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У СПИСКАХ БРИГА ЦИ— 
АРХИП МА ПІТА

Валентин Давидяк зайшов в райком комсомолу. 
Схвильований, Одразу до секретаря:

— Порадитись прийшов... В кожному цеху 
■і хлопці вирішили зарахувати в свої бригади ком

сомольців двадцятих років, які загинули. Гроші 
! йтимуть в комсомольську копилку...

Віктор Вовченко ватажку молоді Ульяновсько- 
) го цукрозаводу потис руку:

— За вами підуть хлопці й дівчата з колгоспів. 
Он в Даниловій Балці вже збираються кошти на 
пам'ятник першому комсомольцю Пантелеймону 

і Рибіцькому.
Осторонь стояв молодий учитель з Лозуватого 

Микола Мііценко:
— А хіба в свої бригади не можна зарахувати 

тих, хто загинув в роки минулої війни? Як брига, 
да з Кіровоградського агрегатного. У нас, лозу- 
ватців, це буде наш односельчанин Герой Радян
ського Союзу Архип Меніта, який повторив подвиг 
Олександра Матросова. Кожен згодиться, щоб в 
списку його колективу було ім’я Архипа...

Увечері Віктор Вовченко їхав у Сабатинівку, де 
колись активно діяли, перші комсомольські осе
редки. Секретар райкому комсомолу сподівався 
розповісти колгоспникам про ініціативу цукрови
ків. Був переконаний, що в Сабатинівці візьмуться 
поповнювати комсомольську копилку.

А всі грошові нагромадження ульяновці зби
раються віддати для спорудження пам'ятника 
тим, хто наблизив наше сонячне сьогодні. Це бу
де подарунком комсомольців району до 50-річ- 
чя Великого Жовтня.

М. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ, 
позаштатний кор. «Молодого комунара».КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН____________

Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КВИТОК 1967 РОКУ

ТРЕТЄ ПЛЕЧЕ

І ПАРТІЯ ГОВОРИТЬ
Ще кілька днів тому прочитав Постанову ЦК 

>• КПРС про підготовку до 50-річчя Великої Жовт- 
' невої соціалістичної революції. Досі ходжу під 
і! враженням, ніби я бачив Леніна.

І Це тому, що в Постанові, як і в усіх партійних 
документах, знову виявилася турбота про людину.

«У нас і тепер ще чимало нерозв’язаних проб- 
.■ лем. Партія тверезо оцінює стан справ, бачить 
і; назрілі завдання і вживає всіх заходів до їх роз- 

в’язання».
Так сказано у Постанові. З таким уболіванням 

про майбутнє, з такою відвертістю міг говорити 
тільки Ленін та говорить партія. І коли знову і 

’ знову перечитую рядки Постанови, то здається, 
' . що це устами партії з народом розмовляє сам 

Ілліч. І першими словами, які вивело моє перо 
після читання Постанови, були такі:

Ніч. Остання піч старого світу шас
тала біля Смольного. А навколо — 
«вітер, вітер — по всдому білому сві
ту», — як писав Блок. Цей вітер за
бирався в найвіддаленіші куточки не
осяжної землі нашої. Наповнював 
серця неспокоєм, кликав у бій.

Пішов за вітром революції і вете
ран Ленінського комсомолу, нині сек
ретар парткому цукрозаводу Савелій 
Марковнч Закурєв... А нині він тисне 
молоду і сильну руку Юрія Піскарьо- 
ва. І здається, що разом з новим 
комсомольським квитком старий ко
муніст передає юнакові подих отого 
шаленого вітру, в якому — биття ти
сяч молодих сердець, невмируща ві
ра в світле завтра.

А в кімнаті райкому — Червоний 
прапор, який пломеніє вічним вогнем 
героїзму Юркових однолітків. Що 
він скаже знамену перш, ніж поклас
ти частку ного вогню — комсомоль
ський квиток — біля свого, серця?..

Його біографія ще попереду. Він 
робитиме її міцними юнацькими ру
ками і світлим розумом, як це робив 
Савелій Марковнч та його батько, на 
грудях, якого — орден Леніиа. Вже 
сьогодні він іде батьківською доро
гою.

Біографія Юрка,як і біографія йо
го ровесників Віктора Якдвенка, Єв
гена Корнійця, що прийшли сьогодні 
в райком одержати комсомольські 
квитки зразка 1967 року, тільки-но 
починається. 1 це знаменний початок 
на перших сходинках ювілейного ро
ку.

Трохи схвильовано розповідає про 
діла і думи своїх колег — молодих 
тваринників Васильківського відді
лення Капітаиівського цукрокомбіиа- 
ту — заступник бригадира Люба Глу- 
щенко:

— Зустрінемо свято по-комсомоль- 
ському. Нашого полк) прибуло. По
повнення прийшло зі школи. Дівчат-

ка люблять землю, тому й робота їм ПО ДуШІ. А КОЛИ ЩО НЄ ВНХОДНТВі мн 
завжди поруч...

Третє плече, плече друга-одмо- 
дхмця — воно не раз підгримувало 
прапороносця в бою, знесиленого 
товариша в тайзі, коли залишалось 
пройти останні кілометри... Вже дав
но відчула плече друга і Мїла Дубі- 
сна-. Тваринники прийняли її до 
своєї когорти, навчили працювати, 
віддали їй частку свого серця. Сьо
годні їй дев’ятнадцять. І перший сек
ретар вручає дівчині разом з комсо
мольським квитком подарунок.

В такому віці Микола Островськпй 
гартував сталь свого серця на 40- 
градусному морозі, Зоя Космоде- 
м’янська дивилась смерті у вічі... В 
цьому віці народжуються крилаті 
мрії, які потім стають метою всього 
життя. Не складай же крил, дівчин
ко, ні перед якими труднощами, не 
складай. Бо ж біля твого серця — 
частка невмирущого вогню, вогню 
революції.

С. ЯНЧУКОВ, 
завідуючий кабінетом комсо
мольської роботи обкому 
ЛКСМУ.

Коли читаю Постанову
Свого партійного ЦеКа: 
Перед очима знову й знову 
Простерта Леніна рука.
Навколо квіти і знамена,
І люди в сяйві кумача.
І тепло дивляться на мене
Ласкаві очі Ілліча.
То Жовтень лине над землею,
І радо слухає земля: 
Устами партії моєї
З народом Ленін розмовля.

М. ПИРОЖЕНКО, 
член обласного літературного 
об’єднання.

Я — педагог, маю вищу 
освіту. Та раз на тиждень я, 
як і мої вихованці, стаю 
ученицею. Сідаю за парту і 
конспектую лекції моїх вчи
телів у вечірньому універ
ситеті марксизму-ленінізму.

Це допомагає мені ростити 
молодих людей.

До сторіччя з дня народ
ження В. І. Леніна ми з уч
нями готуємо читацьку кон
ференцію на тему: «їх жит
тя — для нас приклад». 
Плануємо їлибше вивчити 
біографії Маркса, Енгельса, 
Кірова, Дзсржинського.

На зборах з дев’ятиклас
никами вирішили добитись 
стопроцентної успішності, 
поліпшити дисципліну.

У Постанові ЦК КПРС 
про підготовку до 50-річчя 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції сказа
но, що найкращий спосіб 
відсвяткувати роковини Ве-
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ликої революції — це зосе
редити увагу на нерозв’яза
них завданнях. Я думаю 
так: треба розв’язувати не 
лише завдання великих мас
штабів, а й свої особисті, бо 
з них якраз і складається 
наше велике.

Щоб йти в ногу з уссзро-

стаючою наукою, я готуюсь 
до захисту кандидатського 
мінімуму. Планую в най
ближчий час оволодіти еле
ментами програмованого на
вчання, багатоступінчатим 
методом

О. 1. єжовл 
вчителька школи № 6.

ПІОНЕРСЬКИЙ ГАГіСТУіі- 
ЧЕРВОНОГО МЬ№Ї

Безсмертя стало юністю і зрілим ві
ком героїв, які на світанку свого життя 
загинули за Батьківщину. Вісім з них — 
Валя Котик з Шепетівки, Шура Кобер і 
Вітя Хоменко з Миколаєва, Вася Шиш- 
ковський а Тернопільщини, Вітя Короб
ков з Феодосії, Боря Гайдай, Толя Бу- 
ценко і Вася Сацький з Лубен — залиши
лися серед своїх ровесників у бронзі й 
граніті пам’ятників. Подвиги інших бе
реже для вічності вдячна людська 
пам'ять.

«Вічно живі» — такими вони: залиши
лися в серцях своїх співвітчизників, так 
названо збірку розповідей про юних

героїв. Ця книга вийшла з друку у. ви
давництві «Веселка». На її сторінках 
названо сотні імен, гідних довічної сла
ви. Вони вирвані з небуття невтомними 
пошуками. їх взли загони червоних елі- 
допит'в і письменники, колишні фронто
вики, підпільники й партизани, рідні й. 
друзі загиблих, співробітники краєзнав
чих музеїв і туристичних станцій, жур
налісти.

У хвилюючому літописі боротьби 
юних героїв ніхто не забутий і ніщо на 
забуте. Юні борці за революційну прав
ду в перші роки Радянської влади, роз
відники й провідники партизанських за
гонів, снайпери й підривники, артиле
ристи й матроси ведуть схвильовану 
розмову зі своїми ровесниками. На об
кладинці книжки — промінь піонеосько- 
го вогнища — символ незгасимога 
подвигу, заклик до тих, хто носить чер
воний галстук — «Будьте напоготові!»

Село на нашій У країв!

ВОНИ ПРИпНГЛИ ДО ЯЕНГНА, Фото П. Михайленка.

Хорошими ділами, добрими звершен
нями зустрічають г.ізвіковий ювілей Ра
дянської влади трудящі України. Швид
ко і невпізнанно змінюють своє обличчя 
міста й села республіки. Держава виді
ляє багато коштів на впорядкування на
селених пунктів.

У республіці скрізь розгорнулося 
змагання за краще місто, селище, село. 
Есе більше сіл перетворюється у впо

рядковані населені пункти з сучасним 
рівнем комунального і побутового об
слуговування.

Добру ініціативу виявили передові 
колгоспи Черкаської області. В ряді сіл 
вони . створили комбінати комунальної 
служби. їх почин підхоплено в селах 
Дніпропетровської, Донецької, Полтав
ської та інших областей республіки.

(РАТАУ),



,Д^ЛЯТА“ РОЗПРАВЛЯЮТЬ КРИЛА
Вулицями крокує загін. Бездо

ганна виправка, чіткий крок. Зла
годжено дзвенить пісня «Орля». 
На плечах погони, на рукавах ем
блеми — символи піонерських 
вогнищ, походів, відкриттів.

Таким бачимо ми свій воєнізо
ваний клуб «Орля» в майбутньо
му. Він створений учнями шкіл 
міста. Керує клубом інспектор ди-

тячої кімнати міліції М. П. Геть
ман.

Перші засідання вже відбулися. 
Обрано штаб клубу, визначено за
гони. Поки що «орлята» злітаю
ться в Будинок піонерів. Та неза
баром вони займуть кімнату в 
школі № 2, саме ту, в якій жив 
і працював А. С. Макаренко.

Найближчі плани «Орляти» —

вивчити історію створення Радян
ської Армії, зав’язати дружбу з 
якою-небудь військовою частиною. 
В цьому їм допомагають праців
ники райвійськкомату тт. Гайдаи і 
Рогожин, учасник Великої Вітчиз
няної війни І. Г. Єрмак.

Члени клубу стоять насторожі 
громадського порядку. Молоді 
ще крила у наших «орлят», та при-

ЙОМУ 
БУЛО

07301490

Ольга Феофанівна плака
ла, припавши до синових 
грудей.

’ — Батько на фронті, а я 
з малими...

Обвів поглядом чорні 
згарища, витер долонею 
материні сльози:

— Піду, мамо. Чекай лис
тів...

Так у роті розвідки 7-ої 
гвардійської армії з’явився 
п’ятнадцятирічний боєць 
Анатолій Комар.

Темної осінньої ночі 1943 
року, виконавши завдання, 
бійці поверталися до своїх. 
Та раптом тишу розітнув 
стукіт ворожого кулемета. 
Розвідники залягли. Фашис
ти почали оточувати радян
ських бійців. Групі загро
жувало повне знищення. А 
як же дані розвідки?

Припадаючи до землі, 
Анатолій поповз. Кинув гра
нату. Кулемет замовк. Та як 
тільки бійці підвелися, він 
знову заговорив. Тоді тра
пилося несподіване: Анато
лій метнувся вперед і зак
рив грудьми смертоносного 
звіра.

Немало весен спливло з 
того часу. Буйним пишно- 
цвіттям вкривається навес
ні могила героя. Не зарос
тає до Неї стежина, прокла
дена слідопитами Онуфріїв- 
ської середньої школи, 
Стенд «Молодший брат 
Матросова» з матеріалами 
про самовіддане життя 
юнака постійно поповнюєть
ся новими експонатами.

Слідопити загону імені 
Толі Комара разом з учи
телями М. Ф. Ліненко та 
В. О. Різником відвідали в 
місті Слов'янську батьків 
героя — Ольгу Феофанівну 
та Григорія Родіоновича. 
Заплакала мати, зволожили
ся очі гостей...

Батьки розвідника пода
рували піонерам фотогра
фії сина, а також будинку, 
в якому народився і виріс 
Анатолій, похвальну грамо
ту за 5-й клас. Показали сі
мейні реліквії: лист коман
дира військової частини 
Гаврилова, який сповіщав 
про те, що за мужність і 
відвагу в боротьбі з воро
гом Анатолій нагородже
ний медаллю «За відвагу» 
й представлений до нагоро
ди орденом Червоної зір
ки, фотокопію витягу з на
казу командира 78-го стрі
лецького корпусу генерал- 
майора Латишева про наго
родження Анатолія пос
мертно орденом Вітчизня
ної війни першого ступеня.

Не дочекалася мати лис
тів. Та недаремно впали на 
рідну землю краплини кро
ві її сина.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
вчитель.

с. Онуфріївна.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

№ 8 (708) 2 стор.

ЗУСТРІЧ з письменником
Читачі бібліотеки Знам’янського залізнич

ного клубу імені Леніна зустрілися з київ
ським письменником Василем Кучером. Ва
силь Степанович розповів про другий з’їзд 
письменників України, про свій новий ро- 
ман«Орли воду п’ють», про дальші творчі 
плани.

Подібні зустрічі для молодих залізнични
ків — не рідкість. Тому свідчення — ав
тографи Леоніда Первомайського, Анатолія 
Дімарова, Любомира Дмнтерка, Платона 
Майбороди, Віталія Петльованого, що збе
рігаються в бібліотеці.

О. РЯБОШАПКА, 
інструктор Знам’янського міськко
му комсомолу.

КОЖНОМУ ГОСТЮ — ПО ПІСНІ
В сільському Будинку культури грала 

музика; кружляли пари. Розійшлася шир
ма, і всі нараз притихли: на сцені стояли 
столики, на них красувалися яблука, пару
вало кофе.

Здивування зразу ж розсіяв завуч В. М. 
Бойко:

— Сьогоднішній перший «вогник» комсо- 
мольцівгдесятикласників присвячений зу
стрічі з учасниками Великої Вітчизняної 
війни.

Під звуки духового оркестру колишні 
воїни Іван Семенович Полтавський, Григо
рій Іванович Залойко, Іван Несторович 
Крайній та інші зайняли місця на сцені. 
І потекла дружня розмова. Для кожного 
гостя хор виконав пісню.

Д. ВАЛАХ, 
наш позаштатний кореспондент.

с. Першотравенка, 
Компаніївського району. Фото В. РОЩИНА.

ТОПОЛИНИЙ листок

БІДА спіткала 
дівчину на сві

танку. Кружляла 
жовтнева заметіль, 
розкидуючи пошурхле 
листя. У вікно лікарні 
заглядала оголеними 
вітами стара тополя, 
сумна і стривожена, 
наче мати. І тільки 
єдиний тендітний лис
точок якимось чудом 
лопотів на вітрі, мов 
змагаючись з його си
лою. Валентина віді
рвала погляд від вік
на, закрила очі. 
В цю хвилину хтось 
обережно відчинив 
двері палати. Відкри
ла очі, холодно подивилась на білу постать: 
«Ну, чого тобі?». А у відповідь — тепла 
лагідна посмішка.

— Я не одна, там унизу хлопці, дівчата. 
Не пускають всіх. Ми чергу встановили.

Змовкла, зніяковіла. А потім знову:
— Знаєш Івана Безкровного? Ну, той, що 

учнем у механічних майстернях був...
Галина Крамаренко говорила, а Валенти

на мовчки дивилась на неї, наче її не було 
в кімнаті.

— Слухай-но, Валю, ми вирішили по
садити біля твоєї хати сад.

— Навіщо... Нічого не треба, — видавила 
слова і знову залишилась віч-на-віч зі сво
єю бідою.

А Галина Крамаренко, комсорг кар’єро- 
управління, шукала оте перехрестя, на яко
му сходяться стежини сердець. Цей випа
док примусив замислитись дівчину. Вона 
розуміла, що іі на біду треба вміти відгук
нутись сердечно і людяно, а завоювати 
серце ще важче.

Але відступати ні Галина, ні її друзі не 
думали- Валентину відвідували члени комі
тету, колеги-диспетчери. Приносили свої 
дарунки, розповідали про діла в кар’єро- 
управлінні. Аби тільки дівчина почувала 
себе у вирі їх турбот. ♦

А потім в облздороввідділ, у Харків '(бо 
там потрібна лікарня) полетіли листи. І лю
ди відгукнулись на них/ Валентину відвез
ли у Харків.

Згодом туди, на екзаменаційну сесію по
їхала комсорг. Завітала до Валентини Які- 
мець. йшла по сходинках харківської лі
карні, хвилювалась: «Як вона почуває се
бе?». Зайшла в палату. Валя, здалось, очи- 
ма впилась у білу постать. Вона наче кли
кала: «Ну, підходь же скоріше», А на бчах

Леонід Шамрасв прийшов учнем «а Олександрійський влектроме- 
жанічний завод. А через три' місяці попросив майстре:

— Перевірте мою роботу. На розряд хочу здати.
— Раніше строку І
Шамрасв мовчав.
Наступного дня майстер переконався: у хлопця дійсно вмілі руки. 

Незабаром йому присвоїли Другий розряд сяюсаря.

сльози. І посмішка. Щира, вдячна. Стисну
ла руку, обійняла, мовила тихо: «Спасибі, 
Галинко...» І здалось комсоргу, що якісь 
невидимі весняні струмки побігли від її 
серця...

Заради цього варю жити- Недосипати 
ночей. Шукати того єдиного, неповторного 
слова, яке, наче промінь, розколює кригу 
спокою, щоб мати право на серце. Від ньо
го все — і наші героїчні будні, і наші свя
та, і наші пошуки.

І якщо Галя вчора завоювала одне 
серце, змогла перелити в нього свій неспо
кій, то сьогодні за нею йдуть, їй вірять і 
довіряють свої серця...

МЕТАМОРФОЗА? НІ!
Було це рік тому. Секретарював я тоді в 

кар’єроуправлінні. Прийшов в комітет 
електрик Семен Скляр. Виклав наболіле. 
Сам хворий, діти хворіють, а квартирні 
умови... Бодай не говорити.

Семена я знав давно. Хороший вироб
ничник. На збори його тягнути не треба.

Два, 
запитання 
І^ллі
КРАМАРЕНКО

Майже щовечора побачиш його у робітни
чому клубі. Співає чудово- Зрозуміло, я 
йому тоді не міг дати ключі від квартири.

На засіданні комітету це питання обго
ворювали. Винесли рішення. Потім розмов
ляв з секретарем партійної організації, з 
директором. Переконував їх, доводив, що 
Скляр заслужив право на квартиру. І стар
ші товариші допомогли. Семен одержав 
двокімнатну квартиру. Оце нещодавно 
зустрів він мене, довго тиснув руку, дяку
вав...

Можливо, я б і забув про цей випадок, 
якби не Іван Безкровний. Прийшов хлопець 
до пас влаштовуватись, його направили о 
громадське бюро кадрів. Це, мабуть, і зди
вувало, і обрадувало Івана. Думав, там 
легше буде домовитись. Проте розмова бу
ла несподіваного.

— Де вчишся? — спитала Галина Крама
ренко., 

сутність їх у школах і в місті вже 
відчутна. Кидає цигарку завзятий 
курець, нишкне, побачивши нал 
шапці червону стрічку, бешкет- 
ник.

Мужніють «орлята», набираю
ться сил. о МИХАЙЛ1НА, 

директор Будинку піонерів.
м. Долипська.

— Ніде, — відповів спокійно, навіть зне
важливо. Мовляв, чого до мене чіпляєтесь.

— Комсомольські доручення мав? — ве
ла далі Галя.

Він здивувався:
— Ні, не було, здається.
— От що, — сказала Галя, — якщо хо

чеш у нас працювати, іди зразу до школи- 
Можемо прийняти тебе учнем, а потім все 
буде залежати від тебе.

Хлопець тоді багато наобіцяв. Щоправ
да, в школу пішов, але відразу кинув. 
Бешкетував. Думав, забудуть про його обі
цянки.

Помилився. На комсомольських зборах 
попередили. Та попередження попереджен
нями. Галина вирішила піти до начальника 
майстерень М. О. Чаплиця.

— Миколо Олександровичу, потрібна ва
ша допомога. Іван непоганий хлопець, 
спортсмен. Що, коли його в бригаду пере
вести, присвоїти розряд.

— Що ж, поговорю з хлопцями...
Не через день, не відразу став Безкров

ний активістом. Якось, зустрівшись з Гали
ною в райкомі, я завів про Івана розмову. 
«Перемінився, — кажу, —■ хлопець, наче 
народився знову». Галя заперечила-

— Зовсім, ні. Просто ми повернули йому 
самого себе. Хлопець повірив у свої сили..,

І ще до одного серця потягнувся весня
ний струмок комсомольського неспокою.

А ТИ ПОВІР, МИКОЛО!
На своіх останніх зборах комсомольці 

вирішили на місці малої дробарки побуду
вати спортивне містечко. Зовсім недавно 
Галина дзвонила в райком, «Дозволи- 
Д 'JoW‘yB Я £ тРУб*и її радісний голос. 
А сам згадав: «Багато ми на себе бере- 
п мевї хлопчина, з яким я їхав
сити мяпу 3 Власівки> — ІІе дозволять зно
сити малу дробарку».

Миколою. З новими товари-, 
жуть ше МІСЯЦІВ не працює, як ка-^

Л • СТИГ 3 1СТИ 3 »«ми пуда солі. 
ПИТИ В СРбр1ДйТ0Г0- 11X0 віп ще пе астиг пові' 
ішава А ппЛаС^°‘Х друзів по Спілці- 3 
має чимЯліРТ комсом°льська організація 
Іван БрзкпАпип*ЦЬ°М^ вже переконались 1 
Останнього 1 ПетР° Білоцерківський.
JIV ЯГР ПІНТП1І р1ШЄНПЯМ. комітету KOMCOMtf- 
зУелектпиківР«МАЛа адміністрація, перевели 
лись і Е ЛДНЄрГТИКИ цехУ- Перекопа- 
мо ї пт™ ‘ЛЛ0ПЦІ й Д^чата, яким комс.9* 
статуте попо\?МЄПДаиії для ВСТУПУ ДО ilt' 

J допоміг одержати вищий розряъ 

алри к .л А. ТКАЧЕНКО, 
ч. єн бюро Кремлівського рай
кому комсомолу.



НА ПОРОЗІ
У студентів
Кіровоградського педінституту

ЗМОГО починається стежина життя, 
по якій треба пройти твердими 
кроками, не зрадивши їй, обраній?

Це питання сьогодні чи не найбільше 
хвилює нас, випускників педагогічного 
інституту. Запальні суперечки, часто пе
реходять в імпровізовані диспути. Звіс
но, головна дума у кожного: «А чи бу
ду вчителем з великої літери?»

Я гадаю, що наша вчительська стежи
на починається з любові до своєї робо
ти. Інститут, образно кажучи, — старто
ва площадка, на якій перш за все фор
мується світогляд, збагачується .духов
ний світ. А перший свій крок зробиш 
все-таки в школі.

І вже сьогодні сягаю думкою до 
школи, до села, в якому доведеться жи
ти. Не мислю замикатися тільки у 
вчительській роботі. Адже ми — інте
лігенти. Говорячи це, ми далекі від бур
жуазно-міщанського розуміння цього 
поняття. Для передової радянської ін
телігенції, плоті від плоті народної, по
винен бути єдиний взірець: інтелігент 
ленінського типу. Сьогодні, коли ми 
йдемо до суспільства загальної інтелі
гентності, в нас, як ніколи до цього, 
збільшується інтерес до особи В. І. Ле
ніна, до його життя з тим, щоб знайти 

, відповідь — який він, інтелігент ленін
ського типу, бо саме до такого типу не
минуче прийде наше суспільство: сус
пільство інтелігента —• вченого, інтелі- 
гента-колгоспника і робітника, інтеліген- 
та-інженера і лікаря.

Інститут привчив до того, що людина 
не може бути осторонь від громадської 
роботи. Взяти хоча б наші студентські 
будівельні бригади. Ким ми тільки не 
працювали: і мулярами, й штукатурами, 
й теслярами. Допомагали будувати в Го- 
лозанівську школу, в Новоукраїнці —» 
Будинок культури, у Сагайдаку — птахо
фабрику.

Крім того, що ця робота гартувала 

нас, вона давала можливість поринути в 
життя, бо турботи будівельників були і 
нам близькими. Саме тут формувалась 
важлива риса інтелігента-громадянина — 
єдність думки й діла, зароджувалося 
чудове почуття своєї необхідності ЛЮ
ДЯМ.

Потім, коли ми поверталися до інсти
туту, на нас уже чекало чимало громад
ських справ. Хлопці й дівчата організо
вували е будинкоуправліннях різнома
нітні гуртки, працювали у дитячій кім
наті.

Я ходив на історичний і літературний 
гуртки. Займався дослідженням твор
чості Олени Журливої. Під час практи
ки керував гуртком комсомольської ос
віти. Думаю, що і в селі зможу допо
могти комсомольцям колгоспу. І обо
в’язково організую літературну студію,

В. КУЗЬМЕНКО, 
п’ятнкурсник педінституту.

В
ІРНО Василь сказав: без громад
ської роботи нам не можна буде, бо 
хто ж нестиме культуру на село?

У нас є факультет громадських про
фесій. Дає він багато і перш за все —* 
вчить нести слово партії в люди. А для 
інтелігента — це свята святих.

Я часто думаю, що проблема збли
ження села з містом у нас трохи спро
щується. Це добре, коли доярка поши
ла собі модне плаття або зробила су
часну зачіску. Однак це тільки зовніш
ній бік проблеми, а її суть — збагачен
ня духовного світу людини.

От я й думаю: як приїду в село, ор
ганізую в клубі драматичну студію. І, 
звісно, буду агітатором, Цей рік буде 
для нас дуже напруженим. 1 все-таки ми 
нетерпляче його чекали, адже саме він 
відкриває двері у велике життя.

3. ЛАТЮК, 
п’ятнкурсниця педінституту.

тель«“.ИХ.^Щ&^ Г'ЯН,еп- 1 тому разом 3 евоїмн Учнями »ми
та сонце сьогоднішнього дня. Р °На у₽ ЯН0И п‘ян"ліи на боротьбу І віддала ?вос життя
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Димиоа*ЗАЛНтммпмЄ<и Ві Ковпак зафіксував дев’ятикласників Галину МОСТОВУ, Воло- 
Х сеетри Оліни З °а71.нивЯ " " ДУДНИК « питанням листа, що надійшов

На сцені — десятикласниці Люда Ковальова. 
Танк Корецька. Пісня легкокрилою чайкою про- 
шерхотіла над залом, полонила присутніх.

«Вишивала дівчина вишиванку...»
Опалені громами війни ветерани посерйозніша

ли, згадуючи, видно, гаптовані кисети, вишиванки 
для солдатів, яким не судилося дожити до Пере
моги.

Та ось бадьорить нова пісня «Стоять дівчата».
Таню і Люду на сцені змінює дев'ятикласниця 

Валя Чернишова. Тільки вона закінчила «Топо
лю», зал загримів оплесками. Завзято аплодували 
й семикласнику Євгену Мацієвичу за пісню «Ясе
ни». •

Таким був концерт учнів Кіровоградської се
редньої школи № 27 для тих, хто лікується в об
ласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної 
війни. З цими людьми школярі дружать уже май
же чотири роки.

А. САРЖЕВСЬКИИ.

Запрошуємо на розмову

ВОГНІ
ВЕЧІРНЬОЇ
ВУЛИЦІ
Вулиці рідного міста... Вони, мов 

струмки, дзюркотять, вливаються од
на в одну, а потім широкою людською 
повінню вихлюпуються на площу Кіро

ва. І в кожної своя історія, неповторна.
Та найбільше я.люблю Ленінську ву

лицю. Люблю будь-якої пори. За її не
скінченний людський потік. За нові мага
зини, що чарують перехожих очима ве
ликих і чистих освітлених вітрин.

Я йду вечірньою вулицею. Бачу нав
коло себе сотні юнаків та дівчат, гарно, 
по-сучасному одягнених. Вони весело 
розмовляють, сміються. «Чи знаєте ви, 
молоді люди, — хочеться запитати, — 
історію центральної вулиці? То поцікав
теся он в того дідуся, що йде, спираючись 
на ціпок. Він розкаже вам про колишню 
Двірцеву — напівтемну і непривітну, на 
якій нараховувалося кілька м’ясних та 
ковбасних крамниць. Він розповість, як 
ходив разом з друзями-пролетарями по 
одному боці вулиці, а єлисаветградська 
знать — по іншому. Це були два світи, 
вічно ворожі і непримиренні.

Назавжди збереглися в його пам’яті 
грізні демонстрації проти царського уря
ду, спів полум’яної «Варшав'янки», по

стріли і робітнича кров, що маками цвіла 
на снігу...

Тепер та кров палає на нашому прапо
рі, а вулиці одягліїся в блискучий ас
фальт та в плити тротуару.

Але що це? Я бачу, як юнак, допалив
ши цигарку, спокійно кинув її під ноги.

— Чи ж можна так робити? — зупи
няю його.

Він якусь хвилину пильно вдивляє
ться в мене. Мовляв, чого він хоче? Що 
ж тут поганого? Адже вулицю завтра 
все одно підмітатимуть. Та й не один 
же він так робить? Оп лежать іще не
докурки, а то — обгортки від морозива 
чи печива.

І дивно було бачити, як люди байду
же проходили мимо... Мене ніхто не під
тримав. На мене дивились, як на дива
ка.

А он група юнаків з транзисторами в 
руках. Джазова музика настирливо лізе 
у вуха, дратує. Я особисто не проти та
кої музики. Але для чого частувати 
джазом усіх підряд?

Нерідко магазини центральної вулиці 
заповнює молодь. Просто так. Без будь« 
якої потреби. Це створює багато незруч- 
ностей для покупців.'

А он двоє хлопців. По 15—16 років. 
Поважно замовляють чорну каву з по
трійною порцією коньяку. Кава — прек« 
рясний напій. А от коньяк... Чи не звід
си робиться крок до чогось недоброго?

Думаю, що ми не повинні бути байду
жими і проходити мимо всіх тих 
«дрібниць», з яких завжди починаються 
великі неприємності. Є на вулицях міста 
люди з червоними пов’язками. Та чо« 
мусь залишаються вони байдужими до 
того, про що я розповідаю. А шкода...

...Я йду центральною вулицею вечір* 
нього міста. Милуюсь нею. Милуюсь ва
ми, юнаки та дівчата. Пам’ятайте геро< 
їчпу історію кожної вулиці.

Червоними маками цвіла робітнича 
кров па цій вулиці. Треба, щоб чистою 
була вона завжди...

М. ГАЛИЧЕНКО.
м. Кіровоград.

г
ПРОПОНУЄ ЗИМА

Простий і практичний, 
спортивний і елегантний, 
різноманітний за матеріала
ми, формами і конструктив
ними рішеннями, ясний і 
світлий по колориту — та
кий одяг 1967 року.

В тканинах широко вико
ристовуються досягнення 
хімії. Ведучими стають ма
теріали із змішаних воло
кон, і це все більше стирає 
грань між шерстяними і 
бавовняними виробами. 
Значна перевага в останній 
час надається тканинам з 
рельєфною фактурою — 
типу рогожі, крепу чи бук
ле, а також різного малюн
ку строкатим тканинам, Не 
менш популярними стають 
тонкі тканини з шовковис
тою поверхнею і так звані 
тканини-компаньйони — 

гладенької і набивної струк
тури.

Великий інтерес виклика
ють нові бавовняні строкаті 
тканини з полотна з рель
єфною поверхнею, набив
ними малюнками, неткані 
матеріали малімо, маліват, 
а також текстильні і трико
тажні матеріали на пінопо
ліуретані.

Кольорова гама стає світ
лішою та інтенсивнішою — 
оранжово-червона, синя, 
зелена, жовто-коричнева, а 
також складна синя, світло- 
сіра і темно-сіра.

В жіночому одязі видно 
дві течії — спортивну і 
елегантну. Перша — в пов
сякденних і спортивних 
комплектах, елегантністю 
відзначається нарядний 
одяг і для вихідного дня.

Силуети пальто, костюмів 
І суконь — переважно на- 
півприлеглі і прямі. Кожний 
з них має свої варіанти. Ха
рактерна форма «футляр» 
і більш гнучка •— з трохи 
розширеною спідницею.

Сьогодні вигляд одягу 
створюють не стільки силу
ет, скільки деталі, опоряд
ження і ансамбль в цілому. 
Прикладом можуть бути 
наскрізні вертикальні ви
точки, відрізні деталі, під
кроєний бік, вточні клини.

В денних костюмах ми 
віддаємо перевагу таким 
деталям, як накладні кише
ні, планки, погончики, поя
си, обробка — бейки; тась
ма, строчки.

На малюнку праворуч — 
гимове пальто із яскравої 

пальтової тканини, прилег
ле в талії і до низу розши
рене, пропонується в комп
лекті з башликом. Комір — 
невелика стойка. Двобортна 
застібка на відлітні петлі і 
обтяжні гудзики. Оброб
ка — хутро рисі. Таке паль
то пропонується молодим 
жінкам. Ліворуч — дівча
там пропонується це паль
то в комплекті з косинками 
з тієї ж тканини. Комір — з 
хутра.

г. козлітін, 
старший художник 
універсального мага

зину «Кіровоград».

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

X- 8 (708) з стор,
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Кажуть, гарно тому живеться, хто в 
«середняках» ходить, не гірший і не 
кращий від інших. А якщо розібратися?.. 
Головг Доброгеличкіаської районної 
ради Союзу споотизнмх товариств і ор
ганізацій А. О Бутіков настроєний оп
тимістично. Голова районної ради ДССТ 
«Колгоспник» О. К, «.Мікадзе — теж. 
Ще б пак: вибороли ж спортсмени ра
йону дев’яте місце на четвертій 
ній спартакіаді.

Все ж таки є одне «але».
Говорячи образно, в районі 

кити», на яких тримається і має 
тися спорт. Перш за есе — це районна 
рада Союзу спортивних товариств і ор
ганізацій, яка покликана бути в голові 
цієї справи. Потім — райком комсомо
лу. Поскільки спорт — заняття людей 
здебільшого молодих, поле для діяль
ності комсомолу безмежне. Райвно. Де, 
як не в школі, прищеплювати любов до 
спорту? »

А тепер слово фактам.
За серединою, якою декому хотіло

ся б прикритись, ніби щитом, ховаються 
речі досить невеселі і прикрі. У районі 
ще не взяли курс на масовий розвиток 
спорту. Так, гирьовики вже кілька років 
не можуть переступити межі райцентру. 
За рахунок учнів Добровеличківської СШ 
керівники районних спортивних органі
зацій «виїздять» на обласних змаганнях 
з настільного тенісу. Легкоатлети Доб
ровеличківської і Дружелюбівської 
середніх шкіл «акліматизувалися» в 
збірній команді району. А де ж їм за
міна? Хто дбає про те, щоб таких колек
тивів було не два, а десятки? На жаль, 
в деяких закладах це просто безсилі 
зробити Ще не скрізь, особливо у 
восьмилітніх школах, на посади вчителів 
фізкультури підібрані спеціалісти.

А чим може похвалитися спортив
ний колектив колгоспу «Іскра», де сек
ретарем комсомольської організації 
Тамара Сидоренко? На папері значаться 
296 членів товариства «Колгоспник», та 
серед них немає жодного спортсмена 
бодай третього розряду. Такі ж справи 
' в артілі імені Свердлова. Тож і не див
но, що на районну спартакіаду з цих 
господарств не було виставлено жодної 
команди. Не звітували про свої спор
тивні досягнення і колективи колгоспів 
імені Шевченка, імені Жданова та «Зо
ря комунізму».

А. О. Бутіков називає колгоспи 
«Прогрес», імені Шевченка, де ще по
заторік спорт був у пошані. їх команди 
з волейбола > штанги займали тоді од
ні з кращих місць в районі. Спокійно 
так перелічує голова районної ради ми
нулі заслуги минулих призерів.

А якими успіхами можуть похвали
тися в районі з важкої атлетики, бо
ротьби, ручного м’яча? Аж ніякими... З 
цих видів спорту район зовсім не був 
представлений на четвертій обласній 
спартакіад'.. Культивується ще- тут під
ставний спортсмен.

Здивували мене працівники райкому 
комсомолу. На просте запитання, на 
яке відпов'сть будь-яка людина, що вбо
ліває за спортивну честь району, не 
зміг відповісти другий секретар Микола 
Волуйко. «А так, взагалі, ми живемо в 
контактах з районною радою спорту»,— 
зауважив він. Безперечно, дещо зроб
лено. Проведено разом заочну спар
такіаду школярів, спартакіаду допризов
ної і призовної молоді. Дещо зробле
но...

А ось головного — ні. Випущено із 
поля зору боротьбу за масовість спор
ту. Поговорити б про це райкомівцям 
на бюро, узагальнити кращий досвід 
роботи спортивних колективів. На жаль, 
в минулому році це питання ні разу не 
виносили на обговорення.

Знову пригадую розмову в райкомі 
комсомолу з А. О. Бутіковим, і мені 
стає зрозумілим, що районні організа
ції, які повинні піклуватися про розви
ток спорту, ще не знайшли спільної мо
ви. І контакти, на які так наголошували 
скрізь, — тимчасові, еони виникають, 
коли доводиться «збиратись» на обласні 
змагання. Звісно, що вони викликають 
лише короткий спалах.

В. ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Добровеличківськнй район.

ОСЛО, 15 січня. (ТАРС). Но
вий світовим рекорд з швид
кісного бігу на ковзанах на 
3000 метрів встановила сьогод
ні шестиразова олімпійська 
чемпіонка Лідія Скобликова 
(Челябінськ). її результат — 
5 хвилин 05,9 секунди. Попе
редній офіціальний світовий ре
корд на цій дистанції (5.06,0) 
належав Інзі Воронінін і був 
показаний на високогірному 
катку Медео поблизу Алма- 
Ати 28 січня 1962 року.

Свій сьогоднішній рекорд

® РЕКОРД!
Скобликова встановила на між
народних змаганнях радян
ських і норвезьких ковзанярок 
на катку «ІОрдал амфі» у нор
везькій столиці.

Пройшовши 1000 метрів за 
1 хвилину 33,4 секунди (лише 
на 0,2 секунди гірше рекорду 
СРСР для рівнинних катків), 
Скобликова набрала прекрасну 
суну в багатоборстві — 192,150 
очка. Це теж найкращий ре-

зультат у світі після олімпій
ського сезону Друге місце зай
няла московська студентка 
Людмила Титова — 195,900 оч
ка, яка з особистими рекорда
ми пройшла 1000 (1.33,8) ї 3000 
метрів (5.20,4). Третьою була 
Ганна Сабліна з Челябінська— 
197,767 очка. У неї теж чудо
вий час на найдовшій дистан
ції — 5.07,8.
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£>МАГА1ІНЯ з лиж ЗЗР.Ж- 
** дії викликають тривогу 
Яка буде погода, чи буде 
сніг союзником спортсме
нів? Та цього разу все обій
шлось якнайкраще.

У змаганнях на першість 
обласної ради ДСТ «Кол
госпник» взяло участь 14 
команд. Тріумфальним мар
шем до першого місця 
пройшли лижники Новомир- 
городського району. ТІа 
другому — команда Ново- 
українського, на третьому— 
сільські спортсмени Кірово
градського.

В особистому заліку пер
ші місця теж дістались но- 
вомиргородцям В. Коханен- 
ку і М. Зайвій. Друге місце 
виборов В. Колодяжний з 
Ново.миргородського райо
ну та з Петрівського райо
ну Л. Романько. Новоукра- 
їнці- В. Вишня і Г. Сайко 
були третіми на дистанції. 
Серед юніорів першим 
прийшов до фінішу учень 
Златопільського зоотехніку
му В. Безуглий, серед юніо- 
рок — Н. Гетьман з Ново- 
українського району.

Першими в змаганнях се
ред юнаків і дівчат теж бу
ли новомиргородські спорт
смени— М. Гридньов та 
Т. Попомарепко.

УСМІШКИ
З підручником: 

біля воріт
АЛЕН СУТ - НАЙКРАЩИЙ ВО

РОТАР ЮНАЦЬКОЇ КОМАНДИ 
«ГЛАЗГО-РЕЙНДЖЕРС» — СУМ
ЛІННО ВЧИТЬСЯ В ШКОЛІ.

КОЛИ ЙОГО КОМАНДА НЕЩО
ДАВНО ВИГРАЛА ПЕРШУ ПОЛО
ВИНУ ЗУСТРІЧІ З РАХУНКОМ 
14:0, АЛЕН ПОПРОСИВ У ТРЕНЕ
РА ДОЗВОЛУ СТОЯТИ ДРУГУ по-

ЛОВИНУ ГРИ НА ВОРОТАХ З ПІД
РУЧНИКОМ І ЗУБРИТИ УРОК ІС. 
ТОРП. ДОЗВІЛ БУЛО ДАНО. ВО
РОТАР МАЙЖЕ НЕ ВІДРИВАВСЯ 
ВІД ПІДРУЧНИКА, А ЙОГО 
КОМАНДА ВИГРАЛА МАТЧ З РА
ХУНКОМ 27:0.

Спорт 1 любов
Французькі спортивнГ статистк- 

ин стверджують,' що иайвірнішими 
болільниками с дружини ходаків;

80 процентів їх супроводжують 
чоловіків під час змагання. Але 
справжнім фанатиком виявилося 
Жаилін Лане. В гігантському по- 
ході Страсбург — Париж (близь- 
ко 300 км) вона спочатку супро
воджувала чоловіка на автомобілі, 
під кінець пересіла на велосипед, 
а останні п’ять кілометрів бігла 
пород ним І підбадьорювала ви
гуками. Мсьє Явне не витримав 
цього «допінгу» Г, коли до фіні
шу залишалось 300 метрів, побіг, 
за що був дискваліфікований.

В змаганнях серед дівчат наисипьнішою 
виявилася Тамара ПОНОМАРЕНКО, учениЧ* 
Злвтопільського зоотехнікуму.

О. КУЧЕРЯВИЙ, 
інструктор обласної 
ради ДСТ «Колгосп
ник».

Микола ГРИДНЬОВ І Тетяна ШАРПИЛО по
везуть додому грамоти за перше І друге 
місця. Вони теж з команди тріумфаторів — 
мовомиргородці.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР«
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СЕРЕДА, 18 січна. Перша про
грама. 16.15 — Наше телереклама,, 
(Кіровоград). 16.20 — До сторіч
чя з дня народження В. І. Леніна, 
«Ми дідуся Леніна любимо». Ви
ступ вихованців дитсадка № 5, 
(Кіровоград). 16.40 — «Живі пер
ли». Телефільм, (Кіровоград), 
16.50 — Для школярів. «Школа 
спортсмена - початківця», (М), 
17.25 — Рішення XXIII з'їзду 
КПРС в дії. «Передовий досвід — 
всім», (Київ). 18.00 — 
ма Батьківщини», (М).
• Кіровоградські вісті».
Художній фільм «За чотири кро
ки під безкрайності», (Кірово
град), 20.30 — Теленовини. (М). 
21.00 —- «Прикарпатські вечорни
ці». (Львів), 22.00 — «Фізкульту
ра і спорт». «50 років радянського 
спорту», Передача друга. (М),

Друге програма. _________
кументальний фільм. (Дніпропет
ровськ). 19,00 — Художній фільм 
«Жилв-була дівчина». (Дніпро
петровськ). 20.10 — «Школа про
пагандистської майстерності»,
(Дніпропетровськ), 20.30 — Теле- 
новини. (М). 21.00 — «Фестиваль
ні фрески», (Дніпропетровськ), 
21.35 — Концерт, (Дніпропет
ровськ). ■

ЧЕТВЕР, 19 січня. Перша програ
ма. 11.00 — «Донська повість». 
Художній фільм. (К). 16.25 —
Наша афіша. (К). 16.30 — Для 
школярів, «Я Іду по глобусу». (К), 
16.50 — Для старшокласників,
«Математична шкатулка». (Дніпро
петровськ. 17*20 — «Оце тви

тигр». Мультфільм. (К). 17.30 — 
«Нива», Тележурнал. (Донецьк), 
18.00 — Теловісті, (К), 18.20 — 
«Світ сьогодні». (М). 18.50 — 
М. ЧулакІ. «Казка про Балду», 
Спектакль Державного Академіч
ного театру опери та балету Лат
війської PCP. (Передача з Риги), 
21.05 — «Дорогами слави». Теле
нарис. (К). 21.25 — «Музичний
кругозір». (К). 22.25 — Першість 
світу з ручного м’яча. Півфінал, 
Репортаж з Стокгольма,

Друга програма. 18.50 — «По
мічник будівельника». (Дніпро
петровськ), 19.25 — «Завітаймо до 
сільського двору». (Дніпропет
ровськ). 21.00 — «Найважливіший 
результат», (Дніпропетровськ).


