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СОЛІДАРНІСТЬ У БОРОТЬБІ ЗА НИР
Щороку 8 вересня працівни

ки прогресивної преси всіх кон
тинентів відзначають Міжна
родний день солідарності жур
налістів. Вшановуючи світлу 
пам’ять полум'яного чехосло
вацького публіциста Юліуса 
Фучіка, вони ще тісніше згурто

вують свої ряди у боротьбі за 
мир, за захист демократичних 
свобод, висловлюють рішучий 
протест проти зловісних планів 
імперіалізму, проти агресії та 
гонки озброєнь.

Сьомого вересня, у Києві від
булись урочисті збори праці вни-

ків преси, телебачення 1 радіо, 
робкорів столиці республіки, 
присвячені цій даті. їх відкрив 
секретар Київського міськкому 
партії В. В. Кулик.

З доповіддю виступив заступ 
ник головного редактора журна
лу «Комуніст України» Б. Є. 
Квасиюк.

(РАТЛУ).

ЩОБ НАДІЙНО
Щедрий урожай зібрали хлі

бороби Олександрійського ра
йону. За станом на 7 вересня 
в державні засіки вони відпра
вили 55 043 тонни зерна. А ни
ні готують надійну основу вро
жаєві наступного року: в пух
кий грунт кладуть дбайливо 
очищене, висококсндиційне на 
сіння озимих.

У сівбі беруть активну участь 
комсомольці та молодь району. 
Вони, як правило, трудяться з 
вогником, дбають про високу 
якість сівби. Так, у колгоспі 
імені Кірова комсомолець Іван 
Гавриленко на сьогодні засіяв 
150-гектарну площу. Трактором 
ІОМЗ-6 він щодня загортає в 
грунт зерно озимої пшениці на 
18—20 гектарах при нормі і4.

УЖИНОК 
ОЛЕКСАНДРА 
АНДРЄЄВА

Голова колгоспу імені Фрун
зе Кіровоградського району 
Володимир Григорович Мед- 
г.ідь високої думки про моло
дого комбайнера силосозби
ральної машини Олександра 
Андреева. Працює комсомо
лець на совість, перевиконання 
змінної норми виробітку більш

як у півтора раза стало для 
нього звичним. У силосні тран
шеї господарства вже закладе
но понад 4200 тони зеленої ма
си кукурудзи. Чимала частка 
ужинку належить Олександ 
рові.

Якщо в господарстві згідно з 
планом заготовлять 7700 тонн 
еилосу, то зимівля громад
ського стада буде ситою. Але. 
за попередніми підрахунками, 
цінного корму буде значно 
більше.

Р. МАРЧЕНКО, 
І. ЄФРЕМЕНКО.

ДРУГІ ЖНИВА
Настала осінь, але полінню П 

му гарячі нині дні у комсомоли-1 
ців і молоді колгоспу імені Во І 
лодимнра Ульянова Олександ
рійського району. Почалися 
другі жнива — збирання цук
рових буряків.

Комбайнер комплексу РКС-6 
комсомолець Сергій Ремез, 
комсомольці — помічник ком
байнера Грнторій Дрозснко і 
тракторист Микола ЛюбченкО 
шд керівництвом ланкового, 
вже зібрали буряки па площі 
33 гектари і відправили на | 
цукрозавод 975 тонн коренів. .

А. ПОДОЛЯК,
завідуючий відділом ком- І 
сомольських організацій | 
Олександрійського ранко- ’ 
му комсомолу. І

ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО 
завідуючого відділом пропаганди та 
культурно-масової роботи обкому 
ЛКСМУ Миколи Гарби:

— Сьогодні стартує обласний агітпо- 
>ід «Комсомольський подвиг», присвя
чений 60-річчю Ленінського комсомолу. 
Його головна мета—пропаганда героїч
них традицій перших комсомольців Но- 
воукраїнки, підпільних організацій «Пар
тизанська іскра» і «Спартак», що діяли 
в грізні часи Великої Вітчизняної війни 
на територіях Миколаївської та Кірово
градської областей.

Основу агітзагону склали .молоді тру
дівники колгоспу «Дружба» Новоукраїн- 
сьного, агіткультбригада «Горизонт» — 
Номпаніївського районів. Серед почесних 
учасників агітпоходу В. Р. Тиховський — 
член підпільної комсомольської організа
ції «Спартак», В. П. Повійчук — голова 
обласної ради ветераніо комсомолу. По
переду у агітзагонівців зустрічі з вегера-. 
нами комсомолу, війни і праці, з молоди
ми трударями, мітинги, тематичні вечо
ри, лекції, концерти.

«РУШАЙ,
СИПКУ!»

— Гай-гай, коні 
то які! — вихопи
лось у якоїсь жін
ки з натовпу.

Вісім вершників 
у будьснівськін 
формі і тачанка 
попереду виїзди
ли на центральну 
площу Новоукра- 
їнки. Дзвінкі голо
си школярів, що
досі виповнювали 

післядощеве повітря, нараз стихли. Щи
ра заздрість промінилась у дитячих 
очах.

— Диви, диви, — торсав за руку свого 
товариша четвертокласник Володя. — То 
и мій дідусь таким кавалеристом був,— 
перевів захоплений погляд від струнких, 
широкоплечих вершників на дідуся. — 
Оно він, стоїть у президії мітингу в про
стенькій вицвілій гімнастерці з нагоро
дами на грудях, обіпершись на костур.

Тридцять років життя відрахував кава
лерії Пантелеймон Павлович Тесля. П’ят
надцятирічним вимчали його розвихрені 
коні у вир громадянської. 17 череня 1920 
року перед атакою під Проскуровим отри
мав він комсомольський квиток, і, занося
чи на ворога шаблю, в:дчував, як тулиться 
невеличка книжечка до грудей. Козачий 
норпус імені Комітету незаможних селян 
України Віталія Приманова... Тепер це 
історія. Як і захист Києва у Велику Віт
чизняну війну, як і усі нагороди коміса
ра кавалерійського полку Теслі. Орден 
Леніна, орден Бойового Червоного Пра
пора, орден Червоної Зірки, багато меда
лей. «Сучасне, — писав Олександр Дов-

ЧЕРВОНІ ВІХИ
Як ми уже повідомляли, 6 вересня у Новоукраїнні стартував 

обласний кінний агітпохід «Комсомольський подвиг». Друкує
мо дорожні нотатки нашого спеціального кореспондента Ана
толія Сєрікова, який бере участь у поході.

женко у «Зачарованій Десні», — завжди 
на дорозі з минулого у майбутнє».

Коли закінчився мітинг, розходилися 
люди, вершники почали лаштуватися в 
дорогу. Пантелеймон Павлович підійшов 
до одного з них — Олександра Вовко- 
трубенка, механізатора з ордгна Леніна 
колгоспу імені XX з їзду КПРС, делегата 
XVIII з’їзду ВЛКСМ.

— Підтягни, синок, черезсідельник.
— Не турбуйтесь, діду, поправлю. — 

Трохи знаюся в конях, у прикордонних 
військах служив.

— Ну, ну, — усміхнувся старий, по
плескав вороного по загривку і довго 
дивився услід кіннотникам...

ІЗ ЩОДЕННИКА: ДЕНЬ
ПЕРШИЙ

Виряджали в дорогу кінний агітпохід 
сетерами трудівники Новоукраінки, мо
лодь, піонери. На мітингу прозвучало 
багато щирих, напутніх слів, настанов, 
сподівань. Голоєа районної ради ветера
нів комсомолу Василь Наумович Юрчен
ко вручив агігзагону Червоний прапор.

— Скажу валі, друзі, на майбутні до
роги, на майбутні походи: бережіть у 
серцях святу пам’ять про тих відомих і 
невідомих, хто віддав життя за Вітчизну, 
за вас. Пам’ять про них допоможе вам 
глибше осмислити себе, свою людську 
вартість.

З першого дня учасники агітпоходу 
«Комсомольський подвиг» схилили кума
чевий прапор на братському кладовищі 
поблизу станції Адабаш, де похоронено 
18 тисяч жертв фашизму. У селах Ново- 
миколаїзка та Глодоси провели мітинги,

поклали до пам’ятника загиблим квіти, 
слухали спогади ветеранів, читали лек
ції. Двічі виступала агіткультбригада 
«Г оризонт».

А. СЄРІКОВ, 
спецкор «Молодого комунарах.

(Телефоном).
ЕЕТЕРАН В1ПНІІ ТА ПРАЩ В. Н. ЮРЧЕНКО 

ВРУЧАЄ ПРАПСР УЧАСНИКАМ АГІТПОХОДУ.
Д НАПУТНЄ СЛОВО П. П. ТЕСЛІ ВЕРШНИКАМ.
{ф УЧАСНИКИ АГІТПОХОДУ ПЕРЕД СТАРТОМ.

Фото Г. ВРАДІЯ та А. БУДУЛАТЬЄВА.

ЖДАНОВУ — 200 РОЕСІВ
УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ МІСТА ЖДАНОВА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ОРДЕНОЛ1

ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

За заслуги трудящих міста в революційному русі, 
активну участь у боротьбі з німецько фашиста квми за
гарбниками в роки Великої Вітчизняної війни успіхи, 
досягнуті в господарському і культурному будівництві, 
і в зв’язку з 200-річчям з часу заснування нагородити 
місто Жданов Донецької області орденом Жовтневої 
Революції.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
Л БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва, Кремль, 7 вересня 19/8 р.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ
передмова до полвтзанять

Далеко за межами Гайворонського району відоме 
ім’я пропагандистки М. Д. Ящурішської з колгоспу 
«Мир» Гайворонського району. Ми попросили Ма
рію Дмитрівну поділитися досвідом своєї роботи. 
Друкуємо її виступ.

тини твору і записують їх 
у формі тез.

Так само вивчаємо мате
ріали XXV з’їзду КПРС, 
промови і статті Л. і. Бреж
нєва, постанови партії, до
кументи сесій Верховної 
Ради СРСР, XVIII 
ВЛКСМ, XXIII з'їзду 
України, тексти 
Конституцій СРСР і

Та давати лише книжне

з’їзду 
ЛКСМ 
нових 
УРСР.

Метод практичних за
нять і є важливою умо
вою вироблення у молоді 
вміння і звички порівню
вати теоретичні положен
ня з практичним 
справ.

Скажімо, коли ми роз
глядали тему «Боротьба 
за підвищення ефектив
ності і якості на кожному 
робочому місці, на кожній

ходом

І а

ВИ знаєте, в нашому 
районі узбіччя бага

тьох доріг степовими ма
ками заквітчані. Такі ж по
льові келишки красуються 
й у мене вдома на підві- 

■ конні. Подарував їх Ста
ніслав Сторожуй, коли я 
приходила до жниварів 

, чигати політінформацію. 
• Того дня в соціалістично
му змаганні комбайнерів 
району Станіслав виборов 
перше місце. Запросила 

і його на Ленінський урок, 
і яким почнеться навчаль- 
' ний рік у нашому гуртку 

«Політика КПРС — марк- 
сизм-ленінізм у дії». Він 

’ уже вийшов з комсомоль- 
■ ського віку, але як моло- 
г дий комуніст, як гвардієць 
і п'ятирічки — частий гість 
! гуртківців.

Та не один С. Сторожуй 
• буває у нас. Слухачів гурт

ка двадцять троє, а на за
нятті зззжди присутні до 
ЗО чоловік. Цікавлять їх 
різні питанню внутрішньої 
і зовнішньої політики 
КПРС та Радянського уря
ду, конкретні діла нашого 
колгоспу. Заняття, на яких 
бувають передовики ви
робництва, ми називаємо 
практичними. А передує 
їм вивчення передбачених 
програмою основополож-

них праць класиків марк- 
сизму-ленінізму, докумен
тів партії та уряду, 
ремими працями і 
ноаами слухачі 
ознайомлюються, 
альні вивчають досконало, 
опрацьовуючи їх і само
стійно. Таким чином, вико
нуючи програму курсу, 
ми прищеплюємо юнакам 
і дівчатам постійний інте
рес до політики партії, до 
глибокого вивчення марк
систсько-ленінської теорії.

У цій спразі мені на 
допомогу прийшла стаття 
Н. К. Крупської «Як ви
вчати ленінізм?» Виходя
чи з її порад, розгляд 
кожної праці я починала 
з розкриття історичних 
передумов написання тво
ру. Н. К. Крупська гово
рить, що при студіюванні 
робіт Ілліча важливо на
вчити розуміти Леніна, 
адже саме в розумінні ле
нінських ідей і лежить го- 
лозне завдання вивчення 
першоджерел.

Обов’язковим елемен
том культури читання є 
вміння виділити з прочи
таного головне. Тим-то 
комсомольці читають ро
боти з олівцем, записують 
питання, що виникають, 
визначають складові час-

З ок- 
поста- 
лише 
акту-

НАВЧИТИ
МИСЛИТИ

■^2^вавхійахяяЗі^

знання марксистсько-ле
нінської теорії мало. Цим 
іноді обмежується пропа
гандистська діяльність і 
цим же хибує, «...без ро
боти, без боротьби книж
не знання комунізму з ко
муністичних брошур і тво
рів нічогісінько не вар
те», — ще на ІІІ з’їзді
РКСМ застерігав В. І. Ле
нін. А а іншій статті він на
голошував, що людей, по
трібно вчити «не самою 
лише книжкою, а й учас
тю в повсякденній життє
вій боротьбі».

Політичне навчання, на 
/лою думку, саме й покли
кане єднати актизність 
пізнавальну з активністю 
перетворюючою, стати не 
тільки школою знань, а й 
школою громадсько-полі
тичної діяльності, школою, 
яка вчить застосовувати 
знання марксизму-лені- 
нізму в конкретних життє
вих ситуаціях.

ділянці роботи», то відра
зу завели розмову про 
молочнотоварну ферму 
колгоспу, свого часу най
відсталішу ділянку вироб
ництва. З інформацією ви
ступила доярка Марфа 
Савченко, свою розповідь 
і міркування вона підкрі
пила цифрами, які взяла у 
плановому відділі госпо
дарства. Як і завжди, го
ворили всі без лакування, 
без фальшивої парадності. 
Багато критикували. Одна
че бесіда не звелась ли
ше до підрахунку недолі
ків та упущень, було по
дано цікаві пропозиції, 
вироблено рекомендації, 
які стали основою Май
бутніх дій комсомольців. 
Одним словом, слухачі 
гуртка взяли потім робо
ту молочнотоварної фер- 
ми під свій контроль.

Тоді саме на посаду заві-

ЕЯ

її ЕРЕД нами листи про любЛли і поважали мене, німи обличчями, коли 
ияті.кіпітпп І Inn тр ГЬипя. ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПрО

на світ їхньою 
маляти?! Яка 
Яка оадість! Яке почуття!» 

Та минає з десяток ро
ків, і деяких із цих бать
ків школа не може викли
кати на батьківські збори. 
«Що може бути образливі
шим для батька, — про-

батьківство. Про те, 
як змінилася роль батька 
в сім’ї, і про те, що зна
чить’ бути хорошим бать
ком у наш час.

Почнемо з такого листа; 
«Мені 1« років. Багато мо
їх ровесників незабаром 
стануть мамами і татами, 
а я хочу розповісти про 
мого батька. Пас у бать
ків двоє; братові 
ки, пін закінчив 
курс інституту, а я 
на третьому курсі 
куму, але батько зі 
неповною середньою осві
тою був і лишається для 
нас непохитним авюрите- 
том. Саме він привчив нас 
багато читати, саме він 
привчив нас не бездумно 
сидіти біля телевізора, а 
дивитися лише цікаві, ко
рисні передачі. Я можу 
про все порадитися з та
том, і він мене зрозуміє і 
нікому не скаже жодною 
слова про нашу розмову.

У вихованні роль матері 
звичайно стоїть на першо
му місці, адже мати є ма
ти. Але, по-моєму, без мо
золистих рук батька і його 
колючих щік дитина не 
може почувати себе щас
ливою.

У тата важка робота, 
він перевозить людей. Пе 
завжди все ладиться, але 
він так любить свій авто
бус, так старається, щоб 
автобус «бігав», що теж 
хочеться знайти собі спра
ву до душі. Тато допома
гає прибирати у квартирі, 

• навіть якщо він прийшов 
стомлений після зміни.

З дитинства батько при
щепив лам любов до при
роди. Ми разом з ним сад
жали квіти, дерева, їзди
ли до лісу. Коли я 
маленькою, я хотіла, 
він, стати шофером, 
пер, хоч і вибрала

. спеціальність, я все ж хо
чу в усьому бути схожою 

. на тата, щоб і ,мої діти

їм 
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Ось такий лист. У иьо-' 

му відбито багато що. По- 
перше. відтворено образ 
батька,' людніш м'якої, 
розумної; гга. інтелігентної. 
По-друге, ми можемо по- 
бачиїїі, що ж саме діги 
найбільше цінують учбать- 
кові, і, по-третє, ми розу
міємо, що таке хороший 
батько сьогодні, в паші дні. 

невже так уже 
сильно відрізняється ролі, 
батька сьогодні від тієї ж 
ролі вчора? Адже не сово 
римо ми про такі істоті 
відмінності стосовно до 
материнства! Навпаки, не 
сіомлюємось повторювати, 
що, як би по змінювалося 
становище 
спільстві, 
природа, суть незмінні. А 
що ж із батьківством?

Одначе справді тут змін 
більше. Ще на пам'яті 
старшого покоління бать
ко був авторитетом, гла
вою сім’ї за становищем, 
володарем над дітьми зно
ву ж саме тому, що він 
чоловік. Тепер про авто
ритет батьків судять по- 
іншому. По тому, що доб
рий, розумний, тактовний, 
освічений, працьовитий. 
Но тому, що навчив люби
ти природу, або театр, або 
техніку... Коротше, чим 
більше в ньому людського, 
чим більше в ньому від ци
вілізації (в найкращому 
значенні цього слова), тим 
сильніший його вплив на 
сім’ю.

Нам сподобався лист 
18-річної Лени. Вона ду
же точно вловила і пере
дала саме сучасність взає
мин свого батька з дітьми. 

Але не о усіх сім’ях це 
так. Ось витяг з іншого 
листа; «Ви спостерігали 
колй-пебудь за чоловіка
ми, що з тривожними об* 
личчями сидять біля поро
га родильного будинку? 
Чи бачили ви, яка . відбу
вається метаморфоза з їх- праці не було нсобхіднос-

Але

може

порушень 
ДИСЦИПЛІНИ, 
бути. Адже 
знайти своє

з головних свої/

слухачів мислити 
по-господар- 

Як правило, тео-

ВСІХ,- копи

О вересня

значна,

€. ЛОСОТО.

досить 
своєму

дуючого фермою призна
чили Пилипа Григоровича 
Залінського, до нього й 
звернулася молодь зі сво
їми пропозиціями. На 
ЛАГСР створили :;О-лСО- 
мольсько-молодіжний ко
лектив. комсомольські 
пости, пости якості. Не все 
одразу гладко виходило, 
та через півроку вже Бу
ло покінчено з плин ністю 
кадрів на фермі, склався 
дружним МОЛОДІЖНИМ ко
лектив, підвищилась тру
дова дисципліна. Пишаю
ться юнаки і дівчата ще й 
тим, що на фермі вже не 
почуєш грубощів, не зу
стрінеш фактів оезгосію- 
дарності, байдужості.

ОЖНь, заняття гуртка 
І* ми починали • інфКр-. 
мацією про стан справ на 
фермі, адже" за це вболі
вали не тільки доярки, а 
й усі слухачі, і аж радість 
була одна на
дізналися, що чотири ком
сомолки надоїли від кож
ної корови своїх груп по 
4000 кілограмів молока, а 
ферма в цілому — по 

Серед ферм району 
в першому півріччі наша 
МТФ посіла перше місце.

— 8се можна зробити, 
лиш рук треба докласти,— 
пам'ятаю, сказав тоді Іван 
Грищенко і сам ще раз 
підтвердив ці слова, коли 
зайшла мова про науково- 
технічну творчість мол-зді. 
Завдяки його раціоналіза
торській пропозиції меха
нізаторам тепер легша 
проріджувати цукрові бу
ряки.

Активна життєва пози
ція, єдність слова і діла, 
свідоме ставлення до гро
мадського обов'язку ---  ЦІ
риси я хотіла прищепити 
слухачам свого гуртка. На
скільки мені це вдалося, 
покаже життя... Сьогодні

ж я рада, що до мене 
йдуть люди, що мені з ни
ми цікаво. І пра іу зроби
ти асе, аби зацікавити їх. 
Найчастіше користуюся 
активною формою занліь, 
яка передбачає вислов
лення думки кожного. 8 
розмові уникаю гіишно- 

. мовних пустих слів, ста
раюся говорити якомога 
простіше, щиро і при 
сгрчснОІ Іноді навіть до 
водиться поступатися літе
ратурною мовою, щоб не 
насторожити співбесідни
ків, підтримувати невиму 
шений, жвавим обмін дум
ками.

Одне
завдань бачу з тому, щоб 
навчити < 
масштабно, 
ському.
ретичні міркування, супе
речки спонукають комсо- 

. мольців до конкретної ДІ
ЯЛЬНОСТІ, нетерпимого
ставлення до проявів без
господарності, 
виробничої 
Так і повинно
МОЛОДЬ
місце в суспільстві тільки 
шляхом активної безпосе
редньої участі в загально
народних справах.

М. ЯЩУРИНСЬКА, 
пронаїандист гуртка 
«Політика К.ПРС 
марксизм-лешнізм 
Ді«>-

с. Чсрврне
Гайворонського району.

Коли ми готували 
номер, др/тми секретар 
Гайверонського ранному 
ЛКСМ України Л. Панчен
ко повідомила нас, що 
Марію Дмитрівну Ящурия- 
ську нагородили настіль
ною медаллю і значком 
ЦК ВЛКСМ «Комсомоль
ському пропагандистові».

да, щип^гпмпгтг-піптжіті

ті. Життя примусило (Ітс 
працювати па полях, заго

товляти дрова і г. д. По
тім пішов на завод. У ме
не батько був верстатни
ком (загинув під час вій
ни), старший брат токар 
(учасник війни), я наслі
дував їхній приклад.

НЕ ОДИН рік будучи 
наставником -молоді

СУЧАСНИЙ
жінки в су- 

матсринська
ТАТО

довжує автор того ж лис
та, — ніж кили про його 
сипа скажуть; «Невихова- 
ішй»?» А проте доводиться 
казати! І недарма школи 
прагнуть в останні роки 
на такі ось не дуже при
ємні розмови запрошувати 
в першу чергу батьків, на
магаються ліквідувати ви
никлий перекіс у «жіно
чий бік» у вихованні дітей.

Па одному і 
вечорі в школі 
радив юнакам; 
педагогічний

випускному 
і директор 

«Ідіть у 
інститут, а 

потім повертайтеся в рід
ну школу вчителями. На
ша школа має потребу в 
учіпслях-чолоніках!» І 
який директор не підпи
сався б під цими словами?

Та ж проблема — і в сі
мейній педагогіці. Діти ма
ють потребу не просто в 
батькові,’ а 
щоб батько 
хователем.
лист, автор 
людина, розповідає, як він 
привчив своїх дітей до 
праці.

«Я почав працювати з 
дев’яти років. Тоді йшла 
війна, і привчати дітей до

ще її у тому, 
був їхнім вп-

Процптуємю 
якого, літня

ку, теж прийшов до мене 
в цех.

Тепер дочка закінчує за
очно зштіобудівнин тек
ших м, син служить в ар
мії, а я як і раніше, пра
цюю за верстатом».

Ми навели такий довгий 
лист, бо він добре ілю
струє думку, яка немину
че випливає з нашої роз
мови. Головний обов’язок 
батька у відношенні до ді
тей — вивести їх на пра
вильний шлях, підготувати 
до самостійної сумлінної 
праці.

А тепер — кілька слів 
про ситуації, в яких бать
ко і діти перебувають в 
іншому становищі, ніж 
звичайно. А саме; коли 
батько живе поза сім’єю 
або має іншу сім'ю.

Батьківські почута, які 
материнські, виникають, 
зміцнюються чи руйную
ться з причин як біолог іч- 
них, так і соціальних. При
рода неначе обидві поло
вини людства в однаковій 
мірі нагородила інстинк
том продовження роду. 
Але а житті ми часто-гус
то спікаємося з тим, що 
батько після розлучення з 
дружиною або майже не

заьоду, бачив різні сім’ї. 
Нерідко зустрічав бать
ків, які повчали невдачли
вого абітурієнта: «Ти вже 
рік як-небудь перетерпи, а 
потім знову вступай куди- 
небудь учитися». Хлопець 
і працює як-небудь. Ні 
швидкості налагодити ке 
вміє, ні рі.чгл наточи ні н 
поставити... Одним сло
вом, не токар-мііверса.і, а 
робот для крутіння ручок . спілкується з дітьми, або 
верстата.

Коли кінчила школу 
моя дочка, я вирішив узя
ти її до себе в цех. Скіль
ки згіїїйшлося порадників! 
«Та вона у нас тепдіпіа», 
«та куди тебе 
неї» Але вона 
ла працювати, 
ними слізьми, 
неї поі ано виходило, лю
ди показували пальцем: 
«Ми ж казали!» А потім 
діло пішло краще. Стала 
перевиконувати норму, її 
обрали до заводського ко
мітету комсомолу. Не раз 
діставала подяки від за
воду, про неї писала ра
йонна газета, її нагороди
ли значком «Молодий 
гвардієць п’ятирічки». І 

. єни, закінчивши десягиріч-

батько тяг- 
все Ж ПО'М- 
.404 і з гір-
Спершу у

зовсім ухиляється ВІД 
виконання своїх батьків
ських обов'язків.
О РОЗУМІЙТЕ правиль- 
** по: ми зовсім тут йе 
рятуємо за збереження не
вдалих шлюбів за всяке 
ціну. Мало хто тепер за
довольняє гься жа. иоі ід- 
ною долею НС.ІпбиМОЇ 
дружини чи нелюбимого 

нка. \ • ■
дитина повніша 

батька!
чому ж «колишній 
як пишуть нам ді
стаю, який був», не 

Ма-

цьому 
знати

Так 
тато», 
ти, чи
виховує потомства? 
буть, щось у житті пога
но діє на .батьківські по
чуття, щось гасить їх. По 
закону батько і мати рінні, 
але в нашому з вами

сприйнятії мати здається 
значно важливішою для 
дитини, ніж батько. Про
сто отак склалося, і від 
цьою помилкового, па 
мою думку, погляду треба 
якомога швидше позбува
тися, хоча б тому, що він 
принижує батьківство. І в 
уявленні самих батьків їх
ня роль куди менш 
ніж насправді.

Таке становище 
чітко визначила у 
листі одна наша читачка; 
«Адже в основному жінки 
(ця слабка стаю!) лишаю
ться з однією двома, трьо
ма дітьми і виховують їх. 
А якщо ді> и живуть із та
том? Це вже інша річ! Як
що мама вмерла, скажуть; 
«Бідолашки». Якщо мама 
їх кинула (це одиниці), 
теж скажуть «бідолашки» 
і не забудуть висловити 
свої думки про таку маму. 
А коли тато кинув — цс 
природна річ».

Ну. не зовсім, звичайно, 
природна річ, цс вже но- ' 
лемічне перс-хльостувашія, 
але про різницю між ма 
терииством та бзгьківством 
сказано правильно. Тоді 
як понятя ці, на наш по
гляд, повинні бути зрівня
ні не тільки в нашому зв 
коні, ану наших тради
ціях.
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СЬОГОДНІ — 
НАЦІОНАЛЬНЕ 
СВЯТО 
БОЛГАРСЬКОГО 
НАРОДУ 
-ДЕНЬ 
СВОБОДИ

Щасливоя, Болгаріє!

БОЛГАРІЯ. НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ СОФІЇ СВЯТКОВА ДЕМОНСТРАЦІЯ.
Телефото БТА—ТАРС.

Х7 НАШІЙ школі працює 
клуб інтернаціональ

ної дружби.
— А народився він сім

надцять років тому. Якраз 
тоді на Кірозоградщину 
завітала делегація з Толбу- 
хінського округу НРБ. На 
зустрічі з дорогими гостя-

ДРУЖБА
ЄДНАЄ
СЕРЦЯ
ми були присутні й наші 
учні. Багато цікавого нам 
розповіла тоді працівник 
болгарського консульства 
в Одесі Анка Димитрова, 
вихованка Георгія Димит
рова, — згадує Борис Іва
нович Федоров, голова 
клубу інтернаціональної

дружби. — Діти попроси
ли її передати листа своїм 
болгарським ровесникам. 
Отак і зав'язалася у нас 
міцна дружба.

Діяльність НІДу охоплює 
надзвичайно широне коло 
питань. Усні журнали, ве
чори, зустрічі, оомін досві
дом роботи комсомоль
ських та піонерських орга
нізацій — ось далеко не 
всі форми роботи кідівців. 
Щороку з другого по дев'я
те вересня проходить тиж
день радянсько-болгар
ської дружби. Ми влашто
вуємо оесіди, тематичні ве
чори про життя дітей Бол
гарії, про піонерську орга
нізацію імені Димитрова, 
посилаємо поздоровлення і 
сувеніри з політехнічне 
училище імені Христо Бо- 
теза з міста Балчика Гол- 
бухінського округу. А зов
сім недавно кіДівці прове
ли вечір, на який запроси
ли двох болгарських юна
ків, курсантів льотно-штур
манського училища — Бе- 
солина Кржилоза і Томі 
Нолева. Хлопці розповіли 
про героїчний шлях, про
йдений Болгарією за 34 ро
ки, про квітуче сьогоден
ня, ознайомили присутніх

зі своєю майбутньою про
фесією. Невимушена, друж
ня зустріч залишила теплі 
спогади.

простора, світла кімната. 
Гарно оформлені стенди, 
плакати, фотографії, аль
боми, нарти розповідають 
про життя, навчання і до
звілля болгарських школя
рів. Кожен сувенір, ножен 
значок, кожен одержаний' 
зід друзів лист надзвичай
но дорогий для членів 
КІДу.

— Ось подивіться, .— 
завжди звертає увагу від
відувачів кімнати інтерна
ціональної дружби Борис 
Іванович, — цей альбом 
подзрували нам на знак, 
дружби ще сімнадцять ро
ків тому. Він — один із 
найцінніших експонатів.

Уся діяльність клубу 
спрямована на виховання 
почуття дружби радян
ських і болгарських школя- 
РІЗТ. ЖЕРНОКЛЄЄ8А, 

старша піонервожата 
середньої школи № 14

- м. Кіровограда.

БО 
МЕТА

ОДНА

І
 О СЬОГО вісім дніз три- 

** вала ця хзипююча, ра
дісна зустріч із сонячною 
Болгарією, із щирими бол
гарськими друзями. Та в 
Пам’яті і серці моєму зо
на збережеться назавжди.

Нас, представників Кіро- 
воградщини, на восьмому 
засіданні - міжнародного 
клубу молодих механіза
торів «Кіровоград — Тол-^ 
бухін», було троє. Сьома 
засідання відбулося у нас. 
На ньому комсомольсько- 
молодіжній тракторній 
бригаді колгоспу «Роди
на» Ульяновського району, 
яку очолює Анатолій Се
менович Харкавий, за ви
соку культуру землероб
ства вручили на вічне збе
рігання червоний прапор 

г клубу. Восьме відбулося 
в Толбухіні.

Згадую теплоту і сер
дечність наших друзів.

...На межі округу нас 
зустрів секретар окружко
му комсомолу Жельо Же- 
лев. Радісні вітання, міцні 
потиски рук, широкі ус
мішки. Хліб-сіль, палаючі 
багранцем квіти піднесли 
нам.

А потім був мітинг біля 
окружкому комсомолу. 
Нас вітали як рідних сотні, 
тисячі толбукінців. Скіль
ки дружніх рук махало 
нам! Скільки квітів було з 
тих руках!..

На засіданні клубу ми 
обмінялися досвідом з 
кількох питань: роль ком
сомольських організацій 
нашої області і Толбухін- 
ського округу з підготов
ці механізаторських кад- 

' рів; робота комсомоль
ських організацій по ефек
тивному використанню 
сільськогосподарської тех- 

організація вільного 
молодих механіза-

Д ПІСЛЯ того знайомили- 
ся з господарствами— 

аграрно - промисловими 
комплексами, були в трак
торних бригадах, у дитя
чому садку села Карапе- 
літ. Відвідали молодіжний 
клуб у селі Орлику, моло
діжні клубні бази в місті 
Тервелі та селі Ловчанці, 
знамениті на весь світ міс
ця відпочинку, музеї та 
історичні місця, 4 були з 
столиці сонячної Болга
рії — Софії.

І всюди ми зідчузали: 
панує дух радянсько-бол
гарської дружби. В музеях 
поруч саркофаг болгари
на і росіянина — символ 
братерства і дружби сто
ліття тому, під час визво
лення Болгарії від осман
ського ярма. На меморі
альних комплексах, теж 
поруч, — болгарин і ра
дянський воїн, що пліч-о- 
пліч боролися з фашиз
мом. На сучасних плака
тах, фоторепродукціях, 
полотнах художникіз ши
роко і всебічно висвіт
люється дружба та бра
терство наших народів.

Часто згадую Івана Ла- 
зарова — секретаря ок
ружкому Димитрозсьчої 
Комуністичної Спілки Мо
лоді, Гінку Василезу — за
відуючу відділом окруж
кому. Вони майже постій-, 
но супроводили нас у по
їздках. Як багато знають 
вони про нашу Батьківщи
ну, про її історію, про ми
нула й сучасне болгаро- 
радянської дружби!

.. З великою цікавістю 
розпитузали мене болгар
ські колеги про роботу 
жінок-механізаторів у на
шій країні, адже у них 
професія механізатора се
ред жінок не поширена. 
А мені було про що роз
повісти, бо тільки в нашій 
області налічується біль
ше сотні трактористок. 
Серед них — заслужені 
механізатори республіки, 
і зозсім юні.

Сьогодні у наших дру
зів свято. Велике, радісне. 
Я уявляю їхні привітні, 
щасливі обличчя. А їхнє 
свято — це й наше свято, 
бо ось уже століття друж
ба єднає болгар і росіян і 
34 роки — трудящих На
родної Республіки Болга
рії і багатонаціонального 
Радянського Союзу.

Н. ВАСИЛЬЄВА, 
кавалер орденів Жовт
невої Революції і Тру
дового Червоного Пра
пора, механізатор кол
госпу імені Суворова 
Устинівського району. •

Перше оповідання Иовкова «Скар
га пастуха» було видрукуване у 
1910 році. А вже через сім років ви
ходить перший, а за ним і друпій 
том його творів.

З осені 1920 року Гіовков — рад
ник по пресі при болгарському по
сольстві у Бухаресті, де він прожив 
близько семи років. На цей час при
падає створення ним «Старопланін- 
ських легенд», в яких знайшли своє 
повнокровне художнє втілення не
повторні пейзажі Балкан, побут, 
звичаї і вірування цього романтич
ного краю.

Десятиріччя після повернення з 
Румунії — найактивніший період у 
творчості Иордана Иовкова. Де
в’ять книг. Збірники оповідань.

Створене ним, охоплює цілу кар
тинну галерею народних характерів. 
Чарівні його жіночі образи — Цвіта- 
на, Рада, Марія, Боряна. Культ жін
ки, її краси —фізичної і духовної — 
все життя хвилював Иовкова.

Можливо, як ніхто в болгарській 
літературі, цей письменник володів 
дивовижною здатністю розуміти ні
му мову тварин.

Мене запевняли — щоб оцінити 
належним чином музику йовков- 
ського стилю, його самобутню по
езію, читати Иовкова треба в оригі
налі. *

Иордан Иовков — один із тих 
письменників, ЩО Й ПІСЛЯ смерті 
продовжують діалог з читачем. Ще 
за життя він був удостоєний висо
ких літературних відзнак. Твори 
його перекладені на 35 мов світу. -

З вершини здобутків, зроблених 
цією людиною, якось аж неправдо
подібно звучать слова, сказані То
дором Ганчевим:

— А знаете, .мій батько навчався 
в Иовкова. багато розповідав про 
нього. .Ім'я письменника священне 
для нашої сім’ї.

Ганчев — партійний керівник 
АПК в Генерал Тошсво, що охоплює 
і довколишні села — Спасово. Кар
дам, Красен, Пчеларово. Василево, 
Переселяці, Жител, Росіца.

Це — один з найбільших АПК в 
окрузі. На величезних, покритих лі
сосмугами масивах родючої землі, 
там, де колись виспівувала солодко- 
голоса коруна йовківськбго Салі 
Яшара, трудяться сучасні машини, 
владичить нове життя.

Генерал Тошсво — це сучасне мо
лоде місто, що розташувалося пря
мо серед рівнини, зелене і квітуче, 
з парками і магазинами, школами 
і лікарнями, стадіоном і спортивни
ми майданчиками, з будпнком-чи- 
талпщем і готелем. Чудова цент 
ральпа площа з фонтанами і квіт
никами троянд.

Тут^як і скрізь; успішно вирі
шуються складні господарські зав
дання. Ми побували на зразковому 
бригадному стані, познайомилися з 
агрономом Стефаном Христовим, 
механізаторамн-орденоііосцями Ва
силем Анатасовим і Василем Іва
новим. Всього тут трудиться 76 чо
ловік., Техніка утримується в зраз
ковому стані, створені осі умови 
для роботи і відпочинку.

Земля Добруджі вкрита мережею 
зрошувальних каналів, полезахис
них смуг, озброєна сучасною техні
кою. — недаремно вважається жит
ницею Болгарії. Велика заслуга в 
цьому працівників Національного 
науково-дослідного інституту пше
ниці і соняшнику.

Створений він в 1951 році у рів
нинній частині округу. Колись це 
6} в пайбезврдніший район Доб- 
руджі.

.і. ..... .н.іі.і— т

• (Продовження. Поч. в № 107).

За своєю проблематикою інститут 
спершу мав комплексний характер. 
Наукові дослідження зосереджува
лись у п’яні секціях: землеробства, 
селекції, агролісомеліорації, тва
ринництва і механізації.

За досить короткий час гуч була 
створена матеріальна база лабора
торних, виробничих і побутових 
приміщень, техніки й апаратури. Не
зважаючи на значні труднощі, уже 
з перших років свого існування Іи- 
СЧІЧ У'І розгорнув широку, цілеспря
мовану науково-дослідну діяльність. 
Кращі здобутки впроваджу вались в

ландії, Данії і Бельгії, де створені 
винятково добрі умови для вирощу-, 
ванни цієї культури.

Два роки тому на дослідному.по-,. 
лі було зібрано по 78,2 центнера з 
гектара сорту «Русалка».

Сорти, виведені інститутом, не 
силягають за несприятливої погоди. 
Вони стійкі проги хвороб. Позато
рік піл ці сорти було відведено май
же 35 процентів усіх посівів пшени
ці в країні. Рання стиглість болгар
ських пшениць забезпечує краще’ 
наливания зерни і запобігає шкідли
вому впливу суховіїв. А цс майже

практику, що значно сприяло за
гальній культурі землеробства, 
особливо в АПК імені Леніїїа міста 
Генерала Тошева. По-суті, це гос
подарство — експериментальна ба
за інституту, що приковує до себе 
увагу всіх, аграрників країни.

З роками, у зв’язку з концентра
цією і спеціалізацією виробництва, 
на Дсбруджапський інститут був 
покладений складний обов'язок _— 
повністю взяти на себе селекційну 
роботу з пшеницею і соняшником, 
розробити сучасні науково обірун 
товані технології для виробництва 
цих культур на базі системи дослі-' 
дів у різних грунтово кліматичних 
зонах Болгарії.

Щоб у повній мірі збагнути обсяг 
роботи, яку ведуть працівники ін
ституту, мабуть доречно нагадати, 
що дослідна діяльність тут зосеред
жена в трьох секціях: виведення 
нових сортів пшениці, соняшнику, 
технології польових культур.

Кілька років, тому з ініціативи 
ООН були організовані випробуван
ня найновіших сортні озимої пше
ниці г. тридцяти трьох пунктах зем
ної КУЛІ. Друге місце в конкурсі се
ред тридцяти представлених сортів 
виборола «Русалка», виведена стар
шим науковим працівником, канди
датом сільськогосподарських наук, 
а інші директором інституту Тодо
ром Рачинським. Враховувались 
при цьому такі чинники, як урожай
ність, раннє дозрівання, стійкість І 
величина зерна.

Внаслідок схрещування сортів 
пшениці, виведених у Радянському 
Союзі й Італії, і використання досві
ду кращих досягнень СВІТОВО) селек
ції — тут одержано болі Орський 
біоскоп пшонині. Поєднання високої 
продуктивності з чудовими якісни
ми показниками зерна й хліба — 
прикметна риса болгарської селек
ції.

Болгарія — невелика країна, але 
різниця у грунті і кліматі між окре
мими районами істотна. Правильна 
орієнтація науковців підкріплена 
високою врожайністю. У 1967 році 
у І Іівнічно Східній Болгарії одер
жали по 46,7 центнера пшениці з 
гектара. Такі високі результати 
одержували ліз той час тільки в Гол1-

завжди збільшує врожайність на 
6—8 центнерів з гектара.

Иорданка Стоянова, старший на
уковий співробітник, керівник сек
ції селекції соняшнику — ветеран 
інституту. Приїхала сюди у 1953 ро
ці. через два роки після того, ЯК 
спеціальною постановою ЦК БКІІ і 
Ради Міністрів було обумовлено 
створення цього науково-дослідного 
закладу. - • ’ -

Вона смаглява, інтелігентна, в ко 
ротній зачісці помітні ниті сивини. 
Втім, слово це їй зовсім не личить. 
Жінка усміхнена, бистроока, надмір 
енергії вчувається у її худорлявій 
постаті. І говорить вона швидко, рі
шуче, енергійно жестикулюючи;.'.

-- Приїхала я сюди відразу по’ 
закінченні вузу з дипломом агроно
ма в кишені... Нічого тут не було... 
Гола рівнина тільки... Та вітер, що 
збиває з нк... Інститут оцей ще тіль
ки мав народитися... Взимку холод
неча, СНІГИ, ВОВКИ ВИЮТЬ... Ні-ні; Я 
не перебільшую, справжні вовки... 
Зараз не в і р.иться навіть, як у фан
тастичному сні.. А тоді, слово честі, 
плакати хотілось: чи ж для того 
вчилась? Га її сумніви були чисто 
приватного порядку: мене прнваб,- 
лювала практика, хотілося випробу
вати себе безпосередньо на полях,а 
тут пропозиція займатися наукою... 
Дуже гуманне уявлення мала я що
до моєї майбутньої роботи.

Населення інституту — 1200 чо
ловік. Адміністративне приміщення, 
сучасний комуііальяо-побутозий 
комплекс — житлові будинки, шко
ла, магазини, дитячий садок. Буди
нок культури, кінотеаїр, сквери,- 
трилцятнп’ягпіекіарннй парк з ба
гатою декоративною рослинністю.

Як природне продовження парку, 
обабіч ш-осе на Варну, на могутніх 
масивах розкинулись дослідні по
ля...

Щоб побачиш ці масиви в палив
ній соковіїгіії зелені, сюди треба 
приїхати в травні, або ж па- почат
ку червня, прочитати таблички, де 
вказані сорти культур, які-у саме 
проходять випробування і .заіічаи-» 
но ж, імена творців-сслскціоперів.„у, 

(Далі буде). • '■
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I Запис перший

Завтра — 
День 
танкістів

Танк Яремчука мчить на 
правий берег. З ним — ав
томатники. А Князев і 
Марчук навели свої іарма- 
ги з лівого берега. Але що 
це? Фашисти повернули 
назад. Щоб підірвати міст? 
Воші тепер зрозуміли: до 
них закинуто в тил де
сант.

Автоматники капітана 
Мясникова відтіснили гіт
лерівців. А сержант Сабір 
Бнк'янов зі старшиною 
Артемом Плисенком спус
тилися під міст і намагали
ся взнати таємницю його 
заміну ванн я. Знайшовши 
пакети, обережно відріза
ли їх. Бнк’янов перевірив, 
чи роз'єднано дроти. А к 
тут несподівано кулеметна 
черга з німецького дзота. 
Сабір повис на вірьовці 
під мостом. Плнссііко ви
носить пораненого това
риша на міст і перев'язує 
рани.

Гітлерівці підтягнули до 
річки кілька гармат, під-

радянська аР-

не припинили 
вважали, що 

лишилася під

зроблений на вечорі бо
йової слави в селі Крим* 
ках Олександрівського ра
йону 

ІДА ОБА йде про воїнів- 
, ^визволителів, про лодвиі 
І народних месників, яких

■ ОЧОЛЮЕЄВ А. С. Куценко, 
і І про нього, Героя Радян- 
| ського Союзу Степана 
п Цупренка, що нині 
І цює в Харкові.

...Тут, за угорським се- 
і; ЛОМ ТюхрвШ, ГІТЛЄРІВЦІ 
І снупчнли неабиякі сили — 
й танки, артилерію, полки 
І піхотинців. Вони намага- 
I лиса прорвати нашу обо-
■ року і вийти на Дунай. За 
В Балатоном кипів бій... 
к Цупренко розвертає свій

' танк навперейми воро- 
I жим. Бо вони ось-ось поч- 
| нуть прасувати окопи, в 
і яких радянські автоматик-тпеж чяягг тш жг Ж Ж
І ки. Молодший лейтенант 4г г * К ’ Д Д КЯ. ЯкЛ І
І аеде -прицільний вогонь. ЦрЧЬ Е К кМБч у

З Три хрестатих броньовики И' ■ д Д Д ж ® ш ш Иг ■
■ зупинилися і палали Ж Ввз? Л Ж* ЖЖ Ж

річки кілька гармат, 
розділ автоматників.

Яремчук націлився 
дзот. Знищує його і ПСРЄ-

на

— Цілий... Уже на мос
ту. Дейте ще вогню!

...На лівому березі річнії 
стояли три наших таніні. 
Л небо темніло від диму— 
♦говорила» 
тллерія.

Гітлерівці 
атак. Вони 
вибухівка
мостом, і тепер тягнули до 
річки ще однії провід. Мі
нери Мясникова знову пе
рерізали його.

Нарешті становите змі
нилося — на користь ра
дянських бійців. Бо на од
ному березі підступи де 
мосту перекрили Яремчук. 
Князев і Марчук, на дру
гому сипалися снаряди на
ших далекобійних. Фашис
ти вирішили будь-що ЗНН 
щити танки. Оточували 
Яремчука. Не міг допомог
ти лейтенантові капітан 
Мясников — гітлерівці хо
валися за бронею Т-34. 
Старшина Тесля, залишив
ши танк, поповз до наших 
автоматників.

ВОГНЕННИМИ
— Усі в під

вал! — кричав 
він. — Лейте
нант викликав 
вогонь артиле
рії па цей берег.

— Невже пря
мо на себе?

— Все 
жить від 
стерпості 
лзристів...

зале- 
май- 

артн-

кілька десятків метрів від, 
траншеї. Ті, що мчали за ; 
ними, повертали назад.

Але це гце не кінець 
бою. Підрозділ Цупренка 
вичікує: тут. у невеликому 
гайну, радянські танки за
масковано. І коли почала
ся нова атака гітлерівців, 
Степан подав команду 
стріляти із засади. Спалах
нув іще один ворожий 
броньовик. І падали фа
шистські автоматники.

— Заходимо їм у тил,— 
командує молодший лейте
нант. — Бо ефект лобово
го вогню слабкий.

І пішли в обхід... П’ять 
раз гітлерівські «тигри» 
рвалися до наших позицій. 
П’ять раз батальйон майо
ра Мамідова зупиняв іх. 
На вістрі контратаки зав
жди був танк молодшого 
лейтенанта Степана Цуп
ренка, який знищив 7 
«тигрів» і 70 ворожих ав
томатників.

Запис другий,
зроблений під час зустрі

чі з Павлом Максимови
чем Фроловым, керівником 
загону червоних слідопитів 
середньої школи № 27 
«. Вільнюса

ЮДИ, на береги річки 
Кражстне, вони виру

шають уже котрий раз. І 
завжди під час походу бу
вають у містечку Кельме. 
У них мета — зібрати ма
теріали про подвиг ра
дянських воїнів, котрі 
кілька годин удержували 
міст і не дали фашистам 
висадити його в повітря.

...Полковник Єрмаков 
після телефонної розмо
ви з генералом Чанчібад- 
зе викликав до себе лей
тенанта Яремчука:

— Завтра ми поеинні 
бути по той бік річки. Гіт
лерівці замінували міст. 
Якщо еін злетить у повіт
ря, нам буде важко пере

правити техніку через 
Кражатне. Закріпимось 
біля Кельме, то всю Жи- 
мантію визволимо через 
кілька днів. Тому ваш за
гін мусить блискавично 
прорватися до мосту. Даю 
вам три танки і групу ав
томатників капітана Мяс
никова. З вами — лейте
нанти Марчук і Князев...

...Через сім кілометрів 
танк Дмитра Яремчука зу
пинився — попереду хре
стовини рейок, дротяні за
городи. А з траншей си
пали вогнем ворожі куле
мети. Наші мінери та ав
томатники на чолі із сер
жантом Бик’яновим кину
лись до дроту. Але по
руч — кубло фашистів. І 
Яремчук наказує стріляїи. 
Там, де тільки-но засіли 
гітлерівці, знялося по
лум’я. Бик’янов першим 
почав орудувати ножни
цами.

...Тапни Князева і Мар
чука були далеко попере
ду. Яремчук наздоганяй їх. 
Обабіч шляху бачив роз
трощені німецькі автома
шини. мотоцикли. іншу 
бойову техніку. Ось і наші 
Т-34. Рухались повільно, 
кидаючи вогненні «м'ячі» 
по обидва боки дороги. 
Дмитро теж дав команду 
стріляти. Гітлерівці не че
кали. що в їхній тил се
ред ночі можуть прорвати
ся радянські воїни. Поба
чивши танки, ворожі сол
дати кидались у гущавину 
чагарі: и ка. Автоматники 
не дали їм наблизитись до 
трійки Яремчука, що мча
ла до мосту.

Ось і міст. На ньому — 
десятки солдатів против
ника. гармати, цілі валки 
позів з боєприпасами. 
Раптова поява ладянськіїх 
броньованих машин ви
кликала серел гітлерівців 
мегушшо. Одні кидались у 
річку, інші бігли до міста.

водить вогонь на гармати. 
Німці не встигли випусти
ти на таыки жодного сна
ряда. 1 все ж ворожі авто
матники атакували. Шість 
раз вони намагалися на
близитись до мосту. А потім 
повернули до пагорка, де 
стояв танк Яремчука. їх 
помітив Плпеспко. Переніс 
пораненого Сабір.і у ви
ярок. а сам поповз назу
стріч фашистам. Кинув 
кілька гранат, і знову по
вернувся до Бпк'лнова. А 
в цей час в атаку повів 
своїх бійців капітан Мяс
ников.

Та змовкла гармата 
Яремчука. І тоді Марчук, 
залишивши на березі ма
шину Князева, помчав на 
виручку командорові. Він 
знав, що у Дмитра вже об
маль сняплдів. кінчається 
пальне. Пропонував разом 
підбивати атаки гітлерів
ців. Яремчук міркував по- 
своєму «Вадим не спра
виться сам. звідти он 
скільки їх суне. Залиш ме
ні патронів і повертайся».

До світання відбили де
сяту верожу атаку. Бій 
тривав. Коли почало роз
виднятися, Яоемчук почув 
голос Чанчібадзе:

— Це перший, це пер
ший? Чуєте мене? Як три
маєтесь, лейтенанте?

— Відбили дванадцять 
атак. Вони готуються піти 
на нас більшими силами. 
Двоє десантників загину
ло. Четверо поранено. 
Міст наш. Хочу прорвати
ся до Марчука і Князева... 
Від лісу до нас наближаю
ться шість «фєрдинандів».

— Усе ясно, будемо 
прикривати вас артиле
рією. Які координати?..

Невдовзі перед німець
кими танками виросла сті
на диму.

— На міст! — наказав 
водієві.

— Вас не зачепили? — 
знову почув голос гене
рала.

- Горіла земля...
...Поранений

Вадим Кня
зев розплющив очі і по
бачив Яремчука.

— Як міст?
— Наш. «Фердінанди» 

повернули в поле. До нас 
їде сам Єрмаков.

— А ти як?
— Болить рука, багато 

крові втратив...
Вони вийшли на високий 

берег. Українець Дмитро 
Яремчук підтримає росія
нина Вадима Князева. По
руч них став українець 
Артем Плисенио з поране
ним узбеком Сабіоом 
Бик’яновим. Татарин Гри
горій Хайруллін обнімав 
воронежця Михайла Мар
чука:

— Ох і жарко було! Дай 
тебе, браток, поцілую.

Показався танк Єрмако- 
ва. і всі рушили йому на
зустріч...

На другий день еони 
слухали повідомлення
РадінФормбюро* «Вчора, 
6 жовтня, після напруже
них боїв війська Першого 
Прибалтійського фронту 
визволили містечко Нель
ме...»

А про Яремчука читали 
у фронтових газетах: «...У 
ніч на 6 жовтня 1944 пону 
знищив 5 тягачів з гарма
тами. 4 польові гармати. 
4 міномети. З зенітні уста
новки і понал Ю ворожих 
солдатів та офіцерів. Дію
чи смілиеп й мужньо, він 
уміло побудував сбопону. 
захопив м?ст і 12 годин 
удержував його...»

...Червоні слідопити те
пер знали все про нього. 
І про його подвиг на бе
регах річки Кражатне. і 
про трагічну загибель 
(уже після війни).

Фролов чекан листа з 
Кіровоградщини. Він хо
тів знати, чи є матеріали 
псю Гєооя Радянського 
Союзу Дмитра Яремчука 
в краєзнавчому музеї се
ла Станіславового. шо в 
Ульянове’-'"»»«« пайоні.

М. ВІНЦЕВИЙ.
НА ФОТО: Д. О. ЯРЕМЧУК.

Панорама «Оборона Се
вастополя 1854—1855 рр.», 
яку відвідало більш як 
півтора мільйона чоловік, 
не тільки знайомить з 
безприкладною мужністю 
захисників Батьківщини, 
але її розкриває яскраву 
сторінку життя Льва 
Толстого.

...На історичному буль
варі поблизу панорами, 
серед тіннстіїх дерев і кпі- 
тів, височить мармурова 
плита. Па ній під барелье
фом Льва Миколайовича 
напис: «Великому росій
ському письменникові 
Л. М. Толстому — учасни
кові оборони Севастополя 
на 4-му бастіоні. 1854 — 
1855 рр.». Тут молодий ар
тилерійський прапорщик в 
одному строю з героями 
чорноморської фортеці від
стоював рідну землю віл 
чу ж озе м її и х загарбників. 
Він бував на Мала.ховому 
Кургані, брав участь у ви
лазках в розташування во
рога. в останній битві за 
Севастополь. Про подвиги 
героїв Толстой розповів у 
знаменитих «Севастополь
ських оповіданнях».

З великим інтересом 
знайомляться відвідувачі 
з відкритою в будинку на
порами ' фотовиставкою 
«Л М. Толстой у Севасто
полі. До 150-річчя з дня 
народження», що вілті.о-

ЯСКРАВА
СТОРІНКА

Д СЬОГОДНІ МИНАЄ 
150 РОКІВ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
л. м. толстого

рює епізоди перебування 
письменника на 4 му басті
оні. Па одному із знімків— 
офіцерська землянка, де в 
рідкі години відпочинку 
Л. М. Толстой писав опо
відання «Севастополь у 
грудні».

Багатолюдно сьогодні і 
в іншому місці Криму — 
курортному селищі Гаслра. 
Тут у будинку, який тіні 
входить в комплекс здрав
ниці «Ясна Поляна», у 
190!—-1902 роках жив ве
ликий письменник. Сюди 
приїжджали Л. П. Чехов 
і О. М. Горький. У віталь
ні старовинного особняка 
розгорнуто постійно діючу 
виставку документів і фо
тографій. що розповідають 
про життя і літературну 
діяльність великого ху
дожника слова під час 
його відвідань Криму.

М. ТУРОВСЬКИП. 
кор. РЛТАУ.

ЯН ЗНИК «РОБІН ГУД»
& КІЛЬКА СЛІВ ПРО ТЕ,

ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ
Всі Кіровограда!, а надто юні. знають дім по вулиці 

Шевченка, де розташована обласна бібліотека для Дітей 
імені А. П. Гайдара. Тут юні читачі з великою цікавістю 
переглядають на стел;.жах численні видання.-Тут нескін
ченно питають книг А. Гайдара, В. Катаева. М. Таєна, 
А. Дюма, Л. Кассілл... Та ми. працівники книгозбірні, не 
завжди можемо ознайомити наших читачів з кращими 
творами вітчизняних і зарубіжних письменників. Голов
на причина цього—невчасне повернення книг читачами.

Вчені підпахували. що лише за один рік із затриманої 
читачами .літератури можна егворстп книжковий фонд у 
півмільііопа і більше томів, причому складався б він 8 
країни?: творів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Бібліотечним працівникам доводиться брати читацькі 
формуляри і відвідувати боржників дома, в школі, про
сити. вимагати повернення бібліотечних книг, що їх за» 
тріїмчіоть горс-читачі по року, а то іі два А скільки було 
телефонних дзвінків як читачам-боржникам. так і їхнім - 
батькам чи диг акціям шкіл, де нсднсіпіпліновйпі діти 
вчаться! Я вже но кажу про безліч листівок з нагадуван
ням про строк повернення книг. Були випадки, коли по
вертати виляння до бібліотеки ДОВОДИЛОСЬ через нота
ріальну контору. 1 все цс — за рахунок робочого часу.

Переглянемо Формуляри боржників. Людмила Черняв- 
ська — боржник з 1976 року. П’ять раз повідомляли її 
про строк повернення книг. телефонували батькам, по
силали листівки, та безрезультатно.

Через таких нсдиспнплігованпх. як Л Чсріїяпськл на
ші читачі не можуть одержати книги А. Алоксіпа. О. Таар- 
лоргт-іт.го та інших. Михайло Яровий, учень школи .М> 8 
м. Кіровограда, півтора року тримає книги А Сснт-Ек- 
зюгіеп! «Малеїн кий принц». М. Ге’чпснзона «Робін Гуд», 
3. Воскресепської «Пороге ім'я» Двічі розмовляли » 
Михайлом но .телефону, посилали йому листівки — марно.

Тричі нагачували ппо те. інп час повепнуги книги. Ічні 
ШпрнгаловШ. Олені Івашкіпій. Валентині Бабій та бага
тьом іншим. Цей список можна було б продовжити. Обу
рює таке ставлення читачів І їхніх батьків до книг, біб
ліотеки. Здавалося б, дрібниця — вчасно не повернули 
книги, але таких «дрібниць» складається життя, і з нс- 
диспипліі’опапого читача може вирости безвідповідальна 
людина. А пс но може не хвилювати школу, батьків.

Нині в розпорядженні юних читачів понад 130 тисяч 
книг нашої бібліотеки. І обов'язок- кожного — дбайливо 
берегти цей скарб.

Л. МАТВІЄНКО, 
завідуюча відділом обглугппупаїїия обласної біб
ліотеки для дітей імені А. П. Гайдара.

11 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Часі-. 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Фільм «Операція 
«И» та інші пригоди Шури
ка». 10.30 — «У світі тва- 

рип». 15.00 — Сільські буд
ні-. Кіпопрограма. 15.40 — 
«Мамина школа». 10.10
«На Всесоюзній Спартакіаді 
школярів» Стрибки у воду. 
16.-10 — Концерт ансамблю 
пісні й танию «Колосок» 
радгоспу-тсхнікуму «Орен
бурзький» 17.00 — «Вперед, 
хлопчаки*. 18.00 — Новини. 
18.15 — «Рік третій — рік 
ударний» «Змагаються су
міжники». 18.55 — До
150-піччя з дня народження 
Л. М. Толстого. Фільм-виста- 
ва Державного академічного 
Малого театру Союзу РСР 
«Влада темряви». (21.00 — 
«Час»). По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К т. Новини. 10.15 — К т. 
«Доброго вам здоров'я». 

10.45 — Камерний концерт. 
11.00 — К. т. Телефільм 
«Л. М. Толстой в Криму».
11.30 — Хореографічні мі
ніатюри. 11.40 — К т «Шкіль
ний екран». 9 клас. Російська 
література. 12.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
12.30—К. т. О Островеький 
«Банкрот». 16.50 — «На ла
пах республіки». 17.00 —
К. т. «Посвячення в студен
ти». 18.00 — «Комуністи
70-х». Звіти і вибори в парт 
організаціях Харківщини.
13 30 — Фільм-кошіерт «Спі
вають Людмила Єфремова і
Валерій Миропов». 19.00 — 
К т. «Вісті» 19.30 — Б. Ля- 
тошипський. Симфонія № 3. 
20.25 — К. т. Телефільм «Ми 
роду хліборобського». 20.45

— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — Телефільм 
«Колхідська балада» По за
кінченні — к. т. Новини.

12 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— « Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Л. М. Толстой. «Вла
да темряви». Фільм-вистава 
Державного академічного 
Малого театру Союзу РСР. 
15.00 — До діїл революції в 
Ефіопії. Кіноппограма. 15.30
— І. Буніп. «Сторінки життя 
і творчості». 16.30 — Кон
церт академічного оркестру 
російських народних інстру
ментів Центрального теле

бачення і Всесоюзного ра
діо. 17.00 — «Адреси моло
дих*. 18.00 — Новини. 18.15
— Вірші — дітям. 18.30 —
«Життя науки». 19.00 —
«Творчість народів світу*.
19.30 — «За урожай 1078 
ітоку». 19.45 — До 60-піччя 
Ленінського комсомолу.
Фільм «Я крокую по Моск
ві». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Телефільм про шкідливість 
алкоголізму. 21.50 — «Вечір
ні мелодії». По закінченні — 
ноппнп.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— К. т. Новини. 10.15 — К т. 
Фільм «Колхідська балада». 
11.20 —Фільм-копцсрт «Мол
давські награші». 11.40 — 
К. т. «Шкільний екпап». Ук
раїнська літератупа пля 
учнів 10 класу. 12.10,— Для 
малят. «Срібний дзвіночок». 

17.00 — «Депутат і життя».
17.30 — «Поезія». Анатолій 
Кравченко. 18.00 — Фільм- 
концепт «Мені довірена піс
ня». 18.30 — Для дітей. Те- 
лефільм «Бачу ранкову зір
ку». 18.45 — «Па лапах peer 
публіки». 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — К т. «Театраль
на вітальня». Зустріч з якто- 
памп Московського театру 
імені Мпяиопськогп Частина 
перша. 20.30 — «Золоті зір
ки України». Кіпочарнс про 
еолову колгоспу «Зоря кому
нізму» па Ровсніцині ГсроЯ 
Соціалістичної Ппаці В. А. 
П чотппеького. 20.45 — К. Т. 
«На добпапіч. літи!» 21.00 —■ 
«Чаг». 21.30 — К. т. «Теат
ральна вітальня* Частина 
друга. 22.30 — Тележурнал 
«Старт*. По закінченні —' 
к. т. Ноппнп.
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Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

, ПОГОДА
Вдень 9 г.срссия по території області і місту Кірово

граду передбачається мінлива хмарність, місцями ко
роткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5—10 метрів на 
секунду. Температура повітря по області 19 — 24 по міс
ту 20—22 градуси.

•За даними Українського бюро погоди 10 —11 вересня 
передбачається мінлива хмарність, місцями короткочас
ний дощ. гроза. Вітер північно-східний 5—10, часом 
7—12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 
а—14, вдень 18 — 23 градуси.
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