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ОБКОМУ ЛКСМУ

ЗЛІТ молодих
АВТОМОБІЛІСТІВ

Кілька років тому єсдії з ком- 
сомольсьно-молодіжної бригади 
делегата XXV з’їзду КПРС М. А, 
Цеценова з Київського авто
транспортного підприємства 
09127 звернулися до автомобі
лістів столиці республіки із 
закликом:«Зразковому місту — 
зразкову сферу обслуговуван
ня». Підкріплюючи заклик ді
лом, вони перейшли на відстаю
чий маршрут і дали слово зро
бити його кращим у Нисві. Не
вдовзі інтервал руху тут було 
доведено до трьох —п’яти хви
лин, помітно зросла культура 
обслуговування. Тепер за при
кладом ініціаторів, досвід яких 
схвалений ЦК ВЛКСМ і ЦК 
профспілки галузі, за звання 
«Маршрут зразкового обслуго
вування» змагаються понад 800 
автобусних бригад республіки.

Про успіхи і плани своїх то
варишів розповів 15 вересня 

групномсорг колективу Анато
лій Богуш на республікансько
му ЗЛЬОТІ КОМСОМОГіЬСЬНО-МСЛО- 
діжних екіпажів пасажирського 
і вантажного транспорту — пе
реможців соціалістичного зма
гання на честь 60-річчя ВЛКСМ 
У ЦК ЛКСМУ зустрілися Олек
сандр Логвин із Запор жжг Ми
кола Заяць з Вінниччини, Ми
кола Волошин з Нрасноармій- 
сьна Донецької області, Сергій 
Щерба з Херсона та інші. Вени 
поділилися досвідом організації 
трудового суперництва е своїх 
нолентивах, розвитну настав
ництва, допомоги хліборобам у 
перевезенні врожаю.

У прийнятому зверненні учас- 
нини зльоту закликали молодих 
автомобілістів республіки озна
менувати ювілей ленінського 
комсомолу трудовими звершен
нями.

(РАТЛУ).

ПЕРША КОЛОНКА

ГЕРОЇВ 
НАШИХ 
ІМЕНА
клІП імена згадують на вечорах рево- 
*■ люцінлої, бонової і трудової слави, 

про них написані цілі розділи історії ком
сомольських організації"! Кіровоград- 
іцнни. Сьогодні ти приходиш на свої 
звітно-виборні комсомольські збори, 
які відбуваються в ювілейному для твоєї 
Спілки році. 1 знову головуючий називає 
імена — перших комсомольців, героїв 
громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, які стали гордістю нашого краю.

Тільки-но закінчився обласний кінний 
аі ітпохід «Комсомольський подвиг», який 
стартував у 1 Іовоукраїиці. Вершники 
спішили туди, де здійснили свій подвиг 
мужні підпільники «Партизанської іскри» 
і «Спартака». В селах п’яти районів Ми
колаївської і Кіровоградської областей 
побували воші. Всюди, де відкривали 
тематичні вечори, присвячені 60-річчю 
ВЛКСМ, називали і його ім’я, — ім'я 
першого ватажка новоукраїнськпх ком
сомольців Івана Демчепка — сина кад
рового робітника, добровольця Червоної 
Армії, учасника громадянської війни, 
який загинув у нерівному бою з банда
ми Махиа. Івана Демчепка навічно зане
сено в списки районної комсомольської 

- організації.
Починаються спортивні поєдинки се

ред призпвної молоді в селі Лозувате 
Ульяновського району па приз Героя 
Радянського Союзу Архппа Манії и. Пе
ред початком стартів учасники змагань 
йдуть у музей Героя. І мати Архнпа Ма- 
піти розповідає майбутнім воїнам про 
сипа, який під час штурму Берліна по
вторив подвиг Олександра Матросова.

Сторінки літопису комсомольської ор
ганізації міста Світловодська. Кожна по- 
своєму заклична — як червоний заспів 
перших’ спілчан: «Кременчуцька ГЕС 
стала всесоюзною ударною комсомоль
ською будовою. Вже на кінець 1959 року 
тут працювало понад 9 тисяч молодих 
робітників..., було сформовано 107 ком
сомольсько-молодіжних бригад і екіпа
жів...»

Тепер не вже чергові віхи історії. То 
юність наших дідів, батьків, старших 
братів. Але перші рядки нашої біографії 
починаються теж з тих історичних днів. 
Бо нині наші батьки передають естафету 
своєї слави синам, і вам її підносити на 
ще більшу височінь..

Пройдуть роки, і комуніст з радгоспу 
«ГГятпхатський» Пстрівського району 
Андрій Трюхай нагадає своєму синові 
про рік 1978-й. коли він став перемож
цем у змаганні молодих женців респуб
ліки, зібравши 24 260 центнерів хліба 
І скаже він. потомствспннй механізатор, 
як у рік XXV з’їзду КПРС став ко
муністом, і назве дату, коли отримав 
першу урядову нагороду за доблесну 
прашо. А тепер він приходить до висо
ких обелісків разом зі своїми ровесника
ми і дає клятву:

— Будемо схожії '
І йде вперед, пройнятий вірою, що зно

ву буде першим, всюди і завжди. — як 
творці червоного заспіву. Але їіе. заради 
своєї слави. Заради слави і величі рідної 
Вітчизни, якій вій присягався у вірності.

То хай же кожен із нас пройде свою 
дорогу так чесно і гордісио, перейнявши 
завзяття і вогонь мужніння в тих, хто 
був першим у наших шеренгах. Хай ко
жен рядок нашої біографії, яка пишеться 
в час 60-річчя ВЛКСМ, буде справді за
видним — для вас і для тих, хто прийде 
потім у нашу Спілку!

БУЛО Б ДОСИТЬ СКАЗАТИ, ЩО ІОРІП ЛЕБЕДЄВ — АСИСТЕНТ КАФЕДРИ 
МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. ТАК, ЦЕ НОГО ОСНОВНА ПРОФЕСІЯ. 
АЛЕ ВІН ЩЕ И ВИНАХІДНИК, І ТВОРЧІСТЬ СТАЛА ДЛЯ НЬОГО НАСУЩНОЮ 
ПОТРЕБОЮ, А НЕ ПРОСТО ЗАХОПЛЕННЯМ. ПОНАД СТО ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
ПОДАВ МОЛОДКИ кЬ’ОЕОГРАДЕЦЬ. НЕЩОДАВНО ЙОМУ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ 
«КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ 1978 РОКУ». ВПЕРШЕ ПРЕДСТАВ
НИК НАШОЇ ОБЛАСТІ УДОСТОЄНИЙ ТАКОГО ЗВАННЯ.

Фото В. ГРИБА.

ЗА ГІДНУ 
ЗУСТРІЧ 
ЮВІЛЕЮ

На запитання нашого кореспондента 
відповідає заступник голови колгоспу 
«Союз» по роботі з молоддю Євгенія 
Маругіна.

— Охарактеризуйте, будь ласка, участь 
комсомольців і молоді у збиранні цук
ристих.

— Олександр Богун — ланковий ком
сомольсько-молодіжної механізованої 
ланки по вирощуванню цукрових буря
ків. Площа, закріплена за колективом, 
чимала — 330 гектарів. Треба як слід по
працювати, щоб у кращі строки зібрати 
врожай. Нині бурякові жнива в кол
госпі набирають темпів. Сам Олек
сандр — за штурвалом потужного само
хідною КС-6, разом з ним старший то
вариш, комуніст Іван Костянтинович Ку
черявий.

Над кабіною комбайна майорить пе
рехідний черьоний прапорець. Уже 
кілька днів сповіщає він усіх учасників 
збирання врожаю про те, що кандидат 
у члени КПРС, вихованець комсомолу 
Олександр Богун удержує першість у 
соціалістичному змаганні на копанні 
солодких коренів.

Не відстає від Богуна Василь Байба- 
рак, теж молодий /механізатор. Дружи
на його, Ганна, нинішньої зими закінчи-

ВРОЖАЮ ЦУКРИСТИХ — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ГАРАНТИЮ!

ла короткострокові курси механізаторів. 
А нині вони вдвох із чоловіком працю
ють на бурякозбиральному комбайні 
РКС-6. На рахунку подружжя вже понад 
1200 тонн викопаних коренів.

У тому, що з полів господарства без
перервним потоком надходить на дер
жавний приймальний пункт цукрова си
ровина, велика заслуга молодих водіїв 
автомобілів Віктора Кривозерського, 
Миколи Матвієвських, Олександра Кри- 
возерського, Віктора Овчинниксва... А 
всього на збиранні цукристих зайнято 
більш як 50 комсомольців, приблизно 
стільки ж чоловік і неспілкової молоді.

— Які плани молодих буряководів 
господарства у відповідь на ініціативу 
ямпільців!

— Відразу ж після привітання ямпіль
ців Леонідом Іллічем Брежнєвим штаб 
«Комсомольського проже стора» випус
тив «блискавку» під заголовком «Більше 
цукру з гектара!» Після цього механіза
тори детально обговорили плани ямпіль
ців, урахували свої можливості щодо 
швидкого і високоякісного збирання 
врожаю. Характерно, що і в ці дні ко
жен механізатор прагне знайти резерви 
і можливості для підвищення продук
тивності праці.

А інакше й не можна, адже буряко
вий клин у колгоспі становить 630 гек
тарів, навантаження на комбайн — 90. 
Продати державі треба 163 тисячі цент
нерів солодких коренів.

— Ланка Олександра Богуна зобов’я
залася виростити на гектарі по 280 цент
нерів буряків. Загалом, це невисокий по
казник. Чим це пояснити!

ПО ПРИЗ-
до

ВОЛГО
ГРАДА

Здобувши першість у за
водському конкурсі про
фесійної майстерності, то
кар механоскладального 
цеху № 4 «Червоної зір
ки» Віктор Аьикін за
воював право відстоюва
ти честь підприємства на 
міжгалузевому конкурсі 
токарів у РостсЕІ-на-Дону. 
Віктор і там показав висо
ке професійне вміння, по
сівши друге місце. Свої 
успіхи молодий робітник 
присвячує 60-рІЧчЮ' Ленін
ського комсомолу.

Нещодавно Віктор ви
їхав до Волгограда, щоб 
узяти участь у конкурсі 
молодих верстатників під
приємств Міністерства 
тракторного і сільськогос
подарського машинобуду
вання.

В. КОСТЕНКО.

— Олександр Богун з Анатолієм Шев
ченком із сівбою цукристих упоралися 
вчасно. Появилися дружні сходи. Та з 
формуванням густоти рослин хлопці за
тримались. А там бур’яни пішли. Площа 
Еелика, тільки за ланкою Сашка закріп
лено 330 гектарів. Теж і не справилася 
з обробітком у кращі строки, понадія
лись на допомогу жінок-сапальниць, а 
їх у нашому господарстві зовсім мало. 
Отже, тепер треба особливо дбати про 
якість збирання, щоб не допустити втрат.

— Мабуть, по-ударнсму трудяться мо
лоді механізатори й на інших польових 
роботах!

— Саме так. Наприклад, члени ЕЛКСМ 
Олександр Донченко, Костянтин Тамра- 
зян, Григорій Маляржик та Олександр 
Сокуиенко перевиконують змінні зав
дання на сівбі озимих, а Василь Киевля
нин, Олексій Іванюк, Григорій Іщенно, 
Петро Півкенкс — на силосуванні ку
курудзи.

— Які нагороди ченають переможців 
соціалістичного змагання на осінніх по
льових роботах!

— Комбайнерові, що збере найбільше 
цукрових буряків, буде вручено пере
хідний кубок. Кращих механізаторів, 
шоферів відзначимо грамотами, пре
міями, цінними подарунками.

А поки що йде напружена робота. 
Триває соціалістичне змагання. Комітет 
комсомолу колгоспу, шіаб «Комсомоль
ського прожектора» спрямовують його 
на гідну зустріч юеілєю Ленінського 
комсомолу.

Звам’янськмй район«
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Наш Основний 
Закон

-------- ---------- —

ВСЕ, 
ЩО БУЛО 
НЕ ЗІ 
МНОЮ, 
ПАМ'ЯТАЮ
КІНЧАЄТЬСЯ літо. Йду 

крізь прохолодний си
зий вечір, вітаюся з това
ришами, хліборобами, кот
рих стрічаю в йолі, коли 
приїжджаю нашим «та
зиком» у колгосп на збо
ри чи просто, щоб дізна
тись, як ідуть справи з 
виконанням зобов язааь. 
Зараз хлопці весело ві
таються, і я проводжаю 
поглядом іхшо горду ходу. 
Хороше йти вечірньою ву
лицею, хороше відчувані, 
що живеш у країні, де 
все — для щастя людини. 
Щастя у нас гарантоване 
мудрою політикою партії 
Леніна. Стаття 28 нової 
Конституції наголошує: 
«СРСР неухильно ♦проьо- 
діггь ленінську полі піку 
мару, виступає за зміцнен
ня безпеки народів і ши
роке міжнародне співро
бітництво». 1 я гордий за 
свою Ьаіьківщину, яка 
Основним Законом життя 
утверджує мир на землі.

Пригадую... Всі готува
лися до святкування 
30-річчя перемоги над 
фашистською Німеччиною. 
Ми, четвертокурсники Кі
ровоградського інститут у 
сільськогосподарського ма
шинобудування, ПІШЛИ в 
місцевий історичний му
зей. На фотографіях пе
ред нами постали місто і 
область 1944 року. Руїни, 
руїни... Кіровсградці взя
лися за відбудову народ
ного господарства. На під
приємствах і будовах, у 
колгоспах і радгоспах 
комсомольці — застріль
ники соціалістичного зма
гання, ініціатори кому
ністичного ставлення до 
праці, боротьби за підви
щення її продуктивності, 
поліпшення якості продук
ції. Досить згадати трудо
ві звершення комсомоль
сько-молодіжної бригади 
механізаторів Героя Соціа
лістичної Праці Василя 
Моторного з колгоспу 
«Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району. 
Хлопці цієї бригади одни
ми з перших поклали па 
плечі машин обробіток 
кукурудзи і цукрових бу
ряків. І зробили диво: руч
ну пращо на вирощуванні 
цих культур майже пов
ністю витіснили. Комсо
мольсько-молодіжна брига
да Галини Бардіпої з ли
варного цеху заводу «Чер
вона зірка» в січні 1959 
року щодня викопувала 
виробничі норми па 150— 
160 процентів. Свої трудо
ві успіхи молодь присвя
тила XXI з’їздові КПРС і 
закріпила їх потім. Брига
ді Галини було присвоєно 
звання колективу кому
ністичної праці.

А сьогоднішні трудові 
досягнення комсомоль
сько-молодіжного комбай
нового екіпажу Андрія 
Трюхапа з радгоспу «ІГя- 
тиха гськпй» Петрівського 
району — яскраве під
твердження наступності 
традицій, безперервності 
трудового подвигу КОМСО
МОЛІ!. Сипи продовжують 
справу батьків. 

а 1 ОРІВНЮЮ сьогодні 
■■ вигляд міст і сіл на
шої області з фотодоку
ментами періоду війни. 
Добротні будники, чудові 
вулиці, величні будови... А 
завод «Червона зірка» дає 
майже 70 процентів посів
них машин, які випускаю
ться в країні. Все це — 
передусім завдяки миру, 
за який так невтомно бо
рються Центральний Ко
мітет нашої партії і його 
Генеральний секретар, Го
лова Президії Верховної 
Ради СНСР Л. 1. Брежнєв, 

«захист соціалістичної 
Вітчизни належить до най
важливіших функцій дер
жави і є справою всього 
народу...» — сказано в 
статті 31 Конституції 
СРСР. Включення в Кон
ституцію розділу про за
хист соціалістичної Віт
чизни є яскравим виявом 
турботи партії та уряду 
про безпеку нашої ’ Бать
ківщини.

Справою всього народу... 
1 я знову думками в кіро
воградському музеї, се
ред иаіаіьрх експонатів, 
що розповідають про Ве
лику Ьггчизняну війну, є 
фотографія и представни
ка нашого роду — мого 
діда, під якою підписано, 
«перший секретар ііозо- 
празБкого підпільного рай
кому Компартії України 
и.іешок Олександр Наза
рович. Пригадую ного роз
повіді: про боротьбу пар
тії і комсомолу з кур
кульнею у важкі роки по
будови соціалізму; про 
партійну конференцію в 
січні 1942 року, коли де
легати обрали його пер
шим секретарем підпільно
го райкому партії; про 
звіре іва іітлерівців на
окупованій території; про 
ошр радянських людей, 
про партизанський рух в 
Області, учасниками якого 
були представники бага
тьох національностей Ра
дянського Союзу; про ка
тівні гестапо; про військо
ве товаришування; про ге
роїчну комсомольську до
лю тих, хто навіки юним 
лишився в нам ягЦпа^оду, 
про керівну роль партії в 
боротьбі за перемогу над 
гітлерівською Німеччиною. 
ДАЛІ пам'ять перено

сні ь мене в хату моєї 
прабабки Мотропи. Як і в 
багатьох інших селян
ських будинках, тут стіни 
завішано фотографіями. В 
цьому, ніким не оголоше
ному музеї великого роду 
можна прочитати сторінки 
історії всьою радянського 
народу. Ось у будьонівці 
прадід Афанасій, ось у 
військовій формі дід Ми
хайло і його молодший 
браг Яків (військовий, 
комсомолець 30-х років), 
які не повернулися з вій
ни. Тут і представники 
комсомолі! повоєнних ро
ків: мій батько Петро, 
його брат Микола, двою 
рідні брати. В ще новень
кій рамці моя військова 
фотографія. Па погонах у 
нас різні емблеми: кавале
ристи, льотчики, артиле
ристи, моряки, зв’язківці, 
прикордонники... Пред
ставники всіх родів військ 
Збройних Сил Радянсько
го Союзу. Майже не при
пиняється вахта представ
ників роду нашого в ря
дах Радянської Армії, » 
веде вона свій відлік від 
першої буДЬОНІЕКИ.

Рік тому мені на зміну 
на корчагінську вахту при
кордонника став молод
ший брат Сергій, а там 
черга за двоюрідними 
брагами. Ось так розуміє
мо ми слова закону 
«справою всього народу». 
Бо в кожному роді, в кож
ній сім’ї радянській були, 
є й будуть захисники Бать
ківщини нашої, країни ми
ру, країни щастя.

М. ОЛІЙНИК, 
інструктор Онуфріїп- 
ського райкому комсо
молу.

АША розмо
ва закінчи
лася. 1 тоді 
я пошкоду
вала: чому' 
досі не зна
ла цієї лю

дини? Микола Володи
мирович Миркаленко — 
голова колгоспу імені Ле
ніна Долннського району. 
В тому, що це юсподар- 
ство одне з кращих в об
ласті, немала заслуга ке
рівника, якому притаманні 
глибоке знання справи, 
широка освіченість, висока 
культура, працелюбність, 
чесність, уміння весні гос
подарство з поглядом упе
ред. Головне в шнурі Ми
коли Володимировича — 
турбота про людей.

1. У СЕЛІ, ЯК У МІСТІ
У колгоспі імені Леніна 

на стипендіях не економ
лять. лате питання кадрів 
з вищою освітою так го
стро не стоїть, як десять — 
п'ятнадцять роню тому.

Микола ьолодимирович, 
наче кіноплівку, прокру
чує прожите за ці роки, о 
господарстві оуло тоді 
тисячі іектаріи землі. Не
мало. А спеціалістів браку
вало. Тож і запролонуа-и 
голова на засіданні прав
ління послати до вузів сво
їх стипендіатів.

Ьа колюспні кошти вчи
лися иетро і ригорозич 
Довгаль — нині головний 
енергетик, Тетяна Іванівна 
Довгаль — головний бух- 
іалтер, Володимир Дем я- 
нович Куоранов ч — стар
шин інженер свийофаори- 
ки, Микола Миколайович 
ьенюх — інженер відділка.

Знав Микола Володими
рович: ці затрати виправ
дають себе, іак воно и ви- 
ншло. Тепер їх 25, тих, хто 
зобов’язаний колгоспові 
своею освітою. Це допома
гає голові по-науковому 
господарювати.

Великі нидй покладав 
Микола Володимирович на 
□в язкн з науковцями до
слідних НІС ТИ гуп3. АДЖ'Є 
треба поле засіяти такими 
культурам«, щоб узяти 
ПОТІМ ДООрі з них корми. 
Корми приготувати 1 аго 
дукати так, щои м яса оу
ло і вдосталь, і високоякіс
ного. Громадські присутнії 
розподілити так, аби кож
ному пішло на користь. А 
кожному — це значить 
усім, усьому КОЛГОСПОВІ, 
жителям села. Колгосп що
року має півтора мільйона 
карбованців чистого при
бутку. З них об процентів 
іде на нову техніку, Б гос
подарстві 11Ю тракторів і 
70 комбайнів найновіших 
марок, 130 автомашин, 
о автобусів.

— Скоро придбаємо ще 
один автобус. Дуже зручно 
це для всіх, — каже Мико
ла Володимирович. — Ад
же наше село розтягнуло
ся на 1У,5 кілометра. Зна
чить, потрібно люден під
возити на роботу, дггей до 
школи.

Згодом додає:
— а ми все продовжує

мо розбудовуватися, ось 
гляньте на генеральний 
план, — очі у голови по- 
особливому засяяли, — це 
нова вулиця Жовтнева. По
ки що вулиця. А в майбут
ньому — бульвар. іут у 
будинках буде все, як у 
місті.

Справді, про житлові 
умови голова колгоспу 
дбає так, як і про все ін
ше. Бо відійшли в минуле 
ті часи, коли виїжджали із 
села. Тепер зовсім не те. 
Щороку надходить понад 
сто заяв з проханням 
прийняти до господарства. 
Ножну заяву розглядають 
ретельно. Кому дають 
квартири, кому будинки в 
кредит.

Охоче залишається мо
лодь у селі. Лише одних 
комсомольців у колгоспі 
понад двісгк

...З контори добре видно 
все Кірове. Широкі прямі 
вулиці, майже повсюдно — 
або брунівка, або ассраньт, 
над будинками — телеан
тени. Посеред села дзерка
лом сріблиться озеро.

До нас долинають звуки 
фортепіано. До-ре-мі-фа- 
соль... Потім формується 
мелодія.

— Звідки це?
- А ми відкрили музич

ну школу. Минулого року 
ніхто не вірив, що набере
ться шістдесят бажаючих 
(це умова, при якій мож
лива музична школа, в ін
шому разі — філіал). Та 
всі наші сподівання пере
вершились. Надійшло сто 
дев’яносто заяв. Відбирали 
найбільш здібних. Запро
сили до себе з міста п’я
тьох викладачів. Усіх за
безпечили квартирами, 
доброю оплатою. До речі, 
навчання в шнолі без
платне, на колгоспні 
кошти.

Така вона, ознака нашо
го часу. Нолгосп дає змо
гу дітям тваринників і хлі
боробів призвичаюватись 

до музики, відкривати світ 
прекрасного.

Ян же кидати таке село, 
як Нірове? ик зрадити та
кий колгосп? Як не зоста
тися працювати з такою 
людиною, як Микола Воло
димирович? Ось і цього ро 
ну, по закінченні школи в 
господарство прийшли п 
випускники. Це майбутні 
оператори свинофабрики, 
механізатори, культпра
цівники.

«Душевний він чоловій, 
наш голова. До всього йо
му діло. Я в минулому ро
ці він рала по лотереї ма
шину. Шо з НЄЮ робити. 
До кого звернутись ПО по
раду? Побігла до голови. 
Таїс 1 так, Володимирови
чу. Як бути?.. А вій мені, 
нащо тобі машина, у тебе 
ои троє малих дітей. Про
дай ти її. ту машину. Буде 
тобі і хата власна, і в ха
ту. Так я й зробила. І не 
шкодую, а лише дякую го
лові».

(З розповіді доярки 
колгоспу М. Глни- 
ської).

2. ЧОЛОВІЧА РОЗМОВА
Справа дійшла до за

гальних зборів.
— Не знаємо, що робити 

3устрій для тебе

ЛЮДИНА
НА
СВОЄМУ
МІСЦІ

чу центнерів свинини. Ь 
над чим думати голові. Б 
де застосувати і свій дос
від. і знання, і сили.

1 ваде нічого тут не по
робиш — його робочий 
день ущільнений. Але про 
хлопців ні на хвилину не 
забував.

...Гак минали субота за 
суботою, рік за роком. Бу
ло б неправильним тверди
ти, що хлопці відразу ж 
виправились. Та кожний 
трудовий день їхнього на
званого батька ставав доб
рим прикладом для Івана 
і Петра.

Вже коли Петро вчився 
В сільськогосподарському 
технікумі, написав меншо
му братові листа. Слухай, 
Іване, Миколу Володимиро
вича. Слухай і роби так, 
як він радить, не лінуйся, 
вчися, бо без глибоких 
знань дуже важко.

Івана минулої осені всім 
селом виряджали в армію. 
У прикордонники. Обіцяв 
повернутися в Кірове.

«У Мпркалсн-ка все по- 
науковому. Він підтримує 
тісні контакти з науковця
ми Одеського селекційною 
центру, академіком Дол- 
гушкним. академіком Гар
кавим. Не раз і сам їздив, 
і спеціалістів посилав У 
Красиодар. в інститут 
олійних культур, в Інсти-

_____  ____ _________ _________________ --Г --- —-

тут кукурудзи, інститут 
свинарства. Б село часто 
приїздять* 1 науковці. В кол
госпі випробували дев’ят
надцять сортів сої. сімнад
цять — кукурудзи. ВІ’1- 
члзняної і зарубіжної се
лекцій. Отож там і корми 
хороші, і врожаї високі...» 

(З розмови в редакції 
долинської районної 
газети).

з ними, — говорила дирек
тор школи валенгина і ри- 
юріона Максимчук. — 7 же 
ДО НИХ ПО-8СЯ..Оілу. не 
розуміють, у щоденникал 
лише даіики, хуліганять 
постійно. словом, важкі 
Діти.

ікінкола Володимирович 
подумав: а може, не з то
го ооку підходили до хлоп
ців/ ь.оже, З ними треоа 
по-іншому, (ІО-ОСОиЛИЬОьіу. 
Ростуть іван та иетро оез 
оатька. і.іати працює опе
ратором на свнно<ю.-лііпен
сі. хороша, сумлінна тру
дівниця. Але иез оатькоьої 
руки хлопці...

Після зооріа, які так ні
чого конкретного и не ви
рішили, голова колгоспу 
звернувся до директори 
школи:

— скажіть, хай прийдуть 
обидва до мене завтра. Хо
чу погомоніти з ними.

Наоусурманені нриишли 
Іван з петром у контору 
до М. іі, Г.іиркалснка.

— Викликали/ — невдо- 
волено спитав старшин.

— Ні, запрошував. сі
дайте, оудь ласка, ось туї, 
поруч, і давайте поговори
мо відверто, як і належить 
мужчинам.

І оворив Микола Володи
мирович довірливо, спо
кійно. Не соромив їх за 
погану поведінну. ііїн про
понував їм свою дружоу. 
Це було щось нове для 
хлопц.в. І батьківський ла
гідний тон, і теплі слова 
про маму, і віра в їхню си
лу перевернули всю душу. 
А в ній проростало не 
тільки погане. Ось і зумів 
торкнутися голова того хо
рошого, що закладено в 
них. Бо самому в дитин
стві довелося чимало за
знати.

— Але ви повинні добре 
зрозуміти, — вів далі чо
ловічу розмову Минола Во
лодимирович, — що друж
ба між нами буде лише то
ді справжньою, ноли ми 
всі її цінуватимемо. До
віряти один одному, допо
магати, відповідати за себе 
і за кожного з нас. Я обі
цяю працювати ще краще, 
а ви повинні виправити і 
оцінки, і поведінку. Зві
туємо один перед одним 
щосуботи ввечері.

Робочий день голови не 
втиснеш ні в які рамки. 
Адже лише одна свино- 
фабрика на ЗО тисяч тва
рин вимагає постійних 
турбот. Щороку треба зда
ти державі 27 тисяч цент
нерів м'яса. І щороку гос
подарство плані: достроко
во виконує. Не тільки 
виконує, а іі перевиконує. 
На кінець п'ятирічки кол
госп продаватиме 41 тися-

3. ПОЧАТОК
Минола Володимирович 

лише усміхається тепер, 
згадую-.и свої перші кро
ки і оі.озузання. Іосподар- 
ство Епдсі'авало по всіх по
казниках. <ноОі не страш
но нти в Кірове, адже то 
не колгосп, а горе?» — ка
зали йому знайомі.

Йому оуло таки страш 
но. Ні, не тому, що важ
ким передбачалося голову
вання. Страшно від дум
ки: а якщо не виправдаю 
сподівань і надій колгосп
ників?

З чого ж починати? В 
колгоспній касі не густо. 
Люди на виробничих ді
лянках довго не тримаю
ться. Частина жителів ви
їжджає з села. Не вистачає 
спеціалістів. На фермах і 
в полі — роботи непоча
тий край. А працювати ні
кому.

— Та що мені ваші двад
цять п’ять копійок за тру
додень, коли в іншому МІС
ЦІ я матиму більше! — від
махувались ті, з ким він 
пробував поговорити, абц 
не їхали із села.

Проти цього нічого не 
скажеш. Микола Володими
рович розумів: успіх спра
ви вирішують люди. А їм 
не легко зараз живеться. 
Тож із турботи про них і 
слід починати.

Вчора кілька колгосп
ниць не вийшли на робо
ту нема з ким залиши
ти Дітей... Значить, необ
хідно терміново будувати 
дитячий садок.

Випускники вузів від
мовляються приїздити в 
село: хати під стріхами, 
культурного дозвілля Ні
якого... Значить, треба 
ставити гарні сучасні осе
лі, споруджувати Будинок 
культури, займатися бу
дівництвом лікарні.

Треба, треба, треба... Все 
для людей.

За рік його головування 
грошові прибутки в кол
госпі зросли в півтора ра
за, за два роки — подвої
лись. 1962 року господар
ство мало понад мільйон 
карбованців прибутку.

У селі збудували спочат
ку один дигячии садок, по
тім ДРУГИЙ, третій... 11Н111 В 
колгоспі імені Леніна п’ять 
дитячих закладів. А голова 
вже показує на макеті ге
неральної забудови се ;а 
місце, де має вирости ди- 
тячип комбінат на 140 
місць.

Святом був день відкрит
тя невеликої типової лі
карні на 35 ліжок-. А в ми
нулому році колгосп за
кінчив будівництво нової 
лікарні, яке обійшлося в 
640 тисяч каїДЗованців. 
Обладнання ж коштує 80 
тисяч.

— Є гам господарські 
приміщення, — розповідає 
голова, — своя котельна, 
водопровід, гаряча вода. 
Добре оснащені ссім необ
хідним і стаціонарне відді
лення, і поліклініка. Мас- 
мо чотирьох лікарів з ви
щою освітою, понад 25 
медпрацівників із серед
ньою спеціальною. Надій
ний страж нашого здо
ров’я, — жартує Микола 
Володимирович.

«Ось ви говорили з ним, 
з людьми. — бачите, яка 
у голови колгоспу неспо
кійна робота Він за все в 
одвіті. Але скільки ще 
виконує партійних і гро
мадських доручень... Ко
муніста Миркалсика мож

на послухати і на зиорил, 
і на фермі, і в Будинку 
культури, ю він порушуй 
Важливе питання зиоеоис- 
чення механізаторськими 
кадрами, то проводить бе
сіду з працівниками свії- 
нофабрикн. то читає лек
цію про нову Конституцію 
СГСГ. А ще він — депутат 
сільської і рапоі.НОї 1'аД 
народних депутатів. Я ні 
кили не чув, щоб він нарі
кав на свою заннятіеі ь. 
Цс Ного доля. Ного щастя. 
А в житті, як на дожш ни
ві. Все Оуло. Багато пере
жив Микола Володимиро
вич. та школи ие втрачав 
оптимізм».

(З розмови із сскрста-
“ рем парткому колгос

пу А. ліанжелісм).
— Багато пережив Ми

кола Володимирович, та 
ніколи не втрачав оптиміз
му, — сказав якось секре
тар парткому а. Манже
ти. — Ці слова до ще од
нієї важливої риси харак
теру Мнркаленка. Ьнра у 
свої сили, в силу колекти
ву, в людей — ось що зав
жди допомагає йому керу
вати таким великим госпо
дарством, як колгосп імені 
Леніна.

...На сході зажеврів сві
танок. Пора збиратися. 
Обіцяв сьогодні приити ра
ніше на свинофабрину. 
Щось у них учора не лади
лось. Поговорити треба з 
операторами, розібратися- 
в чому річ, допомогти.

Раптово підвівся з ліж
ка, і біль пронизав усе ті
ло. «На погоду, мабуть, — 
подумалося за традицій
ною народною прикме
тою, — старі рани ниють». 
Війну довелося пройти з 
першого до останнього 
дня. Брав участь у визво
ленні Кавказу, України, 
Молдавії. Пів-Ьиропи про- 

солдат Миркаленко. 
Штурмував Берлін. Поспі
шав на допомогу повста 
лій Празі. Всього зазнав.

1 ніколи не втрачав опти
мізму...

Кірове прокидається, го 
тується до нового трудово
го дня.

Яким він буде для ньо
го? А таким, як завжди, і 
важким, і радісним, і світ
лим.

Н. КЛЬОВАНА.

== ф АНКЕТА ЛК»

Шановний чйтзчу! А 
що б ти зробив у своєму 
селі, якби тобі доручили 
посаду голови колгоспу?
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НАШ ДОРОГИЙ
УЧИТЕЛЬ

1. НЕПОВТОРНЕ

по- 
по- 

нащ

на Кіробо- 
народився, 

життєвого і 
досвіду пе-

СЕРЕД людей, які зали
шили пісоя себе 

мітний слід на землі, 
чесне місце займає 
земляк, Герой Соціаліс
тичної Праці, член-корес- 
пондент Академії ледаї о- 
гічних наук СРСР, дирек
тор Павлиськоі середньоі 
школи Василь Олександ
рович Сухомлинський. 
Його ім’я викликає у нас, 
кіровоградців, заслужену 
гордість. Бо 
градщині він 
виріс, набув 
практичного 
дагога. Тут він виявив не
абиякий талант вихователя 
і організатора, стаз люди
ною, яка прославила 
своєю кипучою діяльністю 
рідне селище, район, об
ласть.

28 вересня цього року 
В. О. Сухомлинському

сповнилося б 60 років. Та 
ось уже вісім років його 
немає серед нас. Він пі
шов із життя в розквіті 
творчих сил, забравши з 
собою чимало цінних не- 
висловлених думок і пе
дагогічних знахідок. Про 
це свідчать хоча б вісім
надцять неопублікованих 
за його життя книг і неза
вершених рукописів. Але 
й те, що встиг зробити та
лановитий 
вить його 
більш 

учитель, ста- 
в ряди най- 

видатних радян
ських педагогів.

Сьогодні твори В. О. 
Сухомлинського широко 
відомі в усіх куточках на
шої неосяжної Батьківщи
ни і далеко за її межами. 
Понад 40 книг та брошур, 
близько 600 статей у га
зетах, журналах і збірках 
є живлющим джерелом 
для вчителів і наукових 
працівників, батьків і ви-

хоаателіз — для всіх, хто 
має відношення до вихо
вання підростаючого по
коління.

Загальний тираж книг 
В. О. Сухомлинського на
ближається до чотирьох 
мільйонів примірників. їх 
перекладено на 55 мов 
народів Радянського Со
юзу і світу. В 1976—1977 
роках згідно з постано
вою Ради Міністрів Укра
їнської РСР про увічнення 
пам’яті педагога в Києві 
видано українською мо
вою вибрані твори майже 
півмільйонним тиражем. 
Тритомне видання вибра
них творів педагога го
тується в Москві. Його 
книзі «Серце віддаю ді
тям» присуджено Дер
жавну премію УРСР.

Павлиська середня шко
ла імені В. О. Сухомлин
ського, яку він очолював 
23 роки, стала справж
ньою лабораторією педа
гогічної думки передово
го досвіду виховання. Де
сятки делегацій з усіх ку
точків країни, а також 
із-за кордону, щороку 
приїздять сюди, щоб озна
йомитися з досвідом на
вчання і виховання, з чу
довими традиціями, що 

всі 
ко- 
да-

виховання.
багато вдалося 

педагогові за по- 
короткий строк, 
удостоєний нема-

нагромад- 
і досвіду, 
книг осо-

складалися роками, по
черпнути знань і наснаги 
для дальшої роботи. 
О ЬОГОДНІ майже 
** книги і статті про 
муністичне виховання
ють посилання на В. О. Су
хомлинського. Нині важко 
уявити собі вчителя чи 
вихователя, який не ціка
вився б його творчою ді
яльністю, мільйонів моло
дих і літніх людей при
вертають його думки про 
сімейне

Дуже 
зробити 
рівняно 
Він і був 
лих почестей. Але все це 
не означає, що його жит
тя було тріумфальним хо
дом. Успіхові передували 
довгі й нелегкі роки ро
боти В ШКОЛІ, 

ження знань 
Лише 18 тисяч 
бистої бібліотеки Василя 
Олександровича, багато з 
них іноземними мовами, 
говорять самі за себе. 
Його наукові праці не є 
плодом раптового осяян
ня. Вони — результат гли
боких, часом 
роздумів над 
педагогічними проблема
ми, результат

болісних 
гострими

наукового

До 60-річчя з дня народження
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО г/

осмислення багатого осо
бистого досвіду навчання 
і виховання дітей.

В. О. Сухомлинський був 
людиною надзвичайної 
працездатності. Гості, які 
відвідували школу, часто 
дивувалися: як можна
встигати стільки зробити? 
Вставав він дуже рано і 
до початку робочого дня 
кілька годин працював 
чад рукописами та листа
ми. А з восьмої години 
виконував численні обо- 
в язки директора сільської 
школи, які відбирають 
увесь день і масу енергії. 
І це при поганому стані 
здоров я, на якому позна
чились і тяжке поранення 
на фронті під час Великої 
Вітчизняної війни, і роки 
самовідданої, еиснажли- 
вої праці. В одному зі 
своїх останніх листів до 
редакції журналу «Народ
ное образование» В. О. 
Сухомлинський писав: 
«...стан здоров’я у мене 

зараз такий, що через де
який час дза кусочки ме
талу, які залишилися у 
мене в грудях еід війни, 
просунуться на кілька мі
ліметрів до якоїсь судини 
недалеко від серця і то
ді — можете повірити, що 
я ставлюся зовсім тверезо 
до того, що відбудеться 
потім, але все ж було б 
краще, якби про це 
знати заздалегідь.
жаль, я знаю про _ 
Знаю від лікаря. Операцї

не. 
На 
це. 
-.і* 

нової робити не можна — 
серце не витримає. За 
час, відмірюваний мені 
цими невеличкими оско 
лочками, я хочу зробити 
якомога більше. Буду тру
дитися з усіх сил, щоб за
кінчити найголовніше — 
кілька незакінчених книг...»

А. РОЗЕНБЕРГ, 
доцент Кіровоградсько
го педінституту імені 
О. С. Пушкіна.

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

СЛОВНИК ЕПОХИ

«Юнкор — юний корес
пондент (підліток, що не є 
професіональним корес
пондентом, котрий пише і 
друкується в будь-якому 
періодичному виданні». 
Якось коротко і стисло 
сказано про це в одному зі 
словників російської мови.

Перші групи юнкорів ви
никли навколо комсомоль
ських газет у середині 20-х 
ßoкiв у Моск ті. Петрограді.

иєві, Єкатеринобурзі. За
родження і розвиток юн
корівського руху було 
важливою віхою в історії 
молодіжної преси, зміцню
вало її масовий демокра
тичний характер. Юнкори 
переймали краще в робко- 
рівському русі, що вже 
нагромадив значний дос
від. Так само, як робкори і 
сількори, юні кореспон
денти ставали активними 
борцями за соціалістичні 
перетворення. Виступаючи 
па сторінках періодичних 
комсомольських видань, 
воші мобілізували увагу 
юнацтва на подолання 
господарських труднощів, 
неписьменності, культур
ної відсталості, викривали 
і допомагали усувати все, 
що заважало просуванню 
вперед, пропагували полі
тику партії та уряду.

Головні напрями діяль
ності юнкорів було визна
чено на II Всесоюзній на
раді кореспондентів тру
дящих, що відбулася в 
Москві 1924 року. Юнкори 
тут були представлені 
вперше. «Юнкор зв’язує 
комсомол і його пресу з 
масами робітничої та се
лянської молоді», «Завдан
ня юнкорівського руху — 
охопити якомога ширші 
верстви робітничої та се
лянської молоді», — гово
рилося в постанові наради.

Велику увагу нарада 
приділила організації та 
поліпшенню роботи стін
них газет на підприємст
вах і в селах, захисту юн
корів і робсільнорів від 
переслідувань критикова
них.

Радянська преса, наслі
дуючи ленінські традиції, 
ставала могутнім знаряд
дям виховання мас. І вір
ними помічниками в цьому

У кореспонденції під та
ким заголовком (номер га
зети за 17 серпня) йшлося 
про незадовільну підго 
товку до нового навчаль
ного року у Вільшансько- 
му районі.

Як повідомив завідую
чий районним відділом 
народної освіти Г. Г. Гон
чаренко, кореспонденцію 
обговорено на нараді ди
ректорів шкіл. Критику 
визнано справедливою.

Закінчується настилання 
підлоги в спортзалі Доб- 
рянської середньої школи. 
Приведено в порядок фі
зичний та хімічний кабіне
ти в Станкуватській вось
мирічці. Правління кол
госпу імені Артамонова 
зобов’язалося до зими 
виконати ремонтні роботи 

їй стали робсількори і юн
кори. Вони писали про 
наязлободенніші справи 
свого села, підприємства: 
про хід землеустрою, про 
роботу новоствореного ме
ліоративного товариства, 
про винищення худоби, 
про просування газети і 
книги на село, про атеїс
тичну пропаганду і куль
турно-масову роботу, про 
трудову дисципліну, про 
підвищення продуктивнос
ті праці. Число юнкорів 
зростало з кожним роком 
і не тільки в промислових 
центрах країни, а й у від
далених від них містах і 
селищах. Наприклад, 1924 
року до газет Карелії пи
сали 150 юних кореспон
дентів, стільки ж юнкорів 
мали у своєму активі ре
дакції газет Заполяр’я. В 
землеробській Вологод
ській губернії їх налічува
лось понад 330. Восени від
крилася нарада юнкорів 
Архангельської губернії, 
яку провела редакція гу
бернської газети «Комсо- 
молец». Настільним посіб
ником для кожного учас
ника стала «Пам’ятка юн
корові», розроблена ре
дакцією. Гортаючи газети 
тих років, пеьеглядаючи 
окремі кореспонденції юн
корів, тепер, з висоти 70-х 
років, не можна стрима
тись від усмішки. Але су
часникові не можна суди
ти їх суворо. Адже юні 
кореспонденти двадцятих 
ішли невторованими шля
хами. Вони боролися і вчи
лися, вони шукали.

Діяльність юнкорів, роб- 
сількорів проходила в 
умовах гострої класової 
боротьби. Вони бичували 
все, що заважає будів
ництву нового життя. Кла
совий ворог відповів 
спражньою війною, висту
пивши проти громадських 
кореспондентів з ножем та 
обрізом. 1924 рону преса 
комсомолу повідомила про 
вбивство юнсількорів у 
Вірменії, сількора, секре
таря Трусиновського осе
редку РЛКСМ у Білорусії 
Крилецького комсомоль
ця сількора Шиба в селі 
Александровці Азовського 
району Ростовської облас
ті, сількора Семена Котре- 
хова у Плесзцькому районі 
Архангельська! губернії.

Партія і радянські дер
жавні органи вжили захо
дів для захисту юнкорів і 
робсільнорів. Відбулися 
відкриті процеси. На пар
тійних і комсомольських 
зборах, у пресі винривали 
відкритих і прихованих пе
реслідувачів, затискувачів 
критики, любителів по
стояти «за честь свого 
мундира».

Після виступу «Молодого комунара»
«ЧАСУ ОБМАЛЬ»

в Чистолільській восьми
річній школі. З допомо
гою нолгоспу «Аврора» від
ремонтовано шмільну їдаль
ню в селі Осичках.

Гірше йдуть справи з 
упорядкуванням спортив
них майданчиків. Більша 
частина їх без твердого 
понриття, на них мало або 
й зовсім немає потрібного 
інвентаря. Колгоспи-шефи 
не подають шнолам прак
тично ніякої допомоги в 
обладнанні спортивних 
майданчиків.

Питання забезпечення 
житлом учителів І праців
ників дошкільних закладів

До Дня преси — 5 трав
ня 1925 року, який було 
офіційно оголошено рішен
ням ЦК РЛКСМ і днем 
юнацької преси, у видав
ництві «Молодая івардия» 
на допомогу юнкорам ви
йшли ряд книг та брошур. 
У молодіжних журналах 
було заведено рубрику 
для листів юяробкорів. 
1925 року почав виходити 
журнал «Юношеский кор
респондент*—ясурнал юн- 
робкорів і юнсількорів при 
газеті московських комсо
мольців «Молодой лени
нец». У першому номері 
щомісячного журналу до 
юних кореспондентів звер
нулася відповідальний сек
ретар галети «Правда», се
стра В. І. Леніна Марія Іл- 
лінічпа Ульянова. Партія 
уважно стежйла за розвит
ком юнкорівського руху. 
Ного роль було відзначено 
на ХНІ з’їзді РКП'б), в по
станові ЦК РКП(б) «Про 
роботу комсомолу в галузі 
преси» від 14 серпня 1925 
рої V. КІІРС. Ленінський 
комсомол бачили і бачать 
п юнкерах 1 робсількорах 
своїх активних помічників, 
борців та будівників ново
го життя, високо цінують 
їхній вклад у справу бу
дівництва соціалізму і ко
мунізму, У зв’язку з цим 
хочеться згадати слова чу
дового трибуна нашої пар
тії С. М. Кірова, виголоше
ні ним 1926 року на від
критті клубу робкорів «Ле
нинградской правды.*, які 
по праву можна віднести 
до юнкорів і юнсількорів: 
«Коли наші пфагнепня 
здійсняться, ми огляне
мось на пройдений шлях і 
поставимо тоді пам’ятник 
творцям нозого життя, 
тим. хто сили свої поклав 
на втілення таких завдань. 
Перші слова на цьому 
пам'ятнику буде присвяче
но вам. робітничі корес
понденти. Пам'ятайте ж ті 
обов'язки, які на вас ле
жать».

Сьогодні ВЛКСМ видає 
майже 230 газет і журналів, 
разовий тираж яких пере
вищує 70 мільйонів при
мірників. У країні працю
ють понад 160 молодіжних 
редакцій і відділів радіо
мовлення та 130 молодіж
них редакцій телебачення. 
І величезну допомогу у 
формуванні нової людини, 
в ідеологічній роботі ком
сомолу їм подають комсо
мольсько-молодіжний ак
тив, громадські кореспон
денти. Юнкор лишається в 
строю.

В. ГРЄХОВ, 
кандидат історичних 
наук.

у районі не розв’язують. 
Наприклад, у соціалістич
них зобов’язаннях колгос
пів імені Артамонова та 
«Перемога» йдеться про 
виділення двох квартир 
учителям. Фактично не ви
ділено жодної. З 23 ново
прибулих учителів чотир
надцять житимуть у най
маних квартирах.

Правління колгоспів, 
виконкоми сільсьних та 
районної Ради народних 
депутатів повинні створи
ти всі умеви для успіш
ної роботи шкіл у новому 
навчальному році.

Агітбригада головного підприємства виробничого об'єднання «Кірозотрадграфіт — 
лауреат обласного ог.тяду-конкурсу самодіяльних художніх колективів. її виступи 
мають незмінний успіх. Керує колективом працівник Палацу культури графітнпісів 
Любов Горобець. ' Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ШЛЯХ У 
БЕЗСМЕРТЯ

• Думки, 
відгуки,
рецензії

1 серпня 1857 року (тут 
і далі — за старим сти
лем) комендант Новопет- 
ровського укріплення ма
йор Іраклій Олександрович 
Усков видав рядовому 4-ї 
роти 1-го лінійного баталь
йону Окремого Орен
бурзького корпусу Шев
ченку квиток на право 
проїзду до Петербурга. На
ступного дня о 9-й годині 
вечора «на дуже утлому 
рибальському човні»,
більш як після десятиріч
ної неволі, поет залишив 
Новопетровське укріплен
ня і вирушив з рибалками 
до Астрахані...

27 березня 1858 року о 
восьмій годині вечора 
«гучноголосий локомотив 
свиснув і зупинився в Пе
тербурзі». Шевченно при
був до «північної пальмі
ри».

Між цими двома подіями 
пролягло майже вісім мі
сяців, а точніше — двісті 
тридцять вісім днів. Двісті 
тридцять вісім днів дороги 
до друзів, до творчості, до 
волі. Двісті тридцять вісім 
хвилюючих сторінок жит
тя любимого нами Тараса 
Григоровича Шевченка, ге
ніального народного поста, 
художника, мислителя, ре
волюційного демократа, 
творча спадщина якого 
ввійшла до скарбниці най
цінніших надбань світової 
культури.

Але все це із загальнові
домого. Та ось у моїх ру
ках книжка Леоніда На- 
умовича Большанова «їхав 
поет із заслання ..» Книж
ка пошуків, роздумів, до
сліджень— хвилююча роз
повідь про оті довгі-пре- 
довгі вісім місяців поето
вого шляху нз волю.

«С 15 по 22 августа был 
у меня в грязной и пыль
ной Астрахани такой свет
лый, прекрасный празд
ник, какого еще не оьыи 
в моей жизни. Земляки 
мои, большей частью 
кияне, так искренно, ра
достно, братски привет
ствовали мою свободу и до 
того распростерли свое 
гостеприимство, что лиши
ли меня свободы самому 
Вести свой журнал и взя
ли эту обязанность на се
бя. Благодарю вас, благо
дарные, бескорыстные
друзья мои».

А комендантові Новопет- 
ровського укріплення Ус
кову вже вручили нове по
відомлення — про те, що 
Шевченкові забороняється 
жити в обох столицях. На 
щастя, поет випередив по
дії і вже плив на паропла
ві могутньою Волгою, за
чаровуючись її величчю і 
красою. Він багато читає, 
слухає гру колишнього 
кріпака скрипаля Панова, 
висловлює філософське пе
редбачення розвитку па
рової машини, революцій
ної ролі розвитку техніки. 
«Ваше не по дням, а по 
часам растущее дитя, — 
записує він у своєму 
«журналі», звертаючись до 
винахідників парової ма
шини, — в скором време
ни пожрет ннуты, престо
лы и короны, а диплома
тами только закусит... То, 
что начали во Франции 
энциклопедисты, то до
вершит на всей нашей пла
нете ваше колоссальное, 
гениальное дитя. Мое про
рочество несомненно».

У Нижньому Новгороді 
Шевченка зустріла поліція. 
Квиток до Петербурга ві
дібрали. Поет хворіє. Полі
ція ченає, щоб відправити

його назад, ь Оренбург, 
«Хороша свобода! Соба

ка на привязи. Это значит 
не стоит благодарности,
ваше величество» — появ
ляється в його «журналі».

На захист Кобзаря під
німається прогресивна
думка, за нього клопоче
ться Академія художеств,..

Нарешті! Мало не через 
шість місяців негласного 
знущання з розбитих за
сланням душі і тіла поета 
на ім’я нижегородськог-э 
губернатора О. Муравйова 
надходить дозвіл царя жи
ти Шевченкові 
бурзі з умовою 
поліцейського 

в ГІетер- 
суворого 
нагляд^', 

«дабы он не обращал во
зло своего таланта».

Все це у мене побіжно, 
описово, фрагментарно. У 
книжці Л. Большанова — 
детально і пристрасно

Незважаючи на специ
фічність дослідницького 
жанру, книжка читається 
легко, захоплює повністю, 
її не можна після першо
го ознайомлення покласти
надовго на полицю прочи
таних. Вона знов і знов 
полонить вашу увагу. І 
вже о котрий раз гортаю
ться сторінки, що розпові
дають читачеві про зво
рушливу дружбу Шевчен
ка з великим актором М. С. 
Щепніним, про мужність 
дружини декабриста М. О. 
Дорохової, дім якої завжди 
був відчиненим для лю
дей. Книга ще раз дає 
змогу торкнутися тієї епо
хи, в якій жили і діяли ве
ликі Герцен і Чернишев- 
ський. Добоолюбов і Не
красов, Жуковський і 
Брюллов та багато інших 
сподвижників і просто 
друзів поета.

Вячеслав СО КУРЕН КО.
м. Свпловодськ,
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«НОВІЙ
ЛЮДИНІ
НОВІ
ОБРЯДИ»

Під таким девізом нещодавно в 
Дсбровеличнісському Будинку
нультури відбувся районний огляд- 
конкурс виконавців громадських 
обрядів.

...Одинадцята година ранку. Свої 
місця займають члени жюрі на чолі

Із заступником голови райвиконко
му О. Д. Швецем. їм треба визна
чити кращих, хто б гідно міг пред
ставити дебровеличківців на освоє
ному змаганні, яке проходитиме в 
жовтні.

Оголошується початок огляду, і 
перед глядачами та суворим жюрі 
під звуки весільного маршу демон
струє своє вміння перший учасник— 
Липнязьма сільська Рада. А всьою 
в той день показали єеої обрядоеі 
програми еісім сільських Рад і одна 
міська.

Найбільше сподобався і гляда
чам, і жюрі еєсільний обряд Олєн- 
сіївської сільради. Цікаве перейде-

тіння прадавніх українських тради
цій зі звичаями, народженими су
часністю, задушевна мова обрядо
вого старости, створення особливо
го, піднесеного настрою у присут
ніх на обряді принесли перше місце 
олексіївцям у конкурсі.

Друге місце присуджено 
нянській міській Раді, третє 
тівсьній сільській.

У змаганні обрядових
кращим названо В. С. Лопушенка, 
депутата Помічнянської міської 
Ради.

Поміч- 
— Гна-

стзрост

М. ЧАЙКА, 
другий секретар Добровелвчків- 
ського райкому ЛКСМУ.

39

• СПОРТ

В. ШАБАЛІН.

ЧЕМПІОН ІЗ «ЧАЙКИ»

Тридцять сьомий ігрЬвий день чемпіонату країни 
з футболу серед клубів другої ліги/Иіровоградська 
«Зірка;» на сєосму стадіоні приймала «Кривбас». У 
першому колі иіровоградці перемогли криворізько 
на їхньому полі — 2:1. І ось «Кривбас» вирішив узя
ти реванш. Гра розпочалася атачзми господарів поля. 
Та їхні завершальні удери не досягали мети. У дру
гому таймі «Зірка» знову штурмує ворота «Кривба
су». Але безрезультатно. Скориставшись помилкою 
захисників «Зірки», на 57-й хвилині Борис Малахов 
забиває єдиний у цій зустрічі гол.

Це вже восьма поразка «Зірки» в нинішньому се
зоні.

АНАТОЛІЯ СЕМЕНОВ — ОДИН З КРАЩИХ ЗНАЧКІВЦІВ 
ГПО В КОЛЕКТИВІ ФІЗКУЛЬТУРИ «ЧАЙКА» М. СВІТЛО- 
БОДСЬКА. УСПІШНО ВИСТУПИВ ВІН І НА ОБЛАСНОМУ 
ФІНАЛІ З БАГАТОБОРСТВА ГПО НА ПРИЗИ -КОМСО
МОЛЬСКОМ ПРАВДЫ» — ГРАНАТУ, НАПРИКЛАД, МЕТ
НУВ ЗА 60-МЕТРОВУ ВІДМІТКУ.

20 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 

8.55 — «Вечір спогадів». Те- 
левистава. 10.25 — «Клуб кі- 
лоподорожей». 15.25 — «Со 
ціальїінй портрет колективу 
«Юрі оморського РНрОбііИЧО- 
го об'єднання «Антарктика». 
Передача З 16.00 — «З піс- 
нею до наФтіовіжів Тюмені*. 
16.35 — «Паптгрупорг». Кі- 
иоиарнс. 16.30 .Харків — 
Баку». 17.20—Концерт. 17.50 
«Hu панах республіки». 18.00 
— «День за днем.». (К-д).
18.15 — «Ставкове рибни
цтво Перспективи розвит
ку» (К-д'.. 18.25 — Оголо
шення. (К-д). 18.30 — Кон
церт Українського народно
го хору ім. Г. Верьовки.
19.15 - • «За врожай 1978 
року». 19.30 — Футбол: збір
на г’РСР - біпне Греції. 
21 00 — «Час*. 21 ЗО — Ве
чір поезії 1О. Дпувіноі.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
*— Новини. 10.15 — «Нові 
мелодії року». 11.00 — Про
грама докум< нтальиих теле
фільмів. 11.40 — «Шкільний 
екран» Українська літерату
ра. 9 клас. 12.10 — Для ма
лят «Спібкий дввіночон». 
12.30 «Б--з -ні тарні» 15.00
Дек. телефільми. 15.30 —■ 
«Справи московського ком
сомолу». 16.00 - Тележур
нал «Звіздар-. 16.45 — Кон
церт. 17.00 — «Життя на- 
уки». 17.30 — «ВІДГУКНІТЬСЯ, 
сурмачі!» 18.00 — «На голов
ній виставці республіки». 
18 ЗО — Реклама. Оголошен
ня. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
Коннерт «Молоді голоси». 
20 50 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «І 
щастя в особистому житті». 
Вистава.
вини

шість бакинських коміса
рів.». 14.55 — «Соціальний 
портрет колективу чорно
морського виробничого
об’єднання «Антарктика». 
Передачо 4. 15.30 — Для ді
тей. «Сонечко». 16.00 —
• Республіканська фізико ма 
тематична школа». 16.30 — 
Міжнародна зустріч з хо
кею: другі збірні СРСР — 
ЧССР. 18.00 — «Соковитим 
кормам — високу якість». 
Коментар. (К-д) 18,15 —
«Веселі нотки». 18.30- «Лю
дина і закон». (К-д). 19.00 — 
«Пісня-78». 19.25 — «Рішен
ня липневого (1978 р.) Пле
нуму ЦК КПРС — у життя». 
19.35 — «А що у пас в те- 
;рі?» Фільм-огляд Держав
ного Центрального театру 
ляльок під керуванням на
родного артиста СРСР С Об- 
гаяповя. 21.00 — «Час». 
21.30—Спортивна програма.

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30
— Фільм «Між високих хлі
бів».
твоя. 
1 5.40 
!6 40 
17.10
17.40 
18.45 
г.осілля». 19.00 — Вісті. 19.30
— «.Палітра». 19 50 — «Свя
то врожаю на Ровенщипі».
20.40 — «На добраніч, діти’» 
2100 — <”пе». 21.30 — Те
лефільм « Мить удачі». 22.35
— «Зустрічі з піснею». Спі
ває Л. Невзгляд. По закін
ченні — новини.

15 00 — «Твій труд — 
висота». Док. Фільми.
— «Поезія в музиці».
— Док. телефільм.

— «Дітям про лвіоят».
— «Ми будуємо ВАМ,».
— Док телефільм «Цо-

«ЗавТрп — свято театраль
ного мистецтва Кіровоград- 
щнни». (К-д). 18.40 — Оголо
шення. (К-д). 18.55 — Кон
церт ленінградського ан- 
са.мбля <■ Хореографічні мі
ніатюри». 19.35 — «Тоді в 
Севільї». ТеловпстаВа. 21.00
— «.Час». 21.30 — «Задовго 
до прем’єри.». 22.25 — «Ве
чірні мелодії». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Вулиця 
13 тополь». її.ЗО — «Люби
телям оперної музики». 
11.40 — «Шкільний скрап». 
«Основи Радянської держа
ти і права». 8 клас. 12.10 — 
Для малят «Срібний дзвіно
чок». 12 30 — «Зустрічі З 
піснею». Співає Л. Невзгляд. 
16.00 — «Змагання. Пошук. 
Творчість». 16.30 — «Бори
слав — РЛгду Карагач». 17.00
— «Молодіжна орбіта?. 18.00
— -На ланях республіки». 
18.10 — «Обережно: алкого
лізм» Бесіда лікаря. 18.30— 
Вісті. 1.9.00 — Хокей: 
кіл» (Київ) — «Словак.» 
уословлччппп). 20.30 — 
добраніч, піти!» 21.00 
«Час». 21.30 — Хокей: 
кіл» (Київ) — «.Словак.» 
хословаччиня). ВІдсозапис 
З періоду. 22.10 — Другий 
Всесоюзний фестиваль «Зо
лота осінь». По закінченні — 
новини.

Фото В. ГРИБА.

«со- 
(Че- 
«На
.Со 
(Че-

В перерві

21 BF. PECH Я
BFP1UA ПРОГРАМА, 

*— «Час» Я.35 — Гімнастика 
В.55 — • Відгукніться сурма
чі!!» 9.25 — Фільм «Двадцять

22 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. Я 00 

— «Час» 8.35 — Гімнастика. 
9.00 — «Пора стиглого ко
лоса» 9.40 — «А що V час в 
театрі?» Фільм-огллл. 15.00— 
Док. телефільм. 15 30—«Ша
хова школа«. 16.00 — «Со
ціальний портрет колекти
ву чорноморського виробни
чого об’єднання «Антаркти
ка». Передача 5. 16 30 —
«Російська мова». 17 00 — 
«Москва і москвичі». 17.50 — 
«Внст.-.пка Буратіно».

*— «День за днем».
18.15 — Мультфілім. 18 25 —

23 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час» 8 35 — Гімнастика. 
8 55 _ -АБВГДсйка». 9 25— 
«Для вас. батьки*. 9.55 — 
«Ранкова пошта». 10.25 — 
«Рух без небезпеки». 10.55— 
«По музеях 
залах». Де.пжа впий 
сі.кий музей. 11.30 
церт ансамбля 
ЧЄ.НО-ІНГУПіе ької 
нах». 11 55 — 
Далекий Схід», 
безпосадочного

1.55

і виставочних 
рле.ІіІ- 

• Клн- 
тічііію Че- 
АРСР «Вай- 
• Москва — 
До 40-річчя 

перельоту

В. Грплодубсвої. П. Осипеп- 
ьо. М. Рискової. 12.15 — «Лі
тературні читання». О. Грін. 
«Червоні вітрила». 13.05 — 
Поигга програмч «Здоров’я». 
13.50 — -Молоді оперні спі
ваки». 14.35—Тираж* Спорт- 
лото». 14.40 — «Цс ви може
те». 15.30 — Телефільм «Від 
дати швартови». 17.00 — 
Футбол: «Спартак» — «Ди
намо» (Тбілісі). В перерві — 
новини. 18.45 — «У світі тва
рин.». 19.45—Фільм-кои порт 
«Зоряні капатоходці». 20.і0
— ДоК. телефільм «Сталь і 
полото Піттсбурга». Фільм 
10 3 циклу «Америка сім
десятих». 21 00 — «Час». 
21.30—Спортивна програма.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Друзі л 
Масалі» 10.50 — «Пісні 
юності». Антологія молодіж
ної пісні. 11.15 — Рсспуб 
ліванський огляд . якості. 
12.15 — Евпіпід. «Медея . 
Вистава. 14.05 — «Село і лю
ди». 14.50 — «Суботній ре
портаж». 15.20 — Фільм-кон- 
церт. і 5.50 — «Комсомолі, 
ська традиція» 16.50 — «На 
ланях республіки». 17.00 — 
Футбол: «Динамо» (Київ) — 
«Чорноморець» (Одеса). 18.45
— Вісті. 10.15 — її Всесоюз
ний музичний фестиваль 
»Золота осінь». Концерт 
Державного народного хору 
Білоруської РСР. 19.55 — 
Док. телефільм «Надійна 
марка». 70 90 — Камерний 
концерт. 20.50 — «На добра 
ніч діти'» 21 00 — «Час». 
21.30 — Телефільм «Звичай
ний місяіть». 1 і 2 серії. По 
закінченні — новини.

Черговий номер «Молодого комунара» 
вийде 23 вересне ц. р.

1 я по 
(К-д). Редактор М. УСПАЛЕНКО.

І 7) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЛ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
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па украинском языке.

3'*60$0, ГСП, Кірсвоград-50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони*, відповідального секретаря та відділу 
нсмсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.
£К 20448, Обсяг 0,Б друк, арк, .

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

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

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
цишл.ідгжітші чяюжаамажхлддггую.ч .-ттгдг

ІО вересню І&78 року

—

технічне 
училище № 20 

ДОДАТКОВО НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує висококваліфікованих робітників та
ких спеціальностей:

стрічкарка (строк навчання — 1 рік. Приймають 
дівчат з освітою за 8 класів);

прядильниця (строк навчання: для осіб з освітою 
за 8 класів — 2 роки, з освітою за 10 класів—1 рік);

мотальниця (строк навчання—-1 рік. Приймають дів
чат з освітою за 8 класів);

ткач складного асортименту (строк навчання: для 
осіб з освітою за 8 класів — 2 роки, з освітою за 10 
класів — 1 рік).

Зарахованих забезпечують безплатним триразовим 
харчуванням, обмундируванням, підручниками, по
стільною білизною, гуртожитком.

Під час виробничої практики учням виплачують 
50 процентів заробітку.

Особам із середньою освітою, зарахованим до учи
лища, виплачують стипендію в розмірі 68 карбован
ців на місяць.

Випускникам присвоюють третій, четвертий і п’ятий 
розряди по вибраній спеціальності текстильника і ви
дають атестат про закінчення училища.

Час ’навчання в закладі зараховують до трудового 
стажу.

Учні училища мають можливість одночасно вчити
ся у вечірній школі робітничої молоді і в механо- 
техпологічпому технікумі, що знаходяться в примі
щенні училища.

Випускників училища до цього технікуму прийма
ють поза конкурсом.

Всіуппики до училища подають документ про осві
ту (оригінал), свідоцтво про народження, характе
ристику, автобіографію, медичну довідку (форма 
№ 286), довідку з місті проживання, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см).

Документи приймають у канцелярії закладу щодня, 
крім неділі, з 9 по 17 годину.

Зарахування до училища проводить відбірна комі
сія без екзаменів.

Початок занять — у міру комплектування груп.
Адреса училища: м. Чернігів-23, вул. Щорса, 64. 

Телефон 7-41-85. ДИРЕКЦІЯ.

Харківський інститут радіоелектроніки
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ДЕННЕ ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 
(З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА).

Па не відділення приймають осіб, що мають серед
ню освіту і стаж практичної роботи не менше 1 року, 
а також звільнених у запас із лап Радянської Армії.

Тих, що закінчили підготовче відділення, прийма
ють до інституту без вступних екзаменів.

Слухачам виплачують стипендію в розмірі 40 кар
бованців на місяць, іногородніх забезпечують гурто
житком.

Початок занять з 1 грудня. Приймання докумен
тів — по 10 листопада.

При інституті організовано також . заочні платні 
підготовчі курси, па які приймають молодь і учнів 
10 класів.

Інститут готує інженерів за такими спеціальностя
ми: радіотехніка, багатоканальний електрозв’язок, 
електронні прилади, слектроннообчислювальпі маши
ни, прикладна математика, автоматизовані системи 
управління, конструювання і виробництво радіоапа
ратурі!, конструювання і виробництво слсктропнооб- 
числювальпої апаратури.

Адреса інституту: 310059, м. Харків, проспект Лені
на, 14, кімната 311 «І». Телефони: 40-94-55 —. підго
товчого відділення, 40-93-01 — заочних підготовчих 
курсів.

Львівський лісотехнічний інститут
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

На перший курс приймають осіб, які мають закін
чену середню спеціальну осьігу або працюють за ви
браною у пузі спеціальністю і мають середню освіту.

Вступники складають екзамени з математики, фі
зики, хімії (усно), з української або російської мови 
та літератури (письмово).

Приймання заяв — з 1 жовтня по І5 грудня 1978 
року.

Вступні екзамени — в січні 1979 року (за викли
ком).

Заяву на ім’я ректора і документи, вказані у пра
вилах прийому, подавати на адресу: 290032, м. Львів- 
32, вул. 'Пушкіна, 105, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

ДО УВАГИ 
л шей те, ш;

Індекс 61107, Зам. № 394, Тираж 59 200.

„СПОРТЛОТО«
Щосуботи з 15 по 18 го

дину в приміщенні Кірово
градського відділу реалі
зації «Спортлото» (вул. Де
кабристів, 8/22) відбувати
муться засідання клубу 
любителів «Спортлото», де 
роз’яснюватимуть правила 
гри, аналізуватимуть ре
зультати тиражів, розпові
датимуть про різні систе- ' 
ми заповнення карток ; 
«Спортлото».

Консультації можна ді
стати по телефонах 2-81-15, 
2-43*60.

Запрошуємо 
участь у засіданнях клубу 
любителів «Спортлото».

Кіровоградський від
діл реалізації «Спорт
лото».
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