
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ ЛКСМУОРГАН К
РЇН видання XX О Не ЗО (2602). СУБОТА, 10 БЕРЕЗНЯ 1979 РОКУ. • Г®2ЄТ® ® H’OIJ,939

НА ПОНЛИН „ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ“ І
Конкретний обсяг робіт на день Всесоюзного комуністичного 

суботнина визначили в автотранспортному підприємстві 10039. Усі 
тут /ірацюватимугь переважно на робочих місцях. Протягом «чер
воної суботи» буде перевезене 400 тонн вантажів. 9 тисяч пасажи
рів. Більше третини обсягу цих видіє переее.'ень оинснають ком
сомольці і молодь.

Напружену програму намітили собі й ремонтники. В майстер
нях підприємства буде полагоджено два двигуни з потоноеого 
ремонту вийдуть два автобуси. До фонду економи аєтотранспорт- 
нини зобов'язалися внести 55 літрів заощадженого пального.

С ШЕЛЕГ, 
секретар комсомольської організації аг-тотранспорт- 
ного підприємства 10039.

* * ♦
Традиція нашого невеликого підприємства — нз суботниии і не

дільники заступати і молодим і досвідченим робітникам. Тан буде 
й нинішнього Всесоюзного суботнина. Тому завдання на 21 неітня 
визначили на еесь колектив. Цього дня буде вироблене 18 цент
нерів голландського і костромського сиру. 20 ці нтнеріє продукції 
з незбираного молока, 30 центнерів вершкового гласна.

Ударною працею вирішив відзначити суботнин кожен трудівник 
заводу. Протягом зміни буде виготовлено продукції на ІЗ тисяч 
нарбовіїнціе, у тому числі на 2100 нарСованців дадуть ч комсо
мольці.

Г. СТЕПАНЕНКО, 
секретар комсомольської організації Новоархангсль 
ського сирзаволу. 

ТЕХНІЧНА
ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

А завтра
- На Олександрійській фабриці діа- 

®^мних напорів троє хлопців мають 
беззаперечний авторитет. Це — май
стер механічного цеху Станіслав. Гай- 
норонський та него колеги, робітники 
Микола Колесников і Юрій Коріїєв. 
Станіслав має вищу освіту його то
вариші її те не здобули. Ллє всі іроє 
вони — колеги, бо займаються однією 
справою — винахідництвом і раціона
лізацією. І займаються успішно. Тіль
ки минулого року вони впровадили у 
виробництво шість нововведень з 
річним економічним ефектом близько 
шести тисяч карбованців.

Як бачимо, творча співдружність 
інженера і робітників приносить хо
роші результати. Саме така співдруж
ність — прикмета нашого часу. За
гальноосвітній і культурний рівень 
впніїїиііх молодих робітників значно 
зріс. Зросли і їхні залити, можливість 
творити. Тепер дедалі менше стає 
хлопців, які б не мали середньої Ьсві- 
іи. Дистанція, що розділяє нинішньо
го інженера і робітника, не така вже 
й значна.

Сьогодні — робітник, завтра — ін
женер. У країні, де створено винязко
пр сприятливі умови для навчання 
лицюючої молоді, дивуватися цьому 
це доводиться. Робітник Юрій Корпев, 
наприклад, інші вчиться на другому 
курсі загальпотехнічного факультету 
Дніпропетровського гірничого інсти
туту, Микола Колесников відвідує 
курси підготовки до вступу V вуз. .

Творча група існує на фабриці вже 
два роки. 11с виключена можливість, 
що саме спільна робота над раціона
лізаторськими пропозиціями • породи
ла у хлопців потяг зо знань, бажан
ня вчитися далі. Адже для того: щоб, 

' скажімо, реконструювати регулюваль
ну станцію, як це воші зробили, не 
досить лише шкільних знань,- тут по
трібна солідна інженерца підготовка.

Таких груп па фабриці діаграмних 
паперів кілька. Барю назвати комсо- 
м сл ьсько- м ол од і ж 11 у брига л у д р у к а - 
рів імені 60-річчя ВЛКСМ, де бри
гадиром Михайло Підгоршій. а груп- 
комсоргом Леонід Беиь. Молоді ро- 

►- бігпики її впровадили дві раціоналі
заторські пропозиції, які дали мбж- 
ліі^іь значно поліпшити технологіч
ний процес, випускати продукцію ви
щої якості лише за рік зекономити 
п’ять тонн паперу.

Отже, прикладів справді творчого 
підходу до справи можна навести 
чимало Але тут існує і проблемі 
Річ у тому, що творчі групи молодих 
робітників і а інженерів діють розріз
нено. Поставити між ними мости, 

■ спрямувати творчу енергію всіх моло
дих винахідників і раціоналізаторів в 
одне русло — ось що ми вважаємо 
за потрібне зробити в першу черіу. 
Центром діяльності творчих груп мо
лоді повніша стати школа молодого 
раціоналізатора Станіслав Павленко, 

^.»ікііії її очолює, — людина освічена.’ 
^ерудовапа, енергійна, він сам

чіщ;' ___  _______
ябНхІсю свою енергію він спрямував 
ііа значне ноліппісіпія роботи школи, 
залучення до раціоналізації і- вина
хідництва комсомольців і молоді.

О, ЕРМАКОВ, 
секретар комітету комсомолу 
Олександрійської фабрики діа
грамних паперів.

поцав 
r;aj'o пропозицій. Отож і хочеться, 
і всю свою снопі ію він спрямував

Комсомольсько-молодіжний колектив 
шліфувальників Дніпровського заводу 
твердих сплавів виконав п’ятирічне зав
дання. На честь 60-річчя ЛИСМУ робіт
ники взяли підвищені соцзобов’язання.

П’ять років ді я бригади — строк чи
малий. За такий час цілком сформував
ся колектив однодумців об'єднаних од
нією, спільною метою. А роки, прожиті 
разом, — це етапи змужніння, само
утвердження.

П’ять років тому у бригаді працюва
ло шість чоловік. Сьогодні в колективі, 
що його очолює Віктор Приступ, понад 
п’ятдесят робітників. Усі — шліфуваль
ники. Почесний обов'язок покладено на 
них — заключну операцію шліфування 
пластин з мінералокераміки. Ці пласти
ни — давня мрія токарів, фрезеруваль
ників. Різної форми, конфігурації, плас
тини служать у кілька разів довше, ніж 
звичайні токарні різці і фрези. Тому їх 
із задоволенням беруть заводи. Попит 
великий. Розуміють це у бригаді — пра
цюють завжди з перевиконанням плану.

Комсомольсько-молодіжна Віктора 
Приступе виборола перемогу в ритмі 
трудових буднів. Включившись у рух 
«П’ятирічці ефективності і якості — ен
тузіазм і творчість молодих!», колектив 
гибрав єдине правильний стиль робо
ти — творчий. Пошук нових резервів, 
підвищення професійної майстерності, 
езаємодопомега і взаємовиручка — ссь 
складові успіху бригади.

Один з головних резервів бригади — 
раціоналізація. І хоча верстати тут зде
більшого нові, та й на них можна під
вищити продуктивність праці проти за
проектованої. Пристосування, яке роз
робив наладчик І. Баранець, на перший

Змужніння
погляд незначне. А коли його випробу
вали, виявилося, що за зміну відшліфо
вано пластин у чотири рази більше.

Економічний ефект від раціоналіза
торських пропозицій, поданих бриіа- 
дею, становить близько 5 тисяч карбо
ванців. Усі вони мають своєю метою 
підвищення продуктивності праці, поліп
шення умов обслуговування верстатів.

Другим фактором, який допоміг різ
но збільшити випуск продукції, було 
розширення зони обслуговування. Тепер 
за шліфувальниками закріплено не один, 
як раніше, в два верстати. Організація 
праці поліпшилась. Нині бригаду поділе
но на дві ланки, вона працює у дві змі
ни. І ось саме міжзмінні простої, які 
раніше забирали ЗО—40 хвилин щодня, 
зведено до мінімуму. Верстати готують 
змінникові так. що тому не потрібно пе
ревіряти, налагоджувати. Включив — і 
працюй!

Норми у бригаді перевиконують усі. 
Тут підібралися роботящі, енергійні лю
ди. Те, шо виготовлено бригадою При
ступе. завжди високої якості На заводі 
державний Знак якості присвоєно поки 
що одному з видів пластин, які вироб
ляє саме цей колектив. Ще в травні ми-

ЕОНИ ВИКОНАЛИ П'ЯТИРІЧКУ

нулого року виконали чотирирічну. Для 
ножного це стало справжнім святом. 
Святом перемоги. І сам Віктор, і його 
друзі відзначили його як помітну подію 
в своєму житті.

Із самого печатку п’ятирічки мопеді 
шліфувальники змагаються з .бригадою 
спікальників Анатолія Рябоконя В цих 
колективах, як і на всьому заводі по- 
діловому організовано змагання. яке 
називають школою теорчої праці. У 
процесі суперництва виробляється са
мостійність мислення, вимогливість до 
себе і до товаришів, дисциплінованість. 
Бригада Рябоконя іеж була комсомоль
сько-молодіжною. їег.ер хлопці пере
йшли в «розряд дорослих», в суперни
ками лишилися. Успіх у змаганні пере
мінний Але все-таки шліфувальники пе
ремогли: п’ятирічку виконали першил-и.

Творчий пошук, прагнення зробити 
більше і краще дозволяють номсомо/іь- 
сьис-моподіжноллу колективові працю
вати з випередженням часу. Тричі З 
початку п'ятирічки бригада переглядала 
норми, вони значно збільшились.. Одна
че й продуктивність праці зросла у два 
рази, ьипуск пластин — у чотири

Тепер, коли на календарі бригади рік 
і -’81-й, колектив намітив нові плани. 
Які вони?

— Взяти наступний рубіж. — каже 
В. Приступ. —•_ Ми порадились і виріши
ли до кінця десятої п’ятирічки виконати 
ще одне п’ятирічне завдання.

с. тишко, 
плавильник заводу чистих металів 
імені 50-річчл СРСР.

м Свігловодськ.

ВЕСЕЛКА

зя дивиться з вікна лруго- 
е поверху класу для підготов

ки молодих механізаторів на 
■ аішішшй двір колгоспу «Ук
раїна?». па білий сніг що ось- 
ось зійде талимп волами, і не
мов бачить ту непові орну ве
селку; яка так вразила її’ ко
лись у дитинстві. Найкрасиві
ше, коли вона здіймається над 
хлібним ланом.

— Закінчу курси і працюва
тиму поруч батька, мовить 
Раїса Курлояа. не звертаючи 
уваги на вдалі і не завжди 
гдалі дотепи стопців-олнокурс- 
пвків.

У Кіровоградському районі 
па спеціальних пунктах підго
товки молодих механізаторів, 
що нпашокть на базі колгоспів 
«Україна"- імені Карла Мари
ей, імені Жданова навчається 
попал 150 чоловік, серед них 
баї ато дівчат і жінок.

Над пунктом, 
вчиться Рая. іид 
«Рассвет' де вена 
ме поруч баїька, 
важкі хмари.- Та

МЕХВСЕОБУЧ

випуск. Рзя впевпева, що як 
сяде за кермо, то буде щедрий 
дощ і веселка знову коромис
лом зігнеться аж до її оселі. Во
на ніколи не відпустить її, 
свою веселку-мрію. ” л

-> ------ В ЦВЯХ.

УРОЖАЙ-79
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НАСТРІЙ ВЕСНЯНИМ
. ■ *• *’ '•»

де сьогодні 
КОЛГОСПОМ 

і працювати- 
ще пливуть 

незабаром

На знімку: Раїса Кур
лова.

Фото автора.

Б Ульяновському районі вже повніє
мо готові до весняних польових робі І 
уся грунтообробна й посівна техніка, всі 
трактори, які належало полагодити згід
но з графіком. Добре попрацювали гру
пи ремонтників, що були створені восе
ни в кожному господарстві. Ці колекти-

ви очолювали головні інженер'!, а керу- 
гав ними районний штаб

■ Серед молодих механізаюрів. які готу
вали техніку до весни від значилися Ва
силь Гапул Анатолій Геркіял, Анатолій 
Барсьіан’і з колгоспу імені Фруїізе, Пет
ро Мельник, з колгоспу «Росія»?

З дня на день, чекаючи виходу в степ.

< V - • 1

хлібороби вивезли на лапи де найшвид
ше достигає, грунт зчіпки борін, підготу
вали посівшій матеріал та мінеральні 

’ добрита Шіаб, сівореіпш ори райкомі 
комсомолу, склав детальний плав ідсолс- 

. тічііого .забезпечення весняно польових 
робіт.’ Зокрема нзцічево' рейди перевір
ки якості сівби випуск «Комсомольсько
го прожектора», бесіди лекції виступи’ 
культармійців перед механізаторами.

’ В КРАВЦОВ,
член корпункту «Молодого комуна
ра» при Ульяновському райкомі 
комсомолу.

На подвір’ї тракторної бригади виши
кувались посівні й грунтообробні маши
ни. Серед них поблискує свіжою черво
ною фарбою й бурякова сівалка Мико
ли Тначенка. На ній дбайливою руною 
виведено: «Д-79». Отже, машина чекає 
роботи.

А трохи віддалік, теж у рівному 
сірою »ехніки, жде свого часу збираль
ний комплекс РКС-6. Одна з машин — 
Миксгина.
Комсомольсько-молодіжна ланка Мико

ли Тначенка вирощуватиме цього року

" ‘ ’ ПІДГОТОВКА ТЕХНІКИ

СІВАЛКА І КОМБАЙН—ПОРУЧ
цукрові буряки на 140-гентарлій площі. 
Разом з товаришами Миколою Басисто- 
вим, Віктором Дмиїрієвим* Василем Бі- 
ленком вони вирішили боротися за 
300-це ттнерний урожай.

Планують і посіяти, і доглянути цук
ристі, зібрати врожай'своїми силами. 
Для їхнього потужного номплекса 140

гектарів навіть мало. Тож і товаришам 
допоможуть, бо зобов'язалися накопать 
ліайже 5 тисяч тонн солодких коренів.

М. КОБИЛЬОВ, 
член корпункту с Молодої о кому
нара» при Новгородківськсму рай
комі комсомолу

Колгосп імені Ульянова.
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Тесгяра-Л’онтажнина з третього будівельного упраопін- 
ця тресту «Олександрілважбуд» Олександра Василенка 
знають у колективі як майстра високого класу. Будь-яку 
роботу він завжди виконує відмінно. Найщиріші слова 
можна по-.ути поо ком сомольців від товаришів по бригаді. 
Олександр, досконало володіючи своею професією, зав
жди готовий прийти на допомогу друзям. Це риса 
справжнього майстра — поділитися набутим досвідом

На знімку: Олександр ВАСИЛЕНКО.
Фото О. ПЛУЖНИКА.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

„За скороченим графіком“
Гак назнва'іася стаття в «Молодому кому пері» за 17 

лютого, в якій було піддано критиці Компапіївськин 
райком комсомрлу за слаСхе керівництво сисіемою ком
сомольського ііотгпіавчанпя.

Як повідомив редакцію другий секрсіар райкому 
І. Великород, виступ газети розглянуто на засіданні ме
тодичної ради, а 21 лютого — на зборах первинної ком
сомольської організації райкому Л1\СМУ вирішено: чле
нам мттодрадн і працівникам райкому посилити конт
роль за якістю пслітзлннгь, ширше використовувати ра- 
іі-»нпу газету для висвітлення ходу політичного навчан
ня. У квітні провести анкетування слухачів для визна
чення духовних запитів різних категорій молоді, урізио- 
манітптії тема піку занять гуртків. До гравші узагальни
ти досвід пропагандиста колгоспу імені Тельмана Л. С. 
Запорожець, випустити листівку «Методика викладання 
на заняттях у системі комсомольського політ навчання 
матеріалу про Конституцію СІ'СР». Членам методичної 
ради райкому комсомолу носили їй контроль за прове
денням нолітзакять у гурт к їх, подавати методичну до
помогу пропагандистам у підготовці до занять.

*ЗНАЧОМЕ явище: юнак 
чи юнка, закінчивши 

школу, ідуть вступати до 
училища або вузу, з дип
ломом спеціаліста повер
таються додому, прибува
ють за призначенням в 
інше місто, а то й пошук 
романтики змушує пере
міняти адресу за адре
сою. Словом, іде пересе
лення.

У нашій обласній ком
сомольській організації 
понад 68 процентів чле
ніз ВЛКСМ — юнаки і дів
чата аіком до 22 років. 
Кожен третій комсомо
лець протягом року пере
міняє місце роботи. Від
повідно до цього відбу
ваються зміни і в первин
них комсомольських орга
нізаціях. Переселення 
юнаків і дівчат — в основ
ному в межах області у 
зв язку із закінченням та 
початком навчального 
року.

Особливою увагою ма
ють бути оточені випуск
ники шкіл. Адже вони 
вперше в житті знімаються 
з комсомольського облі
ку і зперше беруться на 
облік у нозій комсомоль
ській організації. І саме 
вони становлять найчис- 
ленніший загін обласної 
комсомольської організа
ції. Працівники міськкомів 
і райкомів, секретарі пер
винних комсомольських 
організацій повинні знати, 
що знімати з обліку ви
пускників шкіл можна тіль
ки тоді, коли вони будуть 
працевлаштовані або отри
мають виклик 
до інститутів, 
училищ.

До початку 
нівської і 
молоді комітети зобов’я
зані бути готовими. В усіх 
випускних класах восьми
річних і середніх шкіл, в 
учбових групах вищих і 
середніх спеціальних на
вчальних закладів, у проф
техучилищах наприкінці 
навчального року мають 
проходити комсомольські 
збори. На цих зборах од
ним із питань повинне

бути питання про порядок 
зняття з обліку і постанов
ки на облік на новому 
місці роботи чи навчання.

У роботі комітетів ком
сомолу з питань міграції 
юнаків і дівчат важливо 
враховувати особливості 
кожної категорії молоді. 
Як уже говорилося тут, 
випускників навчаль іих 
закладів—найбільший за
гін членіз ВЛКСМ в облас
ті — знімати з обліку 
можна після працевлаш
тування або пред явлення 
виклику на навчання. Ко

лав Радянської Армії. В 
період приписки їх у вій
ськкоматах працівники мі
ськкомів і райкомів ком
сомолу складають списки 
якісного складу призов
ників. Первинні комсо
мольські організації по
винні брати активну участь 
у початковій військовій 
підготовці молоді, підви
щенні її Сі'І с.'ЬпООСВіТгІЬ з 
ҐО Й ПОЛІТИЦІ Сі О рівня, фі- 
34ЧНІ.' ГцДГО’ОВДІ.

НА ЖАЛЬ, деякі коміте
ти не приділяють на 

лежкої уваги цьому питай

ШКОЛА КОМСОРГА:

ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ

на навчання 
технікумів,

міграції уч- 
студентської

т Т <• В І
ДОРОГИ
мітетам комсомолу до
цільно випускників проф
техучилищ брати на облік 
одночасно з оформлен
ням їх на роботу, внісши 
при цьому відповідні змі
ни в облікову картку про 

що вони стали робіт- 
або колгоспии-

те, 
пиками 
нами.
О АПРЙКІНЦІ серпня і на 
** початку вересня по
чинається масова поста
нов га на комсомольський 
облік першокурсників ви
щих учбових закладів, уч
нів технікумів, училищ 
профтехосвіти, а також 
восьмирічних шкіл, які 
продовжуватимуть навчан
ня в дев'ятих класах се
редніх шкіл. Потрібно 
пам’ятати, що у внутрі
спілковому житті взяття 
на облік — процес перед
усім виховний. Він дає 
можливість членам комі
тету комсомолу познайо
митися з новачками, взна
ти їхні інтереси, запити.

У травні—червні, жовт
ні — листопаді юнаки 
йдуть на дійсну службу до

ню. У Петрівському, Доб- 
роьеличкіаському, Новго- 
редківському районах не 
поодинокі випадки, коли 
юнаки йдуть на дійсну 
службу до лав Радянської 
Армії, не знявшись із ком
сомольського обліку, а в 
комсомольських квитках 
немає відміток про сплату 
членських внесків, до об
лікової картки не занесе
но змін, які сталися в 
біографії спілчанина.

З міграцією молоді по
в'язана й ще одна дуже 
важлива проблема внутрі
спілкового життя. Мова 
йде про воїнів, звільнених 
у запас. Для роботи з ни
ми потрібно створити ко
місії при райкомах і міськ
комах комсомолу, до яких 
увіходили б комсомоль
ські працівники, працівни
ки військкоматів.

Одначе ще не всі комі
тети області оточують на
лежною увагою звільне
них у запас. Прикладом 
того, як не треба робити, 
можуть бути Олександрій
ський міськком комсомо-

лу та комітет комсомолу 
тресту «Олександріязаж- 
буд». Володимир Н. після 
служби в армії прийшов у 
міськком узятися на ком
сомольським облік. Його 
переадресували в комітет 
тресту «Олександріяваж- 
буд», мовляв, там і вирі
шиш цю справу. А там узя
ти на облік звільненого в 
запас відмовились, оскіль
ки він не мав наміру 
влаштовуватись на роботу 
в тресті. Непростимо за
були працівники міськко 
му комсомолу, що комсо
мольців, які тимчасово не 
працюють, беруть на об
лік у комсомольській ор
ганізації за місцем про
живання.

Недоліки в роботі з мо
лоддю, яка позернулася 
після дійсної служби в ло
зах Радянської Армії, ве
дуть до того, що деяка 
частина спілчан, котрі про
йшли армійську 
виховання, мають 
організаторської
добру спортивну підго
товку, не тільки не вико
ристовується на комсо
мольській роботі, а й три
валий час не перебуває «З? 
комсомольському обліку. 

Вивчення особливостей 
міграції молоді, передба
чення результатів відіграє 
важливу роль у поліпшен
ні якісного складу комсо
мольських організацій. Від 
райкомів і міськкоме 
комсомолу, їхніх секторів 
обліку, зокрема, багато в 
чому залежить чіткість 
цієї важливої організацій
но-політичної ка/лпанії. Во
ни повинні зайняти пози
цію не технічних виконав
ців, не реєстраторів, а 
творчих організаторів жи
вої справи.

В. КАРПЕНКО, 
завідуючий сектором 
обліку і статистики об
кому комсомолу.

школу 
досвід 

робоїи.

ГОРІЛТЮК промовиста 
нагородною

«іОпісгь моя припала 
тридцяті роки, — згадує гене
рал-полковник авіації Євген 
Михайлович Горбатюк. — Це 
був час, коли наша країна 
тільки починала окрилюватись. 
Може, я перебільшую, та мені 
здається, що навіть саме повіт
ря було тоді напоєне захоплен
ням авіацією. Імена Чкалова, 
Громова. Водоп'янова, Туполе
ва, іллюїиина не сходили і усі. 
1:; жадобою читалися всі пові
домлення про нові рекорди на
ших льотчиків, парашут неї ів, 
планеристів. 1931 року шефстве 
над повітряним флотом узяв 
Ленінсі к.ііі комсомол. З бага
тьох, у кому палала жага по
трапити в авіацію, він відби
рав найдосіоііиішіїх. І мені но- 
тріьнь було довести, що я — 
ГІДНІШ...»

Він марив небом. Власне, як 
і тисячі Горбатюковпх ровесни
ків. Та небо завжди починає
ться з землі, з буденних і ча
сом не дуже високих спра і. Па 
землі доводив юнак свою при
четність до майбутніх висот.

До Єьісна тягнулася молодь 
в Осіпняжці, де дипломований 
спеціаліст працював після за
кінчення Злагопїльського у.о- 
техпікуму. Неабиякі організа
торські здібності Горбатюка 
швидко запримітили і працш- 
ніікп райкому комсомолу. Єв
гена обрали секретарем комсо
мольського осередку машинно- 
тракторної станції, осередку, 
що незабаром вийшов у заспі
вачі дзвінких 
мих починань 
топільеько.му 
Київщині.

Згодом, уже на посаді заві
дуючого Златопільськпм район
ним бюро юних піонерів, Ємен 
Гсрбазіок став справжнім піо
нерським комісаром. З ного 
ініціативи ширилось шефство 
піонерії над трудовими колок- \ 
тіівамп, школярі г 
включалися в республіканський

РОДОМ З КІРОВОГРАДЩИНИ

.ПКСМУ Обпалена земля загартовува
ла крила. З бою в бій водію-. І 
час із ненависно до ворога 
стала майстерність винищува
чів Євгена Горбатока. Ікло 
ескадрилья здійсни.та 635 бо- . 
нових вильотів і провела 48 | 
боїв. Лише в листопаді 1911 
року льотчики Горба пока зби
ли ІЗ фашистських літаків 
Особисто командир видив сво
їх винищувачів на бойові опе

рации очоле
на підступах

ре'ід «легкої кавалерії» ш: до
помогу рухові п’ятпсотеїшнць і 
сгачановцїв сільського госпз- 
дарсіеа

Та керівника піонерії вабила 
ще її інші висоти. Земні її за
землені б\'дпі лише розпалюва
ли мрію про небо, про незвіда
ні стежки «п'ятого океану».

«ліва роки добивався я здійс
нення своєї мрії, — писав зго
дом Єні єн Михайлович. — 
решті [-..чітку 1936 року 
реально наблизилась: я 
курсантом Качииського 
синового училища, яке готува
ло льотчиків».

Сорок років життя віддай 
він авіації. Курсантом злеіів у 
небо мрії, а повернувся гене
рал полковником. відомим авіа
ційним воєначальником.

Мабуть характерною рисою 
всіх іероїв є неповторне вмін
ня розповідати про друзів, ні
чим і і.іде не підкреслюючи 
власної ролі. Євген Михайло
вич саме з таких людей.

Не записав я бойових сиізо- 
повсюдно у^гів від нього самого, хоч і стрі- 
:::2::с:.:::::і 'чався з ним не раз, зате баг-.і-

ініціатнв і ваго
не тільки в Зла- 
районі, а й на

і п л-
попа
С1.11»
В1ІІ-

то теплого почув свого
земляка від його однополчан, 
особливо — від невтомного шу
кача «вогненних пілотів», орга
нізатора музею історії авіації в 
підмосковній Істрі — М. Г. 
К’.'знсцоеа.

У перший повітряний бій 
ліотчіїк винищувач Є. М. Гор- 
батюк вступив на світанку 22 
червня 1941 рику в Карпатах. 
Вісім бойових вильотів зробив 
І'.рОТ/ЯГОМ дня.

Ось лейтенант веде свій 
МІГ 3 в піке. Ловить у сітку 
прицілу ведучого фашистської 
дев’ятки. Залп. 1 — надовго 

силует 
збитий

дев’ятки. Залп. І — і 
перед очима — чорний 
«мессера-109», перший 
горог.

Та па виході з атаки 
пог.а самого підбили, 
дотягнувся до аеродрому. Одп- 
иадияіь разів проривалися ту
ли ворожі лі гаки. Па зсмдю 
палали бомби і машини. Та 
аеродром жив, незважаючи на 
відчутні втрати.

І знову — бій. Цього разу— 
з досвідченим асом. Той стрі
ляв з будь-якої дистанції. Впд-

Горба -
Ледве

но було по всьому, що ас ні
скілечки не сумнівався в легкій 
перемозі. До того ж — вірній... 
Бо начебто відчував фашист, 
що здсіушшк командира ес
кадрильї Євген Горби нок у же 
вимотаний попередніми сімома 
вильотами. 1 знову переміг у 
двобої Горба гюк. Переміг 
улруїс протягом першого дня 
війни.

А шостого липня Михайли 
Іванович Калійні у Кремлі вру
чив звитяжцеві орден Червоно
го Прапора.

По тому старшин лейтенант 
Горбагюк — командир ескад
рильї 28-го винищувального 
авіаполку Московської зони 
протиповітряної оборони. Єв
ген Михайлович став захисни
ком неба столиці, зовсім не 
підозрюючи, ЩО по ВІЙНІ ВІН 
знову повернеться сюди і два
надцять років буде командую- 
шім авіацією ордена Леніна 
Московського військового ок
ругу. а останні сім років крила
тою життя — заступником Го
ловнокомандуючого ВПС країни.

рації 203 рази, 26 
гав повітряні бої 
до столиці.

Ця лаконічна, 
статистика — з 
листа.

Указом Президії Верховної 
Ради Союзу РСР від 4 берез
ня 1942 року старшому лейте
нантові Є. М. Горба: юку при 
своїлц звання Героя Радян
ського Союзу. Він був у числі 
перших героїв московського 
неба.

Війна закінчилася. А високій 
мрії — ні кінця, ні краю.

1955 року, в сорокарічному 
віці. Є. Лі. Горбинок із золо
тою медаллю закінчив Військо
ву академію Генеральної".' 
Штабу Збройних Сил СРСГ 
імені К_Є. Ворошплора.

Відповідальні командні пос
ти і посади в авіації.

Активна 
ському 
країни. 
Є М. 
XXII, 
КГ1РС. 
міської 
татів.

1аке_ життя у вихідця з бід-^ 
селянської рогущн, 

з комсомольських’^* 
на Кіровоірадщїіні 

Гідне наслідування.

участь у громад 
й політичному житії 

Генерал - полковник 
Горбатюх —• дслєіДі 

XXIII і XXIV з'їздів 
денутаї Московської 
Ради народних дену

пяцької 
одного 
і а «кіз 
Житія,

л В. ЧАБАНЕНКО, 
слухач ВПШ при цц Ком
ірні України, член Спіл
ки журналістів СРСР.



10 березня t9T9 року „МОЛОДИ її КОМУНАР» З стор.

Вісім років тому з ініціативи райкому комсомолу в 
місті Ьоор щц, створили штаб «Комсомол — сіль- 
ськін школі:.-. До його складу обрали сімох чолоаїк. 
Щомісяця шіао розглядає на своїх засіданнях н.ай- 
вктуальніші питання, пов'язані з розвитком сільської 
Ніколи. Не га.\ давно колектив молочнотоварної фер
ми А» 2 колгоспу імені XX з’їзду КПРС став ініціа
тором руху «Клас без двійок — ферма без браку», а 
тепер цеп почни підхопили дванадцяте інших долек- 
тииїв району, що позитивно вплинуло на громадську 
активність учнів, на їхню ’ 4успішність.

Ї^ОМІТЕТИ комсомолу 
колгоспів постійно 

підтримують тісні зв язки 
із сільськими школами. 
Так, з їхньою активною 
допомогою організовано 
дев ять таборів праці і 
відпочинку для старшо
класників. Комсомол хе- 
рує ДІЯЛЬНІСТЮ ВОСЬМИ 
учнівських виробничих 
бригад. Тільки протягом 
минулого року з участю 
комсомольських організа
цій обладнано 12 навчаль
них кабінетів, збудовано 
майстерні в Мар’янівській 
восьмирічній та Новогра- 
дівській середній школах, 
стрілецькі тири у Веселів- 
ській і Новоградівській се
редніх школах, два будин
ки для вчителів у селах 
Куйбишевому і Василіаці. 
Силами лекторської групи 
райкому комсомолу про
читано 112 лекцій і допо
відей у селах. Не залиша
ють комітети поза увагою 

. і профорієнтаційну робо
ту. 34 кращих молодих 
механізатори району до
помагають шкільній моло
ді оволодіти спеціальнос
тями шофера і тракторис
та. Цифри говорять самі 
за себе: якщо 1977 року в 
колгоспі лишилося 79 ви
пускників, то торік — 
близько ста.

«За активну участь у ру
сі «Комсомол — сільській 
школі» нагородити Почес
ною грамотою ЦК ЛКСМ 
України комсомольську 
організацію колі ослу іме
ні 40-річчя Жовтня Боб- 
ринецького району».

(З постанови обкому 
комсомолу).

Комсомольська органі
зація колгоспу імені

КОМСОМОЛ — 

СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

мов 
ОДНА 
СІМ’Я

40-річчя Жовтня — най- 
численніша в районі. Чи
мало добрих справ на її 
рахунку. Як розповіла сек
ретар комітету комсомолу 
Любов КазанцеЕа, ця ідея 
— взяти шефство над Кег- 
рисанівською середньою 
школою — виникла в «ро
бочому порядку».

На одному із засідань 
комітету комсомолу хто: ь 
запропонував: «Давайте
проведемо суботник, а на 
виручені гроші придбаємо 
учням подарунки». Як ви
рішили, так і зробили, за
початкувавши тим самим 
нову ірадицію.

Присутність шефів від
чувається в школі в усьо
му. Немає такого тижня, 
щоб хтось із вожатих-ви- 
робничників не з’явився 
до своїх вихованців. Вони 
все підмічають своїм ха
зяйським оком, знають, 
до чого докласти рук у 
першу чергу. Допомогли в 
обладнанні навчальних ка
бінетів, спорудженні ти- 

певого спортмайданчика, 
стрілецького тиру. Помі
тили, що в десятирічці ма
ло уваги приділяюіь ме
ханізаторському всеобучу 
старшокласників, і виріши
ли: направити в школу ін
структорами по вивченню 
тракторної справи кращих 
комсомольців, ударників 
комуністичної праці.

— Довго думали, кому 
б доручити цю важлиьу 
справу,—розповідає Л. Ка
занцева. — Спинилися на 
найдостойніших кандида
турах. Це брати Василь і 
Леонід Сокольченки, Во
лодимир Войтович.

І не помилилися. Всі 
троє у свій час були ви
пускниками десятирічки. 
Відслуживши в Радянській 
Армії, повернулися до 
рідного колгоспу. Володи
мир очолює механізовану 
ланку по вирощуванню 
високих урожаїв кукуруд
зи. Минулого року зібра
ли по 49 центнерів з гек
тара при зобов'язанні 45. 
А тракторист Леонід Со- 
кольченко зайнятий виро
щуванням цукрових буря
ків. Восени він зібрав со
лодких коренів на 50 цент
нерів з гектара більше, 
ніж передбачалося. І в цих 
здобутках, як вважають 
самі юнаки, є певний вне
сок їхніх підшефних. Бо ж 
не раз допомагали ремон
тувати техніку, не раз ви
їжджали разом у поге. 
Щоправда, до машин тяг
нуться в основному хлоп
чики. Га є й дівчаткам ді
ло до душі. Адже в шко
лі — шість вожатих-вироб- 
ничників. Серед них — 
доярки Надія Черняєва, 
Галина Безверха. Комсо
молки завжди знаходять 
час зайти до Школи, по
цікавитись успішністю. 1 
так ось уже чотири роки. 
Часті гості на фермі й 
учні.

«Клас без двійок — 
ферма без браку» — під 
таким гаслом учаться і 
працюють у Кетрисанівці. 
Ось хоча б загін імені 
Надії Курченко. Щодня 
після занять поспішають 
юні помічники на молоч-

Л. ВІЛЬЧИНСЬКЛ, 
спецкор «Молодого 
комунара». 

Бобринецькшї район.

нотоварну ферму. Прибе
руть кімнату
на замовлення доярок 
принесуть книги з бібліо
теки, дадуть концерт. А 
коли день народження у 
котроїсь із доярок, тоді 
справжнє невелике свято 
на фермі. Піонери готу
ють свій дарунок — но
мер художньої самодіяль
ності і обов язково речі, 
зроблені власноручно: чи 
вишивку, чи малюнок, чи 
вив'язану серветку.

— І все це, — твердить 
старша ліонерзожата Кет- 
рисанівської середньої 
школи Світлана Голубен
ко, — не примусово, а з 
власної ініціативи. Навіть 
у неділю приходять на 
ферму і видоюють цілу 
групу корів. Бачили б ви, 
якою радістю світяться очі 
хлопчиків і дівчаток від 
усвідомлення того, що їм 
довіряютьі

Тому й не дивно, що 
Валя Бергер, Таня Чер
няева та їхні подруги мрі
ють стати доярками, як їх
ні мами. На літніх каніку
лах за старшокласниками 
закріплять групу телят, 
аби доглядали.

?. всгиггєш?» — часто запитують їа- 
мару КУЛИЬАБУ, восьмикласницю Долинської Деся
тирічки М? І. Дівчина —• кругла відмінниця, голова 
ради шкільної піонерської дружини імені 3. Космо- 
дем’янсьної, що є однією з найнращих у районі. «А 
секрет дуже простий. — каже Тамара. — Я вмію ці
нувати час>.

Фото В. ГРИ5А.

Як ми в тому перекона
лися, шефи можуто бага
то. Потрібні гроші на при
дбання інструментів для 
вокально - інструменталь
ного ансамблю? — прав
ління колгоспу виділило 
необхідну суму. Немає 
горна, барабана? — залу
пили. Влітку Коля Дудка, 
Володя Гурин, Юра Качан, 
Наталка Остапчук, Оленка 
Лисенко активно допома
гали колгоспові. Отож ко
жен одержав цінний по
дарунок. При цьому вра
ховували смаки й уподо
бання школярів.

Одним словом, міцна й 
давня дружба зв'язує 
комсомольців колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня з 
місцевою ШКОЛОЮ. У них 
чимало спільних проблем, 
вони й вирішують їх 
спільно.

, СТО ДОРІГ —

ОДНА ТВОЯ

БУДУТЬ
ХЛІБОРОБАМИ

Профорієнтаційній ро
боті в Успенській серед
ній школі надають вели
кого значення. Протягом 
останніх років тут підго
товлено 113 трактористів- 
машигіістів третього класу. 
Так що в місцевому кол
госпі «Шлях Леніна» про
блему кадрів майже роз
в’язано. Старшокласники 
регулярно стажуються з 
тракторній бригаді. За ни-

НЕ МЕНШЕ ЧОТИРЬОХ
.^йоііпіій зліт юних кролівників відбувся в Кошіаігіїв-

47. Гі, що виступали, розповідали про розвиток кролів
ництва в їхніх школах, намічали платі дальшої роботи. 
Дві восьмирічки — Германівська її СасізськЬ — вже ма
ють свої кролеферми.

Учасники зльоту ухвалили постанову. е якій, зокрема, 
зазначено: протягом року кожному школяреві вирости
ти не менше чотирьох кролів, при всіх школах збудувати 
кролеферми.

Тільки нинішнього року на Шкільних кролефермах буде 
доглянуто 12 тисяч кролів.

10. ЯСИНЕНКО, 
секретар Компаніївського райкому комсомолу.

„НУМО, ХЛОПЦІ!"
Спортивні змагання під 

такою назвою вже стали 
тоадиційними в нашій 
д*?олі. Щоразу кожна 
команда має назву і влас
ну емблему. До програми 
конкурсу входять такі ви
ди змагань: підтягування 
на перекладині, розгаду
вання ребусів тз голово- 

ми закріплюють машини, 
досвідчених наставників.

Частин« учнів оволоді
ває спеціальністю опера
тора /нашийного доіння. 
Своїм досвідом діляться 
з ними кращі доярки 
Л. Кириченко, Н. Костю
ченко, О. Гусар, М. Дро- 
бецька. Всі трудомісткі 
процеси на МТФ механі
зовано. А техніка, як відо
мо, потребує знань від 
тих хто з нею працює. Ва
ля Дерипаска з предмета 
«Оператор машинного до
їння» має одні п'ятірки. І 
мама іноді доручає їй дої
ти свою групу корів.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
вчитель.

Онуфріївськнй район.

ломок. Напружена бороть
ба триває недовго. Часто 
кращих результатів з ок
ремих видів змагань доби
ваються учні 8. Балан, 
В. Пушкаш, В. Зубко, 
команди «О л і м п і я», 
«Дружба» і «Бригантина».

В. ГОРЕНКО, 
учень 8-го класу Йоси- 
ііівської восьмирічної 
інколи Вільиіанського 
району.

Таке запитання поставила нам у своєму листі гру
па учнів І\іровоірадською кооперативного технікуму. 
А її справді, яким повинен бути гой, кому доручено 
вести за собою колектив? Гадаємо, шановні читачі, 
це запитання може стані темою нашої з вами розмо
ві:. Посперечаймося. Адже в суперечках, як кажуть, 
народжується істина.

ТАРОСТА групи... Лі- 
дер... Керівник... Ве

дучий... Людина, до чиєї 
думки прислухаються і 
студенти, і викладачі. Лю
дине, чий авторитет неза
перечний. Чи кожен може 
бути старостою? Як на ва
шу думку, вожаком на
роджуються чи ним ста
ють?

А. ОРИЩУК,
студентка педінституту 

імені О. С. Пушкіна, ста
роста 42-ї групи філоло
гічного факультету;

— На мій погляд, слід 
погодитися з думкою, що 
від того, чи на своєму міс
ці актив групи — староста, 
комсорг, профорг, — ба
гато в чому залежить її 
громадсько обличчя. В 
цьому неважко перекона
тися, коли вдатись до ар
гументації: в кожній пере
довій академічній групі 
відповідно й авторитетний 
актив. Візьму для прикла
ду одну з найкращих в 
інституті — 31-шу. Незмін
ні староста і комсорг у 
ній — Світлана Лимар і 
Ольга Трубіна. Перша — 
молодий комуніст, агіта
тор, друга — відмінниця 
навчання, застрільниця 
всіх добрих починань.

Так яким же все-таки 
повинен бути староста? 
Відповідаю: вимогливим,
і передусім до себе. А як 
же інакше! Про який взі
рець може йти мова, коли

БІТИ
СТАРОСТІ?

--- . ----------------------------------------- ----------------- -—------------ :——

нічого запозичити у «на
чальства». Для престижу 
старости немало значить 
авторитет серед товари
шів. І завоювати його, бу
демо відвертими, вдається 
не кожному і не відразу. 
Для цього потрібен час і...

Однією з найважливіших 
рис старости я вважаю 
вміння розуміти людей. Бо 
без цього керівник — не 
керівник, ведучий — не 
ведучий. Хіба можна пра
цювати з людьми, спілку
ватися з ними, коли не 
розумієш їх або, ще гір
ше, не хочеш розуміти; 
копи ти відірваний від ко
лективу; коли твоя при
сутність як старости не 
відчувається в групі; коли 
твоє «старостування» по
лягає лише в тому, щоб 
вести журнал відвідуван
ня? Погодьтеся, важко бу
ти старостою тому, чиє 
слово в групі нічого не 
варте, з чиєю думкою не 
рахуються, кого, врешті- 
решт, просто не поза 
жають.

С. ГАРКУША,
учень машинобудівного 

технікуму, староста З «Б» 
групи електриків:

— Староста — це не
від’ємна частина колекти-

ву, а тому питання, яким 
йому бути, має розгляда
тись безпосередньо в ко
лективі. Дуже важливо, 
щоб при формуванні ко- 
лектизу склалися стосун
ки взаємозалежності і 
взаємної відповідальності. 
Староста, маючи повнова
ження, повинен звітувати 
перед групою, а кожен 
член групи — відповідати 
за свої вчинки. Розповім, 
як це робиться у нас. При 
відсутності класного ке
рівника я стараюся замі
нити його. З допомогою 
чергових стежу за дисци
пліною на уроках і перер
вах, чистотою. Ніколи не 
поспішаю доповісти клас
ному керівникові про 
скоєне в групі. Сам ста 
раюся встановити причи
ни. Покарання — не зав
жди ефективний метод 
виправлення недоліків. 
Іноді вистачає бесіди, аби 
порушник виправився. До 
прийняття рішення треба 
підходити критично й са

мокритично, щоб це було 
зрозуміло підлеглим.

Л. ГОЛОВАНЕНКО, 
учениця кооперативно

го технікуму імені М. її. 
Сая, староста 32-ї групи: 

Здавалося б, два роки 
які ми навчаємось, мали 
здружити нас, згуртувати 
в одну сім’ю. На жал», 
про нашу групу цього не 
скажеш. Кожен сам по со 
бі. Що тому причиною' Я 
думаю, це часта зміна 
класних керівників, непо 
стійкість старости. Хібс. 
при такому стані справ 
можна говорити про спая 
ність групи? Староста по 
винен бути незмінним, він 
має «вростати» в колектив 
А процес «вростання» три 
ває не півроку і не рік 
Чому, приміром, у нас 
часто виникають конфлік
ти? Чому ображаємо однь 
одного? Бо старости не 
розуміють, до нього не 
прислухаються. Спробуйтє- 
запропонувати провеет* 
якийсь вечір чи зустріч. У 
відповідь почуєте сміх і 
глузування. А як «зганяє 
мо» на збори!.. Словом, 
кожен захід проводимо у 
примусовому порядку. І 
виходу з цьої о становища 
ми не бачимо. Можливо, 
це оід того, що у кожно
го своє поняття про роль І 
місце старости в групі?

ДО ЧИТАЧІВ
Ми запропонували ва

шій увазі лише кілька 
прикладів з іого, яким бу
ти старості. Як бачимо, 
поілядів на одне і те ж 
питання чимало. Думки 
розходяться і схрещую
ться. А хто має рацію, су
дити вам, читачам нашої 
газети.
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I4 стоп „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ТАНЦЮ
У ВИХОРІ

НА ЗНІМНУ: ЛАУРЕАТ 
ОБЛАСНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕ
НІ ЮРІЯ яновського 
АНСАМБЛЬ «ЮНІСТЬ» 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕ
ДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУ
ТУ ІМЕНІ О. С. ПУШКІ-

Фото І. КОРЗУНА.

10 березин 19Ї9 року

ШАШКИ. Фінальні зма
гання з російських шашок у 
залік спартакіади-79 облас
ної ради товариства «Аван
гард» чотири дні проходи
ли в Палаці спорту ~ 
водського заведу 
металів.

Представники 
«Червона зірка» 
дванадцять з і 
очок. На два очка менше у 
шашкістів Кіровоградського 
виробничого швейного об'
єднання. їм дісталося друге 
місце. Спортсмени тресту 
«Кіровоградсільбуд» були 
третіми. В їхньому активі — 
десять з половиною очок. 
Червокозорівець кандидат 
у майстри спорту Леонід Гу- 
беня став переможцем на 
першій дошці. А його това-

^’^TWNiPHE: 
^^ЯГМЇВЇІО

СвІТЛО- 
ЧНСТИХ

заводу 
і набрали 
половиною

ришиа по команді Любов 
Чередниченко була найсиль- 
нішою серед жінок.

БАСКЕТБОЛ. Зональна 
першість Центральної ради 
товариства «Авангард» се
ред колективів середнім 
навчальних закладів відбут 
лася в Будинку фізкультури 
заводу «Червона зірка».- < 

Впевнено провели ігри 
учні Кіровоградського буді
вельного технікуму та уче
ниці технікуму промислової 

. автоматики з м. Одеси. Во
ни стали переможцями тур? 
ніру і здобули право про
довжити боротьбу у фі
нальних поєдинках.

В. ШАБАЛІН.

є- Х

ВИ — НАМ, МИ — ВАМ

Налікграфічним 
почерком

Нґг.ЯІНО мп смотрели 
ПО U .K I- jopi песню «Роз- 
кажя мені любиш ги чи 
nit-. Включите се до ПОЧ
ТОВОГО сундучка «Дщк- 
зял».

Валентина О.
м. Кіровоград.
У нашому «ччндучку» є 

інша пісня — «Тиша на
вкруги», яле її мн ♦смот
рели по радіо».

ж * *

Вибачай 11 іи оніЮ хто 
цієї пісні автор і хто на
писав слова. У цій ні» ні 
иріпев:

Грнзонтеми мої, ГрИЗОІІ- 
тсми...

Віра К.
М зловись і веьипй район.

Гарні слова «пріие.ву». 
Цікаво, хто їх написав?

ФОТООБ’ЄКТИВ 
НЕ ВИНЕН

ШАХОВИЙ 
КЛУБ

Шановні читачі, не по
думайте, що цей знімок 
Зроблено десь па звалищі 
чн на території будівель- 
і ого об’єкта. Зовсім ні. Це, 
пробачте, міський шахо- 
г.нй клуб, що знаходиться 
в центрі парку культури 
імені В. І. Леніна.

Фотознімок зроблено 
під час шахового турніру, 
«кий відбувся в «клубі» 
цього року і в якому взя
ли активну участь 24 най- 
сильніших шахісти Кіро- 
ноірада — робітники, сту
денти, інженери, служ
бовці.

Фото В. Гриба.

НЕПРАВДОПОДІБНІ ІСТОРІЇ
Нарешті в селі Шевчен- 

ковсму Кіровоградського 
району в клубі, де остан
німи роками поселились 
нудьга і павутиння, ран
том розцвіла дзвінка ве
селка молодіжних вечо
рів, диспутів, цікавих зу
стрічей тощо. Бібліотекар 
Т. І. Ворона щодня про
понує читачам книжкові 
новинки, оформляє тема
тичні полички, стенди.

Юнаки і дівчата • села 
нині вечорами не нудя
ться по закутках, а прово
дять своє дозвілля на рс- 

«БЕЗКОРИСЛИВИЙ»
Баба Текля дві кози — Ет, бабусю, це пусте, —
Шляхом поганяє. їй шофер із жаром, —
— Гей, синочку, підвези! — Пляшку «Екстри» як дасте, 
До Стецька гукає. _ Відвезу і даром!
Той не дав себе про'хать, Любов ГН ЇДЕЦЬ.
Зупинив машину. с. Тишківка,
Сіле баба.—Скільки ж дать Добровеличкгвський 
Грошей тобі, сину! район.

Тлумачник „ИК“
Баранка (зсоп.) — вівця. 
Виварка (побут.) — теша. 
Викуп (егніт.) — банний день. 
Дача (суд.) — хабар.
Звіробій (ммел.) — полювання.
Залізяка (вульг.) — кишеньковий злодій. 
Гуляш (побут.) — парубок.
Кисень (побут.) — плаксиЕа дитина.
Свинець (зселог.) — порося. 
Ударник (спорт.) — боксер.

А. КУБАНСЬКИЙ.

петиціях, за книгами І сві
жими номерами журналів.

Нарешті в Головенівську 
у вечірні години в кафе 
можна спокійно повечеря
ти, не боячись, що тобі 
хтось зіпсує настрій п’я
ною лайкою чи обкурить 
з голови до ніг тютюно
вим димом. Сюди ЕЖЄ 
більше не приносять від
відувачі в кишенях півліт
рівок і не сплять на сто
лах, увіткнувшись п’яною 
головою в салат із кваше
ної капусти.

Порядок у кафе наеели 

молоді народні дружин
ники і комсомолі« Голо- 
ванІЕСька. Кажуть, ініціа
тором цієї хорошої спра
ви став Голованівський 
райком комсомолу. Так 
кажуть...

Нарешті на фасаді уні
версального магазину, що 
з центрі Новгородки, по
явився цілком зрозумілий 
людський напис «Універ
маг», замість колишньої 
абракадабри «Уівермаг». 
«Виявляється, — здивува
лись новгородківці, — тут 
не вистачало однієї лиш 
букви». Атож, саме її.

ЛЮБЛЯЧИЙ СИН
Каже якось. Пилип жінці: 
«Збирайся, Агат о. 
Та й поїдем увечері 
У село до татаї» 
«Чого я там не бачила, — 
Зле взяло Агату, — 
Коли Т8М ні тротуарів 
Нема, ні асфальту!» 
Пилип сесє: «Збирайсь, 

пташко,
Моя чорноброва, — 
Там у татка у сажику 
Є кабан здоровий. 
Потребує допомоги 
Наш старенький татно: 
Кабана він са/л не звалити. 
Тож збирайсь, Агатно. 
Я б і сам в село поїхав, 
Тільки, наймиліша,
Ми удвох візьмем там села 
У два рази більше!»

Петро СЕЛЕЦЬКИИ. 
емт 1 Ісвоархавгельськ.

ЗЛИВА ТУРБОТА •
— Тобі ж, Митіо. 

на роботу 
Рано уставати: ‘ . 
Вимикай но телевізор 
Та лягай вже спати!;
— Ат, не варто, жінко 

люба,
Марно турбуватись: 
На роботі досхочу я 
Можу, відіспатись!..

НЕДОЛІК
— Ти юсі рий, що там 

говорити!— 
Шуруп Гвіздкові став 

скрипіти. — 
Ти набагато б краще 

жив, 
Якби викручуватись 

» вмів!..

БУВАЄ ЧАСТЕНЬКО
— Ти ж зі мною, 

чоловіче,
Лиш тоді хороший. 
Коли конче тобі треба 
На горілку грошей!?.
— Але ж ти сама 

подумай,
.Моя люба квітко.
Що зі мною не буває 
Вже пс так і рідко!.. 
Ось і зараз тебе хочу 
Я поцілувати:
Йду у гості, (і півлітра 
Ні за що узяти!

Б. СЛЮСАР.

НАШІ ОБРЯДИСВЯТО ПОВНОЛІТТЯ
’T-

ЇХНІ знайомі і тоеа-

Одержання паспорта громадянина Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік — знаменна подія в житті кож
ної людини. . і •

Шістнадцятирічні юнаки і дівчата поринні відчути й 
усвідомити, що бони стають спадкоємцями всіх мате- 
ріальних і духовних цінностей радянського народу, ак
тивними продовжувачами його еєликої істори чної місії— 
будівництва комуністичного суспільства.

Нещодавно в обрядовому залі міського бюро заісй 
відбулося вручення паспортів групі учениць технікуму" 
радянської торгівлі та шкіл м. Кіровограда.

...У фойє залу — стела з факелом і написом на мемо
ріальній дошці: «Пам’ять про героїв, які віддали життя 
в боротьбі за Вітчизну, священна для нащадків». Лу-ає 
«Пісня про Батьківщину», під передзвін крегллівсьиих 
курантів відчиняються двері обрядового залу. Перши/ли 
входять «іменинниці», за ними 
риші.

На цей раз паспорти вручає 
депутат міської Ради народних 
освіти УРСР Алевтина Василівна 
тлеться з промовою до присутніх, пояснює, ЯКОЮ ЦІНОЮ 
здобуто право жити у вільній Країні Рад і я.< вони по
винні продовжувати славні традиції радянського народу.

Учениця технікуму радянської’ торгівлі Вікторія Кавз- 
лєрідзе зачитує «Слово Батьківщині», егі шістнадцяти
річні дають клятву бути заежди вірними справі батьків, 
справі радянського народу, великої партії Леніна.

Одна за одною піднімаються на подіум дівчата, став
лять підписи під текстом «Слова БатькІЕШині». Держав
ний наставник вручає паспорт із золотим гербом Радян
ського Союзу ученицям технікуму радянської торгівлі 
В. В. Кавалерідзе, А. М. Качан, учениці дев’ятого класу 
34-ї школи Т. М. Огьшанській та іншим.

Потім з привітанням до «іатєнинііиць» звертається по
чесний працівник торгівлі кавалер орденів Леніна ї 4 
Трудового Червоного Прапора Леонід Дмитрович Лит
винов. Він щиро бажає повнолітнім іти вірною дороіою 
сєоїх батьків, цінувати і примножувати багатства нашТл 
країни.

М. ТАРАСЕНКО, 
начальник паспортного відділення Ленінською 
районного відділення внутрішніх справ.

м. Кіровсірад.

ШЛЯХ
У СВІТ 
ДОБРА
Про «трудних» підлітків, 

їх складні душевні пережи
вання, вибір життєвого шля
ху розповідає новий фільм 
довжениівців «Смужка ке- 
скошених диких квітів», 
прем’єра якого відбулась 
у республіканському бу
динку НІНО.

В основу художньої стріч
ки покладено повість «Бри
гантина» лауреата Ленін
ської премії, Героя Соціа
лістичної Праці Олеся Гон- 
чара. Разолт з режисеро/л 
Юрієм Ільєнком він став 
автором сценарію, за яким 
поставлено картину. її дія 
розгортається в основному 
в спецшколі, де вчаться 
неповнолітні правопоруш
ники. Літній табір цієї шко
ли замість звичної огорожі 
оточений вузькою смугою 
польових квітів, що симво- 

державний Н6СТ6БНИК, 
депутатів, відмінник 

Шеховцова. Еоі а звер-

лізує довір'я педагогів до 
вихованців. Вона саме і ві
діграла велику роль у зламі 
характерів головних персо
нажів фільму — Порфира 
Кульбаки і його друга Гени 
Буткевича. і

Цією та іншими кінемато
графічними деталями і об
разами творці стрічни пере
конливо показують, що 
ідеали А. Макаронна, В. Су- 
хомлинського живуть не 
тільки в книгах, але й у 
практиці вчителів спецшко- 
ли, які служать нелегкій, 
але благородній справь^-" 
відродженню для допра 
юних душ своїх підопічних.

У новій екранізації гля
дачі зустрінуться з відоми
ми артистами Р. Адомайті- 
сом, 3. Славіною, П. Нятно, 
Ю./Лажугою, Л. Єфіменко, 
їх молодшими партнерами 
Юрієм Манджулою і Олек
сієм Черствовим, які вико
нують ролі «трудних» під
літків. ;

Кор. РАТАУ.

Редактор І
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