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Юнаки та

Ми йдемо до славного ювілею
ЛКСМУ.

Рівняймось на подвиг комсо
мольців 20-х!

Вшануймо пам’ять героїв 40-х!

ОРГАН КІРі ОБКОМУ Л КОМУ

Рік видання XX 0 58 (2630). ЧЕТВЕР, 17 ТРАВНЯ Газета виходить з 1939 року 
Ціна 2 коп.

Примножимо здобутки 
рашніх комсомольців ударною

вчс

працею, відмінним - навчанням,
гідними пам’яті ділами!

Натхненне слоео учасни
ків Днів літератури РРФСР 
.на Україні прозвучало як 
^[Ірвпрєд дружби 15 травня 
в заводських цехах,-будин- ■ 
нах культури • Київських 
підприємств, у вузівських 
аудиторіях. Е гостях у ро
бітників, учених і студентів 
цього дня побували відомі 
російські письменники, які 
лііературнкм сєяіпш від
значають 325-річчя воз
з'єднання України з Ро
сією.

Хлібсм-сіллю зустріли 
гіосНанцІЕ пись/аенницької 
організації Росії, їх україн
ських колег трудівники 
Київського заводу «Арсе
нал» і/лені В. І. Леніна. 
Перше знайомство відбу
лося в партко/Д підприєм
ства, куди прийшли знатні 
люди, ветерани заводу. 
Вони розповіли письмен
никам про виробничі успі
хи ареєнальців, їх бороть
бу за дострокове виконан
ня завдань четвертого ро- 

<^.у п’ятирічки.
Потім гості побували в 

цехах. В одному з них зна
ходиться чудова реліквія 
«Арсеналу» — ленінський 
верстат. Герой Соціаліс
тичної Праці, заступник 
Голови Президії Верховної 
Ради УРСР токар В. П. 
Щербина повідомив літе- . 
раторів, ш.р з того часу, як 
у 1923 році Володиллир Іл
ліч був обраний почесним 
токарем заводу, свято 
зберігається ленінське ро
боче л'.ісце. Символічне 

тут ді- 
кращих

боче Л'.ісце. 
право працюЕоти 
стають найкращі з 
виробничників.

В актовому залі, 
булася творча зустріч, ке
рівників письменницьких 
організацій братніх рес
публік Героя Соціалістич
ної Праці Сергія Михалко- 

лауреата Державно? 
премії Української РСР 
і/лені Т. Г. Шевченка Павла 
Загребельного, письмен
ників Кайсина Кулієва, Да
вида Кугультінова, Миколу 
Шундика, Марію Комісса- 
рову, Юрія Сердюка сер
дечно вітав ректор універ
ситету член-кореспондент 
АН УРСР /А. У. Білий.

Гості Києва ЕІдвідали та
кож колективи виробничо
го об’єднання «Більшо
вик», Українського науко
во-дослідного інституту 
науково-технічної інфор
мації і техніко-економічних 
досліджень Держплану 
>СР, педагогічного інсти
туту імені О. М. Горького, 
сільськогосподарської ака
демії. Того ж дня учасники 
літературного свята виру
шили по маршрутах друж
би В Дніпропетровськ, За
поріжжя, Полтаву, Черка
си, Суми, Луцьк, Хмель
ницький.

де від-

(РАТАУ).

ВОНИ ВИКОНАЛИ П'ЯТИРІЧКУ

Уже кілька років триває індивідуальне 
трудове суперництво між груниомсор- 
гом комсомольсько-молодіжного колек
тиву імені 66-річчя ВЛКСМ молочното
варної ферми № 2 колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Бобринецького району Во
лодимиром Міщеннсм і дояркою цієї ж 
ферми Галиною Олефірєнко. Нещодав
но, у переддень СЕята Перемоги, стало 
відомо, що перемогла у змаганні

Галина — вона виконала свій особис
тий п’ятирічний план, надоївши на кожну 
корову по 13 812 кілограмів молока. Че
рез кілька днів п’ятирічний план виконає 
і Еолодимир.

Обос молодих тваринників — учасники 
соціалістичного змагання за виконання 
своїх соціалістичних зобов’язань до 1104 
річниці від дня народження В. І. Леніна. 
Неліас сумніву, що вони також викона
ють їх раніше цієї знаменної дати.

Трудове суперництво між Галиною і 
Володимиром триває!

ДВА РОКИ 
ПІСЛЯ АРКІЇ

Відслуживши дійсну вій
ськову службу, Олег Мк- 
хальсв повернувся до рід
ного міста. На грудях кою 
сяяв значок «Відмінник 
прикордонних військ».

Другий рік трудиться 
хлопець у цеху профільо
ваного настилу заводу 
«Буддеталь» виробничою

Прапор Міністерства у 
колективі головного під
приємства Кіровоградсько
го виробничого швейного 
об’єднання.

Ця юна пара привертала 
увагу всіх присутніх у від
ділі жіночого одягу уні
версального торгового об'
єднання. Молода дружина 
раз по раз підходила до

€ ОСОБИСТИЙ ПЛАН! • НАГОРО

ДА ЗА ПРАЦЮ УДАРНУ • 31 СЛУЖ

БИ ПОВЕРНУВСЯ ВІДМІННИКОМ 
ПРИКОРДОННИХ БІЙСЬК... • РУ

БЕЖІ СТУДЕНТСЬКОГО ЗАГОНУ •

дзеркала, гладила ніжне
хутро коміра, оглядала з 
усіх боків тільки що куп
лене пальто. А він дивився 
на не елегантне чудо і 
щасливо у с м і х а в ся.

і Іродашцішя переверну
ла етикетку. Зробила цс з 
такою гордісио, немов річ,

яку тримала в руках моло
да жінка, була витвором її 
власних рук.

— Читайте!
— Кіровоградське ви

робниче швейне об’єднан
ня... Та цс ж паша швейна 
фабрика!

Шкода, шо цієї сценки

не бачила робітниця швей
ного об’єднання Галина 
Рижкова, профі рупорг це
ху пошиття верхнього жі
ночого одягу. Дівчина зобо
в’язалася виконати власну 
п’ятирічку за чотири роки 
і слово своє тримає твер
до. Нині па робочому ка
лендарі молодої робітни
ці — жовтень 1980 року.

У п’ятому цеху їх понад 
двісті — тих, чиї вправні 
руки дарують жінкам ра
дість і красу. Нещодавно 
дівчата разом із старшими 
подругами раділи хорошій 
звістці: у соціалістичному 

змаганні їхньому 
підприємству за 
підсумками зма
гання у першому 
кварталі цього ро
ку присуджено 
перше Місце і Чер
воний прапор Мі
ністерства лег
кої промисловості 
УРСР і Республі
канського комітету 
профспілки.

П’ятий цех Кіро
воградського швей
ного об’єднання 
вже. багато років 
тому виборов по
чесне ім’я колекти
ву комуністичної 
праці. Пальта, які 
шиють дівчата, 
відзначаються ви
шуканістю форми, 
елегантністю. Цьо
го року одинад
цять моделей, скон
струйованих кіро- 
вог р а д с ь к в м и 
умільцями, пред
ставлено на при
своєння державно
го Знака якості. 
Не могли втрима
тися від аплодис
ментів члени ху
дожньої ради Ки
ївського республі
канського будинку 
моделей, коли їм 
демонстрували ви
роби Кіровоград
ського швейного 
об’єднання Ірина 
Полякова та її по
други.
(Закінчення 

на 2-й стер ).

об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія». Спочатку 
працював ллайстром. З 
перших же днів зареко
мендував себе беручким 
до роботи, енергійнилл, 
здібнилА організатором. 
Тож незабаром юнака при
значили старшим май
стром цеху.

Колектив виготовляє з 
профільованого металу 
стінові і покрівельні па
нелі, які йдуть на споруд
ження великих енергетич
них будов п’ятирічки — 
Чорнобильської, Роеен- 
ської, Південно-Україн
ської та інших атомних 
електростанцій. У цеху по- 
ударному трудяться ко-

лентиви комсомольсько- 
молодіжних бригад, яні 
очолюють Павло Ткач та 
Оленсандр Голуб. За під
сумками соціалістичного 
змагання четвертого квар
талу 1978 року обидва ко
лективи вийшли перемож
цями. Світлсвсдський мі- 
сьний комітет ЛКСМУ обом 
їм вручив перехідні Чер
воні вимпели.

З подвійною енергією 
трудяться молоді робітни
ки у ці дні. На честь 60- 
річчя Ленінського комсо
молу України вени зобо
в’язалися програму чет
вертого року десятої п’я
тирічки виконати до Дня 
енергетика. За словом — 
діло.

Старший майстер не 
тільки еміс добре органі
зувати виробничий про
цес, налагодити випуск 
продукції відмінної яності, 
а й дбає про культурне 
дозвілля робітників. Так, з 
його ініціативи на заводі 
створено вокально-інстру
ментальний ансамбль «Мі
ражі». Членами його стали 
обдаровані юнаки цеху 
профільованого настилу, 
серед яних сліссарі-скла- 
дальники Сергій Коньно і 
Сергій Ткаченко, тесляр 
Віктор Кублій сам стар
ший майстер цеху та інші 
номсомольці-аматори. Ан
самбль з велики/л успіхом 
виступає перед робітника
ми на заводі, а також пе
ред іншими колектива
ми виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудінду- 
стрія».

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ. 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Світловодськ.

„АШЗ“-НА СТАНІ
У трудову книгу сту

дентських будівельних 
загонів Батьківщини чи
мало славних сторінок 
вписали ишаки та дівча
та Кіровоградського ін
ституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання.

Минулого року, напри
клад, бійці загону «Ал
маз» викопали великий 
обсяг будівельних і мон
тажних робіт. Свої ав
тографи воші залишили 
на багатьох важливих 
народногосподарсь к в х 
об’єктах нашої області. 
Серед них — залізниця 
Долинська — Помічпа, 
тваринницький комплекс 
у колгоспі імені Петров- 
ського Кіровоградського 
ранову. За два роки, що 
минули, бійці студент
ського будівельного за
гону «.Алмаз» освоїли по
над 150 тисяч карбован
ії і в к а и італ овкл а день.

Нинішній рік, рік 60- 
річного ювілею ЛКСМУ, 
юнаки і дівчата ньо
го загону вирішили 
ознаменувати справді са
мовідданою працею До 
цього «Алмаз» уже гото
вий. Загін укомплектова
но країнами комсомоль
цями. особовий єйгад 
його одержав профїчсНІну 
підготовку Студента не 
тільки будуватимуть 'сб'-

єнтн, а й вестимуть ви
ховну роботу серед насе
лення, як до цього закли
нає постанова ЦК КПРС 
«Иро дальше поліпшення 
Ідеологічної. політнко- 
виховної роботи».

Працюючи за правилом 
«Жодного відстаючого по
ручі*. студенти дали сло
во освоїти цього року 60 
тисяч карбованців капі
таловкладень. добитися 
виконання норм не мен
ше. як на 110 процентів. 
Робота за .методом бри
гадного підряду дозво
лить досягти цього.

На високому організа
торському рівні пройдуть 
дні ударної прані Кош
ти, зароблені в ці дні. 
будуть передані до фон
ду допомоги братському 
В’єтнаму, а також на бла
гоустрій та будівництво 
міста Гагаріяа.

Особливу увагу сту
денти приділяють ВИХОВ 
пій роботі серед насе
лення. Воші прочитають 
ве менше 15 лекцій, да
дуть 6 концертів худож
ньої самодіяльності, ра
зом з місцевою молоддю 
візьмуть шефство над 
пам’ятниками і обеліс- і 
камп загиблим воїнам.

В. НАУМОВ '
секретар комітету [
комсомолу Кірово
градського їмсткту- |
ту сЗльсьнсгоєпо- І
дарськсго машине- |
будування.
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Минулого понеділка в комсомольських по- 
літгуртках області відбулися підсумкові за
няття.

НАИВИЩА ОЦІНИ
Дорогою другий секре

тар райкому комсомолу 
Олександр Осипов розпо
вів, що ми їдемо в одну з 
кращих комсомольських 
організацій Кіровоград
ського району. І він не по
милився. Незважаючи на 
малочисельність (всього 
22 члени ВЛКСМ), юнаки 
та дівчата Покровки жи
вуть цікавим, повноцінним 
життям. Уже у фойє Бу
динку культури про це 
нам розповідав великий 
стенд «Ленінському ком
сомолу — 60» — своєрід
ний фотолітопис добрих 
справ молодих покровців. 
На одній з фотографій з 
квітами в руках слухачі по- 
літгуртка перед початком 
навчального року. Поруч— 
зосереджено занотовують 
до своїх зошитів юнаки та 
дівчата, уважно слухають 
пропагандиста Валентину 
Павлівну Беляеву.

За кілька хвилин до по
чатку політзанять ми всти
гаємо дізнатись про цю 
невелику комсомольську 
організацію чимало ціка
вого. Секретар комсо
мольської організації Оль
га Писарєва захоплено 
розповідає, як під час 
жнив шофер Михайло Ми
роненко пересів на ком
байн і разом з В. І. Руден- 
ком намолотив 8500 цент
нерів зерна. Вони б і біль
ше намолотили, але перед 
тим 480 гектарів зернових 

Ж?ЯПЗЕЯ22а

ВСЕСОЮЗНИЙ КОНКУРС РОБОТИ БІБЛІОТЕК

„гш СТЯТИ і СТРІЙ!“
У Кіровограді діє широка мережа ма

сових бібліотек для юнацтва. Недавно від
крито і обласну бібліотену для юнацтва 
імені О. М. Бойченка.

Нині всі бібліотеки міста активую вклю
чились у Всесоюзний конкурс на кращу 
організацію роботи по військово-патріо
тичному вихованню, яний проходить під 
девізом «Єсть стати а стрій!».

Цікавою була зустріч старшокласників 
з ветераном війни, Героєм Радянського 
Союзу А. Т. Буркоссьним на тематичному 
вечорі «Кроки в мужність» у бібліотеці 
імені М. Островсьного. А нинішні зустрічі 
з визволителями Кіровограда у бібліоте

ках імені Г. Г. Шевченка, імені О. Бойови
ка та імені Ю. Гагаріна — продовження 
хорошої традиції...

Коннурс триватиме до травня 1930 ро
ку. За цей час у бібліотеках будуть про
ведені уроки мужності, героїко-патріотич- 
ні читання, літературно-музичні вечори. 
Значну роботу проведуть молодіжні клу
би за інтересами, які створюються * об
ласній бібліотеці для юнацтва імені 
О. Бойченка.

3. ШУШКЕГ, 
завідуюча науково-методичним відді
лом бібліотеки імені Бойченка.

і
займає своє місце 
слухачів. А ми тим 
оглядаємо 
навчаються

Плакати, 
виставки, куто-

кімнату, 
комсо- 
сгенди,

встигли покласти у валки.
Починається заняття, 

Ольга 
серед 
часом 
у якій 
/кольці, 
книжкові 
чок агітатора, добірка сві
жої періодики — все це 
засвідчує, що ідеологічній 
роботі в колгоспі приді
ляють чимало уваги.

Розпочалося підсумкове 
заняття традиційним по
кладанням квігів до обе
ліска загиблим. Хвилина 
мовчання. Священна мить 
єднання поколінь. Німа 
клятва загиблим у вірності 
їхній справі...

Саме заняття покровці 
провели у формі заліку. 
Підводились по черзі Світ
лана Мироненко, Олек
сандр СиЬірцев, Людмила 
Богданова, Марія Шапова- 
лова... Відповідали на за
питання пропагандиста. 
Хвилювалися.

Найлегше додаткове за
питання дісталося Михайлу 
Мироненку. Його попроси
ли розповісти про те, який 
вклад він особисто вніс у 
виконання рішень липне
вого (1978 р.) Пленуму Ці< 
КПРС. Юнак коротко роз
повів про свою роботу, а 
в кінці, посміхаючись 
якозіючи, додав:

— А ще... думаю 
хліб 1979 року... Про 
ва...

і ні-

про 
жни-

Значить, знову, як і то
рік, шофер-комсомолець 
Михайло Мироненко змі
нить кермо автомобіля на 
штурвал комбайна... І сіає 
зрозумілим, чому його 
молоді колеги-водіі у сво
їх соціалістичних зоЬов я- 
заннях на цей рік записа
ли: «Оволодіти професією 
механізатора». У них є з 
кого браги приклад.

Найдовше виступала 
Ольга Писарєва. Бо йшло
ся про трудові здобутки 
комсомольської організа
ції на честь 60-річчя ЛКСМ 
України... Легко було го
ворити Ользі, бо ж мо
лодь Покровки прагне бу
ти застріпьником усіх доо- 
рих справ у колгоспі, в 
селі.

Про це говорив голова 
колгоспу П. П. Шаповалов. 
«І в авангарді зачинань — 
гуртківці», — наголосив 
Павло Петрович... Він на
звав і прізвища кращих — 
Сергія Крючкова, Людми
ли Богданової, Світлани 
/Аироненко, Михайла Ми- 
роненка, Олександра Си- 
бірцева, /барії Шаповало
вой. Це вони стали при
кладом у праці, організа
торами дозвілля молоді, 
пропагандистами і агіта
торами, що несуть партій
не слсзо до .людей...

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара». 1

РЕПОРТЕР

«Зірниця»— 
це здорово!

15 шкіл Ленінського ра
йону міста Кіровограда 
взяли участь у районному 
фіналі військово-патріо
тичної гри «Зірниця».

У перший день школярі 
складали норми ГГїО. Гут 
виявилося, що юні спорі- 
смени десятирічки № 5 бу
ли найсильнішими. Вони 
набрали ЗиО з трьохсот 
потрібних очок. Влучніше 
за всіх стріляли з дрібно
каліберної гвинтівки пред
ставники шостої середньої 
школи.

Другого дня юнармійці 
виїхали до клинціеського 
лісу, де пройшла військо
во-спортивна естафета.

У загальнокомандному 
заліку перемогли хлопчи
ки і дівчатка 11-ої, 5-ої і 
16-ої десятирічок. А шес
тикласник Валерій Токарев 
(СШ N2 16) стаз кращим 
командиром юнармійсько- 
го загону. .

Н. ЕГОРОВА, 
секретар Ленінського 
РК ЛКСМУ.

м. Кірозоград.

Сонячні 
марші

У Гопсвакізську відбу
лось традиційне свято му
зики, в якому взяли участь 
12 духових оркестрів ра
йону

Кращими виконавцями 
виявились колективи кол
госпу «Нам яті Леніна», 
Голоаанівського промком
бінату, Перагонівського 
цукрового заводу та інші.

Сонячні марші духових 
інструментів виповнили 
просторе приміщення ра
йонного Будинку культури. 
Зведений оркестр музич
них шкіл Голозанівського 
району під керівництвом 
В. Філоненка супроводжу
вав тут програму концер- 
ту-лекції. На ньому з особ- 

. ливим піднесенням про
звучали твори «Спогад про 
полковий оркестр» Ю. і у- 
лчєза та «По ріці Кубані» 
Д. Дунаєвського.

О. РОЗУМ’ЯК, 
методист ОБНТ.

ТУТ КРЛСЛ 
НАРОДЖУЄТЬСЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

— Інакше і бути не мо
же, — каже групкомсорг 
цеху Тетяна Ангер. — Ад
же ми незабаром зуетрі- 

чаємо велике свято молоді 
республіки — 60-річчя Ле
нінського комсомолу Ук
раїни. /Іа честь цієї дати 
кожна з пас зобов’язалась 
виконузатй виробничі зав
дання на 110—115 процен
тів. Багато молодих шва
чок борються за звання 
«Кр'пца молода робітнії • 
ця», «Червона хустпнг.», 
«Ударник комуністичної 
праці».

Покупці, що вибирають 
у магазинах одяг, бачать 
готовий ви і вір, кінцевий 
результат праці молодих 
швачок. Милуючись стрім
кими лініями пальта, бага
то з них уявляє собі май
стрів істотами майже не
земними. А шиють їх наші 
звичайні дівчата, які про
йшли підготовку у. профе
сійно-технічних училищах, 
а то й просто у цеху. Ось 
па стіл лягають деталі за
готовок, зроблених у за
крійному цеху. Короткий 
огляд — і воші потрапля
ють до рук Ніни Ватдма- 
шок, Раїси Мосьо та їхніх 
подруг. Ті швидко викову

ють свою операцію і пере
дають Продукцію далі на 
конвейєр. Кілька десятків 
хвилин, і на очах карогч^ 
жується виріб. Кити Ііа<£ ’ 
ТО ДОХОДИТЬ ДО риГиі. 1Х 

місць Олександри 
вої та Ніни Яриш. >^ію 
вже має свою форму, свій 
фасон. А після завершаль
ної операції (прасування), 
яку викопують Діна Несте
ренко, Ольга Ковальчук, 
Раїса Міщеико, пальто 
вже настільки вабить зір, 
що можна ним зами.іува-
ТІІСЬ.

Цікава деталь. Моделі 
розроблені спеціалістами 
фабрики для чотирьох 
груп по будові тіла і 
трьох вікових груп. Ці ви
роби можуть задовольни
ти 105 різноманітних' жі
ночих фігур.

Цього року колем 118 
швейного об’єднання взяв 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання і успішно 1.Х 
виконує. Так, з початку ро
ку здано виробів понад 
план майже на 200 тисяч
карбованців.

В. ШАРІЙ.
На знімках: н» 1 

сторінці — швачка • мото
ристка Тетяна АНГЕР’жна 
2-й — її колега Опен.-уЧО- 
ЛИНСЬКА з подругами 

Фото 8. ГРИБА.

ЛІОТАИАРМЗ °1Г‘£-ап'' На ро3‘ вулиць МаРКС5 ' Гагаріна споруджується обласна біб-
Оуя-'нов ма,н"' 5,5 ти“чі 

б1бЛці псРеДбачено універсальні і спеціалізовані читальні зали, ннигосхо. 
/ліТілп? .Р!зних відділів, кімнати для групових занять, кімнати для 

‘т°Ра реставрації і гігієни книг, лабораторні, службові, побутові приміщення. 
Матиме заклад І лекційний зал на 150 чоловік.

ии< на або,1емент і в читальні зали подаватимуться спеціальними □ід гіТІДгнНИ МИ ЛІфТдМИ.
На малюнку архітектора А. СИДОРЕНКА: такою буде обласна бібліотека.

/ЖпісляЛ ^увистяпв/
Відписка

У кореспонденції «А ще. 
Ж головне?» («Молодки 
Комунар», № 43) йшлося 
про незадовільну організа
цію соціалістичного зма
гання серед молодих ме
ханізаторів колгоспу імені 
Чкалова Новомиргород- 
ського району. У газеті за 

№ 46 опубліковано мате
ріал «Коли контакт пере
рвано», в якому піддано 
критиці роботу комсомоль
ської організації та гро
мадського відділу кадрів 
шахтобудівельпого управ
ління, що споруджує шах
ту «Иовомпргородська».

Ось що з приводу обох 
критичних матеріалів пові
домив редакцію другий 
секретар Новомпргород- 
ського райкому комсомолу 
С. Кулинич: «Кореспон
денції «Коли контакт пе
рервано» та «А що ж го

ловне?» обговорювались 
па засіданні бюро райко
му комсомолу. Критику га
зети па адресу РК ЛКСМУ 
визнано справедливою. 
Бюро зобов’язало коміте
ти комсомолу шахтобуді- 
вельного управління № 1 
та колгоспу імені Чкалова 
вжити заходів до виправ
лення недоліків».

Коментарі, як кажуть, 
зайві: класичний зразок 
відписки надіслали ново- 
мнргородці. Нічого кон
кретного, нічого «зайво
го»... Коротко її неясно.

УПЕРШЕ -
НА МАЛУ

М ЯІО
За рішенням ЦК ВЛКСМ 

три роки тому г місті Но
воросійську створено Все
союзний військово-патріо
тичний клуб «Мала зем
ля». Нещодавно за путів
ками бюро Міжнародного 
молодіжного туризму «Су
путник» делегація комсо
мольців і молоді Кірово- 
градщинм вперше побува
ла на одному із засідань 
цього клубу.

Переможці соціалістич
ного змагання, відмінники 
навчання — студенти, учні 
шкіл та професійно-техніч
них училищ, курсанти 
КЛШУ ЦА протягом шести 
днів були учасниками тор
жеств на Малій землі. Зу
стрічі з ветерзнами 18-ї 
десантної армії, фотогра
фування біля бойових зна
мен, екскурсії го пам’ят
них місцях боїв — усе це 
иадовго запам’ятається їм. 
Залишаться а пам'яті і ге- 
роїко-патріотичні читання 
по книзі Леоніда Ілліча 
Брежнєва «Мала земля», 
Що відбулися у великому

залі Палацу культури мо
ряків. Після перегляду 
хронікально - документаль
ного фільму «Безсмертя» 
виступив перший секретар 
Краснодарського крайко
му ВЛКСМ Микола Гри
ценко, який представив 
учасників третього засі
данні я клубу «Мала зем
ля»: комсомольський ак
тив Кубані і Новоросій
ська, делегації малозе- 
мельців з України, Москви 
і Тули. Учасники читань 
говорили про те, що книга 
Л. І. Брежнєва вчить кому
ністичній переконаності, 
пристрасно і наполегливо 
йти до мети, вчить вірнос
ті обов’язку і мужності.

Хвилюючими були і зу
стрічі з учасниками боїв 
за Новоросійськ. Ми слу
хали розповіді колишньо
го командира катера М. і. 
Овсянникова, Героя Радян
ського Союзу льотчика 
О. П. Чуриліна, командира 
батальйону морських пі
хотинців С. Т. Гриюр'єва, 
для яких історія десанту

на Малій землі — лише 
одна з героїчних сторінок 
їхніх бойових біографій.

Учасники делегації Кіро- 
воградщини взяли участь 
в операції «Обов’язок». 
Ми зустрілися з відомим 
малоземельцем В. М. Кай- 
дою у нього здома, пода
рували йому квіти і суве
ніри.

І, нарешті, традиційна 
операція «Безкозирка». 
Від полум'я Вічного вогню 
запалюється факел. Попе
реду йдугь прапороносці. 
Під звуки маршу учасники 
клубу прямують до стели, 
що встановлена на місці 
висадки десанту. Лунають 
слова клятви:

«У вірності рідній ко
муністичній партії, у праг
ненні працювати і вчитись 
по Леніну, у вірності ре
волюційним, бойовим і тру
довим традиціям радян
ського народу — кляне
мось? Клянемось! Кляне
мось!»

Цього забути не можна. 
Адже всі ми, учасники 
третього засідання клубу 
«Мала земля», дали слово 
малоземельцям, ветера
нам минулих боїв, що че
рез роки пронесемо і збе
режемо дг.я майбутніх по
колінь світлу пам’ять про 
тих, хто відстоював м-тті?? 
роки Великої Вітчизняної.

В. ПОЛІЩУК, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го вищого льотно-штур
манського училища ци

вільної авіації, керівник 
делегації.
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|^ОЖНА БІЛО Б почати з то- 
вві го, як вечірньою порою на 
Дмитрових колінах тихо ба
виться його маленька Віта. 
Доньці дуже подобаються тато
ві погони, і вона поки що не 
уявляє татів без погон...

Початок не вельми оригі
нальний, але так хочеться, щоб 
/СІ — від рядового міліції до 
.^аршого офіцера бували час
тіше вдома, дивилися (як усі 
ми) телепередачі (веселі і сер
йозні, цікаві і нудні), ходили в 
Іеатри і на концерти художньої 
Самодіяльності, вчилися грати 
У вільний час на баяні чи бала
лайці, читали своїм дітлахам 
казки про Івана-царевича, Чер
вону Шапочку або про Со- 
тїов я-розбійника — так, як усі 
Ми читаємо...

Хоча про Солов я-розбійни
ка працівники міліції навряд 
читатимуть. (Професіональна 
відраза до розбійників). Та й 
на інші казки не знайдеться у 
них вільного часу. І в кіно, і в 
театри — теж не розгонишся... 

«Служба — дні і ночі»... 
Отже, не життєвий початок. 
Треба, певне, почати з тоги, 

він по-юнацькому рвучко 
піднімається від столу, вдягає 
Сіру міліцейську шинелю з лей
тенантськими погонами — від 
Трго враз ставши дорослішим, 
виходить на вулицю. Тут його 
Йост...

Або варто почати з того, як 
ВІН, Дмитро Дівиченко, з пат
рульної автомашини уважно 
вдивляється у темні закутки 
під'їздів, або іншого разу, 
Виконуючи службу дільнично
го, «вичитує» забудькувату ха
зяйку — вночі ліхтар все-таки 
повинен світитись...

Якби ж цим і обмежитися...
Та, на жаль, не кабінетна 

служба міліцейська, і не заз- 
ікди слово — найдієвіший засіб 
Перевиховання. У будь-яку 
мить готовність прийти на до
помогу, зупинити чийсь крок 
над прірвою — не кожному 
вистачить мужності вибрати та
ку долю, а ті, хто свідомо ви
бирають її, вірні їй на все 
життя.

Дівиченко у міліції недазі о. 
А новачкам скрізь важко. У мі
ліції — тим паче. Важче психо
логічно. Звикнути, вистояти, пе
ремогти. У кожного — як ко
лись на передовій — був свій 
перший бій. Після якого змо
жеш сказати: назавжди ти з мі
ліції чи тимчасово. € тимча
сові.

Дмитро Діаиченко до них 
но належить.

Про це говорив він сам, про
йшовши своє випробування на 
міцність. Так говорять про ньо
го — лейтенанта міліції, діль
ничного Ленінського районно- 
Гй відділу внутрішніх справ Кі
ровограда — його друзі, йою 
Старші товариші, наставники.

— Той випадок, коли я впер
ше найсерйозніше відчув, наві
що я одягнув міліцейську фор
мну, пам’ятатиму все життя, 
0 день той — 13 липня 1974 ро
ку — бачу немов сьогодні. 
Служба моя лише починалася, 
був рядовим, водієм патруль
ної азтомашини. Тоді лише 
створювалися патрульно-мілі
цейські групи. У складі такої 
Трупи — три чоловіки — водій, 
Сержант і офіцер. Як правило, 
Вирушали ми о 19.00. А того 
дня (немов відчували!) виїхали 
на п’ятнадцять хвилин раніше. 
Доїжджаємо до кінотеатру 
«Комсомолець», бачимо — бій
ка! Хлопці мої — з машини. Я 
поки знайшов місце для неї, 
виходжу — хтось, схоже, вті
кав. Якраз закінчився кіно
сеанс. І ян проштовхуватимуся 
крізь натовп, те втрачу час. 
Прийняв рішеиня: перетнути 
шлях втікачеві біля ресторану 
«Відпочивох» Розрахунок був 
правильний: він біг повз мене, 
нічого не помічаючи. Пролус- 

Г тявши його, збив з ніг і, пова
ливши, заломив ліву руку. У 
правій блиснув ніж...

лекі мандри і незнайомі краї
ни, сняться юним вичитані в 
книгах незвичайні пригоди і ге
роїчні подвиги. А потім життя 
ставить свої питання, на які 
треба давати відповіді не ко- 
му-небудь, а собі, і дитинство 
закінчується, приходить розу
міння того, що не все ще зроб
лене і завершене на цій землі і 
є діла значиміші і невідкладні
ші, ніж далекі мандри по 
незнайомих країнах.

1 ось раптом ти сам на сам з 
людиною, у якої в руках ніж! 
У центрі міста. У сонячний 
день. У мирний час.

Дмитро подолав свого... во
рога. Так, він знав уже точно, 
проти кого мав боротися на цій 
землі. І тому не відчув страчу. 
Кинувся назад, у центр подій. 
В кслі натовпу, на колінах, 
прикриваючи рукою ножову 
рану, стояв один із їхньої пат
рульної трійки — Вася Костя
ков. Дмитро знав: три їх бу
ло — одного він залишив зв’я
заним, за іншим тривала пого
ня, третій повинен бути десь 
тут. Дмитро повів очима по на
товпу... Він!., інтуїція підісазура- 
ла: він!.. Зловісний погляд, за
сукані рукава. І невідривно ди
виться на нього, Дмитра Діви
ченка...

— Я поволі пішов на нього. 
Поглядом наткнувся на блиск 
металу. Цей злочинець теж був 
озброєний. Ніж для нього — 
гарантія того, що я зупинюсь. 
Але відступати я не мав права. 
Слідкував за кожним його по
рухом і просувався вперед. Чо
мусь одна Думка свердлила: 
зараз я не просто Дмитро Ді- 
виченко, на мені міліцейська 
форма, я виконую свій обов’я- 

ЛЕЙТЕНАНТА МІЛІЦІЇ
зон. Допомогли мені люди. 
Оточили кого тісним кільцем, 
він не зміг уже вирватися. І 
один з чоловіків — нам часто 
надходить така допомога — 
змусив його втратити рівно
вагу...

Працівники міліції зуміли за
тримати, як потім виявилось, 
особливо небезпечних злочин
ців. Сміливість і рішучість ВИ
ЯВИВ під час затримання Дмит
ро Дівиченко.З

Можливо, він став трохи ін
шими очима дивитися навколо 
себе. Врешті, у людини щось 
повинне змінитися після подій, 
які стають для неї вирішальни
ми. Здається, саме після того 
вечора Дмитро відчув глибо
кий спокій і впевненість у собі. 
Навіть сам дивувався. Щось у 
нього таки зрушилось, він міг 
ясніше і цікавіше бачити 
серед людей, визначити 
«я» остаточно і свідомо.

Він звик, змалку звик, 
скрізь у нього має бути поря
док: був водієм — машину три
мав у зразковому стані, най
більше цінував у людях почут
тя обов’язку, сам завжди був 
господарем слова і діла...

Цінував він і хотів утверджу
вати порядок у людях, особли
во тих, чиї нечисті руки і зла
мана совість плямує честь на
роду.

себе 
своє

що
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- П ЮДИНА СВ.ДОМО вибирає
Ж '*■ свій шлях. Змалечку вона

Мріс про небо і море, про да-
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Як дільничного ставив його 

на ноги Володимир Васильович 
Прилипченко, дільниця якого, 
була, так би мовити, «через 
паркан» від Дмитровой Став 
Дівиченко дільничним і зіткнув
ся із педагогікою. А розібра
тися в людях значно важче, 
ніж у найскладнішому механіз
мові. Йшов за порадою і до 
Володимира Васильовича, до 
всіх, хто був досвідченіший за 
нього. Немов усе ясно: Діль
ничний — господар на своїй 

дільниці. Ось вулиця Червоно- 
гвардійська, ось — Одеська... 
За все ти відповідаєш — за 
чистоту вулиць і за чистоту 
людських душ. Завдання зро
зуміле. Але з чого почати? Сни
лися і добродушно-хитруватий 
Аніскін-Жаров, і параграфи 
законів та кодексів, і десь під
свідомо прибивалася холодна 
хвиля з того сонячного дня чи 
вечора, коли «ворог» перед

героя нарису

Дмитра

Дівиченка

рем

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕБУДНІ

Монолог

з комента

журналіста

ним постав зримо і в одну 
мить. Він розумів, що «во
рог» — це явище. Тимчасове, 
чужерідне, але все одно ме
рехтіло воно перед очима у 
вигляді того, із засуканими ру
кавами...

Володимир Васильович пора
див почати із знайомства. «По
ходи, поговори з людьми, воно 
й розвидниться...»

...І вже біля якогось будинку 
покинуло його приє/лне збуд
ження, що все у нього прекрас
но і люди, як усі — роботящі І 
чесні. Увійшовши до кімнати, 
побачив: за столом компанія 
напідпитку, блатний жаргон, 
очі затуманені нещирістю.

— Запрошують сідати. Беру 
низенький стілець, сідаю і бачу 
під ліжком кілька забитих кро
лів, кролячі шкірки, біля стопу 
«бат-зрея» порожніх пляшок. 
«Перевіряю дотримання пас
портного режиму. Будь ласка, 
гаші прізвища». Переписав, ви
йшов — і до сусідів. «У вас 
тримає хто-небудь кролів!» — 
«Ні», — відповідають. Я до 
Прилипченка. Ось така спраза, 
доповідаю. А він мені факти: 
остзннім часом зафіксовані ви
падки крадіжок, у тому числі й 
кролів.

Викликали ми господаря. Ка
же, кропі брав у сестри. Поїха
ли до сестри, а та вперше чує 
про таке. Ми до матері, до 
якої теж адресував нас, і вона 
знизує плечима. Довелося бра
тися за справу серйозно. Як 
показало слідство, на рахунку 
тієї компанії — більше ЗО кра
діжок державного й особисто
го майна.

Потрібні були знання. І юри
дичні, і технічні, і знання жит
тя. Без цього, зрозумів Дмит
ро, у міліції робити нічого.

— Коли шукали колеса, зняті 
тими ж крадіями із «швидкої 
допомоги», побачив: стерта гу
ма на покришках. Питаю влас
ника машини: «Ви ставили ко
леса на передок!» Хчіас запе
речливо. Тоді дав команду зні
мати задні колеса Я був упев
нений: зони із «швидкої допо
моги». Як шофер я помітив, що 
на них є залисини, які бувають 
лише на передніх колесах. Зна

чить, господар говорив неправ
ду. Потім ми навели стерті но
мери крейдою — ті ж номери, 
зі «швидкої»..!

Та крім знань, досвіду пра
цівникові УВС, говорить Діви
ченко, потрібні ще й почуття... 
гумору.

І розповідає епізод з вули
ками.

— Це коли я ще аодиа пат
рульну машину. їдемо по ву

лиці Клинцівській. Третя годи
на ночі. І бачимо: двоє поспіш
ливо тягнуть щось важке. При
дивляємось — на вулик схоже. 
Ясно, що не на базарі купили. 
Одного зупинили, а другий — 
навтікача. Вулика — у друзки, 
всі бджоли пообліплювали фа
ри моєї патрульної...

«Стій, Вовка, — кричу йому 
еслід, — стій, все одно ж знає
мо тебе!» Бачу «пригальмував» 
злодій. Несміливо до нас підхо
дить. Виявляється, його справ
ді Володимиром звзли...

У 1976 році Дмитро Діаичен- 
ко закінчив Харківську школу 
міліції, став лейтенантом. Зби
рається продовжувати навчан- 

ь я. Йому необхідні знання юри
дичних наук, психології, педа- 
ісгіки, історії. Він стикається з 
різними категоріями людей, з 
безліччю ситуацій, ксли пови
нен самостійно приймати рі
шення, брати всю відповідаль
ність на себе. Отож чимало 
треба працювати, чимало треба 
знати і вміти. Дівиченко вихо
вує у собі ці якості. Вважає 
свою професію аж надто сер
йозною, щоб підходити да неї 
поверхово.

А зозсім недавно Дмитрові 
доручили, мабуть, ще відпоаі- 
дальнішу справу: він — інспек
тор по ДНД. У Ленінському 
районі під його контролем пра
цює шість опорних пунктів пра
вопорядку. Тут уже треба мати 
чисто організаційний і, скажі
мо педагогічний хист. Бо ін
спектор часто має справу з не
повнолітніми порушниками, з 
гідлітка/ли.

Щодня лейтенант Дівиченко 
інструктує чергозу групу дру
жинників. їхня допомога до
сить відчутна. Несуть свою 
службу сумлінно, по-робочому. 
Особливо тісні зв'язки з дру
жиною «Червоної зірки». Що
денно 70 добровольців одяїа- 
ІОТЬ червоні пов’язки охорон
ців громадського порядку. З

робітничою суворістю 
підходять до найменших 
явів порушень спокою на ву
лицях.
— Та, на жаль, роботи у дру

жинників і міліції вистачає... 
Після розмов з правопорушни
ками мені часто доводи
ться задумуватися над тим, що 
примусило цих «важких» діяти 
саме так, а не інакше. Погане 
виховання у сім’ї, чи байду 
»кість школи, вплив обставин! 
Адже щоразу переді мною ви
рішується доля людини. Радян

З стпор.

ський, гуманний закон вимагає 
не лише покарання за провину, 
але й передбачає перевихован
ня. І завдання міліції.

Ось хоча б зовсім юний 
Ш-оз. Закінчив вісім класів, ні
де не працює. Не один раз по
рушував норми нашого спів
життя. Пам'ятаю, як викрили 
ми кількох молодиків, що 
«спеціалізувалися» на пограбу
ванні. Досить довго вдавалося 
їм уникати зустрічей з мілі
цією. Але все ж були спіймані 
на гарячому. Чим мотивують 
вони свої вчинки! І чи стануть 
вони на правильний шлях!

Про все це належить думати 
і йому, лейтенанту міліції Діви- 
ченку. Не лише за обов’язками 
служби, а й тому, що він убо
ліває за своє місто, за спокій і 
недоторканість його жителів. 
І йому, врешті, доручили стоя
ти на охороні цього спокою і 
порядку.

— Часто, йдучи вулицями Кі
ровограда, я ловлю себе на 
думці, що дещо нас, охоронців 

І

правопорядку, не задовольняє. 
Скажімо, «Шашлична» біля 
першого майданчика зазоду 
тракторних гідроагрегатів. В 
обідню перерву переступи по- 
ріг прохідної і, будь ласка, до 
ваших послуг прохолодне пиио 
і прямо з вогню — шашлики. 
Як не спокусишся! Непривабли
вий вигляд у «забігайлівки» 
«Янтар», і «Перлину степу» у 
вечірні години більшість гро
мадян обходить стороною. А 
поруч же — дитяча бібліотека, 
школа, тролейбусна зупинка... 
У якому ж — часто — вигляді 
спостерігає підростаюче поко
ління нас, дорослих?6

І, нарешті, ще одне — по 
секрету. У міліції є ще претен
зії до нас, громадян міста Кі
ровограда. До нас, хто працює, 
вчиться у ньому, ходить його 
вулицями і пооспектами, від
почиває у його парках і скве
рах. Звичайно, ми ніякі не зліс
ні порушники, ми не хапаємо 
перехожих за петельки, не роз
биваємо вітрин магазинів, не 
перевертаємо урн...

Але признаємося, чи кожен 
з нас викине в ту ж урну об
гортку від морозива або вико
ристаний автобусний талон? Чи 
завжди ми пристойно поводи
мося на вулицях, у місцях від
починку, у міському транспор
ті? А якщо нам весело, чому б 
не заспівати на весь голос? 
Терпляче чекаємо ми, доки зе
лений ліхтарик світлофора 
дасть нам «добро» на перехід 
вулиці, чи біжимо стрімголов 
під машини? Чи завжди ми чем
ні один з одним? І т. д. і т. п.

А врешті, працівник міліції, 
згідно рішення № 20 Кірово
градського міськвиконкому від 
23 вересня 1977 року, цілком 
правомірний стягнути штраф. 
За усю нашу невибагливість до 
власної поведінки. І якщо це 
не завжди роблять, то розра-, 
ховують, значить, на нашу з ва
ми свідомість. Свідомість гро
мадян міста, яке бореться за 
звання міста високої культури і 
зразкового порядку.

Тож давайте не будемо до
давати міліції роботи!

Адже у них теж дома сім’ї. 
І їм хочеться, як усім нам, по
читати дітям казки, які завжди 
закінчуються щасливо.

М. СЕМЕНЮК, ™ 
слухач Вищої партійної і І 
школи при ЦК Компартії ; І 

України.
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СТОЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛРШТУРПЇ
ЦЕ — ЦІКАВО

иг АК ОБРАЗНО назвав державний за- 
л повідник-музей хутір Надія пись- 
гаонник-анадемік Олександр Корнійчук.

Щороку садибу корифея української 
драматургії відвідують десятки тисяч 
наших співвітчизників, чимало зарубіж
них гостей. Особливо багато відвідува
чів на хуторі в ці дні. Адже на Кіроао- 
градщині триває двадцята театральна 
весна.

«З хутором цим зв’язане все життя 
артиста..., — писала дружина драматур
га С. Тобілееич. — Тут усе так переплу
талось між собою, поезія й проза його 
існування, що пом’янути його коротень
кою лише згадкою не годиться. Хутір 
цей цілими роками праці перетвореним 
на тихий, культурний затишок, до кінця 
віну служив артистові як бажаний за
хист від усіх світських бур».

У різний час на хуторі проживали ко
рифеї українського тгатру М. Слдов- 
сьний, П. Саксагансьний, М. Заньковець- 
на. сюди не раз приїздили М. Стариць- 
кий, М. Кропивницький, І. Мар’яненко. 
На хуторі Карпенко-Карий написав сзоі 
кращі драматичні твори, які увійшли в 
золотий фонд української класики.

Скільки б нам не доводилося бувати 
тут, ножне нове відвідування дарує і 
нові відкриття. Велика заслуга в цьому 
онука Карпенко-Карого А. Ю. Тобілееи- 
ча. Кожна зустріч з ним — це незабутні 
хвилини радості пізнання історії укра
їнського театру, славних сторінок жит
тя його фундаторів.

На знімку: А. Ю. ТОБІЛЕ.ВИЧ з 
відвідувачами державного заповідни- 
ка-музею.

Фото В. ГРИБА.

\СЕРЦЕМ
[ПОБАЧЕНО

ДУМКИ, 
ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

«Радист»»— 
«Ятрань»— 
1:0

Стартував чемпіонат Ук
раїни з футболу серед 
команд колективів фіз
культури.

Як і торік, спочатку про
йдуть попередні турніри в 
шести зонах (65 команд). 
Наприкінці жовтня пере
можці зон розіграють зо
лоті медалі, володарі яких 
водночас"одержать путів
ки до другої ліги. Від на
шої області в цьому турні
рі беруть участь чотири 
клуби: «Радист» — заводу 
радіовиробів і «Ятрань» — 
заводу друкарських маши
нок (Кіровоград), зпам’ян- 
ський «Локомотив» та 
олександрійський «Шах
тар».

На стадіоні «Піонер» 
обласного центру в першо
му матчі мірялися силами 
«Радист» і «Ятрань». Матч 
закінчився перемогою «Ра
диста» з мінімальним ра
хунком — 1:0. «Шахтар» 
виграв у яготннського 
«Кристала» — 1:0. Зпа- 
м’яячани програли київ
ському «Арсеналу» — 2:3.

Наступний тур — 19 
травня.

ХРАМ НА РИСОВОМУ ПОЛІ
Кілька років тому в селі Пурвомартані на Цент- 

ргшьній Яві селянин, що обробляв рисс-ве поде, на
штовхнувся на незвичайний різний камінь. Знахідка 
привернула увагу археологів. Почались розкопни, в 
результаті яких було знай деко індуїстський храм, що 
прекрасно зберігся. Незважаючи на значний вплив 
індійських архітектурних традицій |снуль<пури і ба
рельєфи древнього храму виконано за мотивами 
«Махабхарати»), він, безперечно, створений яванськи- . 
ми майстрами. За кілька століть храм увійшов у зем
лю на шість з половиною метрів.

(АПН).

® Дружбу леліючи, наро
ди краще пізнають один 

І одного, а пізнаючи, взаєм
но збагачуються. Так, 
мій погляд, 
визначити 
них думок
»илсвського І морів» («Промінь»,
присвяченої Добруджі — 
прекрасному краєві соціа
лістичної Болгарії, землі, 
з якою ось уже скоро два 
десятиліття підтримує 
дружні стосунки наша Кі- 

Іроноградніина. Хоча автор 
і і.*е зовсім точно визначив 
жанр книжки — щоден
ник, це скоріше дорожні 
нотатки й нариси, — про
те вона наскрізь пройнята 1 ліризмом,' тим особливим
баченням світу—серцем,-- 
яке властиве кращим тго- 
рям В. Базнлсвського- 
іюега.

Вія уміє за окремими де- I талями побачити головне, 
провідне, розрізнені фак'И 
підпорядковує єдиному па
фосу. Автору віриш, коли 
читаєш, що 'єднання Тол- 
бухіна з Кіровоградом -- 
цс тільки струмок З ПОВІІО- I водної ріки Дружба. Але 
один з тих, що ніколи не 
дають їй пі замулитися, ні 
пересохнути». У книжці 
знаходимо прекрасні сто
рінки про оборону Шпика, 
що стала святешнім міс- 

Іцем на землі брати, ої 
країни, про подвиги ра
дянських воїнів, які брали 
участь у визволенні Болга
рії від фашизму, про спіль
ну працю радянських і І болгарських проектуваль
ників, будівельників, се
лекціонерів ТОЩО.

Перед кожним

можиа 
одну з 
книжки 
«Земля

па 
стисло 
основ- 
В. Бя- 

днох 
1978),

автором

дорожних нотаток завжди 
стоїть проблема співвідно
шення на сторінках книж
ки між інформацією, здо
бутою, так би мовити, 
власним досвідом, і почу
тою чи вичитаною. Не уник 
цієї дилеми й автор «Землі 
двох морів», тим більше, 
що перебування його в 
Толбухінсьному окрузі було 
нетривалим. Однак досвід 
журналіста, гостре око 
письменника, вразливість, 
лірика, здається, забезпе
чили вдалу пропорцію різ- 
коджерельного матеріалу в 
книжці. А спосіб оповіді — 
імпульсивно - асоціативний 
— переплавив увесь мате
ріал, забезпечивши стильо
ву однорідність 
Тому, незважаючи 
яку перенасиченість, 
читається з інтересом 
початку й до кінця.

ЧіІ І1С 
даються 
рактерп. 
то через 
то через спостережені 
звички, навіть через жест 
або репліку. Гадаю, надов
го запам’ятаються корот
кі, проте вражаючі історії 
про Георгія Сотирова, 
який «навіть після смерті 
стискав у руці зброю», про 
скульптора Раді Ангелова, 
який номер 
серия па 
майданчику 
женні пам’ятника жертвам 
Каварнп, про механізатора 
Гїетнра Стомаїова, про 
якого товариші жартома 
говорят!.: '«Серед ночі під
німи його — вирушить у 
поле», про артиста Калчо 
Георгієва. який утверджує 
«мистецтво активного мис
лення», про сина радян
ського лйотчика Борошна, 
збитого на початку війни, 
який (сни), приїхавши до 
Болгарії, приніс на бать-

книжни. 
на де

вона 
від

ікійцікавіше 
людські долі, 
схоплені автором 
факти біографії, 

через

по- 
ха-

віл розриву 
будівельному 
при споруд-

нову могилу жменю рідної 
землі...

Чимало сторінок книжки 
присвятив В. Базилевськчй 
господарському 
болгарських друзів, 
згро-лромислсвих 
лексів, турботі про 
робітниць фабрики 
кард» тощо. Баї ато 
му досеіді є повчального, 
вартого уваги й наших 
господарників.

Актуально звучать наве
дені в книжці слова жур
наліста Гсчсна про злочи
ни фашистів під час мину
лої війни: «Був у Бухси- 
вальді. Не ис просто 
страшно. Це протиприрод
но, неймовірно, десь поза 
межами людської уяви...

У дорожних нарисах 
В. Базилевсьного приверта
ють увагу гарні описи доб- 
руджанських краєвидів і 
заокругленість композиції 
багатьох розділів, тобто 
чисто літературні якості 
книжки. її емоційна насна
женість дає підстави споді
ватися на появу бодай цин 
лу віршів про Болгарію.

Не можна, однак, не єна 
зати й про деякі хиСи 
книжки В. Базилевсьного. 
Так, автор часом збиває
ться на красивість, досить 
далеку від художності. Що 
дає, приміром, такий опис 
моря: «Враження таке, на
че ти присутній на впо
вільнених зйомках і якраз 
іде загадковий монтаж кад
рів вічності». Чи захочеш 
після цього побачити 
справді чудове узбережжя 
Добруджі? На іцастя. таких 
місць у книжці небагато, і 
не еони визначають її 
якість.

Гарно оформлена, ілю
стрована фотознімками, 
ця книжка доносить із 
добруджаиського краю во
логий запах Чорного моря 
і золотий дзвін моря пше
ничного, голоси історії і 
сонячні барви життя су
часного. Вона стане те 
однією ниткою, яка друж
бою єднає радянський і 
болгарський народи.

В. МАРКО.
м. Кіровоград.

досвіду 
, роботі 

комп- 
жінок- 
«Жак- 
в цьо-

„Дніпро“— 
„Зірка“— 
1:0

Після п'ятнадцятиденної 
перерви, викликаної про
веденням зональних зма
гань за програмою VII літ
ньої Спартакіади УРСР, 15 
травня команди другої ук
раїнської зони провели 
матчі чергового — дев’я
того ігрового дня. Кірово
градська «Зірка» виступа
ла на виїзді. В Черкасах 
вона мірялася силами з 
«Дніпром». Господарі май
данчика вирішили дати бій 
гостям з самого початку 
матчу. Вони повели атаки і 
на 17-й хвилині черкаща
нин Усенко виводить свою 
команду вперед. Всі спро
би кіровоградців зрівняіи 
рахунок в першому таймі 
були марними. Після від
починку «Зірка» вела на 
позиції Футболістів «Дніп
ра» наступ широким фрон
том. Здавалося, гол неми
нучий. Успіху могли доби
тися Євтушенко, Карпюк, 
Журавльов. Коли до фі
нального свистка залиша
лося менше двох хвилин, 
комбінацію завершує Во
лодимир Богданов і м’яч 
— в сітці воріт «Дніпра». 
Але арбітр гола не зараху
вав. Черкащани виграли з 
мінімальним рахунком — 
1:0. «Зірка» виступала в 
такому складі: В. Музичук, 
С. Бабенко, О. Смиченко, 
В. Хоопов, В. Мунтян, В. Са
мофалов (В Гошкодера), 
М. Журавльов, Ю. Касьсн- 
кін, О. Алексеев (А. Кар
пюк), В. Богданов, В. Євту
шенко.

Десятий тур відбудеться 
в понеділок, 21 травня. 
«Зірка» в цей день у Гор- 
лівці зустрінеться з «Шах
тарем».

В. ШАБАЛІН.

КОЛИ З’ЯВИЛИСЯ «ЛІТАЮЧІ :
ТАРІЛКИ»!
Дискусії про «літаючі тарілки», як відомо, зараз ду

же модні. Час від часу з різних країн світу повідом
ляють про «неопізнані літаючі об’єкти», що промай
нули на небосхилі. Дехто стверджує, що престо над 
ним протягом десяти хвилин висіло «блюдце», дехто 
азартно доводить існування пришельців з позаземних 
СВІТІВ. І

Але для багатьох учасників бурхливих словесних 
баталій залишаються загадкою час і місце виникнен
ня терміну «літаюча тарілка», вважає римська газета 
«•Темпо». Бона рішуче стверджує, що вперше виїзаз 
«літаюча тарілка» з’явився в трактаті якогось Фран
ческо Бзрдзіні, випущеному в 1676 році флорентій
ською друкарнею «Ванджєгісті е Маттіні». Цейневе- 
линий трактат носив довгу назву «Короткий виклад 
подій, пов’язаних з незвичайним джерелом світла, 
що з’явилося над есісю Тосканою і в багатьох інших 
л’ісцях Італії увечері 31 березня 1676 року».

Франческо Бардзіні, що займався, аби не вмерти з 
■ голоду, продажем парасольок, сучасники називали 

«людиною з дивацтвами». Дивацтво його було в то--, 
му, що він був шалено захоплений астрономієйз.

Але в каталозі відомого флорентійського книжко
вого магазину «Л. Гонеллі е Фільї», заснованого ще 
в 1875 році, повідомлення про трактат Бардзіні по
мічено грифе м «виняткове цікаво». В ньому зберег
лася виписка з трактата, в якій говориться; «Увечері 
дня 31 /лісяця березня року 1676 в небі Тоєкани 
з’явилося тіло у фермі тарілки, що світилося, — чи 
мішка з зерном, а може і снопа, але такого, що ма
ло округлі форми, — яке в мить ока пере/лістилоєя 
з Адріатичного в Середземне /дере. При цьому про
лунало кілька вибухів...». Складач каталога залишив 
на полях помітку: «Абсолютно точно, що при описан
ні НЛО вираз «тарілка» вжито вперше в світі». .

Н. ТЕТЕРіН, 
йор. ТАРС.

Польща. Несильний прилад для визначення 
який відноситься до XVII! століття. Цс один з еісєпона 
тіь державного музею годинників імені Пшипковдьних 
в Енджеюоі. Діє він просто: о дванадцятій годині дня, 
лиш тільки промінь сонця, сфокусований у лінзі, 
торкнеться фітіля мініатюрної гармати, лунає постріл, 
який означає, що настав полудень.
___________________ ■- Фото ЦАФ — ТАРС.

МАВПА-ДОҐЛЯДАЛЬНИЦЯ
Знайома по фільмах картина: обірваний 

ш.ик, кумедна мавпочка у нього на плечі... 
сцена н-ідоумила американського психолога Мері’ 
Джоун Уільярд на дуже оригінальний підхід до роз
в’язання проблеми догляду за прикованими до .ніж
ка чи інвалідного крісла в результаті паралічу. Не ба
гатьом у США по кишені найняти доглядальницю.

Мері Уільярд вирішила звернутися до приматів — 
бони кмітливі, легко піддаються дресируванню. 
Уільярд купила двох капуцинів, Кристел і Тіш, і , 
счала їх протягом року, після «ого віддала «с робо
ту». Кристел потрапила до Уільяма Пауелла, в якого 
паралізована верхня половина тіла. Мзлені.на поміч
ниця вмикала і вимикала світло, подавала ключі, кни
ги, черевики, ставила платівки на програвач, клала 
речі на місце, навіть спробувала годувати сеого ха
зяїна. Хоча останнє у мавпочки виходило досить 
неохайно, все ж Пауелл задоволений. «У Кристел 
свій характер, а головне її достоїнстео — в'чіа не го
ворить зайвого». Свої експерименти Мері Уільярд 
сподівається оформити офіційно і одержати дозвіл 
і а підготовку групи мавп-доглядальниць.

(АПН).

шарман- 
Саме ця

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у ЕІеТСрОД, 

четвер 
і суботу.

наша і 
адреса! 

jbeJ
316050, МСП.

1 м. Кіровоград,
1 вул. Луначарського, 36.

ВІДДІЛ ЛИСТІВ 1 МаСОБОЇ роботи, ВІДДІЛ 
пропаганди —• 2-45-36; відповідальний 
сснретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічнз реданція —

--------------------- —---------- :----------
Друкарня імені Г. М. Димитрова 

еидаеництеа 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, еул. Гпіннн, 2.

БК 24089. Обсяг 0,5 друк. лрк. Індекс 61107. Зам. № 242. Тираж 56 500.


	2630-1p
	2630-2p
	2630-3p
	2630-4p

