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По 12 кілограмів
Високих середньодобо

вих надоїв молока від 
кожної корови своєї гру
пи добивається в ці дні 
доярка колгоспу іменї 
Шевченка Новгородківсь- 
кого району Галина Рома- 
шенко. її результат — 12 
кілограмів — один з най
вищих у районі. Трохи по
ступається їй Раїса Хвас- 
та— доярка цього ж гос
подарства, теж 
ВЛКСМ.

член

Дівчата доглядають гру
пи первісток, а тому вва
жають, що досягнуте — 
не межа. їхня мета — на
доїти наступного року по 
300С кілограмів молока 
від корови. План першого 
півріччя комсомолки зо
бов’язалися виконати до 
початку роботи XIX з'їзду 
ВЛКСМ.

М. ПОЛІЩУК.

Приклад депутата
А ДІІНАДЦЯТА п’ятирічка 
v — важливий етап роз
витку економіки вашої краї
ни. Саме в ці роки .відзнача
лось на XXVI з’їзді КПРС, 
починається створення на
родногосподарської структу
ри, з якою ми вступимо у 
двадцять перше століття. 
Особливого значення при 
ньому набуває реалізація 
програм міжгалузевих ви
робничо-технічних комплек
сів, і насамперед —паливно- 
енергетичного, що зачіпає 
все народне господарство.

Розвиткові паливно-енер
гетичного комплексу в ни
нішній " п’ятирічці велику 
увагу приділив на листопа
довому (1981 р.) Пленумі
ІДК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв. Слова Гснеральпо- 
ю секретаря ЦК КПРС 
комсомольці і молодь нашої 
області сприймають як наказ 
партії. Наш край можна ще 
назвати й шахтарським — 
понад дві тисячі юнаків і 
дівчат нині трудяться на 
підприємствах вугільної 
промисловості. Чимало гір
ничих колективів виступають 
ініціаторами починань, спря
мованих на краще викори
стання техніки, зростання 
ефективності виробництва. 
Це має велике значення: не
зважаючи на бурхливий роз
виток нафтової і газової 
промисловості, попит на ву- 
їілля підвищується, вугілля 
відіграє й інші неабияку 
роль у паливно-енергетично
му балансі країни.

В авангарді обласного со
ціалістичного змагання 
йдуть комсомольсько-моло
діжні колективи гірників 
дільниць №№ 1 і 2 очисно
го вибою шахти «Свіглопіль- 
ська» виробничого об’єднан
ня «Олексапдріявугілля», де

групкомсоргамп А. Макарен
ко, М. Скалозуб, А. Щерби
на. Свої зобов’язання ці 
КМК постійно леревнкояу- 

• ють. Гостре суперництво 
розгорнулося за право бути 
нагородженим перехідним 
Червоним прапором обкому 
комсомолу.

Г і р и и к
професія престижна

«У плані передбачено помітне зростання виробницт
ва енергії і палива. Але швидко зростають і потреби 
країни. Тому план націлює на використання всіх на
явних підойм і стимулів для економії палива й енер
гії».

(З промови Л. І. Бреишвва па листопадовому 
(19Ö1 р) Пленумі ЦК КПРС).

ГІрІІИК!! 
над вті- 
зачдапь

Сьогодні молоді 
області працюють 
леїіням у життя 
партії. По-удариому трудя
ться посланці Кіровоград- 
щшш й на шахтах Донець
кої та Ворошнловградської 
областей.

У березні 1976 року Цент
ральний Комітет комсомо
лу республіки оголосив 
шефство комсомольських 
організацій вад розвитком 
вугільної промисловості, а 
будівництво нових вугільних 
шахт — Всесоюзними удар
ними комсомольськими бу
довами. Тільки цього року 
міськкоми, райкоми комсо

молу області за комсомоль
ськими путівками відправи
ли па шахти країни понад 
200 юнаків і дівчат.

Ніші за Кіровоградською 
обласною комсомольською 
організацією закріплено ви
робниче об’єднання «Олск- 

саидріявугідля», виробничо 
об’єднання «Шах гзрськан- 
трацит» і шахту-иовобудову 
«.Червоноармійська - Захід
на» № 1 Донецької області.

За комсомольськими пу
тівками на вугільні підпри
ємства їдуть юнаки і дівча
та, яким виповнилося 18 ро
ків. Добровольці, що уклали 
трирічний договір на шахті 
чи в шахтобудівному управ
лінні про роботи за основ
ними підземними спеціально
стями, отримують однора
зову допомогу в розмірі 
і000 карбованців для веден
ня особистого господарства. 
Добровольці, які виявили 

бажання працювати це на 
основних роботах або на бу
дівництві шахтної поверхні, 
— 500 карбованців. Якщо ж 
доброволець не бажає укла
дати вказаного договору, 
йому виплачують одноразо
ву допомогу в розмірі мі
сячного окладу (тарифної 
ставки) за новим місцем ро
боти і заробітну плату за 
час перебування в дорозі.

Чимало представників на
шої області, що інші працю
ють на шахтах, уже зарс- 

комепдували себе як сум
лінні й здібні гірники. Воші 
підвищують свій загальноос
вітній рівень у вузах, техні
кумах, школах робітничої 
молоді.

Партія та уряд постійно 
піклуються про людей геро
їчної професії. Яскраве свід
чення цього — постанова ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про надання додаткових 
пільг працівникам вугільної 
і сланцевої промисловості і 
шахтного будівництва». Вже 
в першому кварталі 1982 ро- 
ну нові підвищені ставки, 
буде запроваджено в До
нецькому, Карагандинському 
та інших вугільних басей
нах.

Мабуть, не знайдеться в 
нашій країні почеснішої і 
престижнішої професії від 
професії гірника. Вона ото
чена всенародною любов'ю.

Якщо ви побажаєте стати 
до лав шахтарів чи шахтобу
дівників, вам необхідно 
звернутися □ міськком, рай
ком чи обласний комітет 
комсомолу.

В. КАРПЕНКО, 
завідуючий відділом 
робітничої і сільської 
молоді обкому комсо
молу.

томуЩе кілька років 
ніхто в нашому районі не 
сумнівався, що перемож
цем у соціалістичному 
змаганні молодих доярок 
за будь-який відрізок часу 
стане Любов Лівітчук. 
Депутат Верховної Ради 
СРСР мала істотні перева
ги перед своїми суперни
ками: чималий досвід ро
боти, групу високоудійних 
корів, дібраних і виооще- 
них власноруч. Та зростали 
майстри і в інших госпо
дарствах.

Напередодні XXVI з'їз
ду КПРС виклик знатній 
доярці кинула Тетяна То
поля з Полонистенько.о 
відділка радгоспу Перего- 
нівського цукрокомбінату. 
Вона зобов’язалася надо
їти в першому році оди
надцятої п'ятирічки по 
3000 кілограмів молока 
від кожної корови. Ве.ти-

Ініціатива доярок
Молочнотоварну ферму 

№ 1 колгоспу імені Лені
на Устинівського району 
недарма називають фер
мою тритисячниць: уже
кілька років підряд друж
ний колектив доярок до
сягає тритисячного рубе
жу по надоях молока з'д 
корови. Трудівниці близь
кі до заповітної мети й 
нині — з початку року на
дій молока по фермі ста
новить 2850 кілограмів. 
Зобов’язання — надоїти 
по 2570 кілограмів—дояр
ки перекрили ще В жовт
ні.

Десять тваринниць уже 
одержали кожна понад 

ка працьовитість, постій
ний пошук резерзів підви
щення продуктивності по
голів'я дали змогу Тетяні 
досягти наміченого на мі
сяць раніше строку. Май
же одночасно з нею ра
портувала про виконання 
свого річного завдання й 
Любов Лівітчук. Щспраа- 
да, показник її роботи де
що вищий — 3500 кілогра
мів від корови.

Обидві доярки стали на 
ударну трудову вахту, при
свячену 60-річчю утворен
ня СРСР. їхнє зобов’язан
ня — не знижувати взятих 
темпів і вийти •» наступно
му році на чотиритисяч
ний рубіж.

М. МАРТИНЮК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Головані всько- 
го райкому ЛНСМ Ук
раїни.

3000 кілограмів молока. 
Серед них і комсомолка 
Ніна Панченко. Вона праг
не сперечатися в бороть
бі за перемогу в колгосп
ному соціалістичному 
змаганні з Галиною Ваві
ловою — своєю наставни
цею.

Кращі молоді трудівни
ці ферми Ніна Панченко, 
Валентина Лейбенко, Галя 
Марук, а також досвідче
на Галина Бавінова висту
пили в колективі з ініціа
тивою — до 60-річчя ут
ворення СРСР надоїти від 
групи корів 60 тонн мо
лока.

1

А. ЛИСОГОР.
емт Устинівка.

ЗДОРОВО, коли в тех
нікумі в одній групі нав

чається одинадцять земля
ків! Та ще й яких! Не тс щоб 
там з республіки чи області 
— з одного міста, навіть з 
одного кутка. Разом па за
няттях, увечері — на танці 
разом, а шо вже па каніку
ли, то це звісно: один для 
усіх квитки купує. Додому і 
з дому з піснями. Отак з 
піснями й промайнули роки 
навчання. Настала нора роз
поділу. Всі в рідний край 
(до Новоукраїнкп) подали
ся, а Володимир Сулима 
спочатку теж хотів було па 
батьківщину повернутися, 
та нагледів собі наречену в 
] Іовомиргородському райо
ні, то так і лишився тут від
працьовувати обов’язковий 
строк після технікуму. Че
рез рік пішов до лав Радян
ської Армії. Кінчив службу 
— на старе місце.

Мав дружину, дочку, мав 
хорошу роботу, та все йому 
чогось не вистачало. Згаду
вав однокурсників і думав: 
«Усі зоотехніками вдома 
працюють, лиш я паче втік. 
Треба повернутися». Не раз 
ділився цими думками з 
дружиною, і вирішили воші 
переїхати. Хто знає — пра
вильно зробили чи пі? Час 
покаже, а поки що не жал
кують. Володимир спершу 
па інкубаторній станції 

працював, потім запросили 
його на Новоукраїнське 
•міжгосподарське підприєм
ство по відгодівлі великої 
рогатої худоби завідуючим

ПОКЛИКАННЯ

«ТЕПЕР
Я
ТВЕРДО 
ПЕРЕКО
НАНИЙ...»
комплексом. Уже третій рік 
уранці й увечері відміряє 
він но чотири кілометри. І 
не тому, що їздити нічим 
(усіх працівників підприєм
ства возять автобусом чп 

вантажним таксі), просто 
любить людина ходити піш
ки. Дорогою обдумує епізо
ди з прочитаних книжок 
(надто подобаються йому

О. Толстой, 
М. Старицький, 
ший). Оце досада: 
Одесі, бачив 
одинадцять іии 
Дюма продавали, 

Н. Рибак, 
Дюма-стар- 

був в 
спекулянти 

томів творів 
1 а Купити

не мав змоги (15 карбован
ців кожен том). Воно, ЗЗИ- 
чайно, негоже у спекулянтів 
купувати, цим самим ніби 
заохочуєш їх, але все-таки

На з н і м- 
н у: завіду
ючий відгоді- 
о с л ь н и 
комплекс о 
Володим 

СУЛИМА.

м
м
ри

кортіло мати твори такого 
автора.

Думки не тільки про кни
ги —- про всяку всячину. 
Клубочок, знай собі, розмо
тується. З чого почати робо

ту? Чим закінчити? Що 
ввести в раціон для поліп
шення відгодівлі? За чим 
простежити?

Згадуються перші дні на 
комплексі. Було не те шоб 
важко, а наче боязко й не
зручно. Судіть самі: завіду
ючому комплексом двадцять 
чотири, а підлеглі тільки 
трудового стажу на одному 
місці мають по п’ятнадцять 
років. Та керівництво госпо
дарства з самого початку 
націлювало: робота буде
до ладу, якщо не тільки се
бе, а й людей поважатимеш. 
1 він старався. Ніколи не 
цурався будь-якої роботи, 
завжди прагнув допомогти 
іншим.

— Людина стає хорошим 
спеціалістом тоді, — міркує 
гчолос директор підприєм
ства Леонід Матвійович То
кар, — коли вона знання до 
практики залучає, сама шу
кає шляхів розв’язання 
проблеми, не боїться чорної 
роботи. А наш Володька 
хлопець простий. Саме такі 
в тваринництві й потрібні. 
Сказано ж —- «ударний 
фронт»!

Так, поле діяльності вели
ке. Крім завідуючого комп
лексом, тут працюють іще 
чотири сторожі та шісг» 
кормачів. Ось ті одинад
цять чоловік обслуговують 
півтори—дві тисячі голів вс- 

лнкої рогатої худоби. За ст<1 
днів молодняк, що надхо
дить з колгоспів вагою ф 
270 кілограмів, досягає 370- 
Торік денний приріст живої 
ваги кожної тварини трудів
ники комплексу довели ДО 
800 грамів при завданні 756, 
Цього року вони взяли під
вищене зобов’язання — 850 
грамів.

— З кожним роко?л досві
ду стає у нас більше, працю
вати — легше, — підсумовує 
нашу розмову з ним Воло
димир. — Ось незабаром 
обіцяють збудувати два но
вих приміщення. Приємно 
відчувати в собі силу, ба
жання працювати, мати 
можливість застосовувати 
свої знання і вміння на 
практиці. Мені довірили 
важливий об’єкт народного 
господарства, і я пишаюсь 
тим, іцо можу внести свою 
частку в забезпечення насе
лення країни продуктами 
тваринництва. Раніше у ме
не були сумніви відносно 
того, чи правильно я вибрав 
дорогу в житті, хотілося пе
рекваліфікуватися, скажімо, 
па педагога-історика. Тепер 
же я твердо переконання, 
що професія зоотехніка — 
моя справа. Нині готуюсь 
до вступу в Одеський інсти
тут сільського господарства 
на зоофакультет.

Текст і фото
В. АФАНАСІЄНКА.
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ї&матичні вечори і 
ЙНИЖКО8І виставки, читаць
кі конференції і літератур
но-художні композиції — 
такі культурні заходи ви
користовують у своїй ро
боті з читачами працівничи 
Новоархангсльської цент
ральної районної бібліоте
ки. їх організовують і про
водять також і молоді ви
робничники, вчителі, ліка
рі, старшокласники смт Но- 
зоархангельська. Гому-то 
ці заходи, як правило, вда
ються.

Вечір, присвячений твор
чості Василя Макаровича 
Шукшина, котрий відбув
ся нещодавно, почався з 
перегляду уривків З кіно
фільмів, режисером, пос
тановником яких був сам 
митець.

Присутні з цікавістю пе
реглянули діафіль/х
«В. Шукшин — актор, ре
жисер, письменник». По
тім учителька біології Но- 
воархангельської восьми
річної школи О. Я. Горош- 
ко прочитала вірші А. Воз- 
несенського, присвячені 
пам’яті Шукшина. Олена 
Якимівна розповіла деякі 
факти з його життя, а та
кож про багатогранний і 
яскравий талант Шукшина- 
прозаїка.

«Не пошкодували, що 
прийшли», — такою була 
оцінка молоді, а для ново- 
архангельських культпра
цівників це був стимул 
до дальших пошуків ціка
вих та ефективних форм 
роботи з молоддю.

Т. ДМИТРЕНКО.

[Урочистий

В актовому залі Кірово
градського педінституту 
відбувся урочистий вечір, 
присвячений 125-річчю з 
дня народження видатно
го режисера, одного з ос
новоположників українсь
кого професіонального те
атру— Миколи Садовсько- 
го. 8ечір відкриз голов
ний режисер обласного 
музично - драматичн ого 
театру імені М. Л. Кропиз- 
ницького заслужений ар
тист УРСР В. 3. Савченко.

З допозіддю «Микола 
Садозський та україн
ський театр» виступив за
відуючий кафедрою ук
раїнської літератури пед
інституту кандидат філо
логічних наук А. П. Бой- 
чук.

Завідуюча відділом мис
тецтв ооласної наукової 
бібліотеки імені Н. К. 
Крупської Е. М. Янчукова 
зробила огляд літератури 
на тему «Вінок спогадів 
про Миколу Садовсько- 
го».

Цікавим був виступ уче
ниці 5-го класу Созонів- 
ської середньої школи, 
учасниці самодіяльного 
драматичного гуртка 
В. Вербицької. Вона роз- 
позіла про зв’язки видат
ного режисера з нашим 
краєм.

На закінчення вечора 
відбувся великий концерт. 
Артисти обласного музич
но-драматичного театру 
підготували сцени з ви
став, у яких брав участь 
М. Садовський: «Шепь- 
менко-денщик» Г. Квітми- 
Осноз’яненка, «За двома 
зайцями» М. Старицького, 
«Мартин Боруля» І. Кар- 
пенка-Карого. 8 цих сца-

нах були зайняті народний 
артист УРСР Г. Семенов, 
заслужена артиста УРСР 
Н. Ігнатьєва, артист Б. Тка
ченко, В. Литвиненко, 
А. Косяченко.

Л. ФЕДЧЕНКО.

Інтерклуб 
збирає 
друзів

У кімнаті-музеї С. М. 
Кірова, що в обласному 
Будинку політосвіти, відбу
лося чергове засідання ін- 
терклубу «Глобус», який 
діє при відділі літератури 
іноземними мовами об
ласної наукової бібліотеки 
імені Н. К. Крупської. Міс
це зустрічі інтерклубіаці 
вибрали не випадково, ад
же тема засідання перед
бачала обмінні розповіді 
про міста і села Кіоозо- 
градщини та Лаоської На
родно-Демократичної Рес
публіки.

Засідання відкрила пре
зидент інтерклубу «Гло
бус» науковий співробіт
ник бібліотеки імені Н. К. 
Крупської Л. М. Гончаро
ва. Вона представила гос
тей — юнаків і дівчат з 
Лаосу, які навчаються в 
Кіровоградському інституті 
сільськогослодарськ ого 
машинобудування.

Студент педінституту 
імені О. С. Пушкіна Олек
сандр Сисоєв розповів 
гостям про історію Кірово
града — міста, яке назав
жди лишиться в пам’яті 
молодих лаосців. Присут
ні оглянули експозицію 
кімнаги-музею С. М. Кіро
ва, з чиїм іменем зв'язана 
історія нашого міста.

З непідробленим інте
ресом слухали розповіді 
гостей — лаосців Тхзчсу- 
ка Тхаммавонга і Кхеч 
Буатхонга — про історію 
боротьби лаоського наро
ду за свободу і незалеж
ність, про систему освіти 
в республіці. Кідівців ціка
вили молодіжний рух у 
республіці, питання побуту 
і культури. Студенти-іно- 
земці охоче відповідали 
на запитання.

Того вечора довго луна
ли національні мелодії 
Лаосу. Посланці цієї рес
публіки ознайомили кідіа- 
ців з танцями та обрядами 
своєї оеспубліки.

Н. МИКОЛАЄНКО.

Читацька 
конферен
ція

Нещодавно на факульте
ті фізичного виховання Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту імені 0. С. 
Пушкіна відбулася читаць
ка конференція по кинзі 
Л. І. Брежнева «Спогади».

Значення цієї книги сьо
годні важко переоцінити. 
У ній ми знаходимо для се- 
<5е безцінний приклад ста
новлення людини ян гро
мадянина, трудівника, ко
муніста, — про цс говори
ли учасники конференції.

Читацьку конференцію 
відкрив викладач інститу
ту. кандидат історичних 
наук І. Т. Артеменко. Він 
наголосив, що першочер
говим завданням радянсь
ких людей с боротьба за 
мир. У своїй книзі Л. І.

Іван Терентійович екз- 
зав, що нам, завтрашнім 
вчителям, необхідно готу
вати себе до активної бо
ротьби за мир, до великої 
і відповідальної місії ви
хователів молодого поко
ління.

На конференції виступи
ли студенти Ю. Івачо», 
Є. Потраченное, С. Оснігоз- 
ський, С. Дідус та інші. 
Вони поділилися своїми 
думками, які викликала у 
них нова книга Л. |. 
Брежнєва «Спогади». Роз
повіли про своє розумін
ня чуття Батьківщини, поо 
те. як йдуть до своєї про
фесії.

В. АВРАМЕНКО, 
студент Кіровоградсь
кого педінституту іме
ні О. С. Пушкіна.

нічого не варта. Молоді 
слухачі школи екояомічно- 
го профілю не займаються 
насущними питаннями єно 
номіки.

в одному з пунктів СОЦІ 
ачісгичніїх.зобов’язуй-’ ко лективу Кіровоградські ч 
панчішної фабрики на ни
нішній рік залисино: •■<,е 
кономитн тонну сиріовиїїш 
60 кілограмів хімікатів 
Тисячі коловат годин елек
троенергії». Мине кілька 
Днів, і настане час звітуг-а- 
ти колективові Про вико
нання взятих зобов’язань. 
Та вже сьогодні на фабри.; 
Ці відомо, що запланованої 
економії досягнуто не буде- 
Адже у звітах про загаль 
ну економію сировини за 
одинадцять місяців стоїть 
прочерк, а електроенергії 
заощаджено значно менше, 
ніж намічалося.

Тане становище склали
ся на підприємстві вже 
давно. Ще на початку ро
ку, коли одержали від по
стачальників еластичну 
пряжу іншого, ніж замов
ляли, номера. Вона вияви
лась грубілою. і тому вміст 
п у виготовлених колгот
ках, скажімо, становив '13 
проценти замість 33. Пере 
витрата синтетичної пря
жі стала неминучою. Однак 
логічно було б чекати еко
номії бавовняної пряжі.

Фото В. ТРИБА.ВАРНА, ударниця комуністичної праці

■ЙОД ' Z ... , " S3L '
Робітниця заводу «Червона зірка

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

МАНДРІВКИ В ІСТОРІЮ Й ПРИРОДУ
Фонд, обласної дитячої 

бібліотек» імені А. П. Гай
дара останнім часом по- 
повнився творам» наших 
земляків. Ось деякі з нпх:

Долгий В. Розгін. По
вість про Осипа П’ятниць- 
кого. М., Політвидав, 1981).

У серії «Полум’яні рево
люціонері — В. Долгий 
видав цілий ряд цікавих 
книг про Миколу Баумана, 
Софію Пермську та інших 
видатних людей. У його 
черговому творі про Осипі 
гі’ятницького лема.іо_сто
рінок присвячено II з’їздо
ві РСДРП. Празькій кон- 
ференці і, Кенігсбергському 
процесові 1901 року.

Про те, як перші комсо
мольці з петроградських 
околіпіь мужньо захитали 
революційні завоювання, 
як розкрили білогвардійсь
кий заколот, розповідає по
вість Юрія Принцева 
«Тривожна наша моло
дість» (Л„ «Дитяча літера
тура», 1980).

Про події Великої Віг- 
‘Пізпян.ої війті розповідає

ВМІ1Г ИНОІ '• 11.АІ >:ö;.
Ні!., виробе аміншулижа 
віді овіда-.’ на ти.. |л: і 
сить процентів.

Та минав час. а очі:;', на 
мої екогіомі» бавовняної 
пряжі теж не було, і нема 
Глибоко и RUT;|становите і вжити заходів 
па фабриці так і не спро- 
.могкшея.Що я; думаюіь з цього 
приводу молоді нироОнлч- 
пкяи.’ Нони становлять тр • 
типу загальної кількості 
робітників підприємства, 
тож економія сиропним н 
енергоресурсів у великій 
мір: залежить і від них. З 

цим запитанням я звернула 
ся до комсомольців -- слу
хачів школи економічної 
освіти, у яких пропаган
дистом Г. А. Павленко. Ви
вчають вони курс «Вереж . 
.іииість — риса комуніс
тична».

Замість пояснень в’я 
зйльниці і швачки стали 
нарікати на штурмівщину, 
аритмію, які все літо ли 
хомаяпли фабрику, якість 
пряжі. Брак у в язальному 
і швейно-кетельному цехах 
вони вважають нейпінучн.м. 
а причини його вбачають 
тише в машинах і якості 
пряжі. Про внутрішні ж 
резерви — ні слова.

— ІЦе не встигли на за
няттях глибоко проаналі-

М. Осияов, на гой час на
чальник розвідки однієї з 
Військових частин, у доку
ментальній повісті «Я зна
йшов тебе двічі» (Одеса. 
«Маяк». 1980). Герої кнп- 
11! . ВІЙСЬКОВІ рО :ЗІд:!ЛКЛ,
Котрі upoiiiu.ui слаїшнн бо- 
ііовші шлях у рада . Па 
Донської Армії. їхні велич 
иросгога, мужність завжди 
Оудуп. прикладом для бу- 
Діви іхіа світлого майбуг-

... .>43 рік. Комсомо щ<і 
-Хата Іванова й Ольга Ве
жа» направлен: на терито
рію Криму, окуповану фа- 

з надзвичайно 
важ і!ш!1м завданням. На- 
з;-сі річ смертельній небез
пек і назустріч беїс.мср- 
III»... Про роботу рз ІЯНСЬ- 
КИХ розвідниць, які ЗИд... 
вали себе за сестер Безкзи Й^ься І „іншій З 
цього ж ав’гора — худож- 
« И 1п 0К ' МЄ11Т аЛЬп’ ’і’ ПОВІСТІ 
(СімТ”Ь «Візорія»
(97<О Р°ПО',1>’ «Т*вЙя». 

З ОГ гЇЇ4-*М " АП” В<К'13 '”< *
сграхом називали ф».

і,ніи став економ!’ К& 
ПІДПРИЄМСТВІ
ється пропагандиет. — У 
нас такі труднощі з щ. >бг 
денним -Цінять

При КОМПЛ-- -гацп Ці- • 
школи не врахували. що 
відіядушгг.імуть >і слухачі 
з трьох цехін і що до того 
ж 13 і . н їдь працю
ють у річі: зміни. • Лово.і. 
низький процент Щдвіду- 
ВіПіня винять ;i<Hi)."ruaMv- 
нано.

Не дивно, що у кїівч -іші 
програмового матеріалу 
вже намітилось відставай 
ня. Конеректують слухачі 
дуже мало та й робити це 
їм незручно: в кабінеті і о. 
ловіюго інженера, де про 
ходять заняття, столів не 
ма. Але найбільше непоко
їть те. що слухачі ще й досі 
не виконали жодного праї; 
тичяого завдання. Планува
лося у в'язальному цеху 
оформити екран соціаліс 
тичного змагання, провес
ти рейди по виявленню ре
зервів економії на кожно
му робочому місці, та все 
лишилося тільки на папері. 
Інформування про еконо
мію сировини та електро
енергії, з чого починаєть
ся кожне заняття, великої 
користі, як бачимо, не дає.

Нещодавно обраний сек
ретар комітету комсомолу 
Віра Якуша про ефектна

иіистн нащщіаМОрякф. Ві
талій Логвиненко црисвн- 
див відважним воїнам-чор- 
номорця.м книгу, кудп \’ВІ- 
ншли повість «Давні рани» 
та кілька оповідань. (К., 
«Веселка», 1980).

Наші письменннкп-зем- 
лякн створили також чи
мало книг на природничі 
геми.

Павло Ловецький за Фа
хом ветерпііаряйй лйгаїр, 
а за споїм життєвим по
кликанням — письмениик- 
ириродолюб. Ного книги 
пронизані т рботою про 
збереЖсияя і збагачення 
рідної природи Вони ціка
ві гостротою спостережень 
автора, мудрою зіркістю, 
глибоким знанням світу 
живої природи, її див І 
таємниць. В ного «Били
цях з дивосвіту» (К-, «Ве
селка», 1981) розповідаєть
ся про могутні гірські 
хребти Кавказу і блискучі 
льодовики. Разом з авто
ром ви Нилувапі.метеся 
рідкісним тюльпановим де
ревом, знайомитиметеся з 
сумирною на вигляд істо

ніигь ..ьниі.. иі>, «а?, еко
номічної освіти ux Hu фаб- 
р;щ; дш) сказати ш-іого не 
може -- на жодному ще на 
побувала. Яку конкретну 
допомогу • --жуть подати 
комсомольці підприємству 
ще на думала.

Пі члени комітету, іц 
пргідаганд.и тя шкіл еконо
мічного іірі.фі.ИО видно 
не задумуються над тим’ 
що лише виконання норм 
виробітку — застаріла мір
ка соціальної активності 
молодого виробничника 
Кожен (Юбі-піик повинен 
уміти бачити в економічній 
діяльності свого іЯдяри- 
ємства найважливіші ас
пекти і проблеми. І ле 
тільки бачити, а й сміти 
аналізувати і вирішувати, 
їх ї саме па заняттях шкіл 
економічного профілю пЬ- 
винлі вчитися молоді ро

бітники робити підрахунки, 
займатися конкретною еко
номікою.

Лише тоді гасло, що ви
сить у головному виробни
чому корпусі фабрики, на
повниться змістом: «Робіт
ник! Пам’ятай, колена зеко
номлена кіловат година 
електроенергії дає змогу 
додатково випустити 8 кар 
панчішних виробів...»

Н. ЧЕРНЕНКО.

тою — кичлем, котра за
просто розправляється з 
гадюками, спостерігатиме
те, як ловить рибу вед
мідь... Автор розповідає н 
про чудову природу Дале
кого Сходу.

Не менш цікава книга 
Сергія Кулика «Коли ду
хи відступають» (М., 
«Мысль», 1981). Автор 
книги — піісьмешшк-гсо- 
граф. Протягом кількох 
років він був практично 
єдиною радянською люди
ною, котра мала можли
вість відвідузатн Мадагас
кар. 1 щоразу памаг.іюл 
побільше побачити, зрозу
міти, запам’ятати, щоб по
тім розповісти про цю май
же невідому нам країну. 
На сторінках книги йдеть
ся про стародавніх тварин 
і рослий, що зникли на
завжди скрізь, окрім Ма
дагаскару.

О. ШУГАЄВА, 
завідуюча бібліогра
фічним відділом об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. П. Гай
дара.
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ПОІМСН-

ДО 60-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ СРСР
’зп^ааяег.-^^ягаа

ПОБРА1Ш
ветеранам

«Заради життя твого, за-

так вирішили назвати в*?

ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯфронтовиками комсомоли*

чір—зустріч із колишніми

ради завтрашні к днів»

ТРИВАЄ ЕКСПЕДИЦІЯ ПІОНЕРІВ І ШКОЛЯРІВ, 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ
«ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ»

-Згадаймо їх усік но.
Ми звертаємось 

своїх активістів, 
читачів газети:

Клчь військово- 
патріотичного 
виховання \\’

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ
НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

j ці нашого села.

гіере-

розпо- 
бурём-

Впни завжди серед мо
лоді. Герой Радянського 
Союзу А. Ф. ХУДЯКОВА в 
ці дні а иінолах Олександ
рії проводить урони муж
ності, присвячені 60-рІччю 
утворення СРСР. А В Кіро
вограді Герой Радянського 
Союзу І. Р. УСЕНКО зустрі
чається з молодими воїна
ми. Колишні фронтовики 
передають естафету слави 
комсомольцям 80-х років.

I

Г УДУ Ть осінні вітри
* землю припорошує 

сніг, гуркочуть трактори, 
везучи від скирт на ферми мммн ■ -
причепи 13 соломою, а Ми- 
колі їнмофійовичу Тягаю ■ Е Я Л И Я И А Н1
— Через десятки років — ■ ■ ■ ■ ■ ■ д Я К^Я
учувається грім гармат. К ■ «Ж І Я а Я 1 Я V Я яУ ■
гуркіт бокових машин...

Микола Тнмофінович усю 
війну був розвідником. Та 
ще де - - на вістрі атак, у 
гвардійській танковій час
тині.

Ні. недарма встераяові- 
розвідннісові вчувається 
гуркіт гармат, бойових 
машин. У такі хвилини він 
дивиться на дорогий йому 
партійний квиток...

іуі ИКО.’ТА повернувся з
191 розвідки по тилах во

рога. по сплюндрованій 
'ворогом колись веселій, 
пісенній курській землі. 
Завжди стриманий, серйоз
ний, небагатослівний цьо
го разу він схвильовано 
доповідав командуванню.

Доповідати було про що. 
іііютн нашої лінії обо

рони. проти наших дивізій
— ворожі. 1 передній край, 
і довгі німецькі ешелони 
начинені цо нікуди танка
ми й самохідними гарма
тами. В кожному видолин
ку, в кожній 
лісах, у селах 
лись. готові 
вперед, СВІЖІ 
сівські полки...

Було дивним, як він вза
галі проходив, як пройшов, 
як повернувся цілим не- 
у ш ко дж ев им. непоміченим.

Командири поспішно за
нотували все, наносили на 
карти, зіставляли з даними 
інших розвідників. Дані 
негайно ж. закодовані й за
секречені. летіли V вищі 
штаби, в Москву...

Микола. полишивши 
штабну землянку, все ще 
жни тим. що бачив у тилу 
ворога. Розумів — може, 
завтра може, на світанку, 
може, через кілька днів 
знову вирішуватиметься 
доля Вітчизни. а з нею і 
ного доляВітчизна!.. Лею :иив, за 
неї воював комсомолець 
Микола Тягай із самого 22 
червня 1941 року. Бо слу
жив на корДЛЙ- Два тижні 
зі своїми товаришами три
мав оборону. А після того 
вже й не ЗМІГ би злічити 
боїв.

Воював, як і всі.
І зовсім не догадувався, 

що до нього пильно При
глядається солдат із .міста 
Кузнепька Федір Нілов. ш- 
лов був старший роками, 
та Микола дружив з ним. з 
першого дня війни, ДІЛЯЧИ 
все пополам. Якось уже 
біля Києва вони спочивали 
в невеличкому переліску. 
Вечеряли з одного казанка, 
вечеряли мовчки, втомлені 
довгим Відступом. 1ІІЛОВ 
підклав ложку старанно 
витер її, засунув за халяву 
чобота і заговорив:

— Миколо! В оо.’.відку пі
деш?_  Я — солдат. Колії на-

наказу? 
творять

заглнбині. в 
замаскува

ло стрибка 
добірні ссе-

кажуть — піду.
— А коли без 

Ти ж бачиш, що..фашисти на нашій землі.'! 
Бачив. .
Нілов не просто............ питая, 

він відперто розкривав усі 
свої думи:_  Йез вірного друга. 
Миколо, жити вая.'чо. а на 
війні — те важче... Служ
ба. Миколо. • У розвідника 
особлива.Микола зрозумів- Ні.юв 
попереджає Нілов начале 
каже: якіпо страшно — не 
йди в оозвід-шк і. .

" 3 того дня. з того вечо
ра біля Дніпра. біли Киева

Залізною лавиною пішов 
на нашу землю жорстокий 
ворог. Сотні днів і ночей 
гриміли бої. Топтав копа
ний чобіт фашиста поле, 
ЩЄДІЮСТІ ЯКОГО З.'ЗДрИВ чу
жинець. І падали солдати. 
Падали і піднімалися зно
ву з атаку. Бо їх кликала 
Вітчизна. Була така сила, 
яка пересилила гітларізсь- 
кі полчища. То — радянсь
кий воїн, то — радянський 
народ, у якого був великий 
керманич — Партія. Воїлів- 
визвопнтелів єднало вали
ке людське почуття, ім'я 
якому — Братерство.

квиток
в розвідку ходили воші ра
зом — росіянин, комуніст 
із Кузнецька Нілов 1 укра
їнець. комсомолець із Кіри- 
воградщини Тягай.

А тут, на курській землі, 
теж спадав на зем;цо чудо
вий .'Иіпневий вечір. Лійко- І 
ла йшов до землянки. Чо
му дали добу на відпочи
нок.

Розцвітало ліго. Здаєть
ся. ніщо не віщувало заи-' 
трашиіх громів. Ніщо не 
порушувало лісової тиші. 
Микола сів біля невеличко
го, недавно зробленого сто
лика. що пахнув свіжого 
сосною, і вийняв шматочок 
паперу, олівець.

Нахилився над папером 
1 почав писати.

— А я дивлюся, де МІЙ 
Микола.

Нілов. Рідний Федір. Теж 
із завдання. Ного посилали 
в інший край.

— Листа пишеш?
— Не листа. Не маю ку

ди писати. Мій же край 
вишневий ще в неволі. Не 
листа. Заяву. Ми з тобою 
Федоре, секретів не маємо. 
Догадуєшся що за битва 
буде завтра чи післязавт
ра?.. Хочу. Федоре, в бНі 
комуністом. Даси. Федоре, 
рекомендацію?* * * «

- На фронтах Великої Віт
чизняної воювало 326 крас- 

5 яогірківців, 18G із них не 
повернулося в рідне село. 
Мужність і відвагу краспо- 
гірківців відзначено 140 
орденами і медалями Бать
ківщини. Наш' йдносельча- 
ни визволяли Україну, 
Молдавію. Румунію. Юго
славію. Угорщину. Польщу, 
Австрію.

• На цю зустріч були зл- 
I прошено 89 ветеранів вій

ни, колишніх спартакївців, 
працівників тилу, які в ро
мі найтяжчих випробувань 
допомагали кувати

■ могу над ворогом.
Хвилюючою була 

відь ветеранів про 
І ні роки війни.

Своїми спогадами поді- 
! лився гвардії сержант, ко

лишній командир гармати 
В. М. Ільчеико. Він — 
учасник битви під Сталін- 

L градом. Визволяв Руму- 
Г нію, Угорщину, Австрію, 
1 Югославію, Чехословаччи- 
I ну. Особисто знищив 24 
. фашистських літаки. Наго

роджений орденом Вітчиз
няної війни І ступеня, ор
деном Слави III ступеня, 
медалями «За оборону 
Сталинграда», «За бойові 
заслуги». Лейтенант у від
ставці, колишній командир 

і роги І. Ф. Усатюк ро>по- 
I сів про битву під Москвою, 
: учасником якої довелось 
: йому бути. Згадав вія і 
І про своїх односельчан у 

боях під Курськом. Орлом. 
А М. Ф. Всрбпнькнн по
вернувся додому старшим 
лейтенантом. У складі 
військ 1-го Білоруського 

І фронту він визволяв
Польшу. Його бойові за
слуги відзначено орденом 
Червоної Зірки, багатьма 
медалями.

П. В. Самчишина в роки 
війни допомагала бійцям, 
партизанам, які потрапля
ли в оточення. її нагород
жено медаллю «Партиза
нові Вітчизняної війни» І 
ступеня. Вона розповіла, 

' як разом з іншими жінка* 
Iі ми Красногірки збирала 

продукти харчування на
родним месникам, випікала 

. для них хліб, прала білиз
ну. розповсюджувала пар
тизанські листівки.

Піонери і комсомольці 
I вручили ветеранам сувені

ри, квіти.
А. СЕМЕНДЯЄВА, 

екскурсовод музею 
підпільної комсомоль
ської організації
«Спартак».
с. Коасногірка

Голоаанізського району.

РЕКОМЕНДУВАТИ — зна-
* чить ручатися за ми

нуле й майбутнє вступаю
чого. Партійний квиток по
винні вручати .'іодині з 
добрими руками, з частим 
серцем.

Федір Нілов гортав сто
рінки життя свого друга. 
Минуле у Микоян — чесні 
солдатські дорога. В боях 
він був безстрашним, смі
ливим...

Зовсім недавно танковий 
корпус стояв на лівому бе- 
реві Дону, підійшли до ньо
го непомітно, замаскували, 
ся в ярах, видолинках го
туючись до наступу.

Кожен наступ посіпа
ється з розвідки. Коман
дир корпусу поставив пе
ред бійцями завдання — п 
найближчий час узяти 
«язика».

Гітлерівці окопалися на 
правому березі Доне. Цс. 
далеко від ріки на внеїтці 
в приміщеннях колишньої 
ферми був ЇХНІЙ ОПОРНИЙ 
Пункт, висепут'-ій УПеиед 
як вістря.

Командир РОЗВІДНИКІВ 
радився з солдатами. 
точно виконати наказ Нла. 
мів було багато. Микола 
що досі мовчав підвівся 
теж і сказав, що до воиога 
найкраще підібратись біля 
цього опорного пункту. І 
не вночі, не на спітачку а 
в обідню пору. Нахабні’ й 
самовпевнеиі 
жянуть думою. ______
дійдуть до Уралу. МОЙВІ 
беЗТУІібОТНО вони поводять 
ся в обід. Висота ж укріп
лена. за рікою нес вн ик- 
як на долоні. Дону кіхто 
і ніщо не перепливе!

Несподіваний небезисч 
пий задум. Проте його 
схвалили, все уточнювали

гітлерівці 
що скоре 

Майже

Прийшов визволяти наш 
степовий край росіянин 
Б, і. Акимов, а з ним __ q|. 
лорус М. п> Котлозець, та
тари 3. Ш. Шаймарданов, 
Б. Г. Габдрахманов. Тільки 
в боях за Кіровоград брали 
участь воїни, тридцяти на
ціональностей нашої Віт
чизни. Лише за невелике 
село Куцсволівку, що в 
Онуфріївсьному районі, за
гинуло понад 1500 р а дам
ських воїнів. Серед них ~ 
Герої Радянського Союзу 
росіянин П. С. Козуб, біло
рус К. П. Гриб, башкир 
О. І. Рутчин...

до найменших деталей.
Єдина полегкість для 

розвідників — Док у за
даному місці протікав 
вузько...

Вісім бійців уночі про
несли в зарості човна, за
маскували його, замаску
вались і самі так. що й 
итах зірким оком не поба
чив би їх. Поволі сходило 
сонце, зліва спалахнула 
стрілянина. І стихла. В 
опорному загаласували — 
певно, прибула кухня.

Із заростей один за од
ним виходило восьмеро. 
Тихо. безшумно плив чо
вен. Веслує Микола, веслує 
і Нілов... І тиша... І сильне 
биття сердець. Єдина куле
метна черга — і їх розстрі
ляють. потоплять, вісімку 
відчайдушних сміливців, і 
піхто і ніщо їм не допомо
же...

Берег. Підйом. Шурхіт 
піску. Спалахує перший са
рай за ним другий. Більше 
вогню! 1 вже б'ють автома
ті^ в чужинців, що, боже
вільно репетуючи, кидають 
котелки. Бій. Блискавичний 
бій. Гітлерівці тікають до 
своїх траншей. Косіть їх. 
автомати! Фронт омліває і 
гримить. Опорний — у ру
ках розвідників. Але поло
неного нема.

«Язика» нема. Па них на
кочується сіра лавина, во
роги отямилися, зрозуміли. 
ЩО в опорному, лише 
жменька радянських бій
ців. Гітлерівці з відчайдуш
ною люттю кинулися в 
контратаку.Над головою з посвистом 
шумлять снаряди. Взгне- 
вий вал нашої артилерії 
відрізав німців І все-таки 
з десяток окупантів ..добі
гає до палаючих сараїв. їх 
скошують. Не всіх. Два фа 
ШИСТІї 
РУКИ...

піднімають угору

усе йому
ЙОМУ ПІД

♦ * *
У Ііілова променяться 

очі.
Другу рекомендацію дая 

командир розвідників, тре
тю — заступник командира 
полку по політичній части
ну Курсько-Орловську

Тягай 
__  у члени 
комуніста Ні-

битку, в її перший, найваж
чий день Микола 
ішов кандидатом 
партії. Поруч 
л№а.

З багатьма 
Батзківщийи 
вернувся до 
виконавши і

нагородами 
Микола ио- 

і мирної праці. 
__ свій солдатсь
кий обов’язок.. З 1945 ро
ку він не кидав іншого 
Фронту — прані в рідному 
селі, в рідному колгоспі. 
Механізатором у полі, на 
Фермі, трудівником на різ
них роботах — 
До вподоби, все 
en.iv.

М. 
громадський 
почденг <‘ ‘ 
комунара».
с. Панчезе
Новомиргородського 

району.

СТОЯН, 
иорес- 

«Моподого

до всіх 
до всіх читачів ГазетИ; напишіть нам, друз, П(,о них> рпдо. 

'■Vх С0ЛД^ів І ПОЛКОВОД
ЦІВ, комуністі» І комсо
мольці В, котрі звершили 
езприкладний подвиг на 

«•ровоградщині і погнали 
ворога далі, набираючись 
чНову і знову великої си- 

3 Невичерпного ДЖОре- 
ла ~~ Братерства.

конкурс на кращий 
газетний матеріал (нарис, 
спогад ветерана, публіцис-

„КОНКУРС, КОНКУРС, КОНКУРС 
мх*м<я«змааяіаи»іімиі,іг ’.’д!ишіііа[> Ибієшатмав

тнчну статтю на військово- 
патріотичну тему, корес
понденцію про роботу по- 
іиуковнх загонів Всесоюз
ної експедиції «Літопис 
Великої Вітчизняної») ми 
так і назвали — «Нас єд
нало Братерство», його ми 
присвячуємо 60 річчю ут
ворення СРСР.

Кращі публікації буде 
відзначено спеціальними 
преміями двічі — 9 травин 
1982 рону і наприкінці 
грудня 1962 року.

Рукописи надсилати на 
адресу редакції з поміткою: 
«На конкурс «Нас єдн їло 
Братерство».

ворога, 
Крама-

нашої о 
написа-

Гортаючи підшивку га
зети «Правда» згк.1973 рік. 
Герой Радянського Союзу 
Микола Іванович Євсєєв 
звернув увагу на заголо
вок кореспонденції «Зара
ди життя на землі». В ма
теріалі розповідалося про 
подвиги танкістів. «... В. О. 
Підлісному було трохи 
більше двадцяти, коли в 
званні майора він зі своїм 
танковим полком під Ста
линградом, а потім, звер
шивши СІМДЄСЯТИ.КІЛОМ2Г- 
ровий рейд у тил 
ввірвався в рідний 
торськ...»

— Та це ж про 
командира полку 
но! — схвильовано сказав 
полковник запасу.

Дочитавши матеріал до 
кінця, Микола Іванович 
довідався, що Підлісний 
працює інженером на Нс- 
вокраматорсокому маши
нобудівному заводі імені 
Леніна. І Євсєєв одразу 
написав листа, адресував
ши його відділові кадрів 
підприємства Він просив 
сповістити адресу 8. О 
Підлісного.

Скільки було радості, 
коли йому прийшла відпо- 
від» від самого Василя 
Олександровича! Бойовий 
побратим сповістив, що 
він і є той командир пол
ку, з якому воював колиш
ній командир танкозого 
взводу М. І. Євтєєв.

* * ч*
Влітку «грізного 1942-го 

колишній учасник подій на 
Халхін-Голі, запеклих боїв 

з білофіннами на Карельсь
кому перешийку В. О. Під
лісний у Владимирській 
області формував 243-й 
окремий тачковий полк. У 
його розпорядження при
був випускник Харк'зсько- 
го танкового училища лей
тенант Микола Євсєєв, 
якого командування при
значило на посаду коман
дира ганкового аззоду. 
Сформований полк потра
пив під Сталінград, де 
влився з третю гзардійсо- 
ку танкову армію Д. Д. Ле- 
люшенка.

Досвідчений командир 
полку, удостоєний ордена 
Леніна за бої під Харко
вом влітку 1942 року, 
вчив своїх підлеглих 
воювати по-суворовсько- 
му: не числом, а вмін
ням. Його слова глибоко 
западали з душі танкістів, 
які не раз виявляли чуде
са героїзму і відваги в за
пеклих битвах з німецько- 
фашистськими загарбника
ми. Згодом цей полк гене
рал Д. Д Лелюшенто у 
своїх спогадах назвав ге
роїчним.

У 243-му полку були 
представники багатьох на
ціональностей Країни Рад. 
Командир полку, наприк
лад, — українець, М. І. 
Євсєєв — росіянин, а 
фельдшер Надія Толочко 
—• білоруска...

бойових ло
не ДО-ЗЗЛО- 
щасливого

З боями танкіст про
йшли шлях від берегів Ти
хого Дону до Дніпра. Під 
Запоріжжям, у районі села 
Василівни, 1943 року Євсе- 
єв і Підлісний розлучили
ся...

...Василь Олександрович 
завітав у Світловодськ до 
свого побратима.

Всю ніч згадували пол
ковник запасу Микола Іза- 
нович Євсєєв і почесний 
громадянин міст Крама
торська та Брагіслави, під
полковник запасу Василь 
Олександрович Підлісний 
бої-походи, 
братимів, яким 
ся дожити до 
дня Перемоги.

Наступного 
знайомився з 
містом над Дніпром. _

Швидко пролетіли дні 
зустрічі. Інженер В. О, 
Підлісний поїхав у свій 
рідний Краматорськ, де 
його, як завжди, чекало 
тривале відрядження на 
заводи країни, де ветеран 
війни займається монту- 
ваннягл устаткування, яке 
випускають новокраматор- 
ські машинобудівники.

ДНЯ ГІСТо 
молодим

Микола Іванович Євсєєв 
бере активну участь у ро
боті по військово-патріо
тичному вихованню моло
ді. Він виступає зі спогада
ми про буремні роки вій
ни в школах міста, на під
приємствах, у військкома
ті перед призовниками. 
Нині його лекції, бесіди 
присвячено 60-річчю ут
ворення СРСР. Колишній 
фронтовик розповідає про 
мужність, героїзм і відва
гу народів-братіе багато
національної держави а 
боротьбі з німецько-фа
шистськими загарбниками.

Змінивши цивільний 
одяг на військову форму, 
світлозодці, наставником 
яких був ветеран війни, 
стають відмінниками бойо
вої і політичної підготов
ки, класними спеціаліста
ми. Серед них — Ігор Бі
лоус, Василь Кирєєз, Олек
сандр Капленко та багато 
інших МОЛОДИХ 

вихованець 
школі" N9 3 Олег Кислоа, 
який закінчив десятирічку 
із золотою медаллю, всту
пив до вищого авіаційного 
інженерного училища. 
Гут його прийняли а члени 
КПРС. Протягом усіх років 
навчання юнак був відмін
ником навчально-бойової 
підготовки, ленінським 
стипендіатом Нині він за
кінчив училище з відзна
кою. Олександр бере 
приклад зі свого наставни
ка...

воїчів. А 
середнъо?

В. БЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом військо
во-патріотичного ви
ховання Світловодсь- 
кого міського коміте
ту ДТСААФ.

1



„Молодя* коиунлр"

І сміх

4 сжов

не порушувалось у пар- 
А предстазники 

прямо 
рішення

«Гнів Феміди ОБЛИЧЧЯ
«ВІЛЬНОГО СВІТУ»

підсудного»

17 грудвя 1981 року

Голеву другої за кількіс
тю мандатів партії датського 
парламенту Могенса Гліст- 
рупа тільки-но засуджено 
до 4 років тюремного ув яз- 
нення, штрафу в розмірі 
11,5 мільйона крон, позбав
лено права займатися адво
катською практикою. Вирок 
викликав величезний інтерес 
громадськості. Але причи
ною була не суворість ухва
ли копенгагенського суду, а 
те, що процес у справі Гліс- 
трупа став найтривалішим і 
иайскандальнішим в історії 
датського правосуддя.

1970 року власник най
більшої в Данії адвокатсь
кої фірми Могенс Гліструп 
публічно заявив, що, незва
жаючи на свої багатоміль
йонні доходи, він не пла
тить жодної крони податків.

Чи треба дивуватися, що 
аферами щасливого ділка 
зацікавилась прокуратура? 
Та ні їй, ні спеціально ство
реному відділові поліції по 
боротьбі з особливо вели
кими економічними злочи
нами не вдалося добитися 
покарання Гліструла. З до
помогою незліченної КІЛо- 
кості вивертів, зволікань і 
прямого обману цей ділок 
забезпечив собі «безподат
ковий рай». Суд першої ін
станції ухвалив йому справді 
сміховинний вирок, який 
було негайно оскаржено як 
прокуратурою, невдополе- 
іюю м’якістю суддів, так і 
самим Гліструпом, який не 
побажав повернути державі

навіть крихти зі своїх неза
конних прибутків.

А поки минав час, сприт
ний адвокат сподобався не 
тільки фінансовим махінато
рам, а й ультраправим по
літичний силам країни. З 
їхньою активною участю він 
збив 1972 року так звану 
«партію прогресу», яка за
лучила на свій бік не тільки 
представників великих кор
порацій, а й численних дріб
них торговців, котрі розча
рувалися в політиці інших 
буржуазних партій. Під де
магогічними лозунгами бо
ротьби з податковим гнітом 
«прогресисти» добилися на 
виборах до парламенту ве
ликого успіху, завоювавши 
в ньому 20 місць. «Прогре
сивна» за назвою партія ви
магає скорочення витрат на 
соціальні потреби, научу 
та освіту, підтримує рішення 
НАТО про розміщення но
вих американських ядерних 
ракет у Європі, в тому числі 
й на датській 
думку датських 
партія в останні 
ла спекулювати 
ких до ідеології 
расизму теоріях. Буквально 
цими днями одного з її лі
дерів було, наприклад, за
суджено за наклепницькі та 
образливі 
на адресу 
киків, що 
Данії.

І все ж
Гліструла хоча 
але стискалося. Копенгаген
ський суд ухвалив нарешті

території. На 
соціологів, 
роки поча- 

на близь- 
фашизму і

висловлювання 
іноземних робіт- 

проживають у

кільце навколо 
й повільно,

довгождане рішення про 
покарання «фінансового ге
нія» за уникнення від спла
ти податків, спроби заплута
ти слідство і за багато інших 
порушень закону. А втім, 
неможливо навіть коротко 
переказати всі пункти звину
вачення, бо вони становлять 
цілий том обсягом 273 сто
рінки. Після марафону в 
436 засідань, на які доку
менти доводилось возити 
грузовичами, суддям було 
Що сказати на адресу Гліст- 
рупа.

На перший погляд спра
ведливість перемогла. Але 
насправді все не так просто. 
Як ‘ і раніше, 
функціонувати 
«податковий цирк» Глістру- 
па, що складається з цілої 
мережі адвокатів і підстав
них фірм у Данії та за ії ру
бежами. Все так само нема 
відбою від бажаючих скори
статися послугами його кон
тори. Та й сам він не сумує 
— адже у нього ще лишила
ся можливість подати апеля
цію до верховного суду кра
їни, і хто знає, скільки років 
потрібно буде Феміді для 
ухвалення остаточного виро
ку. Але на всякий випадок 
голова «партії прогресу» 
вже давно подбав, щоб на
дійно сховати свої капітали 
еід можливого арешту влас
тями.

З політичної точки зору 
становище засудженого та
кож не турбує. Питання про 
позбавлення його депутат
ських повноважень іще на-

сіть 
лементі, 
буржуазних партій 
заявили, що до 
верховного суду не можна 
піддавати сумніву празо 
цього «обранця народу» 
представляти у фолькетінгу 
«прогрес».

Са.м Гліструп удає з себе 
жертєу «політизованої судо
вої системи» та «інакомис- 

продовжує гячого„ Знущаючись із ви- 
так ззании року, він заявив, що «но 

зробив нічого неправильно
го», і взагалі, на його дум
ку, питання про правомоч
ність його дій буде розз'я- 
зано не судом, а виборця
ми на дострокових парла
ментських виборах.

Звичайно, Гліструп не є 
жертвою системи, скоріше 
він може бути зразком про
дукції датського суспільного 
ладу. Його справа при всій 
сенсаційності досить типо
ва. Багато хто в Данії шукає 
лазівок у податковому за
конодавстві. Але знаходять 
їх лише ті, хто має великі 
прибутки і можливість ко
ристуватися дорогими пос
лугами адвокатів.

А. ПСЛЮХОВ, 
власкор АПН. 

Копенгаген.

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ПАМ’ЯТНИКИ

ма-

ЧИ ГРАВІЙ?
Світову популярність 

ють багато районів старо
давніх поселень на терито
рії сучасного Пакистану. 
Розкопки Таксіли, Мохенд- 
жо-Дара, Хараппи щороку 
приваблюють безліч спеці
алістів і туристів. Але ос
таннім часом доля долини 
Таксіли викликає зростаю- ; 
че занепокоєння громадсь
кості країни. Річ у тому, 
що поблизу, в кар’єрі, де 
видобувають гравій, ве
дуться інтенсивні вибухові 
роботи. Мохаммед Галзер, 
хоронитель місцевого ар
хеологічного музею, розпо
вів журналістам, що за ос
танній рік він не раз звер
гався до властей з прохан
ням припинити роботи в 
кар’єрі, в результаті яких 
руйнуються стародавні 
пам’ятники. Поки що всі 
вони лишилися без уваги.

НОВИЙ
«ДОЕЙЛЕНД» •

Довгі рони «Імперія роз
ваг», заснована американ
ським кінорежисером і

І
І

МАЙЖЕ З НАТУРИ
і-' — - ~ -Аят -Ж"»1 -• -м

ЕСІЛЛЯ «ПОеВРОПЕЙСЬКИ»
Г' ' ,~і

I ВОРС

продюсером Уолтом Діснс- 
см, но знала криз і спадів 
60 з лишком років тому віТі 
ознайомив глядачів 3 ви’ 
нахідливим і невтомним 
мишеням Міккі-МауСОм 
Мільйонам дітей і дорос
лих полюбилися герої його 
картин: Білосніжна і сім
гномів. Піноккіо, Аліса 
Бембі... Імперії належать і 
два парки — «Діснейленд» 
і «Діснейуорлд», густона- 
селені механічними дико
винами.

Але в останні рони еко
номічна криза, яку пере? 
живає найбагатша країна 
капіталістичного світу, вда
рила й по володіннях Діс- 
нея. Значно скоротилося 
число відвідувачів парків. 
Одна невдача . за одною 
спіткала компанію й на 
поприщі кіно. Останні 
фільми, всупереч традиці
ям. що склалися, було ад
ресовано глядачам старшо
го й середнього поколінь, 
Вони не мали успіху, збит
ки становили кілька десят
ків мільйонів доларів.

Великі надії підприємці 
покладають на проект 
японського «Діснейленда», 
який відкриється поблизу 
Токіо 1983 року. Передбача
ється, що його відвідувати
муть коло 10 мільйонів чо
ловік на рік. У його ство
ренні нрім американської 
номпанії беруть участь 15 
японських фірм.

СЕКРЕТ ПІГМЕЇВ
Відтоді як у тропічних 

джунглях Африки було ВИ- 
явлено племена пігмеїв^ 
учені намагалися поясни
ти, чому зріст цих людей 
не перевищує 122 — 142 
сантиметрів. Займався ці
єю проблемою і американ
ський професор Томас Мє- 
ріме. Після численних ек
спериментів він припустив, 
що ключем до розв’язання 
проблеми є гормональний’ 
дисбаланс: в організмі піг
меїв виробляється недо
статня кількість так звано
го інсулінового Фактора 
зросту-1 (ІГФ-1). У крові) 
цих жителів Африки ЙОГ0 
МІСТИТЬСЯ В троє МЄНШ0 
звичайного.

[АПН).

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

ВОРОНЕЗЬКИЙ ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРОДІВ 
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Новина митно облетіла 
всю Іванівну: Вакуленко 
дочку заміж оддає. За рай- 
цсг-трівського. В системі 
споживчої кооперації пра- 
і ює. Бачили того жениха. 
У фартусі й при галстуці, в 
крамниці м'ясо рубає.

Пригладив посивілу чуп
рину Іван Охрімович. поди
вився на Устину Гнатівну і 
розсік повітря рукою:

— Ми не гірші за людей, 
стараї Весілля зіграємо по- 
європейськп...

— Як ти. так і я. — його-. 
лилась Гнатівна.

Відбулися заручини. Прав
да, жених передвесільний 
сюрприз підніс: сказав, що 
ось уже третій рік двом ді
тям од різних жінок алімен
ти сплачує.

Наречена аж сльозу пус
тила від несподіванки. Та 
відступати .чінуди. Засиді
лась у дівках: скоро три де
сятки спЬвнпться.

— Віддаю єдину, хоча ти 
жених і не першокласний, — 
після п’ятої розчулився Іван 
Охрімович. — Дівчина — 
вогонь. І зварити, і випрати 
вміє...

— Тату, не треба. — уда
вано ніяковіла Ганна. І не 
через скромність, якої у неї 
зроду не було, а просто 
батьківські слова лежали 
надто далеко від істини. Б<> 
Вакуленкн вже не знали, як 
здихатися своєї одиначки. 
Ніде вона не могла на побо- 
ті прижитися. То її лаяли, 
то вона з усіма сварилася. 
Працювала бібліотекаркою, 
обліковцем у тракторній 
бригаді, сливи в колгоспно
му саду збирала...

— Ні, ні! я зашої дочки в 
обиду не дам! — зачеплений 
з?;?*'1106, Розійшовся майбут
ній зять Аполліпарій. — У 
мене і кімната є. і сараєць, і 
погрібець. Маю приварок на 
роботі. А бачили б ви. які 
люди зі мною вітаються!

Не витримав Іван Охрімо- 
вич, поліз чоломкатись.

— Таких я поважаю. їй-бо, 
поважаю! Шануватимеш Ган
нусю — все добро своз від- 

"дам. А хочеш, я тобі п’ять 
тіісяч на весілля подарую? 
Хочеш по очах бачу, хочеш? 
Трішки своїх добавиш — і 
«жигульонка» візьмеш. Ту- 
ту! До тестя частіше приїжд
жати будеш.

— Кльовнй ин папаша. — 
зрадів Аполліпарій і підняв 
чарку за майбутнього тесгя.

Весілля вирішили. зіграти 
в ресторані районного цент
ру.

— Ти як людина міська
— домовся про музику, про 
кухнюі всякі там витребень
ки, щоб було, як у «луччих 
домах Європи і Хвіладель- 
фії». Витрати беру на себе,
— сказав Вакуленко майбут
ньому зятю.

Аполлінарію сподобався 
такий підхід до справи.

Бенкетний зал ресторану 
< Молодість» аж тріщав від 
запрошених. З'їхались на 
весілля гості з Одеси. Вор- 
кути, Білорусії...

Два кабанчики, бичок, чи
мало курей, гусей та ще ба
гато дечого пішло з госпо
дарства Вануленків до роз
кішного бенкетного столу.

І все ж на модному весіл
лі не обійшлося без старо
світських звичаїв.

— Племінниця тьоті Усти- 
ии з своїм чоловіком дару
ють молодятам набір ножів 
і виделок та п’ятдесят кар
бованців! — вигукував ве
сільний староста. Дарувяль- 
пики брали з його рук чарки 
з горілкою, частувалися і 
клали на. тацю червінці, чет
вертні, сотні...

Молода позіхала під стом
ливої процедури. Молодиіі. 
навпаки, очей не спускав з 
купи хрустких папірців. Та
цю обносила двоюрідна тітка 
Аполлінарія — Роза Аркаді- 
їона. Аполліпарій їй не до
віряв. Вона третього чолові
ка переживає, отож хутко в 
пазуху якусь десятку всуне.

Щойно зібрали гроші, на
речений. розпихаючп гостей, 
вирвався з-за сто іу, щоб до
помогти Розі Аркадіївні ви
вантажити з таці гроші. А 
коли розіпхав їх по кише
нях підійшов до тестя.

— А ви знаєте, тату, що 
тут не вистачав тих п'яти ти
сяч. які ви обіцяли на зару
чинах.

— П’яти тисяч? Кгм. — 
зам'явся Іван Охрімович. — 
Постривай, а витрати на ве
сілля...

— 'Гак ти. старий, брехун, 
виявляється. — перейшов на 
•іти» новоспечений зять. — 
Обіцяв — жени гроші! Який 
іще дурень за спасибі з оці
єю общипаною вороною яси- 
ти буде?

_  Ну спасибі, зальотник, 
ощасливив! — зірвався _і:а 
високий тон тесть, 
віться. люди добрі, 
тип ні за що мене 
дочку паплюжить, 
всі старання. Де я їх 
беру, тих грошей? 
звик, як ти. людей 
ти І

— А ти мене за руку схо-І 
пив? — визвірився зять.

— Сам за чаркою виляпав. І 
Приварок. Знайомства... Оп ■ 
яку пику виходив, хоч млин-1 
ці печи.

Аполліпарій замахнувся 
кулаком. , _ _ ■

— Кого? Мене бити? Та я ■ 
тобі... — рвонув тесть зеле- ■ 
ну в горошок краватку. ■ 
І в цю ж мить одлетів на ■ 
буфетну тумбу. Дзенькнула В 
іі розсипалась на черепки В 
База. Зойкнула якась жінка...

До молодого підскочили.
Намагалися вмостити його■ 
са сті.ч. Хтось підніс чарку... ■

— Гайко і ти, Устино, -аби- В 
райтеся додому, а цього ви- ■ 
родка я й бачити не хочу ■ 
отямився Вакуленко. - 
ропи та Хвілалельфй не тре
ба! Дядьку Юхиме, беріть 
недопиту горілку та в Іванів- 
Ці догуляєм... тднсьний

на
Дн- 

як цей 
і мою 

Оце .за 
тобі на- 
Я ж не 
оббира-

ПРОДОВЖУЄ ПРЯМОМ СЛУХАЧІВ
на заочні курси по підго

товці до вступу в інститут 
на будь-який 
стаціонарного 
відділів.

На курси 
осіб, що мають середню ос
віту, а також учнів деся
тих класів.

Інститут готує інженерів 
такий спеціальностей: лісо
ве господарство, лісоінже- 
перна справа, машини і 
механізми лісової і дере
вообробної промисловості, 
технологія деревообробки, 
автомобілі та автомобіль
не господарство, економі
ка та організація лісової 
промисловості і лісового 
господарства.

Слухачів курсів забез
печують методичними вка
зівками і контрольними

факультет 
й заочного

приймають

завданнями. Ці завдання 
еони викопують і надсила
ють на перевірку та рецен
зування в інститут.

Слухачів курсів, які ви
копають усі контрольні 
роботи з 16 по ЗО липня 
1982 року, викликають до 
інституту для підготовки і 
складання вступних екза
менів без додаткової опла
ти.

Виконання запропонова
ного мінімуму контрольних 
робіт дає можливість за
очно підготуватися до 
вступу у вуз.

На час складання вступ
них екзаменів слухачів 
курсів забезпечують гур
тожитком.

Підготовка проводиться 
з математики, фізики, хі
мії, російської мови і літс-

ратури в обсязі 
що існують при 
технічних вузів.

Для вступу на 
обхідно подати 
або надіслати ; 
ім’я ректора інституту (за
значити факультет, рік за
кінчення школи, технікуму, 
училища), довідку з місця 
роботи ’пі навчання.

Плату за навчання — 20 
крб. — надсилати пошто
вим переказом па адресу: 
Воронеж, міське управлін
ня Держбанку, поточний 
рахунок 141021, лісотехніч
ному інституту.

Поштова адреса: 394613, 
м. Воронеж, вул. Тіміря- 
зєва, 8, підготовчі курси. 
Тел. 6-46-80.

Зам. 117.

вимог, 
вступі до

курси !1С- 
особнсіо, 
заяву на

Кіровоградському
технічному училищу № 6

потрібні на роботу:

майстер виробничого 
навчання в групу токарів; 
що має вищу або середню 
спеціальну освіту, електро
слюсар по ремонту елек
троустаткування, столяр- 
тссляр, слюсар-сантехнік.

Адреса: вул. Декабрис
тів, 26.

Адміністрація.
Зам. 119.

Дорогі товариші!
Чудовий новорічний подарунок для ва

ших рідних та близьких — білет «Спортло
то», по якому можна виграти від 3 крб. до 
10 тисяч крб.

Купуйте білети «Спортлото»!
Бажаємо виграшів!

Кіровоградський відділ реалізації
«Спортлото».

Зам. і 16.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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