
СОЦІАЛІСТИЧНІ
комсомольсько-молодіжного колекти
ву ДОЯРОК ФЕРМИ № З КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЛЕ
НІНА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ (КЕРІВНИК 
ІВАН МАРКУШ, ГРУПКОМСОРГ НАТАЛЯ СИТА)

Виконуючи рішення XXVI з’їзду КПРС і готуючи 
іідіінй трудовий дарунок наступним з’їздам ВЛКСМ 
та ЛКСМ України, ми беремо такі соціалістичні зо
бов’язання на другий рік одинадцятої п’ятирічки;

— план першого півріччя по виробництву молока 
викопати до дня відкриття XIX з’їзду ВЛКСМ;

— надоїти за рік 3800 кілограмів молока від кож
ної корови;

— боротися за одержання 100 телят від кожних 
100 корів. Зберегти все поголів’я молодняка;

— першим сортом здавати 100 процентів молока 
при жирності його не менш як 3,8 процента;

— добитися зменшення витрати кормів на вироб
ництво одиниці продукції на 10 процентів;

— усім членам колективу постійно підвищувати 
свій ідзнно-полічичний рівень.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРИЙНЯТО 
ПА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ КМК.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади № 2 
колгоспу «Дружба» Нстоукраїнського району (ке
рівник В. П, Колпак, групкомсорг Володимир Дуб- 
ченко).

Ми, механізатори комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади, включившись у соціалістичне зма
гання за дострокове виконання завдань одинадцятої 
п'ятирічки і готуючи гідні трудові дарунки наступним 
з’їздам комсомолу, зобов'язуємося у 1982 році:

— виробити 65290 гектарів умовної оранки;
— довести середньозмінний виробіток на еталон

ний трактор до 8,78 гектара;
— одержати з кожного гектара по 38,2 центнера 

зернових, у тому числі озимої пшениці — 37,4 цент
нера; кукурудзи на зерно — 50,

— зекономити на ремонті і технічному ебелугозу- 
єанні машинно-тракторного парку 1399 карбованців,

— закінчити ремонт усієї грунтообробної техніки 
до 23 лютого;

— усю збиральну техніку полагодити до дня від
криття XIX з'їзду ВЛКСМ.

Зобов’язуємось також і надалі широко впровад
жувати комплексну механізацію в усіх галузях гос
подарства, систел атично вивчати нову техніку і доби
ватись її високопродуктивного використання, 

Зобов'язання обговорено і прийнято на за
гальних зборах механізаторів тракторної брига
ди.

грольный экземпляр!
60-РІЧЧЮ CPCP — 60 ударних тижнів

ОЦІНКА НАШОЇ
РОБОТИ

Другий тиждень серед 
дівчат панує піднесений 
настрій. Ставши на удар
ну трудову вахту, при
свячену .РРФСР, Укра
їнській РСР, вони всі си
ли, вміння віддають ро
боті.

В аптеці працює два 
комсомольсько- молодіж
них колективи. Між ни
ми і йде боротьба за пер
шість. Добре працюють 
провізори - технологи 
О. Кабан. О. Качан, фар
мацевти Л. Зель, Н. Лев
ченко. Як правило, пла
ни товарообороту ми по
стійно перевиконуємо, 
плани заготівлі лікарсь
кої сировини — теж. Ось 
уже кілька років у нас 
функціонує рада настав
ників. До неї входять 
досвідчені провізори, 
фармацевти. Обмін дос
відом, дружня підтрим
ка допомагають нам у 
роботі.

Для членів нашого ко
лективу стало правилом 
обслуговувати пенсіоне
рів, учасників Великої 
Вітчизняної війни вдома. 
Необхідні ліки їм дос
тавляємо в першу чергу. 
Завдяки чіткій організа
ції праці, вмілому розпо
ділу обов’язків біля при
лавка у пас ніколи ке 
буває черги. Кожен ком
сомолець, молодий пра
цівник вважають своїм 
обов’язком підвищувати 
освіту. Дівчата не раз 
брали участь у обласних 
конкурсах «Кращий за

професією». Минулого 
року провізори-технолопі 
О. Кабан, Л. Шмакова 
вибороли перші місця, а 
II. Левченко — спеці-, 
альїшіі приз конкурсу.

Кожен день наближає 
нас до XIX з’їзду комсо
молу. На трудовій вахті 
всі комсомольсько-моло
діжні колективи Олен-, 
сандрійського району. їх
ні здобутки — надплано
ві тошш вугілля, центне
ри молока і м’яса, до-, 
строково здані об’єкти. 
Ми часто задумуємось 
над тим, а яка ж резуль
тативність роботи нашої 
комсомольської? Вико
нання плану реалізації 
ліків — справа важлива, 
та, мабуть, іще важливі
ше чуйне ставлення дз 
відвідувачів, тепле сло
во, безкорислива допомо
га — все те, що допома
гає хворим швидше оду
жувати, повертатися до 
роботи.

За дні трудового удар-, 
ного тижня, присвячено
го Українській РСР, у 
книзі відзивів появилося 
чимало подяк працівни
цям аптеки. Це і є оцін
ка нашої роботи.

Другий рік одинадця
тої п’ятирічки ми почали 
вдало, вирішили вдало 
й закінчити його.

” В. ЖОВТА, 
секретар комсомоль
ської організації апте
ки № 150 міста Олек
сандрії.

еге
Майже всі роки десятої п’ятирічки комсомольсько-молодіжний колек

тив молочнотоварної ферми № б колгоспу «Маяк» виходив переможцгм 
або займав призові місця в районному та обласному змаганнях молодих 
майстрів машинного доїння. Торік скг.гд КМК майже повністю обновився. 
Першою на зміну своїй старшій сестрі Любі прийшла на ферму комсо
молка Віра Симоненко. її приклад наслідували Таня Булахова, Валя Ти
мошенко, Таня Кацуренко. Ганна Самусенко.

Ноаостворений колектив завжди в полі зору комітету комсомолу кол
госпу. Куди б не поспішала в справах Валя Лінива, секретар комітету 
(на фого внизу), завжди знайде час завітати- на ферму, переговорити з 
доярками про їхні турботи, про те, чим живе сьогодні багаточиселона 
комсомольська організація господарства, яка об'єднує в своїх ряда-; біль
ше ста членів ВЛКСМ.

то
ре- 
хгор- 
ТЯЖ

М. УСПАЛЕНКО. 
В: ГРИБ. 

Знам'янський район.
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В ГОСТЯХ
У РОБІТНИКІВ

Безперечно, багато до
водиться працювати в ці 
дні учасникам народного 
жіночого вокально-естрад
ного ансамблю «Гарний 
настрій» — адже вони го
туються до участі в між
народному фестивалі полі
тичної пісні в НДР, який 
відбудеться наступного .мі
сяця. І все ж вони не від- 
мобилися від запрошення 
робітничого колективу і 
побували з концертом на 
нашому підприємстві.

Програма виступів ан
самблю була різноманіт
ною, цікавою. На високо
му професійному рівні ко
лектив виконував твори 
радянських і зарубіжних 
композиторів.

Щирими оплесками на
городжували глядачі со
лісток Людмилу Жирну і 
Світлану Дерев’янко, дов
го не відпускали зі сцени 
саксофоністок Тетяну Ка- 
реліну і Валентину Тата- 
ренко, гітаристок Олену 
Гуртову та Ірину Сікору.

Від щирого серця дяку
ємо учасницям ансамблю, 
керівникові «Гарного наст
рою» О. Агурі за пісні, 
танці, музику. За гарний 
настрій, який ще довго не 
покидав нас після концер
ту.

Від імені робітників го
ловного підприємства ви
робничого об'єднання 
«Друкмаш»

С. ГЛАДКИЙ, 
В. ЛЕВЧЕНКО,

Учні Компаніївського 
веттехнікуму — активні 
члени кінолекторію «Па
м’ять потрібна живим», 
створеного районною ор
ганізацією Товариства охо
рони пам’яток історії та 
культури. Нещодавно на 
чергове засідання кінолек
торію ми підготували роз
повіді про незламних бор
ців за владу Рад у нашо
му краї І. С. Компанійця, 
М.І. Мокряка. Багато хто з 
учнів уперше почув про 
те, що в степовому краї 
не раз бували С. М. Бу- 
дьонний, К. Є. Ворошилов, 
А. В. Луначарський, М. І. 
Калінін, Г. І. Петровський.

Серед слухачів кінолек
торію багато було жителів 
села Бережинки. З особ
ливою гордістю розповіли 
вони про свого земляка, 
колишнього бережинсько- 
го наймита, а потім коман
дира Таращанської брига
ди 44-ї піхотної дивізії 
імені Щорса, Василя Наза
ровича Боженка.

У центрі села — пам’ят
ник В. Н. Боженку, а по
руч — невеличкий буди
нок. Це музей героя. Його 
фонд налічує вже понад 
п’ять тисяч експонатів. 
Більшість їх зібрали крає
знавці та піонери місцезої 
школи. Є в фонді й сувені
ри, подаровані численни
ми відвідувачами з різних 
куточків нашої країни.

Відвідувачі кінолекторію 
подивились та обговорили 
документальний фільм 
«Комбриг Боженко».

Т. ВАРАКУТА, 
Н. РОМАНЕНКО.

емт Компаніївка.
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І ОБОВ’ЯЗОК,
І ЗАХОПЛЕННЯ

Батьків
ськими
стежками

Як і кожна школа, Йо- 
сипізська середня дала пу
тівки до середніх спеці
альних і вищих навчальних 
заклздів багатьом своїм 
зипускникам. Але й у рід
ному колгоспі імені Лені
на зостається чимало вчо
рашніх десятикласників. 1 
трудяться вони сумлінно, 
продовжуючи добрі спра
ви своїх батьків-хліборо- 
біз, втілюючи в життя 
шкільні настанови вчите
лів.

Узяти б для прикладу 
комсомольця Сергія Фа- 
ренюка. Восени-він разом 
зі своїм напарником (теж 
молодим механізатором, 
Іваном Шевцовим) водиз 
ланами потужного Т-74, 
готуючи грунт під майбут
ній урожай. Працюючи на
полегливо, чесно, на прак
тиці застосовує юнак знан
ня, які здобув у міжшкіль
ному навчально-виробни
чому комбінаті. Одноклас
ник С. Фаренюка Сеогій 
Горбенко вже встиг ово
лодіти й спеціальністю кі
номеханіка. І хоча працює 
він також механізатором, 
та у вільний від основної 
роботи час С. Горбанко 
допомагає своєму батько- 
ві-кіномеханікові показу
вати фільми в сільському 
Будинку культури.

Шанують односельці 
молодих гвардійців оди
надцятої п'ятирічки, вчо
рашніх десятикласників 
О. Каленика, В. Балана, 
М. Татарчука, Н. Підаисо- 
цьку, В. Чорну, Г. Рябень
ку та багатьох інших. Ша
нують і тих, хто виховав у 
них любов до землі, до 
праці. Батьки Михайла Та
тарчука, наприклад, усе 
життя ходять коло землі: 
Дмитро Степанович — ме
ханізатор, Марія Іванівна 
— буряковод. Тож зако
номірно, що син у житті 
вибрав собі стежку бать
ків.

І таких прикладів чима
ло. Це радує, адже за 
сьогоднішніми випускни
ками десятирічки — завт
рашнє нашого села.

В. ГОРЕНКО.
с. Йосипівна 
Вільшанського району.

шану
У колгоспі імені Каліні- 

на Петра Сергієнка зна
ють як кваліфікованого 
спеціаліста, хорошого то
вариша.

Два роки тому хлопець 
закінчив Тишківську деся-, 
тирічку. Не покинув свого 
села не тому, що бракуза- 
ло знань піти в технікум 
чи вуз, — давно вже спо
добав професію механіза
тора. І вранці після ви
пускного вечора, зустрів
ши разом зі сзоїми одно
класниками перше сонце 
самостійного життя, забіг 
на хвилину додому і зра
зу ж подався працюзати 
в тракторну бригаду.

Якраз тоді колгосп 
одержав нового ЮМЗ-80. 
І як здивувався Петро, ко
ли довідався, що правлін
ня саме йому доручило ко
лісного трактора.

Раніше хлопцю не раз 
доводилося спостерігати 
за роботою дорослих. У 
молодших класах у вихідні 
дні, під час канікул віл 
гостюзав у трактористів, 
допомагав їм. Після вось
мого класу влітку само
стійно працював у полі, а 
ще за рік на старенькому 
гусеничному всі лігні кані
кули прожнивував у рідно
му колгоспі. Старався, пе
ревиконував норми, за 
роботу мав одні подяки. І 
вже тоді зрозумів, що 
після школи назавжди за
лишиться в селі.

Два роки звідтоді пра
цює Петро Сергієнко на 
колгоспній ниві. Він — 
ланковий механізованої 
ланки по вирощуванню со
няшнику, ударник кому
ністичної праці. Свої змін
ні завдання виконує на 
150—170 процентів, пра
цює сумлінно, товариші 
задоволені ним. Хлопець 
веселої вдачі, компанійсь
кий, щедрий на добру по
раду...

— Я його посилаю ту
ди, — каже про свого 
підлеглого бригадир трак
торної бригади І. С. Те
личко, — де може спра
витись лише досвідчений 
механізатор.

Не раз правління кол
госпу відзначало роботу 
Петра грамотами, премія
ми. Він — активний учас
ник районних, зльотів мо
лодих хліборобів. А восе
ни минулого року за ту
ристською путівкою юнак 
здійснив екскурсію по 
Чорному морю. Ця подо
рож йому надовго запа
м’ятається. І там віч згаду
вав свою Тишківку, масні 
борозни, про які йому на
гадували пінисті хвилі мо
ря.

Нині Петро Сергієнко 
наполегливо готується до 
весни. Готується, чекає її 
з нетерпінням.

С. КУЛИНИЧ, 
старшокласник Тиш- 
ківської середньої 
школи № 2.
Добровеличкіаський 

район.

Тамара Євгенівна Гри
бач .одразу після закінчен
ня школи кондитері» при 
Кіровоградському коопе
ративному технікумі при
йшла працювати » їдаль
ню рдмоигного заводу 
«Укрсільгосп техніки». Зда
ється. іцо було це недавно, 
та відтоді минуло зже 
майже дванадцять років.

— За такий час можна 
не одне місце роботи пере
мінити, — каже молодий 
кондитер. — Нерідко саме 
так і роблять. Не осуджую 
тих, у кого складаються 
для цього об’єктивні при
чини. Та в більшості цс 
трапляється тому, що ті 
невеликі труднощі, які ви
никають на робочому міс
ці, лякають людей. Але ж 
де їх не буває? Одначе як
що любиш роботу по- 
справжньому, то труднощі 
долаються безболісно, май
же непомітно.

За її словами — діло. 
Любить свою роботу- Та
мара Євгенівна. Кондитер
ські вироби, які виготов-

ляє жінка, відзначаються 
вишуканою формою, при
ємними смаковими якостя
ми. У кинзі відзивів га 
пропозицій — чимало по
дяк саме Т. Є. І рибач. Дя
кують за здобці тістечка 
«тьоті Тамарі» і малюки з 
щтячого садка заводу.

Т. Є. Грибач підвищує 
постійно свій фаховий рі
вень. Без відриву від ви
робництва закінчила вона 
тор говел ЫН! Й ТС X і 1 і к у м,
часто бере участь у місь
ких виставках кондитерсь
ких виробів, де старається 
набуті в навчальному зак- 
кладі знання використати 
якнайповніше, де постійно 
збагачується досвідом.

Поважають Тамару Єв
генівну в колективі. За 
відданість своїй роботі, за 
творче ставлення до неї. 
Тож заслужено молодому 
кондитерові присвоїли ви
соке звання ударника ко
муністичної праці.

На знімку: Т. Є.
ГРИБАЧ.
ФоУо В. ВЕРЕТЕННИКОВА.

«Рецидив ПіСЛЯ\
ВИСТНЯЭ/

ВИНЯТКОВОСТІ))
Стаття «РЕЦИДИВ ВИНЯТКОВОСТІ», надоукован» »

нашій газеті 15 грудня минулого рок^ винликалз непіп 
робнии інтерес у читачів. Про це свідчать численні від-' 
гуки —листи, у яних засуджується дармоїдство -ін ші™ 
ютьсл причини цього негативного явища. Щоправда, тут 
думки читачів розходяться: одні звинувачують батьків 
які, дбаючи лише про матеріальне благополуччя дітей,’ 
зростили їх неробами, другі заперечують їм, мовляв из 
уого тут батьки, коли людині виє 25-28 років; наводять 
приклади, коли в хороших, трудолюбивих батьків мо
рально інфантильні діти, інші,..

ЦІКАВА РОЗМОВА
У Капітаніьському МСПТУ № 10 закінчився місячник 

правового виховання учнів. Його організувала і про
вела рада правового виховання училища під керів
ництвом викладача історії і радянського права М. Ф. 
Сипливого.

Насиченою і різноманітною була програма місячни
ка. Це і бесіди з працівниками народного суду і 
районної прокуратури, лекції про права і обов’язки 
кожного громадянина Країни Рад, зустрічі з ветера
нами Великої Вітчизняної війни і праці... Приміром, 
цікавою і корисною була розмова з народним суддею 
А. І. Супликом і прокурором району В. Г. Пієвим. Во
ни докладно роз’яснили деякі закони нашої країни, 
розповіли, яку відповідальність несе молода людина 
за порушення правопорядку.

Особливу увагу приділили виступночі моральному 
вихованню молоді.

Подібні заходи мають свої позитивні результати. 
Так, протягом п'нти років у нашому уччлищі майже 
не було правопорушень.

На закінчення зустрічі працівники правоохоронних 
органів відповіли на питання учнів, що їх цікавили.

, Учні групи № 6
Капітанізсь^ого МСПТУ № 10 
Новомиргородського району.

Сьогодні ми починаемо друкувати офіційні відповіді 
осіб і комітетів комсомолу, які в статті «Рецидиз винят
ковості» піддавались критиці за потурання неробам 
пасивність у боротьбі з проявами буржуазної моралі різ
ного роду моральними викривленнями.

Так. секретар комітету комсомолу автопідприемства 
К* 10021 М. Дрнбін визнає, що молодий водій Сергій Ря
занцев про якого, зокрема, йшлося в статті, випав з по їл 
зору комітету комсомолу. Хоча причини для тривоги бу
ли: за рік роботи и автопідприємстві на С.’ Рязанове < чо
тири рази накладали адміністративні стягнення слухали 
його справу на засіданні цехового комітету доугої тзто- 
колони.

На засіданні номітету комсомолу заслухано питання 
«Про поліпшення політико-виховної роботи і морального 
виховання молоді». У всіх цехових комсомольських орга
нізаціях проводить збори з таним порядком денним Сек
ретар комсомольської організації другої автоколони 
А. Мечету вказано на недоліки в робоп по моральному 
ВИ хоознню.

По слідах статті «Рецидив винятковості» вийшо-з сп'ц- 
випуск «Комсомольсы ого прожектора*

У гуртожитку АТП розпочалося читання циклу ленній 
«Критика буржуазного способу життя». - у ц
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УВЙСНЯНУ повінь 
1944 року гвардійці 

31-ї стрілецької Червоно- 
прапорної Єнакіївської ди
візії прорвались До Дніст
ра на південь від Тираспо
ля. Навколо залиті водою 
плавні. Попереду — ши
рочінь ріки, па правому 
березі якої засіли фашис
ти. З добре укріпленої ВИ
СОТІ! 107,5 гітлерівці на ба
гато кілометрів прогляда
ли лівий берег.

...Кілька разів піднімали
ся наші воїни в атаку, та 
взяти висоту з ходу їм пс 
пощастило. 'Годі було ство
рено штурмову труну на 
чолі з лейтенантом Б. С. 
Васильєвим. До неї ввійш
ли старший сержант Г. Т. 
Рижов, сержанти А. 1. Бі-

19£2 року-----------
пя — початку Яссо-Кнши- 
нівської битви.

Навічно лишився на чер- 
шині пагорба Василь 
макіп, у госпіталі від -рад 
помер А. В. Балабаєв. А 
дев’ять наших бійців таки 
перемогли смерть, іцо ча
тувала на них.

І Іредставнпк Національ
ного комітету визволення 
Франції ІГєр Кот, який у 
ті дні відвідавша фронті 
Єнакіївську дивізію, ска
зав: «Не відділення 
пайхоробрішс в Єврощ і 
навіть у світі».

Батьківщина високо оці
нила подзиг своїх синів. 
Указом Президії Верхозної 
Ради СРСР від 13 березня 
1944 року всім одинадця
тьом «найхоробрішим у 
Європі» присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

б® ЗІ мє н н і й 
висоті

рюков, Ф. М. Жила, М. В. 
Чсчуліп, рядові А. В. Ба
лабаєв, В. 1. Глазунов, 
Н. II. Гнучий, Г. О. Коро
бов, В. 1. Ломакін, Т. /І. 
Муркаєв. Росіяни, україн
ці, башкири. комуністи і 
комсомольці.

Жменька сміливців ре
тельно підготувалася до 
штурму. Завантажившись 
боєприпасам!!, гвардійці 
вночі на дерев’яних бочках 
та очеретяних плотиках 
непомітно перепливли ріку.

Блискавично закінчила
ся сутичка — висоту взя
то.

Про ги сміливців оку
ла;! ги кинули .майже ба
тальйон ііі.хотн. 1 Іереіючпн- 
кн були короткими. Бої 
спалахували щоразу з но
вою сплою. Вже вбито Ло- 
макіна, тяжко поранено 
Васильєва, спливає кров’ю 
Балабаєв. Осколок міни 
засів у грудях двадцяти
річного І Іаптсленмонз 
Гнучого. Та він не зали
шив поля бою, а як міг 
відбивав контратаки фа
шистів. Коли сили почали 
залишати його, гвардієць 
слабкими руками заряд
жав своїм боновим побра
тимам кулеметні стрічки, 
автоматні диски. Воїна 
вдруге поранило, і він 
втратив свідомість...

Гвардійці стояли не на 
життя, а на смерть. У пе
рервах між боями ВОіІІІ 
під прикриттям ночі збира
ли зброю та боєприпаси 
вбитих ворогів. Зарядив
шії автомати н кулемети, 
розставляли їх уздовж 
траншеї так. щоб можна 
було бити, не припиняючії 
вогню ні на секунду. Коли 
зброя нагрівалася так, що 
її неможливо було тримати 
в руках, гвардійці перебі
гали до іншої вогневої точ
ки. створюючи видимість, 
що висоту зайняла велика 
група.

36 годин протрималися 
гвардійці, відбивши сім
надцять контратак ворога. 
Було знищено 250 гіт іе- 
рівців, захоплено 45 гвин
тівок, 38 автоматів. 5 куле
метів.

Більше фашисти не. на
магалися заволодіти пала
ючою висотою. Господаря 
ми її стали гвардійці 34-ї 
стрілецької Чсрвонопра- 
пор’.іоі Єнакіївської дчііі- 
зіі. Вдержували вони щ-ії 
йі'Іацдірм аж до 20 сери-

Повоєнні шляхи Героїв 
різні. В. І. Глазунов став 
оудівельнином у Мінераль
них Водах, Г. Т. Рижов жи
ве в Алма-Аті, А. І. Бірю- 
ков — у Підмосков’ї. На
ставником молоді став 
башкир Т. Л. Нуркаєз. В 
Астрахані оселився колиш
ній командир групи Б. С. 
Васильєв. Багато років 
случив у Радянській Армії 
офіцер Ф. М. Жила, він пе-уі 
редавав свій бойовий дос- 
еід молодим воїнам. А наш 
земляк Пантелеймон Пана
сович Гнучий закінчив 
Тбіліський інститут заліз
ничного транспорту і пра
цює в місті Світлоооцську 
начальником станції.

Очолюваний ним колек
тив щороку добивається 
високих успіхів у соціа
лістичному змаганні і дз 
військових нагород П. П. 
Гнучого добавились від
знаки за успіхи в праці.

Жителі молдавського се
ла Роскайці, що в Суво- 
ровському районі, свят» 
шанують пам’ять героїв 
висоті;, що носить тепер 
ім’я Василя Лрмакіна. Па 
її вершині встановлено 
обеліск. 11а білокам’яній 
колоні сяє одинадцять зо
лотих зірок. Ім’ям гвардій
ця названо й середню шко
лу. Л піонерська організа
ція носить ім’я нашого 
земляка 11. П. Гнучого.

, Кожного року в День 
Перемоги приїздять сіодч 
з усіх кінців нашої Бать
ківщини герої-побратнми. 
Воші зустрічаються з жн- .. 
тслями села Роскайці», 
якому й нині живуть оче
видці тих боїв за висоту.

Не впізнають тепер селі 
ті, хто пам'ятає його в ра
ки воєнного лиходії І я. 
Все тут змінилося. Спо
руджено Палац культури, 
нове приміщення школи, 
багато нових житлових бу
динків. У Роскаііцях ство
рено музеи, де зібрано м.і- 
іеріа.ні про подвиги ра
дянських воїнів визволи- 
іт.іів молдавської землі.

1 Іе заростає стежина, що 
веде на висоту Василя Ло- 
макіиа. Іііоперц догляда* 
ють могилу гвардійця. В 
урочисті дні школярі да
ють тут клятву на вірність 
ВіТЧИ ИІІ.

м. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учасник Яссо-Кишинів
ської битви, завідую
чий позаштатним від
ділом військово-пат
ріотичного виховання^ 
Світпозодського місь-
кого 
ДТСААф

комітету
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Пай’ ятник
міністрові

міжнародний

ФЕЙЛЕТОН
Як показують результа

ти останніх опитів громад
ської думки, одним з най- 
лопул.чрніших діячів в 
офіційному Вашінгтоні є 
міністр оборони Каспао 
Уайнбеігер. Щоправда, 
журналістам не так легко 

^-зустрітися з цією зайня
тою ЛЮДИНОЮ. ІИМ-ТО ми 
візьмемо на себе сміли
вість опублікувати заочна 
інтерв’ю шефа Пентагону 
з нашим кореспондентом, 
яке могло вийти приблиз
но

прогресу. Саме ракета, на 
мій погляд, є своєрідним 
символом нашого часу.

— Назіщо ж тоді ракети 
«MX» ховати "либоко під 
землею?

— Хіба ви не догадує
тесь? Адже ж це «дино
заври» XX століття! Разом 
з обслуговуючою техні
кою ракети зайняли б сот
ні квадратних кілометріз 
родючої землі. В підзем
них же шахтах вони абсо
лютно нікому не завадять.таким:

— Але як же тоді з ни
ми зможуть ознайомитися 
місцеві жителі?

— Пане міністр, у чому, 
на ваш погляд, криютьсз 
джерела вашої популяр
ності у населення?

— Я гадаю, це відбува- 
‘гється тому, ш,о ми живемо 

в такий агресивний вік. 
Люди змушені постійно 
думати про оборону своєї 
власності, своєї сім’ї, своєї 
країни, навіть — якщо 
врахувати можливий на
пад космічних пришельців 
— своєї планети. І кому 
ж, як не міністерству обо
рони, дбати про захист 
громадян. Як сказав ци,ми 
днями президент, «усі ми 
трохи краще спимо вночі, 
знаючи, що ви 
посту».

— Чи є у вас 
девіз?

— Для цього передба
чається спорудження спе
ціальних оглядових пло
щадок. А щоб молоді 
фермери змогли не тільки 
добре роздивитися цю 
техніку, а й досить деталь
но її вивчити, ми запроси
мо їх на військову служ
бу. Я знаю з особистого 
досвіду, який великий у 
молодих американців по
тяг до знань.

— Ви постійне згадуєте 
про попередню роботу. В 
чому ж іще 
ваші колишні 
симпатії?

виявляють: з 
інтереси і

на своєму

особистий

в чому. Зо- 
збачити

— Звичайно.
«Через загальну освіту до 
загального миру».

— Гадаю, ваша турбота 
про загальну освіту не ви
падкова, адже ви займали 
пост міністра охорони 
здоров’я, освіти і соціаль
ного забезпечення США?

— Так, я зберіг
спогади про ті часи і 
гато дечого 
передньої 
старався 
перішнє.

— Що

Ось він:

Тому що я 
ненавиджу

теплі 
ба-

зі своєї 
діяльності 

перенести з

по-
ПЭ-

ге-

ж, наприклад?

Ну.

пов’я-
прагнення до

зокрема, значні 
кошти з державного бюд
жету, які раніше виділя
лися ча охорон/ здоров'я 
і соціальні потреби...

— Як ви можете 
зети ваше
загального миру з бороть
бою за виробництво су
персучасних ракет «МХ»?

— Це ПОЯСНЮЄТЬСЯ ВИ

КЛЮЧНО освітніми цілями. 
Річ у тому, що жителі де
яких віддалених районів 
США, наприклад штатів 
Юта і Невада, на 
майже не обізнані
танніми досягненнями на
шої науки і техніки. Тож 

й вирішили прилучити 
рядового американця до

жал1-,
з ос-

— Багато 
крема, їх можна 
в недавньому рішенні про 
виробництво нейтронної 
бомби. Без удаваної 
скромності скажу, що зро
бив я для цього немало. 
А все чому?
смертельно
атомну й зоднеиу зброю. 
Вона ж зарварська за са
мою своєю суттю! Стань
ся, наприклад, конфлікт у 
Європі, і на цьому старо
му континенті все б/ло б 
знищено вщент. Завинули 
б скарби світової культу
ри. Колізей, Парфенон, 
середньовічні храми. Ней
тронна зброя не завдасть 
їм шкоди.

— А що ж буде з людь
ми?!

— Люди, як 
народжуються 
Пам ятки — ні.

— Як би ви хотіли увіч-

ви знаєте, 
знов/.

нити пам ять про свою ді
яльність?

О, Я мрію про прин
ципово новий варіант 
пам ятника. По-перше, віч 
повинен бути діючим, по- 
друге, прикрасити ланд
шафт багатьох міст Старо
го і Нового світу. Зовніш
ньо ж він зовсім простий: 
строгий силует пускової 
установки, яку вінчає на
цілена в небо ракета. 
Міжконтинентальна — для 
США, «Першінг-2» — для 
Європи.

Олександр КУРАНОВ. 
(АПН].

НАРОДЖЕННЯ
ШЕДЕВРА

З СЕЗОр.

lllliuiifi!

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ДРУГЕ

т хэдэжньр-ДокумЕнтальна повість
Вже близько року пра

цюють італійські реставра
тори над одним із найвідо- 
міших творів Леонардо да 
Вінкі «Тайна вечеря» в мі
ланському монастирі Сан- 
та-Марія делле Грація. Во
ни зняли нашарування ба
гатьох років і виявили не 
відомі раніше деталі. На
приклад, те, що виглядало 
темними вікнами за поста
тями Христа і дванадцяти 
апостолів, виявилось чудо
во виписаними гобелена
ми. Віками непомітні про
ступили на олов’яних та
рілках скибочки апельсина 
і золоті обідки по краю 
склянок. Борода апостала, 
крайнього справа, спочат
ку, як з’ясувалося. 
значно коротшою, 
«виросла» і 
дбалості реставраторів, що 
працювали над картиною 
у XVIII столітті.

У монастирі встановлено 
прилад, що дає змогу сте
жити за станом стіни, на 
якій написано фреску. Во
на пережила бомбардуван
ня під час другої світової 
війни, але в останні роки 
стала давати тріщини. По
значається вібрація від 
руху транспорту, що де
далі посилюється. Встанов
люються спеціальні конди
ціонери. Хоча б частково 
еони уберігатимуть каоти- 
ну від смогу, забрудненого 
повітря великого міста; 
Повністю роботи намічено 
завершити через три ро
ки. І тоді творіння^велико- 
го італійця постане перед 
нами таким, яким він ство
рив його понад 480 років 
тому.

була
________ Зона 

в результаті не-

ОСТАННЯ
РУШНИЦЯ
РОЗБІЙНИКА

Недавно в Австралії бу
ло викрадено рушницю, 
яка свого часу належала 
знаменитому австралійсь
кому розбійникові Неду 
Келлі.

У минулому віці його, 
банда наводила жах на ав
стралійських фермерів. 
Бандити прославилися 
своєю жорстокістю і нев
ловністю, незважаючи на 
обіцянку великої нагороди 
за голову кожного.

Кінець нінцем банду все 
ж було розгромлено, а ва
тажка вбито в перестрілці. 
Розбійницькі «обладунки >, 
включаючи рушниці, ре
вольвери і кинджали, бага
то років провалялися в ко
морі поліцейського участ
ие, поки хтось не зметику
вав, що їх показ мочіе 
принести чималі доходи.

Особисті речі 
ків виставили в 
кому центрі. ____
має успіх. Мало того, де
сять років тому в США, де 
експонувалися делні пред
мети із знаменитої колек
ції. було викрадено одну з 
рушниць, що належала Кел: 
лі. А 1978 року в старій 
в’язниці на околиці Мель
бурна зі скляної вітрини 
пропан... череп Неда Келлі 
— найцінніший предмет 
нолекції тюремного музе о.

І ось тепер крадії винес
ли ще одну реліквію — 
останню рушницю 
дарного розбійника 
ка пар наручників, 
давним-давно було 
бандитів з його зграї. 

САНТА КЛАУС

розбійни- 
турис гсь- 

Експозиція

леген- 
І КІЛЬ- 
у ЯКІ 

зачуто

ПОРУШНИК
Цими днями □ лондонсь

кому суді слухалася сппа- 
ва про порушення громад
ського порядку на вулиці 
Кінгсуей. На лаві підсуд
них опинилися два Санта 
Клаусн. На очах перехожих 
вони побилися, не поділив
ши місця біля прилавка з 
іграшками, і довго б духо
пелили один одного, якби 
не втрутилися поліцаї.

Засудивши кожного по
рушника до штрафу у 50 
фунтів стерлінгів, суддя 

Най неприємніше.
поае-

Отак шш і й пішли вдвох 
до місцевої школи де зби
рались на збори партійці 
колгоспу. Був кінець люто
го. і зима, неначе відчутно- 
чи останні свої дні. розхо
дилась не на жарт. Діймали 
лютий мороз і снігові заме
ти. тож Іван ~ 
ішов помалу, 
ставляючи покалічену ногу.

Збоку воші були схожі, 
мабуть, на двох поранених 
птахів у напівтемряві цьо- 
і о морозного казахського 
вечора. Тетяна Овсіївна об
мовилась було про повер
нення. та чоловік тільки 
мовчки поглянув на неї і 
широко СТУПНУВ уперед. Вув 
би, певно, впав, та вона 
звично підставила йому пле
че. 'Іак і добрались до ці.го
ли.

Відкриті збори були бурх
ливими. дарма, що комуніс
тів було мало. Говорили ппо 
хід зимівлі громадської ху
доби. Про те. ЩО КОРМИ слід 
о; гидливіше витрачати. В ін
ші роки в цю пору на осонні 
земля починала парувати, а 
нині без валянок па вулицю 
не потикайся...

І хто б не брав слова. пе
реводив мову. зрештою, в 
одне русло: фронт. Подіями, 
що відбувалися там. гкііта 
тоді вся країна. І далека, но 
па кожній карті помічена 
Мамонівка зірко стежила за 
тим. як все впевненішою 
ставала наша хода на захід. 
У шкільному коридорі на 
стіні впсіггь карта з червони
ми прапорцями. Щодня вч і- 
тель переміщає ті прапорці, 
узгоджуючись із повідомлен
нями Радінфопчібюро. які 
приносить старенький радіо
приймач в учительській. А 
дітлахи — аби швидше з 
уроків додому, та іі понести 
новини попід хатами: насту
пають наші!..

Перед зборами до карти 
не можна було протовпи
тись. Здається, кожен напа
м’ять її вивчав. А зараз усі 
обернулися до Івана Олексі
йовича Він-бо свіжа людина 
в селі, з фронту недавно..

Попов важко підвівся з-за 
парти, обвів людей погля
дом. Говорив коротко, злий 
на свою долю-невдаху. що 
зробивши його інвалідом, 
змушує сидіти в тилу.

на фронті 
така: перелом v війні настач 

. “ виже
немо. це ясно Але я не про 
це. Тут дехто твердить: зи
ма. мовляв, морози...

Так, зима! Так морози лю
ті! Але хіба на фронті лег
ше в таку пору? А у пас ни
ні всюди Фронт. Уся країна
— фронт. Там — бої. а тут 
працювати треба так. щоб 
сорочка до тіла прилипала. 
Тоді но буде холодно.

Армії наша робота — кол
госпна. хліборобська —- так 
само потрібна, як кулі, гар
мати. снаряди... Ось тут го
ворилося: сіна вівцям може 
не вистачити.. А як його ви
стачить? Я людина в селі но
ва. та й то за короткий час 
помітив: коло дальніх кошар 
копиця сіна кпадратною бу
ла. а тепер уже тішкутна. Бо 
з одного боку беруть сіно 
колгоспні вівчарі, а з другого
— проїжджі всякі, шлях же 
поруч. А з третього — й па-

І ші мужики
ють.

Він так- і 
жикп. паче . 
ніяка, а рідій* 
він був тут 1 
би МОВИТИ, 
там.

А. 
« гість» 

'ТУТ. ВІН 
земля. . 
ВІН КРОН 
неї не 
марнотратства, про 
говорить.

Мову -вів m українському. 
1 дарма що в класі були и 
казахи, і росіяни, і білору
си, — зрозумілії всі ВІДЧУВ 
це по тому, як- дружно збори 
загули, коли він замовк.

— Правильно каже* чоло
вік!

— Пора порядок навести. 
Где бригадир, куда смотрит? 
Этак кам скоро снегом при
дется овечек кормить, а по 
сеном...

Попов стомлено сидів :>а 
партою, випроставши ногу, і 
щасно дуйав. що людині 
праці завжди зрозуміє одна 
одну. Є.днають-бо всіх ^у!>- 
'юти ПРО РІДНУ землю. Що» 
хліба' колосилися густіше.

Олексійович 
ледве пере-

Обстановка

ще торік. Фашистів

потроху смика-

скази: наші му- 
це була не Мамо- 

• село, і наче 
не гостем, так 

... .......  а хазяїном, як 
— у Морозівці.
власне, до чого тут 
.» чи «хазяїн»? І там. і 
,іп хазяїн, бо це його 
. його Вітчизна. За неї 

проливав і ’
допустить

запади 
такого 

яке оце

фунтів
сказав:
Що своєю негідною ____
дінкоіо ви принизили авто
ритет любимця дітвори >, 

(АПН).

г\'стї

(Продовження. Поч. у 2,
З за 5 та 7 січня ц. р ).

Щоб сонях за сонцем тяг 
нувся. Щоб колгоспні отар і 
примножувались. Щоб Віт
чизна стала міцнішою. Пре
краснішою.

Про це під зорі до 
дбав у рідному 
Про це турбувався 
казахському степу, який для 
нього став таким же рідним, 
як українські степи. Бо ж —• 
частинка Вітчизни, 
ми в Мамонівці 
мийся після 
швидко. Швидко 
авторитет. І незабаром вій 
став бригадиром.

РОЗДІЛ
ВОСЬМИЙ

зорі 
ко ігозііі. 
й тут. у

З людь- 
иере.чиайо- 
ТІІХ зборів 

завоював

У РОБОТІ
Відчуття тоїо. що знову 

він по справжньому з строю, 
■знову з людьми і для людей, 
додало йому енчі'и. Забува
лась утсма. забувався пе
кельний біль ноги. — додо
му повертався пізно ввечері, 
а то іі уночі.

Господарство було вели
чезне. Казахські степи, зда
валося. не мають кінця — 
краю, і збийся з доооги во
зом •- заблукаєш у -.*устІн 
кони іі... Вдома він голову
вав. керував цілим господар
ством. Та й то було легше, 
їут-бо одна його бригада — 
як увесь Моравський кол
госп. Усюди треба встигнути 
— і до амбарів із зерном, де 
колгоспниці готували посів
ний матеріал, і до орачів у 
йоле, і до далеких кошар, де 
нетерпляче бекали в очіку
ванні першої весняної тра
ви. сонця і’ волі степової 
овечки. Весняні окопі про
йшли вдало, молодняк уже 
добре тримався на ногах, і 
бригадир, як і всі колгосп
ники. радів, що приплід та
кни міцний. Буде і м’яс.» 
країні, і вовна! Значить, не
даремно він отут, у глибо
кому ТИЛУ.

Зупинив коїш біля коша
ри, привітався з колгоспни
цями. що порались тут. Була 
серед них і Тетяна. Підско
чила. допомогла спуститися 
на землю. Обережно зробив
ши крок—другий. Попов від
пустив руку дружини, сів на 
і.укм кривулястих КОЛОД, що 
лежали під стіною. Дивився 
на кошари, на степ, наслу
хав неголосний жіночий го
мін та овече бекання і мимо
волі згадав свій приїзд у 
Мамонівку. Тоді' і цей степ, 

кошари, і далекі сільські 
хати були йому якісь байду
же — чужі., хоча віз. на яко
му* його привезли зі станції. 
щохтГилнни наближався до 
них Не лютий біль нези- 
іоїіпих ран — каліцтво, ви
мушене безробіття закрива
ли кому світ.

Тепер — інша річ! Він має 
роботу. Він знову — стро
йовий солдат.

Отак скінчивши мовчаз
ний монолог. 1ва:і Олексійо
вич погомонів з людьми, за- 
нотував у записничок їхні 
проблеми та й направив ко
ня до села. У бригадній хаті 
чекали його рахівниця і сто
сик розмашисто списаних 
папірців. Треба було поціка
витись. як там з паТчіпім 
для тракторів, і чи не від
стають від графіка орачі, і...

Сипав ставало дедалі бі По
те. Весняне сонце пригрі
вало з кожним днем теплі
ше. і чемля-маігінка спов
нювала дні хліборобські но
вими турботами. До того ж 
Попова незабаром образи 
голевою колгоспу Клтлогів. 
звісно, не перелічити. Не раз 
і не два доводилося й ночу
вати у віддалених бригадах. 
Донька, Діда, лягаїоч і спа
ти. пхикала:

— Мамо, й сьогодні тато 
казки мені не розкаже? А 
він обіцяв...

Тетяна Овсіївна поправля
ла па дитині ковдру, зітхала: 

нього, доцю ро- 
нрцїде аж завт- 
іі розкаже тобі 

сьогодні знову я

— Така у 
бота. Татко 
ра. Завтра 
казочку. А 
розкажу.

< Жив був 
Івасик. Івасіи -Тслесик...»

Зрідка потріскував при
кручений гніт у гасовій 
лампі, тихо ткалася паз е і. І 
п.’іііп собі хлопчик Івасик- у 
човнику по річці ГІо річці, 
яка зовсім не ио-казкоиому 
називалася — Інгулець. Як 
у далекій Олександрії...

ІІІІ СВІТІ хлопчик

ДЕВ’ЯТИЙ.
ДОДОМУ!

Шостого грудня 
ку радянські воїни 
над Олександрією 
прапор визволення. Попов 
заспішив у райком партії, 
і'реба було їхати додому! І 
кликали його в дорогу її« 
тільки 
визволеним 
Олексійович 
ні очі. у що 
ли.сь міста і 
клішування 
бен:іці на вулицях, 
всюди, сироти... Там 
воле.чій Олександрії, він був 
зараз потрібнішпм, ніж тут, 
у глибокому тилу, бо там бу
ло незрівнянно важче. І са
ме туди, й иег 
його совість

Знявшись 
обліку. Попов 
тиснув руку 
райкому. Той 
гладив рукою 
чолі, м’яко усміхнувся:

— Знаю. їдете не на ку
рорт. Іване Олексійовичу. 
Тому іі не заперечував про
ти вашого від’їзду. Але ска
жу. розлучатися не хотілося 
б. Ви нам здорово допомог
ли. Підтяглії колгосп. Спаси
бі. Щире спасибі!..

Олександрія зустріла його 
запахом згарищ, викликав
ши щемне 
радості. Місто 
іі незнайоме.

Фашисти, 
зруйнували 
шахти VA? 2 і 
с Байдаківськиіі 
станцію... Трудящі визволе
ного міста працювали вдень 
і вночі, щоб повернути його 
до нормального життя. Вжо 
на початку нового. 1911 ро
ку ВІДЧИНИЛИСЯ двері всіх 
78 шкіл .міста й району, за
працювали млин і нек-ірш. 
поліклініки. Успішно велися 
роботи на відбудові шахти 
.V 3 Більш як тридцяти гір
никам. що в ДНІ війни вико
нували виробничі завдання 
на 150 і більше процентів, 
ЦК галузевої профс ііл'.м 
1945 року присвоїв звання 
«Майстер вугілля в дні Ве
ликої Вітчизняної війн і».

Іван Олексійович розшу
кав райком партії. Дістав з 
кишені документи. Кор'Ьг.го. 
по-військовому доповів про 
прибуття. Вис іовіпз і Про
хання: якнайшвидше напра
вити його па роботу.

— Все ж таки поранення 
у вас було дуже серйозне.— 
сказали йому в райкомі.

— Давайте роботу! Пере
почивати ніколи, бо з калі
ченою ногою відстану від 
життя, — відізвався Полов. 
Разом з райкомізцчмп >с- 
міхнувся своєму жарту. За 
роботою, звичайно, затрим
ки не сталося. Невдовзі він 
очолив Ііозол і.ччпівську
сільську Раду на околиці 
Олександрії

Турботи сільрадівські... ї.< 
так багато. Нерідко повий 
голова сільзикоико.му панів
ні з усіма колгосп.іиками 
працював у полі. Дб-ш про 
врожай і його збережений. 
Про корми для худобі. Як і 
на всій тимчасово окупова
ній території, фашист і зали
шили г; Новопилипівці свої 
варварські сліДн. 
ло подбати про 
хворих І про 
датки мали 
Та щоб магазин 
найшвидше відкрився. 
.’.а щоб 
війну 
стіни 
глина 
клаптями.

Ще їші.іа 
часу пана 
своїх жорен 
другого почопилипівця. Де
хто приїздив додому підліку- 
іатися. Дехто повертався 
інвалідом. ‘ ііо чистій*, як 
Попов.

Не ОДНОМУ чоловікові до
поміг він тоді чаново стати 
на ноги, відчути ев'но по- 
трібкість тут. v цьому мар
ному житті, до л.одп підні
мали з попелу будинки і за
годи. розорювали нив і і 
відроджували висаджені р 
повітря шахти, навчали ді
тей і проникали в таємниці 
атома.

1913 ро- 
під-іесли 

ЧерВОІІИЙ

його в дорогу 
родинні зв’язки 

краєм. Іван 
бачив на влас- 

перетвоо'ова- 
села після ха- 
гітлерівців. Шн- 

руїнц 
у внз-

аііно, кликал і 
комуніста.

із партійного 
востаннє по- 
секретареві 

утомлен> рол- 
зморшки на

ВІІКЛМ1
почуття болю і 

було знайомо
відступаючи, 

підприємства, 
3. вуглерозріз 

електоо-

з

ЗйОЇ 
Треба бу- 
иікувашін 

те. щоб сол- 
палнво на зиму. 

V селі як- 
ІІІко- 

стача до ладу, бо у 
тут .була чинбаря.і; 
змокріли й зацвіли, 
них спадала цілими

віііна. і час від 
викидала з-під 
то одного, то

(Далі буде).51
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▲ ЦТ

За «Чайкою»
«Альбатрос»

А ЦТ

ВівторокВІД МАСОВОСТІ
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

На відділенні плавання 
ДЮСШ ооласного спорткомі- 
тету нині вчиться понад 300 
школярів Кіровограда. Тре
нують юних спортсменів до
свідчені фахівці. їхні вихо
ванці вже заявили про себе 
на багатьох турнірах облас
ного й республіканського 
масштабу. 8 ДЮСШ постійно 
відбуваються змагання між 
плавцями окремих вікових 
груп. З метою популяриза
ції цього виду спорту трене
ри організовують показові 
виступи кращих спортсме
нів. Під час зимових канікул 
тут було влаштовано «Веселі 
старти» на воді.

Свою майстерність, сприт
ність, витривалість повинні 
були прсдеменструватн
спортсмени чотирьох команд
— -»Чайки», «Альбатроса», 

. «Дельфіна» і «Хвилі». В кож
ній з них — по дванадцять 
хлопчиків і дівчаток, які ма
ли різні ступені підготовки,
— початківці та учні спеці
алізованих класів, з ними і 
вчорашні вихованці ДЮСШ, 
котрі нині навчаються в сто
личних спеціалізованих шко- 
лах-інтернатах спортивного 
профілю.

Серед уболівальників у 
плавальному басейні — зде
більшого батьки юних плав
ців.

Не чути вказівок суворих 
суддів. Усе, як під час дитя
чої гри. Ось починається 
розминка. Хлопчики і дів
чатка пірнають у воду — 
спочатку слабкіші, потім най
більш підготовлені,—щоб на 
фініші був справжній ри
вок. щоб за перше місце от
римати найбільше очок — 
чотири. А ще цікаво плава
ти на матрацах. Був і кон
курс капітанів, які занурюва
лись у воду на найглибшо
му місці і діставали з дна 
басейну по п’ять кілець. Хто 
покладе на тумбочку псі 
кільця першим, той і кра
щий капітан.

Довелось 
плавати і 
і вперед... 
«’бій» між 
— хлопці 
матраци і 
Су - хто 
ще було сміху, коли на пла
ну у воді ловили рогом 
яблуко, причеплене до ри
бальської вудки. /X спробуй 
проплисти під водою через 
увесь басейн! Учасники гри 
з\ -или. Треба мати також 
неабияку спритність, щоб 
стрибнути через обруч і не 
зачепити його. Були під час 
гри й курйози. Пропливши 
2-і метрів. представники 
козиної з команд мали вийти 
з басейну, взяти на столику 
і; ляшку молока і через соску 
кііпнтн його. Пропливти 
змогли, а швидко випити мо
локо не кожен ’зумів. От і за
минка на дистанції.

Та все ж був 1 серйозний 
номер «Веселих стартів» — 
стартували школярі на 200" 
метровій дистанції. І біль
шість із них показала роз
рядні результати. Особ і изо 
лідзначптіася колишня вихо
ванка ДЮСШ Тетяна Волко
ва. котра тепер навчається в 
одній з московських шкіл- 
інтернатін спортивного про
філю. Старший тренер 
ДЮСШ Ю. С. Поліщук .задо- ] 
голений: хлопці і дівчата
повернуться в рідне місто 
майстрами. А поки що на 
канікулах вони радували 
своїх батьків і переконували 
їх, що їм не так уже й да
леко до Олімпу.

Першими нагороди отоп- 
?’увалн плавці : 
«Альбатрос» — 
сувеніри, пакунки 
нами. Відзначали 
учасників. Бо 
старався.

... Поверталися .з 
Спортивного 
Вихованців ДЮСШ.................
Ми тривала суперечка. Вони
< ход.Ч’іись на думці, що та- 
І1,г недарма їхні діти піш ій 
До цієї школи: тепер набага
то міцніші, ніж раніше. І 
•'.доровіиі. Та іі завзяття он 
і кільки у них — невдовзі 
оратимуть і спортивні висо
ти на спартакіадах. Поки 
’’І? * Альбатрос». «Дельфін».
< Іаика» 1 «Хвиля.» змагали
ся по-дитячому. Та є надія. 
Що членів цих команд за
просять «Атланти». «Велет
ні» ІІ «О.-ІІМП». у котрих он 
яка орбіта!

8.00 — «Час». 8.45 — «Ме
лодії Бориса Мокроусова». 
Фільм-концерт. 9.55 — Док. 
телефільм «1 ось уже місто». 
10.10 — «Сімнадцять митгє- 
востей весни». 11.40 — Грає 
лауреат Міжнародного кон
курсу Р. Хунцарія (форте
піано). По закінченні — Но
вини. 1-1.30 — Новини. 14.50 
— Док. телефільм. 15.10 — 
Док. Свіфт. Сторінки жигтя і 
творчості. 16.10 — До 60-річ- 
чя утворення СРСР. Ми — 
радянський народ. 17.00 — 
Концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів Мор
довської АРСР. 17.30 — Ад
реси молодих. 18.30 — Весе
лі нотки. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Життя науки. 
19.30 — Виступ
Д. Мамонтова. 
«Сімнадцять 
весни». 2 серія. 21.00 —•
«Час». 21.35 — Док. теле
фільм «Головний конструк
тор». Фільм 2. По закінчен
ні — Сьогодні у світі.

д УТ

гітариста
19.50 

мпттєвостей 
2 серія.

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Кінопрогр.іма 
«Наш сучасник». 11.05 — 
«Твоя земля. ровеснику».
11.40 — «Шкільний екран >.
Українська література. 10 
клас. 12.10 — «Пісня скли
кає друзів». 13.10 — Худож
ній фільм «Вавілон-ХХ»? 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.40 — 
Кіиопрограма 
телебачення.
церт камерної музики. 18.00 
-- «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Фотохвилпи- 
ка. (Кіровоград). 18.29 — «Як 
вас обслуговують?» (Кірово
граді. 14.30 — Фільм-кон
церт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Літератур
ний вечір. Поет М. Пагннбі- 
да. 20.30 -- Ліричні наспіви.
20.40 — «На добианіч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — КІно- 
< понея « Дума про Ковпака». 
Фільм 1 «Сполох». По закін
ченні — Новини.

Вірменського
17.20 — Кои-

12 сі’тияг І&82 року

з 12 по 17
СІЧНЯ

1982 року

8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт заслуженого ансамблю 
народного ганцю УРСР «Ят- 
раиь>. 9.15 — Клуб кінопо- 
дорожей. 10.15 — «Сімнад
цять мпттєвостей весни». З 
серія. 11.20 — Співає 3. Ба
бій. ІІо закінченні — Но чи- 
ги. 11.30 — Повини. 14.50 — 
Док. фільми телебачення со
ціалістичних країн. 15.45 — 
Шахова школа. 16.15 — 
Творчість М. Мусоргського. 
17.00 — Першість європей
ської ліги з настільного те
нісу. Збірна СРСР — збіопа

Данії. 17.30 — Зустріч ш.со- 
лярів із сільською вчитель
кою Л. Дев'ягайніною. 18.15 
— Ленінський університет 
мільйонів. 18.45 — Сьогодні 
V світі. 19.00 — .’Іюдпна 1 за
кон. 19.30 — Концерт радян
ської пісні. 19.45 — «Сім
надцять мпттєвостей весни». 
4 серія. 21.00 — «Час». 21.35 
-- Обличчя друзів. 22.20 — 
Сьогодні у світі. 22.35 — 
Командна перТпІсть Європи 
з тенісу. Збірна СРСР — 
збірна Австрії.

А УТ
16.00 — Повний. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30 
— «Теорія ймовірності». Пе
редача 1. 17 00 — Ко.чцерг
духової музики. 17.35 — Те-

учасникам гри 
на слині з м'ячем 
ногами. Був також 

: двома командами 
попарно сідали на 
починали борот’ь- 

> кого «втопить». А

з команди 
дипломи, 

цусер- 
іяших 
Із них

3 
й 

кожен

цього
свята батьки 

Мій: иіг-

м. ВІНЦЕВИЙ.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

лефільм. 18.00 — К. т. «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15 
— К. т. Оголошення. (Кіро
воград). 18.25 — К. т. Фото- 
хвилннка. (Кіровоград). 18.30 
—- Фільм-концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
К. т. Ю. Мокрієв. «Чужа». 
Вистава 
обласного 
точного ___ . „
М. Кроиивницької о. (Кірово
град). 20.40 — «.Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
■ Художній фільм «Дума 
про Ковпака». Фільм З 
«Карпати. Карпати». 1 серія. 
По закінченні — Новині!.

«Чужа».
Кіровоградського 

музпчно-драма- 
театру імені

А ЦТ (IV програма)
19.30 — «Вечірня казка». 

1^.45 _ Науково-попу
лярний фільм -г- 19.55 — 
Спортивна' програма. 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Квітневі сни». 2 
серія.

П’ятниця
▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт дитячого 
ного колективу

іііі.іьм. 11.35 — «Доброго
вам здоров’я». 12.05 — Кон
цертний зал «Дружба», 14.05
— «Погляд у майбутні:»
15.05 — Філі-м-коіщ>.рТ;
15.30 -— «Мода-82. Зимові
моделі». 16.00 —- Телефільм 
«Батьківські пороги». 16.2(1
— «Автограф». 17.00 —Чем
піонат СРСР з хокею: «СІ 
кіл» — «Кристал». 19.15 -4., 
«Актуальна камера». 19.45—' 
«Скарби музеїв Украі’ч.ч».- 
20.00 — Концерт хору та ор
кестру народних інструмен
тів. 2(1.40 — «На добраніч,1 
ді’іп!» 21.00 •— «Час». 21.35
— Кіпоепогіея «Дума цро 
Ковпака». Фільм 3 «Карпати; 
Карпати». 2 серія. 22.15 - - , 
Новини. 23.00 — Чемпіоч.тг 
СРСР з волейболу: ЦСКА —. 
«Локомотив» (Київ).
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — «Якщо хочеіп бук 
ти здоровим». 8.25 — «Бащ- 
кпрськпй сувенір». 8.40 
Художній телефільм «Ніч
ний дозор». 10.10 — «Місто 
майстрів». 10.30 — «Ранкова 
пошта». 11.10 — «Клуб кіно- 
подорожей». 12.00 —
зичнпй кіоск». 12.30 — Нау
ково- популярний фі.’ІЬ'Ц
12.50 — «Адреси молодих».
13.50 — «Поеми». Фільм-бач
лет. 11.35 — Телефільм «Люк 
дшіа землі». 15.35 — <Л»о2 
довий бал». 16.30 •— «Міжші-: 
родшій огляд». _ 16.45 —,
Мультфільм. 17.05 — Про
грама телебачення Узбецької 
РСР. 18.20 — «По шляху
зради». Про ворогів соціа.іізі 
му в Польщі. 18.45 — «Здо
ров'я». 19.30 — «Вечірня
казка». 20.45 — «Ермітаж»; 
20.20 — Чемпіонат СРСР з 
ковзанярського спорту. 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Знайти кохану».

хореографіч- 
_______ «Юний моск

вич. 9.15__ — Відгукніться,
сурмачі! 9.-15 — Док-, теле
фільм «Тяжіння». 10.15 — 
«Сімнадцять мпттєвостей 
геенн». 4 серія. 11.30 — Ви
ступ ансамблю «Мсдоборп». 
По закінченні — Повніш. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. телефільм «Семен Деж
нев» з циклу «По слідах ве
ликих відкриттів». 15.50 — 
'•їй знаєш ти закон? 16.30— 
Москва і москвичі. 17.00 — 
В гостях у казки. «Принцеса 
на горошині». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Проб
леми — ПОНІСШІ — рішенії:!. 
21.00 — «Час». 21.35 — Про 
балет — Сьогодні у
світі. — Вечірні мело
дії. А ЦТ

Слова А. ПОПЕРЕЧНОГО

А ЦТ (IV програма)

Музыка Э. ХАНКА

Я у ба бУ и/ки ми. ву. я у де ду шкижи

Ста ломод но од но го

на лы. ига и меть все го да и то под

у Ate ня єра ти шки не т,

ПРИПЕВ:

* лет, если мода на де тек совсем пройдет?

19.30 — «Вечірня казка». 
19.45 — «Будівництво та ар
хітектура». 19.55 — Міжна
родний юнацький турнір з 
футболу пам’яті В. Ґранат.- 
кіна Збірна СРСР-1 — збір
на СРСР-2. 2-й тайм. 20.35 — 
Фільм-концерт. 21.00 —
«Час». 21.35 — Короткомет- 

і ражні телефільми.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 

селі старти. 9.30 — Пісня
далека й близька. 10.15 — 
«Сімнадцять мпттєвостей 
весни». 2 серія. 11.25 —
Док. телефільм «Над поля
ми да над чистими». По за
кінченні — Повини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Комсомол
— моя доля. Док. телефіль
ми. 16.00 — Російська мова. 
16.30 — Знай і умій. 17.15 — 
Народні мелодії. 17.30 — Ро
дом з дитинства. Ю. Слеша. 
18.15 — Відгукніться, сур
мачі! 18.45 — Сьогодні 5'
світі. 19.00 — Зима в Моск
ві. Кінозамальовка. 19.10 — 
Танцює Соніа Амеліо (Мексі- 
каї. 19.40 — Економіка по
винна бути економною. 19.50
— «Сімнадцять мпттєвостей
весни». з серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжує
мо розмову про музику... По 
закінченні — Сьогодні у сві
ті.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — В. Шекспір.
«Річард III». Вистава. 12.45 — 
Музичний фільм. ------ 
Кіноепопея «Дума 
лака». Фільм 1 
І6.00 — Новини.
«Срібний дзвіночок».
— «Країна комсомол ія>. 
17.00 — «Народні таланти». 
17.40 — «Закон і ми». 18.00
— К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — К. т. 
Мультфічьм «Осппк-город- 
ник». (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Хімік» (Воскре- 
сенськ). 2 і 3 періоди. 20.15
— «Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Кіноепо- 
пея Дума про Ковпака». 
Фільм 2 «Хуртовина». По за
кінченні — Новини.

21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «Квіт
неві сни». 1 серія.

А УТ 4 »

•7« па с ма мой хо дят в гостк

ни нуте ста ри хале У ме ня сестренки

Ю.ОО — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Депутати і
виття». 11.05 — Фільм-кон
церт. 11.10 — «Шкільний ек-
1 ін». Російська література. 
10 клас. 12.10 — Кіноепо.і :я 
-Дума, про Ковпака». Фільм
2 «Хуртовина». 13.45 —
Грають юні музиканти. 16.90 
— Повніш. 16.10 —«Срібний 
д: віночок». 16.30 — Малень
кий концерт. 16.45 — Теле
фільм. 17.35 — Виступає ан
самбль народних інструмен
тів «Коробейники». 18.00 — 
К. т. « День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — «Со
нячне коло». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — До 
60-річчя утворення СРСР. 
Творчий звіт майстрів мис
тецтв і художніх колекти
вів Одеської області. Транс
ляція з Палацу куьтури «Ук
раїна». В перерві — «На 
добраніч, діти! > По закінчен
ні — Новини.

’ 8.00 — «іЧас». 8.45 — Му
зичний фольклор народів 
СРСР. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — 
11.45 — «Ранкова і 
12.15 — Радянський 
очима зарубіжних
12.30 — Сільська
13.30 — Музичний
14.00 — До 360-річчя 
народження ',г ”
іМіщанин у
4 ільм-вчетава. 16.35 
телефільм

«Здоров’я»; 
пошта»;

Союз 
го.-гейі 
година; 

кіоску 
. ( з ДНЯ

Ж.-Б. МоїЬ.'.ОЛ; 
двоия-істві»!

Доігі 
телефільм «ІЦо може ш> іек- 
тив». 17.16 — Концепт. 18.00 
— Міжнародна панорама. 
18.45 — Нові мультфільми« 
19,05 — Для вас. нетер.нч?-.- 
20.05 — Клуб кіноподогюже ґ; 
21.00 —'«Час». 21.35 —
Фільм-концерт «Зустріч з 
Марком Рейзеиом». 22.25 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з настільного тенісу: 
Збірна СРСР — збірна Япо
нії. Но закінченні Повніш.

А’ УТ
А ЦТ (IV програма)

то во рят,с детьми ХЛОПОТ не&ДРОвО РОТ. Субота
А ЦТ

Что ясе лудет на $ем ле через сто ближайших

«Молодой коммунар» - 

орган Кировоградского 
областного комитета

ЛКСМ Украины.

Jia украинском языке.

10.00 — «Актуа іьча каме
ра». 10.35 — Концерт Вели-' 
кого дитячого хору ’.Іеиг
рального телебачення і 
союзного радіо. 11.20 --
«Слава солдатська». 12.20 —• 
Мелодії і ритми. 12.-15 -- Дія 
дітей. Художній фільм «Но
ві пригоди кота в чоботях»; 
14.10 — «Слово і люди»,
14.55 ■— «Майстри мис
тецтв». 16.00 — Кубок еф«.’-
исйських чемпіонів з ганд
болу. Жінки. «Спартак». (Ки
їв) — «Полісене» (Швеція); 
17.30 — ‘.Виступає Анато
лій Солов'яненко». 19.00 -- 
«Актуальна камера». 19.30 ’- 
Літературний -вечір. Но'-т 
М. Нагнпбіда. 20.45 — «Па

.добраній. . діти!» 21.00
♦ Час».. 21.35 — Художнії)
Фільм «Зустріч». 22.50 
Чемпіонат. СРСР л во.чеіі-бо-. 

,лу: «Локомотив» (Харків) —
•'■Автомобіліст» (Ленінград); 
По ’закінченні — Повний.
А" ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
АБВГДеііка. 9.15 — Д ія вас, 
батьки. 9.45 — Концерт Дер
жавного ансамблю народно
го танцю «Жок». 10.35 — 
Більше хороших товарів. 
11 05 — 3-й тираж «Спортло
то». 11.10 — По музеях і
виставочних залах. 11.40 — 
Це ви можете. Когікурс ви
нахідників. 12.24 — Веселка. 
IV Міжнародний фестиваль 
телепрограм народної твор
чості. «Сімейні вечори» 
(СРСР). 12.50 — До підписан
ня Договору про дружбу, 
співробітництво і взаємну 
допомогу між- СРСР і .МИР. 
Док. фільм - СРСР — МИР: 
рівноправні партнери». 13.00
— Екран збирає друзів. 
СРСР — МНР. 13.30 — Оче
видне —’ неймовірне. 14.30
— Новини. 14.45 — фільм
«Голуба чашка». 15.45 — 
Бесіда-, політичного оглядача 
Ю. Летуиова. 16.15 — Росій
ський романс. 16.50 — Бесі
да на міжнародні темп полі
тичного оглядача газети 
< Правда .• 10. Жукова. 17.35- 
Поїшн мульт<|)ільм «Приходь 
па ковзанку». 17.45 — Чем
піонат СРСР з хокею: СКА — 
ЦСКА. 2 і 3 періоди. 19.15— 
І о.іубий вогник. Повторення 
програми від 1 січня. (21.00 
-- • /ас».). По закінченні 
Новини.А" ЦТ (IV програма)

ПРИПЕВ: В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

13.39 — 
про Ков- 

і Сполох». 
16.10 —

16.30

ПРИПЕВ:

НАША АДРЕСА-.

316050, МСП

:•
ОСсяг 0,5 друк. арк. Зам. № 14.БК 03006. Індекс 61107. Тиране 51000.

м. Кіровоград, 
вуя. Луначарського,

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів I масової ро
боти —. 2-45-36; відповідального секрета- 
Р” ~ 2-46-87; відділу комсомольського 
олГо1«: — 2'46'57; аідділу пропаганди — 
о ис «' В|АД'ЛУ учнівської молоді — 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту - 2-45-35; відділу 
оголошень - 2-56-65; фотолабораторії - 
2-45-35; норскторсьцої — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.

Я у бабушки живу.
Я у дедушки живу.
Папа с мамон ходят в гости к нам. 
Стало модно одного 
Малыша-н меть-всего.
Да и то подкинуть старикам.

У меня сестренки йет,
У меня братишки нет.
Говорят, з детьми хлопот невпроворот. 
Что же будет на земле
Через сто ближайших лет. 
Если мода па детей совсем пройдет?
Шоколада полный дом. 
Мармелада полны и дом.
Класть игру!!ки некуда давно. 
Чтобы я счастл! гь м рос, 
настоящий куплен пес.
Он, конечно, очень славный, ВО..;

8.00 — Гімнастика. 8.20 чт- 
Телефільм. 8.45 — Художні 

■' «Знайти кохану»« 
тварин»', 
11.35 

_____ спритні»« 
В гостях у казки»;

16.30 -А; 
наші кооеС- 

— Чемні*)’ Крила

Хочет бабушка вязать. 
Хочет дедушка поспать.
Я один слоняюсь но двору, 
Жалко, что без пап и мам 
Человек не мопсе г сам 
Брата завести или сестру.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме- 

Мулічіпі:і

телефільм-
9.50 — - У світі
11.00 — «Веселка». 

•«■Сильні, сміливі.
12.20 — -
14.05 — Концерт.
Розповідають

.пондепти. 17.00 
пат СРСР з хокею:
Рад» — «-Динамо» (Москво)- 
19.10 — Документальний
фІЛііМ. 19.30 — «Веч ірНТІ 
казка». 19.45 — «ЕрмітшК?'« 
20.20 — Командна першість 
Європи з тенісу. ЗбірН'ї 
СРСР — збірна ЧССР. 21 00 
--«Час». 21.35 — Художній
фільм «Зустріч»,

Галета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г, М. Димитро£і8Н 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України (г
М. Кіровоград, вуп. Глінки,' ’!•
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