№ 2 (3509).

ВНХС'ДКІЬ з 5 грудня ї$39 р.

ОСТАННІЙ РІК
П’ЯТИРІЧКИГЮ-УДАРНОМУ!
Девіз «XI п’ятирічці —
ударну працю, знання, іні
ціативу .і творчість ілспадих» підхоплений усією
молоддю Кіровоградщини.
Юнаки, й дівчата успішно
виконали завдання чоти
рьох років п’ятирічки. Ве
лика кількість передовиків
значно перекрила планові
показники. Багато трудо
вих колективів наприкінці
минулого року вже спла
нували сі ою роботу на за
вершальний етап п ятирічки.
З перших днів
1985-го на профспілкових
та комсомольських збо
рах захищатимуться соціа
лістичні зобов’язання як
окремих працівників, так і
колективне.
Комсомоль
ським ватажка/л
надзви
чайно важливо не випуска
ти що акцію з-під свого
контролю. Головна мета—
добитися, щоб захист був

ГРУПКОМСОРГА
не 'формальним, щоб зо
бов’язання були реальни
ми, щоб еони надихали
людей на трудовий г.одеиг.
Разом із ти/и це мас вели
ке суспільно-політичне і
виховне значення. Отже,
за роботу, друзі!
Політбюро ЦК
КПРС
прийняло постанову про
80-річчя революції 1905 —
1907 років у Росії. Це була

перша народна революція
епохи імперіалізму, геге
моном якої, еождєм тру
дящих /лас виступив ро
бітничий клас. В авангарді
визвольної боротьбі, наро
ду йшла партія більшови
ків на чолі 2 В. І. Лені
ним — партія нового типу,
що з’єднала революційну
теорію з практикою.
Марксистсько-ленінське
вчення стало надбанням
мільйонів
людей світу.
Знати, вміти практично за
стосувати цю життєдайну
теорію, захопити нею ін
ших — обов’язок кожно
го молодого ленінця!
1985 рік оголошено Есссвітнім роком молоді. Пла
нетою крокують мільйони
молодих людей, що несуть
гасла «Мир планеті Зем
ля!». XII Всєсеітній фести
валь /голоді і студентів,
що відбудеться ЕЛІТКу цьо
го року в ААоскві, мас но
меті.ще тісніше згуртувати
ряди борців за мир.
З кожним роком розши
рюється участь трудящих
в управлінні державою.
Справжнім еиявом радян
ської демократії с Еибори
до Рад. 'Народ пропонує
кандидатами е депутати
своїх кращих г.редстс-вни-

ків, через яких і вирішую
ться державні спраЕи. Пар
тія ставить завдання як
найширше
розгорнути
тЕорчу силу соціалістично
го самоуправління народу.
Щоб надати належної
значимості Еиборам, ком
сомольським
активістам
слід найактивніше вклю
читися у їх підготовку. Агі
татор має кликати меси.
еєсти за собою.
Незабаром наш народ, а
також бсі прогресивні лю
ди світу відзначатимуть
40-річчя Перемоги радян
ського народу над німець
ко-фашистськими загарб
никами. Історичне значен
ня цієї події е наші дні на
бирає особливої ваги. Еоне
ще раз підтверджує дум
ку, що, згуртувавши сили,
можна протистояти будьякому ворогові. Миролюб
ний дух пролетарів усіх
країн — непереможний!
Святкування
40-річчя
Перемоги має стати важ
ливим моментом у військоЕО-патрістичкому ви
хованні молоді. Еище пра
пор соцзмвгання за гідну
зустріч свята Перемоги!
Наші здобутки присвячую
ться пам’яті наших бать
ків, ЇХ непохитній ЕІрі Е Пе
ремогу.

Добре аарєномєидувала се

бе па Ссітловодському ком
бінаті твердих сплавів і ту

гоплавких металів
Леніна бригада

пі Е. І.

псліруваль-

ниць цеху № 3. яку очолює
Л. Мусіс.нко

У соціа./стич-

пому змаганні серед

КМК

підприємства дівчата пості й-

ио в авангарді,
моги
ВЗЯЛИ

до 40-рІччя

полірувальниці

підвищені

С. Ц'.-ЛІС-

тнчні зобов'язання.
На знімну: і.плів;. напрігВр)

члени бригади Та .-.а| ;. Сутуріна, Вдлеитнпа Чернен Лю-

Мусіскмо та Ольга Шуль-

Фс-О Б. СТРИГУНА.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

так називалася корес
понденція рейдової брига
ди, де йшлося про не
задовільні побутові умови
студентів, що проживають
у ровому четвертому гур
тожитку Кіровоградського
державного педагогічного
інституту імені О. с. Пуш
кіна («Молодий комунар»
від 23 жовтня 1984 р.).
Те, що побачили члени
бригади, не витримувало
ніякої критики. Тільки ЗОВ
НІ гуртожиток був схожий
па новин. Крім холодної
води, у ньому не було ні
чого для нормального жит
тя.
Про всі недоліки перс-,
.піком будівельних* І СПЄціалізовапих
управлінь

кількох трестів, задіяпиху
спорудженні об’єкту, і
йшлося в «Експерименті на
витривалість».
Минуло
два
місяці.
Редакція терпляче чека
ла відповідей па крити
ку від товаришів А. Л. Мо
роза (СУ-411 тресту «Дпінрослектромоитаж»), О. І.
Бутовського та В. І. Швеця (БУ-2 тресту «Кірово*
градміськбуд»)’,' працівни
ків СУ-528 тресту «Запоріжсантехмойтаж», де во
ни б розказали про -лікві
дацію недоробок'у гурто
житку № 4. 1 ось нарешті
єдиний лист: «У газеті від
23 жовтня 1984 року в
статті «Експеримент на
витри ва л ість» н ідд а в алое я

критиці
слецулравління
-.Електромонтаж» Яг 411
тресту «Дніпроелєктромоптаж» за те, що в примі
щенні душових гурготкитку педінституту розмісти
ли щитову. При перевірці
виявилося, що щитова по
ставлена
відповідно, до
проекту. З чиєї впни в
цьому ж приміщенні по
явилися душові, повинні
пояснити працівники трес
ту «Кіровоградміськбуд».
Начальник СУ-411
А. Л. Мороз».
Певна річ, така відпо
відь анітрохи не заспо
коює, а навпаки, породжує
чимало нових запитань.
Давайте ще раз заві
таємо в гості до мешкан
ців гуртожитку № 4 і по

бачимо, ЧИ ж відбулися тут
ямісь.зміии на краще.
— Так, дітям тепер хоч
тепло в кімнатах, — ко
мендант Людмила Григо
рівна Ревуна по-матернцському називає студентів
дітьми, — та в електропли
ти вже працюють. А біль
:пе... Самі 'зараз побачите.
На дверях тієї єдиної на
600 чоловік душової ви
сить усе той же великий
замок, що й раніше. При
міщення. котре колись має
бути кімнатою відпочинку
— теж без змін. Правда,
дефіцитний
клей, через
який, раніше затримувало
ся пастилаиня паркету,
вже е. Зате нікому стели
ти підлогу.
Ще- и попередньому ма

Ціпа 2 ьоп.

«ДОН»—КОМБАЙН

МАЙБУТНЬОГО
«Дсрсга
редакціє!
Продовольчою програ
мою СЯСР передбачено
випуск нових високопро
дуктивних комбайнів ти
пу «Дон-1500». Хотілося
б детальніше довідатися
про ці машини.
Після школи ми зали
шимося у рідному кол
госпі, станемо механіза
торами. Тому нас ціка
вить, коли ці машини бу
дуть поставлені на кон
вейєр?
З повагою, учні Юклесу Новспразької серед
ньої школи Олександрій
ського району».

району — у бригаді слав
нозвісного Олександра Йасильовича Гіталовз.
Член ЦК КПРС, Герой
Соціалістичної Праці лан
кова колгоспу "Путь Лени
на» Піщаиоколськсго ра
йону Ростовської області
Ніна Василівна Переверзе
ва намолотила за жнива
майже сорок тисяч цент
нерів зерна. Ланка задово
лена результатами.
На нових машинах по
черзі працююті усі меха
нізатори з ланки 11. В. ГІереверзєвої.
— На «Доні-1500» жни
вую третє літо, — ділиться
З цим листом ми озна- • своїми враженнями ланко
йомили журналіста Анато
ва. — Ми зробили підра
лія
ЗУБЧЕВСЬКОГО.
хунки й дійшли висновку:
який цьогорічних жнив пе«Дон-1500» продукт нині
ребував у відрядженні в
шнії віл б
ЯКОГО «Ко
Ростовській області.
лоса».
В експерпментальномх
— Порівняно, з минуло
цеху ГСКБ по комплексах
річним
нинішній «Донзернозбиральних
машин
1500» став надійнішим і
панував напружений, тру
простішим в управлінні" —
довий ритм.
продовжує Ніна Василів
Як і минулих років, усі
на. — Конструктори вра
роботи контролював спс-'
хували
. .-„('і.,;я і поба
ціальнпй штаб. Його на
жання землеробів. Після
чальник В. М. Бичков по
двох кругів на "Колосі»
казав мені робочий графік,
дещо притомлюсшся, а на
котрий чітко регламенту
«Доні» і після трьох кру
вав почерговість вироб
гів не хочеться гг годити з
ництва
усіх необхідних
кабіни — у вій працює
Вузлів та деталей скла
кондиціонер, зру'-ні важелі
дання комбайнів.
управління легко пересу
Нинішній рік для мас
ваються комбайнером. Го
особливо
важливий, —
ловна
позитивна риса:
розповідає головний кон
розміри переднього затем
структор ГСКБ по комп
неного скла дають можли
лексах
зернозбиральних
вість бач і ти весь різаль
машин об’єднання «Ростний апарат че вс жпочи з
сільмаш» Іван Кирейович . крісла...
Мещеряков. — Комбайни
Нині,
іс її рано
сімейства «Дон» па полях
робити остаточні висновки
країни за різних умев ма
про роботу ВСІХ ДОСЛІДНИХ
ють пройти не просто чер
комбайнів, випущених до
гове випробування жнива
жпив-84. Чи будуть успіш
ми, а й одержати рекомен
ними результати дослід
дації
машинио-внпробу
жень. мають підтвердити
вальних станцій про по
кілька десятків нових ма
стаковку їх на вироб
ниш, шо проходитимуть у
ництво.
жнива-85 внгробуві і’ья на
Довідуюся про адреси,
полях України, Дону, Ку
де працюють комбайни з
бані, Прибалтики. А саме
дослідної партії. Зокрема,
за останніми дослідними
добре зарекомендував се
зразками прч й матимуться
бе «Дон-1500», що випро
остаточні рішення про ма
бовувався на полях кол
сове РИг-Обн»:Г.ТВО • Донів».
госпу імені XX з’їзду
А ЗУБЧЕВСЬКИЙ.
КПРС НоЕоукраїнського

теріалі йшлося про ТС. ЯК
успішно вирішилося б пи
тання харчування у гур
тожитку. аби тут запра
цював буфет. Є спеціальні
кімнати, холодильник, меб’лі. Не вистачає лише во
допровідних кранів біля
ра :овнв і зливу. Все, це і
■’зважає функціонуванню
тощ-п харчоблоку.
— Тепер ходімо ва шос
тий поверх, — пропонує
Людмила Григорівна.
Спитаєте, чому «ході
мо?». Хіба в дев’ятиповер
:овому будинку немає ліфта? ВзагаЛЇ-то є. але ще
•годного разу він пе вми
■ аг.ся. З шєї впни? Важке
жахати. адже за введення
об’єкта в дію відповіда
ють багато людей, і, шо
цікаво, п АТО 3 НИХ ДІз- кін
ця свогс> завдання н е ви
. -знав.
Так-от , ми в блоці «Г>
па тост.ому поверсі. Тут
ніби все нормально. якщо
не брати до уваги-уми валь
um: Heu ає води? Ні, не в

.чиї причина. Чотир II ВО.ПОпровідні крани сан технікн
забули підключити, Дивна
забудькуватість!
— Майже щодня у нас
б .вають представ:!і іки згаданих будівельних організацїй. Подивляться . ЩОСЬ
позаписують, пообіцяют;
зробити та й ідуть собі,—
розповідає Л. Т. Рсвука.
А ми все сп^діваєм ОСЛ. N0
же ж вони зроблі1"1 І ТС.4Н0
стільки обіцяють.
От і редакція те ж має
чадію одержати шз чергову відписку, подіб-н у внщсзгаданій, а офіціиі. І ЛИСТИ,
де буде конкретно сказано
про усунення цілої низки
йсдоЛіків. ж і є в гуртож втну № 4. Првч ому не
тільки сказано, а й викопа
і.о
Отже, чаби раємося
Л. ЄЛЬЧАНИІІОВА,
інструктор c-f. ному

мрмсс^опу,

т. нУДРЯ,
спецкор «.^іолодсгс
Нб г. у пореї’.

«Мелодий

комунар»

З січня 1985 року

про мужність

Я довго йшов до
розмови, вважаючи
І---------важливою і своєчасною,
Спиняюся
на кількох
життєвих ситуаціях, про
які чув або сам став їх
свідком. Мова йтиме про
речі буденні за суттю
своєю І водночас такі
серйозні за проблемністю.
Отже, поговоримо про
моральні цінності і про
те, як вони позначаються
на нашій моді.

вчинки
звички,
звички — характер, ха
рактер — життєвий шлях.
Орієнтуватися на ньому
без надійного морально
го компасу важко. Не
забуваймо про це!
2.
Няні багато говорять
про моду, ще більше пи
шуть, однак інколи плу
тають справжні цінності
з фальшивими, називаю
чи це теж даниною моді.

ПОГОВОРИМО СЕРЙОЗНО

Прості
1.
Є в мене знайома вихо
вателька дитсадка, яка
за сумлінну поведінку
протягом дня дозволяє
своїм вихованцям брати
додому їхні улюблені
іграшки. Інколи діти бе
руть їх без дозволу стар
ших, щоб обов'язково по
вернути завтра вранці
або її не повернути (й
таке трапляється).
Тактовні зауваження
відносно сумнівності по
дібного
педагогічного
прийому наштовхнулися
на широко відкриті зди
вовані очі вчорашньої
випускниці педучилища.
Переконання її зводили
ся до того, що гак вона
виховує чесність, а про
практицизм діти взагалі
не мають уявлення, бо
психологія їх спрямова
на тільки на фантазію...
А через деяким час ді
знаюся, шо виховательці
довелося терміново скли
кати батьків для прове
дення бесіди про «лросіі» істини і попереджу
вати їх, щоб без дозво
лу старших їхні діти ні
чого не брили додому з
дитсадка.
Причиною стали зниклі
в групі пачка кольорових
олівців, іграшковий авто
бус аплікація однієї дій .
чинки... Отже, вседозво
гл.-.ітиііщі, групи, тож ‘і

• .л І.-

«.,<;

ІЄ'

шпіадок пригадав
ся мені а зв’язку з тям,
що подекуди ми не зав
жди звертаємо увагу на
моральн^ікості у фор
муканні характеру. «До
зволснЬ -- - не дозволено»,
«Спитав - не спитав»
згодом перетворюють
корисливе -мені ця річ
сподобалася — чому б її
Не взяти?».
7ак з’являються В на
/йому домі гайки га цвя
хн, при несені батьком із
ці вод у, а нідіак
і чужі
речі її інколи, починаючи
•< КУЛЬКОВИХ РУЧОК

ІСТИНИ

Недавно прочитав я по
вість В. Томіна і А. Си-.
нельникова «Повернення
небажане» про знищення
у таборі смерті Собібор у
Польщі в 1943 році
500 000 чоловік.
На
кинджалах о.хоронців та
бору знищення було на
писано «Гот міт унс» («З
нами бог»). Так-от, вліт
ку на руці одного юнака
я бачив татуїровку з та
ким написом. Чи знав
він про походження цих
слів? Ні, звичайно ж, не
знав. На прохання пере
класти зміст написаного
хлопець, якому від сили
вісімнадцять років, кинув
іапитания: «Що треба?..
Що хочу, те й пишу. На
своїх же руках...».
З іноземною мовою в
нього, очевидно, далеко
не все гаразд. Інакше’задумався б, чи варто на
все життя лишати на со-.
бі таку жахливу фразу.
Скоріше всього, це не
вдале наслідування щ
гось із старших, хто теж
не завжди дає звіт са
мому собі за свої слова,
вчинки. Або ж зовсім не
оригінальна манера ста
ні оригінальним.
У нашому місті з'яв
ляються молоді люди з
хрестиками на шиї — ме
талевими, пластмасовими,
навіть золотими, — які
запевняють, що хрест —
це сувенір, а не релігій
на культова ознака.

До дитячо-підліткового клубу ««Чайка»
Сеітлоеодського житлово-комунального
відділу заводу чистих металів імені
50-річчя СРСР щодня збирається багато
дітей різного віку. Одних приваблює
можливість пограти з товаришем у на
стільний теніс, інші поспішають на за
няття авіамодельного чи фотогуртка.
Того дня кімната школяра (так назва
но тут найбільше приміщення для про
ведення масових заходів) ледве вмісти
ла бажаючих зустрітися з людиною ге
роїчної долі, колишнім комісаром пар
тизанського загону ««Народний месник»
Петром Даниловичем Куркіним.
У проведення цього цікавого і зміс
товного вечора з циклу заходів, присвя
чених 40-річчю Великої Перемоги, бага
то сил і старання вклали члени ради гро
мадськості житлово-комунального від
ділу металургів педагог-організатор по
виховній роботі Т. Т. Кущ і заступник ди-

Нас радує довір я старших
Шкільні роки
дарують
нам немало важливих від
криттів. Але головне --школа вчить нас любити
Батьківщину, бути хазяїном на землі, вчить працювати. З перших днів пе
ребування в школі ми вчи
мося
господарювати на
пришкільній
тваринниць
кій мікрофермі, пасіці, а
пізніше — на полях учнів
ської виробничої бригади,
місцевого колгоспу імені
Леніна.
У
трудових
справах
школярів, організації ро
боти учнівської виробни
чої бригади
авангардна
роль належить комсомоль
ській організації
школи.
З її ініціативи і під безпо
середнім
керівництвом
партійної організації про-'
водяться всі найважливіші
заходи в бригаді. Так, чле
ни комітету комсомолу бе
руть активну участь у до
борі і розстановці керів
них кадрів бригади, комп
лектуванні ланок, органі
зації робіт по обладнан
ню приміщення для табо-

ру праці і відпочинку. практичні заняття безпо
Комсомольський актив ор середньо в школах. Я ду
ганізовує колектив брига же хотіла б ознайомитися
комсомоль
ди на трудові справи, ке з роботою
рує змаганням між ланка ських організацій Петроми, веде облік роботи, пе корбівської, Митрофанівревіряє її якість, визначає ської СШ,
ТарасЇ8ськоі
восьмирічної школи. Та і в
переможців.
Кожен учень десятиріч нашій школі було б чого
ки знає, в яких саме кад навчитись комсомольськорах відчувають потребу му активу.
Сьогодні техніка повин
колгоспи, розташовані в
мікрорайоні школи. І на на бути в кожній учнів
шим випускникам зовсім ській бригаді. Ми переко
не байдужі справи рідно нались у цьому на влас
радус
го села і колгоспу. Саме ному досвіді. Нас
тому щороку більше 70 довір’я старших. Але ось
процентів
випускників що прикро: хлопці успіш
екзамени,
ідуть працювати в сіль но складають
ське
господарство або одержують свідоцтва, а
продовжують навчання в працювати на тракторі не
досягли
сільськогосподарських ву можуть,' бо не
18-річного віку. Ось і до
зах, технікумах, ПТУ.
Великі вимоги постави водиться їм ще рік витра
ла партія сьогодні перед чати на дублювання курсу
і
шкільним
комсомолом. по вивченню трактора
Для того, щоб їх викону сільськогосподарських ма
вати, нам треба вчитись і шин в кабінетах і лабора
багато знати. А така фор торіях СПТУ або ж пра
ма навчання, як зараз, нас цювати в майстерні на
не
зовсім
задовольняє. другорядних роботах, у той
Хотілося б, щоб частіше час, коли колгосп відчу
проводились ділові ігри, ває гостру потребу в над

рах механізаторів. Корис
ті від цього дуже мало як
для господарства, так і
для самих випускників. А
□ и подивіться на
наших
хлопців Сергія Жука, Ана
толія Кроля, Олександра
Бідненка. їм не те, що
трактор під силу водити—
вони витримають і космічні
перевантаження.
І
перевантаження,
своєю роботою в учнів
ській виробничій бригаді
ми з року в рік доводимо
це.

І ще одне: професія
оператора /лашинного доїння — одна з найбільш
необхідних у районі. Наші
діечата з задоволенням
оволодівали б нею, але
школа не мас відповідної
матеріальної
бази
для
цього. Ми неодноразово
зверталися до
райкому
комсомолу, до правління
колгоспу, але питання до
цього часу
залишається
відкритим.

ОСОБИСТЕ

КОНСУЛЬТПУНКТ
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Н. ТИРЛИЧ,
старшокласниця Новгородківської Сіті № 2.

Наталка Виноградова,
учениця «З класу із села
Новоглйняного Добровеличківського району, хоче
стати продавцем і запитує,
де можна набути таку спе
ціальність.
Вступай до Кіровоград
ського професійно-техніч
ного торговельного учи
лища (вул. Василини, 5).
Ф

#

«Ми закінчуємо 8 класів
і мріємо працювати в м’я
со-молочній промисловості.
Чи є навчальний заклад
такого профілю в Кірово
граді?», — пишуть Т. Лазарєва та О. Конончук з Ново.мнргорода.
В обласному центрі не
має, зате є в Дніпропет
ровську, Вінниці, Одесі,
Львові, Білій Церкві,
і!: ♦ Н»
Адресою
юридичного
технікуму цікавиться Таїса
Рибачок із с. Табанове Голованівського району.
250016, м. Чернігів-16,
вул. Деніна, 116-,
♦

*

*

«Маю хист до малюван
ня. Хотіла б пов’язати своє
життя з професією худож
ника», — пише Олена Ди
ба із Любомиркн Добровеличківського району.
В Одесі є художнє учи
лище (вул. Радянської Ар
мії, 14/16). Вступні екза
мени к— зі спеціальності
(малювання) ,жісторія СРСР
(усно), російська мова і
література (твір).

ПОДРУЖИЛИСЯ
“5 ВОЇНАМИ

Звідк ії ж у‘.Я не я Аре
і що в її симнолі
■
11 .руїочі їх ній ». символом

хрясі II ІНСЬКОІ Вірн. Ье.і
1 хреста не відбувається
жодеи .'.рИСТІІЯНСЬКИ'Йфб
'1ІО
ряд. Хрестик, який 'но
сить на тілі віруючий —
це своєрідний амулет віл
злих духів. Носити його,
сподіваючись на нагори
ду в «царстві небесно
му^
ось у чому іюги
суть. Окремі молоді лю
ди, налягаючи хрест як
прикрасу, забувають, шо
для віруючих він насам
перед є релігійним сим
волом, а не сувеніром, і
що цим сопи ображають

ректора середньої школи № 10 по позакласній роботі Н. О.’ Савіних.
Діяльну допомогу членам ради громадськості надають комсомольці старшокласники Вікторія Рубаненко і Воло
димир Павлов, які на цьому вечорі були
ведучими. їх розповіді про життя П. Д.
Куркіна звучали на фоні мелодій пісень,
які виконували члени створеного при
« Чайці» ансамблю (учасники Олег Зубень, Володимир Мироненко,
Валерій
іщенко, Сергій Соколов).
Схвильований таким теплим прийомом,
щирими словами, задушевними піснями
у виконанні Наталки Сильвестрової, Іри
ни Манойлової, Оксани Постолатій, На
талки Гусєвої, Петро Данилович розповів
кілька моментів із партизанського життя.
І. КАРАНТ,
громадський кореспондент «Мо
лодого комунара».
м. Світловодськ.

ІНТсрі'йЦІОНПЛЬНОЇ дружби «‘Голуб миру».
миру*, Його члени —
Більше 10 років працює в Долииськін СШ Мі 2 клуб інтернаціональної
зв’язки кідівці підтримують
з рон&никами
роифникдми багатьох союзних республік,
респз також
Ар«. ИДР^'чехХ^ічини'/
’як ■пра«'и»«г=аеіііанн» клубу
Проходить у шкільному музеї А. С. Макаренка,
ім'я якого носить Десятирічна.
На знімку: члени КІДу
разом зі своїм керівником учитепьиою Іноземної МОИН Л. І. ДЕМЧЕНКО розбирають
свіжі листя від друзів.
Фото В. ГРИБА.

Ііпм’итшім гцгако»« рили
ветеранів уславленої Канземярівської дивізії нагоТо'ІЛ опий колектив юних
слідопитів радомишльської
середньої школи ,\'2 3 . на
Житомирщині. Понад де
сять років діти збирають
матеріали про подвиги ідикістів, що відзначились І
при визволенні їх {М іного
краю.
Школярам вдалося вста
новити подробиці
бою
гвардійського
танкового
екіпажу молодшого лейте
нанта Василя Єрмолаєва
біля села Заньки Радо
мишльського району. 'Годі
-»¥.■■■
'Іііинін-

Нерівні рядки, закреслені слова, у кінці часом про
хання не називати прізвища — листів на нейтральні
теми так не пишуть. Так пишуть тоді, коли в душі
тривога і сум’яття; у подібних листах простежується
бажання дістати розраду, розірвати зачароване коло
відчаю і сумнівів. Ці почутгя одразу у двох авторок
листів вилилися в однакове запитання —

„’їеіса-тлг ЧГЛЫ жі?**
«З Василем дружили з
місяць, потім йому сподо
балася дівчина з сусід
нього села, котра його і в
армію провела. Мене ж і
не покликав. Потім я по
дружилася з Олегом, який,
коли йшов на службу, про
сив, щоб чекала його, обі
цяв писати. Але додому
прислав уже чотири листи,
а мені жодного. Василь
же почав писати, вибачає
ться, хоче, щоб я його
ждала. Та його ж провела
інша дівчина. Як же мені
бути?».
Як хочеться
хлопцеві,
котрий завтра одягне вій
ськову форму, сьогодні
відчути, як пестять облич
чя довірливі дівочі очі, а
руку — теплі тонкі пальці;
як хочеться, щоб колеса
поїзда згодом вистукували
«писатиму, ждатиму, писа
тиму, ждатиму...». Заради
того, щоб почути такі за
певнення у нелегку мить
розставання
з
домом,
можна саосю і^Ииінкою
дати дівчині
_се"
6е надіятись (пригадайте
фільм «Рптівиик»), а
по
тім. осаоїиніись у новій
обстановці, писати напра
во й наліво чи н узагалі
мовчати. Не хоч^хказати,
що так буває
і зав
жди, але прикла^РКезвідпосідальних обіцянок хлоп
ців (і дівчат, які через пів
року після клятви чокати
одною виходять заміж за
іншого) зна<_ кожен. По
чуття обов’язково потре
бує перевірки часом, і на
скільки краще було б лю
дям бути стркманіїиими в
роздаванні
авансів
без
упевненості в тому, що їх

виконаєш.
Але то «було б», а у на-

шої
дев'ятикласниці
з
Онуфрії вського
району
вже «є», і звідси майже
гамлетівське — писати чи
не писати? І кому? І що?
Ситуація складна лише на
перший погляд; усе спро
щується тим, що дівчина
не любить ні того, ні ін
шого хлопця — не встиг
ла. Відтак можна почува
тися з обома на рівних.
Василеві надсилати
суто
дружні, без певних зобо
в'язань (а чого ради?) лис
ти;. написати й Олегові і
делікатно
нагадати про
його обіцянку листуватися.
А далі вже робити виснов
ки зі ставлення кожного.
У сумнівах С. Т. із того
ж району на перший план
виступає фактор часу. ««Ми
кохаємо один одного, але
він поїхав на Далекий Схід.
Чи не здасться через два
роки наше кохання міра
жем?».
Тому хлопцеві 24 роки.
Мабуть, і армія, і навчання
вже позаду
і не пере
шкоджають завести
«оНа Далекий Схід поїхав,
певно, з доброї полі, тоді,
ко/ім о
яолхз •
ною ще не було остаточ
ної ясності. Чекати, аокя
її инесе час? Можнї?' А
можна і самій виявити іні
ціативу. Які в хлопця пла
ни, що він думає про неї,
про любов, про життя?
Іноді висловитися про це
відверто
людям
легше
письмово, ніж усно. Не
виключено, що навіть не
втішна відповідь влаштує
С. Т. більше, ніж розпач

невідомості. Дівчині
дас
право не боятися так пря
мо ставити другові запи
тання взаємність і

ЧиНС.ІіН'Н торміпщн» ск.иі»
КНіи біі’іькіо ц.тя лровс
лсмнм бесіди при -иросіі' ІСТИНІ! і ИрПереДгКу
киги їх, щоб Осі іозно,і\ сіарїшіх їхні діти НІ
ЧОГО к. брали додому і
ДІГҐСПДКЗ.
Причиною і і а.пі іник.'іі
к групі шічка кольорових
олівців, іграшковим авто
бус аплікація одній дів- .
чднкн... Отже, вседозво
леність не мала меж у
вихованців групи, тож і
сьс[іерч\|^іт був таким
невдалим,,.

Цей випадок пригадав-

що подекуди ми не зав
жди звертаємо увагу на
моральнйкякоеті у фор
муванні характеру. <Дозволенб — не дозволено»,
«Спитав — не спитав»
згодом перетворюється в
корисливе «мені пя річ
сподобалася — чому б її
не взяти?».
ч
'Гак . 'являються в на
шому домі гайки та ивя
хм, принесені батьком із
заводу, а відтак — і чужі
речі я шкоди, починаючи
з кулькових ручок —
а дж'е е вдома
: ідннй»
приклад тля наслідуван
ня!
Психологія таких лю
дей працює в одному на
прямі: працювати там,
де можна щось взяти без
дозволу, безперешкодно
пронести через прохідну
або дірку в паркані це
«•щось» для себе чи сусі
да. 1 чи так часто спра
цьовує наше застережли
ве: < І іу що це ти за мо
ду взяв — брати те, що
тобі не належить?».
Тому в будь-якому ві
ці слід пам’ятати:
ви
падки формують вчип-

ІЖОрІНн- ВСЬОІО, не ІІС
Вдале наслідуваїііг; і.
ГОСЬ І; СГмрШИ.., ХІО ІСЖ
не лаижди дає тиіг са
маму собі ;.| свої слова,
ГІЧИНІ.И. \бо ж зовсім не
орнгініільна манера ста
ні орні іпа.іьніїм.

велнчківського району.
В Од< <’і 1 художнє учи
лище (вул. Радянської Ар
мії, 14/16). Вступні екза
мени - зі
спеціальнеєгг і
(малювання) ,# історія СРСР
(усно), російська мова і
література (твір).

X нашому місті
м'яв
.'І’іЮі'ЬСЯ мо.'Іпді ЛЮДИ

хресиїками на шмї —ме
і алевнмн, пластмасовими,
навіть золотими, — які
запевняють, що хрест ~г
це схвенір, а не релігій
на культова ознака.
Звідки ж узявся Лрест
і що він символізує? У
віруючих ВІН £ символом
християнської віри. Без
'хреста не відбувається
жоден християііськи^рбряд. Хрестик, який но
сить на тілі віруючий —
це своєрідний амулет від
злих духів. Носити його,
сподіваючись на нагоро
ду в «царстві небесно
му.- - ось у чому ііого
суть. Окремі молоді лю
ди. налягаючи хрест як
прикрасу, забувають, що
і. і віруючих він насам
перед є релігійним сим
волом. а по сувеніром, і
що цим вони ображають
почуття віруючих
Взагалі до моди варто
підходити обережно, в
чому єї вона не проявля
лася — у зовнішності,
побуті тощо. Захоплення
частини наших старшо
класників
жаргонними
словами,
зарубіжною
естрадою низького гатун
ку — це мота на погане!
Вона свідчить про мо
ральну незрілість, недо
статній рівень культур
ного та естетичного роз
витку.
А. САРЖЕБСЬКИЙ,
педагог.
м. Кіровоград.

НА ЕКРАНІ-ПУБЛІЦИСТИКА
Зустріччю з майстрами документального енрана і
учасниками всесвітніх фестивалів молоді і студентів
почав у Львові свою роботу міський молодіжний клуб
політичного кіно, його відкрито на базі кінотеатру
імені Щорса, розташованого по сусідству з найбіль
шими вузами міста.
У просторому фойє розгорнуто виставну плакатів,
авторами яких є старшокурсники, і експозицію дитя
чих малюнків, присвячених наступному молодіжному
форуму в Москві. Юнакам і дівчатам показуватимуть
тут фільми, що розповідають про боротьбу молоді за
мир. про братерську солідарність юнацтва країн со
ціалістичної співдружності. Бесіди з глядачами прово
дитимуть відомі вчені, лекторн-міжнародники, знатні
трудівники області.

К. ЧАВАГА,
кор. РАТАУ.

Привітною усмішкою і хлібом-сіллю зустрічають нияни дорогих гостей. Знайом
лять їх із містом, його слав
кою історією і обов’язково —
з українською кухнею.
Український борщ із пам
пушками, галушки в смета
ні, узвар із медом... Десятки
національних страв — У ме
ню численних кафе й ресто
ранів Києва. Щодня послуга
ми сфери громадського хар
чування користуються пів
тора мільйона киян та гос
тей столиці. В останні роки
немалі кошти були витраче
ні на реконструкцію та онов
лення інтер’єру, меблів, по
суду, в усіх без винятку
пунктах харчування — будь
то робітнича їдальня
чи
фірмовий ресторан.
Щороку в конкурсах на
звання кращого за профе;
сією беруть участь сотні
кухарів і кондитерів міста.
У спеціалістів сфери сервісу
тепер більше часу й можли
востей для творчості: система громадського харчування
міста успішно переходить на
промислову основу.
На знімну:
майбутні
офіціанти (зліва направок
Олег ГАЛИЧЕНКО. Олександр
ЗЮЗЬ, Сергій КУРОПІЙ. Во
лодимир РУДЕНКО. Анатолій
І • ЛАГУТА. Юрій ЛЕГКИЙ.
Фото А. БОРМОТОВА
та В. ФАЛ І НА.
—п~-плн!ча тдрс.

котрий завтра одягне вій
ськову форму, сьогодні
відмути, як песЇять облич
чя довірливі ДІВОЧІ очі, І1
руку .— теплі тонкі пальці,’
як хочеться, щоб колеса
поїзда згодом вистукували
«писатиму, ждатиму, писа
тиму, ждатиму..,». Заради
того, щоб почути такі за
певнення у нелегку мить
розставання
з__ домом,
можна своєю -ЙИвінкою
дати дівчині іт/^^Рна се
бе надіятись (пригадайте
фільм «Рятівник»), а по
тім, освоївшись у новій
Пам’ятним звахеш ради
обстановці, писати напра
ветеранів уславленої Канво й наліво чи и узагалі
гемирівської дивізії нагомовчати. Не хоч)^хказати,
4роджений колектив юних
що так буває
зав
слідопитів радомишльської
жди# але прикл^РКезвідсередньої школи № 3 на
повідальних обіцянок хлоп
Житомирщині. Понад де
ців (і дівчат, які через пів
сять років діти збирають
матеріали про подвиги тан-1 року після клятви чекати
кістів, що відзначились в одного виходять заміж за
при визволенні їх рідного І іншого) знає кожен. По
краю.
К чуття обов’язково потре
бує перевірки часом, і на
Школярам вдалося вста
скільки краще було б лю
новити
подробиці
бою
дям бути стриманіїиими в
гвардійського
танкового
роздаванні
авансів
без
екіпажу молодшого лейте
упеененості а тому, що їх
нанта Василя Єрмолаєва
виконаєш.
біля села Занькн Радо
Але то «було б», а у намишльського району. Тоді
воїни-комсомольці знищи
ли сім ворожих танків.
Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР молодшо
му лейтенантові Василю
Єрмолаєву і гвардії сер
А Олі Б. з Компаніївжанту Андрію Тимофееву
ського району цей час та
було посмертно присвоєно» кого права не дас. бо до
звання Героя Радянського Я роги її і хлопця, що подо
Союзу. Вони навічно забається, простягнися, мов
раховані в списки військозалізничні рейки — ніби й
вої частини, в якій служипоряд, але гіеретинаючися
тільки «на стрілках».
Зі
ля.
У збиранні матеріалів 8 йшлися їх ш^яхи, напри
про героїв-танкістів дітям
клад, у четвертому класі,
допомогли співробітники
коли подружилися. «Потім
музею бойової слави Канстала відчувати до нього
темирівської дивізії.
глибші почуття і знову хо

ПОДРУЖИЛИСЯ
% ВОЇНАМИ

інтернаціональної дружби .-Голуб миру», його члени —
з ровесниками
багатьох союзних республік, а також
клубу Проходить у шкільному музеї А. с, Макаренка,

й СШ № 2 клуб
учні 5 — 10 класів. Дружні
зв’язки кідівці підтримують
Болгарії. НДР, Чехословаччнни. Як правило, засідання
ім’я якого носить
десятирічка.

разом зі своїм керівником

На зніми у: члени КІДу
свіжі листи від друзів.

учителько*0 іноземної мови

Л. І. ДЕІУІЧЕНКО розбирають
Фото В. ГРИБА.

* * *
317460, іМаловнсківськцй
317444, Маловнсківський
район, с. Хмельове, вул. район, с. Злинка, вул. ЧеГоголя, 40/22. БОРДЮЖА люскіна, 211. ЯРИШ Гали
на (9 клас).
Людмила (8 клас).
Ис
Ф
* * *
317530, емт Новоархан317520, Добровеличківгельськ, вул. Котляревсько ський район, с. Липняжка,
го, 111. ПОЛІЩУК Світла СЛІПЦОВА Світлана (8
на (9 клас).
клас).

учнів
на уроках
«Іменники бувають жі
ночого,
середнього
та
хлопчачого роду».
«Пузир купався в славі,
поки не потонув».
«Марія стояла перед Ти
хоном Кожушннм предан
но і сама себе рвала в дум
ці».
«Після того, що Марія п
зробила з Давидом Мо
тузкою, в мене не виникає і
до неї ніяких симпатій».
«У всякому роті є одна
порожнина, в якій днює і
почує язик і 32 зуби».
«Савка почухав кругле
вухо».
«Стан атмосфери нестій
кий, короткочасні опади
змінюються затяжними. В
цей час вітер, граючись,
може ламати дерева».
«Якщо муха не пташка, .
то чому вона літає?».
Надіслав А. ВАСИЛЬЄВ.

8

317040, Олександрійський
р-н, с. Протопопівка, вул.
ІнгуЛьська, 67, ГАРКУША
Валентина.
*
*
♦
317686, Вільшанськнн р-н,
с. Синюха, БАТИШЕВА
Наталка.
*
*
*

•Л:

ф

Ис

* *

аідаорто
людям
легше
письмово, ніж усно.
Не
виключено, що навіть не
втішна відповідь влаштує
С. Т. більше, ніж розпач
невідомості. Дівчині
дає
право не боятися так пря
мо ставити другові запи
тання взаємність і

лгрожедемдалйразолг...

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ

Відповіді

А долі вже робити виснов
ки зі ставлення кожного.
У сумнівах С. т. із того
ж району на перший план
виступає фактор часу. «Ми
кохаємо один одного, але
ВІН поїхав на Далекий Схід.
Чи не здасться через дао
роки наше кохання міра
жем?».
Тому хлопцеві 24 роки.
Мабуть, і армія, і кавчання
вже позаду і не пере
шкоджають завести СЪ'ю.
На Далекий Схід поїхав,
певно, з доброї волі, тоді,
коли в сгосунках із коха
ною ще не було остаточ
ної ясності. Чекати, поки
її внесе час? Можнш® А
можна і самій виявити іні
ціативу. Які в хлопця пла
ни, що він думає про неї,
про любов, про життя?
Іноді висловитися про це

1
І
1

.

317927, Петрівськнй ра
317017, Світловодськнн
йон, с. Олімпіадівка, БРУС- район, с. Іванове, ЛОПУШ
317528, Добровеличків- НИК Наталка (9 клас). Ці НИК Тетяна (8 клас).
ський район, м. Помічна, кавиться музикою, грає у
♦ # ♦
вул. Гайдара, 31. ОМЕЛЬ волейбол і баскетбол.
317021,
Онуфріївськин
ЧЕНКО Жанна.
« ♦ *
район, с. Омельник, БАРА» * *
317001, Світлодовський НЕНКО Ірина (8 клас).
317715, Долинський ра район, селище Власівка,
*
*
*
йон, с. Марфівка, ГУЛАК вул. Молодіжна, 47, кв. 83.
317715, Долинський ра- ч
Галина (9 клас).
ХАРЧЕНКО Наталка (8 йон, с. Великий Посад,
* * *
клас).
МИКОЛАИЧИК Надія (8
* * *
клас).
317715, Долинський ра
317249, Бобринецькнй ра
йон, с. Гординівка, ШЕС
Від «Вітрил». Друкуючи
ТОПАЛОВА Вікторія (9 йон, с. Бобринка, СПИРИ 17 адрес для листування,
ДОНОВА Олена.
клас).
ми використали не всі ва
* * *
* * ♦ •
ші листи, бо це зайняло б
317840, Олександрійський чималу газетну площу. Але
'317926, Петрівськнй ра
йон, с. Новий Стародуб, р ііон, с. Пустельникове, не варто розчаровуватися.
вул. Кірова, 69, КАЛЮЖ вул. Дзержилського, 20. Попереду У нас >ще не
ПЛАХОТНЮК Наталка.
один випуск «Вітрил».
НА Світлана (9 клас).

І
І

І

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ,
кор. РАТАУ.

по
«ВІТРИЛ»
НАДІ
ЙШОВ ЛИСТ ВІД ДЕСЯ
ТИКЛАСНИКІВ СШ К> 14
м. ВОРОНЕЖА. ЯКІ ПРО
СЯТЬ ВІДГУКНУТИСЯ КО
ЛИШНІХ
ЛЬОТЧИКІВ,
ШТУРМАНІВ 41-ГО ВОРО
НЕЗЬКОГО ЧЕРВОНОПРАПОРНОГО ШТУРМОВОГО
АВІАПОЛКУ 2 ВА. УЧНІ
ХОЧУТЬ ЗАПРОСИТИ ЇХ
НА ЗУСТРІЧ ВЕТЕРАНІВ
У ТРАВНІ 1985 РОКУ.
АДРЕСА ШКОЛИ: 394055,
м. ВОРОНЕЖ, вул. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 2.

усім необхідно тверезо
оцінити обстановку, покли
кавши на поміч не почуття,
а холодний розсуд. Ко
хає? То невже ж такий не
рішучий, що не дасть яки
мось чином це зрозуміти?
Не стороннім, а самій Олі.
Байдужий.1 Тоді б подруги
не мали підстав для своїх
розмов. Залишається —
Оля просто подобається
хлопцеві.
Дуже
добре!
чу з ним дружити, але ска Спробувати ввійти з ним у
на
платформі
зати про це не можу: контакт
боюсь
принизити
свою спільних інтересів — по
які
гідність. Подруги кажуть, говорити про КНИГИ,
що й він мене кохає. Не вігі читає, про музику, яку
слухати, надати
вірю, але надіюся. Образ любить
йому ненав’язливу послу
ливо до сліз...».
«Не зупиняйтесь у до гу, запросити до себе на
розі,
щоб
оплакувати якесь свято — у цьому
хибні кроки минулого. Ба немає нічого осудливого,
чити, як треба правильно так ми поводимося з' ба
діяти, можуть лише ті очі, гатьма друзями. А прове
що
втратили
здатність дений разом із хлопцем
дасть
можливість
плакати», — читаємо ще у час
древньоіндійських
руко узнати його ближче, що
писах. «Сльозами
горю може кардинально зміни
не поможеш», — кажуть у ти характер взаємин.
Н. ДАНИЛЕНКО.
нас в народі. Олі перед

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

ДЛЯ ГОСТЕЙ МІСТА

«Дочки-матері» — так назива
лася кореспонденція, вміщена у

позаминулому випуску «Вітрил».

Йшлося в ній про стосунки бать
ків і дітей. «Вітрила» пропонують

читачам відгуки на публікацію і
лист Тетяни В.

СПРАВА НЕ У ВБРАННІ
...Ти, Таню, пишеш, що
відмовляється
купувати

мама
тобі

джинси. Певно, вона має на те
деякі підстави. А чи задумува
лася ти, що таке оті джинси? Зви

чайнісінький робочий одяг, кот
рий ще називається формою
студентів. Чого їх хоче мати ма
ло не кожна молода людина? Я
думаю, через те, що вони дуже
зручні. Тепер же уявімо собі та
і
'

ке: групі дівчат заборонили ходити в спідницях і сукнях, а наказали вдягати тільки джинси.
Впевнена, через кілька днів кож

■МІІІГ і

-га-^»г

на з них обов’язково потягнеться
до плаття, бо дійде висновку:
джинси — одяг далеко ие уні
версальний. І ще. Джинси вже
не «престижна» річ, яку важко
«дістати», а просто зручний одяг.

І за хлопцем, який не хоче ’ з
тобою зустрічатися через те, що
ти не маєш таких брюк, не вар
то жалкувати. Хоча знаю, серцю
не накажеш...
А ще даю слушну пораду, як
можна вдягатися сучасно і без
особливих фінансових
затрат;
Багато, тобі допоможуть уроки
обслуговуючої праці, де ти на

вчишся кроїти і шити. Без1 цього,
вважаю, не обійдеться жодна
дівчина. Хай спідниця власного
фасону шитиметься з дешевої
тканини, але вона повністю задо
вольнятиме твій смак.
І буде
єдина в своєму роді.
Захотіла я мати в’язаний кос
тюм. І сплела таке вбрання сама.
Економія для сім’ї? Звичайно.
Оригінальність — друга перева
га. У нашому класі більшість діе-

чат в’яжуть і шиють самі. Отже,
Тетяно, не до мами звертайся
по обновку, а подумай, як зро
бити її самій.

В. ВОЛОШИНА,
старшокласниця СШ № 34.
м. Кіровоград.

УСЕ МОЖЕ МАМА
Дорога редакціє!
Прочитала в газеті «Молодий
комунар» за 1 грудня 1984 р.
лист Тетяни В. «Так не може бу
ти», і здивувалася.
Тетяна пише про те, що вона зі
своєю мамою не може так дру
жити, як дівчата-однокласниці,
для яких найближча подруга —
МОМО.

Я вже давно мама і навіть ба
буся, тому з власного досвіду
скажу, що мама — найщиріший
товариш, найсправеДливіший по
радник. Будь-які питання, які
хвилюють душу і серце доньки
чи сина, найкраще можна роз
в'язувати з /ламою. Хто ж. як не

мама, правильно підкаже, допо
може розібратися у перших по
чуттях?

І якщо мама Тані ніяк не мо
же зрозуміти свою доньку, то
мені здається, що тут не все га
разд з обох сторін. Можливо, Та
ню, ти сама десь нетактовно по
велася з мзмою. Я не думаю, що
вона так слабо розбирається в
житті, що бачить тільки «п’ятір
ки» своєї дочки та «хуліганів і
ледацюг» навколо.
Звичайно, буває, і мама поми
ляється в оцінці людей, подій,
явищ. Але ті діти, які дружать з
мамою, самі менше помиляються
на життєвих дорогах.

Моя дочка вже давно мама,
але як вона тягнеться до мене,
щоб послухати моєї поради, роз
казати своє горе і радість, поді
литися найпотаемкішими думка
ми! І таких мам я бачу і поруч
себе.

К. КОБЗАР.
Добровеличківський район.

(
(

-4 стор

«Молодим

126 днів залишилося до знаменної дати — 40-річчя
Великої Перемоги. В усіх містах і селах нашого сте
пового краю йде діяльна підготовка до свята. Онов
люються меморіали і пам’ятники, поповнюються новнми-матеріаламн експозиції музеїв і кімнат бонової
СЛІІВН. УчДі’ННМІ Всесоюзного походу комсомольців і
молоді «шляхами слави батьків», вийшовши на
маршруги експедиції «Літопис Великої Вітчизняної»
продовжують пошук свідчень вікопомного подвиїу
радянських воїнів. Продовжується і операція «Зга
даймо всіх поіменно». Активісти Товариства охорони
пам'яток історії і культури та комсомольські праців
ники, очоливши експедиційні загони, прагнуть до то
го, щоб молодь якнайбільше знала про героїв-земляків, воївів-внзволителів.
Плідна робота у цьому напрямі проводиться і в
Олександрійському районі. Юнаки та дівчата знають,
що їх край визволяли воїни багатьох національнос
тей. У боях за Олександрівну загинули росіянин
О. Бобильов, татарин X. Муканов, башкир Ф. Рахматуліп, за Єлизаветірадку — росіянин В. Биков, біло
рус А. Овсітер, татарин І. Усманов, башкир Ш. Рафінов.
Публікуючи сьогодні розповідь про роботу загонів
червоних слідопитів Олексаидрівського району, ми
просимо всіх учасників операції «Згадаймо всіх по
іменно» надсилати матеріали, які вони зібрали під час
походу «Шляхами слави батьків», — про вихованців
обласної комсомольської організації, які проявили ге
роїзм па фронтових плацдармах, партизанів і під
пільників, трудівників тилу, про визволителів сіл і
міст Кіровоградщини. чиї імена були встановлені за
час пошукової операції.

комунар»

допити відшукали Миколу
Пантелійовича Дідуху — в
неповні 16 років він за
знав нелюдських катувань
у фашистських концтабо
рах, але не скорився во
рогу.
Школярі Родниківської
СШ дізналися, що комсо
молка Галина Григор’євев
1942—1943 роках була се
ред народних месників.
Вона надавала медичну до
помогу партизанам, вря
тувала тяжко пораненого
командира партизансько
го загону. А себе не вбе-

З січня 1985 року

слідопити встановили зв’яз
ки з її матір’ю, яка живе
в м. Павлограді Дніпро
петровської області.
Червоні слідопити Бовтиської середньої школи
в ході пошуку виявили, що
капітан у відставці В. А.
Бойченко служив офіце
ром зв’язку командуючо
го Другим Українським
фронтом І. С. Конева. І ко
ли через ЗО років, 6 січня
1974 року, в селі Боетишці на будинку, де знахо
дилась штаб-квартира ко
мандуючого,
відкривали
меморіальну дошку, В. А.
Бойченко розповів піоне
рам і школярам про под
виги воїнів-визволителів.
На уроках мужності в
Красносільській
десяти
річці школярі слухають
розповіді про свого зем
ляка командира роти 295
стрілецької дивізії Дмитра
Крижанівського, який 1944
року в Молдавії повторив
подвиг Олександра Мат
росова.
Учні дізналися, що І. М.
Кожедубу першу Зірку

ОПЕРАЦІЯ «ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО»

ни мужності
ОШУКОВІ загони шкіл
нашого району, вклю
П
чившись в експедицію «Лі

топис Великої Вітчизня
ної», значно активізували
свою роботу. Зібрано сот
ні матеріалів для музей
них кімнат, оформлюються
рукописні книги про под
виги героїв-земляків, виз
волителів
нашого нраю
від німецько-фашистських
загарбників.
Червоні слідопити Буквврської восьмирічки, на
приклад, розшукали 467
солдатів і ко/ландирів 299
стрілецької
дивізії, яка
визволяла село від воро
га. В ній воював і капітан
Павло Сстапенко. За без
прикладний подвиг, здійс
нений у цьому селі, йому
посмертно присвоено зван
ня Героя Радянського Со
юзу.
Школярі
зібрали
близько 500 експонатів,
фотографій, різних доку
ментів про бойові дії цієї
дивізії, записали спогади

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

з січня
д ЦТ (І програма)
8.00 -- «Час». 8.35 — Оче
видне-не і імовірне. 9 35 —
Зимова фантазія. Концерт
дитячих художніх колекти
вів. 10.05 — Фільм «Незна
ний друг«. 11.30 — Мульт
фільм «Пригоди капітана
Врунгсля;-. 6. 7. 8 і 9 серії.
12 10 — Новини 14.30 — Но
вини. 14.50 — Дою менталь
ні телефільг.-.н. 15.40 — • ..»До
шістнадцяти і старшії- 10.25
— Новини, і 6 ЗО — Теле
фільм ДЛЯ Дітей «Життя і
пригоди чотирьох друзів*»..
2 І 3 серії 17.30 — Шахова
Школа. 18.00 — Ленінський
увіверсит» г м и.копт 1; і.ЗО
— Веселі нотки. 18 45
Сьогодні > сг.іті. 19.00
Концерт
фестивалю мистецтв
«Росі йська
зима>
19.55 — Тсле< ч . .ьм
«Свеа
борг» 1 серія 21 00 — * Час
21.35 ■ Доне ментал ьпні; єн*
pan. 22.35 — С ьогодн і у СВІТІ

£ УТ
10.00 — Новкки 16 10 —
Срібний ДЗВІ1 іс’іок. зк.зо —
•
Телефілі
рви Алатау».
16.45 - .Ко-М\:Вісти 80-х. 17.15
— Камеїрний концерт. 17.30
— Друз і Т ьо ми Откриткіна.
18.00 — МулІі.тфільм (Кіро3 8. 20 — День ва
врград).
днем. (К і рово град) 18.30 —
Сонячне коле -. (Кіровоград)
19.00 — Акт*у а іьна камера.
19.30 — Прслі’єра доиумсп-

учасників битви за їхнє
село. Під час відкриття
музейної кімнати в школі
побували
однополчани
П. А. Остапенка, а також
його сини Анатолій і Ва
лерій.
А слідопити Єлизаветградківської
десятирічки
встановили зв язки зі 120
воїнами 252 стрілецької
дивізії та їх рідними. Се
ред них — генерал армії
А. 3. Акименко, який на
діслав учням 20 книг на
військово-патріотичну те
матику з таким написом:
"Мої дорогі юні друзі!
Завжди бережіть пам’ять
про тих, хто не шкодував
себе в боротьбі за честь,
свободу і незалежність на
шої Батьківщини». Члени
пошукового загону цієї
ніколи дізналися, що їхній
односельчанин Іван Гнатович Книш е одному з
боїв за Сталінград зни
щив 7 ворожих танків. За
цей подвиг він удостоєний
ордена Леніна. Юні слі-

тального фільму. 19.50 — далека і близька. 10.05 —
До 90-річчя від дня иарод- Телефільм • Свеаборі ». 1 се
женпя Б. Лятошинського. рія. 11.10 — Мультфільм
20.46 -= На добраніч, діти! ■Пригоди капітана Прспге21 З І) — «Час». 21.35 — Ху :і . 10. 11, 12 і ІЗ серії: 11.50
дожній телефільм «Завтра — Новини. 14.30 — Новини.
починається сьогодні». 2 се 14.50 — Перевірено практи
кою. Документальні фільми.
рія. 22,45 — Новини.
15.30 — И. Бране. «Угорські
д ЦТ (II програма)
танці».
15.55 — Телефільм
8.00 — Гімнастика. 8.20 — для дітей. Життя і пригоди
Документальні фільми «Точ чотирьох друзів». «1 серія.
ка зору*. • Втрати... Як їх 16.25 — Новини. 16.30 — Ро
уникнути». 8.50 — Телефільм сійська
мова. 17.00 — Цей
■Про Клаву Іванову». 10.10—- фантастичний
світ. 18.20 —
Дітям про звірят. 10.40 —
Виступ національного ан Наш кореспондент повідом
ляє.
Теленарис.
18.45 — Сьо
самблю танцю Бірми. 11 10—
•Таємниця таємниць». Доку- годні у світі. 19.00 — Чем
іентальний телефільм про піонат світу з шахів. Інфор
пошуки позаземних цивіліза маційний випуск. 19.05 —
цій 12.10 — Наш сад. 12.40 Наука і життя. Наукові від
-- Мультфільм «Мауглі». 4 і криття 1984 р. 19.40 — Теле
5 серії. 13.20 — Іспанська фільм «Свеаборг». 2 серія.
мова. 13.50 — Фільм із суб 21.00 — «Час». 21.35—Фільмтитрами «Ідеальний чоло концерт • Чарівна біла ніч».
вії • 15.20 — Новини. 18.00 22.40 — Сьогодні V світі.
Новини. 18.15 — Архітек- 22.55 — Чемпіонат світу з
Інформаційний ви
т'.ра і театр. 19.00 — Чем шахів.
піонат СРСР з хокею з м я пуск.
че:. «Зоркий» — «Динамо»
'Алма-Ата). 2 тайм. 19.45 — А УТ
Якщо хочеш бути здоровим.
10.00 — Новини. 10.20 —
20.00 — Вечірня казка. 20.15 Виробнича гімнастика. 10.30
— Тележх риал «Співдруж- -- Сонячне коло. 11.00 —
лі« л . 21.00 — -Час». 2І.35 Метал і меліорація. 11.50 —
«Петербурзька ніч». Фільм Концерт ансамблю бального
мі мотивами повістей Ф. До- танцю.
12.20 — Знімається
стоєвського «Нетонка Незва ч’по. 16.00
Новини. 16.10
нова» і «Білі ночі». 23 20 — — Срібний —
дзвіночок. 16.30
Новини.
— Олівець-малювець 17.00—
Назустріч виборам. 17.20 —
Маленький концерт. 17.30 —
Ефект атестації. З досвіду
роботи колективу Дніпропет
ровського комбайнового за
* 4 СІЧНЯ
веду їм. К. Є. Ворошилова.
18.00 — День за днем. (Кіро
к. ЦТ (І програма)
воград). 18.15 — Оголошен
8.00 — «Час» 8.35 — Ве ня. (Кіровоград). 18.20 —
селі старти. 9.20 — Пісня Мультфільм.
(Кіровоград).

«Малсдсй коммунар» —

орган Кирсвсгргдсксго
областного комитета
ЛКСМ. Украины.
На украинском языке.

рєгла: в одному з боїв
скосила ворожа куля дів
чину, якій не було ще й
дев'ятнадцяти...
Плідну роботу
провів
пошуковий загін Підлісненської середньої шко
ли. У його рукописній кни
зі с, зокрема, матеріали
про
односельчанку-ком
сомолку Любу Чернишову. Під час онупації вона
влаштувалася
працювати
на кухні е німецькій вій
ськовій частині і регулярно
передавала важливі дані
в партизанський загін іме
ні Ворошилова. В один із
останніх днів 1943 року за
завданням штабу парти
занського
загону
вона
непомітно підсипала в ко
фе отруту — 26 фашистів
були отруєні. Гітлерівці
дізналися про вчинок ком
сомолки, довго її катували,
допитували. Але юна пат
ріотка не сказала ні сло
ва... Після визволення се
ла Любу поховали в цент
рі села Підлісного. Нині

Героя вручено в січневі
дні 1944-го, в селі Красносіллі, в приміщенні колиш
ньої початкової школи. І
еони почали листуватися з
легендарним льотчиком...
Так поступово, день за
днем, у школах створює
ться колективний літопис
бойової слави. Завдяки
цьому тільки за останні
три роки в Олександрівській середній школі № 1,
Олександрівській
школі7
інтернаті, Красносільській,
Бірківській середніх, Букварській
восьмирічній
школах відкрито музеї і
кімнати бойової слави, у
есіх середніх і восьмиріч
них школах району ство
рені куточки бойової сла
ви. Тут влаштовуються зу
стрічі з ветеранами війни,
збори піонерських заго
нів і піонерських дружин,
уроки мужності.
П. БУГАЙ,
інспектор шкіл Опександрівського райвно.

13.30 — Співає ЛІ. Стефюк. рія. 10 45 — Творчість наро
19.00 — Актуальна камера. дів світу. 11.10 — Тележур
19.30 — Сатиричний об’єк нал «Сім’я і пікОда». 11.40—
тив. 19.55 — Телевистапа «Ви Розповіді про • художників.
теле
замовляли Діда Морова.’». 12.15 — Всесоюзний
20.45 — На добраніч, діти! конкурс «Товарній пісня».
21.00 —.«Час», 21.35 — Зу 13.15' — Народився в Таган
стріч з театром. 22.35 — Но розі. Із циклу «Подорож до
вини. 23.00. — Вечірній кон Чехова». Фільм 1. До 125-річчя з дня народження пись
церт.
менника!
14.30 — Новини.
ЦТ (II програма)
14.45 — Обличчя друзів.
15.30
—
Фільій
— дітям. «Та8.00 — Гімнастика. 8.20 —
старий». 16.40 —
Фільм «Велика сім’я». 10 С0 смишпігі
Новини.
16.45
—
Мультфіль
— «...До шістнадцяти і стар ми. 17.15 — Бесіда
політич
ші». 10.45 — «Пісні моєї ЗЄМ: ного
' оглядача Л. Возиссснті». Фільм-концерт. 11.20 — ського.
17.45
—
У
світі
тва
Шахова школа.
11.50 —
18.45 — Телёвистава
Фільм — дітям. «Зірочка і рин.
•
Зерно
рису».
Автор
А.
Ніпула неня». 12.35 — Концерт колаї (Італія). 1. і 2 серії.
ансамблю танцю «Лявоніла». 21.00
— «Час». 21.35 — За
Вітебського міського Палацу
концерт фестива
культури. 12.50 — Відгукні ключний
мистецтв «Російська зи
ться, сурмачі! 13.20 — Анг лю
ма».
Передача
з Кремлів
лійська мова. 13.50 — Мульт ського Палацу з’їздів.
22.50
фільми. 14.20 — Денис Ва — Новини.
сильович Давпдов. 15.25 —
Новини.
18.00 — Повніш. ± УТ
18.20 — Учителю — урок му
10.00 — Новини. 10.20 —
зики. 1 клас. 19.20 — Науко Студія • Зоіготпй ключик».
во-популярнії іі Фільм «Гра 11.20 — -Доброго нам здо
фіка Якутії». 19.30 — Музич ров’я». 11.50 — Науково-по
ний кіоск. 20.00 — Вечірня пулярний фільм. 12.00 —
казка.
20.20 — Фільм-кон- •Призначається побачення».
Церт «Державшій театр». 12.30 ■ Наука і час. 13.10—
21.00 — «.Час». 21.35—Фільм Новини. 13.20 — Естрадний
Євдокія». 23.15 — Новини концерт. 13.50 — Мультфільм
-.Снігуронька». 14.50 — Ек
ран молодих. «Три пісні».
15.25 — «Мода, мода. мода».
Нові моделі з трикотажу.
15.55 — Концерт. 16.45 —
Солдати правопорядку. Мо
лоді працівники ДАТ 17.25—
5 СІЧНЯ
Концерт. 18.15 — День за,
днем. (Кіровоград). 18.30 —
4 ЦТ (І програма)
Школа і час. 19.00 — Акту8.00 — «Час». 8.35 — Му азі.па камера. 19 40 — Інзичний фольклор СРСР. 8.55 •герклуб. 20.45 — На добра
— Рух без небезпеки. 9.25— ніч. діти! 21.00 — «Час»».
Телефільм «-Свеаборі ». 2 се- 21.35 — Художній телефільм
ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
військово-патріотичного виховання та
спорту, фотолабораторії — 2 45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

НАША АДРЕСА:
3f6C50, МПС,

м. Кгровсград,
Еул. Луначарсккого, 36.
Обсяг 0,5 друк. ари.

Чи не правда, що зимові
А для школярів Ленін
канікули тебе, друже, не ського району обласного
метис радують, ніж літні? центру нинішні канікули-—
Що не день, то ПОДІЯ. спорі ніші. 'Д^п.чия семи
Дзвенить під ковзанами класники візьмуть
лід, ваблять до себе різно «Веселих стартах». «Люби
кольоровими вогнями но телі настільного тенісу
ворічні ялинки, під якими зберуться у спортивному
діти водять хороводи з залі, щоб пипвнти кращу
Дідом Морозом і Снігу збірну шкільну команду s
ронькою; біля афіш кіно цього виду спорту.
театрів юрмляться хлопчи
На з и і м к а х: ось та
ки і дівчатка, вирішуючи, кі вони, канікули!
який же філБм подивитися.
Фото В. ГРИБА.
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«Принцеса цирк'. -' 1 с< ріп.
22.'15 - Новини. 23.10 — Те
лежурнал «Футбол-хокеи».

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровіш.
8.25 - Документальний . те
лефільм • Як написати книж
ку?». 9.Оо —’Ранкова пошта.
9.30 — Наш сад. 10.00 —
Програма телебачення Ка
захської РСР. 11.00 — Теле
фільм для дітей. «Пеппі —
донга панчоха». 1 і 2 серії.
13.10 — Дону’мелтальний телефільм. 13.30 — "Майстри
оперної сцени.». її. Обухова.
14.10 — Лауреати VI Всесо
юзного фестивалю молодіж
них телепрограм і теле
фільмів. «Повернення»
Те
ленарис. 14.45 Мульт
фільм. 15.30 — Міжнародний
огляд. 15.45 — «Зустріч я
■лузикою 1. Дунаєнського»’.,
Фі іьм-копцерт. 16.45 . )1ауково-нопу.чярннй
фі)1ЬМ
.«•Ручну працю — на плечі
чашин». 17.05 - Естрадна
передача з НДР. ід.по -- До
кументальний ТС.1С<|)ІЛЬМ «Че! ог,йа Р ’ 11-н-с ь: у ущелинУ*.
кі.20 — м. Равель. Хореогра
фічна поема «Вальс». 18.35
і о опСунуї’г,111к. Споглядача.
1.1._0 — Чемпіонат СРСР В
баскетболу. Чоловіки ЦСКА
-- •'Будівельник». 20 00 —
В< чірпя казка, за -’о — Чем
піонат СРСР .4 баскетболу.
гил>В/кИ- х «Жа-’іьгірІСР -=г
СИЛ (Киш). 21.00 -« «Часу.
„І..Із — 1'елефільм «Не бій
ся, я з тобою-. 1 і о се‘рії.
ИаВЕїЕГТГЛХТТїг: - ■■ «І .иЛВ

Рєдйк-ор
ю, сердюченко.
і. ..( Га Виходить у
четвер і суботу.

ейпопоК,

Друкарня імені Г. М. Дими-рос!»
видавництва
«Кіросоградська прг.гда і
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. ІГліаки, ?.

