
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

НЕДІЛЯ, З ВЕРЕСНЯ 1967 р.

НАВЧАЛЬНИЙ
ПОЧАВСЬ
УРОЧИСТО

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КП УКРАЇНИ

ПРО СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЦК КП України схвалив ініціативу працівників сіль

ського господарства Волочиського району Хмель
ницької області, які взяли соціалістичні зобов’язан
ня — добитися в 1968 році нових успіхів у розвитку 
всіх галузей сільськогосподарського виробництва, 
успішно виконати І перевиконати плани продажу 
державі сільськогосподарської продукції, домогтися 

поліпшення всіх економічних показників господар
ської діяльності колгоспів і радгоспів.

Обкоми і райкоми партії, партійні організації кол
госпів, радгоспів, об’єднань «Сільгосптехніки», проф
спілкові і комсомольські організації зобов'язано за 
прикладом, працівників сільського господарства Во
лочиського району Хмельницької області розгор

нути широке соціалістичне змагання серед колгосп
ників, робітників радгоспів і об єднань «Сільгосптех
ніки», спеціалістів і всіх працівників сільського гос
подарства за успішне завершення нинішнього сіль
ськогосподарського року і виконання взятих зобо
в’язані» на честь 50-річчя Великого Жовтня та досяг
нення нових виробничих показників в 1968 році.

Редакціям республіканських, обласних і районних 
газет, Комітету по радіомовленню і телебаченню 
при Раді Міністрів УРСР доручено широко висвіт
лювати хід соціалістичного змагання трудівників 
сільського господарства за почином хліборобів Во
лочиського району Хмельницької області.

ДЕБЮТ СТЕП1ВЧАНИНА
Вимпел «Молодого комунара» — в Івана ЧАБАНА

ТІЛЬКИ розігнувся Іван, а поруч 
забурчав мотоцикл: приїхав вата

жок артільних механізаторів Іван По
номаренко. Орач вже думав, що зно
ву бригадир грошову премію привіз. 
Бо ж вчора обіцяв. А він:

— Премія буде в конторі. А нині 
і готуйся передавати трактор хлопцям, 

їдь за зерновим комбайном...
Орач з комсомольсько-молодіжної 

бригади артілі «Дружба» Новоук- 
раїнського району Іван Чабан став 
комбайнером.

Аж ось травень. Зібралася в бу
динку механізатора вся бригада. Ко
жен комбайнер вибирав собі товари
ша, з яким хотів помірятись майстер
ністю в степу. Іван Семенович Тка
ченко, старий механізатор, орденоно
сець, заявив:

— Я поборюкаюся з Чабаном.
Всі здивувалися.
А невдовзі в бригаду долинула 

звістка: обласна молодіжна газета 
оголосила змагання серед молодих 
комбайнерів Кіровоградщини.

— Переможець отримає вимпел 
«Молодого комунара» та пам’ятний 
подарунок, — повідомляв групком- 
сорг бригади Анатолій Дубина...

Жнивували. Помічником у Івана 
був менший брат Микола, випускник 
восьмирічки. Що не день, то й зрос
тала напруга у молодих хліборобів.

— Старий Ткаченко вісімнадцять 
гектарів виміряв уже сьогодні, — га
рячкував Чабан молодший. — Натис
немо?

28 липня газета «Молодий кому
нар» повідомила, що Іван Чабан 
справився з косовицею на 226 гекта
рах і намолотив 5593 центнери зерна.

Ліикола знову бідкався:
— Ось глянь. Володимир Беза 

Знам’янського району має 

цифри: 253 і 5650. Відстаємо, вихо
дить?

І знову наступ. Нові повідомлення 
в газеті: Іван Чабан виходив па пра
вий фланг.

1 ось — радість: в колгоспі «Друж
ба» найкращі серед комбайнерів — 
Іван Ткаченко та Іван Чабан. Моло
дий степовик відстав від орденоносця 
лише... на 15 гектарів.

А в останні дні серпня редакція 
газети підводила підсумки змагання 
молодих женців. Майже тридцять з 
великого загону завзятих впорались 
з косовицею більш, як на 300 гекта
рах. В їх гурті — Станіслав Новиць- 
кий з артілі імені XX з’їзду КПРС 
Петрівського району, Петро Солод з 
колгоспу «Росія» Олександрійського 
району, Микола Та
ран з артілі імені 
Шевченка Долинсько- 
го району, Лука Суль- 
жин з колгоспу імені 
Кірова Новгородків- 
ського району... А най- 
завзятіший — Іван 
Чабан. Він скосив 
хліб на 338 гектарах і 
намолотив 8278 цент
нерів зерна. І все це 
за 17 напружених 
літніх днів, його і ви
рішено нагородити 
ювілейним червоним 
вимпелом газети...

І ось в комсомоль
сько-молодіжній бри
гаді — свято. Редак
тор «Молодого кому
нара» В. О. Погрібний 
простягає Івану Чаба
ну червоний вимпел, 
на якому шовком ви- 

й із шито слова: «Кращо-
кращі му молодому женцю

Кіровоградщини». А з протилежного 
боку: «Редакція газети «Молодий ко
мунар». Під цими словами в сплетінні 
колосся цифра «50». Чабан — кращий 
жнець ювілейного року. Комбайнеро
ві вручають також кришталеву ва
зу. На ній напис: «Кращому молодо
му женцю Кіровоградщини І. В. Ча
бану». Далі: «Низький уклін тобі, 
людино, за любов до землі». Під всім 
цим: «Ювілейний 1967 рік».

Від імені бюро обкому ЛКСМУ пе
реможця вітає з успіхом інструктор 
обкому комсомолу Валентин Пана- 
сюк. Він вручає женцю Грамоту. Іва
на вітають друзі, керівники колгоспу. 
А він дякує за таку шану і обіцяє 
порадувати ще прекраснішими да
рунками своїх працьовитих рук.

М. ВІНЦЕВИЙ.

На фото: кращий молодий ком
байнер Кіровоградщини Іван

СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ вручено 
ОРДЕН ЛЕНІНА

1 вересня Сумській області вручено орден Лені
на, яким її нагороджено за активну участь у пар
тизанському русі, мужність і стійкість, виявлені 
трудящими області в боротьбі з німецько-фа
шистськими загарбниками в період Великої Віт
чизняної війни, і за успіхи, досягнуті в розвитку 
народного господарства. '

На урочистих зборах, що відбулися в Сумах, 
кандидат у члени Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів УРСР В. В. Щербицький зачитав 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про наго
родження Сумської області орденом Леніна і під 
бурхливі оплески присутніх прикріпив орден до 
прапора області. Від імені ЦК КП України, Вер
ховної Ради і Ради Міністрів УРСР В. Б. Щер- 
бицький сердечно поздоровив трудящих області з 
високою урядовою нагородою і побажав їм нових 
успіхів у праці.

Учасники зборів надіслали вітальні листи ЦК 
КПРС, Президії Верховної Ради і Раді Міністрів 
СРСР, ЦК КП України, Президії Верховної Ради 
і Раді Міністрів УРСР.

(РАТАУ).
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Ой, видно село!

...БО САМІ ГОСПОДАРІ
Ось і кінчилось літо. В хорошу погоду вже сів

бу озимих пора кінчати, а хлібороби нашого кол
госпу ще й не виїжджали в поле. Район південний, 
дощу не було. Та й зараз в небі ні хмаринки. Тіль
ки віїри-суховії розгулюють по степу. Станеш — 
прислухаєшся, і здається, що то не вітер гуде, 
а земля стогне. • 1

Так було й минулої осені. Зате тільки крапнув 
дощик, одразу не всі сили кинули на сівбу. За кіль
ка днів впорались. І врожай видався непоганим. По 
24 центнери пшениці з гектара взяли.

Цифра не така вже й висока. Ми навчилися і по 
ЗО—35 центнерів зерна з гектара одержувати. Та 
в несприятливий рік і це добре. Люди пам’ятають 
часи, коли, бувало, тільки підійде по календарю 
строк сівби — і зразу ж в колгосп приїжджає пред
ставник району:

— Сійте!
— Земля суха.
— Не думайте, що ви найграмотніші...
Доводилось робити. Безумовно, сходів майже ні

яких. І весною на ні ділянки знов виводили агре
гати. Тільки уже з зерном ярої пшениці.

Інша картина тепер. Вказівок дрібних не чекаємо. 
Робимо так. як самі вважаємо краще. Зараз, напри
клад, теж не поспішаємо: Вичікують хлібороби. 
Земля добре прогріта, тому якщо дощ випаде, в 
середині вересня, то сіяти озимі не пізно.

Кілька слів про пари. Тх вигідність підтвердила 
багаторічна практика. Та на мою думку таким 
ділянкам ще мало відводиться місця. Візьмемо на
ше господарство. Маємо 5170 гектарів орної землі. 
З них лише сім процентів 'залишається для пару. 
Тож виходить, що вдруге ця земля попаде під пар 
лише через 11—12 років. Великий строк.

Я вважаю, що кількість парів на землях нашого 
району треба збільшити наполовину. Від цього 
колгоспи тільки виграють. Наведу такий приклад. 
Нинішнього літа, не дивлячись на засуху, ми зібра
ли з кожного гектара на парах по 36 центнерів 
пшениці. З площі, де попередниками були колос
кові — по 16. А якби минулого року ці ділянки теж 
залишили під пар, то врожай мали б вищий, і зем
ля б вигулялась, відпочила. До того ж, вдруге вона 
попала б під пар не через дванадцять, а через шість 
років. ТоКіу в майбутньому давала б ще вищі 
врожаї.

Окремо хочу сказати про агронавчання. Серед 
механізаторів і спеціалістів нашого колгоспу — 
більшість молодь. В окремих ще мало практичних 
навиків, та й теоретична підготовка недостатня. 
Тому заняття, які проходять зимою в гуртках, ста
раємось провадити на високому рівні. І це дає 
хороші наслідки.

Пам’ятаю, якось опівдні завітала я в другу трак
торну бригаду. Механізатори перевіряли техніку, го
тувались орати на зяб. Біля однієї машини порав- 

, ся Борис Тригуб. Вгледівши мене, поклав інстру
мент. Бачу, хоче щось сказати. Наблизилась до 
нього:

— Запасних частин не вистачає?
— Трактор справний. Організацією праці незадо- 

волений.
І молодий механізатор почав розповідати про 

наболіле. Вранці він ходив у поле. Оглянув ділян
ку, куди через день-два виїде з плугом. А там ще 
не розкидано жодного грама добрив. Це й схвилю
вало Тригуба. Попросив потурбувати кого слід.

— Завтра ж пошлють туди людей, — запевнила 
Бориса.

Л. ЦИМБАЛ, 
заслужений агроном республіки.

Колгосп імені XX з’їзду КПРС
Бобринецького району.

ВАСИЛЯ проводжали аж 
за село.

— Ти ж дивись, — сказа
ли на прощання, — відслу- 

| жиш — повертайся до рід
ного дому, тебе всі ми че
каємо.

Він повільно обвів погля
дом невеличку групу хат, 
що притулились в степу, і 
відповів: х

— Побачу. Світ великий. 
А тут, здається, я нічого й 
не залишив...

Машина, буксуючи, взяла 
курс на Петрове, а ми стоя
ли якісь онімілі, приголом
шені, не спроможні промо
вити й слова.

— Справді, мало ми ще 
дбаємо про красу села, — 
з болем сказала котрась з 
дівча/. — Може, тому й за
лишають хлопці та дівчата 
рідну оселю.

Було це три роки тому. 
Комсомольська організація 
не поривала зв'язків з вої
нами Василем Литвиновим 
та Юрієм Коніковим. В 
кожному листі розповідали 
про свої новини, цікавились 
службою.

» «... Учора у нас був не
дільник, — писали ми Ва
силеві. — Молодь вирішила 
розширити парк, що навко
ло клубу та колгоспної кон
тори. Привезли понад пів
сотні дерев — та все яблу
ні, груші, абрикоси. Зранку 
прийшли з лопатами Віра 
Лісова, Валентина Шелест, 
Зоя Бакун, Іван Моцний і 
вже надвечір затремтіли на 
вітрі молоді деревця. На 
братській могилі посіяли 
квіти (ти знаєш, чому після 
війни Костянтинівна стала 
Червонокостянтинівкою — 
тут пролили кров 670 вої
нів). А через тиждень вия
вилось, що стара огорожа

зовсім не до лиця молодо
му паркові — Іван Моцний 
тепер возить цеглу, будемо 
робити нову».

«... Пам’ятаєш, Василю, 
біля колгоспної контори ко
лись грали в футбол. Тепер 
тут уже не поставиш воро
та, бо за два роки виросла 
нова вулиця — цегляні бу
динки під шифером. А наз
вали її умовно вулицею 
Колгоспних спеціалістів — 
тут тепер мешкають випуск
ники інститутів Євген Нікі- 
тенко та Анатолій Пилипен
ко. Все це справа рук буді
вельної бригади, яку очо
лює В. Маріта. Всього п’ять 
чоловік, а творять в селі 
дивосвіт...»

«Хлопці розповідають, 
як, бувало, влітку, йдучи з 
роботи, пили воду з крини
ці, що стоїть в центрі села, 
воду, з не дуже приємним 
присмаком. Поки прий
деш — у відра буде буль
котіти артезіанська. Справа 
в тому, що □ селі завершу
ється прокладання водо
проводу, на вулицях їм. Пе
ремоги, ім. Жданова, Київ
ській встановлять 16 коло
нок. А приїдеш з поля 
трактором — буде де по
митися, — лазня уже гото
ва, незабаром підведуть 
водопровід».

«Оце недавно розмовля
ла з головою колгоспу. Ка
зав, щоб хлопці та дівчата 
готувались до великої ро
боти — будемо прокладати 
в селі асфальт. Уявляєш — 
в центрі утвориться площа, 
неначе в місті».

Зовсім недавно одержа
ли від Василя листа. Пише, 
що служба проходить ус
пішно, але дивується: нев
же ми встигли стільки зро
бити всього за три роки? Та

підкреслює, щоб чекали, бо 
і він хоче залишити свій 
слід.

Пам’ятаю, якось поверта
лись ми з райцентру в село 
пішки і трохи не промину
ли в пітьмі — таке непо
мітне було колись. За три 
роки руками молоді воно 
змінило своє обличчя. Ще 
за декілька кілометрів, як 
тільки підіймешся на па
горб, хочеться вигукнути 
словами пісні «Ой, видно 
село!..»

Ліда Щ^КА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Росія».

с. Червонокостянтинівка, 
Петрівського району.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

НАРАДА в ХАРТУМІ 
ЗАКІНЧИЛА РОБОТУ

ХАРТУМ. (ТАРС). 
Нарада глав арабських 
держав, яка відбувалася 
в суданській столиці про
тягом чотирьох днів, за
кінчила свою роботу.

Голова верховної дер
жавної ради Судану Іс- 
маїл Аль-Азхарі, відкри
ваючи заключне засідан
ня, зачитав «Декларацію 
наради у верхах», в якій 
вказувалося, що учасни
ки наради — глави араб
ських держав домовили
ся про проведення по
годжених заходів з ме
тою ліквідації наслідків 
ізраїльської агресії.

Учасники наради прий
няли рекомендацію про 
ліквідацію іноземних вій
ськових баз на арабській 
території. Вони відмови
лися від будь-яких пе
реговорів з Ізраїлем, а 
також від його визнання.

ФІЛЬМ ПРО 
БОНДАРЕВИХ

В Малій Висці знаходить
ся могила льотчика Бонда
рева, який загинув під час 
визволення нашого краю. 
Юні слідопити середньої 
школи № 3 розшукали бать
ків воїна і ведуть тепер з 
ними переписну.

А недавно в. третю школу 
надійшов лист. В ньому по
відомлялось, що до юних 
слідопитів незабаром приїде 
група працівників Централь
ної Ордена Трудового Чер
воного Прапора студії доку
ментальних фільмів. Зараз 
знімається фільм про сім’ю 
Бондаревих з Уралмашу. 
Допомога юних слідопитів і 
ту г потрібна.

В. ЛУНЬОВ.

їденим
АВТОМОБІЛЬ ЗА

ТРИДЦЯТЬ КОПІЙОК
Минулого четверга в Кіро

вограді відбувся черговий 
тираж виграшів грошово-ре
чової лотереї УРСР 1967 ро
ку четвертого випуску. В ти
ражі розіграно 2610 тисяч 
речових і грошових вигра
шів.

Володарем автомашини 
«Москвнч-408» стане той, 
хто придбав білет № 194 се
рії № 08644. Таким же щас
ливим виявився білет № 074 
серії № 09616, на який при
пав виграш — мотоцикл 

Восход». Піаніно «УЧ-3» 
виграв власник білета 
№ 008 серії № 09494,

ЗУСТРІЧ З ПЕРШИМ 
КОМСОМОЛЬЦЕМ

Па заводі «Червона зірка» 
відбулася цікава зустріч ро
бітників з колишнім крем
лівським курсантом — пер
шим комсомольцем Кіровог
рада — 1. К. Матусевичсм. З 
особливою увагою присутні 
слухали розповідь про тс, як 
ветеран революції вперше 
зустрівся і розмовляв з Ле
ніним.

М. НІКІТЕНКО.

«НАБЕРІТЬ НОМЕР!»
— Алло, алло... Дайте, 

будь ласка, колгосп...
— Зайнято. Підождіть 

хвилинку.
Людина з досадою кладе 

телефонну трубку. Починає 
працювати і на якусь мить 
забуває, що треба дзвонити. 
Спохватившись, тягнеться до 
апарата. А звідти — знову:

— Зайнято...
Ось так раніше доводи

лось підтримувати зв’язок 
між селами і колгоспами

Малоянсківського району. А 
зараз тут закінчено монтаж 
АТС на 500 номерів. За її 
допомогою можна буде го
ворити в будь-який час не 
тільки з господарствами, а й 
з усіма бригадами артілей.

На знімку: старший технік 
АТС О. О. Гудков перевіряє 
роботу апаратури.

Фото В. Топчія.
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«Дивний одяг, незвичайна розмова, ексцент
ричні манери... В одному місті за другим во
ни ставлять в безвихідне становище старших. 
Це — хіппі. Що ними рухає? Чого вони хо
чуть? Розмови з ними в їх власних логовищах 
проливають додаткове світло на це нове «ди
во», яке може вилитися 
«диво». Цим -тривожним 
ський журнал «Юнайтед Стейтс ньюс 
Уорлд ріпорт» починає репортаж своїх корес
пондентів з місць, які вони називають «лого
вищами хіппі».

Отже, район Джорджтаун американської 
столиці. Напівпідвальні приміщення хіппі-клу- 
бу тонуть в напівтемряві. Чути пронизливі 
звуки електрогітари. В такт їм звивається, 
повертаючись по колу, півдюжини пар. Біль
шість юііаків з довгим _волоссям, дівчата в 

юнак із 
голову над 

заяложений під-

в ніщо інше, як в 
стуком американ- 

енд

Але чому все-таки хіп
пі вживають наркоти
ки? Відчувається, що від
повідь самих хіппі на 
це питання журналу не
приємна: «Щоб потра
пити в світ мрій і сно
видінь від цього, на
бридлого нам суспіль
ства». «Ю. С. ньюс» 

й іншу заяву одного з 
юнаків: «Я ненавиджу цю божевільну війну 
у В’єтнамі!» А це вже політика, як не прик
рі такі обставини для журналу. Факти свід
чать про те, що на відміну від битників знач
на частина хіипі бере участь в боротьбі за мир 
у В’єтнамі, за громадянські права негрів.

Правда, інколи їх протест набуває наївних 
форм. Якось в Сан-Франціско зібралося де
кілька десятків тисяч хіппі, щоб «виявити лю
бов до всього людства». Оточені тісним кіль
цем поліцейських, вони дружно вигукували: 
«Любов, любов, любов!» До в’єтнамців, що 
гинуть від американських бомб, і... до полі
цейських, що розганяли учасників «бі-іна».

«40. С. ньюс» пише, що на цьому і на тако
му ж «бі-іні», що відбувся невдовзі в Нью- 
Йорку, панувала «карнавальна атмосфера». 
Гарний «карнавал», коли після нього санітар-

змушений навести

шість юнаків з довгим 
чудернацьких платтях. Бородатий 
срібним кільцем у вусі схилив 
прилавком бару. На ньому 
жак, брудні ноги в сандалях.

Як пише «10. С. ньюс», «по всій країні ти
сячі молодих американців, подібних до під
літка в барі на Джорджтаунстріпс, приєдну
ються до хіппі в їх «пошуках щастя». У хіппі 
свої клуби і газети, на їх з’їзди і зльоти які 
вони за аналогією із знаменитими «тіч-іпами» 
іменують «бі-ін», збираються десятками тисяч 
чоловік.

На перший погляд може здатися, що хіп
пі — не більше, ніж модифікація знаменитих 
битників, цього американського варіанту «за
губленого покоління» 50-х років. Тоді рух 
битників розлився в містах всієї Америки. 
Травмовані істеричними погрозами термоядер
ної війни і загальною атмосферою «полювання 
за відьмами», десятки тисяч молодих людей 
вибрали провідною зіркою девіз: «Бери від 
життя все, що можеш!» Заперечення всього 
і вся, такий собі «наївний нігилізм» став їх
ньою філософією.

Екстравагантність битників, 
хвигляд і поведінка шокували 

не» американське суспільство, 
тичність їм багато дечого прощали. «Перека
зяться!» так коротко резюмували амери
канські соціологи своє ставлення до битників.

А хіппі? І вони теж «невинні» В політично
му відношенні? Спочатку журнал пробував 
представити, що справа стоїть гак: «Він час 
від часу навчається в тому чи іншому колед
жі. але взагалі йому притаманна неприязнь 
до постійної роботи. У нього немає потіти» них інтересів Він по своїй сутН.е проявне 
активності ні в якій сфері. Розхристане існу
вання така мета його життя. Спосіб по- 
сягнення його - самоспостереження»

Як бачимо, все має досить невинний 
Але чому ж тоді солідний ’
до правлячих кіл, і:р---------
ціле «дослідження»? Чи, 
дійсно затурбувало, як вона 
сить поширене в середовищі 
наркотиків? Але

їх зовнішній 
«респектабель-

Але за аполі-

вигляд, 
журнал, близький 

присвячує проблемі хіппі 
може, редакцію 
стверджує, до- 
хіппі вживання 

наркоманія в СполученихШтатах віднині не є моно^Цю хіппПїл™н 
в одному Ісльському університеті вія м Л то 
процентів студентів вживають наркотнкі?° За 
Й^кХиТ^ «ДнХНі &а’ •-Р’’-а3д 
суспільного по^ж^’н^осо^истості». ОЗНаКОЮ’

машини розвозили

О
It

арештова- 
людей. Для декого з

поліцейські машин
і побитих молодих ,

ні і 
них
Кілька пропав дарма, через
свої ііпилнпін 1Ісл ’опаків, що спалювали 

Дійсно те іііа°г’СТКИ- “ аРмію- бУли і хіппі. Рівати» і більшість хіппі починає «проз-

запитання- як довго У^„ Ю‘ С’ ньк>с* зада6 
аенпя» »» як довго збережеться це «захоп- 
шось іяв"’ богг дасть- на зміну йому прийде 
і більша безневинне“1 екстрава,антне, та зате

ляж = «*-•
,іг 1 

нання до дійсності» ’ ПроолемУ «прнВД- 
«СпрашГ в" томуЦЬ°Г° пРиводу і юного хіппі. 
володіють ідТ’якГ нТс’пп. дВ,И’ - Щ° 
НИМ суспільством І Л с"Рийма*оться офшій- 
ємності. Тим па,А ЦС спРнчнняе нам непри- 
прагнути до того “ пп-старому будемо
бою. 1 ми хочом«Щ06 аал"іпптнся самими со
ва нас увагу» За4₽^°6 сУс"ільство звернуло 
хіппі більшеУ істини ні!’ Щ° " словах ЦЬ0Г° 
нійського професора Розсудах каліфор-

Б. ЛЕОН1ДОВ.
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ПРАЦЯ, лише праця, як ці
люще джерело, була і

< насущним хлібом, гор
дістю, окрасою людини. 
Ось чому так низько схи
ляємо чоло перед праце
любними руками, перед си
лою і мудрістю тих, хто зво
дить сонячну будову май
бутнього.

На Кіровоградщині вже 
стало традицією вшановува- 

і ти людей праці.
к Більше двадцяти років 
працювала дояркою в кол
госпі імені Чкалова Кремге- 
сівського району Євдокія 
Зінов'ївна Джулай. Чесно 
трудилася жінка, мала ав
торитет і славу серед одно
сельчан. Та настав час іти на 
пенсію. Зібралися тоді в 
правлінні колгоспу одно
сельчани, почали радитись,

притаманна, бодай, незнач
на жадоба почестей. Плода
ми своєї праці, своїм доб
рим неспокоєм вона зво
дить найвищі у світі поста
менти. Ясна річ, що чуйне 
ставлення, загальна увага 
людей помножують сили 
того, кого вшановують, і 
сотень йому подібних.

Уславлення людини має 
своє глибоке коріння □ усіх 
народних святах і обрядах. 
Тож недарма ми зараз від
роджуємо такі обряди, як 
Івана Купала, новорічні по
сівання, проводи зими то
що. Вони по-справжньому 
поетичні, несуть в собі са
мобутню пісенність. Черво
ною ниткою проходить че
рез відроджені обряди на
ша радянська дійсність.

— Якими слізьми полива-

минулої осені вони впер
ше організували (і не лише
в райцентрі) нове свято 
«Здрастуй, осінь золота». 
Цей обряд символізує зуст
річ літа з осінню, славить 
високий урожай, заможне 
життя хліборобів.

Непогано налагоджено
роботу по впровадженню 
нових свят і обрядів у 
Кремгесівському, Олек
сандрійському, Доброве- 
личківському та інших ра
йонах. Але, на жаль, і тут

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
8 стор<

Джерела
ПІСЛЯ КІЛЬКОХ 
ВІДРЯДЖЕНЬ

як ліпше провести Євдокію 
Зінов’ївну на заслужений 
відпочинок.

І ось. прийшов довгожда
ний день. До клубу прий
шли і старі, і юні. Всі
хвилювались.

— Чули? Нашій Явдосі та
ке торжество!..

А дід Матвій, попихкуючи 
люлькою, стояв біля входу 
□ приміщення, мовчав і не 
міг не згадати минуле. Хто, 
хто, а він добре пам'ятав, 
як гнув спину в наймах, як 
за його чорну працю віддя
чував місцевий поміщик. 
Одержуй мізерні копійки— 
і йди на всі чотири сторони. 
А забракло сил 
хліба, помирай

Перехопило 
Ж дух, коли він 

клубу і сів на 
місці, 
сцені 
них ламп 
рет Явдохи Джулай.

Хвилюється Євдокія Зі
нов'ївна, хоче слово сказати 
й не може.

— не проси 
з голоду.
у старсо 
зайшов до 
почесному 

в перших рядах. На 
в промінні електрич- 

великий порт-

— Люди добрі! А ви ще 
не забули, як після війни 
ми разом гіркою кривави
цею поливали поле, як са
мим доводилося допомага
ти корівчинам тягнути плу
га... Та й коси не цуралися 
ваші руки... Одного ніяк не 
можу врозуміти: чому ли
ше мій портрет оце виста
вили на сцені...

Справді, людині, яка весь 
свій вік живе працею, не

лися рекрутські путі-доро- 
ги, що по них гуркотіли по
возки з новобранцями! Ми
нув той час, прийшли вели
кі зміни і в обряд проводів.

Чесно торік трудилися в Розу- 
міївці Олександрівського району 
комсомольці Іван Метельський, 
Дмитро Знменко та Іван Горо
бець. Минулої осені хлопці одер
жали повістки з військкомату, в 
яких повідомлялося, що вони 
призвані до лав Радянської 
Армії.

Дзвінкими молодими голосами 
та веселими піснями наповнили
ся двори призовників. То прий
шли їх друзі.

— Служіть вірно, сини, не 
осоромте честі хліборобської, 
бережіть в своїх серцях любов 
до ненькн-землі, — говорить за 
народним звичаєм ветеран кол
госпу Дмитро Горобець...

Добре проходять вечори 
проводів у Радянську Ар
мію і в клубах Гайворон- 
ського, Долинського, Ново- 
архангельського, Голованів- 
ського районів.

Там, де культармійці, в 
тісному контакті з комсо
мольськими активістами, 
громадськістю, по-справж
ньому вболівають за від
родження і створення нових 
обрядів, там і за церкву всі 
давно забули, там і молодь 
не цурається села. Взяти 
для прикладу Маловисків- 
ський район. Тут працівники 
районного Будинку культу
ри, райкому комсомолу — 
справжні ентузіасти впро
вадження нових обрядів. 
Маловисківці першими в 
області провели новорічні 
посівання, свято сівача, 
день тваринника тощо. А

не завжди свята проходять 
вдало, а підчас — трафа
ретно, споглядально. Нам 
не раз доводилося вислу
ховувати таке/

— Були на весіллі?
— Та були...
— Ну і як?
— Спочатку ходили до 

сільради, вислухали там 
довгі настановні тиради, а 
тоді вже пішли гуляти на 
весілля по-справжньому.

Оце «гуляти весілля по- 
справжньому» містить в со
бі неабиякий смисл. Тут і 
народність обряду, і повна 
його поетичність, і, головне, 
театралізована традицій
ність, яка не терпить схо
ластичних виголошень. На 
превеликий жаль, останнім 
часом у нас народилося за
надто вже багато святків, 
писаних у кабінетах. Істинно 
писаних, а не створених у 
гущі народній.

Дехто намагається довес
ти, що повний ритуал ком
сомольсько - молодіжн ого 
весілля майже неможливо 
здійснити в клубі. Чому б 
це? Цьому заперечує прик
лад долинчан. Село Мар- 
фівка.

... З хлібом-сіллю на ви
шиваному рушнику вихо
дять назустріч молодим ве
сільний батько і мати. Га
лина Кучеренко і Пилип 
Мирончук низько вклоня
ються їм і всім присутнім, 
приймають дарунок. Мар
шем і щедрими оплесками 
зустрічає святковий зал ви
нуватців торжества, під но
ги їм стеляться хвилі живих 
квітів. Починається урочис
та реєстрація шлюбу.

Звичайно, ми зараз наве
ли неповний виклад весіль
ного обряду. Це лише 
якийсь відсоток гарного 
молодіжного свята в селі 
Марфівці. І їх чимало. Нас
тали носі часи — народили
ся нові звичаї. Вони по- 
справжньому народні, бо їх 
безпосередній творець — 
наш сонячний час, наша дій
сність. Вони славлять праце
любні руки, вони уславля
ють тих, хто зводить світлу 
будову грядущого.

В. ЮР’ЄВ.

©ІН НЕ ПРИЙШОВ. Вчора. 
** Сьогодні. Невже щось ско

їлось?.. Віра тремтливою рукою 
тягнеться до телефонної труб
ки.

— Мені Валентина, будь лас
ка, — витиснула з самих гру
дей.

Впізнає голос його матері:
— Дівчино, я давно тобі пов

торяю: не мороч йому голови! 
Він же днює й ночує над книж
ками. В нього ж сесія... І вза
галі нема чого на щось розра
ховувати...

Болісно стискає уста, кидає 
трубку, не дослухавши. Аж тут 
дівчата:
— Твого лебедика бачили сьо

годні на пляжі.
— Книжками обклався?..
— Не такий він. З тією, що 

колись в кінотеатр його запро
шувала. Вона ж дитя має. А 
чоловік — в армії...

Руки припадають до грудей. 
І Віра тільки й вимовляє стри
вожено:

— Не може бути!..
Прийшла додому. Стала на- 

подвір’ї. І знову зажурилась. 
І знову сльози. І ненароком 
терпкий спогад. Про першу зу
стріч з хлопцем. Про його пер
ший лист. Про залицяння.

Тоді взимку він чекав її біля 
прохідної, задивлявся на неї. 
Потім заходив в цех. Розхви
льовано казав:

•ЗОВСІМ недавно кіровоградці мали 
° нагоду переглядати п’єсу Леоніда 

ІОхвіда «Весілля в Малинівці». Виставу 
грали аматори самодіяльного народного 
музично-драматичного театру Бобри- 
иецького Будинку культури. Тоді було 
багато оплесків, квітів. І ось на екранах 
Кіровограда та області з’явився фільм з 
однойменною назвою юхвідівського тво
ру. Як не дивно (щодо кіно) — знову 
залунали оплески.

Немає найменшої необхідності переда
вати сюжет фільму: він добре відомий і 
молодшому, і старшому поколінням. Але, 
як не є, кіно має більше можливостей, 
ніж театр, подати глядачеві перспективу 
здорового сприймання. Отже, фільм 
«Весілля в Малинівці»— не екранізація 
музичного спектаклю, того чи іншого те
атру, а новин твір. Драматург Леонід 
ІОхвід написав спеціальний кіносцена
рій, а композитор Борис Олексапдров 
переглянув партитуру, переробив її для 
екрану. Вийшло гарне музичне полотно з 
гострим сюжетом, теплотою народного 
гумору, високим романтизмом, не поз
бавленим проникливої лірики.

В степах України розгулює банда Гри- 
ціана, проти якої виступає один із заго
нів Котовського. В боротьбі з білогвар
дійцями бере участь народ. Населення 
Малинівки (куди вриваються головорізи 
Грнціаиа) всім серцем тягнеться до Ра
дянської влади, допомагає своїм визво
лителям. Серйозна і глибока тема бо
ротьби з білогвардійщиною вирішена ав
торами захоплююче і життєрадісно.

Хоч фільм вцілому н гарний, не обій
тися нам без зауважень. Адже відомо, 
що події, описані Л. Юхвідом в п’єсі, 
відбувалися в степах Кіровоградщинн. 
Зокрема — в селах Верблюжці, Мали
нівці. Студія робила зйомки на Полтав
щині, де багато перелісків, лугів, круч, 
що не є характерним для південио-схід-

СЛІПИЙ 
КОМПОЗИТОР
Зограб став сліпим, коли 

йому минув рік. його бать
ко — тбіліський маляр Арме
нак Парсмузян і мати Офік 
всіляко старалися скрасити 
життя сина. Коли хлопчикові 
минуло три роки, йому ку
пили металофон — звичай
ну дитячу іграшку, що від
творює сім звуків. Несподі
вано хлопчина почав висту
кувати на ньому благозвучні 
мелодії.

Через рік хлопчик почав 
грати на роялі. Нотної гра
моти його навчала Тамара 
Гсгучадзе. Такт за тактом 
за системою Брайля розучу
вали вони все нові й нові 
твори. І от настав хвилю
ючий момент у житті хлоп
чика і його педагога: він 
дав свій перший концерт. 
Тепер він автор майже ста 
творів різних жанрів, учить
ся в Єреванській консервато
рії.

Недавно 13-річний компо
зитор повернувся з Одеси. 
Йому зробили чергову опе
рацію. Хлопчик буде бачи
ти — така одностайна думка 
спеціалістів.

(РАТАУ).
I_______ У

КОХАТИ
НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

— Мені треба з тобою пого
ворити.

А вона:
— Про що?.. Мені ж двад

цять п’ять. А тобі — двадцять 
минуло...

Приходив іще. Якось пере
дав аркуш, вирваний недбало з 
цехового журналу. Там роз
гонисто написано:

«Віро! Я не збагну, чим вида
ється твоє відношення до мене, та
ке різке і нерозгадане. Мені зда
ється, що з мого боку нічого такою 
не було, що могло б тебе заста
вити так зробити. Дати тобі клят
ву? Ти не повіриш. І приходити за
боронила. Віро, ти мені подоба
єшся! Я цього не приховую, а ін
шим казати не збираюсь.

Тобі, може, здатись все це дитя
чістю. Та я іншого підходу не 
знайшов...»

Після листа — знову відвіди
ни цеху. Потім зустріч на тан
цювальному майданчику. Він, 
врешті-решт, провів її додому. 
Раз. Вдруге. В недільний день 
приходив до її хати. Чекав. А 
коли не приходив, вона раптом 
відчула, що щось їй не виста
чає. Вона бентежилась.

І ще зустрічі. В хуртовину. В 
ясні вечори. Стояв біля неї.

Притулявсь грудьми, уривчасто 
говорив:

— Ні, ні... Так більше не мо
же тривати...

Подали заяву, щоб заре
єструвати шлюб. То було 24 
лютого, 26 березня мав бути 
радісний день, мало бути ве
сілля. Вона чекала. Ввечері, ко
ли він приходив до неї, повто
рювала:

— Чуєш, ти спішиш нині не 
лише до мене... До нас двох...

Опустив голову. Кашлянув у 
кулак. І мовчав. Мовчав дов
го-довго.

А вона чекала. Вона чекала 
весілля. І не дочекалась. Бо 10 
березня він прийшов у світлий 
будинок, де з нею залишив 
заяву, і сказав:

—- Шлюб не відбудеться... Я 
захворів... От і треба набра
тись сил...

— Напишіть про це ось тут... 
Написав.
А коли дізналась про це во

на, він заспокоював:
— Все буде добре. Почекає

мо трішки...
— Але ж...

ПОВІСТЬ 
БАГРЯНОГО 
ЛІТА
ної сторони нашої області. Може, це зау
важення й не суттєве. Автор сценарію, 
безперечно, узаіальнив події.

Постановку картини здійснила кіно
студія «Ленфільм». Вдалий підбір тала
новитих артистів, організація масовок, 
панорамних зйомок, — як здорово допо
могли розкрити внутрішній світ тогодсн- 
ного українського села! Ось Яринка і 
Андрійко -милуються одне одним біля 
розлогої верби, ось вони в степовому 
роздолі: цілунки, щастя... Трудно влови
ти в музичних акордах гуготіння гармат, 
бо перед тобою — велике кохання. Або 
— картина зустрічі котовців з «жіночою 
гвардією» Малинівки! Гримлять закаблу
ки, дзвенить пісня, жарти, сміх. Немов 
над степами не ллється кров, не цоко
тять кінські підкови військових ескадро
нів. Та коли приходить ворог, малинівці 
не з меншим запалом виступають проти 
нього. Такий вже характер степовиків: 
веселим на весіллі бути, весело і недру
га бити!

Яскраві, сповнені великої спраги до 
життя, проходять перед нами образи 
Назара (артист В. Самойлов), Софії 
(артистка Л. Алфімова), Нечипора (ар
тист В. Лебедев), Яшка (артист М. Пу- 
говкін) та багатьох інших. Справжні ук
раїнські характери, створені кіноактора
ми, хвилюють, мають велике пізнавальне 
і виховне значення.

Е. БІЛАН, 
інженер Кіровоградського заводу 
радіовнробів.

;Кадр з фільму: Командир загону котовців Назар (арт. 
В. Самойлов).

— Що «але ж»? — кинув сер
дито. — Батько сказав: «Ні! 
І крапка...». Та й як ми можемо 
жити на мізерні копійки? Що 
то за сім'я буде?..

Вона плакала. Він мовчав. 
Лиш часом:

— Ти ж знаєш мого батька. 
Він і моєму старшому братові 
забороняв одружуватись. І ме
ні сказав: «Зась! Ще рано. Ось 
будеш на четвертому курсі ін
ституту, тоді можеш давати во
лю своїм почуттям...»

Витерла сльози. Суворо гля
нула на свого «нареченого».

— І ти згодився з ним?..
— А що?.. Він все може зро

бити...
Зітхнула. І пішла геть. А він 

за нею. Не оглядалась. А він 
толочив її сліди аж до порога.

— Ти зрозумій моє станови
ще...

Зупинилась. Постаралась за
глянути в саму глибочінь його 
очей. Та й мовила:

— Але як же чекати?.. Я ж 
не сама...

Чекала...
Чекала його наступного дня. 

А прийшла його мати. Не за
стала вдома своєї судженої не
вістки. Неньку її лиш побачила 
в кімнаті. Засмучену. Розтриво
жену. Бліду. Нахилилась до неї 
і одним духом випалила:

— Та бійся бога, жінко доб
ра!.. Не рівня ж ви нам... Ми

люди інтелігентні. Маємо авто
машину. Муж мій солідну по
саду зайняв... А ви?.. Дочка 
твоя лічені папірці заробляє, 
А ти хто?

— Я прибиральниця в клу
бі, — відповіла спокійно.

— От і на тобі... Що ж це за 
родання буде?.. На сміх лю
дям...

Невдовзі стрілася з Валенти
ном. Він знову одвертався, 
почувши про відвідини матері. 
Казав:

— Я за батьків не відпові
даю. Свою голову на в’язах 
маю.

— То що ж робитимемо?
— Ждатимемо нагоди.

Ждала. Дозго ждала. Вже й под
руги в цеху лукаво цвірінькали:

— Ніяк не збагнемо тебе. Ти що 
вже одружилась, не покликавши 
нас на весілля?..

— Яке весілля? — густий рум’я
нець захлюпував лице. — Про що 
ви?..

— Та по тобі ж видно, ВІронько... 
Ніяковіючи відповідала:
— Все буде добре. Будете ви на 

весіллі п мене.
— Оце інша річ...
Ще спливло кілька тижнів.

Вона сказала йому:
— Більше чекати не можна. 

Не хочу я людського поговору,
— Гаразд. Чекай мене 

завтра. Домовимось про щось 
вже, — пробурмотів.

І ось вона сьогоочі чекала.

(Закінчення на 4-й crop.).



стор

Вікторина

комунара
„Молодого

Сьогодні вміщуємо питання першого туру на
шої вікторини «Кгровоградщина — 50». Девіз 
цього туру: «Твої знамениті земляки». Два інших 
тури будуть присвячені історії комсомолу Кірово- 
градщнни, змінам, що сталися в області за часів 
Радянської влади.

Відповіді можна1 надсилати протягом місяця з 
дня опублікування, запитань, при цьому на листах 
робити примітку: вікторина «Кіровоградщина — 
50». Підсумки підбиватимуться по кожному туру 
зокрема, по закінченню вікторини визначаться 
остаточні переможці, їх буде відзначено цінними 
подарунками.

1. В якому місті на площі встановлено бюст двічі 
Героя Радянського Союзу генерала Армії Петра Ки- 
риловича Кошового?

2. В якому навчальному закладі області навчався 
Герой Радянського Союзу і Герой Французького ру
ху Опору Василь Порик?

3. В якому із навчальних закладів Єлисаветградщи- 
ни здобували у свій час освіту письменники 
Ю. І. Яновський, Дем'ян Бєдний, професор живопису 
О. О. Осмеркін?

4. Кого з Героїв Соціалістичної Праці, які живуть 
і працюють на Кіровоградщині, ти знаєш?

5. Перелічи прізвища найбільш відомих команди
рів партизанських загонів, що діяли в період Великої 
Вітчизняної війни на Кіровоградщині.

6. «Проклинаю тебе, — закричав Панас в агонії, — про
клинаю моєю останньою хвилиною!» Він вихопив з-під френ
ча маленький браунінг і пустив собі в рот кулю, трохи пос
тояв нерухомо, став гойдатися й розхитуватись, скрутився, 
як сухий лист, гримнув об землю, і розлетілася з-під нього 
мокра земля.

«Стріляй і мене, — сказав Іванові клятий Сашко, — стрі
ляй, байстрюче*. — «Бісової душі вилупок», — промимрив 
Іван та взяв Сашка за чуба, що виглядав з-під шапки по- 
махновському звичаю, став скубти, як траву, а Герт осміх
нувся.

На степу під Компаніївкою одного дня серпня року 1919 
стояла спека, потім віяв рибальський майстре, ходили висо
кі, гнучкі стовпн пилу, грего навіяв тривалого дощу, навіть 
зливи, а поміж цим точилися криваві бої, і Іван Половець 
загубив трьох своїх братів, — «одного роду, — сказав 
Герт, — та не одного з тобою класу».

Це з книги нашого земляка. Як називається ця 
книга? Хто її автор?

7. Вихованець Кіровоградського спортивного клу- 
і бу «Зірка» Валерій Поркуян у складі збірної СРСР

брав участь у чемпіонаті світу з футболу в Лондоні. 
Скільки голів, □ яких таймах і у ворота яких команд 

він забив?
8. За які спортивні досягнення, в яких змаганнях 

одержала звання майстра спорту міжнародного кла
су лікар Кіровоградської районної лікарні Віра Ве- 
ригіна?

9. Колишньому кіровоградцю, нині москвичу Івану 
Феоктистовичу Бузанову була присвоєна Ленінська 
премія. А коли, за які видатні праці?

Леонид ВОРОНИН

ПЕРВЫЙ СОИ
Вот и кончилась 
Война!
Но в порыве радости 
В первый миг —1
Не до вина
Даже при усталости. 
Спят солдаты.
Мир —
Во всем!
И покой над нивами...
Все же
Первый мирный сон — 
Чуток,
С перерывами.
Точно я
С оси смещен, 
Прокопченный 

порохом.
Только
Много дней еще 
Вздрагивать 
от шороха!

и

ВОЛНА Шальной солености 
Волна!

Со мною
Странное творится:
Я с каждым днем —• 
Все не такой!
Как бы на смежных 
Двух страницах: 
На этой — шторм, 
На той — покой.
Я сам от берега 
Отчалил, 
Плыву
Давно, издалека,
Из штиля в шторм,
Но о причале 
Еще 
То я 
Как
Над
Почти без дна 
Моей судьбы 
Шлифует грани

не думаю пока...

точка в океане! 
глубиной —

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.). 

Та він не прийшов. Знову гірке 
ридання хитнуло її. Кволо про
шепотіла:

— Сонечко ти моє ще ніким 
не бачене, ну що мені тепер 
з тобою робити?..

Про Вірину безнадію дізна
лись в профкомі заводу. По
кликали Валентина на розмову. 
Обурені заводські активісти ці
кавились, як думає діяти 
хлопець далі. Він відповів ко
ротко:

— Не турбуйтесь. Все буде 
гарно.

Повірили.
Потім — розмова з ватаж

ком заводських комсомольців 
Володимиром Терещенком. 
Почав було гарячкувати:

— Ти ж мене знаєш, Воло
дю!.. Кажу тобі, буде все на 
вазі. Батько собі як хоче, а я... 
Я вже на самостійній стежці...

І Володимир повірив.
Валентин одразу попросився у 

відпустку. Дозволили. Та комсо
мольці заперечили: «Так не можна. 
Хай спершу на ділі доведе, що 
стоїть твердо на землі...»

1 Валентину заявили:
— Відпустку відміняємо...
Та хлопець не вийшов на роботу.
Його чекали друзі. Чекала 

Віра. А він в цей час разом з 
своїм батьком, матусею та 
братом чимчикував наймальов-

Л1ОЛЧПТ 
ГАРМОНЬ

Деревня 
Вся обращена, 
Сияя окнами, 
К гармони... 
Оберегает тишина 
Гармонь 
От шумов

посторонних..,
Как шепот, 
Льется синева, 
А с плеч девичьих г* 
Шелест шелка... 
Болит, иной раз, 
Голова
У матерей 
От кривотолков^ 
Дочь 
Не спешит 
К себе домой ==* 
Ей по душе 
Обычай древний... 
Когда целуются 
Гармонь 
Молчит, 
Повсюду тишь в 

деревне.

Креслярка конструкторського бю
ро заводу «Червона зірка» Людми
ла Булат захоплюється парашутним 
спортом. Вона вже здійснила С0 
стрибків. Набутий досвід передає 
юним подругам. Комсомолка підго
тувала 25 парашутнсток-розрядинці.. 

знімку: Людмила БУЛАТ, 
Фото М. ЧЕРКАЄВА.

ничішими степовими шляхами, 
бовтався у воді, вигрівався на 
сонці. Він тішився, досхочу ви
сипався.

А вона не бачила сонця.
Нарешті повернувся на за

вод. Віра йому навстріч:
— Ну що?..
— Чого ти?..
— Я не липну до тебе. Але 

ж маля...
Брови вигнулись дугами:
— Яке маля?.. Про що ти?., 

Я нічого не знаю...
А в комітеті комсомолу:
— Дитина не моя. Хай 

чіпляє...
Володимир Терещенко з 

вом: 
у — Як же це так?.. Ти ж 
говорив тоді...

Зібралися всі комсомольці 
відділу головного технолога 
заводу. Стоїть Валентин перед 
своїми товаришами. На устах— 
дивна посмішка. А очі дивлять
ся кудись крізь стіну:

— Мені нема про що з нею 
розмовляти...

Встають робітники. Почина
ють розповіді про Віру. І тіль
ки теплі слова чути.

Підводиться Микола Петрен
ко, один з найближчих Валенти- 

. нових товаришів. Прикипає 
поглядом до того, хто скрив
див дівчину:

не

ГНІ

сам

— Може, ти перестанеш бре
хати?

Встають комсомольці. І ко
жен:

— Не місце такому в комсо
молі...

Інші додають:
— Згодні. Але ж дівчина...

А комуніст Володимир Пав
лович Григор'єв:

— Ні, ні.. їй, Вірі, не треба 
побиватись. Ми її не дамо 
скривдити. Вона щаслива має 
бути. Бо матір'ю стане!..

Всі одноголосно:
— Виключити Валентина з 

комсомолу.
А він лиш промимрив:
— Ну що ж.. Хай так і буде...

* * *
Розповідаю про цю невтіш

ну історію друзям. І кожен з 
обуренням. Запитують:

•— Невже ще такі є? Хто це?
І перераховую їх. Той, кому 

не веліли 
Сліпченко, 
го заводу, 
відділення 
інституту 
ського машинобудування. Його 
батько — Іван Григорович 
Сліпченко, директор готелю 
«Україна». Мати — домогоспо
дарка.

кохати — Валентин 
технолог агрегатно- 
студент вечірнього 

Кіровоградського 
сільськогосподар-

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

/*

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 3 вересня. Перша 

програма. 10.00 — «Будильник». 
Недільний огляд. (М). 10.30 — 
Для школярів. «Всі наверх». 
(Ленінград). 11.15 — «Півострів 
тисячі доріг». (Телефільм). 
(М). 11.45 — «У світі мистецтп». 
«Півгодини серед російських іг
рашок». (М). 12.15 — «Біля
джерел народної пісні». Співа
ють новгородці. (М). 13.00 — 
Тиждень Білоруської РСР у Мо
скві. «Хазяїн землі». Теленарис. 
(Мінськ). 13.30 — «Білорусь, 
пісне моя». Концерт з Мінська. 
(Мінськ). 14.00 — Теленовннн. 
(М). 14.15 — Сьогодні — Все
союзний День працівників наф
тової і газової промисловості. 
«Герої підземних горизонтів». 
(М). 14.45 — Концерт за заявка
ми нафтовиків. (М). 15.10 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 15.50 — «Музичний 
кіоск». (М). 16.15 — Для дітей. 
«Зірочка». (К). 16.45—«ГЕК-67». 
(К). 17.45 — «Естрада-67». (М). 
18.45 — Літопис піввіку. «Рік 
1928-й». Телевізійний багатосе
рійний документальний фільм. 
(М). 19.40 — Теленовннн. (М).
20.10 — «Крах». Телеспектакль. 
(Друга частина). (Мінськ). 
21.50 — Наша пошта (К). 22.05 —

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орг«н Кировоградского 

обкома ЛКСМУ.

ПОПРАВКА
В минулому номер! газети 

допущена помилка. На пер
шій сторінці в матеріалі 
«На здобуття республікан
ської комсомольської пре
мії імені Миколи Остров- 
ського» над першою колон
кою слід читати «У ЦК 
ЛКСМУ».

«Погляд». Молодіжна програ
ма. (К).

ПОНЕДІЛОК. 4 вересня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — «Моє поле — мо
ре». Теленарис. (К). 11.20 — 
Літопис піввіку. «Рік 1927-й». 
Телевізійний багатосерійний 
документальний фільм. (М). 
15.30 — Для молодших школя
рів. «Веселе містечко». (М). 
16.00 — Для школярів. «Ікс 
плюс ігрек». Науково-пізнаваль
на програма. (М). 16.30 — «Кер
буда», «Неумийко». Мульт
фільми. (К). 17.00 — Програма 
УТ. Для дітей. «Теремок». (До
нецьк). 17.30 — «Художник і 
час». (М). Програма УТ. 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.30 — Міжна
родний огляд. (К). 19.00 — Тиж
день Білоруської РСР у Моск
ві. Передача з Кремлівського 
Падацу з’їздів. В перерві — 
теленовннн. (М). Програма УТ. 
22.00 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Мелодії Прндунай- 
ського краю». (Одеса). 22.50 — 
Футбол: «Динамо» (К) —
«Пахтакор» (Ташкенї). (Другий 
тайм в запису на відеоплівку). 
(К).

ВІВТОРОК, 5 вересня. Пер
ша програма. 10.00 — Художній 
фільм «Гамлет». І серія. (Кі
ровоград). 11.20 — Літопис пів
віку. «Рік 1928-й». Телевізійний 
багатосерійний документальний 
фільм. (М)." 12.15 — Футбол: 
«Динамо» (К) — «Пахтакор» 
(Ташкент). (Другий тайм в за
пису на відеоплівку). (К). 17.20 

■— Тиждень Молдавської РСР у 
Москві. (М). 17.30 — Відкриття 
тижня Молдавської РСР у 
Москві. (М). 18.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.10 — «Наша 
книжкова полиця». (Кірово
град). 18.20 — «1000 порад». Те
лереклама. (К). 18.30 — Концерт 
Черкаського народного хору. 
(К). 19.15 — «Полудень шляху». 
КІнонарис. (К). 19.35 — Літопис 
піввіку. «Рік 1929-й». Телевізій
ний багатосерійний докумен
тальний фільм. (М). 20.30 —

«Вечір сміху — людям па вті
ху». (Виступ Заслуженого ар
тиста УРСР В. Дуклера. (Кіро
воград). 20.50 — «З червоних 
степів». До 70-річчя з дня на
родження І. Мнкшенка. (Кіро
воград). 21.10 — Докумен
тальний фільм. «На сталевих 
магістралях». Художній фільм 
«Гамлет». І серія. (Кіровоград).

0 ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

НЕДІЛЯ, 3 вересня. 10.00 — 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.30 — Для школярів. «Всі 
наверх». (Ленінград). _ 15.10 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 15.50 — «Музичний * 
кіоск». (М). 16.15— Кінопрогра- 
ма. 17.45 — «Естрада-67». (М). 
18.45 — Літопис піввіку. «Рік 
1928-й». Телевізійний фільм. 
(М). 19.40 — Телевізійні новини. 
(М). 20.10 — «Крах». Телевізій
ний спектакль. (Друга частина). 
(Мінськ). 21.50 — В ефірі «Мо
лодість». (Ленінград).

ПОНЕДІЛОК, 4 вересня. 
11.15 — Літопис піввіку. «Рік 
1927-й». Телевізійний фільм. 
(М). 17.00 — Для дітей. «Тере
мок» (Донецьк). 17.30 — Фільм 
Для дітей. 18.00 — Телеві^чі 
вісті. 18.30 — Міжнародний ог
ляд. (К). 19.00 — Тиждень Біло
руської РСР у Москві. (М)- 
22.00 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Мелодії прплунай- 
ського краю». (Одеса). 22.50 — 
Футбол: «Динамо» (Київ) — 
«Пахтакор» (Ташкепт).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
НЕдіЛЯ, 3 вересня. 10.00 — 
Для школярів. «Будильник» • 
(М). 10.30 — Для школярів. «13е1 
наверх». (Ленінград)- і*1’’/Г” 
Передачі я Одеси. 16.15 — К*- 
нокомедія «Півень». 17.45 
«Естрада-67». (М). 18.45 — -Літо
пис піввіку. «Рік 1926-й». Теле* 
пізійніїй фільм. (М). 19'ІЛ
Телевізійні новини. (М). 20.10 ~~ 
«Крах». Телевізійний спектакл >•
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