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1. ЧАБАН, 
комбайнер комсомольсько-молодіж
ної бригади артілі «Дружба» Ново- 
українського району.

передбачає 
днів прав 

за

- СОФІЯ, грудня, 
(ТАРС). Міжнародний 
підготовчий комітет ви- 

.ювестн дев’ятий 
Всесвітній фестиваль мо
лоді і студентів у Софії 
з 28 липня по 6 серпня 
наступного року. В ньо
му візьмуть участь 20 ти
сяч юнаків і дівчат із 
ста країн світу.

Як передає агентство 
БТЛ, перший день фсст 
тццалю буде присвяче
ний героїчному В’єтна
мові. В другий день бу-

ФАКЕЛ 
СПАЛАХНЕ 
В СОФІЇ

прі 
ііі

де продемонстровано со
лідарність з молоддю 
країн, які борються за 
національну 
ність, мир і 
прогрес.

Програма 
проведення 
людини, боротьби 
мир, проти ядерної загро
зи, дня пам’яті загиблих 
жителів Хіросіми і На
гасакі. Намічаються та
кож конференції, колок
віуми і семінари по проб
лемах міжнародної полі
тики, з питань прав мо
лоді, міжнародної солі
дарності молоді і т. д.

Цікаві змагання перед
бачає спортивний ка
лендар фестивалю.

Програму цю уточне
но на засіданні Міжна
родного підготовчого ко
мітету фестивалю, яке 
відбулось 28—29 листо
пада. В ньому брали 
участь делегати 34 країн 
і чотирьох міжнародних 
організацій.

ВИКО ЇЇА6М0 ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Розсілися прямо в майстерні. І, Я. По- 

номаревко тримав газету. На ній якісь 
помітки. Видно, керівник нашого моло
діжного колективу вже ознайомився з 
матеріалами, які зібралися обговорити. 
Механізатори теж слухали по радіо або 
читали в газетах Постанову Пленуму 
ЦК КП України- «Про стан і заходи по 
дальшому збільшенню виробництва зер
на в колгоспах і радгоспах республіки». 
Кожен зрозумів: піднята велика проб
лема. 1 її вирішення чимало залежить і 
від нашого господарства.

— В Постанові йдеться про те, щоб в 
найближчі роки па основі дальшого під
несення культури землеробства, впро
вадження передового досвіду і досяг
нень сільськогосподарської науки до
битися підвищення врожайності зернових 
культур у середньому цр республіці до 
24—26 центнерів з кожного гектара, — 
почав Поиомареико. — Думаю, що ми 
вже наступного року зможемо домог
тись більшого...

— Звичайно, — підвівся групкомсорг 
тракторної бригади Анатолій Дубина. — 
ин навіть минулого неврожайного літа

по 27,7 центнера пшениці з гектара 
взяли.

Довгенько тривала ця незаплановапа 
бесіда. Молоді механізатори відверто 
ділились своїми думками, вносили про
позиції. Напослідок вирішили, що на
ступного літа нового п’ятиріччя, як міні
мум, зберуть по ЗО центнерів хліба з 
гектара. А для цього вже зараз завозять 
мінеральні та місцеві добрива на ділян
ки, де ще їх малувато. Озимі будемо 
підживлювати а літака. Організуємо 
снігозатримання.

Багато питань підняли трактористи та 
комбайнери. Вирішили потурбуватись, 
щоб посівні матеріали завчасна підго
тували в артілі, довели їх до високих 
кондицій. Самі ж зобов’язалися вже в 
грудні в основному закінчити ремонт 
техніки.

Отож гадаю, що завдання партії ви
конаємо з честю,

У ЦК ЛКСМ України

Другий рік іде в школах країни військово-спор
тивна гра піонерів і школярів «Зарница». В цьому 
році вона присвячується 50-річчю Радянської дер
жави, Радянських Збройних Сил, Леніпського ком
сомолу.

«Зарница» має на меті розширення оборонно-ма
сової роботи в школах і виховання піонерів та 
школярів на революційних, бойових і трудових тра
диціях Комуністичної партії і Радянської держави, 
вдосконалення фізичного розвитку і загартування, 
поліпшення фізичної підготовки піонерів і школярів, 

ЦК ЛКСМ України прийняв постанову «Про 
участь комітетів комсомолу республіки в проведенні 
всесоюзної військово-спортивної гри «Зарница» в 
1967т-1968 навчальному році».

ЦК ЛКСМУ зобов’язав обкоми, міськкоми, рай
коми ЛКСМУ взяти активну участь в організації і

проведенні Всесоюзної військфво-спортивної гри 
«Зарница», створити штаби по керівництву грою на 
місцях. Створено республіканський шлН5 «Зарница».

ЦК ЛКСМ України прийняв пропозицію республі
канської ради Всесоюзної піонерської організації 
імені В. І. Леніна про проведення заключної рес
публіканської гри в червні 1968 року. ЦК ЛКСМУ 
зобов’язав редакції республіканських дитячих газет 
і журналів включитися в проведення військово- 
спортивної гри «Зарница», редакції республікан
ських і обласних молодіжних газет та журналів, мо
лодіжні редакції радіо та телебачення повинні по
стійно висвітлювати участь комітетів комсомолу у 
проведенні гри «Зарница», досвід роботи комітетів 
комсомолу і органів народної освіти по військово- 
патріотичному вихованню школярів.

Сестри Люда та Валя КРИВОРУЧКИ, доярки колгоспу 
імені Дзсржннсьхого Знам’янського району, з радістю. 
Вони мають ще одну професію, стали майстрамн-налад- 
чнкамн. Фото В. КОВПАКА.

СЬОГОДНІ
В НОМЕРІВ

ДЗВІНОК 
молодому 
вчителю

(2 CTOpJ

СПІВАЄ 
ДМИТРО 
ГНАТЮК

(З с-тор.1

1ЮДИ
і КРАЇНИ . 
МУЖНОСТІ.

(З стор.}

«ЯК ЗВАТИ 
МОЮ ДИТИНУ!»

(4 стор.)

РЕПОРТАЖ З БУДОВИ
1

РЕМЕЗНИЙ, више середнього росту юнак. З’П 
пелехатої шапки солом’яним крилом вибиваєте 
невпокірлнве русяве волосся. Світлі блакитні С 
уважно дивляться на співрозмовника, Сашко ЩІ 
ям, бригадир комплексної бригади мулярів упра 
ління № 1 тресту «Укрсільгоспбуду», 

Натужно гудуть самоскиди, важко сповзаю' 
н глибокий котлован. Але водій не спішить С-К* 

тма.и кузов, знає; будуть завіряти «кубатуру», Саиі|5 
спритно перекидає ногу через металевий борт і опускад 
в розчин блискучий метр.

— Тридцять вісім сантиметрів, можеш розвантажу? 
ваті,г — гунае він до шофера. Зеленувато-сизс міснЕб 
повільно сповзав додолу.

Третій рік бригада Шнява працює на госпрозрахуЯч 
Лу, Тому нічого немає дивного, ща хлопці прискіпливе 
заміряють машино з розчином, з цеглою. Адже » 0рвг4% 
ді економиться можна цеглина. 1 всі до цього звейЛИї 

_ Бригадире, привезли щити для опалубки! “= Ш 
кае чорнявий хлопчина, відчинивши дверцята мабівн»

«ОБЕРЕЖНО,
ВОДІЙ!»
•— Іду! — Сашко сам забирається на нешнну 1 Мй 

чинае допомагати вантажнику скидати дерев’яні 38- 
горожі,

— Обережно, — говорить він, виважуючи 
важкі, збиті дошки, »— не индай, бо пси смо.

Збірно - розбірну 
опалубну в управле
ні внкорвстову ю гь 
вперше. Чи все буде 
гаразд? Чи не розій
дуться болти, то 
скріплюють щ н т и? 
Думки, як сполоха
ний рій, обсідають 
голову молодого бри
гадира.

В сотий раз пере
вірене кріплення опа- 
луоки. Ось оетов по
чав одягатись у. шо 
трохи незвичну 
рев’яну сорочку. Все 
йде нормально. Саш
ко рукавом бушлата 
втирає піт з гарячого 
чола...

11.
Пізно вночі сві

тить невтомно одним 
оком темний 
пок. Сусіди давно 
сплять. Але Шияну 
не спиться. Все Мір
кує. На останньому 
житловому будинку 
зекономили 57 тисяч 
штук цегли. Це зна
чим».., олівець швидко і впрашіо аізеруппть тризначні 
цифри, І НО карбованців. Непогано, Але ж можна було 
більше. Наприклад, по розчину підкачали.

І знову гортаються сторінки госпрозрахункової книж
ки. Гиша виповнює м’якою вагою кутки невеликої кім
наті!, Сниімн, зеленими, прозорими крилами тріпочуть 
спомини...

Ылохате невелике село Бовтншка Олексавдрівського 
району, гам по крутих стежках ва левадах та у волі 
відбігало Сашкове дитинство... Будови, де зично і пе
реможно сурмили високі крани про вихрасту комсомоль
ську юність. Армія. 1 знову Кіровоград, де п'ятий рік 
співає його кельма про світлі новобудови.

«Завтра треба поставити лавку Крикуиепка па клад
ку цоколя, а ланку...»

Шепоче пера блокноту про плани і про задуми бри
гадира. Цокають ходики, відраховуючи хвилини на рахів
ниці півночі. Але руки вже потягнулись до підручників 
з математики. Бригадир готується до вступу у еечіршй 
технікум. Треба наверстан! тс, що давно забулося.

Ill

— Бригадире, як це називається? — гарячкує літній 
водій, сердито хряпнувши дверцятами.

— В чому справа?
Як цс її чому справа? Твої хлопці не хочуть забра

ти дві перемички. Що я їх назад повезу?
Шиян підходить до «МАЗа» і заглядає в кузов.
— Перемички браковані і ми їх не приймемо. Ось. 

дивіться, — він показуч на великі дві тріщини не бетоні.
Ні вмовляння, і ні погрожування не допомагають, 

рузовнн важко розвертається і везе па бето::нніі завод 
горе.продукцію.

У синьому вагончику світло й затишно. На 
ситі. «Блискавка», випущена комсомольцям > 
Напроти .столу — люстро.

Шкарубкі пальці розвязхють вузлвк» 
Спурхують жарти.

— Товариство, — говорить Сашко, — хто 
йде до Пегра?

— Ми йдемо з дівчатами, — гідної і ;ае 
Тарабаренко.

— Під мене передайте привіт і хай скоріше одужує. 
Петро Лапа — член бригади. Зарзз він лежить у лі

карні. Почергово ного навідують всі товариші во роботі.
Лунко дзвенить лід кнрочнамн цегла. бровами 

у Сашка прорізуються дві зноршцв. Про то вів зараз 
думає? Можливо, про те, шо шс н досі не почг.-.н монту
вати крана? А може...

На днях Шани подав заяву до вступу в ч сны КПРС. 
Скоро його прийматимуть о кандидати. З нетерпінням 
* хвилюванням чекає бригадир цього дня. Але якось 
і боязко. Чи затвердять? Адже він нічого особливого в 
своєму житті не зробив,

1 знову пам'ять гарячково гортає сторінки минулих 
років, днів, навіть годин,

В. ГОНЧАРЕНКО,

де-

суди-

м. Кіровоград.

i’ffirTfrirAil

аеосьои,

сьогодні

Микала
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навіть 
''Чіткі,

Уважно слідкують 
студенти медичного тех
нікуму за діями моло
дого хірурга. Складна 
операція проходить

Триста операцій
Валентина Виріщака

Така тиша буває ли
ше в операційній. Цього 
разу тут господарює 
молодий хірург 
тин Виріщак.
/Зосереджене і 

суворе обличчя, 
економні рухи. Асистен
ти розуміють його без 
слів.

пішно.
— Буде жити, — 

вив уже за дверима опе
раційної Валентин.

Такі ж слова промо
вив він, коли оперував 
інвалідів Великої Віт
чизняної війни Щерба
ня, Гаманця, Черняв- 
ського.

До трьохсот людей 
вдячні життєдайному 
ножеві хірурга. За два 
роки, які працює Вален
тин Внріщак, його взна
ли і полюбили о Кірово
градському госпіталі ін
валідів Великої Вітчиз
няної війни.

Не знає 
дий 
складні 
операції, 
увечері 
виступає 
зом з іншими учасника
ми художньої самоді
яльності.

П. ХМУРА.
Фото азтора.

втоми моло- 
хірург. Вдень 

і відповідальні 
обхід палат, а 
перед хворими 

Валентин ра-

В селі Кам’яний Брід Ульяновського району відкрито 
історико-краєзнавчий музей. Зібрані матеріали розпові
дають про тяжке життя селян до революції, про їх бо
ротьбу за встановлення Радянської влади та про сьо
годнішній день села. Тут, в музеї, можна познайомити
ся з фотографіями першого голови колгоспу «Хвала 
революції» Никонора Єрофсйовича Кемеровського і 
сьогоднішніх передовиків артілі імені Орджонікідзе.

О. ШЕВЧУК.

П ЗГАДАЛОСЬ Юлії Юхи- 
* мівні пройдене... Вася 
Вергун. Сумної слави за
жив п’ятикласник. Непо
сида, бешкетник. А вона, 
молоденька піонервожа- 
та, все-таки добачила, як 
благально блиснули його 
очиці, коли почали виби
рати делегатів на 
піонерський.

— Давайте і Васю обе- 
ремої

— Не треба його. В 
£ього двійок, як у небі 
зірок.

Та вона своїм автори
тетом таки відстояла Ва- 

хлопчина на 
її помічни- 
доручення

зліт

му і не помилилась. Ва
силь став справжнім ком
сомольцем.

Учнівський колектив, 
коли він згуртований, — 
то велика сила. Ось хоч 
би взяти випадок із Су- 
гаченком Володимиром. 
Ріс хлопець без батька.

згоряючи від безсилої 
злості, показав секрета
реві кулака: зажди, мов
ляв, ось вийдеш ти на по
двір’я. Показав і сам 
злякався. Знітився, ніби 
на слонову ногу насту
пив. Що ж то буде? Але 
ніхто не гримав на нього.

Піонервожатою— то лег
ше. Чисті дитячі погля
ди — то ж саме здо
ров’я, будь-які турботи, 
як рукою знімає, коли 
опинишся в щебетливому 
хорі діток.

Тепер 
незмірно

Лев Толстой
сю. І став 
зльоті першим 
ком. Будь-яке 
виконував...

Або Василь 
Залінувався і 
на другий рік 
му.

Коломієць. 
залишився 
у восьмо

му. Хотілось, дуже йо
му бажалось себе геро
єм Перед новим колекти
вом показати. Та не вда
валось. Клас був сильний, 
згуртований.

« А як хочете, мені все 
одно», — всім своїм ви
дом намагався підкресли
ти Василь. І успішно... за
робляв двійки. Та ось на
стала пора поступати в 
комсомол. Подав і Ва
силь заяву, і застрибало 
серце в нього зайчиком. 
Чи довірять звання таке? 
Запротестували одноклас
ники з дитячою катего
ричністю: «Не гідний».

«Ні, — подумалось 
їй, — зараз тільки від
штовхни хлопця, покоти
ться вниз». Повірила йо-

пф®
Юлію Шевцову

Мати також но мала як 
додивитись за сином •— 
працювала дояркою. 
Пишно розцвів у хлопця 
«букет»: грубість, зазнай
ство, зневіра в усьому. 
Мовляв, дорослі тільки 
роблять вигляд, що прав
ду кажуть, а насправді 
обманюють. Був фізично 
найрозвиненіший в класі. 
Тож полюбляв образити 
товаришів. Але тільки не 
сильніших 
уваження, нотації не до
помагали. Нарешті, 
кликали «героя» на засі
дання комітету комсомо
лу. Там комітетчики під
кинули йому таких їжа
ків, що (Юлії Юхимівні й 
досі смішно згадувати 
той курйоз) Сугаченко,

за себе. За-

ви-

Всі тільки посміхались. І 
зрозумів тоді: це — його 
поразка. Задумався по- 
справжньому: як далі жи
ти.

Зараз хлопець набагато 
змінився, 
правда, 
висока.

Все це 
Юлією 
Одержала звістку про 
призначення на посаду 
заступника директора по 
виховній роботі. Було ра
дісно і водночас боязко. 
П’ять років відпрацювала 
піонервожатою б Скалху- 
тірській середній школі, 
призвичаїлась до всього, 
закінчила педінститут за
очно. А тепер — нова 
турбота. Чи справлюсь?

хоч успішність, 
в нього ще не-

постало перед 
Юхимівною.

же обов’язків 
більше. Треба 

стати порад
ником педаго
гів. Тих самих, 
які й тебе са
му на протязі 
десяти років 
вели в люди. 
Треба діяти так, 
щоб і жовте
нята, і солідні 
десятиклас н и- 
ки не нудьгу
вали. Щоб шко
ла стала для 
них рідним до
мом.

•— Не хвилюйтесь, Юліє 
Юхимівно, ви повинні 
справитись з цією робо
тою. А ми допоможе
мо, — мовив директор 
школи Олег Павлович 
Іванець.

Юлія Юхимівна знала: 
Олег Павлович прекрас
ний організатор, і йому 
можна вірити.

Заступник
по виховній роботі... Ви
сока честь 
повідальність. Що ж, зу
стрічались нам, на жаль, 
і такі організатори-вихо- 
вателі, які навіть і піо
нерської лінійки не вмі
ють провести. Але то ви
нятки. А Юлія Юхимів
на Шевцова на цьому, 
як мовиться, зуби з’їла.

директора

і велика від-

На рахунку піонерської 
дружини Скалхутірської 
школи чимало хороших 
справ. Дружба із трак
торною бригадою Юрія 
Івановича Орєхова. Скіль
ки концертів дали в трак
торному стані! А це ж 
привчає дітей до відпові
дальності.
' Або лист в майбутнє. 
Піонери навіть не віда
ють, де його заковано. 
Знають тільки, що відко
пати його можна через 
десять років. Зміст і умо
ви листа-послання дуже 
цікаві. Але було б непеда
гогічно відкрити зараз ці 
секрети.

І ще пригадалось Юлії 
Юхимівні: колись запитав 
її кореспондент:
— Якою має бути піонер- 

вожата, щоб завоювати 
авторитет серед дітвори?

— Медовою.
— ?!
— Щоб до неї линули 

діти, як до мами рідної.
Ще в більшій мірі ця 

властивість має бути при
таманна заступнику ди
ректора по виховній ро
боті. Причому Юлія Юхи
мівна розуміє: не треба 
сюсюкати з дітьми. Не 
опікати їх занадто, треба 
підказати їм 
хоплююче.

Як цікаво 
юнь в цьому 
народження 
Запросили в школу воїнів, 
що саме працювали на 
вивезенні цукрових буря
ків. Послухали їх, поста
вили оригінальний кон

цікаве, за-

відзначила 
році день 
комсомолу.

церт. І весь сценарій цьо
го вечора до деталей 
продумали самі десяти
класники без підказок на
ставників.

«Отак і далі треба пра
цювати, — подумалось 
Юлії Юхимівні. — Дові
ряти дітям. Розвивати їх 
самостійність».

А може така захопле
ність масовими заходами 
відбирає в учнів занадто 
багато часу, перешкоджає 
їм глибоко засвоювати ос
нови наук?

— Ні, — заперечив 
Олег Павлович Іванець.— 
Судіть самі. Торік десять 
класів закінчили вісімнад
цять осіб. З них одинад
цять поступили в техніку
ми й інститути. Решта пра
цюють або навчаються в 
профтехучилищах.

Лев Толстой слушно за
уважив, що бувають педа
гоги трьох родів: «Якщо 
учитель має тільки любов 
до своєї праці, він буде хо
рошим учителем. Якщо 
учитель має тільки любов 
до учня, як батько, мати, 
він буде кращий за того 
учителя, який прочитав всі 
книги, але не має любові 
ні до праці, ні до своїх уч
нів. Якщо учитель поєд
нує в собі любов до пра
ці і до учнів, він справж
ній учитель».

Комуністка Юлія Юхи
мівна Шевцова, здається, 
належить до третього. 
Найщасливішого.

А. ТАРАНЮК,

Що зробимо!
Що зроблено!

і

Життя Мікіса Теодоракіса, 
грецького патріота і борця 
проти фашизму чорної хунти— 
в небезпеці. Після тривалої 
голодовки, об’явленої компо
зитором в знак протесту проти 
нелюдського поводження хун
ти з політичними в’язнями, 
Мікіс тяжко захворів. Він ле
жить непритомний в лазареті 
тюрми Авероф.

Мікіс Теодоракіс повинен 
був стати перед військовим 
трибуналом, що почався 15 
листопада над групою анти
фашистів — учасників підпіль
ної організації опору Патріо
тичний Фронт. В зв’язку з 
тяжким станом здоров’я Тсо- 
доракіса суд над ним відбу
деться окремо.

МІкісу загрожув смерть. 
Смерть може статись в резуль
таті хвороби. Смерть може бу
ти записана у вироку військо
вого трибуналу.

Відважний борець за щастя 
грецького народу дорогий і 
близький радянським людям. 
Все прогресивне людство ви
магає: негайно припинити зну
щання над МІкісом Теодоракі- 
сом, Мікіс повинен жити, Мі
кіс повинен творити.

Свободу МІкісу Теодоракісу!
Свободу всім грецьким пат

ріотам!
На фото: композитор Мікіс 

ТЕОДОРАКІС диригує ор
кестром.

Фото М. ІЦУРЕВСЬКОГО.

НА РАЙОННИХ 
КОНФЕРЕНЦІЯХ

БОБРИНЕЦЬ. На централь- лами молоді закласти в ра- 
ній вулиці міста шикується —........ ! ------ “ -
колона. Грає духовий ор
кестр... Юнаки та дівчата 
направляються до пам'ятни
ка В. І. Леніну. Кладуть він
ки. Потім всі повертаються 
до Будинку культури. Почи
нається XXXV районна ком
сомольська конференція.

Делегати конференції ви
рішили наступного літа си-

йонному центрі новий парк. 
Він буде дарунком комсо
мольців 1968 року комсо
мольцям двадцятих років.

На організаційному пле
нумі райкому ЛКСМУ пер
шим секретарем обрано 
Володимира Кришевича, 
секретарем — Олександра 
Холявка.

КОМПАНІЇВКА. Делегати

конференції поклали тисячі 
живих квітів до пам’ятника 
загиблим воїнам, де горить 
вічний вогонь.

Першим секретарем рай
кому комсомолу обрано 
Адама Коротченка, секрета
рем — Надію Холодій.

Пройшли комсомольські 
конференції І в Новгород- 
ківському та Кіровоград
ському районах. На органі
заційних пленумах у Кіро
воградському райкомі пер
шим секретарем обрано 
Леоніда Дейнеку, секрета
рем Ліду Слободянин, в 
Новгородківському першим 
секретарем — Петра Хому- 
тенка, секретарем Владлена 
Нестеренка.
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«Купи, красавчик, галстук» — під таким заголов
ком у № 112 нашої газети була надрукована реплі- 
ка, в якій ішла мова про те, що біля центрального 
універмагу та інших місцях Кіровограда певна група 
людей відкрито спекулювала різними товарами

Недавно начальник відділу міліції Кіровоградсько
го міськвиконкому П. В’ялих повідомив редакцію, 
що факти, викладені в матеріалі, підтвердились. Пра
цівники міліції вжили необхідні заходи для припи
нення спекуляції товарами.

ГІ ятьох найбільш «активних» громадян затримано, 
народним судом їх притягнуто до відповідальності 
за дрібну спекуляцію. Заготовлені цими людьми то
вари і виручені гроші конфісковано.
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Співає Дмитро Гяатюк...
Лілія селянка, до якої мене 

,.лаштуваліі на ночівлю, присіла 
біля столу, замислилась, інколи 
поглядаючи на репродуктор. 
Ііізаіое запитала:

Як же там наш Гнатюк по
киває, не знаєте?
- Взш? — не зрозуміла я. — 

Він же з Буковини родом.
_ То не важливо, де родив

ся — відповіла вона. — Люб
лять у нас його пісні. Ось і я. 
Кожного разу, як почую «Рідна 
цШ моя», не можу позбави- 
гн^о'л думки, що син співав. 
Голосистий ріс, як дзвіночок. 1 
на війну йшов з піснею. Душев
но дуже співав... Ось і Гнатюк 

И.ХГ'™!’ ■' 
-- А,31.р“1а кРУпна рольФігаро* Л;1ьмав‘°а у «Весіллі 
студГею’ ^ставленого оперною 
ьтудією. Недавно Дмитоо Ми.

згаДУвав про цю л г о ггЬ?1а,В1 дався0 мені 
ний Складний психологіч
ний малюнок ролі, перевтілення 
?ілЛьки"оУ і •,НЦ,0Ї ел°™ (адже 
тільки у вісімнадцять років я 
го* сма3 далекого буковинсько- 
ЧУ1П а’впхг® “авть рал,° нв 
церква^ іПаС"Ь театРУ була 
бопп по.140 Л говорити, важко 
було навіть фізично. А спів? 
Починав з Моцарта - ледь не 
найскладнішого у вокальному

так співає, з душею. Наче чу
лий біль відчував...

А невдовзі після приїзду з 
Полтавської області, де відбу
лось це знайомство, я потрапи
ла а Київ на сольний концерт 
Гнатюка. Аудиторія була моло
діжна. Хлопці й дівчата, із тих, 
хто любить, зібравшись, співа
ти пісні Магвссвої та Галича, з 
насолодою слухали «Черемши
ну», «Рушничок», «Очі волош- 
кові».

Можна мати яскраве вокальне 
обдарування, віртуозно співа
ти - і залишати слухача холод
ним, у Гнатюка прекрасний го
лос, що звучить рівно в усіх ре
гістрах, прекрасна техніка вико
нання і при цьому — сила про
никнення □ людські серця, ЩО 
перетворюють кожну пісню в 
чудо, яке повторюється з кож
ним концертом.

Ось таким багатством нагоро
дила його рідна земля. І на 
всіх трудних дорогах, якими 
йшов Дмитро Гнатюк до свого 
покликання і визнання, він щед
ро роздаровував його людям. 
Сліпав у ранній юності, коли 
рідна мелодія була забороне
ною. Співав про щастя вільного 
народу після приєднання Буко
вини до Радянської України — 
разом з сільськими хлопчика
ми, яких він деякий час вчив 
рідної мови, закінчивши 
вчительські курси. Співав у хорі 
Чернівецького музично-драма
тичного театру. Не розлучався з 
піснею ва Уралі, куди поїхав 
працювати, через жадобу пізня’ 
ти світ.

Не одразу вокальне мистецтво 
було вибране ним основною 
«уфесіею. Як це не дивно, 

всього було зразу вчи
тися співати... Приїхавши в 
Київ і вступивши до консерва
торії в клас Івана Сергійовича 
Паторжннського, Дмитро із зди- 
вуваням виявив, що вивчити

розумінні композитора...
Перше хрещення не обійшло

ся без непорозумінь. В кінці дії 
я так розхвилювався, що про
пустив два такти. Не знаю чи 
помітила публіка, але тільки 
дали завісу, Веніамін Савелійо- 
вич відклав убік диригентську 
паличку і рішуче почав скидати 
фрак. «Тут не поважають мис
тецтво. Тут дозволяють собі 
Вільності з великим Моцартом!» 
—• кричав маестро. Що було!.. 
Правда, після цього виконав де
кілька партій а спектаклях, яки
ми диригував цей видатний 
майстер, і, здається, у нього не 
було більше приводу для на
рікань».

Двадцять літ пройшло з тих 
пір. Та по-старому хвилювання 
в супутником кожного концерту 
і спектаклю, по-старому вимог
ливо і чесно вже визнаний ар
тист ставиться до свого мисте
цтва, до своєї праці.

Ми сидимо- з Дмитром Михай
ловичем у напівосвітленому 
вестибюлі філармонії. Щойно 
закінчилася репетиція. Що за
раз найскладніше в його робо
ті?

— Якщо говорити про пісні, то 
вибір того чи іншого твору ДЛЯ 
репертуару. По-справжньому хо
роших речей не так уже й ба
гато. Я хочу, щоб мої пісні ви
ховували людей, наближали їх 
до серйозної музики, до висо
кого мистецтва, пробуджували в 
душах еиґ -----------
ного.

Саме 
кожної 
перш ... ....
Рильського, філософічність кра
щих віршів Павличка, а в му
зиці — красу і наспів народних 
мелодій. Співак шліфує кожну 
пісню, щоб не було зайвої па
радності. розрахованої на зов
нішній ефект. Навіть твори, які 
завоювали вже популярність,

прагнення до прекрас-

тому він шукає в словах 
запропонованої 

за все мудрість

ПРИНАДА 
ЗАСТИГЛИХ 
ТРОЯНД ч

В його кімнаті — днвовість: молодий 
орел, широко розпростерши крила, стрім
ко летить в синю небесну далеч. Та й 
ненароком — заціпенів. І назавжди. 
Бо орел — неживий. Він — з дерева.

ВІЗЬМЕМ ГВИНТІВКИ НОВІ
В рішеннях VI з’їзду 

ДТСААФ говориться, що 
слід активізувати почат
кову військову підготов
ку молоді на учбових 
пунктах, домагаю ч її с ь, 
Щоб кожний юнак ще до 
призову в армію набув 
мінімум військових 
знань і зДав норми комп
лексу «Готовий до захис
ту Батьківщини». В на; 
шій області створено уч
бові пункти, які стали 
основною формою підго
товки молоді до військо
вої служби. Під керівни
цтвом офіцерів і сержан
тів запасу майбутні вої
ни вивчають Військову 
присягу, статут Збройних 
Сил, навчаються військо
вої дисципліни.

В учбових організаці
ях, спортивно-технічних 
клубах і на курсах при
зовники набувають тех
нічних спеціально с т е й, 
здають нормативи на зна
чокГЗБ В минулому році 
майже всі юнаки, які пі- 
Щ-тн служити в армію, 
здали ці норми.

Добре організ о в а н а 
робота учбового пункту 

при заводі «Червона зір

ка». Начальник пункту 
полковник запасу В. Ри- 
бінцев свої знання і 
військовий досвід пере
дає молодим робітникам. 
В цій справі його вірни
ми помічниками стали ко
мітет комсомолу і дотса- 
афівська організація.

В цьому році при спор
тивно - технічному клубі 
заводу понад 200 юнаків 
набули спеціальності ра- 
діотелефоніста, мотоцик
ліста, електрика. Всі во
ни здали нормативи на 
значок ГЗБ. Серед них — 
слюсар механічно-збірно
го цеху № 1 В. Букєєв, 
слюсар відділу технічно
го контролю В. Немечев, 
слюсар інструментально
го цеху В. Малий та ін.

Заслуговує уваги робо
та по підготовці молоді 
до служби в армії і в 
учбових пунктах Олек
сандрійського райенерго- 
управління та Олександ
рійського електромеха
нічного заводу, в колгос
пі «Росія» Новоукраїн- 
ського району та заводу 
залізобетонних конструк
цій і виробів міста Крем« 
геса.

Лауреати 
премій 

Ленінського 
комсомолу

ПІСНІ 
поезії

осоиливо пісні молодих україн
ських композиторів, Дмитро 
Гнатюк виконує по-своєму, 
більш м’яко і сердечно, не ак
центуючи уваги на музикальній 
обробці чи можливостях свого 
голосу, Тнповпй приклад — «На 
долині туман» Бориса Буєвсько- 
го. Показова в цьому розумінні 
і історія Із ^раменнтим «Руш- 
яичком». Спочатку пісня не 
сподобалася. Вірніше, текст од
разу припав до душі, а мелодія 
здалась дещо непереконливою. 
А головне, співак був рішуче 
проти подання цієї пісні у філь
мі «Літа молодії», — пам’ятає
те, її співає там зовсім байду
жий герой. Не для нього ці сло
ва. Дмитро Михайлович бачив 
Інше: хлопця з далекого україн
ського села, що потрапив на 
шахту Донбасу, на сибірську 
будову чи далекосхідний кор
дон, який згадує у хвилину від
починку зелені поля-, солов’їні 
гаї і материнські руки... Для 
нього і про нього ця пісня. І 
про матерів, що чекають своїх 
синів...

Так він і співає. Автор тексту 
поет Андрій Малишко охоче 
прийняв таке трактування, ком
позитор Майборода згодився не 
одразу. Та саме з уст Гнатюка 
підхопив пісню народ.

Будучи солістом Київського 
театру опери й балету, Гнатюк 
виконав багато провідних пар
тій: Микола і Еней в «Наталці 
полтавці» і «Енеїді» М. Лисен
ка, Онєгін, Єлецький. Демон, 
князь Ігор, Фігаро, Мартин в 
«Мілані» Г. Майбороди, Гель- 
рамунд в «Лоснгріні» Вагнера, 
Ріголетто та багато інших. До 
ювілею Жовтня підготував роль 
Гайдая в опері молодого хар
ківського композитора Віталія 
Губаренка «Загибель ескадри». 
До речі, за цей твір Губаренко 
удостоєний недавно звання лау
реата республіканської комсо
мольської премії імені Миколи 
Островського.

Уряд високо оцінив працю ’ 
обдарування актора. Дмитро 
Михайлович нагороджений орде
ном Леніна. ЦК ВЛКСМ прису
див любимому співаку молоді 
премію Ленінського комсомолу.

Ми знаємо Гнатюка як тала
новитого оперного співака і ви
конавця камерних творів. Оче

видно, невдовзі кияни почують 
про нього як про режисера. Він 
вчиться на режисерському фа
культеті Київського театрально
го інституту імені Карпснка-Ка- 
рого 1 мріє самостійно постави
ти оперний спектакль.

Н. РУДКІВСЬКЛ.
Київ.

Вирізав його молодий учитель з села 
Каніж Новомиргородського району Бо
рис Грипалівський. Це — не єдина робо
та самодіяльного художника-різьбя- 
ра. Його руками виготовлено чимало 
шкатулок, ваз, на яких тішить чіткий І 
дивовижний малюнок троянд, винограду. 
Приваблює Бориса рельєфна різьба по 
дереву. В роботах канізького умільця 
відчуваються явірські мотиви...

Чимало з того, що створив молодий 
різьбяр, нині є в місцевому музеї, в школі. 

3. ОБЕРЧУК.

Високий гарт одержу
ють хлопці в Кіровоград
ському морському клубі, 
де начальником М. Ша
повалов. Викладацький 
склад клубу добре знає 
свою справу. Більшість 
із них раніше плавали в 
морях і океанах, були 
морськими командирами і 
матросами на риболове
цьких суднах. Молоді ро
бітники, студенти і учні 
середніх шкіл обласного 
центру проходять тут ос
нови морської справи. 
Багато із них виконали 
норми спортсмена • роз
рядника, на відмінно за
кінчили навчання і одер
жали спеціальність елек
тромеханіка.

В армію йде новий за
гін молодих Кіровоград- 
ців. Майже всі вони про
йшли школу гарту в ор
ганізаціях ДТСААФ, на
були початкових основ 
військової служби. Зем
ляки дають їм наказ 
пильно охороняти рідну 
землю.

В. МАШУК, 
старший інструктор об
кому ДТСААФ.

8 стор.

Ті з наших читачів, що недавно диви
лися по Центральному і Українському 
телебаченню фільм «Майор Вихор», 
обов’язково запитували себе, вимисел 
чи дійсність поклав автор сценарію в 
основу фільму, існували чи не Існували 
насправді люди, про подвипьяких роз
повідає кінострічка.

Письменник Юліан Семенов щойно 
після виходу «Майора Вихора» на ек
рани писав, що його розвідники — це 
узагальнені образи радянських чекіс
тів з кількох розвідницьких груп, які 
діяли в Польщі в 1944 — 1945 рр. Але 
прототипами їх були розвідники групи 
«Голос», яка багато в чому сприяла 
звільненню польського міста Кракова 
Радянською Армією і врятуванню його 
від варварського знищення гітлерів
цями.

В числі трьох розвідників, які входи
ли до групи «Голос», був I наш земляк 
Олексій Трохимович Шаповалов, «Гро
за» (таку він мав кличку) — помічник 
керівника групи Є. С. Березняка.

Відтоді минуло більше двох десятків 
літ. Але живе I житиме дружба, народ
жена в боях на невидимому фронті. 
Часто зустрічаються Олексій Трохимо
вич, Євген Степанович і Єлизавета 
Яківна Вологодська, колишня радистка 
розвідгрупи. В дні народних торжеств 
їх завжди запрошують до себе польські 
друзі, разом з якими наші розвідники 
поділяли біль втрат і радощі 
у боротьбі за свободу 
Польщі.

Наша розповідь про ле
гендарного «Грозу» має на 
меті не стільки нагадати 
про його участь у бороть
бі за Краків — ці сторінки 
життя О. Т. Шаповалова 
більш чи менш відомі чи
тачам, — а по можливості 
прослідкувати, як селян
ський хлопець піднявся до 
висот подвигу, ставши в 
ряду людей, чиїми руками 
кувалася-перемога над во
рогом, найтяжча І тому 
найдорожча з наших пере
мог.
М ОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ! 
*’* район був одним 
з тих островів 1 острівців 
на заході Радянського Со
юзу, які в числі перших 
прийняли на себе підступ
ний удар вранці 22 червня 
1941 року. Десь там, далі 
на схід, ще кілька днів у 
війну вірили й не вірили, а 
тут — ось вона, війна, май
же точно така, якою уяв
ляв її собі курсант Олек
сій Шаповалов у класах І 
на полігоні військової шко
ли. Тоді ще можна було 
гадати, вірно чи не вірно 
зробив, ставши кадровим 
військовим. А тепер було 
зрозуміло одне: військо
вим повинен бути кожен,
щоб відкинути й перемог* 
ти всю цю сіро - зелену 
громаду, яка суне І суне, 
ледь огризаючись на до
шкульні й разом з тим 
незрівнянно слабкі удари 
з нашого боку.

Той, хто пройшов війну, може розпо
вісти, які довгі і тяжкі у відступі кіло
метри. Вони виснажують не так фізич
но,, як відчуттям величезного-тягаря, що 
душить солдата. Он у тому селі вчора 
зробили привал, а сьогодні в ньому 
здіймають куряву ворожі танки. I німі 
запитання бійців: «Доки!»

Лейтенант Шаповалов найбільше зазд
рив потапівцям. Так у полку називали 
пошукові групи розвідників, що Тх фор- 

«лува» лейтенант Потапов, 
Вони переходили пінію 
фронту, збирали у ворожо- 
му тилу потрібні команду
ванню дані. І майже завж
ди приводили «язиків».

Одного разу Олексія ви
кликає командир баталь
йону.

хочеш у розвідку, лейтенан-

— Пошвидше б, товаришу комбат.
Спочатку був у групі супроводження, 

забезпечував перехід розвідників че
рез лінію фронту, а потім і сам ходив у 
тил до ворога. Одна з таких вилазок 
закінчилася зовсім не так, як сподівали
ся: гітлерівці натрапили на слід. Група 
витримала кілька сутичок з фашистами, 
та сили танули і танули. Загинув один 
боєць, другий, третій... Лейтенант Шапо
валов залишився сам. Вдень перехову
вався від чужого ока, а ночами проби
рався на схід, до своїх. Та лінія фронту 
відкочувалася далі й далі.

«Бити ворога можна і в тилу», — ви
рішив, коли побачив, що не вибратися 
з оточення. І знову довгі тижні блукань. 
Харківщина, Полтавщина, Кіровоград- 
щина...

У серпні 1942 року в Новій Празі ста
ло на одного жителя більше, хоч появу 
тут Олексія Шаповалова й но було від
значено о документах німецької комен
датури.

Батьків у селі не було, вони евакую
валися на схід. Олексій залишався са
мотнім.
р ОЗЛОГОЮ ДОЛИНОЮ тече по сте- 
* повій Кіровоградщині Інгулець. І, як 
всюди на Україні, до річки туляться се
ла. Великі й малі, вони то збігають 
над саму воду, то підіймаються на ко
согір, але річка завжди була тією точ
кою, од якої відмірялися відстані в на
ших селах.

Хата столяра Трохима Шаповалова 
стояла в Марто-Іванівці недалеко від 
Інгульця. Та, мабуть, не стільки мальовни
чі краєвиди, що відкривалися з його 
двору, скільки товариська вдача госпо
даря притягували до нього односель-. 
чан. Умів він швидко сходитися з людь
ми, і ніби й любив більше слухати, ніж 
говорити, а з його думкою завжди ра
хувалися.

В імперіалістичну пішов сільський 
столяр до війська і там, в окопах, почув 
більшовицьку правду про війну, Влітку 
1917-го, прихопивши трьохлінійку, ді
стався свого села.

Після Жовтневої революції влада в 
селах Олександрійщини мінялася, бува
ло, по кілька разів на день. Бачили тут 
і полки австро-німецьких окупантів, і 
денікінські дивізії, і петлюрівські куре
ні, а Імена самозваних «батьків» І за- перемог

Євіеп Степанович Березняк (другий злі
ва), Олексій Трохимович (третій зліва) І 
Єлизавета Яківна Вологодська (третя спра
ва) з групою польських товаришів у цент
рі Кракова.

Фото 10G5 року.

пам’ятати було годі.
Надовго доводилося тоді , Трохимові 

Шаповалову йти □ ліси. Там готувалася 
сила проти всіх, хто заважає селянам 
пізнати нове життя, принесене Жовтнем.

Пізніше він зимовими вечорами роз
повідав Альошці про ті неспокійні дні. 
Хлопець добре запам’ятав Ім’я Іллі Діб
рови, партизанського командира-біль- 
шовика, разом з яким батько ходив на 
банди.

(Далі буде)



MK

ГАНЬБА АМЕРИКИ

НАРОДНА ПАЛАТА НДР 
ЗАКІНЧИЛА РОБОТУ

4 CSTQJ),

РАШІНГТОН 20 мільйо
нів американців ледве 
животіють у міських тру
щобах. Президент Джон
сон назвав їх «ганьбою 
Америки». Він відзначив, 
що «трущобна Америка — 
це безіменні міста, які іс
нують в кожному штаті.

Це «дно», яке розповзає
ться в усі бфки( де 20 
мільйонів американців, 
або 10 процентів населен
ня країни, живуть у хати
нах і споруджених з кар
тону халупах». У США на
лічується 6 мільйонів та
ких «будинків». )

№ 14» (84a)

КАМ‘Я1ІЕЧЕ

СТАНЕ
ЧЕМПІОНОМ

БЕРЛІН, 1 грудня. (ТАРС). 
Народна палата НДР прим* 
няла сьогодні закон про 
державний банк НДР. Цей 
закон передбачає скасуван
ня з 1 січня 1966 року ни
нішньої назви грошової 
одиниці НДР «Марка ні
мецького емісійного бан
куй. В дальшому вона іме
нуватиметься: «Марка НДР».

Народна палата закінчи
ла засідання,

ДЕРЕВА гойдаються в 
прозорому мареві. Тра

ва і кущі здаються при
марними. Лише стежинка, 
якою біжить її дитина, 
чітко вирізьблюється Б 
Соминій уяві.

Простягає маленькі ру
хи, обвиває за шию. Гу
бенятами лоскоче біля ву
ха. Соня притискує ма
леньке тільце, милується.

Печери, якими буквально зрізані деякі райони Лаос», 
контрольовані Патріотичним фронтом, стали в умовах 
безперервних поротних бомбардувань природним» бом
босховищами. В них живуть, вчаться, працюють. в і-ро- 
тах розквартировані цілі військові підрозділи. Добое 
налагоджена система спостереження, оповіщення і Зв'яз
ку дозволяє бійцям патріотичних вбройнях сил в разі 
опціях °СТ свос,,асно займати місця на бойоввх по- 

Омпоа ^и^ми^, одна з «військових» печер в "провінції

Фото А. Губсра. 
Фотохроніка >ІАРС,

Молоді артіді імені 
Жданова піде було зай
ми» неп спортом. В зв’яз-1 
ку з цим скликали ком-і 
сомольські збори. На них 
вирішили організувати 
кілька недільників по 
спорудженню стадіону І 
та інших спортивних 
майданчиків. Недавно за
думане здійснили.

— Навесні перші тре
нування проведемо в рід
них стінах, — хвалиться 
секретар комсомольської 
організації господарства 
Володимир Журбенко,

В колгоспі «Зоря ко
мунізму» вже збудовано 
два стадіони. В артілі 
імені Калініна нині зво
дяться стіни спортзалу,

х^яии

повідала про школу, про 
випускний вечір, про сі
м’ю. Раділа, що знайшла 
друга, бо й знайомих май
же не мала в місті.

Майже два роки сплив
ло з того часу. Дівчата 
заздрили:

— Квітнеш, Сонечко.
В сім’ї Анатолія дівчи

ну знали. Батькам подо
балася чорнява, гарнепь-

„ЯК ЗВАТИ
МОЮ ДИТИНУ?“

ХЛОПЧИК ЧИ 
звати те-

МОЮ дити- 
пошерхлн-

Хто ж ти, 
дівчинка? І як 
бе?..

—■ Як звати 
ну? — шепоче 
ми губами.

■ Над ліжком схиляється 
няня.
— Що тобі, дочко?. Ви
вий ЕОДН.

Біль накочується знову, 
в очах тьмариться. Від 
ковтка води легшає, та від 
думок, що приходять ра
зом з поверненням до 
свідомості, хочеться кри
чати. Дико, нестримно...

...Зустрілися в прохід
ній.

— Дівчинка — люкс. 
Що скажеш? — штовхає 
товариша Анатолій Сули
ма.

— Ага.
Обоє посміхаються.
Соня не чує тих слів, 

лише бачить уважний по
гляд юнака. Червоніє.

А після зміни провод- 
ЖЗЕ до гуртожитку. Не 
помічала рук, що лягали 

^на талію. Як рідному роз-

ка невістка, як в думках 
уже називала її Анатоліє- 
ва мати«

Горе прийшло негадано. 
Коли завагітніла, не три
вожилася. «Все законо
мірно, — гадала, — ста
ну матір’ю. Поберемося з 
Толиком». І йому не го
ворила.

Та вів помітив. Відво
див погляд.

— Йди в лікарню, — 
все настійніші радив, 1 
уникав зустрічей.

Та зустріч все ж відбу- • 
лася. В комітеті комсомо
лу.

— Знати нічого не до
кинув, як в облич-

Рано мені
чу, 
чя ударив. —- 
женитися.

— Любила
— вставила і 
члев завкому 
Людмила Балюк.

Секретар Володимир 
Терещенко продовжив за
сідання. Скільки ще тих 
справ па черзі! Текучка...

Схлипнула і вийшла з 
кабінету.

кататися... 
своє СЛОЕО 
комсомолу

...Двері знайомі, але сту
кає несміливо, наче впер
ше. Відчинила мати.

«Мамо, — хотілося 
крикнути, — де ж прав
да?» Та жінка і без цьо
го зрозуміла. Пригорнула.

— Не можу його при
мусити, ДОЧКО. йому ж 
двадцять сім. Хіба послу
хає?

І знову — самотність. 
А Анатолій ганяє тенісні 
кульки і почуває себе чу
дово: першорозрядник,
гордість заводу. ]... неза
баром приїде нова кохан
ка.

У Олеїні Костянтинівни 
Кошельової, коменданта 
гуртожитку, душа не, па 
місці.

— Треба ж щось роби
ти, — говорить в кабінеті 
голови профспілки І, С. 
Четверні.

— В гуртожитку її три
мати не можна, — почу
ла категоричне.

Збори мешканців гур
тожитку Б Присутності 
члена завкому, комсомо
лу Людмили Балюк вів 
сам Ілля Савеліиович.

— Розумієш, — почав 
делікатно, — так далі не 
можна. Відвеземо тебе до 
батьків, поговоримо, щоб 
прийняли.

«Знати тебе не хочу»,— 
вчувається суворий голос 
батька.

— Мені не можна додо
му, — тихо видавлює блі
дими губами.

Вже не плаче. Немає 
сліз.

В кімнаті прилягла на 
ліжко, 
«Поїде комісія до бать- 

. ків, — думала, — а що 
далі?» І раптом: «Так це 

. ж мене виганяють з заво
ду», — майнуло в свідо
мості. Підвелася.

Перехожих не помічала. 
Здавалося, дорога до лі
карні не скінчиться піко-

Стояти важко.

думала, — а що

ли. Уважні очі лікаря див
ляться співчутливо:

— Пізно, дівчинко.
Сама собою спливла 

думка про смерть. Здриг
нулась.

...У кабінеті завідуючо
го міськздороввідділом 
Є. Г. Безрука настирливо 
дзвонить телефон.

— З агрегатного турбу
ють, — чути в трубці на
стійне прохання. (На 
жаль, Євген Григорович 
ніяк не пригадає, кому 
воно належало: голові 
завкому профспілки Іллі 
Савелійоввчу Четверні чи 
директору заводу).—Така 
історія, Євгене Григорови
чу. — Скандал. Дай доз
віл,..

Білі стіни, білі покрива
ла, як біла пустеля. Пуст
ка і в серці.

«Чого їй ображатися?— 
такий підтекст спливав у 

Їозмовах з Володимиром 
ерещенком і Людмилою 

Балюк, э О. К. Кошелє- 
всю і І. С. Четвернею, з 
Є. Г. Безруком і М. Д. 
Карамановнм. — Адже 
скільки зайнятих людей 
брали участь у її долі». 
Завідуючий міськздоров

відділом Є. Г. Безрук лі' 
шов навіть на угоду з со
вістю, дозволивши своїм 
підписом не зовсім закон- 
иу операцію.

А для чого все це дів
чині, яка хотіла стати ма
тір’ю, мати сім’ю? Яка хо
тіла простого жіночого 
щастя. Хотіла, а не знала, 
як його здобути.

На заводі про Соню і 
Анатолія говорять різне.

— Сама винна, — гомо
нять одні.

— Що йому, він хло
пець, — повторюють ІН
ШІ.

...Дівчата і молоді жін
ки жаліють, співчувають. 
А деякі з лих і засуджу
ють:

— Не треба було проси
ти, принижуватись.

Це ті, що не знали, в 
якому становищі опини
лась дівчина, яка тільки- 
но залишила стіни школи 
і це встигла збагнути, що 
життя складається не з 
одних сонячних променів.

Може, й справді не тре
ба було Соні принижува
тися; просити Анатолія 
одружитися.

Мож-е. Якби па заводі 
стали на захист члена сво
го колективу, а не нама
галися якнайшвидше уми
ти руки, тільки б зберег
ти честь мундира. «Люби
ла кататися...» Це уїдли
ве можна було почути і 
від деяких комсомольців 
другого цеху, де працює 
Соня і де секретарем Ва
силь Горбенко,

— Я ніколи не дума
ла, що потраплю в таке 
становище, — стиха гово
рить мені Соня. — І що 
люди, яких я вважала 
близькими, завдадуть ме
ні стільки горя. Адже на
ші з Анатолієм стосунки 
здавалися такими міцни
ми, такими визначеними...

В її очах я бачу сум. 
Читаю каяття. Можливо, 
за тим-,' що довірилась 
людині, можливо, за тим, 
що зараз вона одна, що 
вона — не мати.

Все обійшлося. Роз
мови припинилися. А Со
ня йде після зміни до 
гуртожитку і ковзає по 
обличчях перехожих. При
дивляється до очей. Чи 
не такі вони, як у Анато
лія, у Людмили Балюк, 
у І. С. Четверні і інших 
її «рятівників», холодні і 
байдужі.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 4 грудня. Пер» 
та програма. 10.00 — «Будиль
ник». (М). 10.30 — Для школя
рів. «Слов’янські о/ііпці». (До
нецьк). П.ОО — «Цікаве мише
ня» — мультфільм. (К). 11.10 — 
Для дітей. «Веселий квітник». 
Концерт художньої самодіяль- 
пості. (Одеса), 13.23 — Наша 
афіша. (К). ЇЗДО — Програма 
кольорового телефіченйя. (М). 
10.00 — Міжнародна зустріч з 
Хокея: Канада — ЧЄСР-І. В пе
рервах: «Голи, очки, секунди» і 
тслЄношшіі. (М). 17.10 — «Му
зичний кіоск». (М). 18.00 — 
«Для воїнів Радянської Армії і 
Ф^оту. (Калінінград), 18.40 — 
Назустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади па Україні, 
«іду на рекорд». (ДопеЦьв). 
18.60 - Тслсвісті. (К). 19.10 — 
Назустріч 50-річчю .встановлення 
Радянської влади на Україні. 
«В ефірі «Літературний Дон
бас». (Донецьк). І9.50 — Кон
церт Т. Брат хінської. (Львів).
20.30 — Телевовпнп. (М). 21.00— 
•»ГІодвиг», телеальманах. (М).
21.40 — Назустріч 50-річчю вста
новлення Радянської влади на 
Україні. «Свято української му
зики». До відкриття пленуму 
Правління Спілки композиторів 
УРСР. (К). 22.10 — Творчий ве
чір М. ПЗнасьєва. (К). Друга 
програма. 21.40 — Художній 
фільм.«Старша сестра». (М).

ні иТОРОк. & грудня, перша 
програма, 10.00 —• для дошкіль
ників і молодших школярів «Сві
тить зірочка». (М1. 10.30 — Для 
школярів -«Казка рро ллопчиша- 
Кнбальчнша», художній фільм, 
(лт). — По музеях і виста
вочних залах. (М). 14.55 — На
ша афіша. (К). 15.00 — Для 
школярів. «Ваше безсмертя в на
ших серцях». (Миколаїв). 15.20
— «Старт-67э. (К). 13.50 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
Радянської влади на Україні: 
«Тобі, юність!». (К). 15.30—«Ве
ликий закон», передачо, при
свячена Дню Конституції СРСР. 
(М). 17.00 — «Слово про Бать
ківщину» . Літературна компо
зиція. (М). 17.30 — «Клуб кіно- 
мандрівппків». (М), 18.45 — На
зустріч 50-річчю встановлення 
радянської влади на Україні. 
Репортаж з Жовтневої площі. 
(К). 19.20 — «Балада про комі
сара». Художній телефільм. (К),
20.30 — Теленояннн, (ЛІ). 21.00—
«Широка країна моя рідіпіГТ 
Концерт. (М). 21.45 — Фігурне
катання на Кубок «Дружоа», 
(Варшава). Друга програма,
18.40 — «Невідома». Художній 
телефільм. (М). 21.00 — Концерт. 
(Дніпропетровськ).

0 ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПОНЕДІЛОК, 4 грудня. 10.00— 
«Будильник». (М). 10.30 •— Длл 
школярів, «Слов'янські олівці». 
(Донецьк). 15.00 — Хокей: Ка
нада — ЧССР-1. 17.10 — Телеві
зійний фільм. 18.40 — Назустріч 

• 50-річчю встановлення Радян
ської влади на Україні. «Іду 
па рекорд». (Донецьк). 18.50 — 
Телсвізіпні вісті. 19.10 — Назу
стріч 50-річчю встановлення Ра
дянської влади на Україні. В 
ефірі «Літературний Донбас». 
(Донецьк). 19.50 — Назустріч 
50-річчю встановлення Радян
ської влади на Україні. Співає 
Т. Братківська. (Львів). 20.30 — 
Телевізійні новині). (М). 21.00 — 
Телевізійний альманах «Под
виг». (М). 21.40 — Художній
фільм «Старша сестра». (М).

ВІВТОРОК, 5 грудня. 10.00 — 
Для дітей. «Світить зірочка». 
(М). 10.30 — Цінопрограмп. 15.00
— Для школярів. «Ваше без
смертя в ваших серцях». (Ми
колаїв). 15.20 — «Старт-67». (К). 
15.50 — «Тобі, юність!». (К).
16.30 — Сьогодні — День Кон
ституції СРСР. «Великий за
кон». (М). 17.00 — «Слово про 
Вітчизну». Літературна компо
зиція. (М). 17.30 - «Клуб кіно- 
мандрівників». (М). 18.45—«Не? 
відома». Телевізійний художнім 
фільм. (М). 20.30 — Телевізійні

-...... 21.00 — Концерт,
катання на кУ- 
(Варшава).

с

По горизонталі:

Друкарне імені Г, М. Димитрова (Гласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,Індекс 01197,

5. 
10.
10,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»— 
оргав Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

па кросворд «Три літери», 

вмішений у «Молодому 

комунарі» 22 листопада

з. Пас.
8. Лша. 
14. Уба.
18. Ріг.

Куб. 
Тсн. 
Аул. 

19. Хаа. 
24. У на. 
29. Яго.

ПОГОДА
Сьогодні вдень по області 

та місту иередбачаєть с я 
хмарна з проясненнями бса 
опадів погода. Вітер північ
но-західний, сильний. Тем
пература по області 1—4, по 
місту 0—2 градуси морозу.

По зертнкалі:

1. ка. 2. Ока. 3. Пат. 4. Сен, 
0. Бош. 7. Омо. 9. Шоу.

1. Ідо.
7. Охв.
12. Шов.
17. Вар.
20. «АМО». 22. Ода.
20. Так. 28. Кіо.
30, Апт. 31. Піт,

АША АДРЕСА і ТЕЛЕФОНИ
... / -Цх

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального 

секретаря — 45-35, відділів — 45-36,

БК 00672.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград,

ВІДПОВІДІ
новини. (М). 
21.45 -т Фігурне 
бок «Дружба».

Q ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ПОНЕДІЛОК, 4 грудня. 9.00— 

Передача з Одеси. 11.40 — Анг
лійська мова для малят. 15.00 -г 
Хокей: Канада — ЧССР-1. 17.10 
— «Майстри мистецтв». 18.60 — 
Телевізійні вісті. (К). 19.10 —
Республіканські змагання з хус 

. дожньої гімнастики. 20.30 — Те
левізійні повіппі. (М). 21.00 — 
Телевізійний альманах «Под
виг». (М). 21.40 — Художній
фільм «Начальник Чукотки»,

ВІВТОРОК. 5 грудня. 10.30 — 
Художній фільм «Буря над 
Азією». 15.00 — Длл школярів. 
«Ваше безсмертя п наших сер
цях». 15.20 — «Старт-67». (К). 
15.50 — «Тобі, юність!». (К)і 
16.30 — Сьогодні — День Кон
ституції СРСР. «Великий за
кон». (М). 17.00. — Актуальний 
екран. 17.30 — «Клуб кіііомппд- 
рівннків». (М). 18.45 — «Невідо
ма».' Телевізійний художній 
фільм. (М). 20.30 — Телевізійні 
Повніш. (М); 21.00 — Рсспублі? 
ханські змагання з художньої 
гімнастики. 21.45 — Фігурно ка
тання на кубок «Дружба». (Вар
шава).

4 грудня, 9.00—
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