя. «Мисливські усмішки* 20.45 
-- «На добраніч, діти'». 21.00 — 
•Час». 21 ЗО — Док. фільм -.Рот-

думи про.героя». 22 30 Естрад
ний концерт. 23.05 — Новішії.

ЧЕТВЕР. 6 СІЧНЯ
ДРУГА ПРОГРАМА. 1550 — 

«Золоті зірки України». 16.05 — 
Для дітей. «Зірочка-'. 16.35 — 
Виступ симфонічного оркестру 
Донецької філармонії. 17.20 — 
«На шкільних шпротах». 17.50— 
-Поезія». Ростислав Братунь. 
18.00 — Концерт російської на
родної пісні 18 30 — «Тварин
ництво — ударний фронт», 19.00 
— ІпФопмаціїїпа програма «Віс
ті». 19.30 І Іауково-понуляпний 
Фільм «Хочу бути». 1955 — 
М. Горький. «Фальшива моне
та». Телевнстава. І серія 20.45— 
«На добраніч, літи!». 21.00 —

ЧЕРГУВАННЯ
НЕ СТАЛОСЯ

НИНІ ----
зв’язку 
Любов 

педаго- 
Анато-

при- 
хто 
пі-

Знають новачки: нелегку 
ношу беруть на себе. В 
комсомольському опера
тивному загоні, створе
ному шість років тому, 
утвердились висока ди
сципліна, вимогливість 
до себе і товаришів. '

Загін запобіг багатьом 
правопорушенням. Де
сяткам юнаків і дівчат 
юні дзержинці допомог
ли знайти місце в житті. 
Та й не один член заго
ну завдяки своїй гро
мадській роботі визна
чив і сам, ким йому бу
ти. Одного разу Микола 
Ільченко разом з това
ришами затримав озбро
єних злочинців. Цей 
факт відіграв для нього 
вирішальну роль у вибо
рі професії: він працює

нині в міліції. Приклад 
свого друга наслідували 
Леонід Дорошенко і Ар- 
кадій Хлистун. В органах 
внутрішніх справ мають 
намір служити колишні 
гжтивісти загону Анато
лій Степанов і Леонід 
Дериглазов. які пеоебу- 
вають зараз в армії.

О сьомій годині вече
ра кожного дня вихо
дять на вулиці Олек
сандрії молоді захисни
ки громадського поряд-^ 
ку. І не сховатися його 
порушникам від їхнього 
пильного ока. Дедалі 
частіше до штабу надхо
дять рапорти такого ти
пу: «За час чергування 
ніяких пригод не ста-НІЯКИХ 
лося».

В. МАЯИНОВСЬКИЙ.

«Час». 21 .ТІ — Тслевіфтавз 
«Фальшива монета». 2 серія. 
22.50 — Повніш.

П’ЯТНИЦЯ. 7 СІЧНЯ
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 

«За шу п.м велінням . Вистава. 
10 50 — Музичний аптпакт 11.(10 
— Лоїиши II 15 — «Екран мо
лодих», «Штаб «Виїїахідйпк». 
12.15 — «У дні шкільних кані
кул». Худ. телефільм «Стара 
фортеця» 6 серія 13.20 — Кон
церт пісні. 16.30 — «Клуб юних 
олімпійців». 17.00 — По сторін
ках улюблених опер. 17 30 — 
«Твої пгстаяшіки». 18.00 — Кон
церт органної музики 18.3(1 — 
-П'ятирічка ефоьтііпііості і якос
ті». 19.00 — «Вісті». 19.30 —

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
ебкояо-латріотичкого виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград. вул..Гліпки, 2.

«Тлпііюіітс з нами». 20.1-г>—Кон
цертний зал «Дружба».-20 45 — 
«На добраніч, діти!* 21.00 — 
«Час». 21.30 — \уд фідьм «Зо
лото». 23 0.' — Новішії.

СУБОТА. 8 СІЧНЯ
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 

«Рудий, рудий, конопатив». Ви
става. 11 00 •- Новини. 11.15 — 
«Суботній пеиортаж». 11.45 — 
Для дітей. Худ. телефільм «Не
звичайна неділя' 12.45 — «Ек
ран молодих» 13.20 — -.Лисиця 
і виноград». Вистава. 15.25 — 
«У дні шкільних каїїікелК. Худ, 
телефільм «Стана фортеця». 
7 серія 16.30 — «Славою овіяні» 
Київський тричі орденоносний 
завої -Арсоїугі* їм. В І. Лені
на. 18 30 — «Жонтиеплії,заспів». 
Лнтолоіія революційної та ра
дянської пісні Випуск перший 
19.00 — «Вісті» 19 30 - «Наша 
біографія. Рік 1921». 19 45 —
«Вечір наукового кіно» 20.30 — 
Кіножурнал 20 15— «На добин- 
піч. діти!» 21.00 — - Час-. 21.30 
— Худ. Фільм «Чекаємо листів». 
23.00 Новішії.

НЕДІЛЯ. 9 СІЧНЯ
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 

«Мальовнича Україна» (Кірово
град-на Республіканське теле

бачення) 10 30 — «Телетколл 
механізатора». 11.00 - «Снігова 
королева» Вис гава 12.55 — На
уково-популярні фільми. 13.30 
«(.яс вогням:і ялинка». 14.50 т— 
ФІльм-концсрт «Зимова ярм-зР' 
ка». 15.00—«Слава солдатська” ■ 
16.00 — «Поезія*. 16.25 — Л-’-' 
дітей «Катруснд кінозал* І7.)-г>

- «Трудова честь села» і8 15 - 
Музичний фільм «Мелодії кохай' 
пя». 18.Зо — <Сатиричний об'«:к- 
тин» 19 но — Інформаційна про
грама «Вісті». 19.30—0 Вампі' 
ків «Будинок вікнами у йоле»- 
Гелевяставя 20.05 • «Заниоц^є- 
мо па пісню» 20 50 — «На доб
раніч. діти!» 21.00—«Час». 21.30

Худ Фільм - Несподіване--не” 
рун». 23.05 — Новини

ПРОГРАМА ПЕРЕДАЧ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ О 

1 ГЛЕБАМЕННЯ 
СЕРЕДА. 5 СІЧНЯ '

1,411’? ’ '’Ь'ііь ча днем». (К-д).
П ЯГНИЦЯ, 7 СІЧНЯ •

І8.(,0 — «День за лпем*»' (К-д)«’
НЕДІЛЯ, 9 СІЧНЯ

К).(Х) -- іо.зо — «Ма.тьовии'!3 
Україна«. (Кіровоград па Рес
публіканське телебачення).

к БК 1680-Х Індекс 6 И 97, Обсяг 0,5 друк, арк. Зам. № І. Тираж 60 000. Редактор М. УСПАЛЕНКО-


	2262-1p
	2262-2p
	2262-3p
	2262-4p

