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СЛУЖБА ПОБУТУ: ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

НАЙЛЕГШИЙ
ШЛЯХ НЕ ОБЕРЕМО
ОБКОМУ ЛКСМУ

ОРГАН
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

• Вівторок, 2 лютого 1982 року • н= ,4 <3054і- • X

Міжнародна
конференція
молоді

За дев’ять місяців першого року одинадцятої п’ятирічни доярка колгоспу
«Перше травня» Маловисківсьного району Валентина ЄПІШЕВА від кожної ко
рови своєї групи надоїла 3150 кілограмів молока. Коли правління колгоспу за
пропонувало їй групу первісток, Валентина не відмовилась. Вона впевнена, що
виростить з них високоудійних корів.

Недавно комсомольці району обрали Валентину делегатом
виборної комсомольської конференції.
.
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зернових, 19 — насіння со
няшнику, 300 —
цукрових
буряків.

Хлопці розуміють, що бо
ротьба за врожай почина
ється
взимку, а тому пра
цюють у ці дні злагоджено,
по-ударному. КМК вже по
ставив на лінійку готовності
сівалки і культиватори, бо
рони, закінчує ремонт трак

Z

Торік ксмсомольсько-молодіжний колектив трактор
ної бригади № 2 колгоспу
«Прапор комунізму»
став
переможцем районного со

ціалістичного змагання. Моj-сді механізатори, очолюва
ні Миколою Музафаровим і
Миколою Лапком, зібрали з
кожного гектара
по 36,4
центнера озимої
пшениці,
по 27,2— ячменю,
по 18,8
центнера насіння соняшни
ку. Колективом
було зеко
номлено понад 500 центне
рів пального і мастил.

*

Ще вищі рубежі заплану
вала бригада
но нинішній
рік. Зокрема, члени механі
зованих ланок боротимуть' чед за те, щоб
виростити й
зібрати з кожного гектара
не менше як по 38 центнерів

торів. Механізовані ланки
по вивезенню на поля орга
нічних
добрив напружено
працюють на трасах родю
чості. До настання тепла во
ни планують відтранспорту
вати під кожен гектар вес
нооранки не менше як по 35
тонн органіки.

Не залишилися поза ува
гою колективу і питання бе
режливості.
Комсомольці
прагнуть
використовувати
кожен кілограм пального і

мастил якнайраціональніше.
Адже багато хто
зобов’я
зався працювати у дні ро
боти XIX з’їзду ВЛКСМ на
зекономленому пальному.

М. КОЗЛЕНКО,
завідуючий
відділом
г.смсомбльських органі
зацій Олександрійсько
го райкому комсомолу.

обласної звітно-

ДЕЛІ. (Кор. ТАРС). Пра
пори і транспаранти
з ло
зунгом
«Єдність і мир!»
прикрасили вулиці й пло
щі індійської столиці. Тут у
Палац, науки
відкрилась
міжнародна
конференція
молоді, яка проводиться з
ініціативи індійського мо
лодіжного конгресу. В ро
боті
триденного форуму
беруть участь представни
ки 46 країн, національновизвольних рухів і міжна
родних організацій, у тому
числі Радянського Союзу,
Болгарії, НДР, Чехословаччини, В’єтнаму, Афганіста
ну, Народної
Республіки
Кампучії,
Африканського
Національного
Конгресу
Південної Африки, Народ
ної Організації
ПівденноЗахідної Африки (СВАПО),
Організації Визволення Па
лестини.
Відкриваючи
конферен
цію, прем'єр-міністр Індії
Індіра Ганді
підкреслила,
що мир
сьогодні
— цс
життєва необхідність, най
важливіша умова просуван
ня народів по шляху про
гресу і процвітання. Індія
послідовно виступає за за
гальне і повне роззброєн
ня,
насамперед
ядерне,
припинення виробництва і
заборону хімічної зброї та
інших варварських засобів
масового знищення. Шлях
до миру лежить через зміц
нення
взаєморозуміння і
дружби мін< народами різ
них країн незалежно від їх
соціально-політичних сис
тем, сказала вона. Індіра
Ганді звернулась із закли
ком до молоді віддати всі
сили боротьбі за мир, все
мірно сприяти
розширен
ню антивоєнного руху.
Голова індійського моло
діжного конгресу Галам Набі Азад відзначив
важли
вість і своєчасність про
ведення конференції в об
становці,
коли мирові й
стабільності на планеті де
далі більше
загрожують
зростаючі підступи імпе
ріалізму.

Фото В. ГРИБА.

С. КАРМАЛІТО,
В. СОЛНЦЕВ.

ЩАСТЯ
Того дня Юрій Конова
лов був
найщасливішою
людиною в світі. У всяко
му разі, йому так здавало
ся. Дружина народила йо
му доньку
Маринку. Так
назвати дочку Юрій наду
мав заздалегідь, а сьогод
ні ще кілька разів подумки повторив Ілл я і зостав
ся задоволений: Маринка
— дзвінко і ніжно, як чис
та, милозвучна музика.
Робітники
зі зміни, в
котрій працює
Юрій, по
черзі потиснули йому ру
ку, привітали з поповнен
ням у сім’ї.

ні вітри, шепочуться про
щось таємничо, і хочеться
заглибитись у себе, згада
ти, поміркувати над днем
учорашнім і сьогодніш
нім...
Другий рік працює апа
ратником у цеху № 4 за
воду чистих металів імені
50-річчя СРСР
комсомо
лець Юрій Коновалов. Ро

боту свою
добре знає.
Обслуговує шість електролізерів. Навчився неполад
ки, які трапляються часом,
ліквідовувати швидко, май
же машинально. І вже те
пер здається Юрієві, що

— Хай
щастить тобі,
Юрію. Хай здоровою рос немає нічого складного в
роботі, головне — не роз
те твоя донька!
губитись.
Як швидко
плине часі
А спочатку... що гово
Ніби недавно повернувся
— нелегко
було
з арлхії, та й
-----музики
на рити
помічав
весіллі наче вчора з.мага- хлопцеві. І це
лися
з найвитривалішими старший апаратник Микола
танцюристами,
а вже він Олесик, за котрим був за
батько, глава сімейства...
кріплений Юрій
Микола
У хаті тихо, тепло. В гру працює в цеху № 4 два
бі потріскують сухі дрова, надцятий рік, знає кожний
за вікном гуляють морот- електролізер, принцип дії

Цього
року їм майже
вдвоє збільшили річне зав
дання. Воно й зрозуміло:
вступив у ДІЮ ПОВИЙ 110тужішіі кондитерський цех,
збудований, як каж\ть, за
останнім словом
техніки.
Та іі потреби району у ви
сокоякісних кондитерських
виробах, що їх Виготовля
ють дівчата, зросли.
Об’єктивні
умови для
успішної роботи у друго
му році п ятнрічки, з усьо
го
видно,
скла даю і вся
сприятливі. Та п суб'єктив
ний фактор
говорив на
користь Таппних ро щучни
ків — адже вона
чудово
знала кожну з дівчат і бу
ла перекопана, то воші не
підведуть. І все ж... Перш,
ніж винести на обговорен
ня свою прополінію, іаня
Грищенко ще й ще раз зва
жувала кожнс-СЛОЕо. Бона
не боялася, що дівчата її
не підтримають — просто
не звикла кидати слів на
вітер. Звикла так: сказала
— зроби.
ЦИФРИ І ФАКТИ. Ще
наприкінці минулої п’яти
річки комсомольсько-моло
діжний колектив кондитер
ського цеху
Новоарханіс.тьського райхарчокомбінату ввійшов у число кра
щих КМК області.
У. 1980 ропі роботу мо
лодих кондитерів відзначе
но перехідним
Червоним
вимпелом
Ц.К ВЛКСМ.
На ньому напис; «Пере
можцю
соціалістичного
змагання за 1980 рік».
У першому році одинад
цятої п'ятирічки котектиз
знову виборов першість у
соціалістичному змаганні
кондитерів
області. Його
занесено на Дошку поша
ни
облспоживснілкн. З
річним завданням дівчата
впоралися ще напередодні
свята Великого
Жовтня.
До кінця року додатково
виготовили й реалізували
62 тонни
кондитерських
виробів.
Це — третина
річного завдання.
Того дня цех зустрів її
звичним
монотонним гу
дінням машин, знайомими
запахами свіжовипечсних
булочок, тортів, пряників.
Дівчата працювали того

дня, як завжди, дружно, в
чіткому
ритмі. А в кіпці
роботи груикомсорг зібра
ла дівчат зі своєї та на
ступної, третьої зміни і
сказала їм:
— Дівчата, є пропозиція
— підтримати по-іин моск
вичів «60-річчю створення
Союзу РСР — 60 ударних
тижнів». Пропоную тако-к
на честь наступних з'їздів
комсомолу завдання п’яти
місяців виконати до 18
травня — дня
відкриття
XIX з’їзду ВЛКСМ... — і
почала перераховувати всі
«за» і «проти».
Підсумок цієї розмови
було підбито за кілька днів
на загальних
зборах ком
сомольсько - молодіжного.
Одна за одною піднімали
ся зі своїх
місць комсо
молки Ганна Влипал, Гали
на Порохнюк, Поліна Ха
ба, Надія Колісник, Мата?
ля Кулшіич... і кожна з
них
висловилась за те,
щоб пропозицію комсорга
схвалити.
— Це нам
справді під
силу, — сказала іі майстер
цеху комсомолка Людмила
Грищенко. — Працювати
мемо з вогником, ио-комсомо.іьському.
— А що завдання цього
рику удвоє зросли, — до
кинув хтось,—то працюва
тимемо з подвоєною енер
гією!..
... Рожеві і жовті тро
янди, блакитні волошки, бі
лі початий, красуні ялин
ки з крему... Вони прикра
шають торти
н гісгечка.
Вони привертають погляди
покупців у наших магази
нах. А мені здається, ніби
вони промовляють: «Мене
зробили Тлінні руки, золо
ті руки». Ці руки
ніколи
не знають спочинку, і ось
уже з’являються на при
лавках нові, ще небачені
ласощі. На всі смаки. Для
малят і дорослих...
Дівчата з комсомольсь
ко-молодіжного кондитер
ського
цеху виготовлять
більше 100 тони кондитер
ських виробів і реалізують
їх па суму цонад 400 тисяч
карбованців.

Т. МЕЛЬНИЧЕНКО,
емт Носоархангельськ.

НАШ СУЧАСНИК
• ЯМИИИЕПИИИИИЯИНЙВЯЕ

з'єднаних ліній, вміло роз
бирається у схемах.
— Осмислиш, — впевне
но казав своєму
учневі
Олесик. — Чого не знаєш
— навчимо, допоможемо.
Принциповий, вимогли
вий до себе
й до інших
Юрій ще й тепер
часто
просить Миколу, щоб той
пояснив, приміром, прин
цип роботи
холодильної
установки чи блоку осушу
вання і очищення. М. Оле
сик залюбки
розказує і
показує як слід діяти, коли
трапиться аварія.
Комсомольсько - моло
діжна зміна під керівницт
вом
майстра
Анатолія
Олександровича
Ринкова
дружна,
згуртована. їх у
зміні п'ятеро: Володимир
Кудрін, Олександр Кадюи,
Микола
Олесик, Олек
сандр Машон, Юрій Коно
валов.
Юрій на роботі завжди
уважний.
Перед зміною
детально огляне контрольно-зим.ірювальні прилади,
стан апаратів, запише всі
показники
в спеціальний
журнал.
Переконавшись,

що все
обладнання пра
цює нормально,
приймає
зміну і вже
впевнений,
що всі вісім годин зможе
випускати продукцію тіль
ки високої якості.
У Юрія Коновалова нині
п’ятий розряд.
Товариші
його
поважають.
Його
портрет — на цеховій дош
ці пошани.
А коли в цеху організо
вується якийсь цікавий за
хід — без Юрія не обій
тись. Він завжди допомо
же.
...Спогади обірвав тихий
дитячий плач: то просну
лась Маринка —
радість
його, його
щастя. Піді
йшов до колиски, простяг
нув руки назустріч малень
ким ніжним рученятам.
Щастя.. Ще не так дав
но Юрій часто запитував
себе — яке воно, де воно,
У чому? А сьогодні
воно
уже з ним
— улюблена
робота, шана
товаришів,
теплий сімейний затишок.

В. ЛАВРОВ,
апаратник заводу чис
тих металів.
м. Сеітлоесдськ.
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Конферен цію о рга 11 і лу
пали колективи обласних
краєзнавчого музею, нау
кової
бібліотеки
імені
II. К. Крупської і Будинку
вчителя. її учасники
—
учні технікуму керівних
кадрів сільського
госпо
дарства.
Зміст книги
розкрили
Герой Соціалістичної Пра
ці, завідуюча сортосадом
колгоспу імені Шевченка
Кіровоградського району
А. Г. Іглатьєва,
ветеран
Великої Вітчизняної вій-

іні, вчитель
СШ № ЗО
м. Кіровограда Р. М. Дайдакулов, завідуюча масо
вим
відділом обласного
краєзнавчого музею К. Є.
Лісник, секрета])
комсо
мольської організації біб
ліотеки імені II. К. Круиської
А. О. Морозенко,
працівник бібліотеки Л. І.
Сгасик. Вони закликали
•молодих спеціалістів сільс ьі.огосі і ода рс ь ко го в и роб-,
іиіцтва
вчитися в
Л. І.
Брежнєва служінню наро
ду, його невичерпної енеріії в боротьбі за мир, роз
рядку міжнародної напру
женості, проти війни.
— ІІа прикладі життя
Л. І. Брежнєва
ми вчи
мось як жити і працюва
ти по-ленінському, но-комупістичному, — говори
ли учасники конференції.

Д. РОМАНОВ.
м. Кіровоград.

В колгосп: імені Леніна Вільшанського району ком
сомольця Миколу Красоту знають лк сумлінного, пра
цьовитого механізатора. У вільний час він часто бу
ває у сільській бібліотеці. Ннні молодий
агітатор ви
ступає перед сільськими трудівниками, роз яснюючи
їм матеріали
листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК
КПРС, шостої сесії Верховної Ради СРСР, намагаєть
ся донести важливі документи де серця кожного кол
госпника.
Фото М. СМОГЛІЄНКА.

З ПОШТИ
ВІДДІЛУ ЛИСТІВ

останній з пасажирів зму
шений їхати
додому ок
ружним шляхом. Чи вра
ховується це при оплаті за
проїзд?
З повагою
А. ПАЛАМАРЧУК.
м. Кіровоград.

та масової
РОБОТИ

ПРИ ПОЇЗДЦІ
У ТАКСІ
Хотілося
б довідатися
докладніше про прави.і.і,
котрі регулюють відносини
між таксистом і пасажи
ром, чітко визначити пра
ва та обов’язки обох.
Мене особисто цікавить,
наприклад, . відповідь па
такі запитання. Ситуація
перша: один пасажир за
мовляє таксі. Чи має право
подій, взявши
по дорой
інших пасажирів
і одер
жавши від іні.х
гроші за
проїзд, вимагати від замов
ника повної плати без від
рахування суми, вже одер
жаної з інших пасажирів?
Ситуація друга:
чотири
пасажири
сідають одно
часно,
але
виходять в
різних пунктах: при цьому

—

листи до комсомольця

;

ЧИТАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
на тему: «Скарбниця пар
тійного досвіду» відбулася
недавно в приміщенні об
ласного Будинку вчителя.
Вона
присвячена новій
книзі Генерального секре
таря ЦК КПРС,
Голови
Президії Верховної Ради
СРСР
Л. І.
Брежнєва
«Спогади».

2 лютого 1982 року-----------

КОАГУ

Лін зв’язалися
з відді
лом лінійного
контролю
обласного автоуправління.
На запитання нашого чи
тача відповіді, дає началь
ник відділу В. II. Горбен
ко:
— Згідно «Правил пере
везення пасажирів і бага
жу автомобільним транс
портом
УРСР»
(Київ,
1980 рік), таксист без зго
ди замовника не має пра
ва брати попутних
паса
жирів. Подача уаксомотора на замовлення
прово
диться з найближчої до за
мовника стоянки. Оплата
проводиться за фактични
ми показниками таксомет
ра від місця стоянки до
місця посадки. При цьому
вартість подачі таксомото
ра до замовника не повішиа перевищувати
карбопанця.
Плата береться
за по
садку, замовлення
і факі юніші пробіг у кіломет
рах і час простою у замовпика за показаннями гаксометра згідно встановле
них тарифів.
При поїздці у таксомо
торі
кількох пасажирів
плата з кожного стягуєть
ся і розрахунку загальної
сумі; показань таксометра,
розділеної на кількість па
сажирів, пропорційно від
далі поїздки
кожного з
них. Розрахунок проводи-

*

Світло на твоєму шляху
Здрастуйте, молоді мої
друзі! Пише вам стара лю
дина, що побачила багато
чого па своєму віку, ветеран-комуиіст.
Пережите,
передумане, збагнуте, спо
діваюся, дає мені
право
поговорити з валін відвер
то про життя, про самих
себе. Знаю, кожна людина
хоче бути задоволеною со
бою, а тому так чи інакше
прагне досяпн своїх цілей,
добитися бажаного. Питан
ня в тому, чого людина до
бивається і як вона це ро
бить.
Спитайте себе, чого ви
особисто найбільше хоче
те. Звичайно,
миру, зви
чайно,
благополуччя
і
щастя, звичайно, доброти
від людей і їхньої друж
би. Але ж хотіти — це од
не, а зробити гак, щоб усе
це було насправді, — ін
ше, цього треба
добива
тись. Той, хто добре розу
міє наше життя, наші тра
диції, знає,
що особисте
благополуччя у нас немож
ливе
без
благополуччя
всіх, без благополуччя кра
їни, — значить, треба всім
працювати так, щоб краї
на наша набиралася
сил,
багатшала й далі, щоб бу
ло більше хороших това
рів, зручних квартир, шкіл,
клубів, лікарень.
Що зна
чить добиватися миру? Це
значить знов-таки маги си
лу, щоб
удержати руку
вбивець від фатального за
маху, це значить прикла
дом свого мирного життя
піднімати народи проти за
грози війни.
Що
значить
шукати
відвітної доброти у людей
і їхньої дружби?
Це зна
чить постійно
почувати
класове братерство зі свої
ми товаришами, браги па
себе рівну частину тягаря
і, якщо
потрібно, небез
пеки, ділити з ними «хліба
окраєць — і той пополам».
Може здатися, що це —
високі істини, про які прий
в газетах, а
нято писати
ось, мовляв.
у житті про

ться в кінці поїздки згідно
показань таксометра.
Таксистам забороняєть
ся також відмовляти паса
жирам в
обслуговуванні,
вибирати пасажирів за на
прямами,
пропонувати
спільну поїздку незнайо
мим пасажирам, а такояс
ставити на стоянку зайня
тий таксомотор.
ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

МОВА
ДРУЖБИ
Чи можна
вивчити всі
мови народів земної кулі?
Навряд, адже їх існує три
тисячі (без діалектів). Тож
багато людей замислюва
лося над створенням уні
версальної
мови. Серед
тих, хто цікавився цим пи
танням, — Лев
Толстой і
Максим Горький, Костян
тин Ціолковський
і Гер
берт Уеллс.
У 1887 році було видано
перші підручники
міжна
родної мови, яку створив
польський лікар і філолог
Л. Заменгоф. Назвав він її
есперанто
— від
слова
«еспєоо» (надія).
Ця штучна мова —кра
сива, проста і легка. Вив
чити її можна
буквально
за кілька тижнів. Словник
есперанто
створений на
основі головних європей
ських мов, азбука мас 28
букв. Основу мови станов
лять усього 16 правил без
винятків, слова читаються
так, як пишуться, наголос
зазжди на передостанній

них часто забуваю і ь. істи вирішувати, як повестися в мої друзі з ПТУ-У0
самі
ни вони справді
високі, і тій чи іншій
ситуації, як взялися і створили у себз
справді
в житті про шк ставитись до того чи іншо Ленінський музей. Я буваю
іноді забувають, вважаю т.і го явища, вчинку, до лю в цьому ПТУ І вересня. Це
глибоко помилково.
що дей. Порадьтеся з Лечіиим, традиція. Перший урок на
вони більше для «теорії», з комсомольськими вимо початку року — туї — Ле
а в ужитку роби, як зна гами, з нашою мораллю. нінський. Ми говоримо про
єш, як
забажається. Ос» Впевнений, ви не помили Ілліча. Я згадую, як читав
тут мені, з
досвіду свого тесь у прийнятому рішен і пізнавав його книг.і, як
нелегкого життя, іі хочеть ні, ие дасте приводу зро глибоко цікавився
и його
ся застерегти молодих: на бім п вам докір за поведін біографією, як зустрічав
ші політичні
й моральні ку чи навіть за окремий ся з ним. Я кажу моїм слу
істини — не
святковий вчинок. Зриви,
допущені хачам, майбутнім робітни
одяг, який надівають лише спересердя, помилки, зроб кам Ленінграда: пам’ятай
для парадних виходів, во лені через нерозуміння, ви те заповіти вождя.
ли —
істини на кожний хватки «без упину» — все
Про це говорю сьогодні
день, на будні, і свята, для цс душевне й розумове не й вам: знайте і виконуйте
всіх і для
кожного. Хто уцтво, жаль таких молодих заповіти Ілліча.
ми? Ми — радянські люди, людей без свого внутріш
Я вступив
до партії—
що живуть по законах но нього світла, без культури 1915 року, коли
належ-^
вого,
лайгуманнішого й • самосвідомості.
ність до неї загрожувала
найсправедливішого
сус
Мені пощастило
в найтяжчими
наслідками.
пільства, за велінням_най- юності добрі люди допо- Але моїх ровесників ие зу
передовішого і об’єктиви') могли
мені пройня гися пиняло це. Віра у сппаведвірного світогляду, по со правильним
розумінням ливість нашої справи була
вісті і за
найлюдянішою життя, це були мої старші сильнішою за репресії. В
моральністю.
товариші, більшовики. У рік кандидатського стажу
від жанЗнати і приймати серцем двадцять років вони прий я дістав шрам
ці закони та принципи на няли мене до партії, а кола дармської шаблі, Та нас
ні шаббуло 22, я побачив було не зломити
шого життя
— значить мені
ні заслапжити свідомо. Заповіт Ле Леніна. Сталося це під час лею. ні кулею,
ніна «вчитися комунізму», повернення Ілліча в Петро ням. 1 Ленін. побачивши
його вказівка
про те, що град з еміграції у квітні нас на Фінляиському зоквідчув
вся справа виховання, ос 1917 року. Ми більше дов залі, я впевнений,
віти і навчання молоді по кола дивилися — між ва цю величезну силу в навагонами, шоб ших лавах.
винна бути справою вихо гонів. під
Ми з вами — спадкоємці
вання в ній комуністичної чого не трапилось, та, ко
моралі,
— це світло на ли він піднявся па броньо Леніна. В нас — його пе
твоєму, на моєму, на нашо вик і почав говорити, ста реконання. його принципи,
не
пропустигн в нас — його інтернаціона
му шляху. Саме воно освіт ралися
лістський дух, його погляд
лює нам дорогу
в наших жодного слова.
уроки в
Скільки раз відтоді про 'на світ. Головні
шуканнях і допомагає нам
у складній різноманітності ходив я цим квітневим ле нашому житті — Ленінсь
— по
маршрутом! Я кі. Головні заліки
сотень, тисяч рішень, вибо нінським
рів, висновків, які ми прий взагалі люблю ті вулиці, Іллічу.
Небагато лишилося тих
маємо і робимо, радячись якими ходив Ленін. Адже
зі своїм внутрішнім голо це вулиці й мої, моїх това щасливих людей, кому до
ришів, мого життя. Здаєть велося бачити Леніна, кому
сом.
Можу судити
по собі, ся, переживаєш усе знову: поталанило почути голос
партії, і неле вождя. Але він — у кож
світло це — на все життя. і вступ до
Той, хто пізнав і звідав йо гальні засідання райкому, і ному з нас. Тим з більшим
трепетом
і більшою лю
го, знає, яку чудову, діа страйки, і сутички.
Через багато років мені бов’ю ми, ветерани, запо
лектичну, вірну й гідну на
образ вам,
станову він дістав у своз довелося виступати на уро відаємо його
знову чистій церемонії у Смоль молодим. Живіть по Іллічу.
розпорядження, і
підкреслю, не для теоре- ному — в первозданному Вчіться у Ілліча. Перема
тичної
самоосвіти, а для вигляді постала тоді кім- гайте по Іллічу.
В. ВИНОГРАДОВ,
практичного
керівництва, иата-музей Леніна. Я часто
член КПРС з 1915 ро
для застосування
в пов буваю в цій кімнаті й те
ку, Герой Соціалістич
сякденній роботі, в побуті, пер. Розумію: один раз по
ної Праці.
у своїх взаємовідносинах. бачити важливіше за будьрозповідь. Ось чому
м. Ленінград.
Нам раз у раз доводиться яку

склад.' Нині на мові еспе
ранто видається художня,
учбова, технічна
і періо
дична література, ведуть
ся радіопередачі.
1979 року
утворилася
Асоціація радянських ес
перантистів. Для бажаю
чих самостійно вивчити оснози есперанто в багатьох
містах відкрилися
заочні
курси. Ось адреса одного
з них: 330033, м. Запоріж
жя, проспект Леніна, 159,
есперанто-клуб
Визнайте
міжнародну
універсальну мову
еспе
ранто' Це розширить ваш
кругозір, полегшить спіл
кування з людьми
інших
національностей, допомо
же глибше зрозуміти вашу
рідну мову!

А. РЯБОКОНЬ,
слухач заочних есперанто-курсів.
Пегрізський район.

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ

ЖІНКА

ПЛАКАЛА,
ВСІ
МОВЧАЛИ
Це сталося біля каси Кіровоградської автосганції
№ 1. До черги
підійшла
жінка
з дитиною
років
її яги Пояснивши, що маля
хвор?.!. п°просила пропус
тім її до каси. У відповідь
~~ мовчанка. Ніхто з місця
не зрушив. Тим часом ого-

лосини, що потрібний жін винні й працівники
авто
ці автобус відправляється. станції. І якщо
цього не
Тоді жінка кинулася до сталося, то хтось повинен
відповідальність.
авюбуса
(номер
79-17 понести
КДР, час відправлення — Моральну, в усякому разі.
14 годин 40 хвилин) і звер
С. СИДОРЯК.
нулася до жінки-коіпроле
с. ГІетроостріз
ра. Та її іі слухати не ста
Нозомиргородського
ла. Залишився байдужим і району.
водій — мовляв, немає
Від редакції: На жаль,
місць. А тим часом через автор .чиста не чаззав точ
10 хвилин, виїхавши за те ної дати
події, свідком
риторію
автостанції, він якої він став. Невідомими
взяв аж шістьох
пасажи залишилися й прізвища во
рів. Жінки з хворою дити дія і контролера.
Але іс
ною серед них, звичайно, торія ця, безперечно, злу
не було...
щує задуматись. Редакція
Як же назвати те, що має надію, що
читачі ви
сталося? Порушенням за словлять свої думки з цьо
кону не назвеш,
адже ж го приводу.
контролер, скажімо, діяла
ЩИРЕ СЛОВО
відповідно
до службової
лаяв
інструкції. Та й водій на
початку формально мав ра
цію. Але ж звідки у них
обох ота черствість і бездушнісгь? Адже ми JUO ДН,
а не машини, котрі діють
лише за чітко заданою їм
Шацовпа редакціє!
програмою.
Хочу подякувати
Ви думаєте. серед пче.авашу
газету лікарям В. Г.
ЖІіріЗ
онаіі
іиио<н Лхтось
І
знаншовся
ІГугачу, <1. І. Чсрпецошй.
хто спробував
допомогти
ДОИОМОІ
медсестрам С. О. Ярослав
жінці, запропонував свого ській, А. 1. Доціщк, Є. В.
квитка? Зовсім ні. Сиділи,
Ма.хусі, М. Г1. Смик, О. П.
мовчки
спостерігаючи за Андрущенко, всій
........ ...
іншим
всім, що діялося. Правда,
ч р з ці ли ц ка м З н а м ’ я нської
дехто потупив очі...
Центральної
районної ліЗаплакана жінка з хво- карні. Велике
їм
рою дитиною залишилась -а самовідданий спасибі
тр. . Т, серна платформі. Спокійна, УС- дечність,
чуіїне ставлення
міхнена
і переконана
У до хворих, за все те хоро
власній правоті пішла від ше, що вони зробили для
автобуса контролер. А чи мене
особисто. Доброго
В П03НІІІ відповідності з за- >м здоров’я, щастя, успіхіз
коном вчинила вона? Адже х житті і в роботі!
матері з дітьми у нас ма
З повагою
ють певні пільги,' Забезпе
М. КІТРАЛЬ.
чувати їх реалізацію пом- Знам'янка.

СПАСИБІ

ЛІКАРЮ!
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КОРЕСПОНДЕНТИ АГІН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

; ЗНАЮТЬ
. З АСЯАЮ
Будувати важко, руйну
вати легко. Цю прописну
згадати,
істину хочеться
розбираючи тон різнорід
ний хор голосів, ...
_
яким супровод жує на Заході події
в народній Польщі. Най
більш голосно і нав’язливо
у цьому хорі лунає голос
американської адміністра
ції. Додам, і найбільш
фальшиво. Інакше не мож,^у;а визначити несподівану
хоробрість
президента
Рейгана-, який взяв па себе
право вказувати Польщі,
яку політику їй вести, кого
арештовувати і кого звіль
няти, як організовувати
польське внутрішнє життя.
Той самий президент, кот
рий завжди вихваляв на
ціональну гордість польсь-

дуть, незважаючи на масо-і
ванни американський па-и
тиск і прямий шантаж. Од-|
иак чи не зводиться нані
вець певна раціональністья
цього кроку тими ірраціо-І
кальними і бсзцеремо:іпи-|
ми вимогами, які — бук-|
вально не переводячи ду-І
ху — «десятка» адресува-І
ла суверенній Польщі? Ці
вимоги
абсолютно пе-|І
прийнятні для суверенної]
держави. Додам: як мохсна бути настільки ЦІІНІ 1-і
ним,-щоб привласнювати!
пропонувати
собі право
обговорення становища ві
Польщі на мадридській зу
стрічі 35
країи-учасниць
хсльсінкської паради? Ад-і
же для
цього спочатку
треба розтоптати Заключ-І

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТА PC

Причина

безробіття
ВІДЕНЬ. В Австрії різко
зросла злочинність
серед
молоді. Як повідомляє газе
та «Прессе», тільки за 1930
рік кількість убивстз, вчи
нених малолітними злочин
цями, збільшилася
в 4,5
раза. Уже в перші дні ни
нішнього року в різних ра
йонах країни від рук під
літків загинуло 4 чоловіка.
Газета підкреслює, що го
ловними
причинами зро
стання злочинності
серед
молоді є безробіття, погір
шення матеріального ста
новища
широких верста
населення Австрії, а також
відносно
вільний продаж
вогнепальної і
холодної
зброї.

Необхідність
димових

заходів
БОНН. Територія ФРН не
повинна бути перетворена
у стартовий майданчик для
нових американських ядер
них ракет середньої даль
ності — з таною вимогою
виступив ряд молодіжних
організацій
ФРН, у тому
числі — «соколи»
і «мо
лоді соціалісти». У розпов
сюдженій тут заяві цих ор
ганізацій
підкреслюється
необхідність дійових захо
дів в інтересах розіброєння, скорочення асигнувань
на воєнні цілі і направлен
ня зизільнених коштів на
соціальні потреби і допо
могу країнам, які розвива
ються.

кого народу, тепер захотів ний акт, під яким стоять
зробити поляків безволь підписи і глав цих країн.■
ним інструментом своєї по Найближче майбутнє по
Під знаком
цих зимог
літики. Той самий прези каже справжнє співвідно молодіжні організації ФРН
дент, який не знаходив і шення обох — раціопаль-1 вирішили провести весною
маніфестацію
в
не знаходить жодного сло мої та ірраціональної тен-| масозу
Мюнхені.
ва осуду на адресу ниніш денцій. Однак насторожує!
ніх військових диктатур тс, що з американського
«у вільному світі», тепер боку не бракує заяв про те,І
європейці
поставив мсту зобразити що," мовляв,
як військову диктатуру за «опам’ятаються», що воли
американсь ППЛТ^ГТУ
конно обраний уряд, який підуть на всі америішпсь-н
Зокрема,
.
. .у Ва-І ПрОТЄСТ/
діє на основі конституції кі вимоги. Г
шінгтоні задоволені засте
і на захист конституції!
ТОКІО. Страйк протесту
Ллє намагатися відучити реженням «десятки» проі проти
оголошеного підви
тс,
що
хоча
вона
поки
що
деяких західних політиків
щення плети за навчання
не
зживає
власних
санк

в
новому
навчальному ро
від їх розв'язних, приправ
ці провели студенти міста
не підриватиме Сендай.
лених лицемірством манер цій, але
еквівалентно намаганням санкцій американських і в]
Вступні внески і плата за
готова до!
прищепити віспу телеграф майбутньому
навчання в більшості япон
ному
стовпові. Питання консультацій зіі Сполучс-. ських вузів досягли гак їх
стоїть інакше: чи вдасться ними' Штатами зJ цього пн-І розмірів, що навчання в
них
стало недоступним
Рсйгаиові своїми промова тання.
ці коп- для вітей трудящих.
Що принесуть
ми і діями
зруйнувати
структуру міжнародного і сультації? Поки що впязи-І
європейського
співробіт лось, що навіть усередині]
ництва. яка з неймовірни «десятки» їхні власні рі
перебувають піД|
ми труднощами зусиллями шення
’ Іаприклад.І
багатьох країн створюва сумнівом.
лась протягом довгих ро- прем’єр-міністр Греції зая
ків5 Мова сьогодні йде са вив, що грецький предКАТМАНДУ. Випускні ек
це. І радянська ставішк у Брюсселі пору- замени почалися в серед
ме про
ніх
школах Непалу. В нав
вказівки,
тому!
громадськість стурбована шив його
чальному році, лний завер
саме цим. Ні, не громом і Греція не почуває себе шується, середню освіту ді
на адресу зв’язаною прийнятим рі-І стануть близько 100 тис.
блискавками
непальських юнаків і дів
домовленості про постав- шепням.
У Бонні брюссельське рі-І чат.
ки радянського газу з ЗаПідвищенню
освітнього
Ж'хідиу Європу, не погроза шення було зустрінуте зі рівня
населення
сприяє!
ми економічних «санкцій», змішаним почуттям. Кой-] безплатне навчання до’ п’я
які намагались виправдати серватпвпа опозиція вихо того класу, найменш забез
печеним учням видаюгася
«радянською загрозою» і дить із Себе ВІД ТОГО, ЩОі безплатно
шкільна форма,
які щоразу зазнавали на прийняті не всі американ сніданки, підручники.
ські вимоги; прогресивна
Заході ганебного краху.
Кількість письменних не
Питається, яким же чи громадськість різко крити пальців наблизилася до зо
ном і па яких
підставах кує всі нахабні- спроби процентів населення.
внутрішнії
можуть представники ін втручатися у
Однак
шої соціальної
системи польські справи.
брати на себе роль учите при всіх відмінностях ду-і
ля. та ще з рі «кою в ру мок переважна більшість
ках? Такий учитель непри громадських і політичних
йнятний навіть у внутріш діячів тепер уявляє собі —
ніх рамках однієї системи, що само стоїть на карті
До
різних стро
і тим більше неприйнятний Але якщо є розуміння, то1 ківТОКіО.
тюремного ув’язнення'
поза цими рамками.
Над воно має привести до від засудив Сеульський суді
цим слід було б замисли новлення нормального клі групу студенток ЖІНОЧОГО'
університету «Сучмен», потися міністрам закордон мату в Європі, до
кінця
відомляє газета
«йоміуних справ десяти
країн пропагандистського і полі рі»Європейського співтовари тичного галасу навколо
МаріонаткоБий
режим
ства, перш ніж вони прий Польщі, до припинення
притягнув
їх до суду за
няли своє рішення в Брюс втручання у польські спра участь у демонстраціях і
селі.
ви. Якщо ж останнього не розповсюдженні листівок з
Як відзначає ' преса, із станеться, то цс означати-] вимогою проведення демо
перетворень у
брюссельських рішень ви ме, що,
перефразуючи кратичних
Південній Кореї. За остан
тікає, що країни Західної біблійний вислів, Захід ні місяці в Південній Ко
Європи участі в американ «знає, що коїть».
реї, за заниженими офіцій
ними даними, арештовано
ських
санкціях
проти
Л. БЕЗИМЕНСЬКИЙ,
близько
ста
студентів за
^Польщі і Радянського Со
власкор АПН.
участь
в антидиктаторсьюзу поки що брати не буБонй;
кйх демонстраціях.

Страйк

До ЗО

процентів

Притягнено

ДО суду

■г

і

Євген Желєзняков

з

ж
^удэжньд-дркумЕнтальна повість
Невеселим був тоді настрій у бригадира слекгро_ __ ж._
монтажниць Віщі Опинасівпи Холодної. Чоловік її. ін
валід першої групи, в тяж
кому стані потрапив до лі
карні. Де вже тут веселити
ся. Сім’я якраз будувала ха
ту. доводилось господині за
бувати про соп і спочинок?
щоб
встигнути
заладитп
справи і р.дома. і на роботі.
— Оце, дівчатонька, якраз
копали колодязь удвох, —
поскаржилась якось в брига
ді. — Дійшли вже до плаву
на. Тепер чоловік у лікарні,
що воно буде, не знаю...
У дружному колективі бі
да одного — спільна. Поспів
чували дівчата бригадиру,
втішили її добрими с.ловамії.
А надвечір біля двору Хо
лодних загальмували два ве
лосипедисти: Леонід Попов і
Віктор Борнсов. В обох па
велосипедах були прпз’яоані
лопати.
Стояв кінець літа. В повіт
рі вже плавали легкі, нева
гомі павутинки, дерева ски
дали зелені шати, вбиралися
в багрець.
«На город зібралися хлоп
ці, чи що? — подумалось Ві
рі Опанасівні. — Але чому
ж нашою вулицею?»
А хлопці вже пос гавили
велосипеди під парканом і
заходили на подвір’я.
— Добрий веч’р вам. Опанасівної
— Давайте фронт роботи,
Опанасівно, — сказав Лео
нід. Копачі готові...
За хвилину хлопці позні
мали з велосипедів лопати.
І ось уже заскрипів колово
рот над викопуваним колодя
зем. Відро за відром злітало
з глибини, навантажене то
цукрово-білим піском,
то
масною. червонястою гли
ною. А це вже ось під нога
ми у копача захлюпала вода. Її ставало все більше і
більше. Хазяйка принесла
чисте відро, в нього набрали
води й підняли на поверхню.
Піднялися й хлопці. Скушту
вали відстояної водиці — во
на була холодна, чиста і
якось незвичайно
смачна,
Може,
тому, що
самі дійшли до неї, понатиравши
па долонях пухирі?
Але що пухирі! То дрібни
ця! Холодна джерель.чиця
остуджує руки й розпашілі
лиця — і навіть аж сил до
дається. Ніби й не було бзгатогодпниого
поєдинку з
породами — там. в напівтем
ряві колодязного дна. Коло
дязі люди копають не на
день, не на місяць. На літа.
Десятиріччя! Вже який рік
п є з цього колодязя сім'я
Віри Опанаеівни Холодної. її
сусіди. Вода у ньому чиста,
иезамутиеиа. І вірить Віра
Опаиасізна: що питиме Лео
нід Попов воду зі свого коло
дязя. Щоб
остудитись від
доріг космічних. Набратись
сил від матері-Зсмлі...

пообідати. й наговоритися,
й на роботу не запізнитись.
Вечорами Валю й Льоню
часто бачили поруч то па
квітучих вулицях робітни
чих околиць, то десь у біб
ліотеці. Дівчина навчалася
тоді в Олександрійському ін
дустріальному технікумі. .А
Леонід, який ні па мить не
розлучався з думкою про
авіацію, наполегливо готу
вався до вступу в авіаційне
училище. За книгами часто
просиджували до пізнього
вечора. А високе літнє небо
манило їх під ясні 3topi, на
берег Інгульця. І серця їх
були повій світла.
тепла і
любові.
Ранок
приносив радість
нової зустрічі біля заводсь
кої прохідної, кликав за со
бою на незліченні дооог.і
доброго дня. Як і більшість
хлопців у бригаді. Леонід
любив спорт. Але на відмі
ну від декого, хто був лише
завзятим
уболівальником,
він зробив спорт невід’єм
ною частиною свого життя.
Розумів же: без
серйозної
спортивної підготовки льот
чика бути не може. Тож зі
бравшись з товаришами в
обідню перерву, завзято га
няв футбольного м’яча. Дуже
любив і волейбол. Волейболь
ні поєдинки займали стільки
часу, що інколи хлопці й по
обідати не встигали. То вони
розробили навіть спеціальну
тактику. Хтось із членів
бригади, хто не захоплював
ся спортом, біг у заводську
їдальню займати чергу для
всіх, а спортсмени прибіга
ли сюди аж під кінець обід
ньої перерви прямо з май
данчика.
Першого травня 1965 рогу
курсант військового авіацій
ного училища Леонід Попов
зустріне на святковій демон
страції в Олександрії бага
тьох знайомих заводчан. Ра
зом з колишнім товаришем
по бригаді Віталієм Спзолапом Леонід довго ходитиме
вулицями рідного міста, ми
луючись його святковим
вбранням. Будуть крили г ісь
червоні прапори і заклично
звучатимуть марші. І Леонід,
який уже піднімався в небо
на військовому літаку, з за
хопленням розповідатігме то
варишеві. яка прекрасна на
ша рідна земля з висоти, де
навіть птахи не літають.
Першого травня 1980 року
командир орбітального кос
мічного комплексу <Салют-6>
— «Союз-35» Леонід Івано
вич Попов та бортінжі'пер
Валерії' Віктооовпч Рюмін
побачать на телеекрані роз
май першотравпевої демон
страції на Землі — в столи
ці рідної Вітчизни. Кзсмон шти увімкнуть телекамеру,
щоб передати землянам сер
дечні
вітання з висоти, на
яку не піднімається над пла
нетою жоден літак.
— Звідси, з космосу.
скаже Леонід Івановші,
III.
чудово видно, як іде по на
шій прекрасній Землі весна,
Бригада Бірм Опанасівнц і як уся вона святкує Пер
Холодної виготовляла апара шотравень...
туру управління малопотуж
ними ліфтами. Апаратура ця
IV.
мала ряд спільних рис із ті
єю, що випускалася в брига
Чернігів. Леонід уже ке
ді. де трудився Попов, і обид вперше у цьому красивому
ва колективи в цеху працю старовинному .місті. Але цьо
вали пооуч. З якогось часу го разу воно
справило на
Леонід все частіше став по нього якесь особливе вра
глядати в бік сусідів. Та ціка ження. Київський автобус,
вила його не технологія.
яким він добирався до міс
— Мабуть, хлопці. Льонь- та, прибув на автовокзал у
ка скоро втече
від нас у другій половині дня. Леорід
бригаду Холодної. — жаоту- вийшов на привокзальну
вав бригадир Анатолій Гон площу, перекинув 3 руки в
чар. — Чи там конвейєр ме руку невелику валізку і ог
дом помазали, чи що? Так і лянувся навколо.
крутить у той бік головою ..
ГІгшлахіднс сонце ласкаво
Леонід засміявся та й зно обіймало його за плечі, від
ву кинув погляд на сусідню бивалося в золотих купола:;
бригаду. Працювала там бі чернігівських музеїв і ніби
ля конвейєра весела щебету покріївзло місто м’яким зо
ха Валл Хохлова. Погляд н і лотавим
пилком. Широка
неї примушував
частіше площа перед вокзалом виру
битися хлоп'яче серце. Мо вала багатобарвним людсь
лоді люди швидко познайо ким натовпом.
милися й подружилися. Ва
Леонід уже непогано орі
ля жила неподалік заводе,
в місті. тож він
толе в обідню перерву нерід оптувався
дістався до центру,
ко бігала додому обідати ра швидко
пересів
на
і за
зом зі своїми друзями — якісь двадцятьтролейбус
сто,із
Леонідом та Шурою Горшко перед ворітьми хвилин
військового
вою. Дівчата шзидко і впоав- училища. Лише довгий ас
но готували салат, доки Лео фальтовий плац відрізняв
нід приносив з городу моло
від гарного, впо
ду картоплю Обідня перерва училище
парку— буйноне така вже й дозга, та не рядкованого
зелені
сосни
і тополі, куші
розлучна трійця встигала і троянд та бузку
ніде гупали
до самих казарм, сповнюва
ли повітря п’янкими пахо
(Продовження. Поч. у NtNi 2, щами.
Пройшовши медкомісію,
З, 5, 6, 7, 10; 11, 12, 13 за 5,
7, 12, 14, 16, 23, 26, 23 та ЗО Леонід заспокоївся. Екзаме
ні він ке боявся, бо готу*
січня ц. р.).

паися до них
сумлінно. А
невдовзі в шахтарську Олек
сандрію полетіла
радісна
телеграма. «Ура. я курсанті»
Дні навчання летіли швидко,
як листки з календаря. Пер
шокурсники займалися за
гальновійськовою підготов
кою, вивчали військові ста
тути. Новенька, вже ледь
втерта на згинах форма лад
но облягала юначі тіла, чо
боти втратили свою перво
зданну рипучість, підошви
добряче
потерлися об ас
фальт і пісок, глину, камін
ня. чорнозем — об усе те,
що просто називається сол
датськими дорогами.
Леонід швидко
знайшов
своє місце в колективі кур
сантів. Подружився
з Ми
хайлом Поповим
— своїм
однофамільцем. Леонід зро
сту середнього. Михайло —
на дві голови вищий від то
вариша. Але обох їх часто
бачили разом, зокрема, на
спортивному
.
майданчику.
Хлопці полюбляли турнік і з
задоволенням впкоиув-1 ін на
ньому різні вправи.
Леонід ходив по світу з
сяючими від радості очима:
з кожним днем небо все пов
ніше відкривало йому свої
таємниці.
Математика змінювала ае
родинаміку, конструкція лі
така — теорію польотів...
Дні були по вінця запон непі
роботою, яка приносила Лео
ніду справжню насолоду.
В учбових
лабораторіях
курсанти вивчали складну
техніку. Для кращого засво
єння її будови
викладачі
.училища вирішили викорис
тати ряд технічних засобів
пазчання. Чимало з них слід
було зробити своїми руками.
— При одній з навчальних
кафедр
почав працювати
гурток електротехніки,
надує курсант
тих часів,
нині працівник училища
офіцер М. Митю.чя. — Його
відвідувало чимало курсан
тів. З особливим захоплен
ням працював тут Леонід.
Він лиш недавно залишив
електромеханічний
завод,
досвід електромонтажника
був юнакові доброю підмо
гою в оволодінні складною
авіатехнікою.
Про дні
навчання, кур
сантський відпочинок писав
Леонід додому в Олександрію.
Батькам і. звичайно ж. Валі.
Часто прилітали до нього і
її
різнобарвні листівки,
Дружба мій: ними міцніла і
стала чистою любов’ю. Вона
скорочувала відстані, окри
лювала серця очікуванн-ім
зустрічей. Якось Леонід на
писав коханій, що в них уже
був перший виліт. Валя,
звісно, пораділа, адже знала
як чекав Леонід цієї хвили
ни. А він у той день відчув
радість, яка не померкла, не
забулася навіть після десят
ків бойових вильотів.
...Зранку невеликий авто
бус привіз "руну курсантів
на аеродром. Вони й раніше
були тут не раз. А сьо
годні сріблясті птахи під
несуть їх над землею. і
вони вперше по? ІГУ.Ь з-під
хмар і це безкрає зелене
поле в шовкових травах, і
бетоновану лінійку злітнопосадочної смуги, і радар,
що з ранку до вечора киває
своєю
велетенською голо
вою — антеною, ніби вітаю
чись з усіма літаками.
Аеродром — бойова пози
ція авіатора.
Тут зн ноті»
справжню ціну кожної се
кунди. В польоті вона може
розділяти
життя і смерті».
Тож льотчик повинен володі
ти своєю машиною, як влас
ним тілом, як кожним паль
цем па руках. Тож такі
уважні. такі серйозні сьогод
ні курсанти. Перший поліг —
це як перше бойове хрещен
ня. І треба пройти його Гід'
но.
Висе кілька сріблястих ма
шип побували в повітрі, і йсь
черга Леоніда Попова. Швид
ко і вправно він займає міс
це в задній кабіні літака.
Льотчик-інструктор
попе
реду. Руки Леоніда звично
ковзають по лямках сидіння.
Сухо клацає на грудях замок.
Відтепер він відчуває сінно
фізичну єдність з Машиною.
Вона тримає його широки
ми прив’язаними ремоіглз його
ми, вона з’єднана
шлемофоном
електричним
кабелем. В навушниках чу
ти голос керівника польо
тів: їм дозволено
вирулю
вання і зліт.
(Далі буде)

4 стер

У Вншгороді —стародав
ній частині естонської с го
лині — завжди бата і о гурисгів. Вони
оглядають
середньовічні вежі, товсті
стіни колишньої фортеці,
фото: рафуюг»» архітектурні
пам'ятки.
На стіні
вежі «Доший
установлено меГерман»
моріальну дошку, на якій
викарбувано: «НА ЦЬОМУ
МІСЦІ БУЛО РОЗСТРІ
ЛЯНО КЕРІВНИКІВ ТА
АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ
ПОВСТАННЯ I» L ВО ЛЮЦІННИХ
МО І» ЯКІ в
КРЕЙСЕРА
«ПАМЯТЬ
АЗОВА» НА Т АЛ ЛІН СЬКОМУ РЕЙДІ 2 СЕРПНЯ
1906 р.» А
далі йдуть
імена
18 розсіріляних у
тому числі й А. І. Коптюха,
Ім'я цієї людини, пристрас
ного
більшовика, тісно
пов'язане з нашим краєм.

_
■
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»
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З НАШОГО КРАЮ

Брав участь у демонстра
ції робітників
Катерин)слава, ту г його поранили
в ногу. А. 1. Коптюха по
ліція Кіпр,.за до в’язниці. В
гемпій холодній камері ра
на погано гоїлась, і Ареекія перевезли в земську лі
карню. За дверима пала пі
вдень і вночі чергували
жандарми. Га Коптюх зу
мів їх перехитрити — пе
реодягнувся в
жіночий
одяг і втік з лікарні.
Деякий
час перебував
за кордоном, у Швейцарії,
а потім за
дорученням
партії став вести роботу
серед студентської молоді
Відвідував
Д РСГ.К1П Іванович Когі- І Істербурга.
“ т ох був нрофесіона.іь- студентські сходки, зпстуним революціонером. Ще в иав з палкими промовами.
1903-му сімнадцятирічним Він багато чигав, знав
юнаком
вступив
до кілька іноземних мов.
4 і рудня 19.01 року 1\онРСДР1І і став вести актив
арештували.
ну революційні’ боротьбу. \ioxa знову

А. ЦТ
8.00 — <Чіз >. 8.45
Кон
цертний ; ;..і телестудії <Ор
ля». У. 15 —
Фільм « Герой
нашого часу» («Бела»). 11.05
Варіації на тему М. Г.іінкн. По закінченні — Новини.
14.30 ■ Новини. 14.50 — Но
Сибіру й Далекому
Сходу.
15 3о
Т ноя ленінська біб
ліотека. «Партійна організа
ція і партійна
література*.
Ні.15 —
П. Чайковськяй.
Симфонія № 4. 17.00 — Чого
і як навчають
в ПТУ. Про
професію будівельника. 17.30
— Чемпіонат світу з гірсько
лижного спорту.
17.55 —
Док. телефільм «Що посієш,
те й пожнеш*. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Зима в
Москві. 19.10 — Концерт сту
дентів Московського інститу
ту культури. 19.50 — Теле
фільм <3
вечора до полу
дня*. 1 серія. 21.00 — «Час*.
21.35 — Зустріч з письмен
ником Ф. Абрамовым у Кон
цертній студії Останкино. Но
аамінченні — Сьогодні у сві
ті.

16.25
— Народні мелодії.
16.10 — І. Ільф. Є. ііегоон.
Сторінки життя і творчості.
17.35 — Відгукніться, сурма
чі! 18 20 — Кубок СРСР з
лижного
спорту.
Жінки.
10 км. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 — Концерт. 1'20
— Життя науки. 19.50 — Те
лефільм «З вечора до полу
дня*. 2 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат Євро пі з
фігурного катання. ■ Паоне
катання. Коротка прогрими.
22.20 — Сьогодні
у світі.
22.35 — Док. телефільм «Ро
сійський кінь».

А ут
10.00
'■ .Актуальна каме
ра?. 10.35 — «Країна комсо
молі:!». 11.05
— «Зимовий
фотоетюд». 11.10 — «Спитай
себе*. 11.40
— «Шкільний
екран». Українська літерату
ра. 10 клас. 12.10 — Музич
ний фільм. 12.25 — «Повний
кіноекрану». 16.00 — Пови
ті. 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.45 — Рішення XXVI
з’їзду
КНРС — в дії». «У
нас в колективі».
17.15 —
«Грають юні
музякачти*.
18.00 — Документальний телефільм. 18.30
— Концерт,
і 9.00 — «Актуальна
каме
ра*. 19.30 — «Українська на
родна пісня». 20.00 — Теле
журнал «Старт». 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час», 21.35 — «Кіномерндіан». По ..акінчечні — Но
вини.

к ЦТ (IV програма)
19.15 —
Документальний
фільм . Центральна Амери
ка: станка па терор». 19.45
— «Вечірня казна». 20.00 —
«Ми будуємо БАМ». 20.45 —
Концерт.
21.00 —
«Час».
2? 35-— Художній телефільм
«Я буду чекати*.

▲ ЦТ
8.00 - «Час». 8.45 — Кон
церт. ’».20 -■ Телефільм «З
кечора до полудня». 1 серія.
10.25
Клуб кііюиодорожей.
По
закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.59 — На.
уиово популярний
фільм
«Космічний старт Румунії -.
15.10 — Виступ орке-.тру на
родних Інструментів (Соціа
лістична
Рес -іуб іікч Румум.яі 15.40 — Чи
знаєш ти
закон
Бесіди
про право.

І

миипгп матросів, розпов
сюджував нелегальну літе
ратуру, підтримував зв'я
зок з естонськими та фін
ськими революціонерам и.
В цей час у Кронштадті і
Свеаборзі готувалося пов
стання матросів і солдатів.
Арсекій Іванович вів агі
таційну роботу да кораб
лях ескадри. Він діяв під
ім'ям Оскара Міпсса.
:К
*
*
Коли прийшло повідом
про
початок по.чу ЧЕРВНІ 1906-го з лення
стаїнія в Свеаборзі, А. І.
К ппііінт?
* Кронштадта
в Ревель
Коптюх, переодягнений у
(тепер м. Іал.ііп) вийшла
матроську форму, прибув
ескадра, у складі якої був
і крейсер «Пам’ять Азова». на крейсер «Пам’ять Азо
11а кораблі діяла підпільна ва». Під керівництвом судматроси
більшовицька організація. .нового комітету
Виконуючи завдання Пе захопили зброю, грсштували офіцерів.
тербурзької
організації
більшовиків, у Ревель при
Відбувся мітинг, па яко
був А. 1. Коптюх. Він ор му з пристрасним словом
ганізував підпільні сходки,
виступив Л. І. Коптюх.
імг*.' нптак иіезіщеегз “ —
ИІМ^І

У

ні

18.00 — <ІІ-і допомогу ШКО
ЛІ». 18.30 — 1і. т. «Пісня на
все иЯигтя». Співає
хорова
капела «Соловейко* Кірово
градського Палацу піонерів.
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 19.09 —
-Актуальна камера». 1-8.45 —
• Ті. і.'.ній
твої,
України».
•_'п.-15 — «На дйбпаніч. діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Спорт...
спорт. . спорт...» По уакін ши
ні — Новини

ран». Історія. 7 клас 12.10 —
«Рішення XXVI з'їзду КҐІРС
— в дії*. «Орбіти
дружби».
12.40 —
Художній фільм
«Кілька Інтерв’ю з особи.тих
питань*. 16.00 —
Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.40 — «Твоя земля, рочеен;::у». 17.15 —
Концепт.
17.30 — «На допомогу шко
лі*. 18.00 — К. т.
«День за
дн',м*. (Кіровоград). 18.15 —
їй т. Оголошення.
(Кірово
град). 18.25 — К. т. Фотохви-

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 1(і.35 — «Слово
на ва
ми». Засідання громадської
ради якості Українського те
лебачення. «Робітничої газе
ти». «Сільських вістей». 11.35
— Художній фільм
«Здрас
туй. це я». 1 та 2 серії. 13.55
— Концертний
за.Т- «Друж
ба*. 1 1.15 — Телефільм. 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Концерт.
17.00 — «Орієнтир*. 17.45 —
Концерт. 18.00 —
«День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Оголошення.
(Кіровоград). А ЦТ (IV програма)
18.20 — Науково-популярний
19.10 — «Співдружність».
фільм. 18.30
— «Екран за
каяка*.
прошує. (Кіровоград). 19.00 19.40 — «Вечірня
—
«Актуальна
камера». 19.55 — Документальний те19.30 — Концеог Українсько іефільм. 21.00 — «Час». 21.35
го народного
хору їм. Ве- — Художній фільм «Кут •па
I ьовкп. 20.45 — «На добра діння*. 2 сепія.
ніч. діти!» 21.00
— «Час*.
21.35 — Художній телефільм
«Нехай він ви-’туг/ить». По
закінченні — Новини.

к ЦТ (IV програма)
19.30 — «Вечірня катка*.
19.45 — «Міжнародна пано
рама». 20.30 —
Чемпіонат
світу з гірськолижного спор
ту. 21.00 — «Час*. 21.35 —
Художній фільм «Кут падін
ня». 1 серія.

Четвер
А ЦТ

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Зу
стріч
школярів з першим
секретарем
Скоііинського
райкому КПРС
Рязанської
області
В.
Голочановим.
9.40 — Телефільм «Я буду
чекати» 11.00 —
Виступає
тріо бандуристок Українсь
кого телебачення і радіо. По
закінченні — Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
Док. телефільм «Терміново
потрібні». 15.20 — Російсь
ка мова. 15.50 — Концерт за
служеної артистки РРФСР
Є. Зимеикової. 16.15 — Під
московні зустрічі. 16.45 —
Конкурс юних конструкто
рів. 17.15 — Концерт з тво
рів композитора Т. Хренни
кова. 17.40
— Спорт.івча
програма: чемпіонат світу з
гірськолижного спорту: ку
бок СРСР з лижного спорту.
Жінки. 5 км. 13.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Кіноетюд
«Лютий». 19.10 —
Зустрічі
за вашим проханням. Веду
ний — політичний
оглядач
В. Бекетов. 20.10 — До 60річчя утворення СРСР. Кон
церт Дсрисалного академіч
ного народного хору ім. П'ят
ннцького.
21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат Європи з
Фігурного катання. Чоловіки.
Довільна програма. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

линка. (Кіровоград). 18.39 —
;Музіі-:пай фі.іьм.
19.00 —
• Актуальна камера». 19.30—
Чемпіонат
СРСР з хокею:
«Сокіл* — «Дйнамо» (М-). 2
та 3 періоди.
20.45 — -На
добраніч, діти!»
'21.00 —
• Час». 21.35. —
Худой ній
-Ііільм «Чоловіки*. 2’2.40 —
Міжнародна зустріч з боксу.
Збірна СРСР — збірна США.
По закінченні — Новини.

А ЦТ

/М///Л /1/ZP/TC/1.-

с-рган Кировоградского

3UO5O, МСП

областного комитета
'
і
ШСМ Украины.

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
________________ 1___ _

Б К 03063.

Індекс 61107.

Над крейсером замайорів
червоний прапор.
Та не було у повсталих
моряків надійного зв’язку
з берегом. Революційний
виступ моряків крейсера
«Пам’ять Азова» жорсто
ко придушили. 18 учасни
ків повстання розстріляли,
серед них був також і Ар
секій Іванович Коптюх. То
ді йому сповнилось лише
20 років.
Па судовому процесі
А. 1. Коптюх сказав:
— Ми пишаємося, що
першими на Балтиці підня
ли червоне знамено. Це
знамено гордо несли бал
тійські моряки.
Воно майоріло, як еста
фета, на крейсері «Аврора»
в історичну ніч на 7 листо
пада 1917 року.
А. КОХАН,
краєзнавець,
м. Олександрія.
І

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концертний за.ч
«Дружба». 11.40 — Художній
ірі.'іпм
Чоловіки*. 12.55 —
♦ Атеїстичні діалоги», 13.3-5 —
Концерт радянської
пісні.
4'1.05 — Для дітей. «Старти
надій*. 1 1.35
— «Точка зо
ру». 15.05 — К. г. «Любите
лям хорового
співу*. Кон
церт хору
Завал, и всякого
Будинку культури.
(Кірово
град на Республіканське те.жбачсчиїн). 15.35 — «Екран
■ І'І.ІОДІ:-. -. 16.05 — «Доброго
вам здоров’я». 16.35 —«Сту
дія Золотий ключик*. 17.3-5
— К. Гольдоні.
«Прекрасна
грузинка». Вистава. 18.45 —
«Скарби музеїв
України*.
14.00 — « Актуальна камера*.
1Н.30 — К. т. «Сонячні клар
нети». Колективи художньої
самодіяльно .-ті
Кірової радської та
Хмельницької об
ластей. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
20.40— «11а добраніч, діти*,.
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження телетурніру
«Со
нячні кларнети».
По закін
ченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — «Якщо хочеш бу
ти здоровим*. 8.25 — Теле
фільм «Сім маленьких зпоі ідь про перше
кохання».
9.35 — «Ранкова
пошта».
10.05 — «Людина.
Земля.
Всесвіт». 1-5.05
— Концепт.
15.30 — «Клуб кіноподоро-’
жеіі». 16.30 —
Му. шчппй
кіоск. 17.00 —Чемпіонат
А ЦТ (IV програма)
СРСР з хокею: ЦСКА —
«Хімік». 19.15 —
Докумен
19.15 — «Вечірня казка».. та іьиш': телефільм. 19.30 —
19.30 — Міжнародний
тур • Вечірня
казка». 19.45 —
нір з хокею з м'ячем на при.і ілрмітаж. 20.15
— «Здоро
газети «Советская Россия-'. в’я*. 21.00 — «Час». 21.35 —
20.20 — «Творчість народів Художній фільм «Зустріч у
світу». 21.00 — «Час*.
липні».
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фільм. 11.30 — «Що тигри
їдять на сніданок*. Лялькова
вистава.
1’2,05
— «Пісня
скликає
друзів». 12.50 —
До 1500-річчя Києва. «Київсь
кі адреси >. «Ярославів Вал*.
13.35 — Кіноальманах
«Зі
рочка», 14.30 — Мультфільм
«Чому
слони?»
14.45 —
«Слаеа солдатська». 15.45 —
Естрадний концерт. 16.05 —
«Село і люди». 16.35 — «Лю
бов моя.
пісня*.
17.00 ~
Чемпіонат
СРСР з хокею:
«Сокіл* — «Трактор*. 19.15
—
«Актуальна
камера*.
19.45 — Документальний те
лефільм «Підкорювачі Все
світу*. 20.45 — «ІііГ добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— «Знайомі обличчя*. 22.0-5
— Мультфільм для дорослих.
По закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Ранкова гімнасти^
на. 8.25 — Концерт. 8.45 фХудожній фільм «Зустріч у
липні». 9.55 — «Очевидне —
неймовірне*. 11.00 — «Гори
зонт*. 1’2.05 — «Сильні, смі
ливі. спритні». 17.00 — Чем
піонат СРСР з хокею: -Спар
так* — «Динамо» (Мосина);
19.30 — «Вечірня
казна*;
19.45 — Ермітаж. 20.30
Телефільм. 21.00
— «Час*.
21.35 —
Художній
<|)і.чі.м
«Герой нашого часу».
tT1MT—KMgT'il«Vil-M-»4rTI
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А ЦТ

8.00 — «Час». 8.45 — Му
11.30 — Новини. 14.50 —
зична
композиція. 9.25 —
<Шрі Ланка: острів в оке-ші*.
Для вас. батьки. 9.55 — Коло
15.40 — Концерт національ
читання. 10.40 — 6-й тиреж
ного ансамблю
танцю Рес
«Спортлото». 10.45 — По му
публіки Пірі Лачка. 16.10 —
зеях
і виставочних залах.
Шахова школа. 16.40—Грає
Виставка творів Кукриніксів.
заслужений артист РРФСР
11.10 — Чемпіонат СРСР з
О. Иасєдкін
(фортепіано).
класичної боротьби. 11.50 —
ГУЛО—Умілі руки. 17.40—Ку
Ради і життя. 12.20 — Кон
бок СРСР з лижного спорту.
церт артистів балету Перм
Чоловіки ЗО км. 18.10 — Ле
ського театру опери та ба
нінський університет мільйо
лету. 134Э0 —
Переможці.
нів. 18.45 — Сьогодні у світі.
Клуб фронтових друзів. Зу
19.00 — Народна творчістч.
стріч ветеранів 10-ї гва.здіНТечеогляд. 19.40 — Чемпіо
ської армії. 14.30 — Новини.
нат Європи з фігурного ка
14.45
— Фільм для дітей.
тання. Парне катання. До
15.50 — Мультфільми. 16.25
вільна
програма. 21.00 —
—
У
світі
тварин. 17.25 —
«Час*. 21.35 — Очевидне —
Бесіда політичного оглядача
неймовішіс По закінченні —
Сьогодні У СВІТІ.
Ю. Летупова. 17.-55 — Вальс,
вальс, вальс... 18.40 — Поет
на екрані. Фільм «Панночка
А УТ
і хуліган» з участю В. "Лапковського. 19.30 — Чемпіо
16.00 — Новині:. 16.10 —
нат Єврспп з фігурного ка
• Срібний дзвіночок». 16.30 —
тання. Спортивні танці. До
Телефільми • Чесно, по-журвільна
програма. 21.00 —
налістськи*. Читайте, дивіть А УТ
«Час*. 21.35 — Музична про
ся. слухайте. 17.10
— «Не
10.00
•
—
«Актуальна
камеграма. 23.20
— Чемпіонат
спокійні серця ♦.• «Екран мо
лодих-. (Кіровоград па Рес |-.;і». 10 50 — Музична вікто світу з ковзанярського спор
публіканське телебачення). рина. 11.40 — «Шкільний ек- ту. По закінченні — Новини.

«Молодей коммунарі) —

На украинском языке.

повстання
Гіід час
«1 Іотьомкіп»
броненосці
А. 1. Коптюх був в Одесі.
Знайдено документи про
участь молодого револю
ціонера в страйку за.іізничпиків Знам'янки 1905
року.
А через рік Арсекій Іва
нович підняв червоний пра
пор на одному з кораблів
Балтійського флоту.

ІІ’д час обшуку знайшли у
нього нелегальну літерату
ру і револьвер.
Арсекій Іванович у цей
час мав документи па ім'я
Рязанова. Поки слідчі з’псовувалн, хто ж такни Ря
запов, Арсекій
І заповни
утік з тюрми. Він прибув
до родичів у село Бандурівку Олександрійського
повіту. Полум’яний біль-1
іноанк, він вів революцій
ну роботу в селах повіту—
Цикіеці, Бандурівці, Новій
Празі, в місті Олександ
рії. У протоколах
Олек
сандрійської земської уп
рави за 1905 рік зберегла
ся стенограма
виступу
А. І. Коптюха. Він вимагав
негайно звільнити всіх по
літичних в’язнів, справед
ливого розподілу землі.
f-wn
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ЛУолоднн котаук&р*в

8.00 —‘ «Час*. 8.45 —- Грає
ансамбль скрипалів Тюмен
ської обласної
філармонії.
9.30 — Будильник.
10.00 —
Слул.у Радянському Союзу!
11.00 — «Здоров’я*.-11.45 —
«Ранкові пошта».
12.15 —
Паука і техніка.
12.30 —
Сільська година.
13.00 —
Музичний кіоск.
14.00 —
Чемпіонат Європи з фігурною катання. Яіінки. Довільна
програма. 14.45 — 1. Турге
нев. «Еатьк і і діти». ФІльмвнетава Державного акаде
мічного Малого театру Сою
зу РСР. 17.00 — Мультфіль
ми. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45 — Клуб кіноподорожей. 19.45 — Чемпіо
нат Європи з фігурного ка
тання.
Показові
виступи
(21.00 — «Час»),
22.35
Чемпіонат світу з ковзаняр
ського спорту. Спрингер« ьке
багатоборство. По закінченні
— Повний.

А УТ
16.00 —_ «Актуальна каме
ра*. 10.3-5
—
Музичний

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; сідповідального сенрзтаря — 2-46-37; відділу комсомольського
»ниття — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відсілу учнізської молоді —
2-45-35; відділу війсьново-п ітріоти ччого
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотол.тборагерії —
2-45-35; коректорської — 3-01-83; нічної
редацції — 3-03-53.
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