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Серед доярок-тритисячниць Петрівського району, які недавно 
зібралися на традиційний «вогник», наймолодшою була Олек
сандра Мороз із колгоспу імені Чначо;*а. Тй було про госо- 
рити з ветеранами праці Г. Я. Борозинець і Л. Р. Маринич: про 
методи праці, секрети майстерності доярок, проблеми тварин
ництва. .. г а

На знімку (зліва направо): доярни-тритисячниці І. я. 
БОРОЗИНЕЦЬ, О. А. МОРОЗ і Л. Ф. МАРИНИЧ. , ., „ .

фото с. АНДРУСЕНКА.

НА ФЕРМАХ —
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

доярки комсомольсько-молодіжного колек
тиву МТФ Несватківського відділка радгос
пу Другого імені Петровського цукрокомбі- 
нату Олександрівськото району.
ВИРОБНИЧІ показно- | 
" ки колективу МТФ І 
Несватківського відділка І 
радгоспу Другого імені | 
Петровського цукроком- і 
біпату—одні з найвищих В 
у районі. І цс за коном ір- І 
вість, вірніше, традиція, Е 
яка міцно вкорінилася в І 
комсомольсько - моло- Е 
діжному колективі, очо- І 
люваному Марією Ми- І 
интчук. Минулого року І 
він добився найкращих І 
результатів у районі, по- І 
сів друге місце в облас- І 
йому змаганні: було на
доєно по 3622 кілограми І 
молока на корову. Вага- І 
то років поспіль цеп ко- І 
лектнв серед лідерів.

Словом, мова йде про 
стабільність, котра є оз
накою високого професіо
налізму і, що не менш 
важливо, ентузіазму, іні
ціативності. За останні 
два роки на ферму при
йшли одинадцятії чоло
вік, значну частину яких 
становлять молоді дояр

ки. Здавалося б, зміна по
колінь негативно вплине 
на виробничі показники. 
Але цього ке сталося. 
Справа тут не тільки в 
хорошій організації пра
ні, а й у ставленні людей 
де роботи.

Кожна доярка пре
красно розуміє цінність 
кормів нинішньої зими, 
якій передувало посуш
ливе літо. Отже, потріб
но економити. Але так, 
щоб це не відбилося на 
продуктивності тварин. 
Ветеран колективу Текля 
Романівна Макуха якось 
сказала:

— Потрібно знати кож
ну корову, не роздавати 
кормів без розбору.

Якщо котрась із доярок 
розсипає додолу корми, 
тут це сприймається як 
надзвичайна подія.

П'ять років тому на 
фермі було впроваджено 
механічне доїння корів. 
Перехідний період, як ві
домо,- найважчий, надов
го він запам’ятався дояр
кам. Ще й нині кілька 
іруп старих корів доять 
вручну. Тому особливо 
турбуються про форму
вання високоякісного ста
да. Не вже сфера діяль
ності зоотсхніка-селск- 
піонера Марії Микитівни 
Скічко. Давно вже тут 
се закупляють теличок 
<ла стороні». Та не тіль
ки селекційною роботою 
займається Марія Мики
тівна. Лекції, які вона 
читає тваринникам, ста
ють їм у пригоді на прак
тиці. Групкомсорг Марія 
Микнтчук каже:

— Цс для нас, моло
дих, хороша школа гос
подарювання.

Чітка організація пра
ці фактор нанголовні- 
їіїші, але не єдиний. З 
першого березня прий
має групу корів молода 
доярка Люба Лисенко. І
згадає добрим словом 
тиру й доброзичливу на
ставницю Теклю Рома
нівну Макуху. В Олы п 
Рудиченко наставницею 
Аїлоніна Миколаївна Бо
рисова. Є кому вчити мо
лодь, є з кого їй брати 
приклад.

Конкурси професійної 
майстерності майстрів 
машинного доїння на 
фермі — традиція. Вони 
допомагають об’єктивно 
оцінити рівень кваліфіка
ції кожної доярки. Дів
чатам, котрі досяглії най
кращих результатів, під
вищується класність. 
Стимул? Безперечно. А 
крім того, прекрасна 
можливість обмінятися 
досвідом, хоча й у по
всякденній роботі секре
тів одна від одної , нетій одна від 
тримают ь.

Не згасає 
ціалістичного 
серед доярок, 
червоний прапор у рай
центрі майорить па честь 
Т. Р. Макухи, яка на-, 
доїла за січень по 375 кі
лограмів молока від ко
рови. Пишаються своєю 
наставницею Люба Ли
сенко та її подруги. І 
кожна прагне випереди
ти ветерана. Тричі на мі
сяць підбиваються під
сумки змагання за дека
ду, а лідерові вручається 
перехідний червоний вим
пел. До 1 і 0-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна колектив зобов'я
зався виконати п'ятиріч.- 
не завдання.

Думають і про перспек
тиву. Цього року почи
нається будівництво но- 
ього чотирирядного при
міщення ферми. І найго
ловніше — спорудять но
вий, добре оснащений 
кормоцех. А пс ой як 
важливо, адже кормокух
ня, яка функціонує нині, 
не повністю задовольняє 
виробничі потреби.

Будуватиметься її но
вий чотирпквартпрішй 
будинок. Поки що у від
ділку існує проблема з 
житлом, тому питання 
добробуту трудівників — 
не на останньому місці. 
І молоді тут стає все 
більше й більше.

Отак і живуть щодня 
доярки з комсомольсько- 
молоді жного колективу. 
Живуть турботами, на
діями і думкою про за
втрашній день.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ЕОГ1ІИК СО- 
змагання 
Сьогодні

А ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ЗА УСПІХ ЗАВТРАШНІЙ
Виготовити понад норму 10 кубічних мет

рів збірного залізобетону — таке зобов’я
зання взяла на себе комсомольсько-моло
діжна бригада Леоніда Коваленка з першо
го цеху заводу будівельних конструкцій ви
робничого об'єднання «Дніпроенергобудіи- 
дустрія«. Про це колектив цеху дізнався на 
зборах, присвячених почину москвичів — 
провести 19 квітня Ленінський комуністичний 
суботник. Бригада Коваленка першою нз 
підприємстві відгукнулася на патріотичну 
ініціативу і закликала всіх працювати по-ле- 
нінськи, по-комуністичному.

В. СТЕЛЬМУХОВ, 
секретар комітету комсомолу вироб
ничого об’єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія».

м. Світловодськ.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

11 лютого Кіровоградськім! 
.міськком Компартії Україпп і 
бюро обласної організації Спіл
ки журналістів України прове
ли прес-конференцію для жур
налістів обласного центру з пи
тань капітального будівництва 
в місті.

З повідомленнями на прес- 
конференції виступили перший 
секретар міськкому партії В. О. 
Сокурспко, голова виконкому 
міської Ради народних депута
тів К. М. Чсревко, керуючий 
трестом «Кіровоградмашваж- 
буд» В. С. Бабій, керуючий 
трестом «Кіровоградміськбуд» 
Г. І. Хищенко, головний архі
тектор міста В. Є. Кривенко

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЖИВЕШ НА СЕЛІ-ЗНАИ ТЕХНІКУ!
ЦК ВЛКСМ, Мінсільгосп СРСР, 

Мінводгссп СРСР, Держкомсіль- 
госптєхніка СРСР, Держпрофосвіта 
СРСР, надаючи винятково важливого 
значення підвищенню ролі комсо
мольських організацій, органів сіль
ського, водного господарства, Держ- 
комсільгосптехніки і професійно- 
технічної освіти в розв’язанні зав
дання повного забезпечення аграр
ного сектора народного господар
ства кваліфікованими технічними 
кедрами, створення надійного ре
зерву їх у кожному господарстві, 
повсюдному практичному втіленні в 
життя лозунга «Живеш на селі — 
знай техніку!», постановили провес
ти з і березня 1980 року по 1 трав
ня 1981 рону Всесоюзний огляд тех
нічної підготовки сільської молоді.

Постанова зобов'язує ЦК ЛКСМ 
союзних республік, крайкоми, об
коми, міськко/ии, райкоми комсомо
лу, Міністерства сільського госпо
дарства союзних і автономних рес
публік, Міністерство радгоспів Ук
раїнської РСР, крайові та обласні 
управління сільського господарства, 
Міністерства меліорації і водного 
господарства союзних республік, 
головні управління, управління та 
об'єднання меліоративного і водо
господарського будівництва, дер
жавні комітети по виробничо-техніч
ному забезпеченню сільського гос
подарства союзних і автономних 
республік, крайові, обласні, районні 
виробничі об’єднання і відділення 
держкомсільгссптехніки, державні 
комітети союзних республік по 
профтєхосвіті, республіканські
(АРСР), крайові, обласні управління 
профтє-хосвіти, рекомендує Раді 
колгоспів Молдавської РСР забез
печити проведення Всесоюзного ог
ляду на високому організаційному 
рівні, наполегливо і послідовно вті
лювати в життя лозунг «Живеш на 
селі — знай техніку!», добиватися, 
щоб кожен молодий житель села в 
хеді огляду оволодів технічною спе
ціальністю, а Аіолодий механіза
тор — суміжною професією, необ
хідними знаннями е галузі техноло
гії виробництва, умів застосовувати 
їх на практиці.

У ході всесоюзного огляду освоє
на увага повинна бути зосередже
на на:

широкому залученні юнаків і діе- 
чат до руху за оволодіння сільськи
ми технічними професіями, підви
щенні якості технічної підготовки 
сільської молоді;

підвищенні кваліфікації і профе
сійної майстерності молодих сіль
ських трудівників;

ЦК ВЛКСМ, Міністерст
во сільського господар
ства СРСР, Міністерство 
меліорації і водного гос
подарства СРСР, Держав
ний комітет СРСР 
робничо-технічному 
безпеченню 
господарства, 
комітет СРСР 
сінно-технічній 
прийняли постанову «Про 
проведення Всесоюзного 
огляду технічної підготов
ки сільської молоді».

по ви- 
за- 

сільського 
Державний 
по профе- 

освіті

своєчасному працевлаштуванні 
випускників СПТУ, загально-освітніх ' 
шкіл, курсів механізаторського все
обучу і закріпленні їх у сільсько
господарському виробництві.

З цією метою комсомольським 
організаціям спільно з господар
ськими органами необхідно:

— провести старанний аналіз тех
нічної підготовки молодих жителів 
села віком до ЗО років, залучити 
юнаків і дівчат, які не мають техніч
ної спеціальності, до організованих 
форм навчання;

— організувати добір і направ
лення молоді за комсомольськими 
путівками в сільські профтехучили
ща, забезпечити своєчасне й безу
мовне виконання народногосподар
ських планів, їх комплектування;

— вжити заходів для розширення 
мережі районних, міжгосподарських 
навчальних комбінатів, філіалів 
СГіТУ, курсів, гуртків механізатор
ського всеобучу безпосередньо в 
господарствах, зміцнювати їх викла
дацькими кадрами з числа спеціа
лістів сільського господарства і до
свідчених виробничників, організу
вати шефство над проектуванням і 
спорудженням будинків навчально- 
курсових комбінатів та навчальних 
класів;

— створити в навчальних комбіна
тах, філіалах СПТУ, на курсах і в 
гуртках міжвсеобуч/ позастатугиі 
комсомольські організації, підви
щувати їх роль в організації на
вчально-виховного процесу;

— удосконалювати організацію 
виробничої практики учнів СПТУ, 
слухачів навчальних комбінатів, кур
сів і гуртків механізаторського все
обучу. Проводити ї'і, як правило, на

базі передових колгоспів, радгоспів, 
підприємств системи Держкомсігь- 
госптехніки і водогосподарських 
організацій;

— добиватись ефективності про
фесійної орієнтації, поліпшення тру
дового виховання школярів, прагну
ти, щоб кожен випускник сільської 
середньої школи, який пройшов 
курс вивчення сільськогосподар
ської техніки за затвердженою про
грамою оволодів у сільському 
профтехучилищі професією механі
затора із скороченим строком на
вчання, активно підгримувати стар
шокласників, які виявили бажання 
г.ід керівництвом досвідчених ме- 
ханізатосів працювати в період літ
ніх канікул на техніці. Подавати до
помогу в обладнанні кабінетів ме
ханізації, навчально-курсових кабі
нетів трудового навчання і профе
сійної орієнтації, зміцнювати мате
ріально-технічну базу учнівських ви
робничих бригад, габооів праці й 
відпочинку;

— активно залучати всіх молодих 
сільських трудівників до шкіл кому
ністичної праці, передового досві
ду, економічних знань, на курси
підвищення кваліфікації, до універ
ситетів сільськогосподарських знань. 
Більше уваги приділяти освоєнню 
механізаторами других і суміжних 
професій;

— організувати роботу по підви
щенню кваліфікації і пеоеатестації 
трактористів-м.ашиністів, шоферів, 
/леліораторів, тваринників і конт
роль за їх своєчасним проведенням.;

— регулярно псоводити конкурси 
професійної майстерності, добива
тись їх масовості;

— розвивати серед сільської мо
лоді раціоналізаторство і винахід
ництво, сільськогосподарське дос
лідництво;

— дбати про створення необхід
них умов для праці, побуту, відпо
чинку і навчання для випускників 
СОТУ, їх філіалів, курсів і гуртків 
механізаторського всеобучу;

— взяти під контроль практику 
застосування пільг, встановлених 
державою для молодих механізато
рів, закріпити за кожним з них до- 
ссідченого наставника;

— всемірно розвиваїи соціаліс
тичне змагання серед молодих ме
ханізаторів за досягнення високої 
продуктивності праці, максимальне 
використання технічних можливос
тей машин, економію пально-мас
тильних матеріалів і коштів на ре
монті

(Закінчення на 2-м стер.
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Ц лютого 1980 рожу

СЕЛІ ТЕХНІКУ!

ОЗласними конферен
ціями завершилися звіти і 
вибори з комсомолі, які 
стали важливою подією з 
житті молоді республіки. 
Про їх підсумки,
які були в центрі 
делегатів, основні 
роботи комітетів 
кореспондентові 
розповів перший 
ЦК комсомолу 
А. І. КОРНІЄНКО.

питання, 
уваги 

напрягли 
ЛКСМУ 
РАТАУ 

секретар 
України

Два рови, що минули з 
часу попередніх звітно-ви
борних конференцій, були 
для республіканської ком
сомольської оргапізаці ї 
надзвичайно важливими і 
насиченими. Воші про
йшли під знаком боротьби 
за виконання історичних 
накреслень XXV з’їзду 
КПРС, постанови листопа
дового (1977 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України в 
питаннях- поліпшення ко
муністичного виховання 
молоді, рішень XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. У цей період бу
ли відзначені 60-річпі юві
леї ВЛКСМ і ЛКСМУ.

Звіти і вибори ще раз 
переконливо продемонстру
вали одностайну підтрим
ку молодим поколінням 
республіки мудрої внутріш
ньої'і зовнішньої політики 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави, гаряче 
схвалення багатогранної 
діяльності Центрального 
Комітету КПРС, Гіолітбю- 
ро ЦК на чолі з иіріши 
продовжувачем ленінсько і 
справи Генеральним сскрс- 

• тарем ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем Л. 1. 
Брежнєвим, готовність 
юнаків і дівчат примножу
вати вклад у зміцнення 
економічної та оборонної 
могутності нашої Батьків
щини.

Виявом величезної пар
тійної уваги до життя, 
справ і турбот КОМСОМОЛІ! 
республіки стала участь у 
■роботі конференції відпові
дальних працівників ЦК 
Компартії України, секре
тарів і членів бюро обко
мів партії, керівників ра
дянських і господарських 
органів, ветеранів партії і 
комсомолу, наставників мо
лоді.

На конференціях, що від
значались діловим настро
єм, високою активністю, 
відбулась грунтовна, 
тсресовапа розмова 
діяльність комітетів 
сомолу по виконанню 
тень партії, -------
Центрального
КПРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, політд- 
ко-виховної роботи», рі
шень . з’їздів ВЛКСМ. і 
ЛК.СМУ, здійсненню пла
нів десятої п’ятирічки, ви
значено чергові завдання 
у світлі рішень лпетопадо- 

! вого (1979 р.) Пленуму 
і ЦК КПРС і грудневого 

(І979 р.-) Пленуму ЦК 
І Компартії України, наміче

но шляхи вдосконалення 
стилю роботи комітетів 
ЛКСМУ.

Особливого 
конференціям 
що проходили 
ріод широко 
підготовки до 110-ї річниці 

і з дня народження В. і. Лс- 
I піна. Тому питання гідної 

зустрічі ювілею вождя бу
ли у центрі уваги їх учас- 

1 ників.
Значне місце в обгоню- 

1 ренпі ДІЯЛЬНОСТІ комітеті:! 
' комсомолу зайняли пи

тання розвитку соціаліс
тичного змагання, участі 
молоді в боротьбі за підви
щення ефективності вироб
ництва і якості роботи.

І У більшості областей де-

зані- 
про 

ко.м- 
рі- 

постапови 
Комітету

значення 
падало тс, 
вони в ие- 

розгорнутої

легатп намітили конкретні 
рубежі, яких комсомоль
ські організації, молоді ви
робничники мають досягти 
у завершальному році п’я
тирічки. Багато уваги було 
приділено формуванню у 
молоді маркснстсьКо-леніп- 
ського світогляду, розробці 
і реалізації комплексної 
програми залучення її до 
науково-технічної творчос
ті, підвищенню ролі ком
сомольських організацій \ 
додержанні режиму еконо
мії матеріально-сировин
них і палнвно-енергетнчннх 
ресурсів, у підготовці висо
кокваліфікованих спеціа
лістів, участі студентів і 
учнів у'суспільно корисній 
праці.

З задоволенням відзна
чали делегати Вороінилої;- 
градської, Донецької, Дні
пропетровської обласних 
конференцій зростаючі мас
штаби 
шефства 
промисловістю 
Лише за минулий 
комсомольськими путівка
ми сюди прибуло 
шести , тисяч молодих доб
ровольців з усіх областей 
республіки.

Про проблему механіза
торських кадрів, розвиток 
наставництва, поліпшення 
профорієнтаційної роботи, 
шляхи закріплення моло
дих трудівників на селі, ор
ганізацію їх дозвілля 
йшла мова па звітно-вибор
них конференціях Він-. 
ннцької, Ровенської, Пол
тавської, Чернігівської, 
Тернопільської, Хмельниць
кої та інших областей. За 
звітний період досвід Київ
ської обласної комсомоль
ської організації по роз
витку руху «Тваринництво 
— ударна справа комсомо
лу» схвалено ЦК комсомо
лу республіки ї ЦК 
ВЛКСМ. За комсомоль
ськими путівками в цю га
лузь щороку направляє
ться більше тисячі юнаків 
і дівчат.

У ході звітно-виборної 
кампанії відбулась заінте
ресована розмова про шля
хи дальшого організацій
но-політичного зміцнення 
комсо м ол ьськн х організа
цій. У республіканську 
комсомольську організацію, 
що налічує інші в своїх ря
дах 6,5 
тільки 
влилося 
кращих 
ків, 
Поліпшився склад 
польських кадрів і активу. /

Однак, як відзначалось І 
у виступах, окремі коміте
ти 
ще 
їх

комсомольського 
лад вугільною 

Донбасу, 
рік за

близько

Всесоюзний огляд завершиться 
Всесоюзним екзаменом сільської 
молоді з технічної підготовки, який 
буде проведено з 1 березня по 
1 травня 1981 року.

У цей період буде визначено сту
пінь технічної підготовки і профе
сійної майстерності сільської моло
ді, проведено атестацію молодих 
механізаторів районними постійно 
діючими атестаційними комісіями у 
встановленому порядку.

Такими, що склали Всесоюзний 
екзамен, вважатимуться:

— юнаки і дівчата, які до завер
шення огляду оволодіють техніч
ною спеціальністю;

— молоді механізатори, меліора
тори, які в ході огляду підвищать 
свою класність або успішно закін
чать школи комуністичної праці, пе
редового досвіду, економічних 
знань, курси по вивченню нової тех
ніки та інші ферми підвищення про
фесійної майстерності.

Для нагородження переможців 
огляду серед республіканських, кра
йових, обласних, гліських і районних 
комсомольських організацій, пер
винних комсомольських організацій 
колгоспів, радгоспів, інших сіль-

кількості 
ЗО рокіз

і дівчат у 
польових

ськогосподарських підприємств, ор
ганізацій і підприємств меліорації 
та водного господарства, Держком- 
сільгосптехніки, СПІУ встановлено 
спеціальні дипломи.

Встановлено, що переможцями 
серед первинних, районних, міських, 
обласних (крайових, республікан
ських) комсомольських організацій 
визнаються організації, які забез
печили:

— навчання найбільшої 
сільської молоді віком до 
технічних спеціальностей;

— активну участь юнаків 
проведенні механізованих 
робіт;

__ постійне зростання кваліфікації 
молодих механізаторів, участь кож
ного з них у конкурсах професійної 
майстерності.

Вирішено підсумки огляду і екза
мену на місцях підбити у квітні 1981 
року на відкритих комсомольських 
зборах колгоспів, радгоспів, інших 
сільськогосподарських підприсмсгз, 
підприємств меліорації і водного 
господарства, Держкомсільгосптех- 
і-ііки, СИТУ, а в районах, областях, 
краях, республіках — на робочих 
планерках, нарадах молодих меха
нізаторів.

Редакції газети «Комсомольская 
правда», журналів «Сельский мехз-

низагор», «Сельская молодежь», 
«Профессионально-техническое об
разование», республіканських, кра
йових, обласних молодіжних газет і 
журналів, редакції центральною та 
місцеаото радіомовлення і телеві
зійних передач для молоді покли
кані широко висвітлювати хід оглч- 
ду, розповідати про досвід спільної 
роботи комсо/лольських організацій 
господарських органів, органів про
фесійно-технічної освіти по розгор
танню масового механізаторської о 
всеобучу сільської молоді, широ
кому залученню юнаків і дівчат до 
боротьби за високоефективне вико
ристання сільськогосподарської тех
ніки.

* # *
ЦК ВЛКСМ, Міністерство меліора

ції і водного господарства СРСР, 
Державний комітет СРСР по вироб
ничо-технічному забезпеченню сіль
ського господарства і Державний 
комітет СРСР по професійно-техніч
ній освіті висловили тверду впевне
ність, що комсомольські організації, 
юнаки і дівчата села візьмуть актив
ну участь у Всесоюзному огляді й 
екзамені технічної підготовки сіль
ської молоді, внесуть гідний вклад 
у боротьбу за втілення в життя ле
нінської аграрної політики Кому
ністичної партії Радянського Союзу.

Молоді виборці 8 агітпункті.

«ЧИ ВСЕ
ПІДБИТО ПІДСУМКИ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ НА КРАЩУ ПРОПАГАНДУ КНИ

ГИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ПРОПАГАНДИ 8 1979 РОЦІ.

Тетяні Клименко односельці виявили довір’я — назва
ли кандидатом у депутати обласної Ради народних депу
татів.

На знімну: пг.еновик колгоспу імені Мічуріна 
Нозгсрсдківсьногс району Т. КЛИМЕНКО.

Фото І. КОРЗУНА.

післяЛ
ВИБТМПН/

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ЕЛЕКТРИКА?»

мільйона чоловік, 
в минулому році 

понад 840 тисяч 
молодих робігпп- 

колгоспннків, учнів, 
комсо-

комеомолу працюю іь 
слабо, безініціативно, 
захльостують паперо- 

творчість і засідательська 
метушня, мають місце ви
падки порушення комсо
мольцями трудової *і гро
мадської дисципліни, Ста
туту ВЛКСМ.

Комі готи комсомолу під
били підсумки звітів і ви
борів, розробили і здійс
нюють заходи ііо реаліза
ції пропозицій і критичних 
зауважень, висловлених па 
зборах у первинних органі
заціях, районних, міських і 
обласних конференціях.

І

У рейдовому матеріалі 
під таким заголовком, на
друкованому в «Молодому 
комунарі» за 15 грудня 
1979 ропу, 
Кіровоградська 
«Сіл ьгосп комплект» 
сільгосптехніки за 
номне витрачання 
трич.чої енергії.

Як повідомив керуючий 
конторою Б. Максимов, ви
ступ газети обговорено на 
засіданні технічної ради. 
Критику визнано справед
ливою.

Для постійного контролю 
за економним витрачанням 
енергії в облконторі ство
рено спеціальну комісію, 
яку очолив головний інже
нер В. Горовий. їй доруче
но разом із керівниками 
дільниць щомісяця переві
ряти хід боротьби за ощад
ливе витрачання струму. 
Результати перевірок роз
глядатимуться на засіданні 
технічної ради.

Розроблено заходи, що 
сприятимуть раціональні
шому використанню елек
троенергії. Зонрема, на 
складах будуть встановле
ні групові освітлювальні 
щитки, що включатимуться 
в разі необхідності; ван
тажно - розвантажувальні 
операції з допомогою коз
лового крана скорочувати
муться за рахунок вико
нання цих робіт автона
вантажувачем; суворо кон
тролюватиметься час «ми
кання і вимикання освіт
лення на території бази. 
До 15'лютого нинішнього 
рону планується ввести в 
дію котельню для обігрі
вання приміщень, лка пра
цюватиме на рідкому па
ливі.

за 15 
критикувалась 

конторі 
обп- 

нсеко- 
елеи-

«Книга йде поруч люди
ни все життя. Не випадко
во її називають другом і 
пораднином. Ще дитина 
тільки вчиться розуміти 
навколишній світ, а вже 
батьки, вихователі вводять 
п у нього, читаючи книги... 
Минають роки, зростає лю
дина, збагачується життє
вим досвідом, і завжди по
руч — книга».

Ці ХВИЛЮЮЧІ рядки — і 
передової статті компаиі- 
ївськбі районної газети 
«Прапор Леніна». Зміст їх 
багато в чому розкриває 
один із цікавих напрямків 
роботи газет області по 
пропаганді літератури, а 
саме: формування в людей 
усвідомлення неперехідно
го значення книги в нашо
му житті, любові до неї як 
до найглибшого джерела 
знань. 'Гак, саме книга, і в 
першу чергу вона, допома
гає кожному з час пізнава
ти людей, відчувати і ро
зуміти прекрасне, виявля
ти і розвивати свої при
родні здібності, обдару
вання. Такі небуденні дум
ки часто зустрічаються у 
багатьох публікаціях пе
ріодичних видань — будь 
то тематичний огляд літе
ратури чи відгук читача 
па щойно прочитаний твір.

Особливо помітне місце 
па сторінках видань від
водиться пропаганді тво
рів В. І. Лспін.ч, книг про 
ЙОГО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ.

Якщо говорити мовою 
цифр, то всього торік кож
на газета представила на 
своїх сторінках в серед
ньому по 100 —110 назв 
книг різної тематики. І 
найпомітніше місце відве
дено пропаганді суспільно- 
політичної літератури. З 
номера в номер йшла ціна-

ва і хвилююча розмова про 
книгу Я. І. Брежнєва «Ці
лина». Своїми думками, 
враженнями від прочитано
го поділилися колишні ці
линники, ветерани колгосп
ного руху, передовики ви
робництва, молоді хліборо
би. У більшості газет на
друковано і розповіді про 
героїв «Цілини» Данила 
Нестеренка, Василя Рагу- 
зова та інших.

З-поміж матеріалів, 
представлених па конкурс, 
вигідно відрізняється до
робок світловодської мі- 
ськраіїоніюї газети «Над
дніпрянська правда», 
діє опорний 
ліканського 
«Дніпро», а про його рего
ту, про ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКО

ГО відділення Товариства 
книголюбів, про досвід ро
боти працівників книжко
вих магазинів та бібліотек 
періодично розповідається 
в тематичній сторінці 
«Книголюб».

Великий розділ у пропа
ганді книги займає озна
йомлення читачів із жит
тям, творчими задумами 
письменників, особливо ви
хідців із нашого краю. 
Прикладом тут може по
служити по’.юукраїнська 
районна газета «Радянське 
село». Протягом року па її 
сторінках опубліковано чи
мало цікавих кореспонден
цій до ювілеїв О. Пушкі
на, М. Осгровської о, М. Ба
жана, письменників — гос-

Тут
пункт респуб- 

видавннціва
:.-Зо-

теп району Євгена Долма- 
товського, Василя Коза
ченка, Віталія Логвянепка, 
Євмепа Доломана — пред
ставлено в тематичному 
розвороті.

Шкроно пропагують су
часну радянську політичну 
і художню літературу, по
стійно зміцнюють свої 
зв’язки з книжковими ма- 
і антами, видавництвами, 
у дос ковалюють спстс я у 
подачі літературної кри
тики, використовуючи при 
цьому різноманітні публі
цистичні засоби, редакції 
но в о а р х а н гел ьс ь кої, іюсо- 
мпргородської, головаиів- 
ської, ульяновської, уегн- 
півської районних газет. 1 
все ж перевага віддава
лась тим засобам масової 
інформації і пропаганди, 
які оперативно і дохідли
во пропагували літературу 
про соціалістичний спосіб 
життя, про боротьбу ра
дянського народу за здійс
нення соціально-економіч
ної політики партії.

Серед редакцій міськра- 
йонкнх, районних газет і 
районного радіомовлення 
першу премію в сумі 80 
крб. присуджено редакції 
світловодської міськрайон- 
ної газети «Наддніпрян
ська правда», другу пре
мію в сумі 60 крб.—редак
ції компаніївської район
ної газети «Прапор Лені
на». третю премію в сумі 
40 крб. — редакції ново- 
української районної газе
ти «Радянське село».

Заохочувальними пре
міями (по 35 крб. кожна) 
відзначено редакції ново- 
миргородської. новозрхач- 
тельської районних газет 
та редакцію Олександрій
ського районного радіо
мовлення.



люзаюл-о рожу
сг 3 cmop.

Трн дні на Кіровоградщині перебувала 
і| група журналістів обласних молодіжних 

газе. України. Гості познайомилися з 
(досвідом роботи редакцій обласних газет 

«Кіровоградська правда» та «Молодий 
комунар* по комуністичному вихованню 
молоді. Питання партійного керівництва 
комсомолом, удосконалення стилю робо- 
™ Р.?>,,?ОМУ Л КСМУ в період підготовки до 
110-і річниці В. і. Леніна, підготовки та 
проведення Всесоюзної Ленінської пере
вірки та інші були обговорені у Ленін- 

Іському райкомі комсомолу обласного 
центру.

ї азетярі були також гостями комсо
мольської організації заводу «Червона 
Зірка*, здійснили екскурсії на хутір На
дія та а село Павлиш Онуфріівського ра
йону.

На -
Паалиші, 

И ського. 1_

знімку: група журналістів у 
•■ в школі імені В. О. Сухомлин-

Фото і. КОРЗУНА.
т •зяи^ивижі п

ДО ДНІВ КУЛЬТУРИ 
ЧССР В СРСР

свято 
ьрлтньої
КУЛЬТУРИ

З 25 лютого по 5 бе
резня в нашій країні про
ходитимуть Дні культури 
Чехословацької Соціаліс
тичної Республіки. Вони 
присвячені о5-Й річниці 
визволення Чехослокач
чинії Радянською Армією 
від пімецько-фашист- 
ських загарбників і іО-й 
річниці підпінанпл ново
го Договору про друясбу, 
співрооітнкцтво і взаєм
ну допомогу мій; СРСР і 
ЧССР. Організатором ни
нішніх Днів є Міністер
ство культури Словаць
кої .Соціалістичній Рес
публіки.

З Чехословаччини в на
шу країну приїде велика 
група діячів культури і 
мистецтва.

У Великому театрі в 
Москві і Київському те
атрі опери та оалегу 
імені Т. Г. Шевченка при 
йдуть гастролі Словаць
кого національного теат
ру з Брагісяави. який 
відзначає цього року свій 
бі.'-річнии ювілей. На його 
кону виросли такі чудові 
майстри оперної сцени, 
як Дворськин, Груиант, 
.Кіттиарова, копяак. що 
з успіхом вис гупали в ба
гатьох оперних театрах 
світу.

У Москві. Уфі. Улья
новську, Волгограді ви
ступить Словацький ка 
мерний оркестр. За ві
сімнадцять років свого 
існування він дав майже 
тисячу концертів. У його 
репертуарі —музика Про- 
кофєва. Віпальді. Генде- 
ля, Баха та багатьох ін
ших композиторів. В од
ному із своїх інтерв ю 
художній керівник колек
тиву Богдан вархал ска
зав:

— У мене багато дру
зів серед радянських му
зикантів. особлива друж
ба мене зв'язує з Воло
димиром Співаком. Він 
виступав з нашим ор
кестром. коли приїздив у 
Вратіславу. в 11.ідянсько- 
му Союзі ми гастролюва
ли вже п’ять раз і завжди 
привозили з братньої 
країни найтепліші спога
ди...

У Воронежі дасть кон
церти ансамбль иародно- 
іо танцю «Вршатець*.

Вокально - інструмен
тальний ансамбль «Мо
ді* — один із найпоиу- 
лярніших у чехословаць
кої молоді — виступить 
в Ашхабаді та Баку, а 
ансамбль «Модус» — у 
Тольятгі і Волгограді. Ра
дянські любителі естрад
ної музики зможуть по
бувати також на концер
тах Карела 1’оттд, Гелемн 
Вондрачкової, Гани Заго- 
ровоїі Петра Рсзека.

Чехословацька культу
ра буде представлена й 
ляльковим театром з міс 
та Градець Крайове, кот
рий дасть вистави для 
дітей і дорослих у Москві 
і Рязані.

У рамках Днів культу
ри ЧССР в СРСР відбуду
ться виставки картин і 
графіки сучасних чесь
ких та словацьких ху
дожників, буде організо
вано виставки книг, ке
раміки, театрального 
плаката, всесвітиьовідо- 
мого чехословацького 
скла та біжутерії.

Такі лише деякі заходи 
шініщиїх Днів культури 
ЧССР в СРСР. Усього ж 
у Радянський Союз при
їде понад тисячу пред
ставників чехословацької 
культури. «Географія* їх
ніх виступів — від Мін
ська до Іркутська.

О. СПІРІН, 
власкор АПН. 

Братіслава.

ЗАВЕРШИЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ВФДМ
КОПЕНГАГЕН. (ТАРС). 

Тут завершилося засідан
ня виконкому Всесвітньої 
федерації демократичної 
молоді. Понад 190 пред
ставників 74 національ
них і 12 міжнародних ор
ганізацій молоді всіх кон
тинентів протягом трьох 
днів обговорювали най- 
пекучіші проблеми сучас
ності, намітили завдання 
в боротьбі за мир, зп при
пинення гонки озброєнь і 
за роззброєння, за націо
нальну незалежність, де
мократію і соціальний 
прогрес.

У роботі виконкому 
брала участь делегація 
радянської молоді.

Питання боротьби за 
мир, розрядку міжнарод
ної напруженості зайня
ли центральне місце в 
ході дискусії. Делегати 
схвалили декларацію по 
проблемах миру і роз

зброєння, в якій дали ви
соку оцінку послідовній 
політиці миру, що її про
садять соціалістичні краї
ни, рішуче засудили во
рожу справі миру і роз
рядці діяльність адмініст
рації США і мілітарист
ських кіл НАТО.

У документі підкрес
люється, що політика ки
тайського керівництва 
являє собою постійно зро
стаючу загрозу мирові і 
міжнародній безпеці, зми
кається з політикою н|ай- 
більш реакційних імпе
ріалістичних кіл США і 
НАТО.

Учасники засідання ви
конкому ВФДМ заявили 
про свою рішучу під
тримку справедливої бо
ротьби народів і молоді 
країн Азії, Африки і Ла
тинської Америни,

У резолюції щодо Аф
ганістану висловлено га

рячу солідарність і рішу
чу підтримку процесу ре
волюційних перетворень, 
яні відбуваються в країні.

У декларації щодо 
Олімпійських ігор рішуче 
засуджується пропаган
дистська кампанія адмі
ністрації США, спрямова
на на підрив міжнародно
го олімпійського руху. 
Успішне проведення Олім
пійських ігор у Москві, 
гозориться, зокрема, в 
цьому документі, стане 
важливим вкладом у зміц
нення розрядки міжна
родної напруженості. Ми 
звертаємось до всієї мо
лоді світу, підкреслює
ться наприкінці деклара
ції, із оакликом подати 
повну підтримку прове
денню Олімпіади-80 у Мо
скві і внести активний 
вклад у зміцнення олім
пійських ідеалів.

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

ПОДІЇ,

ФАКТИ,

І
КОМЕНТАР

З районного міста Свид
ини, що лежить у перед- 
і ір’ях .Карпат, почався 
традиційний похід сту
дентів словацьких вуз.в 
на перевал Дукла. або. як 
його тут називають, «во
рота свободи*. 35 років 
тому на Дуклі йшли 
пеклі бої військ 4-го 
раїнського фронту 
дяиської Армії і 1-го 

армій-хословацького 
ського корпусу за визво
лення країни 
шизму.

від фа-

ВИКРИТТЯЛЮДИНА, ЯКА КРАДЕ КИСЕНЬ
Ім’я його — Даніел 

Кейт Людвіг, йому давно 
за вісімдесят, а багатство 
його оцінюється від 3 до 
5 мільярдів доларів. Ві
домі тільки дві його фо
тографії: за гроші ба;4> 
тієві вдається забезпечу
вати свою невідомість. 
Живе він тихо, але діяль
ність його досить небез
печна. Справа в тому, що 
1967 року всього за три 
мільйони доларів він при
дбав значну частину ама
зонських джунглів, засну-

сав компанію і став ви
рубувати ліси. За десять 
років було знищено 11 
мільйонів гектарів.

Вчені підрахували, що 
джунглі Амазонки, де 
росте третина дерев пла
нети, за рік виробляють 
50 процентів світового 
запасу кисню. Наслідки 
знищення цих лісів, на їх 
думку, можна порівняти 
з катастрофою, яка може 
статися, якщо висохне 
один із окірнів.

(АПН).ЗА РЕЦЕПТОМ ТЕЛЕЕКРАНА
Недавно по першій 

програмі австрійського 
телебачення (ОРФ) буз 
поірзаний черговий те- 
ледетектив «Деррік*. Цьо
го разу злочинець спо
кійнісінько розправляє
ться з власною дружи
ною, штовхаючи її під 
колеса автомашини. І, як 
звичайно, не залишає ні
яких слідів. Слідчий і тут 
демонструє своє мисте
цтво у розкритті склад
ного злочину.

Продовження фільму 
відбулось наступного
дня... У самому центрі 
австрійської столиці під

колеса грузовика потра
пила жінка, яі|і стояла 
біля переходу, чекаючи 
зеленого сигналу світло
фора. її штовхнув під ма
шину невідомий чоловік, 
який таким чином точно 
повторив у житті те, що 
напередодні побачив на 
екрані телевізора.У керів
ництва ОРФ один аргу
мент — згідно з прове
деним опитом серія «Дер- 
ріх» збирає біля екранів 
найбільшу кількість теле
глядачів. Було б цікаво, а 
там хоч трава не рости!

(АПН).

Тут відкрилась націо
нальна конференція Сою
зу молодих робітників за 
визволення — американ
ського комсомолу, який 
відзначає в ці дні десяти
річчя з дня свого засну
вання. вона присвячена 
питанням вироблення 
стратегії мсщодіясного ру
ху Сполучених Штатів у 
новому десятиріччі, на
сущним проблемам аме
риканських юнаків і діь- 
чат.

Виступаючи на конфе
ренції, національний го
лова організації Дж. Стіл 
розповів про славний 
шлях, пройдений передо- 
г.им загоном молоді і сту
дентів США, спинився на 
поточних завданнях Сою
зу в світлі президент
ських виборів, що мають 
відбутись цього року. 
Стіл піддав гострій кри
тиці політику адміністра
ції США. яка посилює на
ступ на життєві інтереси 
трудящих і молоді на до
году військово-промпсли- 
рому комплексові.

Па конференції з ві
тальним словом виступив 
іенеральний секретар 
Компартії США Гес Хол.і, 
який закликав американ
ських комсомольців ак
тивізувати кампанію ви
криття небезпечних імпе
ріалістичних замірів Ви- 
шінгтона.

з

Пролог
Хтось сміливо посту

кав у шибку. Карін із жа
лем розплющив очі, усе 
ще з полоні сну, перебо
рюючи бажання знову 
припасти до подушки, 
прислухався. Може, на
снилось? Ні, стук повто
рився. Накинувши на пле
чі піджак, Сергій піді
йшов до вікна. Мороз 
ще не встиг повністю 
розмалюзати все скло 
своїми казковими візе
рунками, і Карін розгле
дів, як химерно пританцьовуючи від холоду, (грудень 
1921 року здарив тріскучими морозами) тупцюзався 
за шибкою чоловік у шкірянці. Сергій упізназ кре
мезну постать товариша по роботі Пазла Тимофеева, 
колишнього моряка, тепер слисаветградського че
кіста. Поглянув на стінний годинник. Шоста ранку. ' 
Швидко одягнувся і вискочив на вулицю.

— Що трапилося?
Збирайся. Тебе Горожанін терміново викликає 

до Миколаєза. і
Розпитувати, що до чого, Сергій не стаз. Раз викли

кають — значить, треба.
Через кілька годин по тому єлисаветградські че

кісти прозели облаву на Мотузянці — в районі, де в 
землянці робітника ельвоотівського зазоду Бориса 
> іознякоза квартирував Сергій. Розшукували кількох 
осіб і серед них елегантно одягнену худорляву жін
ку років тридцяти, яка також цікавилася у жителів 
Нозомиколаівки та Мотузя.нки, де живе Черненко... 
Але незнайомка разом з іншими підозрілими ніби 
крізь землю провалилася.
...Черненка, як такого, насправді не існувало. Під цим 
прізвищем молодий єлисазетградський чекіст Серпи 
Карін розкрив і допоміг ліквідувати пеглюрівське 
підпілля у позіті.

З резолюцію
Подвір’я єлисазетградського військкомату. Осібно, 

купками стоять деброзопьці, майбутні воїни Черзо- 
ної Армії. До них підійшов кремезний, оперезаний 
кулеметними стрічками моряк. Він зупинився біля 
високобайрацьких добровольців. Іван Заєць, Олек
сандр Фабрика, Сергій Карін та ще кілька сільських 
хлопціз з цікавістю обертаються на його голос.

— Я командир бронепоїзда «Смерть білим». Прав
да, його ще не існує, але він буде! Хто хоче служити 
в команді бронепоїзда? Дамо білякам прикурити. Ну, 
хлопці? ;

Усі ніяково поглянули один на одного. Спокуслива 
пропозиція. Сергій на мить уявив себе обперезаним 
кулеметними стрічками...

— Та ми...
— Що? Стріляти не вмієте? Навчимо. На біда. Бу

ло б із чого, — додав з ледь відчутною гіркотою з 
голосі матрос. — То як? Згода?

Юнаки переггянулись:
— Згода!
Так Сергій Карін стаз бійцем бронепоїзда «Смерть 

білим!». Якраз у цей період тяжких боїз не було, і 
новобранці брали участь тільки в невеличких сутич
ках з кількома загонами махновців, які пробивалися 
до Чорного лісу.

Трапилося так, що вперше зивела Каріна з черво- 
ноармійських лаз не куля, а хвороба. Прикуззв до 
ліжка тиф, яким перехворіла майже вся команда...

Знайшлися в селі люди, які повідомили денікін- 
ській контррозвідці, що у Високих Байрзкех перехо
вується хворий червоноармієць...

...Дев’ятнддцілого грудня у даері хатини багато
дітного селянина Каріна загупали:

— Відчиняй! Є діло!
— Хто там серед ночі? — спокійно оззезся Тара: 

Карін, спостерігаючи, як син похапцем одягається, 
ззодить запобіжник нагана, і завмирає біля вікна. 1

— Відчиняй, бо гірше буде,—погрозиз чийсь голос.
— Не відкрию. Ідіть до старости, нехай він прийде. 

Тоді впущу. Хто знає, що ви за люди.
Під вікнами почулися кроки. Дзенькнуло скло, і мо

розне повітря увірвалося до хати. Темна постать ви
різьбилася на тлі зоряного неба: хтось, обіпершись 
ліктями на підєіконня, намагайся влізти до кімнати.; 
Сергій вистрелив. Незваний гість сповз донизу. Під 
вікном вилаялися... Згодом чиясь рука обережно по
клала на підвіконня гранату з висмикнутим кільцем. 
Каріни почули, як загупали віддаляючись кроки. Де- 
нжінці втікали подалі від вибуху, який ось-ось мэз1 
пролунати.

Сергій зрозумів, що добігти до вікна і відкинути . 
гранату подалі не встигне. Збиз її подушкою...

Минали секунди, що видавались вічністю, а вибуху 
не було. Сергій збагнув — у нього є шанс врятува
тись. І в той момент, коли денікінці ще чекали ви
буху гранати, вискочив у вікно...

...Через дза тижні разом з червоноармійським пол
ком Карін повернувся у Високі Байраки. Садибу бать
ка застав напівзруйновзною, пограбованою...

Тиф усе ж дав ускладнення, і згодом Сергія визна
ли непридатним до військової служби... Але вже че
рез рік Карін став чекісто/я.

Ю. ДМИТРЕНКО. 
(Далі буде).
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СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

яВСІ ПРОФЕСІЇ ВАЖЛИВІ
«Всі професії важливі — 

вибирай на смак» — ве
чір на таку тему відбувся 
у другому загоні дитячого 
санаторію «Пролісок», що 
в селі Озерах. Про профе
сії розповідали самі 
школярі, виступаючи у

ВДЯЧНІСТЬ

ДОЗЕМНИЙ
ШІН, 
!ЧИГ£ЛЮ!

■ ■■

ролі шофера, тракториста, 
доярки, сталевара, тесля
ра, шахтаря, лікаря, вчите
ля, садівника. Свої висту
пи четверто-і п’ятикласни
ки доповнювали розпові
дями про роботу своїх 
батьків, старших братів і

З пошти відділу 
шкільної та студент
ської молоді.

Зустріч — це завжди 
радість. Зустріч зі стари
ми друзями — радість 
подвійна. А з наставни
ками, учителями — то 
вже велике свято. Саме 
таким святом став тра- 

• дпційнин вечір зустрічі 
випускників у Кірово
градській середній школі 
№ 34 імені В. І. Леніна.

Діяло не всі професії, 
що є на землі, представи
ли гомінливе студентське 
плем’я та молоді робіт
ники. Тут і «фізики», і 
«лірики»: будівельники, 
токарі, майбутні кон
структори, пілоти, політ- 
працівники, геологи, офі
цери, лікарі... Лише ви
пускники минулорічною 
нашого 10-1 класу вча
ться і працюють майже 
за п’ятнадцятьма спеці 
альностями. І помисли 
кожного з нас звернені 
до вчителів, які, вкла
даючи в благородну пра
цю свою весь жар не
втомних сердець, озброї
ли нас 
дійною 
життя, 
слова вдячності на вечо
рі тим, хто вчив нас чи- 
'іати і писати, знайомив 
із законами розвитку су
спільства, тлумачив за
юши Ома і Ампера, хто 
цього літа виряджатиме 
и життя шістнадцятий 
випуск нашої школи — 
О. Л. Корсунській, Л. Д. 
.Мсльннцькому, М. К. 
Хпжняку, Я. Л. Берману 
та багатьом іншим.

Іружиий педагогічний 
колектив по праву гор
диться своїми вихованця
ми і робить усе для того, 
щоб і випускники ниніш
нього, ленінського року 
стали гідними продовжу
вачами славних традицій 
школи, яка носить ім’я 
дорогого Ілліча. З тепли
ми напутніми словами 
до випускників 1980 року 
звертаються директор 
школи Б. І. Грнцель, сту
дент Московського фізи- 
ко-технічного інституту 
Олександр Бєлявіи, .сту
дентка Харківського ін
ституту радіоелектроніки 
Наталя Маиелюк. Вони 

І закликають до наполег
ливого оволодіння осно
вами наук, до праці, яка 
утверджує і робить здійс
ненними пайсміливіші за
думи і мрії. Бо зі шкіль
ної стежини починається 
шлях у велике життя, 

її, ту стежину, ми не 
забудемо повік. Спасибі 
тобі. Вчителю, що був ти 
пй пій вірним поводирем.

Л. МАЛИНОВСЬКА, 
студентка Львівсько
го держуніверситету 
імені І. Франка.

^Молодий кожу вар**

сестер, піснями і віршами, 
присвяченими улюбленій 
професії.

Виступали на вечорі і 
хлібороби. Вони повідали 
дітям про землю і ціну 
хліба, про свою нелегку і 
таку потрібну людям пра
цю.

О. ГАРКУША, 
вихователька санато
рію «Пролісок».

Світловодський район.

СЛОВО
ПРО ТОВАРИША

14 лютого 1980 року

МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ЦЯ РОЗПОВІДЬ ПРО молодого

СІЛЬСЬКОГО ЛІКАРЯ, ЩО МЕШКАЄ

В КЕТРИСАНІВЦІ БОБРИНЕЦЬКОГО

РАЙОНУ. А СКОРІШЕ ВСЬОГО, ЦЕ -

КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ПОРТРЕТА

ОЛЕКСІЯ ЛЮБАРЯ, ДЕПУТАТА СІЛЬ-

СЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ. ■
Л;

шш ЛЮДИНИ ІЗ СОРОМ’ЯЗЛИВОЮ по-

СМІШКОЮ НА ВІДКРИТОМУ ОБЛИЧ
ж-

ЧІ, ОБВІТРЕНОМУ СТЕПОВИМИ ВІТ
о 
"і

РАМИ ЗИМОВИХ І ВЕСНЯНИХ ДОРІГ, я

рокуЗ початку
відділ отримав 495 
листів.

ДОСВІД

ШКОЛА

знаннями — на- 
перепусткою в 
Тож найперші

За профілем виробни
чого навчання і:|аша шко- 
ла-інтернат готує кіноме
ханіків. До послуг учнів — 
демонстраційний зал на 
70 місць, лабораторія, 
більше десятка кіноапа
ратів, на яких проводя
ться практичні заняття зі 
енладання і ремонту ок
ремих деталей. Веде ні- 
носправу учитель трудо
вого навчання Олег Тихо- 
новим Осипенно —досвід
чений, умілий педагог. 
Вироби його ЕИХОїрНЦІВ 
експонувалися навіть на 
міжнародних виставках 
юнацьної технічної твор
чості. А недавно досвід 
роботи викладача уза
гальнив обласний інсти
тут удосконалення вчи
телів.

Щороку кілька десят
ків старшокласників по
стають перед держав
ною атестаційною комі
сією і екзамен на здо
буття професії кіномеха
ніка витримують успішно. 
Шестеро минулорічних 
випускників уже добре 
зарекомендували себе 
на роботі у клубах і бу
динках культури Кірово
града, Долинського, 
Олександрійського райо
нів. Ще дванадцятеро на 
службі в армії займаю
ться кіносправою.

А недавно, готуючись 
до місячника оборонно- 
масової роботи, шкільний 
комітет комсомолу вирі
шив уперше провести 
конкурс на кращого чі- 
нодемонстратора. Учас
ники змагалися у склею
ванні фільмокопій, за
ряджанні і пуску кіно
апарата, регулюванні чіт
кості звуку і зображен
ня, дотриманні 
техніки безпеки. Серед 
десятикласників, 
запропонували найсклад
нішу програму, перемог
ли Михайло Мовчан і 
Анатолій Лапчук. Серед 
дев’ятикласників — Кузь
ма Федченко. Конкурс 
сприяв популяризації 
професії.

Б. ЯРМОЛЕНКО, 
директор Олександ- 
рівської школи-ін- 
тернату.

правил

яким

За вікном хазяйнувала 
примхлива зима,'а тут, у 
кімнаті, багатоголоссям 
звуків хвилювалось ліго. 
Мелодія, що линула з со
пілки чарівника, збуджу
вала в уяві картини со
нячної днини: то спокій
но відзеркалювало плесо 
озера, а на березі пасла
ся худоба, ліниво пощи
пуючи траву, то палі газ 
легенький вітерець і пе
решіптувався з листочка
ми: то шугала у небо піс
ня жайворонка і линула 
звідти па розімлілу віл 
сонця землю...

Дивовижними були 
пальці музиканта, які то 
рухалися з величністю 
лебедів, то зривались у 
нестримному ритмі.

Чарівник той—студент 
III курсу музично-педа
гогічного факультету Кі
ровоградського педаго
гічного інституту Артур 
Заруба.

...Ми зустрілися з ним 
не відразу. Артур має 
обмаль вільного часу, він 
учасник народного ор
кестру народних інстру
ментів, камерного хору, 
вокально-інструменталь
ного ансамблю. Хлопце
ві однаково зрозуміла і 
близька різна музика: 
класична, джазова, ест
радна.

Артур просто не пам’я
тає себе без гармонії 
звуків. Коли пішов у пер
ший клас, тоді й почав 
відвідувати музичну шко
лу. І назавжди запам’я
тав першого учителя, 
який навчив його нотної 
грамоти.

«У наш швидкоплин
ний час, коли так стрім
ко змінюються зірки і 
авторитети естради, ми 
знову і знову звертає
мось до вічно живої на
родної музики. Створює 
музику народ, а ми, ху
дожники, її лише аран
жируемо», — Артур час
то згадує ці слова улюб
леного композитора і сам 
прагне берегти і нести в 
маси народний фольклор.

Заруба грає на бага
тьох народних інструмен
тах, та найбільшо лю
бить на сопілці. Мріє 
створити групу сопілка
рів у Созонівській деся
тирічці Кіровоградсько
го району, де часто бу
ває. Тут, у школі, він 
уже звикає до майбут
ньої праці па педагогіч
ній пиві.

В. ЛИТВИНОВ, 
студент педінституту, 

м. Кіровоград.
І

ЯКІ ВДЕНЬ І ВНОЧІ ТОРУЄ КЕТРИСА-

НІВСЬКИЙ ТЕРАПЕВТ, ПОСПІШАЮЧИ

НА ДОПОМОГУ ОДНОСЕЛЬЦЯМ.

І/

1
Пам'ятаєте, у п’єсі 

О. Корнійчука «Платон 
Кречет» головний герой, 
хірург, любив грати на 
скрипці. На інструменті, 
до якого повинна бути 
особливо чутливою не 
тільки душа, а й руки.

Олексій Любар теж 
кохається в /лузиці. І піс
ля напруженого будня, 
пізно ввечері, він 
криває старенький 
ляр, дістаючи з 
баян, що вилискує 
ламутровими клавіша/ии. 
Мелодію підбирає до
вільно, трохи схиливши 
голову набік, мов дослу- 
ховуючись до власного 
настрою, до споминів да
лекого дитинства, сту
дентських років...

Мажорні акорди світ
лими спалахами вихог- 
люють із його пам'яті ла
гідну усмішку матері, 
рідне село на Черкащині, 
сині Карпати, де минула 
студентська юність. І рах
манні поля Кіровоград- 
щини, що виколисують 
на своїх просторах ваго
мі врожаї зернових 
цукристих.

Олексій грас тихо 
легко, як роблять це му
зиканти наодинці з музи
кою. І тільки нагальний 
дощ, який зовсіаа не по- 
зимовому, якось швидко 
і лунко затарабанив у 
шибки, обірвав вервечку 
споминів, натомість по
вернувши думки до сьо
годнішнього дня.

І все ж в Олексія і йо- 
ю дружини Людмили 
(теж лікаря) того вечора 
настрій був чудовий. Во
ни весело поспішали до 
Будинку культури, де ма
ли виступати артисти об
ласної філармонії. Кон
церт удався на славу. В 
переповненому залі оп
лески вибухали, мов 
дзвінкі хвилі радісного 
прибою.

— Лікарю! Олексію 
Федоровичу, чуєте?

— У чому справа?
— Хлопчик... Син 

того... поранився, 
знаємо, що робити.

— Ходімте.
Ледве встигаючи 

Олексієм, батько 
нював невеселу пригоду 
підлітка. Хлопець, бавля
чись зі своїми ровесни
ками, розпоров собі бік 
об залізний гак. Рана ви-

явилась серйозною. І 
сільський терапевт, не 
вагаючись, взяв у руки 
інструмент хірурга.

Для малого пацієнта 
все обійшлось благопо
лучно.

роз-
Фут-

НЬОГО
пер-

І

мій 
Не

за 
пояс-

Сільський лікар — уні
версальний медик. Йому 
доводиться водночас бу
ти терапевтом, окуліс
том, отоларингологом і 
навіть хірургом. І найго
ловніше те, що жодного 
разу він не має права 
помилитись. Брак у його 
роботі недопустимий.

П’ятий рік Олексій Лю
бар очолює колектив 
Кетрисанівської лікарні. 
За цей час тут не було 
жодної материнської 
смертності.

Донорство виконується 
на 100 процентів.

Близько 90 процентів 
населення колгоспів іме
ні Шевченка, імені 40-річ- 
чя Жовтня та імені Ча
паева охоплено профі
лактичними оглядами.

З
Нерідко трудовий день 

Олексія Любаря почи
нається із нетерплячого 
стукоту в двері.

— Олексію Федорови
чу, матері дуже погано... 
Вибачте, що вночі тур
бую?..

У цей час годинник по
казує пів на третю ночі. 
Любяд поспіхом одягає
ться і вже в сінях, натя
гуючи шапку, хрипким 
спросоння голосом гово
рить коротке і звичне:

— Ходімте.
Його приходу ждуть у 

навколишніх селах і ху
торах. На нього чекають 
у лікарні і семи фельд
шерських пунктах. Всю
ди потребують не тільки 
його допомоги, а й по
ради, щирого слова. А 
воно іноді діє, як най
ефективніший препарат.

Робочий день лікаря 
іноді закінчується пізно 
еночі, коли він навшпинь
ки підходить до ліжка 
п’ятирічного Толика, лов
лячи себе на думці, що 
частенько зустрічається 
зі споїм сином, коли той 
уже СПИТЬ міцним сном 
рожевого дитинства. І 
тоді чомусь в глибині 
душі народжуються слс-

ва пісні улюбленого ком
позитора Олександри 
Пахмутової: «Забота у 
нас такая, забота наша 
простая...»

Ні, не така вже вона і 
проста, турбота головно
го лікаря Олексія Люба- 
ря. І це було особливо 
відчутно на початку ни
нішнього року, коли не
численний медичний пер
сонал лікарні піднявся 
на боротьбу із застудни
ми захворюваннями. 
Кульмінаційні два тижні 
епідемії грипу нагадува
ли неймовірну напруг/ 
фронтових діб. Без ви
хідних, без нормованого 
дня (який закінчувався 
за північ на якомусь ху
торі) вели наступ сільські 
медики, очолювані Олек
сієм Любарем. І еони пе
ремогли. А це — найго
ловніше.

4
Після роботи він бере 
руки баян і, повільнов

розтягуючи малинові мі
хи, добуває з них ту за
повітну і прозору мело
дію, яка найповніше від
повідає його настрою. А 
коли я запитав Олексія, 
що йому найбільш подо
бається, він раптово від
повів:

— Тиша.
— Невже ви любите 

спокій, дореги без три
вог і вітрів нашого ча
су? — не повірив я.

— Би мене не так зро
зуміли, — усміхнувся ні
яково.

— Я люблю тишу світ
лої ПІСНІ, 'ИШУ дзвінкого 
дитячого сміху і тишу 

■ ударних буднів. Це — ти
ша миру і добробуту на
шого народу. Без неї 
неможливий творчим не
спокій і, нарешті, як ви 
сказали, дорога вітрів і 
тривог нашого часу.

Такий він, сільський л:- 
кар Олексій Любар. Не
говіркий, але промовис
тий добрими справами. І 
тими напруженими, хви
люючими будня/ли, які 
народжують тишу жит
тєвої спраги. Адже тиша 
неспокою і спокійна бай
дужість — поняття різні.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
На знімну: лікар 
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