
А за вікном — знову сніг.

„ПЛАНЕТУ НА РУКИ
ВІЗЬМУ...“

Мені 20 років. Я закінчила Дніпропетровський політехніч
ний технікум І приїхала працювати на швейну фабрику 
міста Олександрії. Пройшов рік, коли а вперше пройшлась 
по вулицях І парках цього міста. Я полюбила його і людей, 
акі живуть в ньому.

(З листа до редакції С. СахароооІ).

Дружні дівчата працюють на нашій швейній фабриці. Добре 
трудяться тут І молоді спеціалісти. А у вільний час вони зай
маються улюбленими заняттями. Маріам Чечотка успішно за
кінчила підготовчі курси французької мови, Світлана Білова 
захоплюється живописом, а Світлана Сахарова пише вірші. 
А ось Недю Столигу приваблює математика...

Всі дівчвто люблять сміх, радість І, безумовно, мріють 
про особисто Щастя, про справжню любов,

(3 листа до редакції Л. Пилипенко).

Наш спеціальний кореспондент побував иа 
Олександрійській швейній фабриці, познайомився 
з авторами листів. Розповідь його читайте на 2-й 
сторінці.

ПРО СЛАВУ 
БОЙОВУ

Цього вечора в залі 
обласної філармонії, як 
ніколи, чувся тихий сріб
ний передзвін. Дзвеніли 
нагороди тих, хто боро
нив рідну Вітчизну у 
грізні для неї роки.

Тут напередодні 49-х 
роковин Радянської Ар
мії і Військово-Морсько
го Флоту відбулися уро
чисті збори трудящих 
Кіровограда. З доповід
дю про немеркнучі 
священні діла Радян
ських Збройних Сил ви
ступив офіцер гарнізону 
П. Р. Никитенко.

Під бурхливі оплески 
були зачитані вітальні 
листи учасників зборів 
ЦК КПРС та ЦК КП Ук
раїни.

Фото В. КОВПАКА.Втримайтеся^слопці — наступають, швейники.

БОЙОВИТІСТЬ, готовність будь-коли 
піти на найважчу справу і здійснити

П — ось що характерно для нашої мо
лоді, для її передового загону — комсо
мольців. І це не просто риса молодого 
■іку. Це —результат ідейної перекона
ності, великого натхнення, яке дає нам 
Комуністична партія. Тому й бачимо ми 
дівчат І юнаків там, де важко, де тимча
сова невлаштованість побуту компенсує-

ЗВІДКИ вони, 
АКТИВІСТИ?
ться романтикою відкриттів, радістю 
здоланої перешкоди.

І все ж таки...
Хороша думка виникла у членів бю

ро — влаштувати недільник, привести 
до порядку центральну вулицю села. 
Врахували, що комсомольська організа
ція немала, буде кому попрацювати. Та 
настав визначений день, і задум зали
шився задумом: на недільник прийшло 
всього кілька чоловік, навіть не всі чле
ни бюро з’явилися... Знайома картина. 
Не в одній організації бачили її. А при
чина! Вона в тому, що комсомольське 
бюро не згуртувало навколо себе актив, 
секретар працює сам, а участь біль
шості членів ВЛКСМ о роботі організа
ції обмежується присутністю на зборах.

Зустрінеш таке і в радгоспі «Марянів- 
ський» Маловисківськсго району і в кол
госпі імені ІЦорса Новомиргородськогй 
району...

Активіст... Він не якась особлива лю
дина, для якої це звання дається разом 
з комсомольським квитком. Активіста 
потрібно вміти виховати, вміти завжди 
підтримати його високу духовну наснагу.

Немає до цього іншого шляху, крім 
одного, — залучати комсомольця до 
суспільно корисної праці. І мфа йде не 
лише про виконання так званих служ
бових обов’язків на місці роботи чи на
вчання, а й про обов’язки громадські. 
Є в артілі імені ХХї! з’їзду КПРС Улья
новського району колгоспник-комсомо- 
лець Борис Рослий. Нічим ніби не виді
лявся хлопець з-поміж своїх товаришів. 
А от доручила йому комсомольська ор
ганізація розповсюдження книг — І ВИ
ЯВИЛОСЯ, що он скільки енергії мас лю
дина, як уміє організувати справу: сот
ні томів політичної літератури знайшли 
завдяки йому своїх читачів. Первинна 
організація колгоспу зайняла одне з 
перших місць у конкурсі, проведеному 
райкомом комсомолу по розповсюд
женню книг.

Даремно шукати активістів у тій орга
нізації, де доручення даються комсо
мольцям вряди-годи, де не враховую
ться здібності, нахили, бажання товари
шів, де бюро прагно всю роботу вико
нувати власними силами.

Ми — за актив, за те, щоб кожен 
комсомолець знайшов собі місце у спра
вах своєї організації, щоб словом «па
сив» не було кого назвати в наших ря-

СТАРТ ЕСТАФЕТІ ДРУЖБИ
Його було дано 22 люто

го в Московському Палаці 
піонерів, де зібралась тру
дова юність країни на свій 
загальносоюзний зліт. В 
ньому взяли участь послан
ці трудових резервів усіх 
15 союзних республік краї
ни.

Москві — місту-герою 
присвятили цей урочистий 
вечір учні професійно-тех
нічних училищ столиці, які, 
готуючись до 50-річчя 
Жовтня, задумали провести 
цілий цикл вечорів під де
візом «Союз непорушний 
республік вільних» — своє-

рідну естафету братерства.
Вечір вилився в яскраву 

театралізозану виставу, го« 
повними героями якої ста
ли ті, чиї імена залишилися 
в пам’яті 
її вулиць і площ, в серцях 
і ділах її 
довжують 
старших братів, батьків, ді
дів- "

Москви, в назвах

жителів, які про- 
славні традиції

(ТАРС).

ДО • РОКОВИНИ Радян- 
Ч-'І ської Армії і Вій

ськово-Морського Флоту від
значаються в умовах, коли 
весь наш народ готується до 
знаменного ювілею — 50-річчя 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, ^говориться в 
наказі Міністра оборони СРСР, 
Маршала Радянського Союзу 
тов. Малиновського. Тісно 
згуртовані навколо Комуніс
тичної партії, радянські люди 
день у день нарощують зуснл-

НА ВАРТІ МИРУ
ля в боротьбі за виконання 
завдань, поставлених XXIII 
з’їздом КПРС.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд, підкреслюється 
в наказі, наполегливо борю
ться за розрядку міжнародної 
напруженості, відвернення но
вої світової війни, проти агре
сивної політики імперіалістів. 
Вони постійно дбають про по

силення оборонної могутності 
нашої держави. Радянські 
Збройні Сили, оснащені най
досконалішою зброєю, впевне
но стоять на сторожі священ
них рубежів нашої Батьків
щини, пильно охороняючи мир
ну творчу працю радянського 
народу, який будує комунізм, 
і разом з арміями країн соціа
лістичної співдружності зав

жди готові знищити будь-яко
го агресора.
ч Маршал Радянського Союзу 

побажав усьому особовому 
складові Збройних Сил нових 
досягнень у бойовій і політич
ній підготовці, зміцненні вій
ськової дисципліни, успішною 
виконання високих соціалістич
них зобов'язань, взятих на 
честь 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

(ТАРС).

ТАК НАРОДЖУЮТЬСЯ
ХЛІБОРОБИ
На цих уроках стіни класних кімнат 

Богданівської середньої школи густо 
обвішані схемами і діаграмами. Учні 
уважно вчитуються в креслення трак
торів, в схеми сівозмін, розміщення по
лів... Разом з учителем виробничого 
навчання їх можна бачити на ланах. 
Там невисокими пірамідами складають
ся привезені добрива.

— На цій ділянці будемо продовжу
вати початий дослід, — каже бригадир 
виробничої бригади. — А ось тут за
кладемо новий за завданнями Одеського

науково-дослідного інституту генетики.
Весною юні хлібороби будуть старан

но занотовувати свої спостереження. А 
їх уже немало. Адже навчально- вироб
нича бригада працює в школі одинад
цятий рік.

А коли настають літні канікули, ши
роко розкриває обійми комсомольсько- 
молодіжний табір «Дружба». Тут шко
лярі продовжують почату роботу, водно
час цікаво и змістовно відпочивають.

Учнівська виробнича бригада Коми- 
шуватської середньої школи Новоукра- 
їнського району виступила ініціатором 
створення шкіл юних гіталовців.

Нещодавно Міністерством освіти Ук
раїнської PCP підведено підсумки робо
ти учнівських навчально-виробничих 
бригад. Високої нагороди — диплома 
1-го ступеня Головного Комітету Ви
ставки передового досвіду в народно
му господарстві УРСР та грошової пре
мії удостоєна бригада Комишуватської 
середньої школи, диплом Міністерства 
освіти одержали бригади Богданівської 
та Новопразької шкіл. Крім того, наго
роди одержали багато юних тваринни
ків та хліборобів шкіл області.

Члени виробничих бригад зараз впев
нено закладають фундамент під урожай 
ювілейного року иа своїх ділянках.

1. БАБАНСЬКИИ, 
Інспектор шкіл обласного відділу 
народної освіти.

На будівництві водоводу Дніпро — 
Кіровоград.

Мал. М. Добролежї.
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в. КОВПАКА.Фото

сьогодні

машини, 
про ком- 
таємниці.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

ВІДКРИТТЯ КРАСИ
Я щоденно роблю відкриття. Рап

том, в щасливу хвилину, помічаю кра
су сходу зимового сонця. 1 бережу її 
в пам’яті, і радію, згадуючи про неї.

(З щоденника комсомолки, майст
ра Олександрійської швейної 
фабрики Люби Пилипенко).

Русява, трохи курноса, в біленькому 
капелюшку, вона йде по снігу, що пе
реливається тисячами сонць, і зовсім не 
помічає Морозенка, якому так і хочеть
ся поцілувати її розчервонілі щоки. Дів
чині — двадцять, і в такі літа просто не
можливо жити без відкриттів.

Гіюбаша стишує крок. Еврика!.. Сніго
ві замети здались їй синіми-синіми. А 
сонце, яке, мабуть, і змерзло вночі, 
проте з’явилося на світ веселим... За
мріялась лише на мить, і знову заспі
шила до фабрики.

зько двох тисяч виробів, на п'ять 
^тисяч карбованців зекономили ниток, 

голок, машинного масла та інших ма
теріалів.

(З стінгазети «Прогрес»).
На вулиці Жовтневій в автобус зайш

ло кілька юнаків. В руках якісь пакунки.
— Молодці, наші швеї, — продовжу

вав розпочату Ще, мабуть, на зупинці 
розмову, молодий робітник. — Дивись, 
штани не гірші, ніж на столичних фаб
риках шиють.

— Твоя Зіночка там працює, тому й 
хвалиш.

— Не дратуй. Дівчата справді молод
ці, — підтримав інший.

— Пам’ятаєш нашу зустріч з ними у 
клубі веселих і винахідливих?

—- Знайшов, .чим похвалитись. Швей
ники ж тоді духу нам дали.

Почув я цю розмову випадково. І вже 
на фабриці довідався, що змагалися 
дівчата з хлопцями із заводу підіймаль
но-транспортного устаткування. Коли 
розповів про цю розмову молодим 
швеям, вони розсміялись:

— Це ще в минулому році в Будинку 
культури проходили ........
шими командами. А 
ших дівчат хлопці й

А потім від жартів 
мови.

Ліда Кузнецова, 
«Комсомольського прожектора»:

— Мені — 24. Сину Валерику — рік 
і чотири місяці. Виконуючи комсомоль
ські доручення, відчуваю задоволення, 
бо роблю це завжди від душі. Коли ви
ходила заміж, дехто говорив: «Буде ди
тина, примусить маму додому раніше по
вертатись. Розлучишся з комсомолом». 
А я, бачте, не розлучилась, та ще й на
чальником «КП» обрали. Ми створили

змагання між на- 
ось за деяких на« 
досі змагаються, 
повели ділові роз-

начальник штабу

Свіжа газета.

— Дівчата, ви бачили, який 
чарівний ранок?

В цехах ще мовчать швейні 
Є час погомоніти про сонце і 
сомольські справи, про дівочі

— Ох І діло ж ми задумали! — каже 
Світлана Сахарова. — 1 лукаво замов
кає.

— Ну? — не терпиться Люді Соку- 
ренко.

— Переробки зменшимо наполовину.
— А ми першими спеціалізуємось на 

чоловічих пальтах, — і собі хвалиться 
’комсорг другого цеху Ася Боса.

— Е-е, дівчата, про це й на зборах 
'можна поговорити, — втручається в 
розмову біляве дівча. — От я вам роз
кажу новину. Вчора Іван проводжав 
Людку додому. Бачила, біля самісінь
ких воріт...

— Мабуть, заздриш Людці?
І дівочий сміх залив кімнату. Ще дов

го не стихав гомін, а потім у нього вплі
тається шум конвейєра, над яким зліта
ють слова фабричної поетеси:

Планету на руки візьму я,.
Серцем зігрію своїм...
Ти бачиш у наших буднях
Звичайних швей героїзм?

ВІДКРИТТЯ ТВОРЧОСТІ
Робітники нашої швейної фабрики 

виготовили понад річне завдання блн-

можна пошити 
тисячі виробів.

Можливо, колись, че
рез багато-багато років, 
люди будуть дивуватись 
ділам умілих дівочих 
ру.к. Ніхто не буде знати 
тоді імен Світлани Саха- 
рової і Валентини Кир- 
пенко, Люби Пилипенко 
і Раїси Груші, бо дуже 
небагатьом вдається за
лишити в історії своє 
ім’я. Не заради слави, 
заради усмішок вдячних 

.людей кожен їх день 
сповнений пошуків і від
криттів.

ВІДКРИТТЯ 
МУЖНОСТІ

Після перегляду 
церту Світлана поспіша
ла в гуртожиток. Рап
том нічну тишу розітнув 
зойк:

— А-а-а...
Зупинилась. Під тьмя

ним світлом ліхтаря по
мітила закривавлене об
личчя юнака. А поруч — 
три здоровили з підня
тими кулачищами.

обрали. Ми створили 
три групи: по пере
вірці якості 
ції, по 
навчанням 
вечірніх та 
школах, по 
та побуту.

Надя Столига, член 
комітету комсомолу:

— Наші «прожек
тористи» допомогли 
зекономити понад 
п’ятдесят тисяч кіло
ват-годин електро
енергії. На ній фаб
рика може працюва
ти вісімнадцять днів.

Ганна Орловська, 
інженер ОТК:

— Ми зекономили 
понад п'ятнадцять ти
сяч квадратних мет
рів тканин яких

більше

продук- 
контролю за 

молоді у 
заочних 
культурі

Олександ-

юначе:

смішинки-

що всі її

саме й по- 
з одержм- 
себе, зро-

по- 
ви- 
За-

— трігтну-

Ділова розмова.

—• Припиніть бійку! —і крикнула У 
відчаї.

У відповідь — удар по обличчю. І 
тоді дівчина миттю зняла свої новень
кі чобітки і почала ними обороняти
ся...

мішка так і
Поїхала

°А тн не зрадливий І о 
Фото В. КОВПАКА.

(З розповіді в гуртожитку).

Мабуть, а житті кожного з нас бува
ють такі хвилини, коли доводиться вис
лухати гірку істину про себе від друзів, 
товаришів по роботі. Часто буває нелег
ко відкинути образу, об’єктивно оціни
ти свою поведінку. Так,було і з Світла
ною Бєловою. Тоді вона вчилася в тех
нікумі. Йшла вулицею міста разом з по
другами, про щось жваво розмовляла. 
Помітила, як два хлопчаки витягали з 
кишені вже немолодої жінки, що стоя
ла в черзі, гаманець. Хотіла крикнути, 
покликати на допомогу, але помітила, 
як в руках хуліганів блиснули «фінки». 
І Світлана замовкла. Боязко заспішила 
додому.

Вже пізніше розповіла про це подру
гам, вже пізніше почула від них гіркі 
слова правди. І у дівчини вистачило 
мужності подивитись на себе збоку, 
вистачило мужності захистити серед но
чі одинокого закривавленого юнака.

Світлани зараз немає в гуртожитку 
поміж її ровесницями — Маріам Че-. 
чоткою, Надею Столигою, Аллою Пасіч
ник, Зіною Єркуловою. Вона далеко від 
них, але вона завжди поруч — ця біля
ва непосида. Ось у кімнатах малюнки, 
зроблені и руками. Ось її осяйна пос- 

ллється з фотографії.
з гуртожитку і, здається, 
частинку наших сердець 
повезла з собою.

Та залишився в гурто
житку сміх, радість, по
шуки нового, невідо
мого.

Сидить над столом 
Світлана Сахарова. На 
папір лягають рядки:

Ти говорив такі ясні 
слова,

Я думала, що тільки в 
пісні так буває..,

Світлана не грає в 
чуття, а переживає, 
ношує в серці біль, 
думалась. 1 знову:

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ВФДМ
БУДАПЕШТ. Президент Всесвітньої федерації демо

кратичної молоді Родольфо Мекіні висловив стурбова
ність розвитком подій у Китаї. Виступаючи тут на 
прес-конференції, Мекіні сказав: ■'.Шість місяців тому 
представники китайської молоді залишили штаб-квар
тиру ВФДМ, і відтоді’у пас немає контактів з молодіж
ною організацією Китаю. Водночас до нас доходять 
вісті про долю Комуністичної спілки молоді Китаю. її 
газету закрито, керівники зазнають нападок. Одночасно 
з’явились нові об’єднання молоді, які демонструють во
рожість до китайського комсомолу. Ці об’єднання чи
нять провокації щодо тих країн, які вносять великий 
вклад у боротьбу проти імперіалізму, за мир і незалеж
ність народів.

Я перекопаний у тому, підкреслив Р. Мекіні, що ан
тирадянщина завжди використовується проти сил миру,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 стор. №24 (724).

Фото 8. КОВПАКА.

Я (Цуже щаслива, бо я людина«
Мчись, моя юність, мчись!
Читаю її вірші і думаю, що вона 

справді сильна і горда, розумна і добра, 
що вона вміє жити, боротись і перема
гати. Бо Світлана подружила з гарячим 
комсомольським неспокоєм. І для неї:

ІІе так вже н важко стати інженером. 
Бути людиною — багато трудніше.
А поруч з Світланою — наполеглива 

і завзята Маріам Чечотка. Вона закінчи
ла підготовчі курси французької мови 
і мріє стати студенткою-заочницею інс
титуту іноземних мов. У Надії Столиги 
своє захоплення — математика.

— Наша Надійка вміє мислити, — го
ворять про неї дівчата. — І завжди ра
діє, коли успішно вирішить найважчу 
задачу...

Хтозна, можливо, мужність 
минається з наполегливості, 
мості, з уміння перебороти 
бити крок назустріч мрії.

ВІДКРИТТЯ КАЗКИ
Не віддам тебе нікому! 
Навіть сонцю золотому.

(Із цитованого в кімнаті вірша).
Струмує, переливається барвами діво

чий голос. Здається, що він прилетів у. 
гуртожиток з степового безмежжя, щоб 
полонити Володю Макарезича,. фабрич
ного художника й баяніста. І поклика
ли юнака ласкаві і трохи мрійливі Лю- 
бині очі в чудесну країну.

Вони йдуть вулицями Олександрії. І 
здається їм, що казкові черемухи хи
зуються перед ними своєю вродою...

— Мені ж тільки двадцять, 
ла стрічками розмаїтими.

І задзвеніли над голубою 
рією дзвіночки. Потім знову:

— А ти не зрадливий?
Забилось, заспішило серце
— Люба...
А в дівочих очах заграли 

добринки, заголубіла ласка.
Люба Пилипенко вірить, 

світлі дівочі мрії збудуться. Але вона 
не хоче легкого щастя. Не хоче його і 
Володя. Вони хочуть жити гарно, боро- 

-тись мужньо.
З гуртожитку долинула пісня — при

вільна, щаслива. Люба вслухалась у ме
лодію, мовила стиха:

— Ну ось, Володю, ми і відкрили з 
тобою казку.

Щасливий місяць розчісував їй косу 
райдужним гребінцем...

Ось і вся наша розповідь про комсомолок з Олександрій
ської швейної фабрики. Вони прагнуть до пошуків, вони від
кривають... І джерелом наснаги для них стали змістовні спра
ви комсомольської організації. Злітає пісня над фабрикою — 
І осі знають; то комітет комсомолу організував гуртки худож
ньої самодіяльності. Зменшився брак в цехах — то «прожек
тористи» навели туди своє проміння. Видано понад план нові 
вироби — значить, юнаки і дівчата готують подарунки 50-річ- 
ному ювілею Вітчизни. І листи, надіслані до редакції С. Саха
ровой) і Л. Пилипенко, — це добрий підсумок роботи комсо
мольської організації, яка прийняла в свою сім’ю молодих 
комунаром В. ПЕТРЕНКО,

спецкор «Молодого комунара».
м. Олександрія.

прогресу, національної незалежності, соціалізму. Ниніш
ня антирадянська кампанія в Китаї веде до серйозного 
погіршення відносин між цими великими країнами. Це, 
природно, викликає труднощі в справі подання допомо
ги В'єтнамові. Ми висловлюємо занепокоєння в зв’яз
ку з діями, які завдають шкоди єдності антиімперіаліс
тичних сил і тим самим полегшують проведення агре
сивної політики.

дуна, використали суперечності серед цзаофанів і 
«створюють хаос» у місті. В Ухані, найбільшому міс
ті Центрального Китаю, спостерігаються заворхшен- 
ня у військових частинах.

«Культурна революція» ще більше погіршила і без 
того серйозне економічне становище Китаю. —

У пекінських газетах опублікований лист ЦК КПК 
до всіх селян і кадрових працівників сільських на
родних комун Китаю з закликом «негайно й актив
но» провести весняні польові роботи.
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В повідомленнях 
надходять з Китаю, 
ми і цзаофапями,

іноземних кореспондентів, які 
говориться, що між хунвенбіна- 

ми і цзаофапями, з одного боку, і противниками 
«культурної революції», — з другого, виникли сутич
ки в Ухані, Ціпдао, Кантоні (Гуанчжоу) та інших 
містах Китаю. Як передало пекінське радіо, в Ціндао 
організації, що перебувають в опозиції до Мао Цзе- (ТАРС).



ОЛЕКСАНДР відірвався від зо
шита і задумливо поглянув у 

Іскрився лід на скованій 
морозом річці. Завтра, як і що
дня, Олександра зустрінуть діти. 
Будуть ловити кожне слово вчите
ля, будуть- вірити йому. Не обма
нути їх чекані! І він знову схи-» 
ляється над конспектом.

...Здається, враховано все. Пог
ляд знову відпочиває на знайомій 
картині за вікном. І дивно зда
ється Олександру Олексійовичу 
Якушенку, що жив він колись ок
ремо від цих задумливих верб, 
від красуні-річки, від тихих буди
ночків, у яких зараз мирно сплять 
його вихованці.

Згадалися йому товариші-сту- 
денти. Все дискутували про пок
ликання вчителя. Вирішили їхати в 
село. Одержали призначення, 
Олександра Олексійовича покли
кала Сазонівка...

... 8 срібно-рожевому серпанку 
зароджується новий день. Тепла 
долоня лягла йому на чоло. Над 

ліжком нахилилася дружина, 
Прокидайся, Сашо. Час.

В'юнка стежина веде обох до 
школи. Світлана також учителька, 
їх переганяють хлопчики й дів
чатка — пустотливі, червонощокі.

— Доброго ранку, Олександре 
Олексійовичу! Доброго ранку, 
Світлано Свиридівно!

В цих маленьких фігурках ба
чаться молодому подружжю май
бутні Гіталови і Терешкові, Кор
нійчуки і Курчатови. Та скільки ще 
треба для цього зробити! Пам’я
таються Олександрові Олексійо
вичу слова, сказані одним із вик
ладачів ще в педінституті: 
«Учень — це не посудина, яку 
треба заповнити, а факел, який 
треба запалити». Так. Тільки запа
лити!

З портрета на учнів дивиться 
людина у військовій формі. Олек
сандр Олексійович відкриває жур
нал, називає прізвище: Говоров 
Федір Іванович. Черговий по кла
су встає і доповідає: «Наш земляк, 

Герой Радянського Союзу Федір 
Іванович Говоров загинув за Бать
ківщину. За нього готовий відпо« 
відати кожен з нас в першу-ліпшу 
хвилину». І це не лише слова. На 
огляді «Сяйте, ленінські зорі» 
шостий клас, яким керує молодий 
учитель, добився першості.

Чи легко це було? Ось вслуха
ється в пояснення Павлик Вовнен
ко. Це також частинка з життя 
молодого вчителя, яку він вклав 
у його виховання. Поведінку Пав
лик не порушував, двійок не 
одержував. Що, здавалося, треба 
ще класному керівнику? Учень 
середній, «благополучний». Ні, не 
треба «благополучних»! Такий ні
коли не виросте героєм, у такого 
не буде в житті захоплень, і про
живе він на світі сіренько, нічого 
не створивши. Олександр Олексі
йович зустрічається з матір’ю 
Павлика, радиться, чим захопити 
хлопця, що йому більше подоба
ється. І ось Павлик — активний

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

„СЕРЕДНІЙ УЧЕНЬ?
Я ПРОТИ НЬОГО...“

гуртківець. З’явились і перші 
п’ятірки.

Ось вони перед ним —- його не
доспані ночі, його давня мрія. 
Чим живуть вони після школи? 
Хіба мало випадків, коли діти, 
надивившись на сварки батьків, 
приходять до школи апатичними, 
до всього байдужими? Так трапи
лось і з Володею Шершнюком, 
одним з кращих учнів класу. Не
дитячу тугу помітив учитель в 
очах підлітка. Соромно було Ва
силю Івановичу Шершнюку, бать

кові Володі, розмовляти з клас
ним керівником, очей не міг під
вести на сина. Але пити кинув/ 
сварки □ сім’ї припинились.

Сутеніє. У вікні одного з бу
динків — силует людини, що схи
лилася над столом. Вона не прос
то пише конспекти, вона шукає.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара», 

с.£азопівка,
Кіровоградського району.

Тх було двоє. Якоалєв і 
Малигін. Обидва 1954 року 
народження, учні. Десь 
хильнувши, хлопці виріши
ли, як кажуть, показати се
бе. Йдучи містом,- хрипки
ми голосами завели пісню, 
яка часто перепліталася з 
брутальними словами. Пе
рехожі здивовано озирали
ся. Невже так і продовжу
ватиметься?

! раптом перед «хоробри
ми» появилися юнаки з чер
воними пов’язками...

•••Ще З війни біля ОДНОГО • 
житлових будинків міста під тон
ким шаром землі лежав снаряд. 
Його ненароком помітили учні 
середньої школи № 26. Про це 
школярі з червоними пов’язками 
негайно повідомили у відділ МІ‘ 
ліції. Мешканцям будинку врято
вано життя.

Хто ж вони, ці сміливі 
хлопці й дівчата з червони

ми пов’язками, на яких ла
конічний напис: «ЮД»?

— Ми — юні дзержинці, 
— таку відповідь від них 
завжди чують порушники 
громадського порядку, і ті, 
кому дзержинці охоче до
помагають.

Штаби юних дзержииціп створе
ні у всіх школах та будинкоуп- 
равліниях міста. Кожного дня 
можна побачити надійних поміч
ник!» міліції ■ кінотеатрах, скве
рах, на вулицях.

— Молодці! — коротко харак- 
тернзу« їх роботу начальник 
міського відділу міліції І. Л. 
Бриловськнй.

Юним дзержинцям сло
вом і ділом допомагають 
досвідчені чекісти, праців
ники міліції. Так, з великою 
цікавістю нещодавно у Па
лаці піонерів на вечорі, 
присвяченому юним дзер
жинцям, учні прослухали 
розповідь колишнього че

кіста, офіцера Сидоренка, 
який розповів про героїчні 
факти з життя легендарного 
Ф. Е. Дзержинського.

Того ж дня присутні віта
ли оплесками кращих юних 
дзержинців міста: ученицю 
восьмого класу школи 
№ 10 М. Постолатій, семи
класника Л. Собинського та 
інших.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Хмари зловісні нависли над нами. 
Сили ворожі нас тяжко гнітуть... 
Станьте ж до бою усі з ворогами, — 
Смерть або ооля та слава нас ждуть!

Був час, ця пісня — мужня, сувора, 
пристрасна — звучала на кожній рево
люційній демонстрації, на маііовках і 
сходках. Та й зараз, в дні великих все
народних торжеств, якщо раптом иопа 
спалахне в колоні, її обов’язково під
хоплять дідусі, для яких ця пісня — їх 
юність, і молодь, для якої «Хмари 
зловісні нависли над нами» — історія.

...Вона народилася за гратами, в 
знаменитій московській Бутирці. Автор 
її — товариш В. І. Леніна по революцій
ній борні Г. М. Кржижаповський — ві
домий діяч Радянської держави, вели
кий вчепий, автор першого плану елек
трифікації країни, який було розробле
но за завданням Леніна.

В колі друзів Кржижаповський сла-

•••••••• ПІСНІ НАШИХ БАТЬКІВ

У ЗАТРАТИ
„ЧАСОВОЇ БАШТИ“

вився співаком. В листах з Сибіру Ле
нін часто називав його «другом-пое- 
том». Ось що писав Володимир Ілліч з 
Шушенського після того, як до нього 
приїздив Кржижаповський: «Гліб став 
тепер великим прихильником співу, так 
що мої мовчазні кімнати повеселішали 
з його приїздом і знову притихли з 
від'їздом».

В так званій «Часовій башті» страж
дало багато революціонерів, в тому чис
лі — товариші В. І. Леніна — Кржи- 
жановський, Старков, Ванеев. В цей 
же час сюди прислали і уп яз- 
нених польських революціонерів. Один 
з мешканців «Часової башти» -у 
П. Лепепшпський згадував про ті дні: 
«...Поляки познайомили нас зі своїми 
революційними мотивами, для яких 
«наш особистий поёт» Гліб Максиміліа- 
пович Кржижаповський написав відпо
відні тексти... Це він створив на мотив 
патріотичної польської «Варшав япки» 
пісню «Хмари зловісні нависли над на
ми», яка з того часу пішла гуляти по 
світу білому».

В Польщі «Варшав’янка» була відо
ма з 1883 року. Автор її — поет-рево
люціонер Вацлав Свенцицький, один з 
активних учасників революційної пар
тії «Пролетаріат». Співали її на мотив 
відомого в Польщі «Маршу зуавів». 
Однак слова «Маршу» не мали нічого 
спільного з революційними ідеями. 
В. Свенцицький, створивши новий текст, 
вдихнув у стару мелодію силу і муж
ність борців.

Про «бойове хрещення» російської 
«Варшав’янки» сам Кржижаповський 
згадує так:

«Поляки, що сиділи в одній камері,

знали пісню Свенцицького «Варшав’ян
ка» і добре її викопували. Спів був ду
же гарним, але ми, російські революціо
нери, не мали змоги її співати, бо не 
знали польської мови. І я вирішив ство
рити російську «Варшав’янку». Підряд
ник з польської мови зробили для мене 
польські товариші. Мені довелося в сво
їх віршах помітно переробити текст 
В. Свенцицького, наповнити пісшо 
пролетарським революційним змістом.

Настав день нашої відправки до Си
біру. Ми поставили біля дверей камери 
Абрамовпча, який мав неабияку фізич
ну силу, стали в коло і заспівали: 
Хмари зловісні нависли над нами...

Наглядачі кинулися до нашої камери, 
намагаючись відкрити двері, але не 
могли зламати залізну силу нашого 
Абрамовпча.

Закінчивши пісшо, ми відкрили каме
ру, і в неї ввірвались жандарми. Вони 

приступили до не
гайної відправки 
нас у Сибір».

Так здійснилося 
бойове хрещення 
російської 
шав’янки».

«Часова 
та» стала 
звідки до 
ських революціо
нерів п рий шл и 
— «Шалійте, ша- 
та «Червоний пра-

трального Комітету Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни.

В. ДІМИН.

«Вар-

баш- 
місцем, 

росій-

ПОБАЧЕННЯ 
ВІДБУЛОСЬ

Дівчина йшла вулицею І раптом 
несподіванка — «полізла» капро
нова панчоха. Дівчина трохи но 
плакала: що робити, адже через 
півгодини побачення. Жінка, яка 
була свідком цього, заспокоїла:

— Ви не хвилюйтесь. Пройдіть 
он два квартали, на Уфимську, 6. 
Там нова швейна майстерня, вам 
допоможуть.

В майстерні дівчину зустрів мо
лодий закрійник Іван Барабаш:

—• Через десять хвилин все буде 
зроблено...

Дівчина не спізнилася на поба
чення. В цьому їй допомогли 
швеї-комсомолки, три Людмили: 
Ремньовв, Савченко й Чернеге.

Нова швейна майстерня Кірово
градської фабрики Індпошиву, яка 
щойно відкрилася, прнйшлася до 
смаку кіровогрвдцям. Адже тут 
можна швидко перешити або від
ремонтувати стару річ, замовити 
трикотажні вироби чи верхній 
одяг.

Ю. МИРОНЕЦЬ.
м. Кіровоград.

„БЛИСКАВКА“—
ПОМІЧНИК

Хлопці скупчились біля свіжої 
«Блискавки».

— Вчасно вийшла...
— А яка з цього користь! — 

хтось зауважив скептично.
— Будо користь, — сказав Во

лодимир Остапчук. У мене с про
позиція надіслати нашу «Блискав
ку» в міністерство, у Київ.

Всі його підтримали. Ад.».с бу
дівництво нової школи на вулиці 
Калініна — ударна комсомольсь
ка будова. Хлопці й Дівчата ком
сомольсько-молодіжної бригади 
Володимира Остапчука тресту 
«КІровоградпромбуд» взяли зобо
в’язання на честь SO-рІччя Радян
ської влади здати її в серпні цьо
го року. А тут нема агрегату 
для забивки паль. Роботи припи
нилися.

Втручання комсомоле с ь к о ї 
«Блискавки» допомогло. Через 
кілька дні» потрібний огрегат був 

на об’хкті.
М.-ЛИТВИНЕЦЬ.

м. Кіровоград. « ,

Юні дзержинці Кіровоградської 
середньої школи № 10, семи
класники ВІтя БУТЕНКО (зліва! і 
Саша ДОВБНЯ.

ще дві чудові пісні 
лійте, скажені кати» . _ _
пор». Вони виникли на Західній Украї
ні, у Львові. «Червоний прапор» вико
нувалась на мотив однієї з відомих пі
сень комунарів Франції. Ця пісня у 
вільному перекладі Г. М. Кржижанов- 
ського пронизана світлим оптимізмом, 
романтичною мрією про перемогу рево-, 
ліоції. _ . ... ..

А ось характер пісні «Шалійте, ша
лійте, скажені кати» — зовсім інший. 
Вона’ сувора і драматична, повна бла
городного гніву, могутнього революцій
ного запалу. .

В 1889 році її написав студент Львів
ського університету А. Колесса. Цікаво, 
що перший рядок віршів йому випад
ково підказав Іван Франко, до якого 
прийшли студенти, щоб розповісти про 
безчинства поліції.

Кржижаповський, перекладаючи вірші 
Колесси, частково їх переробив, під« 
силив їх революційний дух. Доповнив 
пісшо новою строфою з грізним повто
ренням в останньому рядку;
За волю народу, за ного права
Но страшні кайдани, солодка тюрма, 
Бо вільного духу не скути в кайданні 
На смерть! На смерть! На смерть вас, тирани.

В 1897 році ці пісні вирвалися з тю
ремної «Часової башти», і російські ре
волюціонери, як тільки почули їх, не
гайно взяли па озброєння.

А для нас вони — живі свідки рево
люційного минулого. І невипадково ЇХ 
мелодії звучать в ІІ-й симфонії Д.Шос- 
таковича — «1905 рік» - хвилюючій 
поемі про революцію. Звучать енергійно, 
гнівно, заклично, створюючи атмосферу 
тієї епохи з її суворим драматизмом, 
боротьбою, з її вірою в перемогу, 

(ТАРС)’.

ПЕРЕМОЖЦЯМ— 
Грамоти ЦК ЛКСМУ

У змаганні піонерських дружин 
під девізом «Сяйте, ленінські зо- 
рі» експедицію «По ленінських 
заповітах» найкращо завершила 
дружина Імені Павлика Морозова 
Кіровоградської середньої школи 
№ 3. А в малій олімпіаді п’яти 
кілець першими фінішували піоне
ри дружини Імені Гайдара шко
ли № 27.

Перший Секретар міськкому 
ЛКСМУ А. Ніцом вручив нагороди 
переможцям — Грамоти Цен«

П РИ РЕДАКЦІЇ газети «Молодий комунар» ство
рена літературна студія, яка об'єднає моло

дих поетів, прозаїків, критиків,
Відбулось організаційне засідання. Керівником 

студії обрано Віктора Ганоцького, а його заступ- 

СТУДІЯ МОЛОДИХ ЛІТЕРАТОРІВ 
никами — Володимира Базилевського і Валерія 
Гончаренка.

Два рази на місяць студійці будуть збиратися 
для обговорення своїх творів, виступатимуть на 
підприємствах, в установах та учбових закладах.

Запрошуємо молодих літераторів — робітни
ків, інтелігентів, студентів, учнів — на зустріч, яка 
відбудеться в редакції 27 лютого,

Ч_____  -_______ __ /

Селище Сальдово, Гаііворонського району. Вихова* 
телька дитсадка Л. Любчик з малюками на прогулянці.

І вона, і батьки, і діти задоволені: на всіх відділках 
радгоспи нещодавно збудовано ясла-садки.
- _______• Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ЛОДИЙ 
КОМУНА Р» 

№ 24 (724). З стор.



сх-

Малюнок М. Добролежі.

Шалений світ

З твоїми побажаннями, 
Олег, ознайомлені всі від
діли редакції.

м.

рекордів

В. Іванчишин по-

ГАЗЕТА— 
ЧИТАЧЕВІ

Зараз просто неможливо знайти 
молоду людину, яка б не захоплю
валась футболом. Проведіть, будь 
Паем», вілторину-конкурс для бо
лільників. Цо сприятиме поширен
ню цієї гри. Непогано було б 
Провести її саме о цей час, пе
ред Футбольним сезоном 1967 
року.

5 ще б хотілося прочитати нв 
сторінках «Молодого комунара» 
Матеріали під рубрикою «Шкіль
ному комсоргові», «Куточок фі
лателіста».

Інші мої ровесники, З 
цікавістю читаю матеріали про 
Історію Кіровогредщини, про ре
волюційні події буремних років 
громадянської війни, про перших 
комсомольців. Особливо мені до 
душі матеріал К. Береста про 
підпільників.

Також друкуйте про цікаві І 
незвичайні події, факти, нариси 
про героїв.

Олег 1ЩЕНКО. 
Новоукраїика.

♦ ж ♦

твоїми побажаннями,

КОРОЛІ ЗДАЮТЬСЯ СИЛЬНІШИМ
В змаганнях, які проводились на першість обласної 

ради ДСТ «Авангард» з шахів, взяли участь дванад
цять команд колективів фізкультури. Після впертої 
кількаденної боротьби першість виборов дружний ко
лектив спортивного клубу «Зірка». На другому міс
ці — колектив Кіровоградської швейної фабрики, на 
третьому — шахісти агрегатного заводу.

Під час змагань два 
спортсмени виконали норми 
першого розряду.

Г. ДУБІВКА, 
кандидат у майстри 
спорту.

П’ЯТНИЦ», 24 лютого. Перша 
програма. 11.00 — Телвновини. 
(М). 11.15 — Кіножурнал те ху
дожній фільм «Мсьє Жан і Інші». 
(Кіровоград). 16.50 — Для школя
рів. Телевізійне агентство «Піоне- 
рія». (М). 17.20 — «Старт-<7». Те
левізійний журнал. (К). 18.00 — 
Толевісті, (К). 18.30 — 3. Плу- 
гарж — «Якщо покинеш мене»,

ВОРОТАР, ГОТУЙСЬ ДО БОКИ
Наш район — новоство- 

рений. Спортивні організа- 
іщ, райком комсомолу зра
зу ж активно взялись за 
проведення фізкультурно- 
спортивної роботи. У нас 

відбулись змагання

лижників і першість району 
з хокею з м’ячем.

Добру фізичну підготов
ку і майстерність показали 
сільські хокеїсти із колгос
пу імені XX з’їзду КПРС.

Миколу Марченка ви-

БК 01838

у ОЧ і зараз за вікнами ще не вщуха- 
** ють заметілі, модельєри Кіровоград
ської швейної фабрики працюють над 
новими моделями, які запропонують по
купцеві лише наступної зими.

Завдання досить складне. На фабриці 
вирішили повернути друге життя таким 
матеріалам, як габардин і шевйот, замі
нивши застарілі конструкції одягу най
новішими, 3 цією метою був оголоше
ний конкурс на кращу модель жіночого 
пальта.

Жюрі конкурсу разом з представни
ками торговельних організацій розгля
нуло запропоновані майстром швейної 
фабрики нові моделі цього одягу.

Ось жюрі оглядає модель під номе
ром три. Напівприлеглий силует, дво
бортна застібка. Комір трохи розходить-

НОВИНИ КІНО

«Два роки над безоднею» — так 
називається новий фільм, в якому 
розповідається про героїчну боротьбу 
радянських підпільників в окуповано
му гітлерівцями Києві. Сценарій на
писали В. Дроздов і 0. Євсєєв в 
співдружності з кінодраматургом Л. 
Траубергом. Постановку картини на 
студії імені Довженка здійснив зас
лужений діяч мистецтв Української 
PCP, режисер Тимофій <Левчук>,

...Суворий час. Восени сорок першого ро
ку фашистам вдалося захопити Київ. В ЦІ 
дні І проходить наше знайомство з молодим 
чекістом Іваном Кудрею, який залишився п 
місті для підпільної роботи. Він потрапляв о 
Дуже скрутне становище — гітлерівці спали
ли будинок, в якому було заховано зброю, 
документи. Але Кудря, замаскувавшись під 
студента-медика Кондратюкв, І його помічни
ця Марія Груздова ке падають духом, а обе
режно беруться за діло.

В ролі Кудрі-Кондратюка виступає 
молодий київський актор Анатолій 
Барчук, дебютант в кіно, його ге
рой — простий, сміливий, людяний. 
В ньому немає нічого від традиційно-

В газеті за 27 січня над- «Шкільному комсоргові», 
під Ми прагнемо і будемо біль- 

з ше публікувати матеріалів \ 
“про історію Кіровоградщи- 

ни, про тих, хто прославив 
подвигом наш край, хто сла
вить його і нині.

При цьому редакція вели
кі надії покладає на поза
штатний актив газети, на чи
тачів. Пишіть нам про важ
ливі події в житті вашої 
організації, про цікаві долі 
і героїчні подвиги земляків- 
комсомольців.

руковано інформацію 
заголовком «Де, коли, 
ким?», де можна дізнатися, 
як розпочнуть новий сезон 
футболісти кіровоградської 
«Зірки».

В плані відділу спорту ре
дакції передбачено багато 
цікавих матеріалів для бо
лільників футболе. Безу
мовно, рубрика «Футбол» 
буде на сторінках газети 
постійною.

Не забаряться й куточок

Я> ОСОБИСТО- 
КОМАНДНІЙ 

першості області з 
важкої атлетики суд
ді зафіксували чоти
ри нових обласних 
рекорди. Слюсар за
воду «Червона зірка»
казав у ривку результат 112,5 кілогра
ма і виконав норму кандидата в май
стри спорту. О. Богданов, спортсмен 
другої важкої ваги, теж встановив новий 
обласний рекорд у триборстві (475 кг). 
Він же вижав штангу вагою 143 кілогра
ми, а штовхнув — 182,5 кілограма, що 
теж є новими рекордами області.

В. ГАЛЕНКО.

На фото: спортсмен напівсередньої 
ваги В. Іванчишин.

Фото А. Будулатьєва.

знано кращим ворота
рем. Команда цього ж кол
госпу завоювала перше міс
це. Друге і третє місця по
ділили між собою хокеїсти 
колгоспу імені Комінтерну 
та кінного заводу.

Т. ЗІНЧЕНКО.
с. Онуфріївна.

звертається представник магазину № 1 
фірми «Одяг» В. П. Пустова.

Роз’яснення дає головний конструктор 
фабрики О. Ф. Семенов:

— Для всіх нових моделей характерна 
економічність. Якщо раніше треба було 
купувати для пошиття пальта майже Два 
з половиною метри матеріалу, то зароз 
вистачить один метр дев’яносто санти
метрів — два метри.

Найбільше сподобалась жюрі модель 
жіночого зимового пальта під номером 
чотири, автор — молодий модельєр 
Марія Кришенко. Легке, елегантне. Ха
рактерні чіткі лінії і простота рішення.

Ця модель зайняла на конкурсі перше 
місце.

Прем'єра телевізійного спектак
лю. (1 частина). (К). 19.30 —
Естафета новин. (М). 20.30 — На
зустріч виборам до Рад. «Вогні 
Русанівки». Репортаж з виборчої 
дільниці, (К). 21.00 — 3. Плугарж 
— «Якщо покинеш мене». Прем'єра 
телевізійного спектаклю. (2 час
тина). (К). 22.00 — «Горизонт», 
Передача з Ленінграде.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
тар» — 45-35. відділів — 45-36.

— До речі, як щодо економічності?—

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ.

СУБОТА, 25 лютого. Перша про
грама. 11.00 — Кіножурнал те ху- 
дожнім фільм «Вернись, Ес«то:>. 
(Кіровоград). 13.50 — Для школя
рі». Телевізійне агентство «Ліоне* 
рія», (Спердловськ). 14.20 — Для 
школярів. «Викликає 425-й». Пре
м’єра телевізійного спектаклю. 
(М). 18.30—Всесоюзний фестиваль 
самодіяльного мистецтва, «Пісні золотої долиии». Передачо а ґаш- 

кен<в. 16.20 — Толевісті. (К). 16.30
— До 50-річчя Великого Жовтня.
«Друг і соратник Ілліча». (К). 
16.45 — ”«На шкільних широтах». 
(К). 17.45 — «Клуб кіномвндрівни- 
ків». (М). 18.45 — «На вогник». 
(М). 20.00 —- Толеновини, (М),
20.30 — Новий художній фільм 
«Друзі І роки», І сарі». (К). 21.45
— До 50-річчя Великого Жовтня, 
«Театр, молодість, пісня», (К),

к. юркін. 
На фото: модель пальта, що її запро

понувала М. Кришенко.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ПРЕЛЮДІЯ ЗИМИ 1968 РОКУ

го типажа розвідника, людини «твер
дої руки і сталевих нервів». І все ж 
його група здійснює досить складну 
операцію — зриває приміщення го
телю в ту ніч, коли фашисти зустрі
чали там Новин рік.

Міллер — один з головних супротивників 
КудрІ у фільмі Його роль грає відомий ак
тор Микола Гриценко. Материй німецький 
шпигун Мільчевський, який уникнув перед 
війкою заслужено! кари, знову з являється Ь 
знайомому йому КиввІ. Цо ворог розумний І 
підступний. Але під зовнішньою Інтелігент, 
ністю ховається брехлива І жорстока люди
на.

Серед мужніх однодумців Кудрі — 
Рая Окипна, солістка київської опе
ри,' хороша жінка, талановита акт
риса. Вона допомагає підпільникам. 
Схоплена разом з Іваном Ічудрею, 
Окипйа веде себе також мужньо, як

Підпільників зрадила лікар Ната, агент гес
тапо. Лише через дво десятиліття в одному 
з приволзьких сіл її вдалося викрити.

(АІІН).

ЯКЩО СЬОГОДНІ амери
канські підлітки до 25 

років будуть змушені кори
стуватися слуховими апарат 
тами, то в цьому будут^ 
винні вони самі, а саме —- 
їх захоплення надсучасною 
джазовою музикою. Рівень 
шумів, створюваних модни
ми вокально-інструменталь
ними тріо і квартетами, 
настільки великий, що він 
може мати згубні наслідки 
для барабанних перетинок 
слухачів. До такого виснов
ку дійшов один з ведучих 
американських спеціалі^« 
тів-акустиків Роберт Лара
белл.

Роберт Ларабелл вико
ристав промислові звуковИ- 
мірювальні установки для? 
оцінки рівня музичної ка
кофонії в молодіжних тан
цювальних і джазових клу

Перші— 
спартаківці

Шість збірних команд ' об
ласних рад спортивних това
риств взяли участь у тради
ційних змаганнях з волейболе. 

_ присвячених Дню Радянської 
Армії. Поза конкурсом висту
пала збірна команда області. 
Перше місце вибороли волей
болісти «Спартако», на друго
му — юні спортсмени Кірово
градської Дитячої спортивної 
школи, на третьому — коман
да «Буревісника».

Ю. ПОВОРОЗКА.

м. Кіровоград,

бах Америки. За його дани
ми, рівень шумів у цих заК» 
ладах перевищує шуми ко
вальських і клепальних це
хів металургійних заводів, 
складального конвейєра ав
томобільного заводу. А на 
цих заводах робітникам в 
обов’язковому порядку ре
комендується використову
вати індивідуальні звуко
захисні обладнання.

Роберт Ларабелл суворо 
заборонив своїм дітям від
відувати подібні джазові й 
танцювальні клуби і реко}- 
мендузав усім батькам нас
лідувати його приклад.

Лев ЯДРОШНИКОВ, 
кореспондент ТАРС. 

Нью'-Иорк.

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ
Багато читачів обласної комсомольської газети 

«Молодий комунар» запитують редакцію, де і як 
можна передплатити молодіжне видання.
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Повідомляємо, що газета 

молодий 
КОМУНАР“

передплачується без об 
межень.

ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА ОФОРМИТИ 
у всіх відділеннях зв’язку, 
агентствах «Союздруку», 
у листонош, 
у громадських розповсюджувачів преси, 
в Кіровограді — також на міському Поштамті. 
На березень передплата оформляється до 25 лю

того.
На квітень, а також на другий квартал і до кін

ця року — до 25 березня.
В обласному центрі «Молодий комунар» в день 

його виходу з’являється в газетних кіосках.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Індекс 01197. Друкарня іи. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2, Зам. № 840. Тираж 37 200.


