Дояр професія чоловіча

РЯДОК У РАП9_Р,Т

ПОДБАЛИ
ПРО
ВЗАЄМОДІЮ
Достроково
зустрівши
68-у річницю
Великого
Жовтня, комсомольці й мо
лодь залізничної станції
Йосипівна вже на початку
минулого місяця рапорту
вали про виконання лов
кого обсягу робіт, перед
баченого планами одинад
цятої п’ятирічки. Ніші на
їх виробничому календа
рі — лютий 1986 року.
Підсумки передз’їздівського соціалістичного змаган
ня за десять місяців року
свідчать: при плані 2152
колектив завантажив 3576
вагонів.
Робота у жовтні теж за
безпечила перевиконання
— під однією вантажною
операцією простій вагонів
при плані 5,0 склав усього
4,2 години.
Комсомолка Майя Ор
ловська, яка керує колек
тивом залізничників етап
нії порівняно недавно, вва
жає, шо секрет здобутків
у злагодженій взаємодії
залізничників із суміжни
ми підприємствами

В. ГОРЕНКО.
Вільшанський район.
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кола інженера
лосенка
Мабуть, протягом усьо
го часу свого існування
цех
контрольно-вимірю
вальних приладів і автома
тики маловнсківського цук
рового заводу був комсо
мольсько-молодіжним, бо
завжди охоче йшла сюди
працювати молодь. 1 ниві
більшість цього колекти
ву, одного з правофланго
вих соціалістичного зма
гання комсомольців і мо
лоді району, ті, у кого по
переду багато мрій, радо
щів, неспокою, турбот.
— Постійний
приплив
молоді у наш колектив, —
говорить начальник цеху
А. Г. Власенко, — свідчить
про те, що ми робимо ці
каву і важливу справу,

Кожен працівник служ
би контрольно-вимірюваль
них приладів і автоматики
відзначається
знаннями,
сумлінністю в роботі. Без
грунтовних знань, без від
повідних навичок, практи
ки нічого й говорити про
надійний ремонт, наладку,
регулювання
приладів,
апаратури. Неможлива кіповська робота й без сум
лінності, почуття відпові
дальності.
Ось чому так розвинуто
в колективі цеху настав
ництво. Ось чому старші
щедро передають молод
шим свої знання, досвід,
виховують
у юних посправжньому
робітниче
ставлення до праці. І все
це робиться' ие формаль-

У наставництві,
вихо
ванні молодого покоління
трудового колективу цеху
особлива роль належить
начальнику цеху А. Г. Власенку. Він не тільки знаю
чий інженер. Він — про
пагандист, агітатор, хоро
ший знавець людської ду
ші.
Бесідує, наприклад, Ана
толій Григорович з групкомсоргом цеху Н. Кри
венко.
Розповідає йому
комсомольський ватажок
про справи юних, невнрішені питання. Уважно слу
хає керівник, тактовно де
що запитує. А вже потім
робить висновок — підби
ває, так би мовити, під
сумки розмови, дає слуш
ну пораду. І дивіться —
через якийсь час щось но
ве, цікаве, чого раніше ке
було, з’являється в житті
і

Знайомтесь: шліфувальниця цеху Ks 2 Сеітлсводськсго комбінату твердих спла
вів і тугоплавких металів Н. КРИЖАНІВСЬКА. І-іаталл не тілс-ни хороша вироб
ничниця — змінні завдання винонус на 115—120 процентів, а й бере активну
участь у громадській роботі. Бона — член комітету комсомолу підприємства. Як
член педагогічного загону багато сил і енергії віддає справі виховання підростаю
чого покоління. Багато уваги Н. Нриміаніїзсьна приділяє і спортивно-масовій робо
ті на комбінаті.
Фото В. СТРИГУНА.

м. Світловодськ.

читк н о/їі
Комсомольці й молодь
вашого заводу до початку
роботи XXVII з’їзду КПРС
планують
відпрацювати
конструкцію та виготовити
вперше в країні промис
лову партію нових гідротрапсмісій та гідроагрега
тів для комбайнів типу
«Дон».
Усі заводські КМК вклю
чилися в псредз'їздівське
соціалістичне змагання; 9
колективів і понад 130 мо
лодих робітників вже за
вершили свої особисті п’я
тирічні плани.

М. ЦИГУЛЬСЬКИЙ,
секретар комітету ком
сомолу
Кіровоград
ського заводу «Гідросила».

Для Рубцовых фер
ма почалася з того
дня, коли групу рад
госпних будівельників
тимчасово перевели у
фуражири. І Сашка —
теж. Виробнича потре
ба, коротко тоді сказав
директор радгоспу В. І.
Доброштан. І нічого
тут не вдієш. Дома
звістку сприйняли без
особливих емоцій. Саш
кова дружина Лариса
заспокоювала: «Ну, чо
го ти хвилюєшся? Ду
маєш, на фермі гірше?
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КОМСОМОЛІ!

цеху...
Звертаєш увагу на те,
шо в колективі цеху ство
рена атмосфера, яка не
дозволяє людям стояти на
місці, примушує «рухатіісь». З року в рік зростає
кваліфікація слюсарів, багато хто здобув ■ заочно
середню спеціальну, вишу
освіту, деякі зараз навчаються. І тбму,- мабуть, впевпені люди в собі, тому
найскладніше завдання їм
під силу.
— У наступній п’ятирічці,—розповідає А. Г. Власенко, — потрібно буде нам
обладнати на заводі сумасний
централізований
диспетчерський пульт. Пото експлуатація дозволить

ярської біографії обі
йшов у змаганні бага
тьох.
А кілька місяців то
му і молодший брат —
Володя — на ферму
прийшов. Спочатку був
підмінним. Потім дові
рили групу, яка, ска
жемо прямо, була да
леко не з кращих. То ж
немало довелося юна
кові потрудитися, аби
добитися еід цих тва
рин належної продук
тивності. Володя ціка
виться досвідом кра
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оперативніше, високоякіс- і
но вирішувати
питания І
управління виробництвом, І
усіма його процесами. В І
оснащенні цього пульту, у І
його системах широко за
стосовуватиметься телеві- І
зійпа апаратура, електро- |

то вона подобається мо ПО, ЩО І Є "-.-пч-рукою діє піка. Справа це для вас І
вості всього багатогранно нова, однак, гадаю, наш |
лоді.
Дійсно, кіповці (гак на го і складного ВЯХОВПОГО колектив з нею справи- і
ться...
зивають працівників цеху пронесу.
Авторитетами для юна
на заводі)
займаються
Я почув па заводі таку
серйозними і відповідаль ків і дівчат-кіиоїщів є ін фразу: цех контрольно-вп- І
приладів і І
ними справами. Майже ти женер В. О. Долматов (він мірювальннх
сяча різноманітних прила здобув освіту заочно, без автоматики — це
школа
дів під їх началом. Цс—- відриву від роботи в цеху), Власенка. Замислився зго
електронні регулятори, ви досвідчені слюсарі-кіповці дом над її змістом.
Справді, цех, який очо
мірювачі температури різ М. Д. Кудря. М. М. Тка
них типів, реле, пневмати ченко, В. І. Романенко, лює комуніст А. Г. Вла
ка, складне вагове госпо А. 10. Василенко. Під їх сенко, є своєрідною шко
дарство. Зірке око прила опікою примножуються до лою. В ній працюють мудрі І
дів дозволяє забезпечува свід і знання, формуються робітничі вчителі, і вчаться
робітничі якості розумні учні. І вчителі, і
ти якість праці колективу кращі
цукрозаводу, її кінцевий КОМСОМОЛЬЦІ!! С. Лук’янен- учні здатні оволодіти най
результат. А щоб уявити ка, О. Казанка, А. Шаба новішою технікою, приму
його, варто сказати, іцо нова, С. Бугарінз. З кож сити її ефективно працю
впродовж доби завод пе ним днем все більше сек вати на користь людям. А |
реробляє чотири
тисячі ретів справи, виробничої такі кадри, як відомо, ви- І
рішують все.
гоїш цукрових
буряків, премудрості піньте молодь
виробляє кілька сот тоїш з допомогою старших то
А. МИХАЙЛОВ.
солодкої продукції.
варишів.
Мєловисківський район.
і
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Та й не надовго ж...».
І дійсно, через кілька
тижнів
будівельники
повернулися до своїх
звичних справ. Усі,
окрім Сашка. Бо на
той час на столі дирек
тора вже лежала його
заява з проханням пе
ревести... в дояри.
Рішення визріло не
враз і ие без вагань,
як то може здатися на
перший догляд 5 роз
мовах з доярками Саш
ко Рубцов усе більше
відчував, що на фермі
потрібні і чоловічі ру
ки. А тут ще й дома
вечори перетворилися
у справжні лекції про
проблеми тваринництва.
Адже дружина вет
фельдшер, а теща Ва
лентина Оверківна —
доярка. Словом,, зго
дом він прийняв групу
петелів.
Хто працював з не
телями, знає, що то за
робота. Догляд, роз
доювання потребують
сил, знань, і часу. А
головне — наполегли
вості. У всякому разі
троє доярок, котрі ра
зом з ним взялися го
тувати петелів, скоро
ке витримали і пере
йшли на іншу роботу.
Тож юнак по суті зали
шився сам на сам з
групою тварин. Прав
да, завфермою Л. І.
Александрович частень
ко допомагала словом і
ділом.
На фермі чоловічі ру
ки відчули
одразу.
Щось відремонтувати,
перенести ' — Сашка
довго просити не треба.
А ще помітили, що по
ратися біля худоби лю
бить.
Що ж до виробничих
показників, то сьогодні
Олександр Рубцов за
неповний рік своєї до-

щих доярок, з увагою
прислухається до по
рад спеціалістів. І, по
всьому видно, невдовзі
з нього
■ає вирости
хороший майстер до
яре якої справи.
Потім у тваринництві
стала працювати і дру
жина Володимира —
Наталка. Що тільки мі
сяць. як ни фермі, а
вже зарекс ле..лупала
себе старанною дояр
кою. Правда, Псі пер
ших нора:: без чолові
ка й кроку ступити не
могла. Навіть корів
боялася. Та з допомо
гою Володі поступово
оволодіває професією.
І ось зовсім недавно
доярський халат одяг
нув третій чоловік —
Віктор Старко.
Він
заявив одразу: «Пра
цюватиму на совість.
Ось тільки поставте мо
їх корів поряд з Рубцовськими. Із Сашком
якось надійніше...».
Колектив другої мо
лочнотоварної фсрлГп
радгоспу останнім ча
сом поповнився молод
дю. Близько половини
доярок — юнаки і дів
чата. Міцніють крила і
в недавно створеного
комсомольсько - моло
діжного
колективу.
Особливо активізувала
ся його робота з прихо
дом чоловічого попов
нення. Правда, поки
що доярів тільки троє.
Але в тому, що в май
бутньому їх стане на
фермі більше, не сум
ніваються: сила прикла
ду Рубцових і Старкова
тому запорука.
О. ГАВРИЛЕНКО,
громадський корес
пондент «Молодого
комунарам.

Радгосп імен: Рози
Люксембург,
Бсбринєцький район.

Книга про комсомольське шефство
Продовженню гірницьних стахансвських традицій
у наші дні, комсомольському шефству присвячено
збірну документально-художніх нарисів «Над копрапи
комсомольські», випущену видавництвом
ції ЛКСМУ «Молодь». Книга розповідає про шахтобу
дівників, прохідників, вугледебувачів. Відкривається
вона зверненням прославленого шахтаря, двічі Героя
Соціалістичної Праці І. І. Стрєльченка до комсомоль
ців вісімдесятих. Читач познайомиться з цікавими ха
рактерами і долями, звершеннями молодих гірників,
ударними ділами студентських загонів.

Кор. РАТАУ.
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Виховувати
»

V

«Молодий

комунар»
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС
вання підростаючого поко невій демонстрації.
Пшлп
ління у тісній взаємодії молоді робітники, будівель
школи і сім’ї».
ники, науковці. Серед них
депутати місцевих Рад, ко
В. ЛЕЛ1КОВ,
муністи і комсомольці, ор
керівник технічних гурт
деноносці. Авторитетні мо
ків
Піщанобрідського
лоді люди. Чим вони возве
будинку піонерів.
3 метою посилення ідей
личені? Передусім вірністю
но-виховної роботи з учня Доброзеличківський
Вітчизні, тим ідеалам, за
ми переглянуто план вихов район.

ної роботи будинку піоне
рів, внесено у нього ряд за
ходів з контрпропаганди.
Наші педагоги висловлю
ють надію, що у недалекому
майбутньому буде вирішено
питання про зміцнення ма
теріальної бази нашого за
кладу. Н,е дасть можливість
відкрити нові гуртки, під
вищити ефективність вихо
вання и навчання юних.
У порядку обговорення
проекту нової редакції Про
грами КПРС вносимо також
пропозицію кінець другого
абзацу другого пункту п’ятои розділу (пункт називає
ться «У галузі народної ос
віти») подати у такій редак

Обговорюючи проект по
вої
редакції
Програми
КПРС, працівники нашого
будинку піонерів особливо
багато озорили про п’ятий
розділ другої частини —
«Ідейно-виховна робота, ос
віта, наука, культура», де
зазначено, то у центрі ви
ховної роботі; повинно бути
поставлено «формування у
кожної радянської людини
глибокої поваги і ютовиості
до сумлінної праці на за
гальне благо, чи то праці
розумової, чи то фізичної».
ції: «В ході реалізації намі
Але завдання не лише в чених заходів відбуватиме
тому, щоб випустити з на ться дальший розвиток і
вчального закладу високо зближення, а в перспективі
освічених. технічно граме,
злиття професійної і загаль
них, готових ефективно пра ноосвітньої школи. Постій
цювати у народному госпо ною е турбота про дальше
дарстві, але її ідейно загар підвищення і зміцнення ав
торитету вчителя, про вихотованих людей.

Іменем
вірності
Якось на уроці мужності
я почув від десятикласника:
— Як ми заздримо вам,
фронтовикам! Вк скільки
зробили для нашої Батьків
щини, для народу!..
Приємно чути таке від
внуків. Я дивлюсь па них,
вісімнадцятирічних, і зга
дую свою юність. Ні, ми бу
ли не такими. Чи кращими,
чи сильнішими, чи більш
загартованими духовно? Не
в цьому вимір. Сьогодні та
ким, як ми були в далекі
сорокові, доводиться роз
в’язувати складніші зав
дання — «таку ж бо швид
кість техніка взяла!».
Я дивився на них на жовт

які бились ми, фронтовики.
Тривожно стає, коли інко
ли бачу, як цілоденно блу
кають вулицями в імпортно
му одязі молоді дармоїди.
За що п’ють, звідки гроші
беруть? Всі ці негативні
явища чужі нам.
Тож дуже правильно під
креслюється в проекті нової
редакції Програми КПРС:
«Важлива складова частіша
роботи по комуністичному
вихованню •— боротьба з
проявами чужої ідеології і
моралі, з усіма негативними
явищами, пов’язаними з пе
ремін гками минулого...».
Як боротись з усім цим,
чужим?
Гадаю, кожен з нас, ко
муністів і комсомольців,
всіх, хто на чистій бистрині
життя, хто зайняв активну
життєву позицію, має ще
рішучіше дати відсіч всьо
му тому, що заважає нам
йти вперед,
Найбільший
ефект буде тоді, коли ми ко
лективно створимо атмосфе
ру нетерпимості. Авторитет

колективу — неабияка сила.
Перед нею не встоє жоден
порушник дисципліни, гро
мадського порядку.
Дуже ціную сердечність,
співчуття. Але «погакати»
хуліганові чи користолюбцю,
бюрократові, підлабузнику
чи негіднику, хапузі чи ха
барнику аж ніяк не можна.
За зло треба карати.
11і, я не прибічник жор
стокості. Я на боці спра
ведливості. Та хай сила за
кону буде пезрушною.
А якщо хтось з молодих
помилився, то тут би я го
лосував не за поспішні вис
новки. Треба ще і ще раз
приглянутись до молодої
людини, роздивитись її, пі
знати її внутрішній світ. І
допомогти вийти на пра
вильну стежку. Вийти на
стежку разом з людиною,
яку поставити за приклад.
Бо я перекопаний, що понят
тя боротись з чужими вам
проявами — це не лише
критика негативного. Треба
співставити два кольори —
світлий і темний. Треба по
казати світло імен дорогих
нам людей, які всім життям
своїм утверджують святі
ідеали. Чесно жити — вірно
Вітчизні служити.
І. ГРЕКУЛ,
ветеран Великої Вітчиз
няної війни.

В Українському держав
ному музеї історії Великої
Вітчизняної війни 1941 —
1945 років відбулася зустріч
призовників столиці України
з колишнім
командиром
розвідроти Героєм Радян
ського Союзу капітаном Ва
леріям Грінчаком, який ви
конував інтернаціональний
Обов’язок в Афганістані.

І
І
І
Завершилася

борна

ззітно-зи-

кампанія в комсо-

мольських організаціях о
ганів і підрозділів

внуг-

рішніх спраз області.

На

своїх голозних зборах ро
ку

комсомольці

глибоко
г

.

аналізували те, що
жало

роботі,

зава

викривали

недоліки, відверто гозорили про упущення, про пла

ни на майбутнє.
Більшість комсомольців
і молодих співробітників
Кірозського
райвідділу
добре виконують соціаліс
тичні зобов’язання, готую
ться гідно зустріти XXVII
з’їзд КПРС. При зиконанні
службових обов’язків ви
являють пильність і рішу
чість,
професіоналізм \Л
мужність. Відмінно слу-‘|
жать комсомольці /А. Оси
пов, В. Петренко, О. Крог,
М. Мойсєєв та інші.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

Серед учасників цієї зу
стрічі був і 7-мільйоиннй
відвідувач музею, яким став
у цей день радиомонтажник
Заводу «Комуніст» ігор Ва
силенко.
На з н і м к у:
лектор~ екскурсовод музею Т. О.
ПАВЛЕНКО вітає учасни
ків зустрічі Валерія ГРІН<ІАКА та Ігоря ВАСИЛЕМ
КА

В КОМСОМОЛІ

Фото О. БОРМОТОВА.
(Фотохроніка РАТАУ).

За чверть години гастро
ном зі спеціалізованим від
ділом по продажу спиртних
напоіз мав зачинятися на
перерзу. Але МОЛОДОГО во
дія Андрія Толкачова це вже
не хвилювало: він скупив
ся. Проте з магазин все-та
ки цього разу йому ще раз
довелось
повернутись:
тільки-но він зайшов за две
рі, як до нього підійшли
троє хлопчакіз — підлітки:
— Слухай, тут таке діло—
треба взяти три пляшки го
рілки, — підступився
до
Андрія один.
— Беріть — в чому ж
справа? — здивузазея водій.
— Нам не продають, ро
зумієш а треба позаріз, —
зізнався притишени/л го
лосом підліток.
Андрій вагався. Мовчав,
стояв нерішучо.
— Виручи, слухай, — бла
гали хлопці.
; зін перейняв два чер
вінці. у спецвідділі йому,
повнолітньому,
відпустили
три пляшки горілки. Андрій
Толкачов виніс їх на вули
цю, але підліткам горілка
не потрапила — за руку мо
лодого водія взяли комсомольські активісти, члени
міського оперативного ком
сомольського загону.
Це сталося з Свігловодську 16 листопада, в день
проведення
республікан
сько: операції «Зайнятість»,
яка тризала протягом ве
ресня, жовтня, листопада і
мала на меті виявити під
літків
ЯК' вийшли з-під
.контролю батьків громад
сько.ті. не навчаються і не
Праги-ють, які схильні до
зж>'
-» спиртних напоїв
азар'.них ігор та інших антигромадс$»,<их лрдявів. Ви-

В Долинському районі ве тягнуто сім учнів навчаль техучилищах № -І та № 2.
явити і допомогти юнакам і
Дозвіллям молоді тут зайдівча-ам знайти улюблене дуть активну боротьбу з ного закладу.
З Олександрізському ра маюгься, пезно, лиш для
заняття, роботу. Республі пияками: тільки з часу опуб
канський рейд ставив зав лікування важливих партій йоні за два місяці виявлено ззіту. Назіть під час рейдо
данням ще раз перевірити них і радянських докумен 19 неповнолітніх, які зали вої перевірки були затри
виховання дітей у неблаго- тів, спрямованих на бо шили навчання чи роботу. мані з нетверезому стані
училищ Олек
получних сім’ях, дотриман ротьбу з пияцтвом і само Працівники райкому комсо вихованці
ня правил радянської тор гоноварінням, райком ком молу, міліція доклали знач сандр Маркевич і Юрій Фе
гівлі по продажу спиртних сомолу провів сім рейдів- них зусиль, аби знайти кож доренко.
напоїв працівниками при перевірок дотримання про ному з них навчальну парту
Профілактичний респуб
лавка, відпочинок молоді у давцями празил радянської чи робоче місце.
ліканський
рейд «Зайня
тість» закінчився. Серйозно,
відповідально до нього поОПЕРАЦІЯ «ЗАЙНЯТІСТЬ» стазились
комсомольці міст
Олександрії, Сзітловодська,
Кіровограда,
Знам’янки,
Бобринецького,
Вільшанського,
Нозоукраїнського
районів. Разом з тим, за
певняючи й виправдовуючи
себе, що в районі благопо
вільний час, зайнятість під торгівлі спиртним. За мате
Члени рейдової бригади лучна обстановка, обмежи
літків, які стоять на обліку ріалами,
напразленими в Сзітловодську зайшли се лись кількома формальни
в інспекції у справах непов бригадами в районний комі ред білого дня в більярдну ми рейдами, в яких взяли
нолітніх.
тет народного контролю, парку культури імені Шев участь до десяти чоловік,
У рейді взяли участь ком одного працівника прилавка ченка і... «познайомились» у Малозисківському і Комсомольські активісти, пра звільнено з роботи, дзох із чотирма юнаками, які не паніївському районах. В Ноцівники органів внутрішніх оштрафовано.
перший рік стоять на облі зоархангельському ж взага
справ, дружинники, члени
Комсомольські
ватажки ку в інспекції відділу внут
лі не перевірялись місця
оперативних
комсомоль цього району дбають про рішніх справ. Яких уже дав відпочинку молоді, не відві
те,
аби
молодь
змістовно
ських загонів. Не обійти
но знають не тільки за пріз дувались
неблагополучні
увагою жодного підлітка — відпочивала, аби не було вищами, айв обличчя пра сім’ї.
завдання нелегке й відпові байдужих. Вже ввійшло в цівники міліції і міськкому
Не виносити сміття з ха
комсомольських комсомолу... Чому Ж і ДОСІ
дальне. Однак не всюди до практику
нього поставились із повною активістів чергувати на ве ці хлопці не навчаються, не ти — це не аргумент. Завтра
він може обернутись ли
чорах відпочинку, танцях... працюють?
серйозністю.
З колгоспі імені Леніна Незабаром у місті планує
У багатьох місцях відпо хом. Про це слід пам'ятати
Новгородківського району ться відкрити новий диско- чинку молоді побували ми згаданим вище райкомам
випадки пияцтва молодих клуб. 28 комсомольських ак нулої суботи й неділі учас комсомолу і зробити сер
йозні висновки.
виробничників — не диви тивістів закріплені за непов ники рейдових бригад. Ці
Рейд закінчився, але на
на. Як на це реагує комітет нолітніми, які стоять на об каво й змісгозно проводять
дозвілля хлопці й дівчата в цьому увага до неповноліт
комсомолу
господарства? ліку.
В Новгородківському СПТУ СПТУ № 9 (тут постійно, на ніх не повинна послабитись.
Найсвіжіший факт, виявле
ний у ході рейду: у вересні № 36, як засвідчиз рейд кваліфікованому різні пра Навпаки — республіканський
до адміністративної відпо «Зайнятість», окремі закріп цюють різноманітні гуртки і захід приніс чимало інфор
відальності за пияцтво при лені за неповнолітніми на секції), з дискоклубі «Олім мації для роздумів і кон
тягувались четверо молодих ставники. до своїх доручень пія» при міському Палаці кретних дій.
КОЛГОСПНИКІВ, 9 тому числі ставляться формально, рід культури імені Компанійця...
О. СНІЖКО,
комсомолець В. Фурлет дві ко зустрічаються з підлітка На жаль, не всюди так. Най
зазідуючия зідділом
чі, але й досі комітет ком ми. Тому й не дивно, що з гірше ж еганозище, як по
комсомольських орга
сомолу навіть не розглянув початку року до криміналь казав рейд, з відпочинком
нізацій обкому ком
його персональну спрззу.
ної відповідальності при- підлітків у середніх профсомолу.

ПІДЛІТОК

Серйозна розмова на
зборах велась про вдоско
налення ідейного вихован
ня молодих міліціонерів,
про оператизно-службозу,
спортивну і культурно-ма
сову роботу, поліпшення
внутріспілкової діяльності.
Звітна доповідь стала
приводом для серйозних
виступів. Комсомольці го
ворили, що не все зробле
но для мобілізації моло
дих співробітників міліції
на досягнення високих
кінцевих результа-ів робо
ти. Наприклад, у цеховик
комсомольських організа
ціях на зборах предметно
не обговорювалися пи
тання службозої діяльнос
ті, відсутня сузора вимог
ливість з тих, хто має
низькі показники у служ
бі, пасивний при виконан
ні службових обов’язків.
Не знято з порядку ден
ного питання суворого до
держання молодими спів
робітниками службозої ди
сципліни і культури в ро
боті.
Нині особливої узаги за
слуговує питання про за
кріплення молодих спів
робітників в органах мілі
ції. Для підвищення відпо
відальності молодих спів
робітників за кінцеві результати
роботи
мало
практикуються звіти пе
ред робітничими колекти
вами, які рекомендували
їх на службу в органи мі
ліції.
Колектив
Кірозського
РВВС дружний і згуртова
ний, — підкреслювалось на
зборах, Він спроможний
вчасно виправити недолі
ки, успішно вирішувати
поставлені завдання й зу
стріти наступний з’їзд ко
муністів країни вагомими
успіхами а службі.

8. БОЛГАРІЯ
помічник начальника
пояітзідділу У8С обл
виконкому.
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З стор

«Молодий комунар»

ГРАНІ МОРАЛІ

Слово про слово
Про його чудодійну силу іоворщщ державні діячі

писали уславлені поєні. Воно може поранити і зцілиїй, може дані крила для злету, а може затоптати в

баїно, воно з нами у свята і будні, в усьому нашому

житті. Слово — друг, порадник, помічник. Слово —
зброя. Яку тільки силу має воно! Тільки

по-різному

використовують можливості слова. Про це і сьогодНІШІІІ бесіди.

моє

платтячко»
Любу прос.о но впізнати.
Було собі тендітне худень
ке дізча, а це — справжня
королева. І я, і вона були
раді зустрічі. Адже не ба
чилися ми понад двадцять
рокіз. Тож і полинули за
питання, розповіді.
Та ось вона спохмурні— Згадую учителів май
же всіх з любов'ю.
— Любо! Чому «майже
всіх»?
— Бо Н. ніколи добри/л
словом не згадаю. Хоч те
пер я розумію, що й учи
телі можуть помилятись...
Ви ж не забули перші поаоєнні роки? Батько наш
загинуз на фронті. Нас у
матері троє на руках залишилось. Недоідали, а
де зже там думати про
одяг. І от і досі не знаю,
як, де й за що мати купила метріз три ситцю,
Пошила мені платтячко.
Наче й зараз бачу його —
біле, з горошок. На радо
щах наділа його, і, як ота
Оксанка з «Червоної хус
тини» Голозка, — бігцем
до дізчат, у школу... На
уроці мене Н. викликала
до дошки. Урока я не ви
вчила, правила не знала, і
зона мені спразедливо по
ставила двійку. Я б не об
разилась, коли б вона і
десять дзійок поставила..,
Та на цьому вона не за
кінчила, почала глузувати:
— Бач, яка принцеса!
Натягла якесь дрантя і вже
думає, що й уроків учити
не треба...
Я тепер маю достаток.
Мій чоловік — знатний
шахтар. Сама я не з остан
ніх трудівниць на фабриці.
Маємо хорошу квартиру,
омебльовану. Придбали ав
томашину. Є в мене і гар
ний одяг, і шовкові плаття...,. Однак ніколи не забуду того мого білого
..... ........
Ситцеве моє
платтячка.
платтячко, перша радість
моя... І тієї образи від Н.
не забуду...

десятка років наші шляхи
з Галею зійшлися, і я за
питав:
— їй, Галю, не обра
жайся, вибачай, можеш і
не відповідати, але як ста
лося, що ти залишила Мак
сима? Це ж, мабуть, Ьуло
перше твоє кохання'
»Зона завагалась та потім заговорила:
— Тривожите давню ра
ну. Я його й тепер забути
не можу. Розповім. Може,
в науку іншим. Щоб мо
лоді знали, як може завда
ти болю лише одне слозо.
Може пригадуєте, як до
нас у село приїхали артисти обласного театру,
Мали
ставити «Наталку
Полтавку«... Я повернулась
з роботи, переодяглася —
і на майдан. Там, у парку
біля будинку
культури
вже багато хлопців, ДІВчат.
Бачу — в одному
гурті і Максим. У костюмі,
у вишитій мною ж біло
сніжній сорочці... Даруйте
за відвертість, що розпо
відаю про всі свої думки...
Уявлявся мені той вечір
давно, вистава, ми сидимо
поруч, я відчуваю його
плече... Потім ми підемо
до стазу, попливемо на
возні по місячній доріжці
аж до ранкової зорі...
Але... Підходжу, збираюсь
привітатись з усіма і най
перше з ним. А він ви
передив мене. Глянув на
хлопців і сказав:
— Ось і моя теличка
прийшла...
Мене наче хтось бато
гом по обличчю хльоснув,
немоз кип'ятком ошпарив.
Я
повернулась додому,
проплакала весь вечір, всю
ніч. Я не хотіла, щоб він
назизаз мене зорею, со
нечком, ластівкою, та чо
му він так мене образиз?
Більше я з ним не зустрімалась, хоч відчувала, що
вирзати з серця першу лю
боа не тая легко.
— А він?
— Приходив. Підсилаз
дівчат. Навіть перед моєю
матір'ю падав на коліна,
благав, щоб я пробачила
йому. Не могла. Не змог
ла. Через ту образу. Через
те одне слово...
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Сивий дід Степан не раз
буває в школі, розповідає
про свої минулі шляхи-дороги. Розповідати -є про
що. Сходив їх він чима
ло — з початку війни від
Перемишля і до Кавказу,
Ми, вчителі, про дітей потім від Кавказу до Ав
знаємо зсе. Вони вироста стрії. І орденів та медалей
ють на наших очах. На на багато має...
ших очах прощаються із
І якось на одній із та
дитинством, зустрічаються ких зустрічей цікаве дізча
з молодістю. Ми бачимо, запитало:
як десь у восьмому чи де
— Діду Степане, що вам
в’ятому Оля починає дру найбільше запам’яталось з
Та
жити з Петрусем.
Гвійни? Який
бій, який
дружба переростає в ко
подвиг?
хання. І, дивись, після за— Подвигів тих, внучко,
кінчений школи, після того, як Петрусь відслужить у моїх товаришів, як піску
у Радянській Армії, вони в морі. Якби не було їх, то
й одружуються, і йдуть не було б і нас з вами. Та
разом життєзою дорогою... найбільш
запам'яталось
Дружила Галя з Макси мені ось що. Наш полк у
мом. Та зовсім несподіва складі інших частин визво
но Галя вийшла заміж за ляв Болгарію. Нам поста
Олексія... Чому? Не зав вили завдання: вибити фа
жди зручно про есе роз- шистів з одного містечка.
питузатн. Може й забу- А бою ніякого й не бу
лось би усе, але ось після ло — гітлерівці заздале-
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гідь утекли... Ми ж того
не знали. Ішли всю ніч під
холодним дощем по неви
лазній багнюці зі зброєю,
речовим мішком... На сві
танку входимо у містечко.
Розвідка донесла — воро
га нема. Йдемо колоною.
Дивимось: назустріч жін
ки, старенькі, діти. Болга
ри. І неначе змовились —
з обіймами, з одним сло
вом;
/
— Брати!
Такі ж мокрі, як і ми,
стояли на вітрі й дощі, ви
глядали, ждали з отим сло
вом:
— Брати!
І досі не знаю, що ста
лося з нами. Хоч заболо
чені, зморені, але не йде
мо, а карбуємо крок —
туди до центру, до майда
ну, до мітингу, до черво
ного прапора, що його
тримає хтось із болгар...
От що, комсомолята, мо
же зробити з людьми од
не слово...

4. «Молодці?»
Юнь наша, хлопці й дів
чата, як вас не поважати,
як вас не любити?
Десятикласників
після
уроків покликали на тік
доочищати качани куку
рудзи. День восени ко
роткий, але до сутінок во
ни впоралися із своєю ку
пою...
Обтрушувались, жарту
вали. І тут підійшов заві
дуючий токо/л:
— Що я вас хотів би по
просити. Від душі, від усьо
го серця...
— Просіть...
— Он там біля підвалу
навезли картоплі... А по
радіо передали, що очі
куються приморозки до
п’яти градусів. Померзне
вона. Поможіть занести її
в підвал.
Всі замовкли, і в тій тиші
пролунав голос Сашка,
старости класу:
— А ще казали, що часи
Боярки давно минули. Дру
зі, дайош картоплю!
— Дайош картоплю! —
підхопили всі.
— Тоді слухайте наказ
номер один. Сергію, на
велосипед з село: негай
но повідом усіх батьків,
що ми затримались на
роботі. І в школу заїдь,
попередь. Ти, Валерію й
Оксано, організуйте наш
побут: розведіть багаття,
напечіть картоплі.
Картоплі було багато.
Не один причеп, Закінчили її заносити десь за пів
ніч. Втомились страшенно.
Сиділи біля багаття, ласу
вали пахучими духмяними
бульбами, і сіль аж хрумтіла на зубах.
Завідуючий током з ними не розлучавсь, а в кінці сказав:
— Спасибі вам, діти. Бу
ду пробити правління кол
госпу, щоб відзначили вас.
Може, безкоштовно авто
бус на екскурсію, А особисто скажу вам тільки
одне слово: всі
і
ви, і ти,
Сашко, і всі комсомольці — молодці!
І що та втома, ті важкі
центнери — все мине, за
будеться, а те слово жити
ме, його пам’ятатимуть...
* *

Слово! Ти завжди з на
ми — у великому і мало
му, у наших взаємовідно
синах, у роботі, в усьому
житті.
Слово! Будь же нам вір
ним другом, мудрим по
радником, надійним помічником!
Микола С7ОЯН.

с. Панчеве,
Новомиргородський
район.

З третього класу став займатися у автомодельному гуртку СШ № 22 Олег
КИСЕЛЬОВ. Нині він вчиться у СПТУ-8, де набуває професії газоелектрозварни
ка. Але хлопець не залишив занять у шкільному гуртку. Технічна творчість стала
улюбленою справою юнака, і він віддає їй весь свій вільний час.

м. Кіровоград.

Фото 8. САВЧЕНКА.

За покликом
серця

ЗАОЧНА СТУДІЯ .
«СІВАЧ»

Заняття заочної
літературної студії «Сівач»
веде член Спілки
письменників С?СР, поет
Валерій ГОНЧАРЕНКО.

притаманні і для інших її
віршів, хоч і написані во
ни не байдужою рукою.

Конверти
із аркуши
ками, змережаними пер
шими зіршованими впра
вами,
лягають на ре
дакційний стіл, приносячи
на паперових крилах три
вогу за сьогодення нашої
планети, радість щасли
вої юності і щемке почут
тя вірної любові. Ці ряд
ки, які часом схожі на
густий
частокіл багато
слів’я, все ж пульсують
напругою справжніх емо
цій. І це тому, що вони
написані
за
покликом
схвильованого серця.
Кіровоградчанку К. не
покоїть складна міжна
родна обстановка, загро
за ядерної катастрофи. їй
болить спогад про грізні
роки минулої війни. Про
це вона говорить так:
Чому ж і рокам
не згасити
Утрати прихований
біль?
О пам'ять, в віках тобі
жити.
Любий переможеш ти
бій.

У цій строфі є думка і
намагання автора сказати
і своє наболіле слово про
вселюдське горе. І здазалось би, все на місці: ви
триманий розмір, ніяких
претензій до рим (що час
то «підводять» наших по
чатківців), є пристрасть і
раптом...
«зашкутильгав»
останній рядок.
Ну, по-перше, не на міс
ці слозо «любий». В дано
му випадку потрібно го
ворити «який зазгодно». І
потім, перемагають у бою,
а не самий бій.
На жаль, подібні вади

«Чи в річці
Бобрннці айві
хоч бубирі?»
12 вересня цього року с
«Молодому комунарі» під
таким
заголовком
було
надруногано критичний ма
теріал про те. лк з сини
делних відповідальних то
вариші". систематично за
бруднюються річка Бобринка. До редакції надійшли
відлоеіді на критику. Зо-

Хотілось би назвати ще
один твір на цю ж тему
десятикласниці Н. Вона зу
міла по-своєму розкрити
тему війни і миру, не
вдаючись до трафаретних,
шаблонних закликів тощо.
Авторка на нашу думку
поминула той оманлизий
хід творчості, коли на
шлях поетичного слова ви
водиться не дутлка, а міль
йони разіз читані-перечитані сентенції про те, що
миру бажають всі люди
землі, за нього потрібно
боротися всім разом, дати
гідну відсіч імперіалістич
ним колам, які нарощують
гонку озброєння. Все це
правильно. Але справжня
поезія
живиться тільки
оригінальним,
глибоким
мисленням, свіжими ху
дожніми образами і своїм
баченням світу.
Дівчина назвала свій твір
«Квіти для миру». У ньо
му вона у дещо алегорич
ній формі розповідає про
те, що, побачивши за
бур'янену галявину, їй кон
че захотілось її прополо
ти, вирзати чортополох, а
на його місці посіяти кві
ти:
Хай квітнуть вони
В честь миру на землі,
А не для війни!

Шкода лише, що цей
вірш написаний настільки
невправно щодо техніки
віршування, що друкувати
його ще не можна. Ради
мо авторці активніше «від
відувати»
нашу заочну
літстудію.
Отже, коли рядки на па
пір лягають за покликом
серця, то, незважаючи на
свою неоковирність, вони
все ж доходять до читача.
Але чи завжди ми отри
нрема, голоса виконкому
Бобринецької районної Ра
ди народних депутатів М. М,
Синьогуб повідомляє:
«Кореспонденцію
обго
ворено на засіданні райей
конкому. питання про за
бруднення річки Бобринки
відходами
виробництва
маслозаводу розглянуто на
засіданні адміикомісії при
міськвиконкомі. На дирек
тора маслозаводу В. 0. Бе
резину
накладено адмі
ністративне стягнення у
вигляді штрафу. Намічено
ряд заходів щодо
поліп
шення
роботи по збере
женню природних багатств
у місті, серед них — будів
ництво під'їзної дороги до
ПОЛІЗ біологічної очистки

муємо твори початкуючик
авторів, які віршують за
велінням душі і совісті?
Будемо відвертими: часто
наші адресати пишуть то
му, що прийшла в голову
рима: хтось уперше зако
хався, а хтось уперше зазназ фіаско у коханні і
т. д. І тоді в редакцію над
ходять листи з категорич
ним
попередженням:
«Тільки вірші пишу я на
рускому язику. Мені так
зручніше». Щодо елемен
тарної грамотності автора,
то вона на всіх «язиках»
однакова. Щоб у цьому
переконатися, варто лише
почати читати вірші нашо
го початківця:
В страйЬ, где свище«
не погода...
Из нор вьіползали
буржуй проіглятие...

На сьогоднішню розмо
ву нас наштовхнули листи
Б. Шинкаренка, А. Бонда
ренко, І. Мамалата та ін
ших.

Тепер щодо минулого
домашнього завдання. Ми
пропонували вам написати
вірш чотиристопним хо
реєм. Найкраще це ви
йшло у кірозоградця Оле
га Велична. Хотілось би
йому порадити звернути
увагу на наголоси. Іноді
він ставить їх надто вже
довільно. А мова, хоч річ
і гнучка, все ж перекручу
вати її не варто.
Сьогодні ми з вами роз
глянемо розмір ямб. Що
таке хорей, ви дізнались на
попередньому занятті (див.
«Молодий комунар» за ЗІ
жовтня ц..р.). Ямб — це
теж двоскладова стопа,
але уже з наголосом на
другому складі (на відмі
ну від хорея).
Пропонуємо вам написа
ти ямбом вірш на довіль
ну тему. Зичимо творчих
успіхів і чекаємо від вас
листів.

та впорядкування са?ля<
полів до німця 1985 року.
Вирішується питання про
заміну номеннлатури про
дукції, яку випускає 'за
вод. що дасть змогу ефек
тивно використовувати на
явні очисні споруди».
Аналогічну відпогі.з-., на
діслав до
редакц-. і за
ступник голоси Бсиринецького міськвиконкому в. В.
Ткаченко.

--------- 4 стор.
та ІДКРИТТЯ в Олександ** рії молодіжного цент
ру «Фестиваль» — це по
дія не лише в житті його
господарів — молоді ви
робничого
об’єднання
«Олександріявугілля», але
й цілого міста. «Фести
валь» займає весь другий
поверх допоміжного кор
пусу малосімейного гурто
житку шахти «Ведмежоярська». Починається він, як
і театр, з роздягалки (по
рівняння не випадкове: під

«Молодий комунар»
ших
масових заходів);
ритм-балету; художниківдизайнерів; технічну гру
пу (до неї входять знавці
радіо- та
слайдотехніки,
освітлювачі, кіноаматори).
Очолюють секції Юрій Біланюк, Микола Бережний,
Галина Кальченко, Олек
сандр
Бабенко, Віталій
Лаврищев.

У ТВОЄМУ ДОВЙІ

Книголюби області вва
жають своїм першочерго
вим обов’язком знаходити
найактуальніші, найкорис
— Всі вони, — розпо
ніші книгй і розповідати
вів мені заступник секре
про них людям, пропагу
таря комітету комсомо
вати видання, що роз’яс
лу виробничого об’єднайнюють зовнішню і внутріш
ню політику партії, літе
ратуру для спеціалістів
1
ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ 1 усіх галузей народного
господарства.
Практика
показує, що така робота
найбільш продуктивна на
підприємствах і в навчаль
них закладах.
Первинні організації то
вариства разом з завод
ськими бібліотеками орга
нізовують бібліотеки-пересувки, в тому числі з фон
і1
___
дів особистих зібрань пра
цівників, проводять книж
час свята відкриття акти ля «Олександріявугілля» І кові виставки, експоната
ми яких стають книги з
вісти новоствореного цент К. Кочубей, — працюють
цікавих колекцій,
влаш
ру показали його гостям иа громадських’ засадах,
товують огляди-конкурси
дискоспектакль «Вічна піс віддаючи чи не увесь свііі
суспільно-політичної і на
ня кохання», який поста вільний час центрові... Од
уково-технічної книги.
вив і для якого написав хо нак робота секції далеко
З цього приводу я б хо
роші вірші Юрій Біланюк). не вичерпує всіх напрямів
тіла відзначити
роботу
Є у центрі затишна адмі його діяльності. 4—5 ра
первинних організацій то
ністративна кімната, де зів на тиждень гостинно
вариства книголюбів ви
збиратиметься
(власне, розчинятиме він двері для
робничого об’єднання по
вже збирається, і досить молоді міста. Тут відбува
сівалках «Червона зірка»,
часто) рада центру. Вели тимуться засідання клубів

ї

Що пропонує
«Фестиваль»

І

кий просторий зал вітальні
органічно доповнюють обо
в’язкові
підсобні примі
щення,
де зберігається
апаратура, матеріали, сце
нарії тощо. Приміщення
молодіжного безалкоголь
ного бару разом з допо
завер-
міжною кімнатою завер
шують ансамбль.
Всі ці кімнати лрикрашепі саморобною азбесто
вою плиткою, виготовле
ною із справді художнпцьййм хистом «прекрасною
Сімкою», яка вела (до гого ж нерідко в позаурочшій час) опоряджуй; льві
роботи: М. Самарцєвпм,
B. Вареником, В. Іванченком,
Л. Стародубовнм,
C. Лучком, О. Єрмаковим,
Л. Грузином (до речі, за
словами директора шахти
«Ведмежоярська»
В. К.
Осадчого, опоряджування
коштувало зовсім недоро
го, а досвідом цієї роботи
хлопці поділяться з усіма,
хто захоче запозичити йо
го).
Актив молодіжного цент
ру поділено на п’ять сек
цій: творчу (до неї вхо
дять самодіяльні актори,
режисери, сценаристи); ад
міністративну (ті, хто зай
мається організацією зу
стрічей. тематичних вечо
рів, проводів в армію, по
свячень у професію та ін
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чавуноливарного заводу,
виробничого
об’єднання
«Друкмеш», колгоспів «Ук
раїна»,
імені
Фрунзе
Олександрійського райо
ну, «Заповіт Леніна» Знам’янського району, імені
Ватутіна Новоукраїнськсго
району. Треба сказати, що
більше половини книголю
бів області — студенти,
школярі, учні ПТУ. На за
сіданнях
президії това
риства ми не раз обгово
рювали питання роботи з
книгою серед молоді. Ос
таннім часом популярною
стала така форма роботи,
як проведення єдиного
клубного дня книголюбів,
які мають на меті показа
ти роль книги у формуван
ні активної життєвої пози
ції трудящих,
розкрити
значення кожного кон
кретного твору в сучасній
ідеологічній боротьбі.
Серед переможців пер
шого Всесоюзного клуб
ного ДНЯ, ЩО ПрОХОДИЕ під
девізом «Книга й ідеоло
гічна боротьба», клуб кни
голюбів
«Роздум»,
що
існує при будинку культу
ри шахти «Світлопільська»

за інтересами, зокрема, лі
тературного клубу «Роз
дум», клубу тверезості.
ПРОБЛЕМИ, які об’єктивно існують у діяль
ності клубу, справді є. Хо
ча, звичайно, правильніше
їх було б назвати просто
«нсвирішеїшми
питання
ми». Йдеться про те, шоу
дискотеки центру (яка, до
речі, виросла з першого в
області, відомого не лише
в Олександрії днекоклубу
«Диско-60» — у день від
криття центру якраз внповнилося сім років од
дня його заснування) не
вистачає апаратури, а де
яка наявна потребує замі
ни. Залишається відкри
тим питання дообладнання
молодіжного безалкоголь
ного бару. І, хоч як це не
парадоксально звучить, але
й питання «життєвої пло
ті» — недарма
вже на
відкритті хтось подав про
позицію віддати молодіж
ному центрові й перший
поверх допоміжного кор
пусу «малосімейнії»... ІЦо
ж, побажаймо учасникам
«Фестивалю» успішно спра
витися з усім цим. Адже
від того у значній мірі за
лежить, наскільки цікавим
і змістовним стане завтра
дозвілля молоді міста.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Олександрія.

Перший сніг.

Фотоетюд С. КОВАЛЬЧУК.

КРОСВОРД
По горизонталі: 5. Льотчик-космонавт. 8. Старо
давня Греція. 9. Радянський
фізіолог, академік. 12. Квіт
ка. 13. Викопна жовта
смола. 14, Танець. 17. Ро
сійський винахідник одно
го з перших у світі під
водного чоенє. 18. Части
на шолома. 19. Гора в Єв
ропі. 21. Заступництво, під
тримка. 25. Легендарний
засновник Рима. 26. Росій
ський
зодчий XVI ст.
27. Договір. ЗО. Префекту
ра на
остроеі Хонсю.
31. Деталь музичного ін
струмента. 32. Наука про
гриби.

«Молодей коммунар» —
орган Кировоградского

областного комитета

ЛКСМ Украины.
На украинском язике.

НАША АДРЕСА:

Зі6050. МПС,
м. Кіровоград,
вуя. Луначарськсго,
БК 00679. Обсяг 0.5 ДРУК. ари.

По вертикалі: 1. Стале
вар, зачинатель стахановського руху. 2. Пастка.
3. Російський сувенір. 4. Га
зета в Югославії. 6. Якут
ський епос. 7. Аргентінська
письменниця. 10. Льотчик,
герой Великої Вітчизняної
війни. 11. Широка вулиця
з алеями. 15. Білоруський
поет. 16. Африканська от
руйна змія. 20. Професій
ний революціонер. 22. Фа
сон одягу. 23. Пісня пер
ших років Радянської вла
ди. 24. Буква грецького ал
фавіту. 28. Поема Т. Шев
ченка. 29. Позивний сигнал
командира корабля «Союз-27».

міста Олександрії. Клуб
нагороджено
Дипломом
Центрального
правління
ВТК і першою грошовою
премією. Почесною гра-мотою нагороджена член
цього клубу Т. А. Вакулова.
Я вже говорила про на
ші контакти з бібліотека
ми. Насамперед хочу від
значити обласну бібліоте
ку для
юнацтва імені
О. Бойченка.
Зокрема,
спільними зусиллями вті
лена нова форма роботи
у вигляді фестивального
калейдоскопу, присвячено
го московському форуму
юності планети.
У травні цього року наш
народ, все прогресивне
людство відзначало 40-річчя Перемоги над фашиз
мом. Наше товариство ра
зом з облкниготоргом, об
ласним бібліотечним ко
лектором, обласною ме
дичною бібліотекою пов
ністю укомплектували біб
ліотеку госпіталю інвалі
дів Великої Вітчизняної
війни.
Юні книголюби області
взяли участь у республі
канській виставці дитячо
го екслібріса, присвячено
го Дню знань. Перша пре
мія і дві третіх вручені на
шим членам.
У багатьох книголюбів
зібрані унікальні бібліо
течки, скажімо, за спеці
альністю. Наприклад, Л. В.
Дмитришин,
завідуючий

Надія Московчук ніби й
зараз бачить перед собою
ту картину. Бо вже й чо
ловікові своєлау не раз
переповідала, та й сусі
дам, знайомим. І завжди
по закінченні оповідки,
слухачі непевно хитають
головою (чи то одобряють,
є може й засуджують),
мовляв,
всяке Б житті
трапляється. Якби ж то
можна вгадати, як боно
там далі буде. Та кожен
хоче своїй дитині добра.
Дивно тільки якось.
Стояла вона того чере
невого дня із бабою Салиєонихою на порозі мага
зину. Купили чого там бу
ло треба, «та вже збирали
ся по домівках, коли це в
баби карбованець з рук
вислизнув. Обоє ніби по
команді зігнулися за гріш
ми. Але крім Надіїної пух
кої та бабиної зморшку
ватої до папірця потягле
ся третя рука. Долоня бу
ла широкою і міцною,
раз по раз вкрита дрібним
ластовинням, як і все об
личчя господаря. Оця тре
тя рука виявилася найпроворніша, і, почувши
«візьміть, бабко», обидві
жінки звели очі на юнака.
Вони знали його. Це був
Андрій Дмитра Остапоеого (здасться це навіть не
діда батькового, а прадіда
звали Остапом — так те
г.о-батькоеі унаслідували
Поліщуки у спадок).
Видивилася на нього На
дія, а вже коли йшли з ба
бою додому, сказала:

будинком тваринника кол
госпу імені Б. Хмельницького Ульяновського райо
ну. Його особиста бібліо
тека нараховує 1200 при
мірників і відкрита для
громадського користуван
ня. В 1983 році він став
переможцем Всесоюзно
го огляду на кращу осо?
бисту бібліотеку. І таких
книголюбів у нас чимало.
Нині у період підготовки
до XXVII з'їзду КПРС ми
активізували роботу. На
самперед поліпшили ді
яльність університетів «Кни
га», використовуємо всі
форми для активізації ви
ховної і культосвітньої роїботи по місцю проживан-^^к
ня трудящих, розширєннЯ^
цільового розповсюджен
ня книги. Обласна орга
нізація товариства планує
провести зустрічі і бесіди,
присвячені історії партії і
держави, актуальним ■ пи
танням трудового і суспільного життя країни.
Прагнемо
розширити в
цей період рух під деві
зом: «Ленінську книгу —
в кожну сім’ю».
І, звичайно, першочер
гове наше завдання —
естетичне виховання моло
ді засобами літератури.
Бо література — основа
нашої вітчизняної культу
ри.
Б. ЗАПОРОЖЕЦЬ,
відповідальний секре
тар обласного това
риства книголюбів.

— Шкода цього хлопця:
і роботящий, і привітний,
совісний, але ж рудий аж
палас! Хто за нього заміж
піде? Мені якби його при
судили...
— Еге, — перебила її
міркування баба Саливониха, — ерлом’яний пару
бок та золоту дівку бере.
На всякий
товар свій
купець знайдеться.

*
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— Правду казала ба
ба, — педумки розмовляє
сама з собою Надія. —
Але ж чого це Моя Ма
рійка виявилася крайньою?
Всі ж кажуть кращої від
неї е селі немає: мов пи
сана. Де вона його зустрі
ла? Що в ньому знайшла?
Перший раз як побачила
їх разом біля воріт, дума
ла — присмерк, привиді
лося. Василя посилала —
таки він. Скільки Марійку
не вмоеляли. Замикали в
хаті. Як затялася! Молода
ж іще. Дарма, каже, що
мені сімнадцяти немає,
все одно Андрія нікому
не вступлю.
Всміхнулася мати і по
шепки проказала:
— Дивно в житті буває.
Руде «щастя».
Пальцями пйпестила кві
ти на доччиному віночку.
Завтра весілля.
Е. ПОНОМАРЕНКО.
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