с

Иуввогрддсьиа «бват
Чатои

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

^у^ Виходить з 5 грудня 1939 р.

Четвер, 13 листопада 1986 року

№ 136 (3799).

я"Я

Як ми вже повідомля
ли, 6 листопада в Гай

вороні

па

площі

відбулося

Радянській
уро

чисте відкриття пам’ят
ника В. 1. Леніну.

Він став даниною все
народної
любові
до
вождя, ще одним свід
ченням вірності радян
ських людей ленінським
заповітам. Цю вірність
трудящі міста і району
підтверджують ударною
працею на колгоспних
полях і фермах, в цехах
промислових підприємств.
Пам’ятник
вождеві
світового
пролетаріату
споруджено на прохан
ня трудящих району за
проектом
скульптора
А. С. Фуженка та архі
текторів Т. Г. Довжен
ка і А. Г. Чемериса. Ви
готовлено монумент у
Київському творчому ви
робничому
об’єднанні
«Художник» Художнього
фонду УРСР.
О. ПАВЛИЧУК.
На знімну: пам’ят
ник В. І. Леніну в Гай
вороні.

Передз’їздівську естафету від комсомольських ор
ганізацій Устинівського та Долинського районів
приймають спілчани Новоархангельського та Добровелнчківського районів. На повірці — робота коміте
тів комсомолу по військово-патріотичному вихованню
юнаків та дівчат. У виховному процесі на цьому на
прямі має бути комплексний підхід, чіткий контакт
в діяльності комітетів комсомолу з профспілковими,
дтсаафівськими, спортивними, іншими громадськими
організаціями.
В повій редакції Програми КПРС вказується:
«Важливим завданням ідейно-виховної роботи ли
шається військово-патріотичне виховання, формуван
ня готовності захистити соціалістичну Вітчизну, від
дати їй усі свої сили, а якщо треба буде, і життя».
Звідси — орієнтир для активізації роботи райкому
комсомолу, первинних організацій, в цьому має визна
читись кожен член ВЛКСМ.
(Матеріали з Новоархангельського та Добровеличківського районів читайте на 2-й сторінці).

ЦИФРИ І ФАКТИ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

У Всесоюзному по
ході «Шляхами
слави
батьків» беруть
участь
4200
робітників, кол
госпників, школярів. До
пошукової роботи залу
чено 1250 юнаків та дів
чат. В туристичній екс
педиції «Моя Батьківщи
на — СРСР» беруть
участь 3500 школярів.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

@ На території райо
ну працює 6 музеїв та
17 історико-краєзнавчих
кімнат,
Кам’янецький,

Сьогодні попереду
•

відбито підсумки соціа'^стичного змагання мо
лодих доярок і доярів об г
ласті за десять місяців ро
ку. Таким чином, сьогодні
попереду:
Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз»
Знам’янського району — надоїла
4993 кілограми молока від
кожної корови'
Надія ТРУБАЛЕВИЧ з
колгоспу імені Куйбишсва
Гайворопського району —
4930.
Марія КОВАЛЕНКО з
колгоспу «Союз» Знам’янського району — 4817.
Тетяна ЛАДАНЮК з
колгоспу «Мир» Гайворонського району — 4298.
Наталя ВЕРБОВА
з
колгоспу «Союз» Знам’ян- , 1
ського району — 4010.
Раїса X ВАСТА з кол
госпу імені Шевченка НовГДкїківського району

Сергій ЧУР з колгоспу
імені XXV з’їзду КПРС
Онуфріївського району —
3906?
Світлана ХИЖНЯК з
колгоспу «Первое мая»
Маловисківського району
— 3885.
Антоніна ЛЮБЦОВА з
'колгоспу «Первое мая»
М аловнсківського ра нону
— 3876.
Петро КОНДРАТЮК з
колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
9868.
Любов
САНЖАРА з
колгоспу «Союз» Знам’янського району — 3850.
Ніна КОТОВА з рад
госпу
імені Димитрова
М^нівсбкого району —
35Ж

ТРУДОВИЙ

РИТМ ХІІ
ПЯТИРІЧКИ

Л7’ ОЛЕКТИВ тваринників
першої молочнотовар
ної ферми нашого колгос
пу, яку очолює молода за
відуюча Віра Березнюк, до
строково, до 69-ї річниці
Великого Жовтня, виконав
план першого року два
надцятої
п’ятирічки по
надоях молока. Від кож
ної корови тут одержано
близько чотирьох тисяч

кілограмів високосортно
го молока.
Недавно колектив тва
ринників виступив з цін
ною ініціативою — до 70-ї
річниці Великої Жовтневої
соціалістичної революції
виконати план двох років
п'ятирічки. А доярка Ме-

ланія Василівна Бучок зо
бов’язалась вже в цьому
році досягти п’ятитисяч
них надоїв.
У кожному підрозділі
господарства нині розумі
ють: рух колективу вперед
неможливий без постійно
го пошуку і впровадження
нового, прогресивного. Як
кажуть, на місці стояти
меш — нічого не мати
меш. На фермі не стоять
на місці. Але ж і завдан
ня поставлені серйозні,
нелегкі. Чи реальні вони?

Кальниболотський, Підвисоцький та Надлацький
музеї носять звання на
родних.
О Збірні команди во
лейболістів, футболістів
з колективів фізкультури
змагаються
за
призи
пам’яті
Героя
Радян
ського
Союзу П. С.
Гришка.

В нинішньому році
кращі спортсмени
ра
йону стали третіми при
зерами обласного фіна
лу з багатоборства ГПО
на призи газети «Ком
сомольская правда».

Так, реальні. І частко
вою відповіддю є переви
конання колективом пер
шої ферми річного зав
дання. А запорука успіш
ного
виконання
плану
двох років і п’ятирічки в
цілому — в людях. В ТИХ,
хто тут трудиться.
І все ж є над чим ще
працювати. Зокрема, комітету комсомолу., Його
роль, як показав час, мо
же бути вагомою для чіт
кої ритмічної роботи тва
ринників. Скажімо, на пер

Ціпа 2 коп,

ЦИФРИ І ФАКТИ
ДОБРОВЕЛ ИЧ НІ ВСЬКИ Й
РАЙОН
37 комсомольськомолодіжних
колективів
району щороку стають на
Вахту пам'яті, зараховую
чи в свої бригади, зміни
героїв-земляків,
воїніввизволителів. З іменами
героїв включились вони в
передз’їздівське соціаліс
тичне змагання за достро
кове виконання Хфоїх зо
бов’язань.
@ При районному історико-краєзнавчому музеї
працює народна самоді
яльна
кіностудія
«Па
м’ять», яка вже створила
чотири фільми на патріо
тичну тему.
Хо) На останньому етапі
походу «Шляхами слави
батьків» юнаки та дівчата
разом
з краєзнавцями
встановили імена 64 вої
нів, котрі героїчно заги
нули під час визволення
району від німецько-фа
шистських загарбників.
Щомісяця
райком
комсомолу разом з редак
цією райгазети «Сільське
життя» випускає військовопатріотичну сторінку «Слу
жу Вітчизні», де публікую
ться матеріали про учас
ників Великої Вітчизняної
війни — вихованців район
ної комсомольської орга
нізації, воїнів, котрі вико
нували свій інтернаціо
нальний обов'язок на аф
ганській землі, юнаків, які
нині служать в Збройних
Силах СРСР.

оператор
на Нехожена,
установки
холодильної
Василь Жельман.
Друга молочнотоварна
ферма колгоспу сьогодні
більше схожа на тварин
ницьке містечко. В недав
но збудованих приміщен
нях є чимало механізмів.
Тут кормоцех, кілька при
міщень для молодняка ве
ликої рогатої худоби, бу
динок для
працівників
комплексу, магазин. Поки
що тут створено кращі
побутові умбви для пра

ТАКА НЕВЕЛИКА, АЛЕ КОНКРЕТНА СПРАВА

■ і/
ж
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Упораешись з польовими роботами, механізатори колгоспу імені Дзержинського Устинівського району взялися ремонтувати техніку. Перед у змаганні ведуть
молоді механізатори, об’єднані в комсомольсько-молодіжний колектив. А разом
з цим вони вирішили капітально відремонтувати й гараж та інші виробничі при
міщення.
На знімку (зліва направо): групкомсорг НМК Федір ЗИМА та водій Віталій
ЛИЧМАН ремонтують автомобільний двигун.
Фото В. РУДНИКА.

шій фермі свого часу су
тужно було з кадрами.
Кульгала, так би мовити, і
трудова дисципліна.
Ра
зом — правління колгоспу,
партійна, профспілкова і
комсомольська організа
ції — предметно зайня. лись підбором і розста
новкою кадрів, створен
ням їм належних умов
праці. Одночасно дбали і
про зміцнення дисципліни
на робочих місцях, насам
перед серед доярок.
Буду відвертим, трапля
лись на фермі різні пору
шення, невихід без по
важних причин на робо
ту, скажімо. Тепер про
подібне вже забули. Оно
вився більш як наполови
ну колектив, механізували
роздачу кормів, доїння і—
стало легше працювати.
Разом з такими досвідче
ними майстрами доїння
як депутат районної Ради
М. В. Бучок, депутат мі
ської Ради С. О. Ковален
ко, іншими по крупицях
збирають досвід комсо
молки, молоді доярки На
талка Жельман. Валенти-

цюючих, ніж на першій
фермі. Часті гості тут —
старшокласники
міської
середньої
школи', імені
В. І. Леніна.
У колгоспних планах є
такий конкретний пункт—
побудувати для працівни
ків
першої
бригади,
доярок і механізаторів
будиночок побуту. Тут має
бути профілакторій і на
віть сауна. Тоді після ви
сокопродуктивної
праці
буде можливість добре
відпочити. Якось в комітеті комсомолу виникла
ідея обладнати там до
всього кімнату психологічного
розвантаження.
До речі, це не така вже й
складна справа, варто ли
ше всерйоз
зайнятись
нею, заручитися підтрим
кою правління колгоспу, і
діло буде зроблено.
Цю справу ми, комсо
мольці, взяли на себе. І
доведемо її до кінця.
С. ТРАЧ,
секретар комітету ком
сомолу колгоспу «Ро
дина».
Маловисківський район.
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«Молодий комунар»

2 стор

Ш’ЯТЬ вшшчн
За кілька днів до 40-річчя Великої Перемоги
в
Добровеличківці
було
відкрито
історико-краєзназчий музей, який став
справжнім центром
вій
ськово-патріотичного ви
ховання юнаків та дівчат.
Нещодавно тут побував
уже 25-тисячний відвіду
вач.
Сотні експонатів — це
неабияка реліквія.
Біль
шість їх віднайдено в хо
ді пошукової роботи під
час походу «Шляхами сла
ви батьків», операції «Зга
даймо
всіх
поіменно»,
експедиції «Літопис
Ве
ликої Вітчизняної. Під час
останнього етапу походу
«Шляхами слави батьків»'
встановлено нові імена—

досі невідомих полеглих
героїв, написано спогади,
зібрано фотографії фрон
товиків, котрі тепер
ве
дуть виховну роботу се
ред молоді.
Як саме експонати му
зеїв
використовуються
під час
героїко-патріотичних акцій? У нашому
музеї, наприклад, влашто
вуються не просто
екс
курсії його залами. Тут
відбулися уроки мужнос
ті, присвячені XX з'їзду
ВЛКСМ. Школярі пере
глянули стрічку нашої кі
ностудії про командира
партизанського
загону
прикордонника Олександ
ра Терлецького. Краєзна
вець Д. Д. Проскоченко
розповів школярам про

делегатку IX з’їзду Ленін
ського комсомолу
Анастасію Балан, портрет якої
експонується в музеї. Бу
ла тут також розмова про
комсорга батальйону Лео
ніда Осадчого, армійську
розвідницю Таню Панову
та інших.
Черзоні слідопити від
найшли портрет гвардійця
В. С. Самойленка і ні
мецьку карту з планом
«Барбаросса». Це він, наш
земляк, відібрав її в по
лоненого ним гітлерівця
біля стін Сталінграда. І до
ніс її аж до стін Берліна.
Там і написав власноручно
на тій' карті: «Ось вам і
план «Барбаросса».
Напрями в роботі номітетів комсомолу і праців
ників музею по військово-

патріотичному вихованню
молоді урізноманітнюються.
.Працюють кілька клубів —
ветеранів Великої Вітчиз
няної, молодого воїна, діє
пересувний кінолекторій.
Влаштовуємо ми, .напри
клад, змагання на приз
Олександра
Терлецького.
Перед початном стартів
учаснини турніру відвіду
ють музей. Йдуть хлопці в
армію. Тут, в музеї, ми
влаштовуємо для них зуст
річ з їх старшими товаришами, які виконували свій
інтернаціональний обов’я
зок в ДРА. Ось пішли слу
жити
на заставу імені
Олександра
Терлецького
Микола Черніченко з Нововікторівни, Микола Тарасов
з Помічної, Анатолій Мель
ниченко з Новостанкуватого, Володимир Хмура з
Тернового, Володимир Калічак з Федорівни. Молодь
цих сіл в день проводів
юнанів на армійську служ
бу також побувала в му
зеї, переглянула фільм про
нашого земляна.
Коли в школах, комсо
мольських
організаціях
колгоспів влаштовуються
читання, бесіди про ле

нінські заповіти, про за
хист соціалістичної
Віт
чизни, то також широко
використовуються
мате
ріали лекторію
музею.
Є тут, скажімо, експози
ція про уродженця Новолутківки Якова Стрижака—
коменданта Московсько
го Кремля, котрий не раз
зустрічався з Леніним.
Практикуються
виїзди
членів кінолекторію в ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи. Свої фільми са
модіяльна
кіностудія
«Пам’ять» показує на по
льових станах тракторних
бригад, на тваринницьких
фермах. А потім — зу
стріч з червоними слідо
питами, розмова про те,
як вести пошук, як краще
використати зібраний ма
теріал у роботі по військо
во-патріотичному
вихо
ванню юнаків та дівчат.
Сьогоднішній
подвиг

НАШ КОМЕНТАР

Мужність
від випробувань

У Новоархангельському районі стали традиційними зустрічі юнаків та дівчат
із солдатськими вдовами.

На

знімку:

солдатських вдів вітають школярі Підвисокого.
Фото П. ЦИМАХОВСЬНОГО.

УШ ИРАСТ ДУХОВНОГО...
Є свята і будні. Є дні,

ка. Це його листи читали
учні в кожному класі. Чи
які надовго залишаються тали спочатку фронтові
листи, а потім і його. Ва
в нашій пам'яті. З них — лерія:
витоки

наших

високих

устремлінь до великого і

прекрасного. До омріяно
го.

...25 лютого 1986 року.

Новоархангельська серед
ня школа.

У кожен клас

заходили ветерани партії

і комсомолу.

«Ви, напевне, думаєте,
що десацтпгтки--лише ї)Ігають і стрибають. Треба за
тратити багато зусиль і
терпіння, щоб стати май
стром своєї справи...
Скільки потрібно муж
ності, щоб сміливо зроби
ти перший крок у небо,
перемогти себе! Тут по
трібна моральна витримка,
фізичне загартування.
Серед нас, воїнів, живе
такий довіз: «Якщо смерть
дивиться товаришеві у ві
чі, то відведи її погляд на
себе і за товариша — у во
гонь і воду».

•— Сьогодні у зоренос
ній Москві
розпочинає
Коли в райкомі комсо
свою роботу XXVII з’їзд молу дізнались про цю по
Комуністичної партії Ра дію в Нерубайській де
дянського Союзу...
сятирічці, то було запро
опублікувати
Ветерани
розповідали поновано
лист
Валерія
Штапька в
про свою юність і дороги
життя, на яких вони воз районній газеті. І незаба
величились. А школярі ром його читали в усіх
декламували вірші радян школах району...
ських постів:
Це лише кілька з тих ба
Нічого нам у спадщину
гатьох заходів, що було
по занутках не сховано,
проведено в цьому році в
Зате ми здобули собі
усю нрасу духовного,
комсомольських організа
Зате, коли вже любимо —
ціях і які стали предме
то до краплини вірності,
Зате, коли вже, мріємо — том для узагальнення дос
то з верховини вічності...
віду роботи по військовоТак, топ день новоар- патріотичному вихованню
хапгельські школярі па молоді. На пленумі райко
м'ятатимуть довго.
му комсомолу, де тривала
...У Нерубайській деся розмова про підготовку
до
армійської
тирічці па видному місці юнаків
виставлені портрети
ко служби, визначались на
лишніх вихованців школи. прями їх виховання, пе
Серед них і портрет ком ред комсомольським акти
сомольця Валерія Штань- вом була поставлена вп-

мога: у цін справі треба
мати комплексний підхід.
Передусім зроблено на
голос на активізацію похо
ду «Шляхами слави бать
ків». Підкреслювалось: по
хід — це- не лпіно далекі-}
близькі подорожі, туди, де
у роки Великої Вітчизняної
точились
кровопролитні
бої з ворогом, не лише зу
стрічі з ветеранами, пошу
кова робота, збір матеріа
лів для музеїв, кімнат бо
йової слави. То і трудові
десанти, і' героїко-патріотичні акції безпосередньо
в трудових колективах, які
зарахували у свої бригади
героїв-земляків, цс і доко
рінна перебудова в справі
підготовки значківців ГПО.
А проблем у цьому бу
ло чимало. Комсомольські
активісти- проаналізували
зроблене в напрямі вій
ськово-технічної підготов
ки, фізичного загартуван
ня юнаків і дівчат. На
приклад, після того, як до
призовники складуть нор
мативи ГПО, перепідго
товка не продовжується.
Тож па звітно-виборних
комсомольських
зборах
ми всюди ставили вимогу:
кожен комсомолець має
скласти залік з фізичної
та військово-технічної під
готовки. Адже бути гото
вим до випробувань може
лише тон, який загартує
себе не тільки духовно, а
й фізично, набуде прак
тичних павичок.
Т. ЩЕТИНА,
другий секретар Новоархангельського рай
кому комсомолу.

Ч? РОКИ мужності, вечори бойової сла& ви, пошукова робота, шефстзо над
інвалідами війни, солдатськими вдовами,
активізація роботи музеїв — всі ці зеходи в значній мірі допомагають поглибленню військово-патріотичного виховання юнаків та дівчат. Та духовний
гарт має бути неаід’ємний і від фізично
го. Ось ішли служити комсомольці з се
ла Копенкуватого Василь Кротюк, Ми
кола Кіт, Володимир Задорожний, Ігор
Пелюх, Григорій Химич. Всі вони мали
технічну спеціальність, але заліку з фі
зичної підготовки за програмою комп
лексу ГПО перед призовом в армію не
складали, хоч раніше виходили на спар
такіадні старти. Так і в деяких інших
колективах фізкультури. Якщо останнім
часом в Новоархангельську проводи
лось чимало цікавих змагань з участю
допризовників і призовників, то на міс
цях тут не було чіткої системи.
Голова райспорткомітету А. Литвинюк
тепер зауважує:
— У кожному колгоспі є інструктор
по спорту. Він і секретар комітету ком
сомолу. Чим в першу чергу займатись
молодій людині, на яку покладено ці
обов’язки — внутріспілковою роботою
чи організовувати спортивні змагання,
залучати молодь до занять в спортианих секціях? Більшість ще й досі не визначилась в цьому. І тому в протоколах
часто вигадані цифри: юиек не склав
нормативу з плавання чи на вогневому
рубежі, йому ж зараховують залік і
вручають значок ГПО. Та не всюди так.
Справді, в районі є добрі приклади,
де питання військово-патріотичного ви
ховання невід'ємні від хорошої спор
тивно-масової роботи. Так, комітет ком
сомолу колгоспу імені Калініна, де сек
ретарем Юрій Ніхолаєв, націлив актив
на пропаганду нормативів і вимог комп
лексу ГПО; лекції, бесіди, зустрічі з
провідними спортсменами, популяриза
ція досягнень чемпіонів ГПО. Інструктор
по спорту Олександр Бойко разом з
фізоргами
займається безпосередньо
проведенням турнірів за програмою
фізкультурного комплексу,
влаштовує
спартакіадні поєдинки.
Тут, у Кам’янечому, зразкова спортив
на база, яку обладнали для себе самі
комсомольці — тир, спортзал, автомістечко, комплексний майданчик
ГПО,
легкоатлетичні сектори з твердим по
криттям. Вони ніколи не пустують — за
чітким графіком на старти виходять ме
ханізатори, тваринники, водії, влашто
вуються товариські зустрічі зі старшо
класниками місцевої десятирічки.
І ще одна думка А. Литвинюка слуш
на: на місцях з майбутніми воїнами,
значківцями ГПО мають працювати ви
сококваліфіковані
спеціалісти, тільки
разом з тими, кому видано посвідчення
громадських інструкторів. Лише
тоді
буде конкретна віддача.
І ось взялись предметніше за розв’я
зання цієї проблеми. В районі підготу
вали спортсменів-фахівців, які очолили
колективи фізкультури, спортивні секції
тощо.
Зроблено певний крон до зростання
масовості. Є висококласні спортсмени,
новоархангельці успішно виступають на
обласних спортивних змаганнях. Пред-

також буде історією, а її
писати треба, не відкла
даючи на потім. І тут, в
нашому музеї, є зал про
наше сьогодення. Є екс
позиція, яка розповідає
про
радянських воїнів,
котрі здійснили подвиг у
наші дні. Вона повсякчас
поповнюється.
Ми вже
маємо матеріали про воїна-інтернаціоналіста
В
силя Суботу,' котрий
подвиг на афганській зем
лі нагороджений орденом
Червоної Зірки і медаллю
«За відвагу».
Жива пам’ять про зви
тяжців. Вона кличе юних
до світлих високих устрем
лінь. Вона закликає до
Вчить
мужпильності,
ності.
В. НОГА,
Добрсведиректор
личківського історикокраезнавчого музею.

метніше почали працювати культурноосвітні комплекси, організовуються ве
ликі театралізовані спортивні свята.
Патріотичними акціями вважають новоархангельські турніри на призи пам’я- ?
ті героїв-земляків. Це не просто поєдин
ки, де має визначатись сильніша коман
да, якій райком комсомолу вручить свій
кубок. У ході підготовки до цих турні- h
рів в усіх колективах фізкультури влаш- і
товуються зустрічі з ветеранами війни,
які розповідають про героїв-земляків, а
вчорашні воїни (передусім ті, котрі по
вернулись з нагородами з афганської
землі) ведуть розмови про значимість !
фізичного загартування.
Але фізкультурним активістам району [
1 працівникам райкому комсомолу треба і;:
ще частіше бувати в колективах, щоб
набутий досвід передати там, де ще
спортивно-масова робота на низькому
рівні. Передусім тут мають усунути про
галину в пропаганді нормативів і вимог
комплексу ГПО. Старти за програмою
фізкультурного комплексу слід прово
дити в колективах за чітко виробленим
графіком, бачачи кінцевий результат.
і
а ЯК в цьому напрямі в Добровеличківському районі? В райкомі стверд
жують: двічі на рік влаштовуються
спартакіадні поєдинки допризовної і .
призовної молоді, змагаються юнаки та
дівчата за призи пам'яті героїв-земляків
В. С. Моргуненка, О. С. Терлецького,
П. С. Шемендюка. Це — змагання ра
йонного масштабу. А на місцях?
Масовістю добровеличнівці поки що
не можуть похвалитись. Наприклад, чис
ло тих, хто займається фізнультурою і
спортом за останні п’ять років збільши
лось всього на 57 чоловік (по області —на
37 тисяч), а підготовлених значкївцй^
на... одного. В статистичному звіті а» ?
миться: за роки минулої п’ятирічки гйдготовлено ЗО 700 значківців. Який же
якісний показник тепер? Обласна комісія
ГПО встановила, перевіривши 500 тих, &
що склали нормативи, і виявила: 175 з
них не можуть підтвердити нормативу.
Про те, що комітети комсомолу не
займаються предметно впровадженням ij
в дію фізкультурного кол'.плексу свід- а
чить і той факт, що добровеличківці и
«пасуть задніх» на обласному фіналі з я
багатоборства ГПО: в 1981, 1984 роках |
займали 19 місце, а останні два роки іч
зовсім не беруть участі в змаганнях.
Можливо, на звітно-виборних зборах у
комсомольських організаціях це стурбу
вало спілчан? Цього не скажеш. Напри
клад, о звітній доповіді секретар коміте
ту комсомолу колгоспу імені Кірова Ва
лентина Ночергіна лише зауважила, що
юнаки та дівчата обладнали волейболь
ний майданчин, але тут не змагаються.
Про комплекс ГПО — жодного слова, про
складання заліку з фізичної та військовотехнічної підготовки — також. Є в районі
2 стадіони, 10 стрілецьких тирів, 24 спорт
зали, 135 простих спортивних майданчи- ї
нів, ЗО футбольних полів. Але питання
про їх ефективне використання досі не
стало актуальним для принципової роз- !
мови на комсомольських зборах,
у- ■
мах райкому комсомолу, хоч, ск.
о, і
комсомольці з колгоспів імені Л
а,
імені Ворошилова, «Зоря комунізму» не
приходять на спортивні майданчики на
віть у вихідні дні. 1 районний стадіон не
обладнаний всім необхідним, щоб тут
можна було провести масові змагання з
усіх видів спартакіадних програм. Облспортномітет виділив матеріали для твер
дого покриття секторів, бігових доріжок.
Однак бракує комсомольської ініціативи,
щоб взятись за розв’язаня цієї проблеми.
Так, активізація роботи в цьому на
прямі залежить в значній мірі від ком
сомольської ініціативи, новизни в діяль
ності комітетів комсомолу. І якщо но
воархангельці почали пошук невикори
станих резервів, то добровеличківці
працюють по-старому. Звідси й спад в
роботі по підготовці молоді до служби
в армії, звідси й перепад в комплексно
му підході до виховної роботи.
М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».
Новоархангельський —
Добровеличківський райони.
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Оксана СТЕПАНЕНКО

СОЛДАТИ ВІТЧИЗНИ

Першими з поетичної
пошти прочитала
вірші
Катерини Терентьєвої а
Кіровограда. Саме рядок
ОДУЖЛ з них і дав назву
цьо"
оглядові листів.
Вірші К. Терентьєвої, на
друковані в газеті, дово
дилось читати і раніше. У
них — живі, тривожні по
чуття за долю людини,
народу, мистецтва пісні і
слова, прагнення до висо
ких ідеалів, пристрасть,
емоційна
напруга.
На

переживання, втілити їх у
слово. А без цього вірші
не хвилюють, не виклика
ють співпереживання. По
езія і байдужість — речі
несумісні.
Чимало спорідненого зна
ходимо і в циклі віршів
Людмили Азамат. В них
більше душевного і духов
ного досвіду: тут і гірко
та зради, і пристрасні оп
тимістичні почуття до ко
ханого, з яким не склало
ся щастя, і материнська

«Душа заочнад:
мовчати
більш
Є може...»
жаль, і недоліків чимало;
риторичність, дещо
армова
хаїчна, невиразна
ук(авторка пише вірші
раїнською і російською
мовами); в віршах- чима
ло відомих усім істин, які
підносяться, як оригіналь
ні; в техніці вірша часто
відчутна невправність.

В одному й тому ж вір
ші «Володимиру Маяковському» є рядки щирого
'захоплення
улюбленим
поетом:
«Он заклеймил пером
каленным
убожество мысли,
ничтожество духа
не фразой слащавой.
а словом ядреным
коснулся резко он
_ нежного слуха».
А •.^,-уч — просто пародійн. сентенції типу:
«берясь за перо и бумагу,
помни о дятле, поэт,
жучкам, ну п разной там
дряни
стучи и выстукивай
«нет».
Отже, побільше вимог
ливості і самокритичності
до себе.
Юне кохання,
перше
справжнє почуття пульсує
у вірші студентки Олени
Федоровой До речі, вдві
чі приємно зустріти в ін
тимній ліриці цю тему,
яка, як відзначив у статті
«Ціна любові» Л. Жухомир»,
вицький («Новый
1986, № 8), майже зовсім
щезає в сучасній ліриці.
Дівчині вдалось створити
художні образи закоха
них, знайти щемні слова,
свіжі порівняння, щоб передати^^расу й чарівність
«самого^ утреннего чув
ства», як назвав любов
письменник Ю. Рюриков.
А біда музика для нас
лише бриніла,
Від щастя плутаючи
ноти-пе.тіостки...
І ми самі уже
не розуміли:
То я. чи світлоока ніч,
То — білокрилий сад.
чи ти?
Першому коханню при
свячені і цикл з п'ятивір
шів — Наталки Д. з Кіро
вограда. Є в них радість і
біль, гордість і прощення,
зневіра і віра. Здебільшо
го витримані й елемен
тарні вимоги до техніки
вірша. Але нема поки що
свого індивідуального ба
чення світу через худож
ні обр^и. Не вистачає
НаталаЯ^Ййіння художньо
>смисл«ти свої почуття і

любов. Але, знову ж, ав
торці
бракує
майстер
ності, щоб вмістити сеої
почуття у художню фор
му. Відчувається, що лю
дина обізнана з поезією,
багато читає, але теоре
тичне знайомство поки що
не дає практичних здобут
ків. У віршах не витрима
но ні розмір, ні ритм, ні
рими, мало знахідок —
образів, метафор, порів
нянь,
невправна
мова
(хоч варто Людмилу по
хвалити за пошук неоло
гізмів, за розкутість і си
лу емоцій).
Світлана Каркович і Гет
лина Краснощок прислали
по віршу, які присвячені
батькам. Відчувається, що
люди ці заслуговують лю
бові і поваги, але ж вірші
ще недосконалі. Тому,
вибачайте, дівчатка,
по
здоровляти гарних мам і
тат не дуже гарними вір
шами газета не може.
Краще запишіть їх у сі
мейний альбом — це бу
де дарунок, пам’ять і
своєрідний
вияв вашої
уваги й любові до бать
ків.
Л. Кубишина володіє
ритмом, та не можна зло
вживати цим, римуючи
все, треба побачити таке,
що не доступне іншим, а
якщо писати про знане
всіма, то шукати особли
ві, свої виражальні засо
би. Це ж стосується і вір
шів Любові 3.

час розквіту життя і загроза йому, яку створюлюди. Гіриють самі
страсть, біль у його рядках, присвячених чорнопожежникам,
бильським
полеглим в бою воїнам,
коханій. Техніка вірша у
автора більш-менш вправ
на, а ось стилістика, куль
тура почуттів і мови ви
магають набагато більших
зусиль.

Олег Величко — чи не
найпунктуальніший
член
заочної студії. Він щиро
зізнається, що навіть дні
рахує від рубрики до
рубрики. Заданий розмір
вірша
Олег
витримує,
проте це ще не дає під
стави вважати
технічну
оправу — віршем.

Велику добірку, 16 вір
шів, надіслав Леонід Коцар. Є в ній ніжні, пропереконливі
никливі
і
рядки, присвячені
Вітчизні і коханій, є прагнення освоїти
пейзажну
лірику.
Але всі вони
описовістю,
страждають
занадто зримим насліду
ванням Єсеніна, однома
нітністю, монотонністю, не
завжди автор у змозі спи
нити на папері потік, зли
ву почуттів, і тоді у вірші
красива... вода. Чимало
художнього несмаку, на
приклад: «Вот ты.у става
ликом старых ив стоишь»,
«и не гаснет чертовкапечаль», «снега свинцовая
шаль», «очи к земле опус
тив»,
«глаза
опустила
вниз» (а хіба можна «опу
стити» вгору!). Часто ав
тор не узгоджує дії в ча
сі. А знахідку одразу ж
сам перетворює в штамп.
Непоганий знайдено об
раз:
Март, еще задыхаясь
от снега,
по сугробам бредет
не спеша,
и ему нс хватает разбега,
чтоб подснежником
пела душа,
Та в іншому вірші — знову «и как старик-февраль брел сквозь
гроб...».
Свій стиль, Знайти його
має прагнути кожен, хто
усвідомлює
відповідаль
ність за написане. В. Чивиліхін визначає стиль не
як питання форми, чи
техніки, а як спосіб бачен
ня письменника, його спо
сіб мислення, філософії,
тобто, стиль — це сама
особистість. Тому, мабуть,
усім нам, хто пробує пи
сати, варто насамперед
формувати в собі не по
ета, а особистість.
А. КОРІНЬ,
чяен обласного літ
об'єднання.

Пропливли над село/л в синіх сутінках лебеді білі,
Невимовну печаль на крилятах кудись понесли.
Вічним сном сплять солдати в доглянутій братській
.
могилі,
Поклонитися ім всі сельчани сьогодні прийшли.
Не судилося хлопцям з боями дійти до Берліна,
Не судилось дожить до травневого світлого дня.
Десь їх ждуть матері, задивляючись в обрії сині,
Сіють квіти для них, виливаючи тугу в піснях.
Не вертають синочки з доріг невідомих додому,
Хоч літа, мов На конях, у безвість летять і летять...
На твердому граніті у ріднім краю степовому
Вічно юні й незламні солдати Вітчизни стоять.

Тамара ЖУРБА

ОТ І КІНЧИЛОСЬ ЛІТО...
ні! * *
Дощ та схлипи води під ногами.
Дощ та й дощ, хоч в блакить молись.
Довга осінь тепер між нами
И падолист.
Падолист...
Падолист...
Довга осінь тепер між нами
Пахне смутком чомусь. А ще
За дорогами, за мостами
Ходить наш неприкаяний щем.
За дорогами, за мостами...
То мовчиш, недоступний, мов дож.
То засиплеш мене листами
Крізь холодний розхристаний дощ.
*
Земля — не земляї
Стираються грані:
Крутились-вертілись
Чи свято, чи будень?
Життя каруселі.
Змиваються грані
Курились дороги,
І світ кружеляв...
І днів, і ночей.
І вже ми не будем,
Змигнуло-розтало
На березі тому.
Уже ми не будем
Тумани покрили.
”Бездонно щасливі, —
Вода віднесла.
Що сміх із очей.
Лиш вітер гойда
Бездонно щасливі,
Бездумно веселі, —
Листопадову втому.
Лиш пісня та човен,
Що й небо — но небо,

Іван ГОРОБИН
ЕТЮД

Павло виписав у кол
госпі житньої соломи. Не
дуже вона була йому по
трібна, та коли побачив,
що люди везуть до хати,
вирішив і собі не відставати: як же так — у всіх бу
де, а в нього пустуватиме
двір?
Забрав мене та й пода
лись гарбою в поле до
скирти. Як приїхали, пи
таю:
— У тебе ж ще торіш
ня за сараєм лежить. Що
ти з нею робитимеш?
— Знадобиться в госпо
дарстві...
Беремося за вила. Пав
ло зі’ скирти подає, я па
гарбі вкладаю. А стоми
мось — міняємося на ру
ку. Отак по черзі вилкуємося, аж поки не викинем
рубель і не затягнем його
старим мотузком.
Гарба рушає. Павло по
переду веде коней за вуз
дечку, я позаду — може
якась соломина впаде, то
треба комусь підібрати.
Чую, як коні посапують і
Павло раз за разом но-

кає. То швидше, то повіль
ніше. На цій дорозі всі
горбики та ямки він полі
чив своїми ногами, його,
старого конюха, не вчити,
за яку вуздечку смикати.
Я все поглядаю на гар
бу, аби часом не посунув
ся рубель. Ото де тільки
висмикнеться соломина —
то стежу, щоб не лиши
лась на дорозі, і вила мої
так і пантрують за тією
соломиною.
Все йшло добре, поки
Павло не звернув на свою
вулицю: завернув круто
та ще різко смикнув за
вуздечку, і... Коні шарах
нулися, затріщали колеса
і гарба з соломою... Пере
кинулися. Я серджусь, мо
таюсь на всі боки, кусаю
собі губи — скільки ро
боти тепер! А вдома своя
жде. За мене ж ніхто й
пальцем не кивне. А де
Павло?
Він виходить з-за купи
соломи й посміхається:
— Злякався, Петре?
— Де ти взявся з своєю
соломою, — кажу, бо мені

Представників
чолові
чої лірики в поетичній
пошті значно менше. На
жаль, кількість не пере
йшла в якість.

Вірш Ігоря Симонова
присзячений однополчанам-прикордонникам. Він
— про пережите, виболене, те, чому автор знає
ціну. Окремі рядки пере
конливі, хвилюючі, як ось
Ці:
Тишина на границе...
Немногие могут понять,
Что стоит за словами,
знакомыми с детства,
простыми.
Тишина на границе...
Здесь Родины
каждая пядь.
Для солдатского сердца
становится главной
святыней.
Шість віршів Юрія Дол
гушина — про те, що хви
лює нас всіх, і що приму
шує братись за перо, Це

На знімку: сцена з вистави «Осіння історія» італійського драматурга А. Ніколаї, прем’єра якої готується
о
Кіровоградському музично-драматичному
театрі ім. М. Л. Кропивницького.
Фото В. ЯРОВИХ.

Живу, творю, кохаю, мрію
Дарую людям усміх свій,
Ясному сонечку радію
И безмежній далі голубій.
Плекаю квіти на осонні,
Які ростуть й цвітуть
в теплі.
Вбираю в ірепетні долоні
Щедроти рідної землі.
А в серце з юних літ
вбираю
Любов, наснагу й доброту.
Для творчих злетів
вибираю
Лиш соколину висоту.
с. Злинка,
Маловисківський район.

Та тінь од весла.
Стираються грані.
Змиваються грані.
Ті свята, ті будні,
І ночі, і дні...
Та дощ все той самий
В шибки тарабанить.
Та погляд твій синій
Стоїть при мені.
.•«
;і;
От і кінчилось літо...
Кладеш на долоню мені,
Як велику печаль,
Золотцсті листочки кленові.
От і кінчилось літо...
Замовкли птахи вдалині.
І вуста нам мовчать
На пригаслому святі
любові.
От і кінчилось літо...
Вже там, на далекій межі,
На окрайці долини
Згортається сонце
в клубочок.
Ще промінчик нам світить,
І ми ще не зовсім чужі.
Та холоне долоня,
Як осінній кленовий
листочок.

с. Іванівна
Долинського району.

не до смішків. — Хто за
мене свиням корито зіб є?
Поки підберемо та вики
даємо з тобою на гарбу—
люди й спати полягають;
Павло відтягує рубель
убік, і швидше жартома,
ніж серйозно, каже;
— Який її дурень під
биратиме. Якби зірвався
вітер та розвіяв її по ха
тах, то ії мороки не мав бпі
— Все тобі видумки в
голові. Половина соломи
на землі лежить! Давай
цю, що залишилась на гар-,
бі, відвеземо, решту —- за
другим разом. Сотня мет
рів до хати.
Павло мене не слухає.
Він скривився, шпурнув
батіг подалі від себе і на
правився до воріт баби
Федори. А та вже й хвірт
ку відчинила. Не так на
шій біді помогти, як по
слухати Павла. Не часто
таке випадає.
— Забирайте, бабо Федоро, солому, — каже сер
йозно Павло. — Буде па
всю зиму чим хліб пекти.
А може ії поросятко заду
шите, то без соломи не
обійтись. Колись прийду
сала позичити — щоб не
відмовили мені. Якщо не
сала, то хоч шкурки.
Та посміхається і хму
рить брови, щоб баба тієї
посмішки не помітила. А
баба уже й поставила па
личку біля-хвіртки, уже н
гайнула мигцем у хату за
внуками. Хто з рядняною,
хто з мішком — заносити
солому на подвір’я.
І закипіла робота.
— Як будеш брати в
колгоспі те, що в тебе, є—
додому ніколи не дове
зеш, — хочу підкусити
Павла.
Проте Павло не піддає
ться — він тільки зиркає
на мене здивованими очи
ма і спокійно так:
— Що не довіз — не
пропаде. З сусідами треба
ділитися. Баба Федора сто
раз мені за цю солому
віддячить. Якось дав їй з
півдесятка розсади, то
ціле літо відбою не мавз
візьми та візьми помідо
рів. І то вже тими помі
дорами весь куток приго
щає. А солома — то такс
собі; дим та й годі..і
м. Кіровоград.

«Молодий комунар»

4 стор.
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У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ «ЗНАННЯ ТА ПРАЦЯ»

ЗА ГОРИЗОНТАМИ

НЕЗВІДАНОГО

Серед більш, ніж двох
тисяч галузей сучасних
наук є одна, що дає без
ліч конкретних рецеп
тів — відповідей на це
запитання.
Косметоло
гія — наука про те, як
зробити людину красивою, продовжити їй мо
лодість,

Чигаючи цей журнал, ви здійснюєте мандрівку в
і
Таємницю. Розкриваються перед вами зі сторінок ви
дання глибини космосу чи Світового океану, віддале
на історична епоха чи мікросвіт живої клітини — що
3 древніми і новочасниразу робите новий крок у пізнанні світу слідом за і
ми досягненнями цієї га
вченими, які проводять дослідження, журналістами,
лузі знань щономера зна
письменниками, котрі коментують наукові досягнен
йомить читачів журналу
ня, сміливими експериментаторами, винахідниками.
А в результаті одержуєте знання, вкрай необхідні ни
ні кожному, аби розібратися в складностях епохи
І’.ТР, знайти в ній своє місце, внести особистий вклад
у прискорення науково-технічного прогресу. Отож і
не дивно, що науково-популярний журнал ЦК ЛКСМУ
«Знання та праця» охоче читають і молоді, і літні.
лікар-косметолог Інна Іва
У багатьох виникає сьогодні питання: яким буде
нівна Волощенко. Теми
це видання в наступному, 1987 році? Що нового за
консультацій підказують і
пропонує журнал своїм читачам? Сподіваємося, що
пропонована публікація допоможе читачам «Молодо
листи читачів, і лікувальна
го комунара», які цікавляться журналом, знайти від
практика — найпоширеж| ші причини, які спонуку
повіді на ці запитання.

ЯК СТАТИ

КРАСИВИМ?

Перша
підводна
1 дуель

13 листопада 1986 року

“И

ють молодь звертатись до
косметологічних кабінетів
і лікарень. Зі сторінок ви
дання можна довідатися,
скажімо, про те, як запо
бігти передчасному обли
сінню і чим лікувати вугрі
або надмірні висипання
ластовиння, як правильно
накладати маски, робити
масаж. У публікаціях руб
рики оглядаються новинки
вітчизняної й зарубіжної
«індустрії краси»: креми,
мазі, лосьйони, помади,
рум'яна та інші засоби
декоративної косметики,
даються поради, як най
доцільніше користуватися
ними.
Модницям
слід
постійно пам’ятати про
останню обставину, бо ж
невміле використання де
фіцитних кремів чи ма
зей нерідко викликає за
хворювання шкіри, а то й
усього організму.

f
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Незсичайний літак зробиз слюсар з Дніпродзержинська Михайло АРТЕМОВ.
Вісім моделей довелося випробувати умільцеві, перш ніж знайшов оптималь
ну аеродинамічну форму. Зате зараз «Жайворонок», керований пілотом-аматором, упевнено почувається в небі.
Фото Віктора МАСЛОВА.

Автомобіль —

власними руками
Д ЕГКОВИЙ
автомобіль
«Панголіна» на кіль
кох міжнародних вистав
ках завойовував призи,
викликав
захоплення у
професіональних
кон
структорів техніки. Маши
на привертала увагу су
часними, елегантними фор
мами кузова, електронним
обладнанням, яке допома
гає водієві в дорозі, на
дійністю в експлуатації.
Під час численних раллі і
автопробігів «Панголіна»
пройшла десятки тисяч кі
лометрів осіннім і зимо
вим бездоріжжям, піска
ми й болотистими місце

востями, успішно долаючи
всі перешкоди.
А сконструював, виго
товив автомобіль самоді
яльний конструктор Олек
сандр Кулагін. Причому
обходиться чудовий лег
ковик аматорові значно
дешевше, ніж обходились
би «Жигулі» чи «Лада».
Талановитий аматор по
стійно бере участь у рал
лі і виставках, які органі
зовує журнал «Знання та
праця». Тут представляють
свої витвори й інші само
діяльні конструктори автомототехніки з усього
Радянського Союзу. Про

найцікавіші розробки роз
повідається на сторінках
журналу. Видання щоно
мера інформує і про но
вини життя клубів і об’єд
нань товариства «Автомо
толюбитель УРСР», адре
си, за якими можна при
дбати запасні частини для
конструювання самороб
них чи реставрації анти
кварних автомобілів, дає
відповіді на питання лю
бителів
технічної твор
чості.
Журнал приділяє по
стійну увагу й іншим ка
тегоріям молодих
вина
хідників,
конструкторів,
умільців. Для них на сто
рінках часопису відкрито
«Клуб юного конструкто
ра», де друкуються тех
нічні консультації, пора
ди, вміщуються креслення
оригінальних саморобок.

«Молодой коммунар» —

нається на зламі XX і XXI
століть, слід серйозно при
кинути: які аспекти май
бутньої роботи вимагають
контакту з технікою, що
працює на довколоземніи
орбіті? А. можливо, слід
готуватися й до зоряного
відрядження?».
Думку космонавта поді
ляє багато вчених, соціо
логів, футурологів. Справ
ді. людство вступає в но
ву епоху — освоєння Все
світу. І тут виникає безліч
надзвичайно цікавих проб
лем, які належить розв’я
зати нинішньому й наступ
ному поколінням.
Про них піде мова на
сторінках журналу. Так, у

наступному році в «Знанні
та праці» буде опубліко
вано бесіду з космонавтами і вченими про основні
напрями «індустріалізації
Всесвіту», а деякі момен
ти цієї розмови буде деталізовано в окремих стат
тях. Приміром, льотчиккосмонавт СРСР. вченийкардіолог Олег Атьков розповість про медичні аспек
ти «зоряних рейсів», поліЛИТЬСЯ спостереженнями І
спогадами про власний ре
кордний політ у складі
екіпажу «Маяків». Вчені
Академії наук УРСР роз
кажуть про експерименти,
випробування нової тех
ніки.

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначгрського, 36.

ЛКСМ Украины.
Ня укрнинг г- м языке.
БК 02425.

Обсяг 0,5 друк. арк.

Індекс 61103.

А. НЕТИС,
старший методист з во
кально-хорового жан
ру ОНМЦ.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Кіровоградський
міськком ЛКСМ
України направляє
НА РОБОТУ ЗА
КОМСОМОЛЬСЬКИМИ
ПУТІВКАМИ

моя —
комсомол
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У будинку культури Кі
ровоградського заводу радіовиробів відбувся тради
ційний міський конкурс
вокально - інструменталь
них ансамблів «Юність
моя — комсомол». Про
звучали пісні про мир та
комсомол.
Перше місце жюрі при
судило ВІА «Гарний на
стрій» з виробничого об'єд
нання «Друкмаш» (худож
ній керівник О. Агура);
друге — сиитез-групі «По
лі Р» (керівник Л. Рома
нов), яка представляла
Ленінський район облас
ного центру; на третьому
місці ансамбль СПТУ-9
(керівник С. Сайко).
Переможні конкурсу на
городжені Почесними гра
мотами міськкому ЛКСМ
України та пам’ятними по
дарунками. Заохочувальну
премію присуджено ВІА
«Комсомолія» виробничо
го об’єднання «Друкмаш»
(керівник Е. Шевченко)'.
А. НЕГРІЄНКО,
інструктор Кіровоград
ського
міськкому
ЛКСМ України.
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НАША АДРЕСА:

«Слався, рідна
земле»
А. Філіпенка на вірші
О. Ющенка, «Йшов сол
дат» А. Пашкевича на вір
ші Д. Луценка та ША
Борис Васнльовя? пра
цює за простою, доступ-г
пою системою практично-,
го оволодіння нотної гра
моти по схемах. Велика
увага приділяється гармо
нійному розвитку слуху
тощо. 1 як результат у
репертуарі хору з'являю
ться твори без інструмен
тального супроводу, що
свідчить про зростання
виконавської культури ко
лективу.
У хорі — 40 чоловік.
Характерно, що майже по
ловина учасників — по
дружжя. Хірург Леонід
Григорович та вчителька
Меланія Єлисеївна Чслішвілі, шофер Олександр
Герасимович та свинарка
Євгенія Яківна Гречки...
Ясна річ, є й молоді люди.
Велику підтримку хоро-.
вому колективові падає
правління колгоспу. Воно
нагороджувало учасників
колективу путівкокгщао
Одеси. Неодноразово До
водились творчі зустрічі з
іншими колективами, які
гастролювали на Кіровоградщині. Нині хор висту
пає у рамках другого Все-,
союзного фестивалю на
родної творчості.

Юність

НА РОБОТУ В КОСМОС?
Ще недавно таке запи
тання можна було зустрі
ти хіба що в фантастич
них оповіданнях. А сьо
годні...
«Професія
космонавта
стає масовою, — говорить
двічі Герой Радянського
Союзу льотчнк-космоиавт
СРСР ГІ. Р. Попович. —
Адже без інформації зі
Всесвіту не обходяться
нині метеорологи й біоло
ги. матеріалознавці н ліка
рі. геологи й пожежники...
Десятки професій стали
«космічними». Отож ціл
ковита реальність — кож
ному, хто сьогодні обирає
спеціальність, надто тому,
чий трудовий стаж почи

БЕЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
СУПРОВОДУ
У 1972 році в Аджамському сільському клубі
№ 3 народився хоровий
колектив колгоспу «Росія».
Очолив його випускник
Харківського
інституту
культури Василь Андрійо
вич Селін.
Минув час, і творчий
колектив з механізаторів,
тваринників,
керівників
колгоспу «Росія», медич
них працівників, учителів
місцевої школи пішов уго
ру. Брав участь в усіх
урочистих заходах, в об
ласних оглядах, конкур
сах. За досягнуті успіхи
нагороджувався грамота
ми і дипломами районно
го, обласного і республі
канського оргкомітетів по
проведенню першого Все
союзного фестивалю на
родної творчості, дипло
мами і грамотами облас
ного управління культури.
У 1977 році колективу бу
ло присвоєно звання «на
родний самодіяльний».
Нове сходження до вер
шин мистецтва хор почав
з приходом до керівництва
Бориса Васильовича При
тули, відмінника народної
освіти УРСР, кандидата
педагогічних наук, доцен
та кафедри хорового ди
ригування
Кіровоград
ського педагогічного ін
ституту імені О. С. Пуш
кіна. Значно поліпшилась
виконавська майстерність
колективу, розширився ре
пертуар. Зараз у творчо
му доробку самодіяльного
хору народні українські
пісні, твори радянських
композиторів. Надзвичай
но емоційно звучать у
виконанні колективу пісні

й

А КУСТИК па «М-176»
уважно стежив за маI вепрами фашистів, моменг тами і пеленгами вішусЕ капня противником •<горI пед. Екіпаж чітко виконуіі вав команди капітана треК твого рангу II. Бондарсв внча.
і
Ось ухилилися від однієї
В торпеди... Другої... Тре
тьої... Вісім разів атакува1 ли фашисти і кожного раR зу умілим маневром «Маg лютка» уникала зіткнення
зі смертоносним зарядом.
У глибинах моря тривав
І нерівний поєдинок: вели
чезна субмарина фашистів
атакувала найменший під
водний корабель Радян
ського військово-морського
флоту.
Тоді гітлерівці виріши
ли протаранити свого про
тивника. Чотири рази суб
марина
нападала
на
І «М-176», і щоразу радяпв ськпіі човен виходив з-під
\ удару.
Мабуть, фашисти вирі
шили, що перед ними без
збройний корабель і без
печно спливли на поверх
ню. Почувши характерний
шум продування цистерн
І головного балансу гітле
рівської субмарини, Бондаревич швидко розраху
вав курс, підняв перископ
і, прицілившись, дав торІпедний залп. Могутній ви
бух розламав ворожого
човна...
Так 28 травня 1942 року
завершився перший в істо
рії флотів підводний дво
бій. Про нього і про інші
сторінки героїчної біогра
фії радянського підводно
го флоту йтиметься в стат
ті, яку буде опубліковано
і в перших номерах журна-,
8 лу в 1987 році.
і
«Знання та праця» поМ стінно розповідає і про
і бойову техніку Великої
U Вітчизняної війни, і ту, що
І сьогодні стоїть на варті
і мирного дня Батьківщини.
Тому кожен, хто цікавитьI ся історією Збройних Сил
Країни Рад, готується до
служби в Радянській Ар
мії, займається військовоI прикладними видами спорІту, поповнить власні знан
ня з публікацій видання.
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в будівельне управління
№ 3 тресту «Кіроікрадміськбуд» на будівжітво
драматичного театру ро
бітників будь-яких спе
ціальностей.
Ті. хто не має буді
вельних спеціальностей,
можуть набути їх в уч
бовому комбінаті «Важбуд».
Оплата праці — від
рядно-преміальна.
Одиноким
надається
благоустроєний
гурто
житок.
Сімейні, котрі потре
бують поліпшення жит
лових умов, беруться на
квартирний облік з моменту оформлення на
роботу.
При оформленні на
роботу за комсомольськими путівкамн трест
«Кіровоградміськ^г» дає
гарантійного лис.™ про
забезпечення
сімейних
протягом двох років ма
лосімейними гуртожит
ками.
Робітники мають пра
во на постійну прописку
в місті Кіровограді.
Наша адреса: прову
лок
Центральний.
1.
Телефони
4-95-36.
4-98-55.
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Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правдап
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