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10 березня в області по
чалася ударна Ленінська 
вахта комсомольців і моло
ді. Вона триватиме до 17 
березня.

Юнаки та дівчата Кіро- 
воградщини! Трудовими ре
кордами, успіхами у навчан
ні ознаменуйте кожен день 
ударної вахти. Нехай вони 
стануть початком нових до
сягнень.

---------------- ПЕРША КОЛОНКА---------

ВІД ЗНАЧКА
ГПО
Під час Всесоюзного місячника оборонно-масови" 

роботи, присвяченого 62-й річниці Збройних Сил 
СРСР, у місті Світловодську майже щодня проходи
ли спортивні ЗМсГсННЯ серед допризовної МОЛОДІ, в 
усіх дтсаафівських організаціях улаштовували поєдин
ки з військово-прикладних видів спорту. Перед по
чатком стартів юнаки рапортували ветеранам війни, 
своїм наставникам про те, як вони складають заліки 
з фізичної та військово-технічної підготовки, як уча
ться охороняти зоряні кордони рідної Батьківщини.

«Від значка ГПО — до олімпійської медалі» — під 
таким девізом нині працюють комсомольські та фіз
культурні активісти Світловодського заводу чистих 
металів, де є чемпіони міста і області з багатобор
ства ГПО, де кожен комсомолець, беручи соціаліс
тичні зобов’язання до 110-річчя з дня народження 
Б. І. Леніна, дав слово не тільки мати високі показни
ки у праці, а й стати значківцем ГПО, спортсменом- 
розрядником. Такий вимір і у спілчан Кіровоград
ського техучилища N° 4, тресту «Кіровоградсільбуд». 
Бо правильно зорієнтувались комітети комсомолу, 
фізкультурні активісти колективів: вони вважають 
своїм обоє язксм допомогти майбутнім воїна//, здо
бути високий фізичний і духовний гарт. /Лета у них 
передусім така — добитись масовості, подбати про 
якісний показник у вихованні юнаків.

Кілька днів тому в Олександрівському районі за
кінчилася першість області із зимового багатоборства 
ГПО серед команд товариства «Колос». Зроблено но
вий крок від масовості де майстерності. Дванадцять 
учасників цих поєдинків виконали нормативи канди
датів у майстри спорту, стільки ж чоловік стали пер
шорозрядниками. Серед кандидатів у майстри — 
учениця Нсвгорсдківської середньої школи № 2 Лі
дія Васильченко. Виступаючи в групі багатоборців за 
нормативами ступеня «Сила і мужність», комсомол
ка Васильченко стала чемпіонкою обласної ради «Ко
лоса». І це завдяки тому, що в її школі цілий рік без 
пауз тривають старій спортсменів усіх вікових груп.

А ось спортсмени Голованівського, Петрівського. 
Новомиргородського районів не змогли досягти ба
жаної висоти — більшість із них не мала зблікоеих 
очок під час складання нормативу з кульової стріль
би. Отже, доводиться знову робити висновок, що на 
обласні змагання їхали не кращі багатоборці, які 
постійно тренуються, а випадкові «кандидати» до 
збірної району. І тепер у згаданих районах рідко де 
проводяться змагання за програмою нормативів 
комплексу ГПО. Чекають теплих днів інструктори по 
спорту, фізорги і комсорги. А потім, коли розвесни- 
ться, знову скажуть: «Ніде тренуватись, ніде склада
ти нормативи». А якщо їхніх вихованців покличуть на 
весняні старти, що проводитимуться в районних цент
рах чи в Кіровограді, то програш гарантований.

Досі не налагоджено чіткої роботи груп ГПО в ко
лективах фізкультури Онуфріївського, Добровелич- 
ківського, Кіровоградського районів, у спартаківських 
організаціях області. Юнаки і дівчата, склавши один 
норматив, скажімо, з кульової' стрільби, більше не 
повертаються до нього, чекають, поки випаде нагодз 
вийти на старт у спортзалі чи на стадіоні.

Оіримати значок ГПО — не самоціль. Виграє тіль
ки той, хто продовжує вдосконалювати сбою май
стерність і після одержання золотого значка ГГІО. 
Не врахували цього, наприклад, вихованці «Колоса» 
з Новоархангельського, Маловисківського, Знам’ян- 
ського районів, тому їхні колективи фізкультури по 
впровадженню комплексу ГПО тооік посіли останні 
місця в області.

У резолюції XXIII з’їзду ЛКСМУ записано: «Одне 
з найважливіших завдань комітетів комсомолу — 
розвиток фізкультури і спорту, залучення всієї мо
лоді до складання нормативів Всесоюзного комплек
су ГПО». Тож комсомольські активісти області мають 
спільно з фізкультурними працівниками повести за 
собою юнаків і дівчат, які повинні здобути ще вищий 
фізичний гарт. Це особливо важливо саме тепер, ко
ли вся країна готується до Олімпіади-80. Не чекаючи 
вказівок зверху, в кожній комсомольській організа
ції, в кожному колективі фізкультури треба згуртува
ти молодь, перевірити її готовність до складами з 
нормативів, провести попередні поєдинки перед зма
ганнями з багатоборства ГПО — в кожному класі, в 
ножній бригаді, в кожному цеху.

Стати значківцем ГПО, чемпіоном міста, району з 
багатоборства ГГІО — значить подарувати собі бадьо
рість, прокласти шлях у великий спорт.

НА ПОКЛИК 
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ШАХТАРІ - 
ЮВІЛЕЮ

Шахта «Верболозівська» 
виробничого об’єднання 
«Олександрівну гілля» ус
пішно справляється із зав
даннями нинішнього року 
но видобутку бурого ву
гілля. На підприємстві ді
яльно готуються до Все
союзного. комуністичного 
суботника, виявляють мож
ливості і резерви, щоб 
збільшити вихід палива. 
Так, за період з першого 
квітня до ювілею В. 1. Ле
ніна його буде видооуто 
три тисячі тонн понад 
план.

Високий рубіж вирішив 
подолати у день суботи; - 
ка комсомольсько-моло
діжний колектив гірничих 
робітників очисного ви
бою, очолюваний майстром 
А на тол іє м Л еон і довг. чем 
Лагіним. Він видасть на- 
гора 1000 тонн бурого ву
гілля, що більше, ніж у 
звичайну зміну.

Під час «червоної субо
ти» на «Верболозівській» 
трудитимуться 70 комсо
мольців.

В. КВІТКА, 
секретар комсомоль
ської організації шах
ти «Верболозівська».

ДОПОМОЖЕ 
ОЩАДЛИВІСТЬ

300 друкарських елек
тричних машин «Ятрань» 
зійде з конвейєра під час 
Всесоюзного комуністич
ного суботника па Кірово
градському за.воді друкар
ських машин. Всі цехи і 
відділи підприємства пра
цюватимуть у цей день на 
заощадженій слектроенер- 
іії, якої вже мають з по
чатку року більше 70 ти
сяч кіловат-годин. У рух 
за економію і бережли
вість включилися понад 
2 тисячі комсомольців за
воду, всі молоді виробнич
ники.

В. КОНОВАЛЕНКО.

Зустріч поколінь
_ Ним бути? Це запитання І хвилює кожного випускни- 
I на. Зустрічі з людьми різ- 
9 них прогресій допомагають и учням вибрати серед бата- Е тьсх здну найулюбленішу.
■ Тому з таки.л хвилюванням
■ готувались /ч,і До^роьс- 

личнієсьної середньої шко-
■ ли-інтернату до зустрічі з В передовиками сільськогос-
■ подарського виробництва, Ц педагогами, лікарями свого к району. Затамувавши по- м дих, слухали соки розпові-
■ ді Героїв Соціалістичної 
В Праці — механізатора кол

госпу «Правда» С. Я. Єзана,
я ланкової із колгоспу імені 
І XXII з’їзду КПРС О. В. Рим- I ської, почесного механіза-
■ тора, наставника молоді з И колгоспу імені Ульянова
■ Я. Г. Кожухаря, тракторист- й ки перших повоєнних ро

ків А. І. Конотієнко.
Однією з найпочєсніших 

р назвав свою професію аг- м роком колгоспу «Дружба» І Є. О. Смілянсць. Він запев- 
в нив, що їхнє господарство і В надалі підтримуватиме
В шефські зв’язки зі шко- 
І лою-інтернатом. Обрати їх

ню професію закликали 
учнів нормувальниця О. Ю. 

ІГанановська. доярка-чоти- 
ритислчниця Валентина 
Мартинюк, інженер район
ного вузла зв'язку В._ П. 
Голубнички, хірург райлі- 
нарні В. А. Танцюра. вчи
телька І. К. Русова.

Школярі вручили гостям 
пам'ятні сувеніри.

в Я. ГНІДЕЦЬ.

ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ!

/ расти, і сіяти
У постанові «Про проведення Всесоюзного огляду 

технічної підготовки сільської молоді», прийнятій 
ЦК ВЛКСМ, Міністерством сільського господарства 
СРСР, Міністерством меліорації і водного господар
ства СРСР, Державними комітетами СРСР по вироб
ничо-технічному забезпеченню сільського господар
ства та по професійно-технічній освіті, наголошується 
на широкому залученні юнаків і дівчат до руху за 
оволодіння сільськими технічними професіями, на по
ліпшенні якості технічної підготовки сільської моло
ді, підвищенні кваліфікації і професійної майстернос
ті молодих сільських трудівників.

Про те, як ці питання вирішуються в колгоспі «Пер
вое мая» Маловисківського району, розповідає бри
гадир першої тракторної бригади господарства Ва
силь \ Никифорович ШАМАРІН.

НІШІ у механізаторів ві, повірте мені на слово. І 
удосталь роботи на Бо і я (маю стаж роботи у 

ремонті техніки, на тва- бригаді понад чверть сто- І 
рнвницьких фермах. А ще ліття), і досвідченіші ме- І 
потрібно вдосконалювати ханізаторіі_ відвідуємо їх І 
технічну і теоретичну під- із задово/іеїшям. Тепер, 
готовку, поглиблювати наприклад, нас цікавлять 
знання з агротехніки. Мс- технологія вирощування 
ханізаторн, які керують кукурудзи індустріальним 
сучасними машинами, пра- методом, нова техніка, яка 
гнуть до знань — складо- буде застосовуватися при 
вої частики майбутньої’'•• цьому. У колгоспі створе- 
успіх-у. Тому і йдуть щосу- но дві спеціалізовані ком
поти до місцевого Будіш- сокольсько-молодіжні лан
ку культури на всеобуч кп, які очолили Павло 
беруть участь у цікавих Степанцов і Михайло Ба- 
заияттях, що їх проводять лапіов. А довірили нову 
спеціалісти господарства і справу молодим тому, що 
району, викладачі Ощікіїв- вони у нас япс'жокляеш 
ського сільського профе- спеціалісти 
сінно-технічного училища
№ 7. Тс, що заняття цікя- (Закінчення на 2-й стор.|. |



2 стор
_______ ___ .___  Ц березня р'ояу

АТЕЇСТИЧНІ
ЧИТАННІ
Гайворонський райком 

ЛКСМ України, централь
на районна бібліотека та 
середня школа № 2 спіль
но розробили тематику 
атеїстичних читань.

Тут бесіди, огляди літе
ратури, обговорення робіт 
художників, книг на ан
тирелігійну тему. Серед 
запланованих па лютий — 
листопад заходів — бесі
да «В. І. Ленін — неприми
ренний борець проти ре
лігії», читацька конферен
ція по книзі М Євдокимо- 
ва «Грішниця», обговорен
ня книги Ю. Усиче.чка 
«Чорний хрест», літератур
ний вечір «Письменники- 
земляки проти релігії».

,,Молодий козтуна,р{і

ДИАЛОГ

ЛЕНІНИМ

„ОБІЦЯЄМО

З ТОВАРИШЕМ

І ЖИТИ ЧЕСНО
І «Добрий день, дорого шс, що вони зро«Добрий день, дорого 

редакціє! Надсилаю тобі 
свою замітку, — пише нам 
учень восьмого класу Іваїї- 
городської середньої шко
ли Олександрівського ра
йону Петро Мізерний. — 
«Твої мрії збулися, Іллі
чу!» — так я сказав би. 
якби зустрів Володимира 
Ілліча. Обов’язково пока
зав би йому своє красиве 
село, школу, розповів би 
про наших передовиків 
колгоспу, моїх учителів. А 
ще розповів би про свою 
вдячність Л. І. Брежнєву і 

і всьому урядові нашої 
Батьківщини за все хоро-

ДЛЯшс, що вони зробили 
дітей, за наше щасливе 
життя, за голубе безхмар
не небо».

Вчитуєшся в ці рядки .і 
разом з юшім комсомоль
цем переймаєшся гордістю 
за свою країну, за людей, 
що живуть на її неосяж
них просторах. Щастя жи
та у вільній Країні Рад 
подарував нам В. 1. Ленін, 
вождь усього людства, 
паймудріша людина у 
світі.

«Ленін. Уперше я почу
ла цс слово, коли була ще 
зовсім
починає свого листа

маленькою, — так
Віта

Клименчук, учениця п'ято
го «В» класу середньої 
школи № 19 м. Кіровогра
да. — Мені подобалось 
довго роздивлятися ма
люнки, з яких Ілліч привіт
но усміхався до мене. І до
сі пам’ятаю розповідь ма
ми про нього і його добрі 
справи. А коли підросла, 
то дуже любила читати і 
слухати оповідання про 
Леніна, сама із задоволен
ням розказувала зі сцени 
складені про нього вірші. 
Я подякувала б Володими
ру Іллічу за пашу вільну 
країну, де немає поділу па 

..... , за бе7- 
;а папі) 

де 
гідними

з бол-

багатих та бідних 
платне навчання, 
світлу, чудову школу, 
пас учать буї и """ 
своєї країни».

Про листування 
іарськпмп друзями, допо-. 
могу в’єтнамським школя
рам коштами, які їхня 
школа отримала від зібра
ного металолому, свій від
починок у піонерському 
таборі «Червоні вітрила» 
розказує Леніну учень 
четвертого класу цієї ж 
школи Сашко І ироа. А Та
ня Брайловська, яка на
вчається в шостому «В» 
класі середньої школи 
№ ІЗ м. Кіровограда, ми
нулого літа їздила за пу
тівкою до «Артеку». «Як 

розповісти тобі, Іллічу, що 
таке «Артек»? Цс заклич
на пісня горна, чіткий дріб 
барабана, дзвінкі голоси 
дітей у червоних галсту
ках. «Артек» дарує кожпо; 
му по небу, кожному — по 
морю, кожному — по сон
цю. Щедро. Назавжди. І 
носить він твоє ім’я, рід
ний вождю.Носить з чес
тю і гідністю». А ще Іаня 
побувала недавно па Крас
ній площі Москви, в Мав
золеї В. І. Леніна. Відві
дав столицю нашої Бать
ківщини і п'ятикласник 
Но вго роди і вської серед
ньої школи № 1 Олег 
Саула. «Ті лічені хвилини 
в Мавзолеї зостануться в 
моємф' житті найсвітлішії-» 
ми, найпезабутиішимн*, — 
пишуть вони.

Безтурботне дитинство. 
Партія та уряд Радянсько
го Союзу велику увагу 
приділяють вихованню під
ростаючого покоління. Але 
не всюди ще на планеті ді
ти — привілейований клас. 
'Іам, де править капітал, 
їм змалечку доводіться 
заробляти на шматок хлі
ба. І це болить усім, від 
кого одержує ІНШІ листи 
редакція. «Для чого ве
дуть гонку озброєнь прав
лячі кола СІНА, чому вони 
намагаються встановити

свою владу в Афганістані І 
та Ірані, нащо прагнуть Яг- 
розмістити ядерну зброю з 1 
Західній Європі? — обу
рюється шестикласниця І 
Новгородківської серед- І 
ньої школи № 1 Іра Во.ч- І 
кова. — Хай би вони кра- І 
ще подумали про наших І 
ровесників у своїй країні, ■ 
які теж хотіли б мати 
«Артек», безплатне навчай- І 
ня, лікування, мирні co- І 
пячні будні. Ми, радянські І 
діти, про цс не турбує- І 
мось».

Незабаром усе прогре
сивне людство святкувати- g 
ме 110-річчя з дня на- І 
родженая В. І. Леніна. На- І 
полеглії 80
ЦЬОГО дня. 
мольці . .
Воші рапортуватимуть Іл
лічу про свої добрі справи. 
Від імені всіх школярів 
області Кіровограде^ Юра 
Тарнавський (десятирічка 
*’• --------" «А» клас)

готуються до 
піонери і комсо- 

Кіровоградщиич.

№ 13, шостий
запевняє:

«Володимире 
ювілей ми 
ударним навчанням, 
цяємо жити чесно, працю
вати багато, міцно любити 
безмежну й щасливу зем
лю, ім’я якій — Радяїі- | 
ський Союз!»

Іллічу. Ваш W 
відзначимо j

Обі- І

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ? “

У слухачів комсомольського політгуртна при Новгородкізському райвикон
комі відповідальна пора — вони готуються гідно зустріти ювілей В. І. Леніна, 
біографію якого детально вивчають нинішнього року. В цьому їм допомагає 
пропагандист Михайло Федорович БАБИЧЕВСЬКИЙ — їхній наставник, друг і 
порадник.

Фото В. ГРИБА.

/ ши, і cm
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
У колгоспі вирішено пи

тання механізаторських 
кадрів, працюють вони у 
дві зміни. Бо ж щороку 
після закінчення Злипської 
середньої ІНКОЛИ № 1 в 
колгоспі залишаються пра
цювати з два десятки хлои- 
ців-внпускппків. Ідуть во
ни в основному в трактор
ні бригади, де їм відразу 
ж доручають новенькі ма
шини. Чому відразу? Ще в 
школі учні досконало ви
вчають механізаторську' 
справу, влітку під час ка
нікул працюють поруч зі 
старшими.

Пам’ятається такий ви
падок. Влітку в однії із 
екзаменаційних днів при
йшов у бригаду учень. 
«Чому не в школі?» — за
питали ми. Відповів, що 
хоче працювати па трак
торі, у полі. Довелося сек
ретареві парткому кол
госпу Леоніду Гпатовичу 
Колодієву відвезти хлопця 
на екзамен, який той склав 
успішно.

Дехто може сказати: 
«Ну й що тут такого? І Іе 
хотів учитися, тб й при
йшов». А в бригаді цей 
вчинок розціпили ЯК ВИЯВ 
потягу до техніки. Приєм
но, що вчителі, спеціалісти, 
механізатори - наставники 

зуміли прищепити школя
рам любов до рідного се
ла, до бригадних справ. 
Але питання в бригаді сто
їть так: приходь лише піс
ля закінчення школи. 
Приймемо із задоволен
ням. 1 йдуть — хго з по
свідченнями про здобуття 
професії, а хто — щоб 
одержати її безпосередньо 
в колективі. Підвищення 
якості технічної підготов
ки перших не знімається 
з порядку денного. Лише з 
нашої комсомольсько-мо
лодіжної бригади ходять 
на навчання 40 хлопців. 
Як уже згадувалося, пра
цюють вони на нових трак
торах і комбайнах. Це на
віть вигідно господарству. 
По-перше, молодь охочіше 
сідає за кермо машини, 
яка щойно із заводського 
конвейєра. Погодьтеся, на 
такій приємніше працюва
ти, зацікавлюючи цим са
мим однолітків і дітей. 
(«Дивись, он Микола яким 
гарним і потужним «ко
нем» керує. Мені б тако
го»), По-друге, подовжує
ться амортизаційний строк 
служби старих машин. ДАс- 
ханізатори за це одержу
ють надбавку до заробітку 
і пе спішать будь-що одер
жати новенькі Т-150 чи сі
валку СУПН-8. Бо добре 
розуміють—па новій тех

ніці повніша працюваїп 
молодь. Незабаром у гос
подарство надійде К-700 
Ного теж .збираємося до
ручити комусь із молодих, 
певно, з лапки по вирощу
ванню кукурудзи індустрі
альним методом. А для то
го, щоб доручити, треба ж 
і вчити. На цс й спрямова
ні зусилля правління кол 
гоєну «Первое мая», парт
кому, комітету комсомолу 
найбільшої в районі ком
сомольської організації.

Про цс свідчить хоча б 
такий факт: сімдесят про
центів механізаторів кол
госпу — хлопці віком до 
тридцяти років; комсо
мольці зобов’язалися у 
нинішньому році ВИрОСГІІ 
ти індустріальним мето
дом па кожному із 750 гек
тарів 60 центнерів куку 
рудзи. Наш колектив вже 
довгий час очолює соціа 
ліс гич.че ^змагання серед 
бригад району;

Так що турбот у нашої 
колгоспної молоді вдо
сталь: працювати, постійно 
вчитися, щоб завжди бути 
на високому професійному 
рівні. До цього й спонукає 
постанова «Про проведен
ня Всесоюзного огляд;, 
технічної підготовки сіль
ської молоді».

В. ШАМАРІН, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади Н» 1 
колгоспу «Первое мая» 
Маловисківського ра
йону. 

ут ОКИ у Великій Сезерин- 
ці зиростаз новий Бу

динок культури, /АОЛОДЬ їз
дила проводити дозвілля з 
Лозузатку та Оситняжку. 
Перше село за чотири кі
лометри, туди й пішки 
можна добратися, а друге 
трохи далі. Та якщо вдома 
скучно, то й десять кіло
метрів — не відстань. Сі
дали хлопці і дівчата на 
останній азтобус, що хо
дить із Кіровограда позз 
їхнє село, і їхали з Осит
няжку. Бо там і самодіяль
ність краща, і місцеві ама
тори сцени часто виступа
ють з концертами, і ганці 
двічі на тиждень улашто
вують, і кіно щодня кру
тять. А ще спортивний зал 
при клубі для них був зід- 
чинений так само, як і для 
місцезих. Назад, додому, 
добирались хто як міг: інз-

СЕКРЕТАР 
НА БУДЕНЬ
ді проголосують попутній 
машині, іноді упросять 
якогось місцевого шофе
ра. Частіше — трохи на- 
томлені спортивними зма
ганнями і веселі — друж
ною юрбою вже близько 
півночі добиралися у Вели
ку Сезеринку пішки.

Тим-то їздили «з кращі 
села», мріяли про те, що і 
на їхній вулиці колись та 
буде езято, бо щороку ж 
обіцяли: закінчуємо спо
рудження Будинку куль
тури.

Довгенько будували, 
майже десять років.

«Тепер нам буде весе
ло, — думали северинів- 
ці, — тепео до нас ходи
тимуть із Лозувагки та 
Ос игняжки. їхнім-бо куль
турним закладам аж ніяк 
не порівнятися з нашим». 
Та минав час, а з сусідніх 
сіл до них так ніхто й не 
навідався. Більше того, 
МОЛОДЬ велико: СевврИН- 
ки сама перестала потика
тися до свого красеня Бу
динку культури, їздить во
на й сьогодні до сусідів. 
Чи ж став би хтось бити 
ноги в зимову негоду до 
чужого села, якби вдома 
було кому організувати 
відпочинок юнаків і дів
чат? Зрештою це їх обури
ло, і вони написали до ре
дакції листа, який і привіз 
мене у Велику Сеаеринку.

Із секретарем комсо
мольської організації кол

госпу імені Ульянова Ві
рою Крадожон я зустрів
ся з бухгалтерії правління. 
Лист її не здизуваз.

— Усе тут правильно, — 
сказала вона, прочитавши 
лист. — Будинок культури 
працює незадовільно.

Про справи у клубі я до
відався від голови викон
кому сільської Ради С. П. 
Мартиненка.

— У клубі нині постійно 
працюють хоровий, во
кальний гуртки і духозий 
оркестр. Своїх керівник!:« 
у нас нема, тому доводи
ться запрошуваїи з Кіро
вограда. 8 кожному з 
трьох гуртків двічі на 
Тиждень за графіком про
ходять заняття.

Хто ж їх відвідує? Мені 
довелося бачити, як на 
чергову репетицію сходи
лись жінки язно некомсо- 

мольського віку: праців
ники бухгалтерії, відділен
ня зв язку, вчителі восьми
річної школи. А в колгоспі 
зайняті сорок хлопців і 
дізчат віком від 19 до 26 
рокіз. Утроє більше моло
дих жителів Великої Севе- 
ринки навчаються чи пра
цюють в обласному цент
рі. І ніхто з них участі з 
художній самодіяльності 
не бере.

А може, молодь прагне, 
аби її розважали? Чи вона 
безініціативна, байдужа 
до всього? Виявляється, 
ні. Торік, літом, художня 
агітбригада, членами якої 
були комсомольці кол
госпу, часто давала кон
церти перед жниварями в 
полі, успішно виступала 
на районному огляді. Ор
ганізувала її теперішній 
директор Будинку культу
ри Тетяна Кравченко. Ще 
кілька років тому юнаки 
за селом розчистили місце 
для футбольного поля, на 
власні кошти придбали де
який спортивний інвентар 
і пропадали там допізна. 
Тоді у них був організатор. 
Тепер же вони їздять на 
заняття секцій боротьби, 
волейболу, інших видів 
спорту в Оситняжку, ниш
ком відстоюють честь сво
го села на змаганнях, які 
там проводяться. Бо у 
спортивний зал Великосе- 
веринівськоі восьмирічної 
школи їх не пускають, а в

Будинку культури навіть 
шахфвий турнір улаштува
ти нікому.

Комсомольського секре
таря це мало цікавить. Ні
яких заходів культурно- 
масової та спортивної ро
боти в організації не пла
нують. Віра Крадожон жи-л * 
ве з Лозузатці, а у Велику 
Северинку приїжджає ли
ше на роботу, в будень. З 
часу відкриття новогЗ Ьу- 1
динку культури вона не 
брала участі в жодному 
заході, які тут проводи
лись, не цікавилась, чи 
дивляться комсомольці 
фільми, чи читають літера
туру в бібліотеці, чим вза
галі зони живуть. Таке ж 
бездіяльне й бюро. Біль
ше того, бібліотекар Оле- , 
на Нертик (зона теж, до 
речі, живе не у Великій 
Севери-нці), яка очолює 
сектор культурно-масово
го виховання, навіть зди-
вувзлася, коли їй сказали, 
що зона член бюро комсо
мольської організації.

Питання організації до
звілля молоді двічі роз
глядали на пленумах Кіро- 1 
воградського райкому Ж 
комсомолу у зв язку з по
становою ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, політико-вихов- 
ної роботи», і ні разу ком
сомольську організацію 
колгоспу імені Ульянова 
навіть не покритикували. 
Виходить, задоволені її 
роботою. А молодь села 
на чергових звітно-вибор
них комсомольських збо- 
рах байдуже голосує за 
минулорічного безініціа
тивного ватажка на бу-
день.

— Як відпочивають юна
ки і дівчата колі оспу імені 
Ульянова, ми ще не ціка
вились, бо там тільки не
давно відкрили новий Бу
динок культури, — єдиний 
аргумент, яким відбувся 
другий секретар райкому 
комсомолу Олександр 
Осипоз.

У розмові зі мною голо
ва колгоспу М. М. Конова
лов. сказав:

— Соціальна психологія 
визначає, що в кожному 
соціальному колективі є 
два лідери: формальний і 
неформальний. Наша ком
сомольська організація 
має першого, другий ще 
не визначився. В цьому, 
мабуть, і вся біда.

Невже це справді так? 1 
чи довго доведеться ком
сомольцям Великої Севе- 
ринки чекати, поки появи
ться серед них лідер, 
справжній ватажок?

В. БОНДАР.
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ПОЧЕРК 
НОВАТОРА

КИЇВ, 7 березня. (Кор. 
РАТАУ Т. АРКУШЕНКО). 
Рекордний темп у вироб
ництві продукції взяла 
оператор машинного доїн
ня з радгоспу «Шпитьків-

ськнн», лауреат Держав
ної премії СРСР А. 11. Со
логуб. Вона першою серед 
тваринників республіки ра
портувала про одержання 
від своєї групи корів сотої 
з початку року тонни мо
лока.

Ферма, де працює Лито- 
піиа іІроконівна, нагадує 
промислове підприємство. 
Тут усі операції виконую
ться швидко, чітко і стро
го за графіком. Менш як 
дві хвилини потрібно, щоб 
з допомогою потужної ус
тановки «Тандем» віідоїгп

кожну корову. Сучасне ус
таткування в поєднанні з 
високою майстерністю, 
знанням зоотехнічної ' на
уки допомагає операторові 
успішно обслуговувати од- 
'ну з найбільших у респуб
ліці груп тварин — 160.

J

Тендітна дівчинка стояла 
на підмостках естради, за
литої сяйвом потужних 
прожекторів студії Цент
рального телебачення, і 
співана. Її зворушливий 
сріблястий голссок випов
нював ефір наївним бла
ганням, зверненим до до
рослих. Ці нехитрі • такі 
безпосередні слова піз

ньої вечірньої години плив
ли над містами і селами, 
вихлюпуючись теплою хви
лею прохання з голубих 
екранів телевізорів.

Дівча схвильовано пові
домляло на весь світ:

Пропала собака, 
пропала собака. 

Пропала собака 
По кличке Дружок.

І соме в цей час у селі 
Бузникуватому Вільшан
ського району широко 
розчинилися дзері з хаті 
діда Семена Москаленка,

Юрко Шаповал і Сергій 
Климов стали по черзі «ус- 
покоювати» дрючками чо
тириногих друзів. Під жа
лібне скавучання і переля
каний гавкіт вони розправ
лялися зі своїми безневин
ними жертвами, брутально 
вдираючись на чужі по- 
двір я, вже сп янілі не 
стільки від випитої горіл
ки, скільки від садист
ського почуття власної 
сваволі і зухвалості.

Вони з жорстокою насо
лодою дрючками і шта
хетинами, виламаними в 
паркані, перебивали соба
кам лапи, ламали хребти, 
трощили голови. Ця вар
варська екзекуція набира
ла ^чимдалі 
маху.

Спершу 
пес. Потім 
на землі

ширшого роз-

сконав один 
розпростерся 

другий, третій,

хлопціз навіть симпатичні, 
добродушні обличчя. Об
личчя, на яких висіявся 
перший вус завтрашніх 
мужчин. А втім, чому за
втрашніх? Хіба в сімнад
цять років людина, яка 
чинить зло, не розуміє, що 
робить?

Звичайно, найпростіше 
всю провину за скоєне 
звалити на випиту горілку. 
Але незже дід Семен на
сильно вилив її хлопцям у 
рот? І чому повинна відпо
відати оковита, а не ті, хто 
її дудлив?

Троє приятелів ніяково 
переминалися з ноги на 
ногу перед членами комі
сії у справах неповнолітніх 
Вільшанського райвикон
кому і намагалися не диви
тись в очі своїм батькам 
та викладачам Голованів- 
ського СПГУ-8, які теж бу
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випускаючи на морозне 
повітря трьох неповноліт
ніх приятелів — Сергія 
Климова, Юрка Шаповала 
і Володимира Москаленка. 
Перед цим хлопці разом 
з гостинним господарем 
хильнули по кілька келиш
ків самогону і тепер вирі
шили провітритись...

Як нерідко буває в по
дібних ситуаціях, спершу 
їх повело ліворуч, потім 
праворуч, і нарешті, вони 
опинилися на дзвінкому 
льоду замерзлого ставу. 
Морозне глибоке небо. Бі
ла тарілка місяця. Хміль
ний туман у голові. І вер
бовий дрючо с, що потра
пив до рук Юрка Шапова
ла. Все кликало до «подви
гу», до чогось незвичай
ного.

Десь на безлюдній сіль
ській вулиці загавкав соба
ка і стих.

— Де це? — ніби у себе 
спитав Шаповал. —Неспи- 
ться звірюці.

— У Скрипниченка, — 
запобігливо пояснив Мос
каленко. — Злющий пес.

— А ми його зараз успо- 
коїмо, — ухмильнувся Юр
ко і багатозначно виважив 
у руці бука.

До садиби Скрипничен
ка йшли швидкою ходою, 
як люди, що раптом поба
чили перед собою мету, 
яку будь-що потрібно 
здійснити. Оковита стуго
ніла в їхніх скронях 
сміливішими 
розсипала по 
жуючі іскри 
«героїзму».

Вони не чули, як юна 
співачка все так само бла
гально переконувала до
рослих людей, що

Он очень занятный. 
Совсем еще глупый, 
Доверчивый пес.

Приятелі відважно під
ступили до собачої будки, 
і, коли пес почав метатися 
на приз язі, Юрко Шапо
вал спокійно й ретельно 
почав примірятись. Йому 
хотілося показати своїм 
друзям, як він покладе з 
одного удару чотириного
го друга людини. І коли 
визрів момент, Шаповал 
досить вдало зробив свою 
чорну справу. Про це він 
у пояснювальні записці 
скаже так: «Находящимся 
з мене в руках дрючком я 
ударив собаку по голові. 
Вона впала на землю і 
більше не піднялася. По
тім ми пішли по селі бити 

[ собак, які на нас гавкали».

най- 
думками і 

жилах збуд- 
неаимовного

четвертий, п ятий, шостий. 
А ось сьомий забився в 
найдальший куток будки і 
ніяк не хотів звідти вила
зити. Він навіть не гавкав. 
Боявся подати голос і тіль
ки дрібно тремтів у своїй 
малозахищеній домівці.

Хлопці заходилися гам
селити дрючками і ногами 
в стінки будки, наказуючи 
її господарю:

— Вилазь, миршавий, бо 
буде гірше!

Куди вже гірше! Врешті- 
решт Сергій Климов схо
пив рукою ланцюг і чим
дуж потягнув його на 
себе:

— Все одно витягну. Ні
куди не дінешся.

Пес упирався чотирма 
лапами в землю і мотав 
головою, намагаючись 
звільнитися від нашийни
ка. Це йому не вдалося. І 
за якусь мить Сергій виво- 
гік свою жертзу на по
двір’я, з радісною злістю 
повідомив Шаповала:

— Я ж казав, що витяг
ну. Тепер він буде наш...

Перший удар приголом
шив собаку, і він, зато
чуючись набік, мимоволі 
похилився до Юрка Шапо
вала, немоз шукаючи у 
нього захисту. Той відки
нув двірнягу ногою і в 
свою чергу вдарив дрюч
ком по її спині. Потім уда
рив Сергій. І знову — 
Шаповал.

Пес уже не скавучав і 
навіть не хрипів. Він ле
жав серед рідного по
двір’я на синьому снігу, 
що підпливав темною гус
тою кров ю. Пес мовчаз, 
і тільки в скляних, шиооко 
відкритих очах, звернених 
до своїх катів, світилося 
німим докором запитан
ня: «За що?»

А хлопці вже рушили до 
сусіднього подвір'я. Вони 
.йшли посередині вулиці, 
молодцювато розправив
ши плечі, на яких несли 
дрючки, забагрені кров ю 
щойно забитих собак. 
Приятелі даленіли в кінці 
нічного села, а над ними 
десь у морозному зоря
ному небі лебедів жаліс
ний, благаючий дитячий 
голосок:

И бунвы и строчки 
Загланали вдруг: 
Найдите собаку, 

найдиТе собаку, 
Вернись поскорее, 

мой маленький друг!,.
...Як не дивно, нічого 

бузувірського з їхній зов
нішності нема. Більше то
го, у всіх трьох кремезних

батьки, 
люди, 
одно- 

Сергія 
займає 

в

ли присутні на засіданні 
комісії. До речі, учні зга
даного училища Сергій 
Климов і Володимир Мос
каленко — комсомольці.

У всіх підлітків є 
Чесні, роботящі 
яких поважають 
сельці. Скажімо, у 
Климова батько
відповідальну посаду 
одному з колгоспів. І, на
че виправдуючись, він га
ряче говорить про сина, 
про те, що весь час був 
проти дружби сина з Юр
ком Шаповалрм, який по
гано впливав на Сергія. 
Батько це пояснює при
страсно, з болем у голосі, 
очевидно забуваючи про 
те, що передусім, він сам 
(батько!) повинен би пози
тивно впливати на свого 
нащадка, виховуючи його 
з дусі нашої моралі, чес
ності і людяності.

На хлопців характеристи
ки з Голованівського 
СПТУ-8 підписані директо
ром Г. П. Рибаком і май
стром виробничого на
вчання О. 8. Гербиченком. 
Ці документи скоріше свід
чать про те, що керівни
цтво училища не дуже 
утруднює себе морально- 
вихозною роботою з учня
ми, формуванням у них 
ідейного світогляду тощо. 
Наприклад, про Володими
ра Москаленка чорним по 
білому написано таке: «За 
час навчання проявив себе 
як дисциплінований учень. 
На початку року мав кіль
ка пропусків без поваж
них причин».

Цікаве тлумачення. Ви
ходить, для того, щоб ста
ти дисциплінованим учнем, 
потрібно пропустити кіль
ка занять. І знову ж про 
Москаленка: «Навчається
посередньо. Техніку лю
бить, з товаришами підтри
мує добрі відносини. Має 
один привід у міліцію 
дрібне хуліганство».

Значить, любов до тех
ніки у Володимира пояс
нюється тим, що він на
вчається... посередньо. А 
ось як цей «дисциплінова
ний» учень підтримує доб
рі стосунки з товаришами, 
мабуть, свідчить факт 
дрібного хуліганства, за 
яке нарешті з нього спита
ли працівники міліції.

Але ж, як кажуть, чим 
далі в ліс... Наприкінці ха
рактеристики на Володи-

мира Москаленка роби-В 
ться прямо-таки приго
ломшливий висновок про 
те, що учень: «Особливих! 
захоплень не має. Механі- І 
затор буде добоий».

І цю характеристику І 
скріпили своїми підписами | 
люди, які щодня поясню
ють своїм вихованцям (і з _ 
цьому я не сумніваюся), І 
що сьогоднішній механі- " 
затор — це людина не І 
тільки технічно освічена, а 1 
й така, що має певні есте- 1 
тичні смаки, широкі ду- " 
хозні запити. Адже Моло
дий. спеціаліст несе на се- З 
ло ще й духовну культуру. І 
Механізатор — це не кр- а 
нюх сталевого коня, це — І 
творець нашого багато- Я 
гранного сьогрдення, бу- ■ 
дівник завтрашнього дня.

З усій цій сумній і жор- І 
стокій історії дивує' ще я 
один нюанс. Ні на другий, І 
ні на десятий день, навіть І 
через місяць, а сталося це 1 
в ніч на 26 січня ниніш- ■ 
нього року, жоден із 
хлопціз — учасників роз- 1 
прази над собаками не по- ■ 
спішив до їхніх господа- 1 
різ, щоб хоч вибачитись. 1 
Невже ЦІ ПІДЛІТКИ не почу- З 
вали за собою вини? По
чували. Соромились? Мож- я 
ливо, й так. Але ймовірні- • 
ше інше: боялися.

Боялися сумних очей І 
пенсіонерки (їй уже вісім- І 
десятий рік) А. Г. Мосін- ] 
зової, уважного й презир
ливого погляду В. П. Пасту- ■ 
шенка, відповіді М. Скрип- 1 
ниченка та інших одно- І 
сельців, у яких вони «гос- ■ 

подарювали» дрючками тієї ■ 
ночі. Боялися і власної со- ■ 
вісті. Адже тепер, хоч і 
надто зже пізно, вона по- І 
стала перед кожним із них | 
отим німим докором у І 
скляних собачих очах, що а 
світився німим запитан- 1 
ням: «За що?»

* * *
Я не хочу робити ніяких і 

висновків, та зони, ма- | 
буть, у цьому матеріалі й І 
не потрібні. Краше за ме- | 
не їх зроблять слідчі орга- І 
ни і громадські організа
ції. А також саМі читачі. У ] 
мене немає ніякого 
жання моралізувати, 
вий раз нагадувати 
вірність собаки (пам'ятає
те, про це писала свого 
часу «Комсомольская
правда»?), доводити, що 
іноді ми езоїм чотирино
гим друзям завдячуємо не 
тільки доужбою... Не тіль
ки...

Колись я вичитав у книзі 
історію про одного соба
ку, що в гірській місцевос
ті ніс досить незвичайну 

заметілі, 
сні- 
зін 
по-

ба- 
зай- 
про

за

ті ніс досить 
службу. Під час 
коли в горах заносило 
гом доооги і стежини, 
вирушав на розшуки 
терпілих мандрівників. Пес 
знаходив під заметом за
мерзаючу людину, відгрі
бав її лапами, зігрівав 
власним тілом, витягав зу
бами на шлях.

Так він урятував не одну 
людину. Врятував від не
минучої смерті. Але роз
в’язка настала несподівано 
і закінчилась трагічно.

Якось чотириногий 
тівник вигріб з-під 
замерзаючого солдата, 
коли той прийшов до 
м’яті і побачив перед со
бою морду вівчарки, 
сприйняв її за вовка, 
хопизши зброю, 
вистрілив у свого рятівни
ка і вбив його... , ,

Кажуть, тому собаці по
ставили пам’ятник.

ря
снілу 

І 
па-

то
Ви-

солдат

На знімку: третьокурсниця Кіровоградського 
педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, Ленінський 

стипендіат Алла ПАШОЛОК.
Фото В. ГРИБА.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Синтез 
двох

Місіс Бенкл з розпачі: не 
стало старенької няні. Де 
тепер шукати іншу для її 
неслухняних дітей?

Раптом легенький подих 
вітру — в небі появляється 
парасолька. Ось вона ближ
че, ближче — і зупинилась 
над землею біля воріт. А за 
хвилину на подвір’я, де 
бешкетують Джейн і Майкл, 
заходить Мері Попліне із 
парасолькою в руках...

Так почалася в Кірово
градському обласному те
атрі ляльок вистаза за 
п’єсою Б. Заходера і Д. Мед- 
веденна «Мері Поппінс по
вернеться».

Нова няня виявилась не
звичайною. Вона розуміє 
мову собачок, випускає на 
волю жайворонка, якого 
посадила в клітку пихата й 
набридлива своїми постій
ними повчаннями місіс 
Ендрю. А головне — з нею 
тан весело й цікаво!.. Та 
ось сердита Ендрю вима
гає, щоо Мері Поппінс пе
рестала вяховузатц дітей 
місіс Бенкл і забиралася 
геть з її дому. Де це чува- 
но, щоб няня поводилася зі 
своїми вихованцями майже 
як з рівними! Джейн і 
Майкл хвилюються:- невже 
Мері Поппінс, яку вони вже 
полюбили, залишить їх?

Вистава триває, і ма
ленькі глядачі, яних теж 
запрошено на здачу, зата
мували подих:

— Що переможе — доб
ро чи зло?

Артисти лялькозого те
атру чи не вперше масово 
виступили перед ширмою, 
створивши своєрідний син
тез театру ляльок і театру 
юного глядача. Саме такий 
синтезований театр дуже 
потрібний підліткам, котрі 
вже починають втрачати 
цікавість до лялькового, 
але ще не підготовлені 
сприймати вистави драма
тичного театру.

«Мері Поппінс поверне
ться» — дебют молодого 
режисера Юрія Жеребцова,

Вистава ця не тільки для 
дітей, а й для тих дорос
лих — дідусів і бабусь, та- 
тіз і мам, — які привели 
своїх малюків до театру. 
Адже не може не хвилюва
ти їх тема виховання дітей. 
1 п’єса вже завоювала сер
ця і маленьких і дорослих 
глядачів. Сприяє цьому 
все; і чудова, з якоюсь над
звичайною легкістю, дитя
чою безпосередністю гра 
артистів Світлани Новак 
(роль Джейн) і Тамари Оса
уленко (роль Майкла), ціка
ве художнє й режисерське 
вирішення вистави (ху- 
дожник-постановник В. Ос
тапенко). Тільки одна по
ява на сцені гротескної 
ляльни місіс Ендрю викли- 
нає в залі хвилю сміху. А 
сцена прощання Мері Поп
ліне із Джейн і Майклом 
на тлі згасаючого голубого 
неба під зпуки журливої 
музики і стишеного шуму 
вітру створює зворушли
вий ліричний настрій.

і все ж роль Мері Поп
пінс (артистка Галина Чер
няк) зіграно трохи нерівно, 
суперечливо. Майже впро
довж усієї вистави героїня 
якась загадкова, трохи ски
дається на чарівницю, кот
ра може зробити що за
вгодно, і раптом під час 
конфлікту з місіс Ендрю 
вона стає безпорадною, на
че дівча, навіть трохи нер
вує... Або ж мама — місіс 
Бенке. Хоча вона й вихо
дить на сцену кілька раз, 
але сказати про неї щось 
крім того, що вона знерво
вана, важно. Схожа більше 
на дівчину-гувернантку, 
яку вперше приставили до 
розбещених дітей, аніж на 
маму.

У п’єсі є два гротескних 
образи — місіс Ендрю 
(лялька) і місіс Ларк (про
сто актор). Обидва вони на
лежать до табору негатив
них персонажів, і тому, 
щоб підкреслити це, ма
буть, доцільно було б і мі
сіс Ларк зробити цінавою 
гротескною лялькою, та
кою, як місіс Ендрю... ;

і все ж, незважаючи на 
ці зауваження, вистава 
сприймається просто чудо
во. Хай буде то маленький 
чи дорослий глядач, який 
прийде до Кіровоградсько
го театру ляльок, — жоден 
не лишиться байдужим.

В. БУБИР.

Умільці ростуть

В. ГОНЧАРЕНКО, 1 
спецкор «Молодого 

комунара».
Вільшанський район.

в училищі
За розвиток технічної 

творчості дипломом другого 
ступеня ВДНГ СРСР наго
роджено Вінницьке міське 
профтехучилище № 4. У па
вільйоні «Про’фгехосвіга» 
експонувався сконструйова
ний його вихованцями мік- 
ровсіодихід, жартома назва
ний «Горбокоником». Маши
на може рухатись лісовими 
стежками, заболоченими ді
лянками, сипучими пісками, 
береговими мілинами.

Триколісний експрес, для 
якого були використані вуз
ли і деталі мотоцикла і мо
торолера, розвиває швид
кість до 60 кілометрів и а 
годину і транспортує 180 кі
лограмів вантажу. Від иьо-

го не відмовляться зв’язків
ці, геологи, агрономи, чаба
ни, лісники.

Залученню підлітків до 
творчого пошуку приділяє
ться велика увага в бага
тьох профтехучилищах рес
публіки. До послуг юнаків і 
дівчат понад 400 громад
ських конструкторських бю
ро, технічних станцій, клу
бів і гуртків. Тільки торік 
юні раціоналізатори і вина
хідники виготовили наочно
го приладдя, інструментів і 
пристроїв, оригінальних кон
струкцій і розробок па суму 
понад 600 тисяч карбован
ців.

, Кор. РАТАУ«
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ПОЛІТРУК
Скільки безприкладних 

подвигів здійснили радян
ські вчителі, визволяючи 
нашу Вітчизну від фашист
ської нечисті! Скільки їх 
не повернулося після жор
стоких боїв у класи до ді
тей?..

Сторінки життя вченого- 
педегога, нашого славно
го земляка В. О. Сухомлин- 
ського, теж обпалені вій
ною. Василь Олександро
вич працював завучем 
Онуфріївської школи, ко
ли гітлерівська Німеччина 
напала на нашу країну. Він 
одразу пішов доброволь
цем боронити рідну Бать
ківщину. Після закінчення 
курсів політруків у Москві 
29 серпня 1941 року від
правився на передову. 
Очолив роту 1241 стрі
лецького полку 363 диві
зії. Воював на Західному 
і Калінінському фронтах.

9 лютого 1942 року Ва
силя Олександровича 
ло тяжко поранено 
Ржевом. П’ять місяців 
карі боролися за і 
життя. Після лікування кб- 
місували. Тяжко пережи
вав це політрук Сухомлин- 
ський. Але не зміг сидіти 
склавши руки, хоча здо
ров’я й підводило. Він очо
лив Увинську середню 
школу в далекій від Украї
ни Удмуртії, викладав ро
сійську мову і літературу. 
Тут вступив до лав КПРС.

З учнями він регулярно 
відправляв на фронт бій
цям скромні подарунки, 
влаштовував концерти для 
поранених воїнів.

Чотири роки 6. О. Сухо- 
млинському нічого не було

бу- 
під 
лі- 

його

СУХОМЛИНСЬКИИ
відомо про долю рідних і 
близьких. Посилав із Уви 
на Україну листи матері, 
сусідові. А відповіді не бу
ло. Як з’ясувалося згодом, 
рідні були евакуйовані до 
Намангана.

Нарешті пощастило. В 
«Комсомольской правде» 
Василь Олександрович на
трапив на прізвище свого 
товариша — Шашла (Т. М. 
Шашло — Герой Радян
ського Союзу, доктор пе
дагогічних наук, нині про
ректор Київського педін
ституту імені О. М. Горь
кого). В замітці йшлося 
про визволення рідної Кі- 
ровоградщини. Через га
зету зв'язався з колегою. 
Згодом одержав першу 
звістку від брата Івана.

Ї944 року В. О. Сухо- 
млинський надіслав мате
рі листа з Уви:

«Ви проводжали мене в 
липні 1941 р., здається, 17 
липня. Ми з Марущаком 
поїхали де Москви. Його 
прийняли до Артилерій
ської академії, а мене на
правили до Військово-по
літичної імені Леніна на 
короткочасні курси політ- 
складу. З Москви я писав 
багато листів, але не одер
жав жодної відповіді і вва
жав, що нікому з вас не 
вдалося виїхати. У серпні 
1941 року я був уже на 
фронті, під Смоленськом. 
Тривали запеклі бої... Ба
гато моїх товаришів по
лягло за Батьківщину... Во
сени 1941 року я був по
ранений неподалік Мо- 
жайська... У госпіталі в 
Москві пробув два тижні, 
і 'потім знову фронт. Око

праве вдалось урятувати, ■ 
але бачу ним ще погано. ■ 
На нозі рана загоїлась І 
швидко. Після поранення І 
я потрапив на Калінін- Я 
ський фронт.

Біля міста Ржева точи
лись жорстокі бої; там ■ 
мене тяжко поранило. Ку- | 
лі потрапили в ліву руку і В 
в ліве плече. Я знепритом- В 
нів, ледве не замерз—бу- В 
ли міцні морози. Кілька “ 
днів майже не повертався 
до пам’яті і опинився на В 
ліжку польового госпіта- В 
лю. Кілька разів робили В 
операції. Гадав, що не за- І 
лишуся живим...

Я ніколи не забуду Вас, 
мамо. Я все віддам, щоб ■ 
Ви жили спокійно». ;

А ось уривок із наступ- В 
ного листа:

«Стан мого здоров’я ни- | 
ні задовільний, але при по- ■ 
геній погоді болять кістки, 
багато їх перебито... Дуже | 
замучили операції, які ро- І 
били мені. Появилось сиве В 
волосся... Дуже прошу В 
Вас, дорогі мої рідні, зро- І 
біть мені виклик від обл- ■ 
виконкому, і тоді я зможу 
приїхати на рідну Кірово- 
градщичу».

...Василь Олександрович 
пройшов шляхами війни і 
після тяжких поранень, 
виснажений, кволий, зна
йшов у собі сили вчити ді
тей, батьки яких громили _ 
ворога, наближаючи день В 
Перемоги. Це був сг^авж- І 
ній громадянський подвиг І 
учителя.

М. ЛИТВИНЕНКО. І 
краєзнавець.

с. Паэлиш г
Онуфріївського району.

ККВІ ■■МВВНВВВ МИВВЙ£І
ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІ

ВІКТОРИНИ
„земний

ми авто, тролейбусами і 
мотоциклами. Всі вони по
спішають у різних напрям
ках, беззастережно підко
ряючись автоматичним на
казам світлофора.

Але ж і для перехожих 
теж існують спеціальні 
правила дорожнього руху. 
Хто ж із вас їх 
краще? В кого

знає най- 
око най-

уважніше? Чиї знання мож
на оцінити найвищим ба
лом?

Щоб отримати відповіді 
на ці запитання, Дєржав- 
тоінспекція УВС Кірово
градського облвиконкому 
і редакція газети «/Аоло- 
дий комунар» запрошують 
піонерів і школярів облас
ті взяти активну участь у 
вікторині «Зелений вог
ник», яка проходитиме в 
чотири тури протягом бе
резня і квітня цього року. 

Переможців — учнів 5— 
8 класів буде премійовано 
путівками в республікан
ський піонерський табір 
«Молода гвардія», що зна
ходиться в сонячній Одесі, 
в цьому ж місті учні інших 
класів будуть нагороджені 
цінними подарунками. 
Отож слідкуйте за нашими 
публікаціями. Чекаємо 
листів-відповідей.

Сьогодні пропонуємо 
вам запитання першого 
туру:

1. Як називалися 
радянські правила 
Хто їх підписав!

2. Що появилось 
ше — світлофор чи
мобіль! Коли появився у 
нас перший світлофор і 
де!

3. Відгадайте загадку: 
«Самі не бачать, з іншим 
підказують».

4. Що означають слова 
«тротуар» і «дорога»!

5. Хто з пасажирів по
рушує правила посадки на 
вантажний автомобіль 
(див. малюнок)!

Відповіді на ці запитання надсилайте протягом де
сяти днів з часу опублікування завдань на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, редак
ція газети «Молодий комунар», на вікторину «Зелений 
вогник».

перші 
руху!

рані-
апто-

Юний пішоходе, кожно
го ранку, ідучи до школи, 
ти перетинаєш гомінливі 
міські вулиці, що пульсу
ють вантажними і легкови

Четвер, 13 березня

Вівторок, 11 березня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — в. Черник. 
«Справа Боброва». Вистава. 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Правофлангові п'ятирічки. 
15.50 — Рідна природа.
16.10 — Л. Бетховен. Сим
фонія .V? 2 ре-мажор. 16.50
— «По Ленінських місцях». 
Док. фільм «Через гори ча
су». 1730 — Концерт Дер
жавного чукотсько-ескімо
ського ансамблю пісні й 
танцю «Ергирон». 17.55 — 
Зустріч юнкорів телестудії 
• Орля» з Героєм Соціаліс
тичної Праці депутатом 
Верховної Ради СРСР ма
шиністом елек-ровоза С. Є. 
Яцковим. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею- «Спартак»
— ЦСКА. 21.00 — «Час». 
21.35—Альманах «Поезія». 
По закінченні — £2.40 — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Полини. 10.15 — 

Художній телефільм «Го
лубка». 2 серія. 16.00 — 
Новини. 16.10 — К. т. Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». (К-д на Республікан
ське телебачення). 16.50 — 
«Господарський механі з м: 
особливості і проблеми». 
17.00 — Концертний зал 
«Дружба». 17.30 — «Екран 
МОЛОДИХ». 17.50 — Док. те
лефільм «У нас канікул не 
буває». 18.00 — Для дітей. 
«Вперед, орлята!» 18.30 — 
«Дебют». Концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 
— «Палітра». 20.25—«День 
за днем». (К-д). 20.40 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час*. 21.35 — Українські 
народні пісні. 2.1.55 —
«Старт*. По закінченні — 
Новини.

Перша програма
8.00 — «'Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Відгукні
ться, сурмачі! 9.35—Фільм 
«Довір'я». 11.05 — П. Чай- 
ковськнй. «Італійське кап 
риччіо». По закінченні — 
Повніш. 14.30 — Новини.
14.50 — По Сибіру і Дале
кому Сходу. Кіногірограма. 
15.46 — Шахова школа.
16.10 — Тележурнал «На
ставник». 16.40 — Грає 
уральське тріо баяністів.
17.10 — Телефільм «Мело
дія сонячних барв». 18.00
— Ленінський університет 
мільйонів. «З іменем Лені
на». 18.30 — Мультфільм 
«Коли ведмежа прокине
ться». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Док. теле
фільм «Вибір варіанту».
19.50 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Парне 
катання. 21.00 — «Час». 
21.35 — Зустріч з письмен
ником 10. ІІагібіним у кон
цертній студії Ое.танкіно. 
По закінченні — 23.00 — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
16.00 — Повний. 16.10 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Концерт 
молодих виконавців. 17.00
— «Республіканська фізи-
ко-матсматична школа». 
Передача 2. 17.30 — Чем
піонат СРСР з боротьби 
дзю-до. 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Ого
лошення. (К-д). 18.20 —К. т. 
«Джерела». (К-д). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— Док. фільм «Ілліч у Лон
доні». З циклу «Ленінський 
альбом». 19.40 — К. Симо- 
пов. «Російські люди». 
Вистава. 20.45 — «ІІа доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовження ви
стави «Російські люди». В 
перерві — Новини.

ластівки». Трамплін. Чоло
віки. 11.55 — Ради і життя. 
12.25 — «Спортлото». 12.40
— Наша адреса — Радян
ський Союз. 13.15 — Наш 
огляд. Ведучий — політич
ний оглядач Ю. Летупов. 
14.00 — Ермітаж. Зимовий 
палац. 14.30 — Повніш.
14.45 — Телефільм для ді
тей «Звідки вода біжить». 
15.30—Комора Сонця. 16.30
— Мультфільми «Паш друг 
Ппптйчитай». «Пойга і ли
сиця». 16.55 — Док. теле
фільм «Коли приходить 
старість». 17.15 — Тсле- 
журнал «Співдружність». 
18.00—Виступає академіч
ний оркестр російських на
родних інструментів Цент
рального телебачення і 
Всесоюзного радіо. 18.30 — 
Очевидне — неймовірне. 
19.30 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання Спор
тивні танці. Довільна про
грама. 21.00 — «Час». 21.35
— «Заспіваймо. друзі». 
Муз. програма. По закін
ченні — Повніш.

Середа,12 березня
Перша програма

8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм
«Слон і мотузочок». 9.50 — 
Клуб кіпоподорожей. Па 
закінченні — Повніш. 14.30
— Новини. 14.50 — «Твій 
труд — твоя прг-ота». Кіно- 
програма. 15.30 — Теле
журнал «Звіздап». 16.15 — 
Відгукніться, сурмачі! 16.45
— Російська мова. 17.15 — 
/«дреси молодих. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Твори С. Прокоф'єг.а і II. Са- 
расате. 19.15 — Прапоро
носці п'ятирічки. 19.30 — 
До 110-ї річниці з дня на
родження В. І Леніна. 
Фільм «Довір'я*. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Па вулиці 
Пежданоеої. В перерві — 
22.10 — Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Естрадні мелодії». 10.30 — 
Художній телефільм «Го
лубка». З серія. 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Українська література. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — .Концерт 
17.00 — Док. телефльм.
17.25 — «Закон і ми». «На
родний контроль у Дії». 
18.00 « День за днем».
(К-д). 18.15 — К. т. Оголо
шення. (К-д). 18.20 — К. т. 
Мультфільм. (К-д). 18.30 — 
Реклама. Оголошення. 19.00 
— «Актуальна камера». 
19.30 — «Галузь: досвід, 
проблеми». 20.10 — К. т. 
«Народні таланти». Кон
церт хору Олександрій
ського електромеханічного 
заводу. (К-д). 20.40 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35—Фільм-виста- 
ва «Тил» за п'єсою М. За- 
Їіудиого. По закінченні — 
ивини.

П’ятниця,
14 березня

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Док. телефільм «Витязі». 
10.35 — Циркова програ
ма. 11.25 — «Адреса досві
ду,- радгосп «Київська ово
чева фабрика». 12.25 —
«Ламґіа Аладдіна». Ляль
кова вистава. 13.30—«Доб
рого вам здоров'я». 14.00 — 
Для дітей. «Мандрівки Гна- 
ти.ка-юннатика». 14.30—До 
1500-річчя м. Києва. 15.10- 
«Підняті вітрила». Репор
таж з Миколаївського му
зею суднобудування і Фло
ту. 15.40 — Лауреати Деп- 
жавної премії УРСР їм. Т. Г. 
Шевченка 1979 р. в галузі 
літератури і мистецтва. 
16.40 — «Пошта «Сатирич
ного об’єктиву». 17.10 — 
Тслегурнір «Сонячні клар
нети». 18.50 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Художній 
телефільм «17 МИ1Т5ВОСТЄЙ 
весни». 1 серія. 20.45 —«На 
добраніч, літи!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Спортивна 
програма. По закінченні — 
Новини.

Неділя, 16 березня
Перша програма

8.00 — «Час*. 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Веселі
старти. 9.50 — Фільм «Вов
ча зграя». По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. телефільми. 
15.25 —Поезія. Г. Містраль. 
16.05 — Міжнародні зма
гання з стрибків У воду 
«Весняні ластівки». Трамп
лін. Жінки. 16.30 — Спра
ви московського комсомо
лу. 17.00 — В гостях у каз
ки. Фільм «Вероніка»; 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Пошта програми «Час». 
19.40 — Фільм «Кавказька 
полонянка, або Нові приго
ди Шурина». 21.00 —«Час*.
21.35 — Епмітаж. Зимовий 
палац. 22.05 — Сьогодні у 
світі. 22.20 — Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Чоловіки. Довільна про
грама.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«П’ять хвилин на роздуми». 
Молодіжна позважа.т ьна 
передача. 11.40 — «Шкіль
ний екоан». 8 клас. Історія. 
12.10—Художній телефільм 
«Голубка». 4 серія. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
16.35 — «.Кают-компанія 
«Глобус». 17.10 — Док. 
фільм «83 дні». З циклу 
«Ленінський альбом». 17.45
— К. т. «День за днем».
(.К-д) 18.00 — Для дітей.
«Наша читаночка». 18.30— 
«Актуальна камера». 19.00
— Чемпіонат СРСР з хо
кею; «Сокіл» — «Конла 
Рад». 1 і 2 періоди. 20.25
— Фільм-коішерт «Носики 
кирпаті». 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00—«Час».
21.35 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Сокіл» — «Крила 
Рад». З період. (Відеоза- 
пкс). 22.10 — О. Гончар. 
♦ Пізнє прозріння». Телено- 
вела. По закінченні — Но
вини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Концерт 
ансамблю народної музики 
«Леутари». 9.30 .— Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 —
«Здоров'я». 11.45 — «Ран
кова пошта*. 12.15 — Кіно
журнал «Будівництво й ар
хітектура». 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Те
лефільм «Вічний поклик». 
10 серія. «Тривожні дні і 
ночі». 15.10 — Чемпіонат
світу з Фігурного катания. 
Жінки. Довільна програма. 
15.45 — Клуб кіноподоро- 
жсіі. 16.45 — Сьогодні — 
День працівників житлово- 
комунал ьного обслугову
вання населення. Виступ 
міністра житлово-кому
нального господарства 
РРФСР С. М. Бутусова. 
17.00 — До 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. Док. телефільм «Музика 
в сім’ї Ульяиових». Фільм 
2-й. 18.00 Міжпапоцна па
норама. 18.45 — Телефільм 
«Нічний дозор». (Франція). 
20.20 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Показо
ві виступи. (21.20 — «Час»). 
По закінченні — 22.45 — 
Повніш.

Друга програма

Субота, 15 березня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05—АБВГДейка. 
9.35 — Для вас, батьки. 
10.05 — Творчість народів 
світу. 10.35 — Більше хо
роших товарів. 11.05 — 
Міжнародні змагання з 
стрибків у воду «Весняні

10.00 — Новини. 10.15 — 
Сьогодні — День працівни
ків житлово-комунального 
господарства і побутового 
обслуговування населення. 
10.50 — «Село і люди».
11.35 — Для школярів. «Зу
стріч з юнгою -Юрком». 
12.05 — Концерт ансамблю 
скрипалів Великого театру 
Союзу РСР. 12.35 — «Дуже 
хитра казка». Лялькова ви
става. 13.30—«Міфи і дійс
ність». 14.05 — Міжнародні 
змагання з боксу. 15.30 — 
Телефільм «Живуть на селі 
художники». 16.00 — «Сла
ва солдатська». 17.05 —
Фільм-концерт «Карпатські 
мелодії». 17.30 — «Листи 
другові». Героїчні сторінки 
життя М. Островського. 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 —Спортивна про
грама. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній теле
фільм «17 мнттсвостсй вес
ни». 2 серія. По закінченні 
-- Повний.
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