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РІШЕННЯ СХВАЛЮЄМО

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ А КОМУ
Виходить
э 5 грудня 1939 р.

Члени нашої
комсо
мольсько • молодіжної
бригади
швейно-скла
дального цеху № 3 Кіро
воградської
ЕЗуТТЄВОЇ
фабрики ознайомилися з
матеріалами
Пленуму
Центрального Комітету
Компартії України, який
розглянув питання «Про
підсумки
жовтневого
(1980 р.) Пленуму
ЦК
КПРС і завдання
пар
тійних організацій рес
публіки, що випливають
з його рішень і промови
Генерального секретаря
ЦК
КПРС
товариша
Л. І. Брежнєва на Пле
нумі». Ми гаряче схва
люємо доповідь В. В.
ІЦербицького, постанову,

прийняту Пленумом. Во
ни ще раз підкреслюють,
що наша партія, наш
уряд багато уваги приді
ляють планомірному роз
витку народного госпо
дарства,
критикують
тих, ХТО ше бСЗВІДПОЬ!
дально ставиться до ви
конання своїх обов’язків,
указуїоть на
допущені
помилки. Рішення Плену
му — керівництво до Дії
у нашій повсякденній ро
боті, вони допоможуть
нам успішно виконати
завдання десятої п’яти
річки, добре стартувати
в наступній.
Світлана БОДНЯ,
групксмсорг.

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ - В ДІЮ
Пленум ЦК Компартії України
29 жовтня 1980 року від
бувся Пленум ЦК Компартії
Унраїни, який розглянув пиСдйння «Про підсумки жовтТ нового
(1980 р.) Пленуму
ЦК КПРС і завдання пар
тійних організацій республі
ки, що випливають з його
рішень і промови Генерэльного секретаря
ЦК КПРС
товариша Л. І. Брєжнєва на
Пленумів. З доповіддю ви
ступив член Політбюро ЦК
КПРС, пеоший секретар ЦК
Компартії України товариш
В. Б. Щербицький.
«Доповідач відзначив, що
рішення Пленуму ЦК КПРС,
промова
товариша
Л. І.
Брежнева зустрінуті кому
ністами, всіма трудящими з
піднесенням і гарячим схва
ленням. Вони стали
новим
могутнім стимулом всена
родного
соціалістичного
змагання за гідну
зустріч
наступного XXVI з’їзду пар
тії. Поесюдно проявляються
у висока трудова і політична
активність,
глибоке розу
міння цілей і завдань, які
ставить партія. Це — пере
конливе
свідчення одно
стайної підтримки радянсь
ким народом внутрішньої і
зовнішньої політини партії
і держави, його непоруш
ної, монолітної згуртованос
ті
навколо
ленінського

Центрального
Комітету
КПРС, його
Політбюро на
чолі з Генеральних^ секретгзрелд ЦК КПРС,
Головою
Президії
Верховної Ради
СРСР товаришем Л. І. Бреж
нєвим.
Зроблено дуже багато,
відзначив
товариш
В. В.
Шербицький. Немає сумні
ву в тому, що висока оцін
ка героїчних звершень ро
бітничого класу, колгоспно
го селянства,
інтелігенції,
дана в промові
товариша
Л. І. Брежнєва на Пленумі
ЦК, надихне трудящих Ра
дянської України
на нові
славні діла е ім’я процві
тання нашої еєликої Бать
ківщини.
Відомо, що е ході вико
нання завдань п’ятирічки
виникало чимале труднощіз,
що, зоозуміло, негативно
позначалось на темпах зро
стання. Частина цих трудно
щів ААвє об ективний харак
тер, про що було сказано
Ні: Пленумі ЦК КПРС. Але
не можна «є бачити й того,
що не на всіх ділянках за
безпечуються
необхідний
рівень
господарювання і
Еясока виконавська дисцип
ліна, ще це ПОЕНСЮ мірою
використовуються
наявні
резерви і можливості
для
підвищення
ефективності

виробництва й інтенсивного на 3,8 процента і станови
розвитку есіх
галузей. У тиме 83,6 млрд. карбован
цьому одна з
важливих ців. Обсяг прол'.исловогс вйпричин недовиконання пла робництеа зросте на 3,5
процента. Валова продукція
нів ПС ряду позицій.
Розробляючи план еконо сільського господарства помічного і соціального роз гинна досягти 31 млрд. кар
витку на 1981 рік, гоеооиті» бованців, тобто зрости поодоповідач, ЦК КПРС і Рада ти очікуваного в нинішн^оМіністрів СРСР виходили з му році більш як на 18 поодовгочасної
економічної центів. На розвиток народ
перед
стратегії партії, вказівок то ного господарства
направити 19,2
вариша Л. І. Брежнєва в бачається
найважливіших
питаннях млрд. карбованців капітало
вкладень, або на 3,6 про
розвитку продуктивних сил
цента більше, ніж у ниніш
країни. У плані
намічено
ньому році.
заходи для подолання вузь
Визначаючи осноені зав
ких місць у народнолАу гос
дання господарської діяль
подарстві,
підвищення
ності на 1981 рік, одинадця
суспільного
ефективності
ту п’ятирічку
і на більш
досягнення
Г ИробіІИЦТЕб,
віддалену перспективу, ~обільш високих кінцевих ре
гс-риш Л. І-; Брежнєв на пер
зультатів. Важливо
також,
ший план висунув питання,
що передбачені модерніза від вирішення яких безпо
ція базоеих галузей поо- середньо залежать
у/^оєи
мисловсєті,
дальше підви життя
радянських пюдзй.
щення технічної оснащенос Це, підкреслив Леонід Іл
ті сільською господарства, ліч. і є найбільш партійний
концентрація ресурсів у ка ПІДХІД, КОЛИ 5 основу кла
пітальному
буДІЕКИЦТВІ,
деться турбата про благо
збільшення
виробництва народу.
товарів народною
спожи
Планом
передбачається
вання, розвиток транспорту. комплекс заходів го далоЕкономіка
республіку, в іиому підвищенню життєво
першому році нової п'яти го рівня народу. Реальні до
населення
річки набуде дальшого все ходи на душу
бічного
розвитку. Націо збільшаться на 2,9 процен
нальний доход збільшиться та суспільні фонди спожи-

еєння — на 4.3
процента.
Наступного року
повинно
бути ЕЕЄДЄНО 18,8 МЛН. КЕ.
метрів загальної площі жит
лових будинків,
ще дасть
змогу поліпшити житлові
умови 1,6 млн. чеговік.
Дозвольте, сказав на за
кінчення товариш В. В. Щер
бицький, запевнити від ва
шого імені
Центральний
Комітет КПРС Політбюоо
ЦК особисто товариша Л. І.
Брежнєва у тому, що кому
ністи, всі трудящі Радянсь
кої України, добре усвідом
люючи свій обоє язок зроб
лять усе для втілення е
життя рішень
жовтневого
Пленуму ЦК КПРС для ус
пішного завершення п'яти
річки,
гідно
зустрінуть
XXVI з’їзд нашої ленінської
Пертії, конкретними ділами
відповідатимуть на його іс
теричні рішення.
В
обговоренні
взяли
участь товариші: Е. A. Ma
con — заступник Голови Ра
ди Міністрів УРСР, голова
Державного планового ко
мітету УРСР, Е. П. Козеруи
— міністр фінансів
УРСР,
Е. П. Мисніченно — перший
секретар Харківського об
кому партії,
В. П. Лиєицин
— голова виконкому Борошиловградської
обласної
Fc-ди народних
депутатів,

!. Т Нсєолєнко — бригадир
котельників Сумського ма
шинобудівного виробничо
го об еднения імені М. В.
Фрунзе, М. К. Кириченко—
перший секретар Одесько
го
обкому
партії, М- П.
Корж — міністр радгоспів
УРСР, Б. Е. Качура — пер
ший секретар Донецькою
обкому партії, Б. Є. Патон
— президент Академії Наук
УРСР А. М. Прение — пер
ший секретар Херсонського
обкому партії, В. Г. Стврунськин — міністр
торгівлі
УРСР. Л. І. ГТалажченкс —
перший секретар Волинсь
кого обкому партії, А. М.
Щепстильнииое — міністр
монтажних і спеціальних бу
дівельних робіт УРСР, Т. А.
Гаврилова — голова колгос
пу «Здсбутон Жовтня» Тальнівсьного району Черкась
кої області, Є. Е. Качаловсьний — перший
секретар
Дніпропетровського обко
му партії, Б. С. КуцеЕСЛ —
голева комітету народною
контролю УРСР.
З заключним словом ви
ступив товариш В. В. Щер
бицький.
В обговореному питанні
Пленум прийняв постанову«

ІРАТАУ).

ВОРЧІСТЬ не
Вірні чудовій традиції —
іїіч вперед, добиватися біль
шого — комуністі!, всі тру
дящі сповнені рішимості з
честю виконати
завдання,
їх висуває
партія. Го’ "лОВІН'Й зміст трудового і
суспільно-політичного жит
тя країни тепер
визначає
підготовка до XXVI з'їзду
КПРС. Патхпсві рішеннями
жовтневого (1980 р.) Плену
му ЦК КПРС, промовою
товариша Л. 1. Брежнєва,
трудівники міста
і села
прагнуть примножити свій
вклад у дальше зміцнення
могутності Батьківщини.
Шляхи досягнення нових
рубежів економічного і со
ціального розвитку респуб
ліки обговорили
учасники
другої сесії Верховної Ради
Української РСР десятого
скликання, яка відбулася
30—31 жовтня в Сесійному
залі Верховної Ради УРСР.
Десята
година
ранку.
Тривалими оплесками депу
тати зустрічають товаришів
^3. В. Щербицького, О. Ф.
* Ватчсика,
Г. І. Ващснкя,
1. О.
Герасимова,
О. II.
Ляшка,
І. О. Мозгопого,
І. 3. Соколова, В О. Сологу
ба, О. А. Тнтаренка, В. В.
Федорчука,
О. С. Канта,
ІО. П. Коломійця, Я. П. Іїоіребняка.
Сесію
відкрив
Голова

Верховної Ради Української
РСР депутат К. М. Ситник.
Депутати одноголосно затвеоджують порядок денний
сесії:
1. Про Державний план
економічного і соціального
розпитку Української РСР
па 1981 рік і хід виконання
Державного плану
еконо
мічного і соціального роз
витку Української РСР у
1980 році.
2. Про Державний бюд
жет Української РСР на
1981 рік і звіт про виконан
ня Державного
бюджету
Української
РСР за 1979
рік.
3. Про проект Закону Ук
раїнської РСР «Про облас
ну Раду народних депутатів
Української РСР».
4. Про проект положення
про адвокатуру
Українсь
кої РСР.
5. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ра
ди Української РСР.
З доповідаю у першому
питанні
порядку денного
ьнступпв заступник Голови
Ради Міністрів УРСР, голо
ва Дсржплану УРСР депу
тат В. А. Масол.
Доповідь у другому пи
танні зробив міністр фінан
сів УРСР
депутат В. П.
Козе рук.
Депутати заслухали спів

доповідь постійних КОМІСІЙ
Верховної
Ради УРСР у
пошлому і другому питан
нях, з якою виступив голо
ва планово-бюджетної Ко
місії депутат В. К. МетлЧив.
В основу проекту
Дер
жавного плану економічно
го і соціального
розвитку
республіки па перший рік
одинадцятої п'ять річки по
кладено вказівки партії про
головні завдання соціальноекономічного
розвитку
СРСР у сучасних умовах і
на найближчу перспективу,
найважливішими з яких є
дальше піднесення життєво
го рівня радянських людей.
Відповідно до цього основ
ними завданнями
плаву
1981 року є: продовження
курсу на інтенсифікацію
і
підвищення
ефектив
ності
суспільного вироб
ництва на
бай
приско
рення
науково-технічного
прогресу, зміцнення
дер
жавної планової дисциплі
ни. вдосконалення системи
планування і
управління;
прискорення
модернізації
базових галузгі’р промисло
вості — паливпо-епергстичгого комплексу, металургії,
машинобудування, хімії, а
також транспорту; послідов
не здійснення иайСупорїшбго
режиму економії в усіх лап
ках народного господарства.

У 1981 році Національний
доход досягне
83,С млрд.
карбованців. При цьому за
рахунок зниження всіх ви
дів матеріальних затрат у
плані вперше передбачено
випеисджаі0«і темни прирос
ту Національного доходу
(3,8 процента) порівняно з
приростом
валового сус
пільного продукту (3,7 про
цента).
Доповідачі
і депутат,
які взяли участь в обгово
ренні доповідей, зосередили
увагу
па
магістральних
проблемах дальшого підви
щення ефективності вироб
ництва і якості роботи, ін
тенсифікації
всіх галузей
народного
господарства,
шляхах подолання наявних
недоліків і труднощів Під
креслювалося, що голови но
умовою прискореного роз
витку економіки і зростання
на ній основі народного доб
робуту є творча, самовідда
на праця кожнего. чіткість і
організованість в усіх лас
ках господарського механіз
му. У виступах постала ши
рока, багатопланова пано
рама змагання
трудящих
Радянської Україні;, як і
всієї нашої країни, за ус
пішне завершения
десятої
п'ятирічки,
гідну зустріч
XXVI з’їзду КПРС.
Промовці з особливою.€11-

лою підкреслювали, що юловну увагу партійним і ра
дянським органам па міс
цях, у виробничих колекти
вах треба приділити розв'я
занню завдань, вказаних у
промові товариша Л. І.
Брежнєва
на жовтневому
Пленумі ЦК КПРС.
Після обговорення депу
тати одноголосно прийняли
Закон Української РСР про
Державний план економіч
ного і соціального розвитку
Української
РСР па 1981
рік і Постанову Верховної
Ради Української РСР про
хід виконання Державного
плану економічною і соці
ального розвитку Українсь
кої РСР у 1980 році.
Одноголосно прл »мається
Закон Української РСР про
Державний бюджет Україн
ської РСР на 19S1 рік Дер
жавний бюджет
УРСР За
тверджено по доходах і ви
датках у сумі 23 млрд. 950
мли. 19І тис. карбованців.
Прийнято також постанову
про затвердження
звіту
про виконання Державною
бюджету Української РСР
за 19/9 рік.

Української РСР» виступи
ла заступник Голови Прези
дії Верховної Ради Україн
ської РСР депутат В. С.
Шевченко.
Після
обговорення Вер
ховна Рада приймає Закон
Української РСР «Про об
ласну Раду народних депу
татів Української РСР» і
постанову про порядок вве
дения цього Закону в дію.
З доповіддю про проект
положения про адвокатуру
Української РСР виступив
міністр юстиції УРСР депу
тат В. Г. Зайчук.
Після її
обговорення депутати прий
мають Закон
Української
РСР про затвердження по
ложення про адвокатуру
Української РСР.

По доповіді секретаря
Президії
Верховної Ради
Українськсй РСР депутата
Я Я Колотухи одноголос
но приймаються Закон і По
станови про затвердження
Указів Президії Верховної
Ради УРСР
прийнятих в
період між сесіями.
Па цьому друга сесія Вер
З доповіддю у третьому ховної Ради УРСР десято
питанні порядку
денного го скликання закінчила спою
сесії про проект Закону Ук роботу.
раїнської РСР «Про облас
РДТАУ).
ну Раду народних депутатів
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У
дань
святкування ли N1 6 активно продовжу
62Ї
річниці
Ленінського ють операцію «Ветеран жи
комсомолу взяла старі об ве поруч-». Широко розгсрласна піонерська естафета нулося змагання за відмін
ударник справ, присвячена не навчання і міцні знання
на чесгь наступного партій
XXVI з'їздові КПРС.
В одному із залів Кірово- ного форуму в десятирічці
п’ятої се
ірадського Палацу піонерів № 16. А піонери
і школярів зібралися пред редньої школи провели опе
ставники
правофлангових рацію «Один день п’ятиріч
дружин міста, старші піо- ки». Хлопчики і дівчатка по
нерззжаті шкіл, працівники бували на
робочих місцях
райкомів, міськкому та об своїх
вожатих-аиробничнякому комсомолу
Право ж нів, ознайомилися з підпри
почати ^стафету і заповнити ємствами, на яких вони пра
три перші сторінки
альбо цюють. 60 тонн металолому
му —
рукописної Книги — цінної сировини для ме
ударних піонерських справ талургійної промисловості —
— надається юним ленінцям зібрали учні середньої шко
загонів 5«А* і 5«В» класів ли Н? 24.
дружини імені Сергія Тюле- « Піонер завжди попереду
ніна шостої десятирічки Ле — це красномовно підтвер
нінського району м. Кірово дили юні ленінці Ленінсько
града.
го району обласного центру.
Три сторінки
в альбомі А скільки ще чудових і по
заповнять піонери всіх дру трібних справ зроблять во
жин області.- і
ни в дні піонерсьної естафе
Піонерії Ленінського райо ти!
ну м. Кіровограда
надано
Тож успішного маршу то
право першості не випадко бі, червоногалстучна піснево, аджо на їхньому рахун ріє!
ку чи не найбільше корис
них справ. Шість піонерсьН. ЛУЦЕНКО,
них дружин району носять
інструктор обкому ком
почесна звання правофлан
сомолу.
гових, Учні середньої шно-

Нині подвиг підпільної комсомоль
ської організації «Спартак» відомий
усій країні. А ще кільна років тому
про нього знали лише_ односельці.
Пошукова робота партійних, радян
ських,
комсомольських
органів,
юних слідопитів
відкрила нам іще
одну сторінну літопису бойової сла
ви відважних комсомольців нашої
області. Про діяльність юних месни
ків уже чимало
публікувала наша
газета,
«Комсомольсная
правда».
Цього року на Київській студії хро
нікально-документальних
фільмів
створено кінострічку
«Нескорений
«Спартак». У день народження ком
сомолу в кінотеатрі «Комсомолець»
обласного центру відбулась прем'єра
цієї стрічки.

І

ЇШ АДЬОВНИЧА Краспогірка живе
своїм мирним, щасливим
життям: сонячний
день повниться
гулом трактора в полі, дзвоном мо
лота в кузні, розважливими розмо
вами ветеранів праці, гамірним ще
бетом дітвори. Ось вона, в палаючих
галстуках, лаштується сфотографу
ватись біля кумачевого прапора, на
якому золотими
буквами вишито
«Завжди готов!» За мить клацне
фотоапарат. — і... Але скрап пропо
нує глядачам іншу фотографію —
чорно-білу. З неї па нас дивляться
такі ж юні серйозні лиця,
рішучі,

У коридорі нас зустріли
учні наймолодших
класів.
Вони чемно давали дорогу
госгям, вітаючись. «Добрий
день’»,
«Доброго ранісуЬ>
Теплі, ніжні слозз. Вони, ви
мовлені
наймолодшезькими, завжди
хвилюють до
глибини душі. З цього, ду
маєш
собі,
починається
ставлення малюка до рід
них, до людей, до Батьків
щини.
«Мене тривожить думка:
чому нормальні діти стають
«важкими» підлітками?» Ва
силь Олександрович Сухомлинський усе
своє життя
працював, досліджував, ек
спериментував,
аби відпо
вісти на це запитання. Свої
теоретичні висновки, прак
тичні заходи він спрямову
вав на розв'язання важли
вого завдання — виховати
покоління, якому буде під
сипу побудувати комунізм,
в умовах сільської школи.
Він рано пішов із життя,
з.ілишизши після себе доб
ру пам'ять і золичезну тео
ретичну спадщину. І хоча
минуло вже чимало часу,
та вона ще не осмислена
до кінця. Спозо за вченими,
за практиками. Кіровоград
ськими насамперед.

трошки напружені (дехто фотогра ця.х живих...
Рідний, близький голос із далеко
фується вперше). Цій кардочці неза
командири -кос
баром мине півстоліття. Це — піо го космосу. Голос
нерський загін імені Спартака. Тоді мічного ко{>абля «Союз-37» Леоніда
вони ще не відали, що через шість Понова;
років їм доведеться грудьми стати’І
— Про подвиг к^зсногірців краї
на захист рідної Батьківщини, вико на взнала недавно. Воші загинули а
нати свій свящешшй обов'язок і на ім'я того, щоб житгя на землі квітірп десятиліття канути в невідо- ло сьогоднішніми барвами, щоб не
бо привітно
приймало нас у свої
мість...
Синочо.ті ветерани війни, в орде обійми. Ми будемо гідні спартаківнах і медалях, у зморшках і шва- ців. Я горджуся своїми земляками.мах, ті, кому пощастило дожити до ЦЕНТРАЛЬНИЙ майдан. Красно- у
гірка виряджає на службу в Ра
сьогодні, низько хилять голови над
пам'яттю загиблих, жура в їхніх дянську Армію своїх односельців,
очах, пекуча сльоза
туманить зір. Звучить наказ жителів села — слу
«... За героїзм і мужність, виявлені жити Батьківщині чесно, віддано«
ігиреу’язаншї двома
в боротьбі з фашистськими окупан На трибуну,
тами, нагородити орденом Вітчизня червоними' стрічками, піднімається
ної війни першого ступеня Малу молодий безвусий юнак:
— Моє покоління народилося піс
Марію Іванівну, посмертно...» По
смертно...
посмертно... Скорботні, ля війни. Воно не знає її страхіть,
важкі слова болем падають у полуд Але якщо Вітчизна покличе па за
неву тишу, болем відлунюють у сер- хист своїх священних рубежів, ми

пазлиський досвід став на
дбанням усіх.
Директор місцевої шко
ли, заслужений учитель Ук
раїни Г. К. Настасьєв розпо
вів про роботу по комуніс
тичному вихованню підрос
таючого покоління, яку що
дня провадить педколектиз,
продовжуючи справу В. О.
Сухомлинського,
ближче

Як'ми вже ПОВІДОМЛЯЛИ,
у Пазлиській середній школі
імені В. О. Сухомлинського
відбулося виїзне засідання
вчених кафедри педагогіки
Кіровоградського
держав
ного педагогічного
інсти
туту імені
О. С. Пушкіна
спільно з учителями місце
вої десятирічки та співро
бітниками
педагогічно-ме
моріального музею. Про <е,
Ж воно проходило, розпо
відає наш кореспондент.

1/ ОЖНОГО, хто вперше
’•* потрапляє до
відомої
На всю планету (не біймося
цих гучних сліз) десятиріч
ки, зачаровують незвичай
ний світ, високий
дух, що
■ранує тут. На перший поТляд — нічого незвичайно
го: зовні стара, аж ніби по
хмура школа, дозхруж —
Пістряві клумби кзітіз, ба
гряне розмаїття осені. Чи
мало таких закладів у нашій
країні. Та не поспішайте з
висновками. Переступіть по
ріг школи
— і ая одразу
відчуєте, що тут ганує дух
навчання, дух доброти, дух
казки, дух вихованості.

1 лгстоя&дл 1380 рожу
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познайомив учених з учи
телями, з темами робіт, нзд
якими вони працюють.
— Музей — один із го
ловних методичних центрів
вивчення
і впровадження
ідей великого
вченого а
життя, — сказала виконую
ча обоз язки директора пе
дагогічно - меморіального
музею імені В. О. Сухо

млинського 8. Ф. Еалабуха.
— Нині щомісяця його від
відують понад тисячі чоло
вік. Приїжджають не тільки
педагоги та учні, а й лікарі,
інженери, хлібороби... Спад
щина нашого земляка ціка
вить усіх, бо ті ідеї, які він
пропагував, виходять далеко

відь завідуючий кафедрою
педагогіки інституту Д. Ю.
Стельмухоз.
Багатство
педагогічної
спадщини В. О. Сухомлинсі.кого дедалі більше при
вертає увагу педколектиліз
дошкільних і позашкільних
закладів, ПТУ, середніх і ви
щих спеціальних навчальних
заклздіз, батьків, громадсь

кості. Але
спостереження
пока <ують,
що
освоєная
доезіду Зчителя ще не піш
ло далі
теоретичного ос
мислення. Це лише перший
крок на творчому шляху до
його
зпрозадження
і

Нині особливо
ЗЄгКЛИЗЄ
практичне оволо
діння засобами, методами і
прийомами роботи, якими
розвитку.

так щедро
ділизся Василь
Олександрович у своїх ст тттях і книгах.

Останнім часом кафедоз
педагогіки, — продовжив
Дмитро Юхимович, — поси
лила нзукозо-дослідну ро
боту з проблем комуністич
ного виховання учнів. Узяти
хоча б один аспект науко
вих праць й. О. Сухомлинсь
кого — постановку експе
рименту
педагогічним ко
лективом середньої школи.
Він іще, на жаль, не став
нормою в діяльності педа
гогічних колективів облас
ті, хоча в книзі «Розмова з
/лолодим директором шко
ли» Василь Олександрович
заохочував: «Дослідна ро
бота не є для вчителів чи
мось таємничим і недосяж
ним»». Саме тому викладачі
кафедри педагогіки, готую
чи вчителів, прагнуть на

— Ми дазно мріяли про
таку зустріч, коли б учені вчити їх експериментувати,
нашого вузу змогли сісти за лише за два останніх роки
один сгіл
з викладачами на кафедрі студенти захис
Павлиської десятирічки та тили кілька дипломних, кон
обговорити питанню творчо курсних і наукових робіт, у
го використання і розвитку яких досліджують
педаго
експериментування.
наукозо-педагогічних
ідей гічне
В- О- Сухомлинського в сис Ось одна з них.
темі комуністичного вихо
Студентка IV курсу фізивання дітей. І ось цей день ко-математичного факульте
нзегаа, — почав свою доло- ту Р. Костенко підготувала

наукову роботу «В. О. Сухомлинський про вплив пе

дагогічної оцінки на особу
школяра», е якій
завдяки
глибокому вивченню педа
гогічних праць ученого уза
гальнила його погляди, ви
діливши при цьому три ос
новних
положення: оцінка
повинна викликати оптиміс

тичний настрій
перших—третіх

в учнів; у
класах не

слід стазити незадовільних
оцінок; оцінювати
треба

позитивні зусилля учня. Для
підтвердження другого по
ложення,

наприклад,

сту

дентка об’єктивно аргумен
тує: 84 проценти опитаних
учителіз
погоджуються з
думкою В. О. Сухомлинсь
кого, 11 — ні, 5 — не виз
начили свого ставлення до

досліджуваної
проблеми.
Крім того, перед 200 учня

КАЛЕЙДОСКОП
МОЛОДІЖНИХ
новин
Ефект
КОМСОМОЛЬСЬКОГО
експерименту
Підсумки експеримен
ту, лапатого в перші мі
сяці п'ятирічки, підбили
КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІ ЛІ

НІ екіпажі суден. Чорно
морського пароплавства:
почавши перевозити тру
би великого діаметра не
тільки
в трюмах,
а й
і:а палубі, вони зеконо
мили
близько
десяти
мільйон» карбованців.
Ініціатор починання —
екіпаж
балкера
«Зоя
Космодсм’япська». Ра і.а
новаторів, створена тут,

с-бл ясної ком со м ол ьськоі
організації.
У дні ювілею «Комеомо.тець Башкирі!», збу
дований на Брянському
м а ши поб у д і в ном у за воді
за
рахунок зібраікко
дітьми металолому, шр
йшов на сталеві магіст
ралі. В перинні робач>ін
рейс зі станції Уфа повід
його один з найкращії
машиністів - інструкторів
Башкирського
відділка
Куіібішісвської залізниці
В. Макарушйи.
Девіз рейсу — «На
піонерському
тепловозі
по піонерських рейках'»}
школярі Башкирі! зібра
ли багато
сотень точи
металолому і для заліз
ничної лінії Бєлорєцьк —
Карламан.
Р. РУПИШЕЗ,
кор. ТАРС.
Уфа.

за рамки школи.
Валентина Федорівна оз
найомила вчених з роботою
музею, з проблемами,
які
розв’язують, над якими пра
цюють співробітники.
В обговоренні доповідей
узяли участь викладачі пед
інституту І. К. Воєводський,
A. Я. Розенберг, Л. Й. Шкот,
учителі
місцевої
школи
B. Т. Дараган, С. М. .Підкова,

К. Н. Жаленко, С. О. Сухз/длинський, завідуючий від
ділом
народної . освіти
Онуфріївського
району
В. О. Пасічник. Після цього
вчені і вчителі продовжили
розмову про спільні
теми
дослідних робіт.
Й? У ФІЛЬМІ «Серце від
даю дітям», створено
му на Київській студії хроні
кально документальних
фільл^в, кадр, що запам'я
товується назавжди: щодня

о четвертій годині ранку в
ми різних шкіл було постав тісному кабінзтику Вчителя
лено запитання: «Як ти ста займається езітло. Воно го
вишся до незадовільних оці рить на весь Павлиш. Потім
нок». Виявляється, що у 34,9 освітлене вікно віддаляється,
процента вони викликають схоплюючи своїм
промін
стан хвилювання і розгуб ним, зігріваючи теплом де
обшири. Нині
леності, у
29,7 — страх, далі більші
пригнічення,
у 9,3 — дух світло його ідей проситься
суперечності,
небажання в кожну радянську школу,
навчатись, у 10,6 — злість, В навчальні заклади за ру
бежем. Практичне втілення
агресивність і у 12,1 — со
ром. Отримані
результати доезіду В. О. Сухомлинсь
пропаганда
підтвердили правоту В. О. кого з життя,
його — оснозне
завдання, ■
Сухомлинського.
Проведення експеримен котре повинні ставити пе
ред собою педагогічні ко
ту — справа не проста. То
му на допомогу
вчителям лективи. Засідання, що від
булося, — важливий внесок
повинні прийти вчені. І не у цю спразу.
тільки в проведенні експе
рименту. Нині
кожний ви
На знімку В. Василькевичз: зліва напра
кладач кафедри педагогіки
во — доцент кафедри
досліджує одну з проблем
педагогіки Кіровоградсь
кого педагогічного інсти
комуністичного виховання з
туту імені О. С. Пушкіна
урахуванням комплексного
А. Я. Розенберг та учи
тель російської
МОВИ І
підходу. Тож і
йшла мова
літератури
Павлиської
про те, що вивчення праць
середньої
школи імені
»• о.
Сухомлинського
В. О. Сухомлинського по су
'• К. Охріменно обгово
ті лише починається, що
рюють спільну тему СВО
ЇХ досліджень.
треба ще чимало потруди
тись ученим і вчителям, аби
В. БОНДАР.

Чернігів. Понад сто школярів займаються У
студії образотворчого мистецтва міського Палацу
піонерів і школярів імені Горького.
На знімку: юні художник« на осінні«
етюдах.
(Фотохроніка РАТАУ).
розробила спільно зі спе
ціалістами нову схему
розміщення труб, запро
понувала
оригінальні
зразки їх кріплення.
За прикладом
«Зої
Космодем’япсш-ої»
по
повому стали перевозити
вантажі
іі решта п'ять
суден
«комсомольської
флотилії» пароплавства,
які носять імена Героїв
Радянського Союзу. Всі
попи — в числі _ лідерів
змагання,
розгорнутого
в пароплавстві на честь
партійного з’їзду.
Є. ШВАРЦМАН,
А. СТАНЧЕЗ,

кор. ТАРС.
Одеса.

На піонерських
рейках —
піонерський
тепловоз
Операція «Піонерську
сталь — для
тепловоза
«•Комсомолець Башкирі!»
провели школярі
авто
номної республіки. Діти
присватали
її 60-рщчю

«Саяни» —
джерело
творчості
Із золотою .медаллю І
дипломом лауреата між
народного молодіжного
центру імені Георгія Діїмптроза
повернувся а
Болгарії колектив ан
самблю пісні й танцю Ту
ринської АРСР «Сатин*.
Молоді артисти дбай
ливо зберіїаюіь традиції
мистецтва свого народу,
В їхньому репертуарі —
кращі зразки народного
епосу і фольклору, такі
великі твори, як .хорео
графічна сюїта «Свяго 9
І уві». Славляться учас
ники ансамблю іі мистец
твом співу.
У колективу — широкі
плани. І насамперед —*
гастрольні
поїздки не
містах і республіках кра
їни.
Р. КОЗЬМіЯ
кор. ТАРС
Кизил.

Ж
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З сшор

« СПАРТАК»
| вчинимо тзк, як Марія Іванівна /Ча
да, Люба Римар, Миша Громовий,
без краплі вагання...
Це лише окремі епізоди «.Нескоре
ного «Скартана». Минуле і сього
дення органічно
переплітаються
протягом усього фільму. Автори на
че підкреслюють: нікому
і ніколи
не долати волі радянського народу,
свободи, завойованої кров'ю.
Глядач зустрінеться
у фільмі з
живими членами підпільно: органі•Ірації, з уст очевидців довідається
1 ’ 1про
----- ------~ "' вчинки молоді Красногероїчні
гірки. У стрічці використано доку
невідомого кіноУ ментальні кадри
аматора. що розповідають про суд
над злочиїїця.ми тих страшних подій.
♦

♦

*

ТТ РО РОБОТУ над фільмом розповідають автори.
Режисер і сценарист кінострічки
Володимир Артеменко:
— Багато режисерів
бралися за
створення цього фільму, однак че-

рез деякий час відмовлялися. В чо
му річ? Знімати фільм про підпіль
ників — справа нелегка. Якщо в ху
дожньому висвітленні всякої теми
практично можливе
(героїв твору
на екрані заміняють актори),, то
для фотодокумепталіетикп необхід
но мати
насамперед
достовірне
джерело — документ. Підпільники
ж із метою конспірації їх після се
бе
фактично не зоставляють. У
Краспогірці ми не змогли знайти
документальних слідів, за винят
ком заяв у ранком партії М. І. Ма
лої, Люби Римар і Липп Волощук з
проханням
послати їх у народне
ополчення чи в діючу армію і'фото
графій членів організації (та й то
не всіх). Тому довелося піти іншим
шляхом. З тридцяти одного спарта
кіада живими зосталися п’ятеро. Всі
воші є героями нашого фільму. Ми
нуле ми показуємо через сучасність.

Кінооператор Олександр Веріелецький:
— <1 Ісскореннй «Спартак» — де
бют нашого гйорчого колективу. Во
лодимир
Артеменко вперше дав
життя своєму сценарію, Валентина
Петроченкова дебютувала як автор
тексту пісні, з екрана вперше про
звучала пісня молодого композито
ра Ігоря Поляруша. І для мене цс
— операторський дебют. Хотілось,
аби цей дебют став успішним, йому
ми віддали багато своєї енергії,
творчої наснаги.
Помічник режисера
Валентина
Петроченкова:
— У роботі над фільмом нам до
помагали партійні й комсомольські
працівники області, жителі
села
Красііогіркп. Без
їхньої допомоги
про створення фільму годі було б і
думати. Тому вважаємо, що ство
рена стрічка — праця не тільки на
шого творчого колективу, а спільна
праця всіх, хто хоч чнм-небудь нам
допомагав. Незабаром ми показув-іфільм
у Голова півську,
ТІІМСМО
Творчий колектив з
Краспогірці.
хвилюванням чекає цієї зустрічі.

НОВОПОЛТАВА
(Алтайсь
кий край). (Нор. ТАРС). Па
м’ятний бортпровідниці На
дії Курченко, яна героїчно
ДІагинула при захисті радян
ського пасажирського літа
ка зід бандитського нападу,
рідкрито на батьківщині від
важної комсомолки — в ал
тайському селі Ноеополтава.
У центрі села,
на площі
біля школи, де вчилась На
дя.
піднялась
на повний
зріст постать героїні. Мемо
ріал відобразив
епізоди її
героїчного подвигу, здійсне
ного в літаку.
Лодпиг Н. Курченко вічно
житиме в людських серцях,
продовжуватиметься в ділах
комсомольців і молоді, зая
вили учасники мітингу, який
тут відбувся. З хвилюванням
вислухали присутні виступ
Г. і. Курченко — матері ком
сомолки.

На знімну: кадр з фільму «По сірнини».

у центрі тти
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В. ПАЛАМАРЧУК.
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КОМСОМОЛЦІ

С. Плачинди «Де лани
широкополі». У творчих
планах театру — виста
ви на
морально-стичні
теми:
«Нашцасливіша»
Е. Володарського. «Во
сени, коти
зацвіла яб:
луня» В. Верещака та
інші.
У листопаді і грудні
кіровоградці
побачать
іще дві прем’єри — вис
таву «Свої люди — по
квитаємось» за п’єсою
О. Островського (поста
новка Г. Терснтьєва) і
сатиричну комедію «Ві
сім люблячих жінок» за
п’єсою сучасного фран
цузького драматурга Робера Тома. До речі, ос
тання з названих вистав
для її учасників буде де
бютом на професіональ
ній сцені. Режисер цієї
вистави — студент-дппломанг Державного ін
ституту
театрального
мистецтва УРСР імені
І. Карпспка-Карого.
ФІША значною мі
рою
характеризує
напрям творчих пошуків
колективу. Вона вимагає
від митців сучасного різ
ня
мислення і високої
професійної майстернос
ті.
Напружена творча
праця, пошук у театрі
невіддільні від навчан
ня. Систематичні занят
тя з вокалу, танцю. ак
торської
майстерності,
творча допомога акторів
старшого покоління, пра
ця у виставах з участю
провідних майстрів ра
IV
дянського театру (практику запрошеиня їх па
сцену
кіровоградську
буде продовжено) — все

А

цс сприяє Ідейно-худож
ній якості кожної виста
ви.
Цього року в театр
прийшло молоде ПОПОВ
нення. Цс — випускни
ки
театральних вузів
республіки
ІО. Дичок,
Т. Нікольська, М. Крав
цов, О. Пороло, артист
Б. Хомпченко. В колек
тиві кропивничан моло
дим довіряють. У нових
виставах театру вони ви
конують складні творчі
завдання.
Огляд роботи театру з
творчою молоддю, який
незабаром почнеться, бу
де присвячено знамен
ній події в житті радян
ської
країни — XXVI
з’їздові КПРС.
Серед
учасників огляду — пе
реможці попередніх ог
лядів лауреати обласної
премії імені І. Микитеика заслужена артистка
УРСР В. Дронова, ар
тисти
А.
Косячспко,
В. Литвиненко, Л, Ху
торяи, а також наші но
вачки.
Вистави з участю ак
торів
—
«Берег»
ІО. Бондарева.
«Дума
про Британку» ІО. Янив
ського, «Шрами» Є. Ша
ба па та інші — пока
жуть творчу спромож
ність молодого поколін
ня кропивничан.
Без
цього ж неможливо го
ворити про перспективи
завттеатру, про його
ратній день.
Ми з великим хвилювапиям чекаємо зустрічей з рідним Кіровоград
ськпм глядачем — зу
стрічей радісних, відлові
дальних.
Л. ФЕДЧЕНКО,
головного
помічник
режисера Кіровоградського обласного ук
раїнського
музичнодраматичного їеатру
імені М. Л. Кроливницького по літера
турній частині.

Сергій ПЛАЧИНДА
ЮрінДМИТРЕНКО

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ

КІНОЕКРАН

Відважній

ІРОВОГРАДСЬКІШ
обласний українсь
кий музично-драматич
ний театр
імені М. Л.
Крояивніщького відкрив
93-й театральний сезон
прем'єрою вистави «Бе
рег.» за романом для те
атру Юрія Бондарева
(режисер — заслужений
артист УРСР В. Сав
ченко).
Як завжди, в центрі
уваги творчого колективу
— сучасна тема. «Берег«
порушує
пайгостріші,
найактуал ьніш і п робл-гми сьогодення — в час
особливого напруження
міжнародної обстановки
питання • війни і миру,
політики мирною співіс
нування в Європі не мо
жуть не викликати зане
покоєння у всіх чесних
людей земної кулі. Нова
вистава засвідчила гро
мадянську активність і
мистецьку зрілість кропивничан. «Берег»
прнсвячено XXVI
з’їздові
КПРС.
А
ГІЕРЕДЗ’ЇЗДПЗській афіші театру
вистави «Дума про
Британку» ІО. Яповсьі.ого,
«Дикий анге.г»
О. Коломііщя, «Москов
ські канікули» А. Куз
нецова, твори класичної
драматургії — «Титарів
на» М. Кропивііицького,
«Суєта» І. Карпенка-К-арого.
Пошук позитивного ге
роя наших днів продов
жить вистава про двічі
Герояі
Соціалістичної
Праці О. В. 'Гіталова,
яку буде створено за до
кументальною
повістю

І

Кіноафіша листопада, як
ніколи, багата па прем’єри
фільмів різних за темати
кою і жанрами. Серед них
— стрічки про революцію
І громадянську війну, про
людей високої мрії і прекрасних ідеалів, ііро и.нгтя і проблеми наших су
часників. фільм п-роздуми
про підлітків. * що вступа
ють’у самостійне
життя,
фантастика, детективи, ко
медії.
Радянські
кінодокумен
талісти
вже не вперше
звертаються
до теми ра
дянсько-китайських відно
син. У фільмах «Обережно:
маоїзм!.», <ІІ1ч над Китаєм >,
«Пекін — тривога люд
ства- викривається реак
ційна політика китайського
керівництва, його міліта
ристичні й гегемопістські
наміри. Молодий режисер
Павло Чухрай
разом зі
сценаристом Еду&рдом Во
лодарським висвітлив цю
проблему засобами .худож
ньої кінематографії впер
ше, створивши на студії
«Мосфільм» стрічку «Люди
в океані». Виконавець го
ловної ролі капітана Орехо
ва. начальника прикордон
ної застави, лауреат Дер
жавної премії актор Вадим
Спиридонов добре відомий
телеглядачам по ролі Фе
дора в багатосерійному те
левізійному фільмі «Вічний
поклик», по фільмах «Лю
бов земна», «Доля», < Батько і син» та інших.
кіноГостросюжетпа
• стрічка
«Умри на коні»
присвячена пам'яті ЛЄГЄІІдарчого
полководця гро
мадянської війни Г. Д. Гая
рсиснсєр
її
постави»
Г. Мелік-Авакян за сценарієм А. Вердяиа па студії
«ВІрменфільм». Образ Гая
відтворив на екрані артист
Гуж Манукян. Тухачсвського — Валерій Єремічез,
Куйбншева — Сері їй Кор
нюшин.
Режисер В. Чеботарьов
М. Леонова
за сценарієм
поставив па «Мосфільмі»
«Постріл у
кінодетектив
йдеться
спину», в якому
про складну й відповідаль
співробітників
ну роботу
..... ’
розшуку,
що векарного
.
: " :..............
~
......і злочидуть розслідування
знімалися
ну. В картині
відомі актори: Лев Пригунов. Михайло Во.тков. Лариса
Удовиченко, Олексапдр Збруев ..
З ім’ям відомого радян
ської!) режисера Леоніда
Гайдая
пов’язаний такий
жандр у кінематографії, як
кінокомедія. Згадайте його
стрічки «Операція <І!> та
інші
пригоди
Шурика»,
«Кавказька
полонянка».
«Ділові люди». «Іван Васи
льович переміняє
профе
сію». «Діамантова
рукас
та. інші. Скільки сміху та
Хорошого настрою вик.чидт
Недавно
кали ц: комедії!
«Мосфільм •
на
студіях
_
_
.
«Суомі-фільм»
(СРСР)
і
(Фінляндія) Леонід Гайдай
поставив нову
кінокоме
дію «По сірнини» за
мо
тивами однойменної повіс
ті Майю Лассіла. Дія філь
му відбувається наприкінці
минулого століття. Глядачі
ознайомляться з побутом і
звичаями фінського наро
ду. полюблять напевне іероїв фільму, дотепних
і
привабливих. У
картині
бере
участь ціле сузір'я
чудових комедійних акто
рів: Євген Леонов, Вяче
слав
Невинний.
Галина
Польських.
Михайло Нуговкіп. Сергій
Філіппов,
Георгій Віцин та інші.
У кінотеатрах і на кіно
установках області з 4 по
І0 листопада
відбудеться
тематичний показ фільмів,
присвячений СЗ-й річниці
Великого Жовтня.
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Алік кивнув. Він знав, з
ким має погоджувати Во
лодя. Керував
підпіллям
Василь Романович Вовчен
ко, номуніст, бойова люди
на, провідна особа помічнянського
підпілля,
що
зв'язане з партизанським
загоном. Усе це добре знає
Алік, але тримав при собі.
-Навіть Жорці нічого не ка
зав.
За вікном жалібно замукало теля. Алік схаменув
ся: й десі не напував би
чечка, припнутого на виго
ні.
— Одним словом, буде
мо діяти, — сказав твердо
Володя. — Батьки наші з
того кінця, а ми— з цього.
Швидше зустрінемось.
Алік усміхнувся печаль
но й побіг напувати теллтко.
Василь Романович схвалив план юних патріотів,
Порадив
не
поспішати,
обставивчити ретельно
вини.
Кілька днів Алік Синицький, Ілько Березовський
та Ваня Рудяк вели пиль
не спостереження за бу
динком, де мешкав шеф
польової жандармерії,
і
встановили таке. О 13.00
змінюється варта. 0 13.10
Зандер приїздить на обід.
Обідає двадцять
хвилин,
відтак
слухає музику. О
13.50 виходить з дому. По
обіді
завжди
прочиняє
кватирку з туалетній кім
наті. Куховарка
і приби
ральниця, гладкі дружини
поліцаїв, полишають бу
динок
шефа
хвилин за
п'ять —сім до того, як має
вийти він. По обіді, отже,
на квартирі нікого немає.
Далі варта змінюється до
17.00.
Куховарка з'явля
ється з ад'ютантом о 17.15,
аби
підготувати вечерю
фашистові.
Отже, рацію
можна захопити саме по
обіді.
Справи вирішили не від
кладати.
І ось він, сонячний трав
невий день 1942 рону. Теп
яблуні,
лінь. Одцвітають
встеляРожеві пелюстки
ють хідники під парканами. А в скверику — четверо хлопців. Біля них два
клумачки
з картоплею.
Та хлопці завзято грають
у карти, і бабуся, що прокульгала мимо, лише до
кірливо похитала головою:
— А, байдикуєте, бодай
вас дощ
намочив! А там
хтось жде, не діждеться
вашої картопельки.
Еге,
пошли дурня по масло, то
і в печі погасне.
Одначе хлопці не зважа
ють. І бабуся, пожувавши
ще трохи беззубим ротом,
іде собі далі. І знову — ні
душі довкола.
Та ось хряпнула хвіртка
загурчав
за
парканом,
на сусп
«опель-капітан»
ільно Бсреній вулиці...
Жора Синизовський та
цький, якого лише сьогоддо операції,
ні залучили
метнулись у нущі жовтої
якою гудуть
акації, над
стали по
бджоли. Хлопці
обидва бони паркану. Ільно не зводить очей з блис
кучої залізної
каски, що
пливе ген над
парканом
уздовж центральної вули
Рудяк
та Алш
ці. А Ваня
Г„,
дошку в
уже відсовують
скверика,
паркані з боку
Мить — і вони вже в чиссадочку шефа
тенькому
жандармерії, Тут теж гудуть бджоли над кущами
бузку та рівненькими рядочками тюльпанів.
«Квіти любить, людоїд»,
— зле подумав Алік.
Лунко
б’ється
серце.
Треба вийти
з-за кущів,
_ .
і
пробігти
з-під яблуньки
кілька кроків осонням до
відчинено
вікна, в якому
кватирку. Алік озирається
доякола. Помічає за парка
ном голову рідного брага
Жори. Все гаразд. І він ви
ходить на осоння. Не від
• чуває ніг. Відстань до вік
на здається
довгою-довгою. Та вже ось і війно з бі
лою фіранкою. І Ваня по
руч. Важко дихає Алік у
потилицю присідає, упира
ючись долонями в підві
коння.
— Ставай на плече, —
шепоче.
Алік швидко скидає свої
старі шкарбани, босою но
гою
спирається на руку
Іванові, потім стає на пле
че. Мить — і ного підкидає
вгору..
— шепоче
— Дістаєш?
знову
Ваня,
але
Алік
спритно, ян в’юн, протис
кається у кватирку. Хоча

(Продовження
Поч. у № 129).

він і худенький, та ледве
проштовхує
своє тільце,
хапаючись руками за лут
ки. А Ваня вже відбігає за
кущі бузку,
не забувши
прихопити Алікові черевини. Тим часом Алік спікі
рував на підвіконня, мало
не скотившись на унітаз.
Дослухається: тиша
в
будинку. Обережно прочи
няє двері. Темний
кори
дорчик.
Кілька
дверей.
«Які? Оці». Так,
так, він
знає,, в якій німнаті
шеф
жандармерії любить слуха
ти музику. Обережно від
чиняє
двері й роздивля
ється.
Вікна зашторені,
Добре. Нечутно прослизнуз
до кімнати,
де на нього
війнуло гидким чужим ду
хом... Важкий диван, обби
тий коричневою
шкірою.
Грузькі шнуратяні крісла.
А ось і вона... На столику.
Зачохлена в невелику шкі
ряну валізку. Від антени
відключена. Побіг і схопив
за ручку валізну. Рація ви
явилася для нього важною.
Хутко зняв н зі столика і
рушив до дверей. Та помі
тив
письмовий стіл, на
якому якісь журнали з го
лими жінкам»- на обкладинах. Поставив валізку біля
порога й метнувся до сто
лу. Смикнув за ручку шух
ляду. Вона
відсунулася з
таким скрипом, що мимо
волі зиркнув на вікна. 8
шухляді навалом фотогра
фи голих і напівголих жі
нок, а також гроші — зе
ленаві німецькі марки. Алік
гидливо відсунув усе те і...
очі його зблиснули радіс
ними вогниками — наспо,ді лежав справжнісінький
чорний вальтер. Воронена
нриця приємно похолодила
його гарячу долоню. І ліс
толет уже в кишені.
Але
завмер на мить: під вік
нами загурчав мотор. Наче
«опель-капітан» зупинився.
Почулося голосне
герго
тання. Та гурчання мотора
віддаленіло. Тільки
чуги
кроки вартового. Алік по
легшено зітхнув: «Зупини
лася якась машина, щось
питали у вартового... Про
несло!»
Озираючись
на вікна,
підхопив рацію і подався до
туалетної. Нетерпляче від
сунув фіранку — й за ку
щами бузку вздрів бліде,
напружене
обличчя Вані.
Підбадьорливо усміхнувся,
кивнув головою. «Є!»
Стоячи на підвіконні, че
подаеав важчу
рез силу
кватирну
Вані
рацію у
Рудяну. Завмираючи стежив, як Рудяк, згинаючись,
біг з рацією до
паркану,
як відсовував дошку. Доего
тягнулися секунди. «Чи не
забуде прийти по мене? А
то доведеться
розбивати
шибку». Але
Ваня, геть
розчервонілий від напру, и,
повернувся, кидаючи пог
ляди в різні
боки. Атін
раптом зіскочив нгзад на
підлогу, витяг
з кишені
вальтер і важкою
колод
кою нагана загамселив по
раковині унітаза.
«Нехай тепер на вулицю
бігає, фриц парши.тий».
Під вікном
нетерпляче
тупцював Іван,
нервово
помахуючи
рукою. Алік
став дряпатись у нватирну
й потрапив просто в обій
ми товариша. Майнули до
паркану. Та Ваня зупинив
ся, рвонув з кишені пачку
кременчуцької і почав тру
сити ядучу махру на чистеньну алею. Та ось вони
вже за парканом. Ні, тре
ба повертатися: забули че
ревики під
кущем бузку.
Метнувся Ваня. За мито по
вернувся з Аліновими че
ревиками в руках. Акурат
но притулили дошку. Без
тямно розсипали
тютюн,
Діяли швидко.
Рація вже
в мішку. Жора присипав її
картоплею з обох мішечків
і завдав Іванові на плече.
Все це
робилсся поміж
густими
кущами жовтої
акації. Тепер не менш від
повідальне — пронести ра
цію через містечко.
Хлопці СПОНІЙНО вийшли
зі скеерика, оточивши Взніо, який згинасся під но
шею. Перетнули пустельну
вулицю, на якій
ордалія
бовваніли дві жіночі пос
таті. Гайнули
у ближчим
завулон. Уже на третій ву
лиці їх зупинив
якийсь
чоловік:
— Що ж
ви біжите, яч
жеребці, а картоплю губи
те...
Аж туї друзі зупинилися
і помітили що чимало кар
топлі повкладало крізь дю
ну а мішку. По хазяйсько,
му позбирали загублене и
рушили далі, вже города
ми, в умовлене місце...

(Далі буде)

4 сшор»

.»ЖГолодий коїмгуиар'«

I
-J
ijggg>i

Мав зуба
на зубного
лікаря.
* * *
Команда грела чудово...
на нервах своїх болільнииів.
* * ■и
У декого сім п ятниць
на тиждень, в у декого
— сім субот.

НЕПРАВДОПОДІБНІ ІСТОРІЇ
Радість троянівців
новомиргород с ьРАЙОН. На кошти
колгоспу імені Шевчєикз
від села Троянового
до
центральної садиби госпо
дарства прокладепо дорогу.
Щодня по ній колгоспним
та індивідуальним
тран
спортом добираються люди
на роботу.
У Трояиівському сільмазі
можна купити речі першої
потреби. До того ж у село
регулярно завозять балони
з газом. 1 все цс викликає
особливу, неймовірну ра
дість V молодих і літніх троянівців.
Про ці факти написали в
колективному листі до ре
дакції мешканці Трояново
го Г. Рогожева, 3. Лойтрз,
С. Миронов, Г, Колон та ін
ші.
КИЙ

с
Молодший
за Вавілонську башту
ПОВОАРХАНГЕЛ ЬС ьІ
КИЙ РАЙОН. Невідомо,

скільки будувалася леген
дарна Вавілонська баніта,
але ми достовірно знаємо,
іцо СБІ< в селі Вільшанці
було вимуровано на кілька
тисячоліть пізніше. Якщо
раніше аматори сцени кол
госпу імені Жовтневої ре
волюції тільки зітхали, рем
ствуючи на тс, що їм печіє
де показати свсю майстер
ність, продемонструвати пе
ред односельчанами поморо
жені таланти, то тепер...
У центрі села височить
сучасна споруда сільського
Буднику культури. Щовечо
ра тут у затишних кімна
тах репетирують драматич
ний, хореографічний і хоро
вий гуртки. Па вечорах доз
вілля грає молодіжний во-

кально-іііструмснтальтій ан
самбль.
Цьому СБК радіють як
старі, так і зовсім юні меш
канці Вільшанки І ми їх
вітаємо з такою приємною
подією в культурному житті
села.

с>
Оперативність

+

*
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Нерідко друге дихання
■ штучне.

Володимир ПОЛІЩУК.
с. Підвисоке
Новоархангельського
району.

ГОВОРИЛИ-БАЛАКАЛИ

вихід

— Климе, чуьте, Климе? Чи не могли б ви ме
ні підсобити?
— Чим же?
— На горище тра винести сіно. Так, в’язок з
десять.
— їй-бо, не можу, кумо. Операцію минулого
місяця переніс — грижу вирізали.
— Жаль, жаль. Доведеться чоловіка будити.

Кому що

Записав М. КРОНУН.

ПОбуТСЕИКІВ

УСТИНІВСЬКИЙ
ЙОН. «Мешканець села Сте

панівни В. Сазовик повідо
мив редакцію про таку по
господар
вішу. Задумав
провести трифазну мережу
'
в будинок.
Тобтоі вирішив
залучити собі в помічники
по домашньому господарст
ву нову техніку. В. Сазопнк
звернувся по допомогу в кон
тору райепергопсстачаїш.і.
І тут (о диво!) без зайвих
формальное гей, десятків до
відок, характеристик та ін
ших документів — словом,
без нудної паперової тягаїшіін взяли і., .задовольнили
прохання В. Сазоннка.

Подарунок школярам
КІРОВОГРАД. Гучним;]
сурмами, щирими усмішка
ми і квітами зустрічали уч
ні восьмирічної школи № 1
будівельників Кіровоградсь
кої о ремонтно-будівельного
тресту.
Муляри, малярп,
теслі та арматурники йшли
схвильовані, збуджені. Ще
б пак! Десять
років вони
.зводили приміщення школи
№ ], яку за планом повніші
були здати ще 1977 року.
Скільки з того часу мину
ло днів, місяців! І ось на
решті споруда готова. На
че вві сні директор школи
перерізав червону стрічну.
Вчиїслі, діти і їхні батьки
від щастя... заплакали.

ГАЧОК ФЕЙЛЕТОНІСТА

ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ... НЕДБАЛЬСТВУ
Про це говорять
З міфів стародавньої Гре ферми.
ції до наших часів дійшли самі факти. Торік еиникли
відомості, що люди, бажаю пожежі на тваринницьких
чи задобрити
божества, фермах в Ульяновському,
котрим вони поклонялися, Бобоинецькому, Новомирприносили
їм у жертву і орокському й Устинівськотварин. За встановгеним це му районах. Вогонь завдав
ремоніалом тварин, що під великих збитків колгоспам
лягали жертвоприношенню, і радгоспам.
спалювали на багаттях.
Через безконтрольність і
Але і в наш вік, вік науки недбальство виникла поже
і техніки, с ще люди, як не жа від замикання електро
дивно,
керівники госпо мережі на фермі буряко
«Капітанівський»
дарств, які невідомо з яких радгоспу
причин І НЄВІДСМО ЯКИМ Новсмиргородського райо
божествам,
приносять у ну. Вогнем пошкоджено пе
жертву не поодиноких тва рехідну галерею між корів
рин,
в цілі тваринницькі никами.

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

Газета
ЕКХОДИТЬ
у вівторок,
четвер
і суботу.

випадки гтаАналогічні
гися в радгоспі «Чераона
зірка» Бобринецьксго райо
ну та колгоспі імені Ілліча
Гейворонського району.
27 квітня цього
року в
колгоспі імені Леніна Кіро
воградського району коче
гар залишив
топку котла
без нагляду Від викидання
вогню з топки виникла по
жежа, в результаті
якої
пошкоджено
технологічне
устаткування і кормоцех не
працював кілька днів.

Одначе ніяких висновків
для себе керівники цих гос
подарств не роблять, та

316050, МСП
м. Кіровоград,

вуй. Луначарського, 36.

На украинском языке.
BK 03206.

Обсяг 0.5 друк. ерк.

Індекс 61107.

не тільки цих господарств.
Ще є випадки незадовіль
ного виконання своїх обо-‘
в’язків пожежно-сторожо
вою охороною, загромад
ження в нічний мас виходів
з приміщень ферм автомо
білями і тракторами, не псі
ферми
забезпечено пер
винними засобами пожежо
гасіння тещо.

Тож і Еиникає сумнів: набожність
. ........ це чи недбаньство?

Г. ІВАНОВ,
інженер ВПО УВС облвиконкому.
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БорИСЧАМЛАЙ

комунар]

Співачка
Одну Лошицю
Співать послали
вчитися
в столицю.
І ось,
Коли пробігло кілька
літ,
Вона
В село приїхала
на зві г.
Іржала скрізь —
В кошарі і в конюшні,
А потім,
З блиском гордості
в очах:
— Тепер чекаю
зауважень слушних.
Скажіть,
Чого мені не ппетача?—
Старенький Кінь,
що вислухав її,
Тихенько морив:
— Воза ..і шлеї.
м. Кіровоград.

— Свахо, гей, свахо! Ваш син, а каш зять
справді полюбляє борошняне? Ви, мабуть, щодня
пекли йому млинці та крученики?
— Що ви, він у рот не бере такого. Бій на діє
ті, навіть хлібом себе обмежує.
— А чого не тоді зін написав нам, щоб ми при
слали йому яєць у борошні?

рожу
ТВОЯ ГАЗЕТА

ПАРНАС «ПК»
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Закінчується
пе
редплата на обласну
газету
«Молодий
комунар» на наступ

ний рік. Передплату
можна оформити в
будь - якому відді
ленні зв’язку, агент
стві «Союздрук», У
листонош чи громадських
розповсюджувачів преси.
Передплатна ціна
на рік — 2 крб.
40 коп.
Індекс 61107.
Газета — порад
ник, товариш її кри
тик.
Спішіть її перед
платити!

Добре

що знялася
голову
бабусі
Думка серед ночі:
Який буде в.неї вигляд.
Як заплющить очі;
Як па грудях руки
схрестять,
Свічечку засвітять...
Чи все зроблять,
як потрібно,
Чи щось не помітять?
Ледь діждавшись дня
нового,
Свічок накупила,
Теслі трупу замовила
Шс й ситцем оббила.
По краях — оборки
з тюлю.
Ой як гарно, люди!
Лежать в такій
домовині
Соромно не буде.
Після всього кличе
баба
Сусідку Горпипу:
— Ану глянь, як я
прибрала
Спою домовину.
— Оце. — каже, —
Г орпипочко,
Буде моя хага.
Тільки треба все цс
діло
Па карточку зняти.
В ательє сходи,
будь ласка,
Хай майстер прибуде
Па квартиру. За це
тобі
Могорпчик буде.
... Лежить в трупі
паша баба,
Терпляче чекає.
Коли ось і фотограф
Двері відчиняє.
Бачить: ледве тліє
свічка,
Трупа серед хати...
«Треба, — мислить, —
поки вільно,
Все як слід зазпяти»
Крутпе-клацпс,
Крутнс-клацис
(Своє діло знає).
Пі душі живої в хаті...
— Хто тут є? — гукає.
Анітелень. Став
фотограф
Посеред кімнати
Та й думає: за роботу
З кого ж гроші брати?
Не з тієї ж то бабусі.
Що навік заснула?
Склав усе своє
приладдя,
Опустивсь на стуло.
Сів, чекає... Раитом
баба
З трупи піднялася:
— Не журися,
розрахуюсь.
Добре, що знялася!
... Прийшла

е

с. Солгутове
Гайворонського
району.
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Неділя,
2 листопада
Перша програма
8.00 — «Час». 8.50 —.•
Гімнастика. 9.15 —Народ
ні мелодії. 9.50 — Бу
дильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00
— «Здоров’я»
11.45 —?
— «Ранкова пошта:». 12.15
— Сільська година. 13.15
— Музичний кіоск. 13 15
— Хокей: ИСКА — «Спар
так». 2 і 3 періоди. 15.10
— Телефільм «Велика неіх'рва». 4 сепія. 16.15 —•’
Док
телефільм
«Ан
гарськ» 16.50 — Клуб ніпоподопожей.
17.50 -з
Фортепіанні
__ ,
ТЕОРІЇ
О. Скрлбіна і С Рахманінона. 18.00 — Міжнарод
на панорама.
18.45 —і
Мультфільми.
19.10 -*>’
С’Ільм-копцерт
«Народ___ 1
ний артист СРСР А. Со«
лов’япенко». 20.00 — Ра?
дянський Союз очима за-'
рубіжних гостей. 20.15
Фільм «Рсл’чіді-.». 21.00
«Час». 21.35 -- Коннерт
лауреатів II Вссросійсь?
кого конкурсу пчнопапців
на народних іпстпумснтах і народної лісні; 22.25
— Баскетбол.
Чоловіки.
«Линемо»
(Москва) -У
ИСКА. По
викінченні —
Новини.

Друга програма
10.00 • "
Новини. 10.15
— Концерт.
10.45 —'
Л. Лііідгреп. «ЧСЛПІ ДОВ;
гапанчохгі» Вистава для
дітей. 12.45 — Науково*
популярний Фільм «Сеісрети природі:»
13.00 -~
«Пісня скликав друзів^.
14.60 —
............. .......
Лонументальна
і-Інопрограма.
15.20 —;
• Слава солдатська». 16.20
— Концерт. 17.50 — Ху
дожній
телефільм «Дна
капітани» 6 серія. 19.00
-- «Актуальна камера».
19 30 — «Уривки з опе
рет». 19.50 —
«Вечірні
розмови». ‘20.45 — «Па
,'Обраніч. літи!» 21.00 —’
.-«.Час». 21.35 — Кінотрилогія «Ходіння по муках»'.
Художній Фільм «ВІСІМ-1
надпитий пік» По закін
ченні — Новини.

Третя програма
15.10 — •Адреси МО.1О-1
лих». 16.05 — Концерт.16.20 — «Супутник кіно
глядача» 16 55 — Фільм'«
концерт 18.00 — Кой’-'
порт 19.10 —
Докумен
тальний телефільм. 19.30
— «Подвиг» 20.00 — «Ве
чірня казка» 20 15 —’
«По музеях1 і гнетавочних залах.-» 20.45 — Кой-,
парт . 21.40 — Художній
телефільм
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