
в пи- 
вико- 
Цент-

1
99 БЕРЕЗНЯ Централь- 

ний Комітет Кому
ністичної партії України 
провів нараду керівних 
із працівників партійних, 

| радянських, профспілко
ві вих і господарських ор- 

| ганів республіки 
М танні організації 
■ нання постанови 
Н рального Комітету КПРС, 

Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС «Про переведен
ня робітників і службов
ців підприємств, установ 
та організацій на п’яти
денний робочий тиж
день з двома вихідними 
днями».НА ПОРЯДКУДНЯ -ЯТИДЕНКА

Урусов і 
Шовково- 

T. М.

промовці 
що трудящі

3 доповіддю виступив 
член Політбюро ЦК КП 
України, перший зас
тупник Голови Ради Мі
ністрів УРСР М. О. Со
боль.

Повідомлення про дос
від організації праці і 
відпочинку трудящих на 
промислових підприєм
ствах, які перейшли на 
п’ятиденний робочий 
тиждень, зробили пер
ший секретар Запорізь
кого обкому КП України 
М. М. Всеволожський, ди
ректори київського за
воду «Червоний екска
ватор» К. В. 
Дарницького 
го комбінату 
Єщенко.

Доповідач і 
відзначили, 
республіки, як і всі ра- 

] дянські люди, одностай
но підтримують і палко 
схвалюють сЮстанову 
Центрального Комітету 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР і ВЦРПС.

Тепер на Україні за 
новим графіком працю- 

I ють 323 промислових 
Н підприємства, на яких 
І зайнято понад 600 ти- 
Исяч чоловік. їх досвід пе- 

I реконливо свідчить, що 
П перехід на п’ятиденну 

відкриває широкі можли
ві вості для підвищення 
н продуктивності праці, 
І кращого використання 
I основних фондів, скоро- 
I чення витрат палива та 
Р електроенергії, підви- 
L щення ефективності сус- 
и пільного виробництва, 
В успішного виконання зав- 
I дань п’ятирічки. Ство- 
| рюються ще сприятливі

ші умови для поліпшен
ня організації праці і 
відпочинку трудящих.

Перехід на п’ятиденну, 
підкреслювалось на на
раді, вимагає старанної 
і всебічної підготовки.

На нараді відзначало
ся, що партійні організа
ції повинні взяти під пов- 

Псякденний контроль пи
тання підготовки і пере
ведення робітників та 
службовців на п’ятиден
ний робочий тиждень, 
уважно вивчати і поши
рювати набутий у цій 
справі досвід, підвищу
вати відповідальність ра
дянських, господарських 
і профспілкових органів 
за виконання 
Центрального 
КПРС, Ради
СРСР і ВЦРПС, посилю
вати організаторську і 
масово-політичну роботу 
серед трудящих, мобі- 
лізуючи їх на нові патрі
отичні звершення в ім'я 
побудови комунізму в 
нашій країні.

В Центральному Комі
теті КП України було 
також 
сумки роботи промис
ловості та будівельних 
організацій республіки 
за два місяці цього року 
і питання підготовки до 
весняно-польових робіт.

На нараді виступив 
член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК КП України П. Ю. 
Шелест.

І

постанови 
Комітету 
Міністрів

розглянуто під-

(РАТАУ).

ТОВАРИ
ЦЬОГО
РОКУ
23 березня керівники 

партії і уряду оглянули 
виставку товарів народ
ного споживання поліп
шеної якості, які вироб
лятимуть колективи за
водів і фабрик в ниніш
ньому, ювілейному році.

На виставці було пока
зано близько шести ти
сяч нових зразків тканин, 
одягу, взуття, продо
вольчих товарів і виробів 
культурно - побуто в о г о 
призначення та господар
ського вжитку, виготов
лених підприємствами 
28 міністерств і відомств 
СРСР.

Під час огляду вистав
ки керівники партії і 
уряду звернули увагу 
працівників міністерств 
та підприємств на необ
хідність швидкого осво
єння нових виробів, 
збільшення їх випуску, 
дальшого поліпшення 
якості і асортименту всіх 
товарів народного спо
живання.

(ТАРС).

свято 
ДОБРОГО БЕРЕЗНЯ

Йде тиждень дитячої книги
Позавчора в бібліотеках, клубах, палацах куль

тури відбулося урочисте відкриття тижня дитячої 
книги. Тисячі школярів обговорили багато гарних 
книжок, зустрічалися з місцевими літераторами, 
читали вірші улюблених поетів. Як почався тиж
день дитячої книги на Кіровоградщині? Про це 
розповідають повідомлення наших кореспонден
тів.

Кіровоград. В усіх школах обласного центру — тра
диційне' свято книжки. До читачів прийшли герої з тво
рів С. Маршака, Г. Бойка, М. Пригари... В дитячій біб
ліотеці імені Гайдара учениця середньої школи № 11 
Люба Красна виступила перед читачами з цікавою розпо
віддю про книжку «Дружба велика і зворушлива», а 
Галя Шевченко з школи № 34 поділилася своїми думка
ми про творчість Аркадія Гайдара. В бібліотеці висту
пили письменники.земляки М. Смоленчук та В. Юр’єв. 
Теплі зустрічі з любителями книжок відбулися також 
в Палаці піонерів та клубі імені Калініна.

Новоукраїнка. Жваве обговорення книжки Н. Надєж- 
■діної «Партизанка Лара» проходило в дитячій бібліоте
ці райцентру. Для юних читачів тут було влаштовано 
також літературний день «Книга — твій кращий друг», 
на якому виступили Галя Лебединська, Рімма Швецо-

ПРОВОКАЦІЇ 
ПРОТИ КАМБОДЖІ

ПХЕНЬЯН. Останнім часом 
помітно посилюються агре
сивні провокаційні дії аме
риканських імперіалістів та 
їх поплічників проти Кам
боджі. 9 березня амери
канське військове судно і 
вісім літаків обстріляли се
ло Беронг у провінції Комп- 
хончам. Провокаційні вилаз
ки продовжує чинити на 
східному кордоні Камбод
жі військовий персонал Пів
денного В’єтнаму і Таїлан
ду, в результаті чого бага
то камбоджійців убито і по
ранено. В цих провокаціях 
проти камбоджійського на
роду беруть участь пів- 
деннокорейські війська, які 
перебувають у Південному 
В’єтнамі.

З’ЇЗД ДЕМОКРАТИЧНОЇ 
МОЛОДІ ФІНЛЯНДІЇ

ХЕЛЬСІНКІ. В Турку від
крився VIII з’їзд Демокра
тичної спілки молоді Фін-

" ............... """Ц
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗЛІТ
юних
ПРАЦЕЛЮБІВ

ляндії. В його роботі бе
руть участь 205 делегатів. 
На з’їзд прибули іноземні 
представники з 16 країн, а 
також представники Все
світньої Федерації Демо
кратичної Молоді.

Звітну доповідь зробив 
голова ДСМФ Оссіан Ше- 
ман.

ВИМОГИ молодих 
СОЦІАЛІСТІВ

ЛЛАНДІДНО. (УЕЛЬС). 
Відділення молодіжної сек
ції лейбористської партії ви
ступають з гострим осудом 
варварської війни США. Во
ни вимагають від уряду не
гайно відмовитися від га
небної ролі «попутника» 
США, виявляють підтримку 
справедливій боротьбі На
ціонального фронту визво
лення В’єтнаму і заявляють, 
що в’єтнамський народ по
винен сам вирішувати свою 
долю.

Незгоди між лідерами 
лейбористської партії і її

кіровоградського обкому аксиу

ва та інші. Вчора в читальному залі бібліотеки відбуло
ся обговорення книжки Н. К. Крупської «Листи до піол 
перів». Протягом тижня тут буде влаштовано день ка
зок, перегляд діафільмів, прослуховуваиня грамплас
тинок. —

Кремгес. Днем юного читача відкрився тиждень ди
тячої книжки у місті над морем. Старшокласники заві« 
тали до дитячої бібліотеки, де читали малюкам казки, 
вірші, оповідання. Сьогодні у Палаці піонерів прохо
дить усний журнал «Свято книжки». Наступні’ дні пора
дують школярів літературними іграми та вікторинами, 
бесідами про видатних письменників, цікавими кіно
фільмами.

Свято доброго березня 
поьеде юних читачів у див
ний світ героїв повістей і 
поезій, оповідань і легенд. 
Кому, наприклад, не відома 
трилогія Івана. Ле «Богдан 
Хмельницький»? З автором 
цих книг та письменниками 
С. Голованівським, Ю. Мок- 
рієвим, Є. Доломаном змо
жуть зустрітися читачі в кі
ровоградській філармонії на 
наступному тижні. З бесіда
ми про свої професії ви
ступлять перед школярами 
передові ланкові, робітники 

молодіжною секцією вияв
ляються в ставленні до 
економічної політики уряду 
всередині країни та в ін
ших питаннях.

ПОДІЇ В ЕРМОСІЛЬЙО

НЬЮ-ЙОРК. У мексікан- 
ському місті Ермосільйо 
створилось напружене ста
новище. Близько 400 сту
дентів забарикадувались ци
ми днями в одному з при
міщень університету, бага
то з них озброєні гвинтівка
ми, пістолетами і самороб
ними бомбами. В результаті 
вуличних сутичок вбито 11 
чоловік, є поранені. Понад 
200 чоловік арештовано.

Події в Ермосільйо є на
слідком гострої політичної 
боротьби навколо висунуто
го правлячою конституцій
но-революційною партією 
кандидата на пост губерна
тора штату Сонора. Керів
ництво партії висунуло на 
цей пост кандидатуру сена
тора Фаустіно Фелікса Сер
ни. Такий порядок призна
чення кандидатів викликав 
незадоволення місцевих ор
ганізацій партії. В резуль
таті виникли два ворогую
чих політичних угруповання.

(ТАРС).

заводів, самодіяльні амато
ри сцени.

На фото: герої книжок 
завітали до юних читачів 
Кіровоградської середньої 
школи № 6.

Фото В. Ковпака.

Вчора в Кіровограді 
відбувся зліт активу уЧ* 
нівських наечально-ви® 
робничих бригад шкІА 
області.

Учасники зльоту —» 
члени учнівських бригад, 
ланкові, бригадири, вчи
телі — керівники бригад, 
директори шкіл, відпові
дальні за трудове на
вчання, інспектори відді
лів народної освіти під
вели попередні підсумки 
1966—1967 учбового ро
ку, визначили собі зав
дання на майбутній рік.

Юні хлібороби прий
няли звернення до учнів 
усіх шкіл області.

В роботі зльоту взяли 
участь секретар обкому 
партії Н. П. Сухарев- 
ська, перший секретар 
обкому комсомолу М. Д. 
Сиротюк, секретар обко
му комсомолу С. Й. Ку- 
лагіна, завідуючий об
ласним відділом народ
ної освіти Д. Ю. Стель- 
мухов, інструктор шкіль
ного відділу обкому пар
тії Д. І. Дузь.

-------------------------------------------------------------------

„ЧЕРВОНА 
ЕСТАФЕТА“

ФОТОКОНКУРС

Редакція газети «Молодші комунар» з 1 квітня 
по 1 жовтня ц. р. оголошує конкурс на кращий 
фототвір, присвячений 50-річчю Великого Жовт
ня. В ньому можуть взяти участь фотокореспон
денти газет, любителі, члени учнівських фото
гуртків.

Знімки мають відобразити багатогранне життя ком
сомольців і молоді Кіровоградщини, зміни, що ста
лися за часів Радянської влади. Юний піонер і моло
да трактористка, артист і доярка, студент і гірник— 
хай про всіх розповідають фототвори.

Учасники конкурсу можуть надсилати знімки пер
ших комсомольців, учасників громадянської і Велико? 
Вітчизняної воєн, знімки, що розповідають про муж
ність, самовідданість старшого покоління.

Переможці фотоконкурсу будуть нагороджені гро
шовими преміями та пам’ятними подарунками.

Перша премія — 50 крб.
Дві других премії — ЗО крб.
Три третіх премії — 25 крб.

Напередодні свята 50-річчя Жовтня буде влашто
вана виставка кращих фотографій конкурсу «Черво
на естафета».

Фотознімки надсилати на адресу: м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36, редакція газети «Молодий 
комунар», «Червона естафета».



Комсомольський квиток 1967-го року

ОГЛЯД БОЙОВИХ РЯДІВ
У світлій, затишній кімнаті кіль

ка столиків, квіти. Тут розміщені 
стенди, висить гасло: «Ти на по
двиг кличеш, комсомольський кви
ток!». Святково одягнені прихо
дять сюди юнаки та дівчата, щоб 
в урочистій обстановці одержати 
квитки нового зразка.

Дивлюсь на радісні обличчя мо
лодих і згадую минулорічну осінь. 
На семінарі комсомольських акти
вістів міста, на якому йшлося про 
підготовку до обміну квитків, ПІЛ 
час перерви почула:

— Не розумію, чому так багато 
говорять про обмін. Тут голов
не — підібрати людей з хорошим 
почерком.

Ось саме тому нам довелося 
вести велику роз'яснювальну ро
боту -серед комсомольських ва
тажків. Зараз всі комсорги бачать 
в цій важливій кампанії не тіль
ки виконання свого обов'язку, а 
й можливість для серйозних роз
думів над стилем і методами ком
сомольської роботи, можливість 
ще раз звірити плани роботи бю
ро і комітетів з потребами і бажан
нями тих, кому сьогодні вруча
ються нові квитки.

Під час вручення поруч з сек
ретарями міськкому можна поба
чити ветерана комсомолу Лбрама 
Ісаковича Львовського, відомих 
колишніх пілотів Лнтоніиу Тимо- 
фіївну Худякову га Леоніда Нау- 
мовича Туйгунова. Вони розпові
дають юнакам і дівчатам про 
трудові будні комсомоли перших 
п’ятирічок, про героїчні дні періо
ду Великої Вітчизняної війни.

З словами пошани, за порадою 
молодь ніби звертається і до тих, 
хто віддав своє життя за Батьків
щину. В третій, четвертій і шостій 
школах комсомольці виготовили 
стенди з фотознімками і описа
ми героїчного життя комсомоль- 
ців-олександрійців Петра Дігтя- 
ря, Михайла Олефіреика, Олексан
дра Шакала, Володимира Гру
ші, які загинули в дні війни. Пріз
вища цих юнаків занесені в спис
ки міської комсомольської органі
зації. На їх ім’я виписані квитки 
нового зразка, які будуть розмі
щені на спеціальному стенді «їх 
виховав комсомол».

Потурбувались ми і про підбір 
активістів з хорошим почерком. 
Документи виписуються чисто і

акуратно. Високоякісні фотознім
ки нам виготовляють працівники 
фотоательє «Весна» тт. Танський 
і Бузило. На авторемонтному за
воді* та ряді інших підприємств 
знімки виготовлено своїми сила
ми.

В усіх первинних організаціях і 
комсомольських групах ми прове
ли збори з порядком денним: «Як 
ти виконуєш Статут ВЛКСМ?». З 
кожним комсомольцем велась бе
сіда окремо. Після такої громад
ської атестації значно зросла ак
тивність молоді.

Третій місяць йде обмін квитків. 
За цей час більше половини олек
сандрійських комсомольців одер
жали нові документи.

На багатьох підприємствах 
створено нові комсомольсько-мо
лодіжні бригади. Між ними роз
горнулось соціалістичне змагання 
на честь 50-річчя Великого Жовт
ня.

Під час обміну комсомольсь
ких документів ми не просто ви
даємо нові квитки, а проводимо 
виховну роботу. Роботу, яка до
помогла яскравіше побачити до
сягнення і невдачі, уважніше спів
ставити прагнення молоді і наші 
плани, провести огляд бойових ря
дів.

С. КОМПАНІЄЦЬ, 
секретар Олександрійсько
го міськкому комсомолу.

23 березня юнаки і 
дівчата Москви зустріли 
своїх дорогих гостей — 
400 молодих комуністів 
Італії.

ІТАЛІЙСЬКОГО
У залі Шереметьєв- 

ського аеровокзалу від
бувся мітинг. До прибу
лих з промовою звернувся перший секретар ЦК ВЛКС/Д 
С. Павлов.

КОМСОМОЛУ

Петя Марічев вирішив стати корабелом. Перед 
від'їздом у Миколаїв довго ходив залами крає
знавчого музею, що в Калачі-на-Дону, розглядав 
експонати. Його увагу привернув комсомольський 
квиток, прострелений куркульською кулею. Довго 
стояв хлопець біля стенду. І хоча ще не мав за
повітної книжечки, дав клятву — бути таким же 
сміливим, так же любити Вітчизну, як отой моло
дий герой.

Потім повела його вогненними дорогами Велика 
Вітчизняна війна. Командував взводом автомат
ників. В одному з боїв на Курській дузі наваль
ною атакою було взято стратегічну висоту. Тоді ж 
йому, Петрові, і групі молодих бійців вручили 
комсомольські квитки.

З автоматом ступив Петро Марічев і на поль
ську землю. В запеклій битві за визволення міста 
Жешува його було тяжко поранено. Вже, коли

виписався з госпіталю, помітив, що ворожий оско
лок, який застряг біля серця, пробив друге сер
це — квиток Ленінської Спілки.

Після війни колишній боєць працював на ком
сомольській та партійній, роботі на станції До«- 
линська. Нині — голова міськради.

Як тільки організувався краєзнавчий музей, ком
сомольці міста попросили в Петра Федоровича 
квиток, виставили в одному з стендів.

-...Дві хлоп’ячі голівки низько схилилися над 
склом. Я стою в музеї і боюся порушити тишу. 
Адже хлопці щойно з райкому, з новенькими ком
сомольськими квитками в руках. Вони, як колись 
Петя, теж дають клятву на вірність Батьківщині.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Долинська.

ГОЛОС „ГРЕНАДИ"
Звістка про те. що члени моло

діжної студії «Бригантина» мають 
завітати до гарнізонного клубу. 
Швидко облетіла військову частину.

Хвилюючою була зустріч. А. Шон- 
дрик розповів про полум’яні 
поезії М. Светлова. С. Ярошсвська. 
А. Параконьсва прочитали ран
ні вірші поета. Але найбільше 
оплесків було після «Гренади», 
Яку прочитала Г. Насонова. Потім 
слухали голос М. Светлова, запи
саний на магнітофонну стрічку.

Бригантиніоці — часті гості й у 
школярів міста, виступають перед 
читачами бібліотек.

На фото: пісня про Чапаєва у виконанні учнів 5-го класу. Фото автора.

Сергій МАТУСЯК, 
учень.

м. Кіровоград.ШЕВЧЕНКІАНА
В Кіровоградському районному 

Будинку культури відбулася літо- 
ратурно-музична шевченкіана. її 
Організатори — завідуюча читаль
ним залом районної бібліотеки 
Ц. Гапоненко, вчителі місцевої 
школи А. Ткачова та О. Бой.

Розпочався вечір піснею на сло
ва Т. Г. Шевченка «Думи мої. Ду
ми мої...», а учасники Драматич
ного гуріка, учні 5 «б» класу се
редньої школи № 23 показали 
сценку «Дитячі роки Тараса». Вда
лою також була композиція учнів 
9 класу «Тополя».

Наприкінці вечора було прове
дено вікторину. Переможців наго
роджено подаруннами.

Г. ШЕВЧЕНКО.

ДО З'ЇЗДУ
ПИСЬМЕННИКІВ

Увагу читачів обласної бібліоте
ки Імені Н. К. Крупської привер
тає книжкова виставка, яка відкри
та тут до IV Всесоюзного з’їзду 
письменників. На ній представлені 
Твори українських І російських 
радянських письменників та нниги 
майстрів пора з братніх республік.

Н. ДИННИК.

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

СЕРЕНАДА 
НАД 
МІСТОМ

МОСКВА. Кожна четверта книга, 
що видається о нашій країні, — 
шкільний підручник. Понад Дві 
тисячі сто назв тиражем майжо 
300 мільйонів примірників щороку 
випускаються підручники для за
гальноосвітньої школи. Вони вихо
дять більш як 60 мовами народів 
Радянського Союзу.

(ТАРС).

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

№ 37 (737). 2 стор.

Ми дуже раді, сказав він, прийняти велику групу ;та. 
лійської молоді. У вашій особі ми приймаємо передову 
частину італійської молоді, тих італійців, які борються 
за прогрес і щастя для свого народу. Ми також радіі 
що ви — перша молодіжна делегація, яка прибула в на
шу країну в ювілейний, 1967 рік, щоб подивитись, як 
живе, працює і вчиться радянська молодь. Ви побачите 
у нас все, що зробив наш народ за п ятдесят років ра. 
дянської влади. В нашій країні люблять Італію, італійсь
кий народ, його мистецтво.

З промовою-відповіддю виступив національний сек
ретар Італійської федерації комуністичної молоді Клау- 
діо Петруччолі. Я хочу , заявив він, від імені нашої 
численної делегації подякувати радянським комсомоль
цям за запрошення відвідати вашу прекрасну країну. Я 
впевнений, що ми знайдемо тут багато корисного для 
себе, побувавши у ваших республіках, Москві та інших 
містах. Ми хочемо познайомитися з джерелами й істо
рією Великої Жовтневої революції.

Ми приїхали сюди, де зародився дух інтернаціоналіз
му, і ми запевняємо вас, що ми зробимо все, щоб ще 
більше зміцнити дружбу з Ленінським комсомолом, ра
зом продемонструвати солідарність з в єтнамською мо
лоддю і народом В’єтнаму.

Ми хочемо познайомитися з радянською молоддю, ді- 
знатись, як вона живе, працює, вчиться, пізнати її плани.

Наші робітники у свій час об’єднали свої ряди завдя
ки прикладові пролетаріату Росії і перемозі Великої 
Жовтневої революції. Ми пишаємося цим і постараємося 
довести, що є гідними спадкоємцями робітничого класу 
Італії. З великою радістю ми ступаємо на радянську зем
лю.

Мітинг закінчився. Посланці італійського комсомолу 
сідають в автобуси і їдуть в місто.

На 23-му кілометрі Ленінградського шосе, де стоїть 
монумент Слави захисникам столиці, споруджений мос
ковськими комсомольцями, автобуси зупиняються. Гості

. виходять на площу, на якій височать величезні протитан
кові їжаки — символ непереможності нашого народу в 
боротьбі з фашизмом.

(ТАРС).

ЕХ, ТАЧАНКА...
Більше місяця готувалися Інтер- 

натівці Малої Виски до конкурсу 
на краще виконання пісень часів 
громадянської війни. I ось довго
жданий день настав. Марш рево
люційного пролетаріату «Сміливо 
ми підем □ бій» у виконанні чет
вертокласників змінює молодець
ка «Тачанка», яку майстерно про
співали малюки з Другого класу.

А п’ятикласники, одягнені ча- 
паєвцями, хвацько рубають «бі
ляків», виконуючи пісню про ле
гендарного героя громадянської 
війни.

Кращі виконавці пісень премійо
вані поїздкою до Кіровограда.

В. ТОПЧІЙ, 
учитель.

В е с л а
Ще не спливли мої юнацькі весни. 
Бо ж над життям, як над Дніпром 

колись, 
Злітають, ніби крила, білі весла, 
I синій човен поспіша кудись.

І за кормою, як блискучі скольця, 
Веслом розбитий місяць мерехтить, 
І якось дивно відчувати серце 
В оту останню гарячкову мить,

Копи воно, напружуючи м’язи, 
Дає розгін човнові І рокам.7. 
Старі« той, хто не відчув ні разу, 
Мов білі крило, весла у руках.

В. ГАНОЦЬКИЙ.

м. Кіровоград.

Перший день весняних канікул школярі Кіровограда 
зустріли піснею. Бурхливі потоки гомінкої юні злилися в 
єдину ріку біля будинку обласної філармонії. Тридцять 
два самодіяльних колективи шкіл міста чотири дні зма
гатимуться в мистецькій майстерності.

Право відкриття міського фестивалю надано само
діяльному колективові середньої школи № 30. В цей же 
день з художніми звітами виступили аматори шкіл 
№ 12, ІЗ, 14, 32.

Юні митці виступають перед авторитетною комісією

в складі директора музичного училища М. Польового, 
хормейстера В. Дороніна, диригента С. Дорогого, керів
ника заслуженого народного ансамблю танцю «Ятрань» 
А. Кривохижі, завідуючої шкільним відділом міськкому 
ЛКСМУ С. Силенко. Сольні і колективні виступи оці
нюються за п’ятибальною системою.

Підсумки змагання ще не підведені, переможців не 
визначено, але присутніх уже полонила витончена во
кальна майстерність восьмикласниці шостої школи Олі 
Молодець, яка виконала шубертівську «Серенаду», ій» 
ших виконавців.

ТП> ОНА зайшла в цех і одразу 
-*■* зупинилася. Спрагло вдих

нула задухмянене повітря, 
посмішка лягла на уста.

■ — Щось цілюще є в цих
щах, — каже. — І чарівне.

Я дивлюся на Катерину 
ренко, майстра з Кіровоградсько
го хлібокомбінату (цех № 2), на 
дівчат, що працюють в яскраво- 
білих халатах. А комсомолка за
хоплено каже:

— Ні, таки нема нічого приємні
шого від аромату випеченого хлі
ба...

Підходить до великої металевої 
діжі, в яку Анатолій Блег насипає 
духмяний пилок вальцьованого 
пшеничного борошна, пояснює:

— Тут вже є запарка з дріжджа
ми, маргарином. Оце Толя вимі
сить тісто, а через кілька хвилин, 
вигрівшись, воно підніметься над 
вінцями чана. Яким буде оте тіс
то — залежить від Толі. Бо його 
професія одна з найголовніших 
на заводі: він — тістоміс.

На невеличких візках стоять де
сятки металевих діжок В них схо
дить пухка і біла, мов сніг, маса.

 

Тепла

пахо-

Куче-

ТУТ ПАХНЕ
ХЛІБОМ

Катя Кучеренко кличе свою ровес
ницю, технолога Любу Касяненко, 
разом з нею виміряє температу
ру тіста, визначає його якість.

— Третій — на потокову, — дає 
розпорядження майстер.

Мотря Криворучко підкочує чан 
до транспортера. Натискує кнопку. 
І вже визріле тісто за допомогою 
спеціальних автоматів розділяєть
ся на рівні порції, подається до 
помічників пекаря. Олена Надєж- 
діна вправно кладе тісто у фор
ми. І воно там знову вигрівається, 
підняте в спеціальну камеру.

А потім — піч. Крутяться вели
чезні лопаті, на яких рум’яниться 
хліб. Галя Вергун слідкує за годин
ником, за градусником.

«Готовий», — вирішує вона. І 
несе Катерині Кучеренко велику 
хлібину, над якою здіймається па
ра.

— Наша кіровоградська паля
ниця, — показує майстер. — Кра
суня. Правда ж?

А в інших печах видніються у 
формах калачі, паляниця «Ромаш
ка», вінницька паляниця, готують
ся бублики.

Промайне зміна, і комсомольсь
ко-молодіжна бригада майстра 
Катерини Кучеренко відправить у 
магазини міста близько 5 тонн кі
ровоградських паляниць, 2,5—З 
тонни інших виробів.

...Ви заходите в фірмовий ма
газин «Кіровоградська паляниця», 
що на вулиці Леніна. Купуєте хлі
бину, що пахне хмелем, сонцем, 
чарами степу. Знайте, такий гости
нець приготували вам Катя Куче
ренко зі своїми подругами.

М. ШЕВЧУК.
На фото: К. Кучеренко. 

Фото М. Висоцького,
_________________



ЕСНА... Білі Першоцвіти і сині 
проліски -вкривають пелюстки, 
ТЯР’вг'-Я Д° сонця. їх букетики 
німо в руках закоханих, в пала- 
х для одружень, у театрах. Так, 
обливо багато цього весня

ного квіту вихлюпне берег людської по
вені на підмостках сцени. Завтра. Коли 
всі театру світу будуть вшосте відмічати 
своє Міжнародне свято.

Цього дня колективи покажуть кращі 
вистави, поведуть велику розмову про 
режисерські і акторські роботи, вислуха
ють зауваження і побажання глядача. 
Адже немає таємниці, що силу того чи 
іншого театру накопичує не один рсжи-

ДЕНЬ 
шостий

До Міжнародного 
дня театру 

сер. Кожен колектив має свого постійно
го глядача, який з радістю приймає твор
чі вдачі, переживає прорахунки.

Немає сумніву, що в дні ювілейного 
року колективи театралів переглядають 
свій творчий доробок і вирішують, що 
прижилося і залишається для майбутніх 
зустрічей з глядачами, а що кануло в ми
нуле. І якщо підходити з цією думкою до 
музично-драматичного театру імені Кро- 
пивницького, то можна з впевненістю 
сказати, що нашому колективу, його ху
дожньому керівництву потрібно серйозно 
подумати про шляхи дальшої творчості, 
її спрямування.

Ось уже нілька дніо у Кіровограді проходить фсстиосль народного тан
цю. Наш фотокореспондент В. Ковпак побував на одному з концертів. В 
його об’єктиві — танцювальний колектив Заваллівського Будинку культури 
Гайворонського району.

ЩО Ж ТАКЕ
Лист Сергія Дубіненка, подрукований на сторінках «Моло

дого комунара» 15 березня, викликав жваве обговорення се
ред його ровесників. Пишуть студенти, робітники, учні... Що 
ж, Сергію, читай відгуки своїх однолітків щодо цього танцю.

РИТМ, СПОРТИВНІСЇЬ
Ми за твіст, коли він 

виконується красиво. Нас 
захоплює ритм,спортив- 
ність, імпровізування 
цього танцю. Якраз це, а 
йе кривляння. Молодь 
прагне більше рухатися, 
а для твісту характер
ний темперамент, відсут
ність строгого малюнку, 
простота рухів.

Оля, Тамара.
м. Мала Виска.
КРАСА ЧИ МОДА»
Ось мої міркуван

ня щодо твісту. Знаєш, 
кажуть: «Що модно — 
те красиво». Не завжди. 
Візьмемо для прикладу 
зїаданий танок. Рік тому 
його танцювали скрізь. 
В|н був у зеніті. Та хіба 
людина отримує якесь 
задоволення від нього?

€ танці, які окрилю
ють, допомагають роз
критися кращим якостям 
людського характеру. 
Але є й такі, що несуть 
в своїй основі аптиесте- 
тичні рухи, людина пере
творюється в автомат.

Я раджу тобі, Сергію, 
подивитися танець «На
зад до мавп», поставле
ний народним артистом 
СРСР І.'А. Мойсеевим. 
Тут якраз і висміюються 
різноманітні роккн і 
твісти. Але поруч з 
цим хочу зауважити: 
краса будь-якого танцю 
в першу чергу залежить 
від того, хто танцює . 
Наталка ЗАГОРУЛЬКО.

с. Завалля, 
Гайворонського району.

Я ПРОТИ!
На мою думку твіст— . 

це тінь капіталістичного 
Заходу. Було б дуже 
добре, щоб молодь не 
забувала вальс, хорово
ди... Я проти твісту!

Б. К., 
студентка.

м. Кіровоград.
ТВІСТ — 

ВИКАБЛУЧУВАННЯ
Я навчаюся в десято

му класі. Маю свої мір
кування щодо твісту. 
Це — всіляке вигинання, 
викаблучування. Нічого

Ми знаємо, що кропнвннчанн живуть і 
творять на землі великих корифеїв ук
раїнського театру. Добре коріння з гли
бини минулого мусить міцно перепліта
тися з творчістю сього дня. Великі тра
диції, залишені нам блискучими майстра
ми сцени, повинні знаходити свій буйно- 
цвіт в змалюванні сучасності. Благород
на мета — служіння народу, намічена 
корифеями, мусить довжитнея завтра.

Гадаємо, що театру імені Кропивниць- 
кого необхідно відібрати все краще із 
створеного, закріпити його в своєму ре
пертуарі, крім того, шукати нові і нові 
шляхи до вершин реалістичного зобра
ження молодого сучасника.

Може виникнути запитання: чи є в 
нашого театру хороші традиції? Так, є. 
Це — першовідкрнття забутої п’єси 
пнсьменника-земляка Івана Микитен- 
ка «Соло на флейті». Відродили наші 
артисти і виставу «Чумаки» І. Карпенка- 
Карого та «Замулені джерела» М. Кро- 
пивницького.

Кілька років тому серед знавців теат
ру було чути, що лише на репертуарі 
кропивничан можна проводити республі
канські огляди української класики. Та 
чи можемо ми сказати про це сьогодні? 
Ні. Хоч колектив має свої вдачі, свої від
криття...

Весна. Білі першоцвіти і сині проліс
ки розкривають свої пелюстки, тягнуть
ся до сонця. Хотілося б, щоб кірово- 
градці йшли з ними на кожен спектакль 
кропивничан, дарували їх акторам і 
режисерам... Дарували від щирого сер
ця.

П. КОНОНЕНКО, 
старший інспектор по мистецтву об
ласного управління культури.

ТВІСТ?
від грації в ньому немає.

У нас багато гарних 
національних танців, які 
мають куди ліпші бар
ви, темперамент, ніж 
твіст.

Сергію, я не вмію тан
цювати цей танець і не 
збираюся вивчати його.

Микола ЧОЛПАН.
с. Фурманівка, 
Новоукраїнського ра
йону.

ТАНЦЮЙТЕ, ДРУЗІ!
...Мене, як і тебе, Сер

гію, хвилює питання су
часних танців. Твіст по- 
своєму гарний, хоч дехто 
просто пародіює його. Бу
ває, дивишся, як кілька 
хлопців і дівчат непри
родно вигинаються, ви
гукують незрозумілі сло
ва, і здається тобі, що ти 
потрапив до дикунів.

Я не проти твісту. Але 
перед тим, як танцювати 
ного, потрібно доскона
ло вивчити графічне зоб
раження кожного руху. 
Кожна деталь повинна 
бути строго відточена, 
нести красу ритмічного 
малюнку.

Раїса «ПЕЩЕНКО.
м. Олександрія.

ДОРОГА МАРУСЕ! Одержав листа, І 
якесь таємне радісне відчуття ово

лоділо мною. У Вашому листі не було 
звичайного відчаю і розгубленості, що 
для мене, як уже неодноразово казав, 
найважливіше. Не такий страшний чорт, 
як його малюють. Правда ж? Ви пише
те про свої сни? Бачите мене несхожим 
на самого себе? Сни в руку. Я справді 
трохи змінився: поголив бороду, —і у 
тюрмі вона особливо зайва.

Подорож в Сибір, неминуча, як завт
рашній день, але це ще не велика біда, 
Головне, що буде там у тій холодній 
країні. Поки що це невідома земля. Ну 
й біс з ним! Бий в барабані і інше. Доб
ре бути оптимістом! З побаченням, оче
видно, нічого не вийде. Та й бог з ним! 
Зате, уявіть: весна, все пробуджується 
до нового, веселого життя, сонце шле 
свої яскраві проміння на грішну землю..« 
Гуркочучи і видзвонюючи ланцюгами, 
весело біжить з півночі на південь по
їзд... Розмови, штовханина... На площад
ці демократичного вагону — юнак, який 
спрямував у безмежний простір півден
них степів свій погляд, сповнений надії і 
тремтливих чекань. З нього тільки що 
впали холодні кайдани! Із 
лю, з холодної півночі 
на теплий поетичний пів
день! Заманливо! Чи не 
правда? Насолода, ка
жуть, залежить головним 
чином від величини кон
трасту. Поставте Венеру 
Мілосську серед вибра
них красунь, і вона ство
рить набагато слабше 
враження, ніж в тому 
випадку, якщо її будуть 
оточувати потворні жін
ки. Серед потворних лю
дей і я можу бути кра- 
сенем!

Те ж саме виходить і в 
оцінці життєвих благ.^Ли 
часто нарікаємо на наше 
пусте, беззмістовне, сум
не, сповнене страждань 
життя. Але в більшості 
випадків це невдоволення будується тіль
ки на тому, що ми не спробували ще 
гіршої допі. І чим більшу чашу життє
вих незгод доводиться випити людині, 
тим вона глибше, поважніше оцінить 
життя звичайної людини.

Мені на долю випало випробувати та
кий контраст, якого не доводилось пе
реживати ні разу в житті. Ви розумієте, 
про що я кажу? Засмучує мене тільки 
те, що я став ненавмисним винуватцем 
твоїх страждань і 
поробиш...

тюрми на во-

горя. Але тут НІЧОГО не

М. Л. МАРКУС.

Мені Сашко писао Щось підносно твоїх турбот 
про мене. Свою думку пін формулював так: «Чо
го жінка не зробить!» І цо як ніколи вірно. Ти 
робиш більше, ніж треба. І мені стає якось не
зручно. Здається, що не по заслугах. І коли я 
починаю думати про це, у мене мимовільно ви
ходить «Ви», бо я відчуваю, що о деяких відно
шеннях ти стоїш набагато вище мене. Ти, на
приклад, не така егоїстична, як я, а, значить, І 
набагато відвертіша...

Ти, очевидно, помічала на собі, що 
коли особливо яскраво постає перед то
бою яка-небудь особливо красива якість 
людської душі, яка є неначе красивим 
фоном, що особливо сильно відбиває 
твої негативні сторони, ти мимоволі про
никается благоговінням до цієї люди
ни. І якою близькою вона б не була до 
тебе, ти не хочеш і не можеш стати з 
нею на рівну ногу. Хочеться чомусь під
креслити у відомих випадках благоговій
не ставлення до неї. Щось о цьому роді 
відчуваю і я, коли розмовляю з тобою 
і коли в моїй свідомості яскраво вима
льовується твоя простота. Знаєш, для 
мене ця якість є найціннішою в люди
ні. Той, хто володіє цією якістю, може 
підходити до оточуючих зовсім спокій
но, він у кожного зустріне в душі най- 
гостинніший прийом. Безпосередність і 
простота, природна цільність — ось, по- 
моєму, ідеал людини.

22-ІХ... До цього дня мені нічого не 
оголошено. Речі і гроші одержав... Кві
тів не посилай. Люблю я їх, але це об
разить їх, не більше. В тюрмі квіти — це 
якась зла іронія. Ні. Краще не посилай,

У всякому випадку дуже вдячний за 
те, що ти квітами хочеш скрасити мої 
будні...

С. М. КІРОВ, 1910 р.

ТРИБУН
(До дня народження С. М. Кірова)
Полум’яний більшовик, безстрашний борець за пролетарську спра

ву, організатор соціалістичного будівництва — Сергій Миронович Кі
ров вічно житиме в серцях радянських людой.

Листи, які ми друкусмо сьогодні, відкривають прекрасні якості цієї 
людини. Зверніть увагу на оптимізм, що випромінюється з кожного 
рядка, на вимогливість до себе й товаришів, на Інтерес де життя. 
А Кіров писав ці рядки з царської тюрми, І було йому тоді тільки 
25 рокіз...

(Листи С. М. Кірова адресовані його другові й нареченій М. Л. 
Маркус. Повністю друкуються в збірнику «Велич мети». М. «Знание». 
1966.|.

друкуються □ збірнику «Велич мети». М. «Знание».

Томськ, 13 грудня 1911 року.
...Погано, що Ваші листи просякнуті 

дуже «густим» песимізмом, Хіба не 
можна без цього обійтись? Не можна за
микатись у таку вузьку сферу, це шкід
ливо не тільки для духу, але й для тіла 
(те і інше Ви взяли із власного досвіду. 
Чи не правда?). Думаю, що не останню 
роль у Вашому настрої має відсутність 
роботи, яка б заставляла забувати про 
існування часу — цього найскучнішого і 
водночас найдорогоціннішого явища.

Той щасливий, хто но помічає, як відходять у 
Лету роки. Заю глибоко сумно становище люди
ни, яка відчувас, як Ідуть хвилини. До першої ка
тегорії відносяться люди зовсім безпечні, а та
кож глибоко зайняті роботою; до другої осі ос
танні, о тому числі Ваш покірний слуга. Звідси — 
ліки проти меланхолії (єдині!) — дать’меланхолі
ку діло. Часто кажуть: «Я нічого не можу зроби
ти». Цо глибока помилка. Людина но може нічо
го но робити; проти цього постає і психологія, І 
фізіологія, і все Інше, І людина гине, І гине... 
від безділля(і). Найстрашніший кіиоцьі О, якби 
Ви знали, як мучить бозділля!

Я не знав більш нудного і невдячного 
заняття, як робота ножицями (газетні ви
різки). А тепер я робив би це з насо
лодою, — в якій хочете кількості...

Томськ, 20 грудня 1911 року.
Ваш лист від 6 грудня одержав; дуже 

вдячний. Ви нарікаєте, що я мало пишу? 
О, якби Ви відчули моє становище на 
собі, сказали б: «Дивна людина, він ухи
тряється списати цілий листок!». Так, це 
справді дивно; пояснюється, очевидно, 
професіональною навичкою.

Ви турбуєтесь про моє здоров'я? Зов
сім здоровий, — і був, і є. Хворію тіль
ки тоді, коли довго нема листів. Але як 
тільки одержую їх, всі хвороби блиска
вично припиняються!.. Взагалі Ви дуже 
мало приділяєте уваги в своїх листах 
Вашому життю. Всі Ваші листи носять 
якийсь дивний, скажу, незрозумілий для 
мене характер. Пробачте за грубість: 
від них віє панахидою, неначе Ви похо
вали когось із своїх близьких. Очевидно, 

' у Вас дійсно «панахидний» настрій? Мож
ливо, цим і пояснюється те, що добро
вільно наклали на себе єпітимію. Не 
можна, знаєте, так ігнорувати оточуюче 
і оточуючих, як вирішили зробити Ви...

Часто людина відчуває законну потребу «зібра
ти» себе, для чого необхідно їй залишитись на- 
одинці з самим собою. Але у всьому повинні бу
ти межі. Необхідні вони І у відношенні Вашої 
поведінки. Наприклад, цілковита зневажливість до 
театру для людини, яка мешкає о такому місті, як 
Владикавказ, нерозумно І нічим не винагородже
но. Отже, Ви повинні переглянути соос рішення.

14 лютого 1912 року.
...З задоволенням, з величезним задо

воленням послухав би музику, хоч яку- 
небудь, — навіть гармошку або шарман
ку. Остання особливо може створити 
настрій! Адже це вірно, — пам’ятаєте у 
Чехова? Коли його дивишся на сцені 
(«Вишневий сад» особливо), то весь час 
ждеш: ось зараз заграє шарманка. 
Щось, я б сказав, вбивче закладено в 
цьому інструменті...

Пергамент закінчився. Всього Вам 
найкращого.

СЕРГІЙ.

«МОЛ ОД И Й 
КОМУНАР»

№ 37 (737). З стор,



Читають книги — мільйони. А пише їх 
теж багато людей. Інколи зустрічаються 
лю лі, які думають, то писання книг — 
це легка праця, майже доступна кожно
му. Та не про те мова — легко чи тяж
ко писати.

Всіх нас захоплює мужність фізично 
зломленого, та духовно непереможного 
Миколи Островського. Менше знають 
долю Івана Шамоиа, героїчного льотчи— 
ка і такого лірично теплого поета, який

Пісню «Атомный вен» 
друкуємо на замовлення 
Антоніни Однооол з міста 
Знам’янки, Валентини 
»ценко з с. Рощахівки, 
Зобринсцького району, 
А. Припіпко з м. Олек
сандрії та Інших.

Музыка А. Островского
Слова И. Кашежсвон.

в а ш паи іея. Дзіаі бея. пред-набита
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Важкоатлети 
з „Дружби“

Того для «лнеаветградським Будинком культури заволоділи важ
коатлети колгоспів Олександрівського району. Тут відбувались район
ні змагання.

Найкраще виступила команда колгоспу «Дружба», яку тренує Ми
кола Майданний. Його брат Василь вийшов переможцем у своїй ка
тегорії, а Микола Тимко з цієї ж артілі у сумі триборства набрав 
305 кг.

На другому місці спортсмени колгоспу «Іскра».
О. УСАТЕНКО.

Б К 01137. Індекс 01197.

ВСІМ СМЕРТЯМ
ДУМКИ,

ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ

був прикутий до ліжка після авіаційної 
катастрофи. Майже зовсім невідомий ге
роїзм Олени Журливо;, кожний вірш 
якої дається їй ціною величезних зусиль 
в боротьбі з недугою. Ці приклади мож
на продовжити. Та зупинимося лише на 
одному — ще не так широко відомому.

Пам'ятаю, на V з’їзді письменників 
України Тарас Рибас говорив про Вла
дислава Титова, який написав авто
біографічну повість «не руками, бо рук

АТОМНЫЙ ВЕК
Атомный век.
А шар земной кружит и кружит. 
И с музыкой, что всюду звучит, 
И с голубой тишиной.
Рождены мы

в атомный век, 
А этот век,

представьте, таков: 
Он создан для машин

и стихов. 
Он умный, он и озорной.

Припев: 
Потому что 
Сердце и земля 
Нам даны не зря 
В этот непокоренный век!

В атомный век 
Не хватит электронных машин, 
Чтоб на вопрос

ответить один: 
Меня ты любишь или нет? 
Как узнать мне?
Атомный век,
И он иде1 в неоновый свет, 
А я гадаю, да или нет?

Припев. 
Да или нет?

Обычные слова: да и пет, 
Звучат на все вопросы в ответ 
И да, и нет — слова любви. 
Что ты скажешь?
Да или нет?
Великие слова: да и нет, 

Одна ты можешь дать мне 
ответ, 

Лишь ты — таков закон Земли.
Припев. 

Вечный вопрос, 
И в мире нет важней ничего. 
И люди все решают его 
Всегда, какой бы ни был век, 
Даже если 
Атомный век, 
Но человек всегда человек! 
И в музыке летящих ракет 
Звучат все те же да и нет.

Припев. 

З РЕКОРДНИМ 
РАХУНКОМ

23 березня. Радянські хокеїсти пе
ремогли збірну ФРН з новим рекор
дом віденського чемпіонату — 16:1 
(3:1, 7:0, 6:0).

У воротах у нас грав Коноваленко. 
П’ятірки залишились старими, тільки 
Ярославцев знову замінив О. Якуше
ва. Квінтет Старшинова, що з’явився 
па льоду в другій зміні, відкрив раху
нок. Шайбу закинув Кузькін з подачі

Майорова. І наступна «п’ятірка» не 
пішла без гола, його забив Полупа
нов. Третій гол «по справедливості» 
припав Александрову. Після цього 
темп різко знизився. Скориставшись 
нечіткою зміною наших гравців, су
перники (Шлодер) провели шайбу у 
відповідь. Радянські туристи-боліль- 
ники викинули лозунг: «Шайбу, джи
гіти!». Шайби градом полетіли у во
рота команди ФРН — Полупанов, 
Вікулов — двічі, Фірсов, Полупанов, 
Александров — двічі, Полупанов, 
Александров, Майоров, Фірсов — дві
чі, і останню крапку поставив Альме-

тов, коли наша команда була па по
лі вчотирьох.

Набравши у чотирьох матчах 8 
очок при відмінній різниці забитих і 
пропущених шайб — 43—5, радянські 
хокеїсти продовжують вести перед в 
турнірі. Збірна СРСР веде перед і в 
боротьбі за «Приз справедливої гри» 
— 33 хвилини штрафного часу. Для 
порівняння: в одного — найгрубішо- 
го хокеїста чемпіонату — американ
ця Хоу 20 хвилин штрафу.

Учора ввечері наші хокеїсти зуст
річалися із збірною Швеції.

(ТАРС).

Друкарня їм. Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

не було, а зубами >. I ось в першому но
мері «Юности» за 1967 рік опублікова
ний цей твір під назвою «Всем смертям 
назло...».

Рецензенти вже відзначили повість як 
розповідь про мужність шахтаря, який 
вимкнув рубильник, щоб врятувати своїх 
товаришів, і сам потрапив під напругу 
в 6 тисяч вольт. Лікарі не вірили, що 
можна врятувати Сергія Петрова, бо 
обидві руки і права ступня його мали 
значні слектроопіки.

На третій день почалася гангрена, і 
необхідною стала ампутація. А слідом 
за цим полилася кров із артерій, потім 
почали розкладатися кровоносні судини. 
Єдиний вихід — зробити ще одну опера
цію. І негайно. Робив її лікар Кузнецов. 
Під час операції була зафіксована клі
нічна смерть Сергія Петрова.

Та цим не кінчилися муки Сергія. Зов
сім безпорадним був Сергій, коли почи
нав заново вчитися ходиїй. Здається, 
немислимим було навчитися писати. На
ступав відчай, хотілося смерті, як поря
тунку. В жорстоких муках виборов 
Сергій своє місце в житті. Він став писа
ти, тримаючи олівець в зубах. Минуло 
багато часу, поки в щоденнику з’явився 
такий запис: «...Написав. Вперше звер
нув увагу на почерк. Дивний механізм 
почерк: порівнюю рукописи, що написа
ні в технікумі рукою, і ось цей — зуба
ми. Ніякої різниці».

Так, можливо н немає різниці в по
черку, та є — в людині. На прикладі 
Владислава Титова яскраво видно красу 
і мужність сучасної молоді, вихованої 
партією, яка в складних обставинах не 
зупиниться ні перед чим; щоб врятува
ти інших. Автор немов би ще раз під
креслює безпідставність тверджень про 
те, що нібито проминула пора героїки 
і місця для подвигів вже немає. А вияв
ляється, що й тепер можна йти на робо
ту, як в бій.

Чи не найбільшим щастям для героя

хто позичить 
МОЛОТОК І ЗУБИЛО?

«Шановна редакціє! Надсилаю 
їраюк сучасного кухонного бра
ку, який випускає кіровоградський 
завод «Більшовик».

Коли перевірятимете роботу 
Цієї м’ясорубки — будьте обереж
ні, бо після перших же оборотів 
різального апарату гайка зірветься 
з корпусу. Якщо ж П закрутити 
міцніше, то вас чекатиме новий 
«сюрприз»: ручку позерието всьо
го два-три рази — не більше. Як 
кажуть, заїло...

Прото не подайте духом. Беріть 
молоток, добряче зубило І «обе
режно» розкручуйте...

Семінар в
Обласна рада Союзу спортивних 

товариств І організацій провела 
дводенну ііараду-семінар голів мі
ських І районних рад Союзу та 
обласних рад добровільних спор
тивних товариств. Було обговорено 
питання про хід виконання в об
ласті постанов ЦК КПРС І Ради 
Міністрів СРСР по дальшому роз
витку фізичної культури і спорту.

Голови районних рад Союзу 
спорттовариств Гайворонського І 
Новоунраїнського районів тт. Бон- 
Аур І НІколаснко, Кіровоградської 
місьної ради — т. Тимофєєв, об
поєних рад спортивних товариств 
«Авангард» І «Буревісник» тт. Ка- 

Після цього знову чекатимуть 
пригоди: злетить гайка — закру
тіть її міцніше, не прокручувати
меться ручка — візьміть зубило та 
молоток...

Зрештою, можу вас «порадува
ти»: якщо ви хочете приготувати 
на цій м’ясорубці фарш для кот
лет чи якоїсь Іншої страви — за
певняю, це вам не вдасться. Тоді 
плюньте на ці кепські справи, I на 
голодний шлунок щиросердно ска
жіть: «Браної обиі»...»

А. БАРАНОВ, 
житель міста Києва.

облепортраді 
пустій І Севченко розповіли про 
роботу фізкультурних організацій 
ПО ПІДГОТОВЦІ ДО 30-рІЧЧЛ Велико
го Жовтна.

Учасники семінару прослухали 
лекції завідуючого лекторською 
групою обкому КП України т. Гав
риленка «Міжнародне становище 
СРСР», доцента Кіровоградського 
педінституту т. Левитського «Фі
зіологічні основи спортивного 
тренування» та Ін.

Нарвда-семінар закінчилася пе
реглядом спортивних кінофільмів.

повісті є його дружина Таня. Можна 
без перебільшення сказати, іцо вона вря
тувала свого чоловіка. Таня вірила, що 
Ссрьожу можна вилікувати, вона боро
лася там, де відступали лікарі, прояви
ла справжню мужність в такій складній 
життєвій ситуації. Автор показує свою 
героїню не як виключну, а як звичайну 
жінку з її страхом, сльозами, ваганням 
і вірою в життя.

Ось в лікарні зустрілися Сергій і Таня:
«І, дивлячись збоку на щасливе від зустрічі 

подружжя, не можна було подумати, що над цими 
людьми пронеслася зла життєва гроза. Не віри- 
лось, що цей молодий ЧОЛОВІК з посивілою го
ловою І двадцятилітня жінко, пройшовши через 
нелюдські біль І страждання, зуміли зберегти 
кристально чистими, незвичайно цінними I по- 
людському піднесеними почуття один до одного».

І Сергію говорили товариші:
«— Що руки... Ти б подивився на себе з Та

нею, нашими очима. Кохання — цо теж щастя. - 
Той, що говорив, задумався. Помовчав, додав: — 
Деякі І з повним комплектом рук І ніг, а не 
знаходять спільної моои, калічать одне одному 
життя... та ще як... І не помічають цього...»

Якими іцирпми і розумними словами 
описали свої думки і враження Сергій і 
Таня в щоденнику. Це не тільки захоп
лення, тут є й проблеми. Говориться про 
різних людей: хороших і поганих. Ось 
ще один запис про непоганого хлопця, 
який хотів показати свої «пізнання»:

«І почав про жінку вульгарний, брудний анек
дотик... Сидять всі, як брудом облиті, дехто 
натужно хихикає. Я не витримав, остав і зажа
дав вибачитись. Хлопець вирішив відбутися жар
том.

— А, но захищай їх, всі вони такі!
Ми з Танею вибачились І пішли. Ох, і понер

вував я тодІІ Якийсь молокосос і, бачите, підво
дить базу під слиняві нікчемні думки» «Всі...» То
ді, виходить, І твоя маме. І мільйони ІншихІ»

Ця ПОВІСТЬ не залишить СПОКІЙНИМ НІ
КОГО, хто прочитає її. Вона принесе вели
ку користь молоді. Герой повісті і її ав
тор — молоді паші сучасники, продов
жувачі великих справ батьків своїх. Бу
демо сподіватися, що В. Титов порадує 
нас новими творами і запам’ятаємо, що 
книга — теж подвиг. Подвиг автора, 
його сім’ї і друзів.

І. ОЛІФІРЕНКО.

А \г /
ПОНЕДІЛОК, 27 березня. Перша 

програма. 11.00 — Телепісті. (К).
11.10 — Кіножурнал та художній* 
фільм «Спадщина скарбники Стам
була», (Кіровоград), 12.55 — Те
лереклама. (Кіровоград). 13.00 — 
«Шсдавр». Псродачз з Лейпціга, 
14.00 — Для школярів. «Ровесник», 
(Донецьк), 16.05 — Наша афіша. 
(К). 16.10 — Для школярів, дВах- 
та книги». (К). 16.40 — Для дітей, 
«Дюймовочка». Мультиплікаційний 
фільм. (К), 17.10 — «Колос». Те
левізійний журнал. (Дніпропет
ровськ). 17.40 — Толовісті. (К).
18.10 — «Подвиг». Толевізійний 
альманах. (М). 19.00 — Першість 
світу з хокся: ЧССР — Швеція, 
Репортаж з Відня. 21.20 — «Завіса 
но закривається». Документальний 
фільм. (К). 22.30 — Першість сві
ту з хокся: СРСР — Канадо. Ре
портаж з Відня.

Друга програма. 11.10 — Міжна
родний огляд. (К). 11.30 — «Муха- 
цокотуха». Мультиплікац і й н и й 
фільм. (К). 11.45 — Концерт. Пе
редача з Угорщини. 21.30 — Ху
дожній фільм «Вдвічі більше, або 
нічого». І серія, (Дніпропет
ровськ).

ВІВТОРОК, 23 березня. Перша 
програма. 10.35 — Голубий . ек
ран — школярам. «Гризуни — 
шкідники сільськогосподарських 
культур». (Кіровоград). 11.00 —• 
Телевісті. (К). 11.15 — Кіножур
нал та художній фільм «Салониць- 
кі контрасти». (Кіровоград). 14.20
— «Том — велико серце». Спек
такль Кіровоградського україн
ського музично-драматичного те
атру їм. М. Кропивницького. (Кі
ровоград). 16.25 — Для школярів, 
Кіножурнал та художній фільм 
«Альощино кохання», (Кірово
град). 17.40 — Для школярів. «Ве
селі сторінки». Передача з До
нецька. 18.00 — Телевісті. (К), 
18.20 — Слухачам початкових по- 
літшкіл. Основи політичних знань, 
«Революційний рух робітничого 
класу». (М). 19.00 — Художній
фільм «Остріа скарбів» (на замов
лення школярів). (К). 20.30 — Те- 
леновини. (М). 20.50 — П. Лові — 
«Лабіринт». Прем’єра телевізійно
го спектаклю. Частина II. (М). 
21.50 — «Тисячо порад». (К). 22.00
— Концерт народного артиста 
УРСР ІО. Гулясва. (К).

ПОГОДА
26—27 берез

ня по області 
та Кіровограду 
передбачається

мінлива хмарність, місцями 
незначні опади. Вітер за
хідний, помірний до сильно
го. Температура повітря 
вночі від 0 до 5, вдень від 
5 до 10 градусів тепла.
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