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У Центральному Комітеті 
і Раді Міністрів СРСР

Цими днями ЦК КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР розглянули питання 
про заходи по дальшому зміцненню 
радянської міліції, інтереси комуніс
тичного будівництва, говориться у 
прийнятій з цього питання постанові, 
вимагають дальшого підвищення ува
ги з боку партійних, радянських, гро
мадських організацій і адміністратив
них органів до питань зміцнення гро
мадського порядку.

У постанові передбачаються кон
кретні заходи, спрямовані на зміцнен
ня кадрів міліції і розширення зв’яз
ків міліції з народом, а також на 
с; т ~

органам міліції належних 
успішного виконання по-

створення 
умов ДЛЯ 
кладених на них відповідальних зав
дань.

Виходячи з того, що існуюча назва 
Міністерства охорони громадського 
порядку СРСР і його органів на міс
цях не відображає всіх функцій, які 
вони виконують у системі органів ра
дянської держави, визнано за до
цільне перейменувати Міністерство 
охорони громадського порядку СРСР 
у Міністерство внутрішніх справ 
СРСР.

Перед Міністерством внутрішніх

справ СРСР і його органами постав
лено завдання дальшого удоскона
лення їх роботи на основі найсуворі- 
шого додержання соціалістичної за
конності.

ЦК КГІРС і Рада Міністрів СРСР 
висловили впевненість у тому, що 
партійні, радянські, профспілкові і 
комсомольські організації, Міністер
ство внутрішніх справ СРСР і його 
місцеві органи на основі_проведення 
в життя намічених заходів доб’ються 
значного зміцнення громадського по
рядку в нашій країні.

(ТАРС).

я Пленум обкому КІІ України
Вчора відбувся пленум Кіровоградського обкому 

КП України. З доповіддю «Про підсумки жовтнево
го Пленуму ЦК КПРС і листопадового пленуму ЦК 
КП України та завдання обласної партійної організа
ції» виступив перший секретар Кіровоградського об
кому КП України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді виступили А. А. Давиден
ко — перший секретар Кремгесівського міськкому 
КП України, Г. Л. Звєкова — голова виконкому Гай- 
воронської районної Ради депутатів трудящих, В. Г. 
Кузнецов — перший секретар Знам’янського міськко
му КП України, О. К. Устинчик — директор Кірово
градської сільськогосподарської дослідної станції, 
В. В. Гуля — перший секретар Маловисківського 
райкому КП України, Л. Й. Шліфер — голова ордена 
Трудового Червоного Прапора колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району, М. Г. Черед
ник — перший секретар Новоукраїнського райкому 
КП України, В. С. Клюй — начальник обласного уп
равління сільського господарства, М. Г. Тарасенко— 
секретар партійної організації колгоспу «Дружба» 
Олександрійського району та інші.

В обговореному питанні пленум прийняв рішення.

ДРУГ,
ПОРАДНИН,
ЧИТАЧ

ДО ДРУГОГО ЗЛЬОТУ 
РОБСІЛЬКОРІВ

зав-Зустріч з листоношею — подія 
жди хвилююча, бо кожен лист — це роз
мова з другом, в якій він щиро розпові
дає про себе, про свій колектив, ради
ться, висловлює сумніви, заперечує, не 
згоджується, обурюється тими чи інши
ми негативними вчинками, явищами, ра
діє успіху товаришів, друзів по роботі, 
навчанню.

Важко уявити роботу редакції без допомоги 
кореспондентського активу, без ПОСТІЙНОГО 
двостороннього зв’язку між редакцією 1 ви
робничими колективами, учнівськими класами, 
студентськими аудиторіями, робітничою І 
сільською молоддю. Лист робсількора — це 
та ланка, яка зв’язує творчого працівника ре
дакції з життям молодого степовика, хлібо
роба, металіста, студента, вченого, яка завжди 
тримає редакцію в курсі подій, підказує, 
спрямовує думки на тему, яка сьогодні най
більше хвилює молоде покоління.

Складаючи творчі плани, редакція зав
жди радиться з своїми друзями, робіт
ничо-селянськими кореспондентами і 
більшість своїх сторінок відводить саме 
їм, своїм читачам, дописувачам, порад
никам.

Тисячі листів, що їх одержала редак
ція з 
коло друзів обласної молодіжної газети 
щодня зростає. Пишуть нам ветерани 
громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, чиї звитяги негаснучим полум’ям 
запалюють юні серця, чиє життя — взі
рець для кожного юнака і дівчини. Пи
шуть ті ,хто робить лише перші кроки 
в своєму житті, і ті, хго впевнено став 
на широкий шлях трудових звершень, 
чиї мозолясті руки творять на нивах, 
фабриках, заводах чудеса праці.

Різноманітні за змістом, від наївного 
листа п’ятикласника до наукового до
слідження, — вони однаково хвилюють, 
бо за ними — люди, їх прагнення, дум
ки, почуття.

Як немає людей, абсолютно схожих між 
собою зовнішньо, уподобаннями, павичками, 
так немає схожих листів. Учнів Маловпсків- 
ської восьмирічної школи № 2 Павла Шевчен
ка, Миколу Малого, Миколу Берегового, 
Сергія Продаєанча, наприклад, хвилюють пи
тання вибору професії, дружби, виховання 
волі, а завідуючий відділом пропаганди і агі-

тації Долинського райкому паріії 1. Л. Єв- 
сєєв розпочав велику розмову про виховання 
таких «хлопців і дівчат, в якій взяли участь 
десятки людей — вчителів, студентів, вчених 
1 серед них — директор Павлиської середньої 
школи Онуфріїзського району член-кореспон-. 
дент Академії наук СРСР В. Сухомлннський, 
письменник О. Моторний та інші.

Імена М. Стояна, А. Кохана, М. Лит- 
виненка, П. Дмитренка, А. Рябого, В. Сте
панова, В. Язловецького, Б. Чамлая, 
Р. Марченко, Б. Кизіля, Г. Позняка, І. Ко
пійки, І, Бойка, А. Саржевського, Л. По
ліщука і сотень інших робітничо-селян
ських кореспондентів вже добре відомі 
читачам «Молодого комунара».

Але останнім часом все частіше на 
сторінках молодіжної газети з’являю
ться і виступи нових наших дописувачів, 
членів літературного гуртка «Юний ко
респондент», створеного В/ Малій Висці, 
інших літгуртків шкіл області та облас
ного центру, слухачів університету гро
мадських професій при Кіровоградсько
му педагогічному інституті імені О. С. 
Пушкіна, Новомиргородського літоб'єд
нання «Вись», членів літературної студії 
«Сівач» при редакції газети «Молодий 
комунар» та інших.

Це — закономірно. Минуло майже два роки 
відтоді, як відновлено випуск обласної моло
діжної газети. За цей час вона згуртувала 
кореспондентський актив, продовжує залучати 
до участі в роботі редакції все нових і нових 
любителів друкованого слова, юнаків і дівчат, 
яким не байдуже, як ідуть справи у сусіда, 
в селі, районі, 
організації.

Важливу і почесну справу роблять на 
місцях наш: друзі — робсількори. Коло 
їх діяльності — безмежне, око — гостре. 
Налагоджено роботу сільського клубу, 
обсаджено вербами ставок, перевико
нано виробничий план, забуяли в цеху 
чи на фермі квіти, щось нове з’явилося 
в роботі комсомольської організації — 
в усьому цьому — частка зусиль робіт
ничо-селянського кореспондента, 
вчасно помітить 
газету підкаже 
покритикує.

Зв’язки редакції , ___
во.м міцніють. Стають традицією обласні зльо
ти кореспондентів газети, на яких редакційні 
працівники ближче знайомляться з дописува
чами до газети, радяться з ними, взаємно 
діляться творчими планами.

Незабаром, 4-го грудня з усіх райо
нів з’їдуться юнаки і дівчата на другий 
зліт робсількорів, присвячений виходу 
у світ тисячного номера обласної моло
діжної газети. Свято редакції — це 
свято всіх товаришів, які брали і беруть 
участь в роботі газети.

До зустрічі, друзії

В обкомі
ЛКСМ У

Обком комсомолу разом з об
ласним управлінням сільського 
господарства на виконання по
станови ЦК КП України і Ради 
Міністрів УРСР від 17 жовтня 
1968 року «Про забезпечення 
сільського господарства механі
заторськими кадрами» та на
даючи виключно великого зна
чення підготовці механізаторсь
ких кадрів з числа жіночої мо
лоді, прийняв постанову про на
правлення дівчат на навчання в 
Бобринецьке училище механіза
ції сільського господарства.

В зв’язку з цим райкоми, 
міськкоми ЛКСМУ і виробничі 
управління сільського господар
ства повинні провести відповід
ну організаторську та роз’ясню
вальну роботу по відбору та 
направленню дівчат на навчан-

ПОДИВІТЬСЯ на цих дів
чат. Вони не схожі 

зовні між со'бою. Але це 
не заважає назвати їх се
страми. Бо в них однакові 
долі, однакові шляхи, про
фесії і погляди на життя. 

А професія в них знає
те яка? Вони — тракто
ристки. Набули її в Бо- 
бринецькому училищі 
м е х а н і з а ції сільського 
господарства. Тепер пра
цюють у різних колгос
пах. Женя Линюк в Ново- 
архангельському районі, 
Валя Карнаух і Оля Гри
цюк — в Знам’янському.

Чому ці дівчата виріши
ли стати 
ристками?

Ось що 
Карнаух:

— Свого
лише по фотографії. На 
мене завжди дивляться 
його проникливі очі. Ма
ма розповідала, що він 
був трактористом. А коли 
почалась війна — кермо 
поміняв на гвинтівку. З 
нею він і загинув. Я ви
рішила продовжувати 
б а т ь к о ву хліборобську 
справу.

Женя та Оля професію 
тракториста просто люб
лять над усе. В ній є щось 
романтичне і лагідне. Са
ме так. Машина, як і- лю-

саме тракто-

сказала Валя

батька я знаю

ВВІ!

любить ласку. Тодідина, 
вона слухається тебе, під
коряється кожному ру° 
хові.

Дівчатам — є чим гор« 
диться. Кожна з них —* 
єдина з представників жй 
ночої статі в численних 
бригадах чоловіків-трак- 
тористів.

Звичайно, їм заздрять» 
Але заздрість ця добро« 
зичлива. Бо ніхто ніколи 
не відмовить їм у допо« 
мозі, якщо потрібен ДОС« 

..від чи просто чоловіча 
\ сила.

Ці троє дівчат мають 
невеликий досвід роботу 
на тракторі, але вони 
твердо переконані, що це 
робота І цілком жіноча» 
Бо, як співається у піснї, 
«скрізь потрібні дбайливі’ 
руки і наш господарський 
Жіночий теплий погляд».

в усій обласній комсомольській

з кореспондентським акти-

лочатку року, говорять про те, що 
друзів обт

який 
паростки нового, через 
товаришам, порадить,

ГОНЧАРЕНКО.

На фото (зліва направо) 
Євгенія ЛИНЮК, Валентина 
КАРНАУХ, та Ольга ГРИ
ЦЮК.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

КОМСОМОЛ
В ОБОРОННО-МАСОВІЙ
РОБОТІ

У ЦК комсомолу відбулася зустріч секретарів ЦК ВЛКСМ 
і керівних працівників добровільного товариства сприяння 
армії, авіації і флотові.

Голова ЦК ДТСААФ генерал армії А. Л. Гетьман розпо
вів про військово-патріотичну роботу серед молоді, підготов
ку гідного попопненнп для Радянської Армії та військово- 
Морського Флоту. Особливу увагу приділив він тому, як 
дтсаафівські комітети і організації виконують постанову ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 травня 1966 року «Про 
стан і заходи по поліпшенню роботи добровільного това
риства сприяння армії, авіації і флотові».

Промовці відзначали зростання активносте комсомольських 
організацій у роботі товариства. Йшлося про максимальне 
використання спортивних баз, будівництво нових споруд для 
оборонно-масовзї роботи, ширшу участь молоді в складанні 
норм комплексу «Готовий до захисту Батьківщини». Гово
рилось про необхідність підвищити роль комсомольського ак
тиву в політико-виховній роботі з юнаками, які навчаються 
в учбових організаціях ДТСААФ.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тижельников під
креслив виняткову важливість дальшого зміцнення ділових 
зв’язків між комсомолом і оборонним товариством. Обмін 
думками, сказав він, допомагав ЦК ВЛКСМ 
і ЦК ДТСААФ виробити спільні заходи, спрямовані ня 
виконання Постанови ЦК КПРС «Про «50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання молоді».

(Кор. ТАРС).
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ДОСВІД організації комуністичної 
дії широких мас молоді ми чер

паємо, перш за все, в «управлінській 
лабораторії» Ілліча.

Читаючи теоретичні роботи В. І. 
Леніна, ного листи, заміткщ телегра
ми, тексти доповідей і промов, ми не 
раз наштовхуємось на думку, яку
Ілліч формулює як принцип:

Жити в ГУЩІ.
Знати НАСТРІЙ.
Знати ВСЕ.
Розуміти маси. 
Уміти підійти...
Це — перший заповіт і для кожно

го комсомольського вожака, якого б 
масштабу організацію він не очолю
вав. Проге здійснення ного на прак
тиці ніколи не відбувається автома
тично.

Я знав одного секретаря райкому 
комсомолу. Він частенько відправляв
ся в рейд по організаціях, де заліз
ною рукою наводив «дисципліну» з 
внесками, обліком, документацією. 
Це називалось у нього «набратися 
молодіжного духу». Насправді ж, не
зважаючи на найкращі намагання, він 
вносив... дух казенний. Не підкріплю
вав свої контакти з молоддю, а від
штовхував її, тому що не намагався 
встановити «зворотний» зв’язок з 
нею, як кажуть соціологи.

Ні, не такий, звичайно, «зв’язок» 
мав на увазі Ілліч. Вся його діяль
ність підтверджує — не такий. Він 
умів завжди говорити якраз те, що 
може бути і повинно буди зрозумілим 
для мас. Він знав, про що думг-є, що 
почуває і пітерським формувальник, і 
волзький вантажник, і московська 
прибиральниця. 1 дивувались приїжд
жі іноземці, коли Ілліч просив проба
чення за затримку: «Це тамбовський 
селянин... Мені так цікаво було дізна
тися про його думку, що я зовсім за
був про час...»

У цій здібності Ілліча найуважніше 
вислухати будь-яку людину, допомог
ти їй висловитись до кінця не окрема 
другорядна риса великого керівника, 

В. І. Ленін біля книжкової шафи свого 
робочого кабінету в Кремлі.

Москва, жовтень 1918 рік.
Фото П. ОЦУПД.

а така «деталь», без якої Ленін вже 
не Ленін. Такої уваги до думки кож
ної людини вимагав він від кожного 
керівника

Будь-який висунутий ним принцип

управління був обов’язковим перш 
за все для нього самого. Цей прин
цип випробовувався, шліфувався 
насамперед в його особистій практи
ці державного керівника.

— Перевіряти людей і перевіряти 
фактичне виконання справи—в цьо
му, ще раз в цьому, тільки в цьому те
пер полягає основний зміст всієї робо
ти, всієї політики, — наполягав Ілліч.

За його вказівкою складаються 
карточки для перевірки виконання рі
шень Раднаркому. Він особисто сте
жить за їх акуратним заповненням. 
Стежить навіть під час/хвороби: зна
ходячись у Горках, вимагає від сво
їх секретарів повідомляти його два 

„УПРАВЛІНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ“
ІЛЛІЧА____________

рази на місяць, як йдуть справи орга
нізації акуратної перевірки виконан
ня.

Тож вникнемо у цей ленінський до
слід. Адже ми в буднях нашого ком
сомольського життя приймаємо бага
то потрібних і ділових рішень. А ось 
виконання рішень не завжди пере
віряємо. Очевидно, якщо вже рішен
ня прийнято, то потрібно чітко знати: 
хто відповідає за його виконання? І 
тоді ті, хто повинен виконувати, 'зна
тимуть, що їх перевірять, з них запи
тають. Не за звіт, за роботу. І тоді, 
можливо, ставлення до рішень буде 
більш критичним і тверезим, в осно
ві якого серйозна оцінка того, яке 
зобов’язання можна виконати в за
пропонований строк, а котре з них — 
лише утопія, маніловщина. А то нам 
інколи здається, що добре рішення 
саме втілиться V корисну справу, тре
ба тільки його прийняти.

Неспроста Ленін вказував, що най
кращий і головний метод боротьби з 
показухою — організація перевірки 
«з низів» і «низами». Потрібно регу
лярно. настоює Ілліч, влаштовувати 
«ділові звіти всіх відповідальних... 
осіб перед масами», щоб їм, масам, 

«була надана можливість критики». 
Цей приклад він наслідував перш за 
все сам. Іде на фабрику, на завод, в 
наукову установу, на комсомольсь-. 
кий з’їзд (за п’ять «московських» 
літ, з 1918 по 1923 рік, Ілліч 250 ра
зів виступав публічно). Намагався 
викликати жваву участь у розмові 
тих, хто слухав ного, спираючись на 
активність аудиторії.

Нам потрібно ще вчитись і вчитись 
такому вмінню. Справді, кому з нас 
не доводилося бути на комсомоль
ських зборах, де все заздалегідь «за
плановано» і розписано, де обгово
рюється насущне для всіх питання, і 
все одно при повній пасивності біль

шості учасників. Ні, тут лише однією 
«скромністю» не обійдешся. Ленін 
прямо ставить питання:

— ...Потрібно вміти БОРОТИСЬ, а 
не ховатись за скромністю.

Не про скромність, як рису харак
теру, йде мова, звичайно, а про оби
вательську «скромність», як життєву 
позицію. Уже кому-кому, а Іллічу та
ка людська і партійна якість, як 
скромність, була притаманна у вели
кій мірі.

Закликаючи боротися, Ленін мав 
на увазі насамперед боротьбу з бю
рократизмом, чинушею. Скільки сил 
віддав він цій боротьбі. А на актив
ність пролетаріату, на його класові 
почуття, волю, здатну розірвати бю
рократичний круг, вождь революції 
опирався перш за все.

Говорячи сьогодні про класове ви
ховання молоді, ми передусім маємо 
на увазі виховання громадянства. 
Виховання у кожної молодої людини 
класового почуття в тому смислі, як 
розумів це почуття Ленін. Це, в кін
цевому рахунку, виховання вірності 
комуністичним ідеалам і вміння пов
сякчас втілювати ці ідеали в життя.

І. КЛЯМКЇН.

Звіти й вибори В-комсомолі
- . г * ,9

Зеленої вулиці, комітет!
0 РАПОРТУЄ БРИГАДИР ДМИТРО П0Л1ЄНК0. 
о НАГОРОДИ МІНІСТЕРСТВА.
© ПРО ЩО ПРОМОВЧАВ СЕКРЕТАР.

— Наша тепловозна колона 
шле делегатам гарячий привіт 
І рапортує: в ювілейному ком
сомольському році проведено 
345 великовагових поїздів, пере
везено понад план близько 70 
тисяч тонн народногосподар
ських вантажів, зекономлено 63 
тонни дизельного палива, — 
так розпочав спій виступ на 
звітно-виборній комсомольській 
конференції П ом ічнянського 
залізничного вузла бри«а.тир 
комсомольсько - молод і ж н о ї 
імені 59 р.'ччя ВЛКСМ тепліт- 

позної колони локомотивного 
децо Дмитро Полієнко.

У звітній доповіді секретарі 
комітету комсомолу Анатолія 
Гуртового, у виступах делегатів 
багато говорилося про добрі 
спрапн молодих- залізничників 
Чималу частку внесли комсо
мольці її молодь локомотивною 
депо в трудові здобутки колек
тиву. який у третьому кварталі 
став переможцем соціалістично
го змагання і нагороджений 
перехідним Червоним прапором 
міністерства шляхів сполучення.

Комітет комсомолу звітував 
про свою роботу за рік. Відрад

но, що організація вузла пра
цювала плідно. Але разом з 
тим в її роботі були й недоліки,, 
про які мало говорили і секре
тар, І виступаючі. Воин не дали 
принципової оцінки і не роз
крили причин, які призвели до 
того, що в комсомольських ор- 
іанізація.Х' дистанцій шляху і 
зв'язку збори проводилися від» 
випадку до випадку. Саме тут 
не було організовано дійового 
змагання на* честь ювілею. Ма
буть, в цьому винуватий і ко
мітет. який мало надаї-ав уваги 
навчанню комсомольського ак
тиву. а для «прожектористів» не 
пропік жодного семінару. Тож і 
не дивно, що «КП» обмежував
ся поверховими рейдами, які 
не приносили майже ніякої ко
ристі.

На конференції обрано новий 
склад комітету. З чого він почне 
свою роботу? Звичайно, він ви
значить головні завдання по 
підготовці до 100-річчя від дня 
народження В. 1. Леніна. А та
кож комітетники, врахувавши 
критичні зауваження, висловле
ні вз конференції, мають на
креслити шляхи, як працювати 
краще.

Б. ЯСИНОВСЬКІІІЇ.ПЛЕНУМПЬТРІВСЬКОГОРАЙКОМУЛКСМУ
Відбувся пленум Пет- 

рівського РК ЛКСМУ, 
який обговорив завдання 
комсомольської органі
зації району по підго
товці до 100-річчя від 
дня народження В. І. 
Леніна.

Пленум розглянув та
кож організаційні пи
тання. В зв’язку з пере
ходом на партійну робо
ту, пленум увільнив від 
обов язків першого сек
ретаря і вивів із складу 
бюро РК ЛКСМУ В. Смаг
люка.

Першим секретарем 
Петрівського рай кому 
комсомолу обрано 
М. Коржа.

повелось. Лік часу в школі веде
ться від початку навчального року. А нав

чальний рік — рік не календарний. В ньому не 
дванадцять місяців, а дев’ять. Тож і 
Що тридцять четвертій Кіровоградській 
школі (якщо врахувати, що вона заснована 
1963 році) всього-на-всього — чотири роки.

Це багато чи мало? 1 так, і ні. За чотири 
роки можна зробити чимало. Особливо, коли ма
єш якийсь досвід, традиції.

Будувалась вона, як і всі, на пустирі. А базу 
дали четверта, восьма, двадцять п’ята та трид
цять перша1 школи. Звісно, сюди прийшли не 
кращі класи. І треба було згуртувати їх в єди
ний колектив.

Гой день увійшов в історію школи, і його 
м’я гають всі. Це було 22 квітня 1964 року, 
урочистих зборах, присвячених пам'яті В. І, 
Ніна, секретар комітету ......... ...... -
тав звернення парткому і пчнтелів до всіх ком
сомольців та учнів. Слова «Аіи звертаємося до 
пас стати на бонову вахту боротьби за присвоєн
ня нашій школі імені Володимира Ілліча Леніна 
і добитися нього почесного звання до 95-ої річ- 
нніи з дня його народження» — прозвучали з 
осооліївою силою І були зустрінуті схвальними 
оплесками.
да ЛАСНЕ, з цього псе її почалося. Тут же бу

ло складено план роботи школярів на рік.
У нього входило дванадцять пунктів. Це і сто
процентна успішність, і відкриття ленінського 
залу-музею, і розповсюдження літератури, при
йомну комсомол... "Девізом були взяті слова: 
«Хай Ленін не в бронзі, не в мармурі — в серці 
кожнім живе і вершить справи».

На комітет комсомолу лягло ще одне завдан
ня, яке хоч не було занесене в план, але вимага
ло щоденної турботи. Це питання дисципліни. А 
з нею було якраз не все гаразд. Траплялися кра
діжки, бійки. В зв'язку з цим створили «Суд 

ньому були прокурор, 
і найіпіливовіша сила

виходить, 
середній 

в

па-
II а

Ле-
комсомолу школи зачн-

діжкіі, бійки, 
комсомольської честі», в 
адвокат, суддя, засідателі, 
— колектив.

За всю коротку історію 
комсомольської честі було 
тайні два роки не. відбулось жодного.

існування школи судів 
всього чотири. За ос-

У подоланні ж неуспішності нічого оригіналь
ного не пропонувалось. Застосовувались відомі 
методи: за відстаючими закріплювались сильніші 

комсомолу, 
було б, як- 

мав якогось

учні, а потім звітували на комітеті
У тридцять четвертій школі дивним 

би комсомолець не встигає або не 
доручення.

АРАЗ, коли ця школа .стала ...._________
республіканського огляду під девізом «Шля- 

комсомольської слави», мимоволі задуму- 
як вдалось за такий короткий час згурту- ------- .--------  - - _Чн 

комітету 
радився,

3
хами 
єшся: г____
вати школярів, організувати їх на добрі діла? 
не тому, що педколектнв не цурався 
комсомолу, а разом з комсомольцями 
думав, підказував.

З цього приводу не можна не згадані 
школи Валерія Петровича Корнійця, 
Григорія Семеновича Рожинського, Якова 
внча Бермана та інших.

Це вони були ініціаторами і організаторами 
клубу старшокласників «Еврика». Любителі фізи
ки, хімії, літератури, математики «вирішують 
проблеми» у цьому клубі.

Колись у розмові з одніїю досвідченою піонер- 
вожатою мені довелось почути таке:

— Школярі дуже не люблять 
шаблону. їм потрібно кожний 
цікаве, несподіване. Тоді тільки 
справу охоче.

Тепер я 
тям, бо в 
роблять.

Ось хоч
Тут немає 
вий ансамбль пісні і танцю. Військовим він на
зивається тому, що в його складі лише юнаки. 
Для дівчат же — вокальні групи.

Ідея створення ансамблю виникла рантово. 
Уроці фізкультури вчитель Іван Миколайович 
локонєв відточував із хлопцями маршуванпя. 
цю картину ненароком задивився Микола Григо
рович Хлебников — в итель спінів.

— А що, якби їм дати команду: «Заспівуй!» — 
подумав він. І тут ж- поділився своїм задумом.

Пропозиція всім сподобалась. 1 Микола Григо-

переможцем

завуча 
вчителів 
Григоро

одноманітності, 
день щось нове, 
вони беруться за

не було відкрнт-
і

переконалась, що це 
тридцять четвертій школі саме так

би взяїи художню самодіяльність, 
зведеною хору чп солістів. Є військо-

На 
Бі- 
На

ПЕРША ВІХА
ТРИДЦЯТЬ
ЧЕТВЕРТОЇ
У ПЕРЕМОЖЦЯ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ОГЛЯДУ 
«ШЛЯХАМИ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ СЛАВИ»

рович почав розучувати із хлопцями пісні 
ша концертна програма мала назву 
Іьоркін». З нею вони не раз виступали 
ких вечорах, на огляде:.

Військовим ансамбль тепер переріс V 
співочий колектив, у нього є свої пісні 
школи», «Пісня юних дзержннців». На 
ньому міськкому конкурсі комсомольської 
тридцять четверта школа зайняла перше місце і 
одне з перших місць на конкурсі пісні і строю.

кЩо говорити про першість, то тридцять чет
верта йде першою серед шкіл області й по вій
ськово-патріотичному вихованню, з багатьох вн- 
діп спорту. А про досягнення юних умільців зпа- 

ІЬ 5а мсжам» республіки. Бо їхня машина 
«екзаменатор» експонується на Всесоюзній аи- 

Д°сягис,,ь народного господарства.
нявляється, чотири роки не так уже й мало, 

а цен час можна завоювати не лише славу, а А 
стати прикладом для наслідування.

Пер- 
<Василь 
на місь-

великнй 
— «Гімн 
нещодав- 

пісні

r. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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Георгій ЩЕРБИНА ——————_____

„Молодий комунар“ 8 стор.---------

ОЛЬМА
Старий коваль приказував «оль-ма!» 
1 гахкав по кувадлу очманіло.
А потім тиша падала німа,
і він до казки приступав уміло... 

^.А може, й правду, говорив старий:
Не знаю і не відаю достоту. 
А тільки я вечірньої пори
Аж упивався ним, роз'яривши рота. 
Сідало сонце за далекий пруг, 
1 в шибах кузні тануло проміння. 
«Оль-ма!» — він опускавсь на плуг 
З незнаним іце мені благоговінням. 
«Козячу ніжку» скручував собі 
і починав розважливо, небавом: 
4- Будо одного разу, далебі. 
Ось недалечко ж тут, побіля ставу, 
Тоді ще лютували куркулі. 
О. ти не знаєш того зіллч, сину! 
Якраз артіль ладнали ми в селі,
Ну, тобто сходились в одну родину, 

А я був каессмівцем. Ого, 
Багатії не відали спокою. 
Хоча тримались капшука свого 
Пожадливою хижою рукою.

А ми ж то знали, що то наше все — 
Худоба й хліб, бо вирощені нами, 
Що працю нашу він, мов п’явка, ссе, 
Зерно від нас приховує у ямах. 
То з хлопцями н дівчатами, було, 
Як вийдемо.на пошуки зненацькі. 
Єй-оогу, правда) аж двигтить село, 
І звідусіль прокльони чуть багацькі. 
Та нам байдуже, бо прийшла весна, 
Лани артільні треба засівати.
А де ж ти взяв би хоча б фунт зерна, 
Коли куркуль навчився так ховати? 
Отож вони розгнівались на нас...
А я тоді... Ну, як це воно зветься.., 
Ну, так приміром: навесні якраз 
МенМірнпала дівчина до серця. 
Усе була по наймах. Як і я.
А звали її Олею. Очима —
Ну, просто, мов джерельна течія. 
Ще й дві коси тужаві за плечима. 
Отам, де верби вже старі-старі, 
Ми вперше з нею стрілись наодинці. 
Тремтіли тихі промені зорі 
У кожній щойно зродженій росинці. 
Я тільки думав, що сказати їй. 
Які слова — хороші, ніжні, милі? 
У голові думок — думок сувій, 
та всі якісь непевні, легкокрилі. 
І я поклав: нічого не скажу,

!й, може, буде справжнім подарунком, 
<оли в цю ніч її приворожу 
'арячим незрадливим поцілунком. 
гзяв її за плечі...

1 нараз в 
Розкраяв ніч з обрізу постріл днкнй. 
В очах її гарячий вогник згас.
І серце враз моє прорвалось криком. 
Оль!.. Оль!.. — А на горі, горі.
Де моя мати спала в тихій хаті, 
Понад рясне верхів’я яворів 
Пожежі пасма встали пелехаті.
Ну, що робити? Що робить я мав. 
Кохану мертву на руках тримавши! 
Давила лють. Я лиш кричав: «Оль!..

Ма!..»
Так і залишилось «Оль-ма» назавше.,. 
Ти тільки не кепкуй, що я отак 
Розкис оце перед тобою, сину.
Сміються з мене, кажуть: «Неборак, 
Хіба не міг знайти собі дружину?» 
Ну, та мені і часу вже нема...
Хотів би тідьки, щоб жила на світі 
Красуня ніжна з іменем Ольма,
В якому звуки серцем всі зігріті... 
Вже сіло сонце в синій далині,
В шибках погасло золоте проміння... 
Ольма! Ольма! — хотілось і мені 
Повторювать ім’я з благоговінням.

(£■

На Всесоюзній художній виставці «50 років ВЛКСМ» у Москві. Відвідувачі біля 
картини Ю. І. Піменова «Дайош важку індустрію».'(1927 р.).

Фото Ф. ВОЛКОВА.

І в 1 вад ій
ч

К. БЕРЕСТ

(Продовження. Початок в №№ 123, 
121—125, 127, 133, 136—142).

—- Ти лікар? — прихильно подивився німець на нього.
— Так.
Куроп'ятннк наливав всім, гостинно припрошуючи до 

снідання.
Добряче підкріпившись, Петро -дістав карти, і на цьому 

ж чемодані він. поляки і німець почали преферанс. Напру
ження помалу спадало. За грою швидше летів час. Позаду 
залишилися Адабаш, Мала Виска. На станції Новомирго- 
род у вагоні з'явився наряд поліції з трьох чоловік. Почали 
перевіряти документи, речі цивільних пасажирів. Старший 
патруля підійшов до Куроп'ятника:

— Ваші документи?
— Тут вам нічого робити, — повернувся до нього льот

чик. — Пройдіть у інші вагони, де їдуть ці... — він гидливо 
поморщився, — туземці.

Петро, не відриваючись від карт, протягнув поліцаєві 
паспорт і перепустку для поїздки в Бобринську за ліками, 
котру він завбачливо встиг узяти вчора ввечері у головного 
лікаря.

— А це що? Покажи!
— Ти що бормашини не бачив? — фамільярно спитав 

фельдшер. — Варто тільки один гвинтик загубити, що я тоді 
з нею буду робити?

— Досить мені зуби замовляти! — розлютився поліцай.
Офіцер обережно, щоб не розкидати карти, переклав 

чемодан на коліна Куроп’ятника, загрозливо підвівся. /
— Хто вам дозволив входити сюди? Це вагон тільки 

для німців!
Поліцай спробував щось пояснити, але німця — як прор

вало.
— Струнко! — загорлав він на весь вагон.
Поліцай виструнчився.
— Командувати мною надумав! — зовсім роздратувався 

німець і вдарив його знизу в підборіддя. — Чому не спитав 
дозволу п офіцера? Розпустились, каналії!

Від ситьного удару у вухо поліцай звалився у проході.
* * ♦

В тон час. як Іван у Помічній думав над тим, як виру
чити Павла й Валентина, не менш важке завдання вирішу
вав у Смілій Василь. З великим трудом розмістив він това
ришів по квартирах. Розділивши групу на чотири частини, 
він три з них влаштував у своїх тіток і Жені лижник. По
ляки, на правах «окупантів», без всякого дозволу господа
рів зайняли кгмнату в сусідньому будинку. Після цього ра
зом з Жеиею Василь пішов на явочну квартиру до машиніс
та Рубльова. Лесі там не було, і коли пона буде. маи‘,,”*^т 
не знав. Самим іти в ліс він не радив: «Своїх не знайд , 
а на німців завжди напоретесь». Вирішили ждати Лесю.

Так пройшло три нестерпно довгих дні. Василь уже не 
знав, що й робити. У будь-який момент його людей могли 
арештувати при перевірці документів. Навіть поляки, незва
жаючи на свою форму, боялися зустрічі з комендантським 
патрулем. На шастя. в суботу, на квартирі тьоті Наді з явила
ся Леся. Від Жені вона вже про все знала. Тепер їй треиа су
ло вирішувати долю своїх товаришів. Крім неї, до лісу і 
вести нікому. Але вести без дозволу командира не можна. 
Залишати теж не можна, бо. як повідомили £ х ’ 
підпільники, завтра німці збираються провести об. < і 
молодь.

— Що ж ти мовчиш? — спитав Василь.
— Вночі поїдемо, — сказала рішуче дівчина.

21. У КАТІВНІ
Валентин витягнув уперед руки і пішов вздовж ”!»'»’• Зов_ 

нішия стіна була викладена з гранітних брил, внутрішн 
з цегли. В цей кам’яний мішок не проникав жоден промп > 
світла.

ВЕСЕЛКА
«СІВАЧА»

УКРАЇНСЬКОЮ, 
РОСІЙСЬКОЮ 
КАЗАХСЬКОЮ

мовами лунали вірші на чер. 
говому занятті молодіжної лі
тературної студії «Сівач». Свої 
нові поезії, присвячені роз
думам над сьогоденням, рідним 
пейзажам, прочитали робітниця 
заводу радіовиробів Р. Ланська, 
робітник заводу «Червона зір
ка» В. Барамба. Десятикласни
ця Кіровоградської школи № 6 
Л. Черненко познайомила сту
дійців із щирими ліричними 
розповідями.

Цікавим був виступ студента 
Кіровоградського педінституту 
Нуржана Танірбергенова. Нур- 
жан прочитав кілька власних 
поезій на казахській мові і пе
реклав їх.

Наступне заняття «Сівача» 
відбудеться 8 грудня о 16 годині 
в приміщенні редакції газети 
«Молодий комунар».

Хлопець не знав, скільки пройшло часу, коли в стіну спра
ва настійливо постукали, «Павлик!» — стрепенувся Мурзін. 
Він готовий був битися головою об цей камінь, тільки б 
опинитися поряд з другом, не відчувати страшної самотності, 
своєї безпомічності. В надії знайти хоч яку-небудь щілину, 
Валентин почав методично обмацувати кожен сантиметр 
стіни. В кутку одна цеглина ворухнулась під його рукою. 
Обдираючи до крові руки, Мурзін вирвав з кладки декілька 
цеглин.
_ Павлику! — закричав Валентин, припадаючи лицем до 

отвору. Руки їх зустрілися.
Барчевський зразу ж уточнив у нього всі подробиці допи

тів, зрозумів одну з причин недовіри німців до себе. Вален
тин забув сказати їм, що перепустку одержав в обмін на 
свою обіцянку купити подарунок нареченій перекладача. 
Проте причина арешту була Павлові невідома, і поки що 
пін не міг її встановити, а отже, її виробити свою лінію 
поведінки. Більш усього його дивувало питання німців: «Що 
возив у Знам’янку Мурзін?» Вони питали так, ніби точно 
знали, що він туди позив. Павло попросив товариша згадати 
псі подробиці поїздки. Перед очима Мурзіна промайнуло 
обличчя Ковальського... Зустрічним їхав.

— Ковальський? Він нічого не знає.
— Правильно, — згодився з ним Валентин. — Але ти 

знаєш, що він колишній петлюрівець? 1 потім, навряд чи вії: 
забув, як ти почастував його потиличниками.

— Так... ‘Припустимо, вій. Ковальський приїхав раніше 
пас. але що вій міг їм сказати?

...Пройшло два дні. Про них ніби забули. Під вечір в ка
мері почувся тихий стук. Валентин спершу не звернув на 
нього у-.аги. Але обережний, неголосний стук, повторювався 
знову й знову. Мурзін взяв уламок цеглини і, піднявшись 
навшпиньки, стукнув декілька разів по стіні. Знадвору про
лунав чистий, уривчасті й стук, ніби хтось зрадів його від
повіді. Після цьо.го настала тиша. Через декілька годин 
Валентин почув, ніби хтось обережно і разом з тим настій
ливо довбає стіну. Раптом на голову Мурзіна посипалася 
штукатурка, і знайомий голос тихо запитав:

— Валько, ти тут?
— Борис! — підхопився Мурзін, впізнавши голос товариша 

по бригаді. — Це ти?
_ Я... Щр вам треба? Говори швидко. Ми тут дірочку 

зробили.
Вже третю добу в’язнів мучила нестерпна спрага, і перше, 

що попи попросили, — була вода.
Повільно спливав час. Нарешті зверху щось зашурхотіло.
— Тримай... кишку для води...
Валентин намацав довгий джгут, що зписап на метр від 

підлоги, І припав до нього губами...
22. ДОПИТ

Увечері в коридорі спалахнуло світло. Барчевського її 
Мурзіна пипели з камер. У кінці коридора за невеликим сто
лом сидів комендант Шнайдер.

— Надіюсь, у вас було досить часу, щоб обдумати своє 
становище і відверто у всьому признатися, — сказав пін 
Барчевському.
_ Так, звичайно, — коротко рідповів Павло, а про себе 

подумав: «Якби ви шо-небудь точно знали, то давно вимота
ли б з нас жили».

— Тоді розповідайте.
— Про що?
— Що Нін возив у Знам’янку? — комендант вказав на 

Мурзіна.
_ За своїм бажанням возив брудну білизну до бабусі, — 

з викликом відповів перекладач. — А за моїм проханням 
повинен був купити подарунок моїй нареченій, про іцо я 
вам уже говорив. ■'

Комендант кивнув жандармам...
...Павло перевернувся на живіт і, похитуючись, звівся 

на ноги.
— Ну, що ти тепер скажеш? — спитав Шнайдер, відки

нувшись на спинку стільця.
— Скажу, що я теж німець. _ Павло випростався і поди

вився п очі коменданту. — І вимагаю, щоб мені пояснили 
причини такого ставлення.

Комендант спідлоба подивився на Барчевського:
— Можете не сумніватися. У нас є для цього вагомі під

стави.
— Неправда! Тоді б ви пред’явили їх.
Шнайдер здивовано підняв брови.
_ А якщо ми пред’явимо їх? — спробував він налякати 

арештованого.
— Те. чого у вас немає? — послідовно вів спою гру Павло.
Комендант зробив знак вартовому біля входу. Той вийшов 

і через декілька хвилин повернувся з Ковальським.
— Ну, вч і тепер не розумієте?
Перекладач здвигнув плечима.

(Далі буде).

/

Ж» 1ДВЕРТО КАЖУЧИ, Цій 
" четвірці багато хто за
здрив. Заздрили тому, що жи
ли вони весело, без суму. Жи
ли маленьким колективом: 
двоє хлопців з педагогічного, 
дві штукатурниці з будівельно
го управління номер два.

Хлопці середнього зросту, 
симпатичні, ділові. Правда. 
Генка Дібропий трішки краше 
розбирався в життєвих ситуа
ціях. Він встиг побувати на 
цілині, новобудовах, і тому 
Вадим Гірник називав його 
солідним — «батя».

Познайомилися хлопці з 
дівчатами г штукатурницями 
теплої ранньої весни. Йдучи 
з лекцій мимо будівництва, 
бачили, як смаглі руки пома
хували їм кельмами. Часто 
вони ставили себе на місце 
будівельниць і задавали за
питання:

— А ми зуміли б? Ось так: 
рівно, красиво і швидко зво
дити будинки... Безумовно, зу
міли б. Ще б пак! Не святі 
горшки ліплять.

Одного разу Вадим сказав 
Гонці:

— Знаєш, шкодую... Бачиш, 
туг готова споруда. її можна 
торкнутися, розглядати збо
ку... А в нас інше...

Гснка заперечив:
— Будинки — воно добре, 

але ж «виліпити» душу люди
ни куди складніше.

— Добре, добре, здаюсь! — 
підіймав руки Вадим.

А па побаченнях Валентина 
і Ніна засипали хлопців «ви
робничими розмовами». Сьо
годні, мовляв, робота не го
ріла — затримували розчин,а 
у виконроба народилась донь
ка, і він пообіцяв дівчатам 
принести її у бригаду.,.

Хлопці розповідали, що на 
заліку в них неможливо було 
користуватися підгляданням— 
викладач одягнув- двоє окуля
рів і все бачив.

НР ЕСНА швидко стелила свої 
кольори, розвішувала на 

віттях квітяііі веселки. 1 наша 
четвірка вирішила гайнути в 
похід на цілих п’ять днів.

І тоді котрась з подруг ки
нула Валі й Ніцці:

— Пошкодуєте, коли мотне
тесь з цими інтелігентами. 
Ох, пошкодуєте' Та чи є у вас 
голови? Воші майбутні педа
гоги, а ви... штукатурниці...

І все-таки дівчата вирушили 
в похід. І не пошкодували. 
Навпаки, дізналися, що Гена 
і Вадим погано розбираються 
в грибах, зате добре варять 
суп.

Коли вернулися з лісу, від
відали кафе «Юність», послу
хали музику, потанцювали.

А потім _ знову лекції і 
практичні, розчин і цегла, мі
сячні ночі і... Одного разу дів
чата не прийшли на поба
чення. Хлопці затурбувалися:

— Може, захворіли?
— Ходім до гуртожитку.
Але там їм сказали, що Пі

на і Валентина зникли з яки
мись незнайомцями.

— З хлопцями? — знітився 
Вадим.
_ Егеж...
Через кілька тижнів дівчата 

знову прийшли до Генкн й 
Вадима. І друзі вибачили.

Студенти любили їх. Навіть 
будували таємні плани на 
майбутнє. Мовляв, як лірично

звучатиме: чоловік — педагог, 
дружини — будівельник!

— Сім’я будівельників! — 
підводив підсумок «батя».

Та не тут-то воно...
¥»ОЛИ студенти приїхали з 

третього трудового се
местру, їх ніхто не зустрічав. 
І пони знову пішли до гурто
житку.

Там якраз розгорялася супе
речка:

— Та що ти, Ніііко, — вгамо- 
вувала нашу знайому її сест
ра Надія. — Він вчиться в 
інституті, скоро вчителем ста
не! Невже ти думаєш, що 
пін до тебе щось має. Василь 
же в тебе є...

— Але ж Гснка любить ме
не. Знала б ти, як він розпи
тував про матір, дарував кві
ти, а Василь... , Тільки й ка
нючить карбованця па пляш
ку. Гснка мені вже й книжки 
дістав для вечірньої. Прав
да ж, Валю?

— Так, — сумно кивнула

НА СУД ЧИТАЧА

Любилась

та. І додала: — Ех, Ніико! 
Все-таки, мабуть, Надійна має 
рацію. Хто ми проти них...

Згодом студенти бачили дів
чат з іншими хлопцями.

— Як же гак? — розводив 
руками Вадим.

— Дуже просто, піднесли 
нам гарбуза! Все кінчено..,

ВИ ЕПОМІТНО підкралася 
осінь. Я часто бачу цих 

хлопців: заклопотаних і весе
лик.

Дівчата вже не махають їм 
кельмами з голубих вікон, не 
показують свої біленькі зубки.

А ті. хто знав про цю чет
вірку, все ще дивуються: чому 
пони не разом?

Вже в котрий раз проходжу 
біля будинків, зведених діво
чими руками, згадую Вален
тину, Ніну...

Одного разу, коли було за
криття сезону па танцюваль
ному майданчику в міському 
парку, я знову зустрів штука
турниць. Вони танцювали. На 
руці у Валі блискотів Вадп- 
мів годинник. Дав поносити. 
А вона так І не повернула. 
«Нічого, купить Ііііііий. Сту
денти — народ щедрий’» — 
думала Валька.

1 мсґііі стало соромно. Ні. не 
за годинник. Просто так.

На танцмайданчику круж
ляли пари, а зверху падало 
листя, і мені не вірнлось. що 
серед них немає моїх інтелі
гентів і штукатурниць. А лис
тя падало, вертілося над го
ловами танцюючих, і нікому 
не боліло, що в цьому вальсі 
немає четвірки.

Немає...
М. ЛИТВИНЕНКО, 

студент III курсу Кіро
воградського педінституту.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Дехто, можливо, дивуватиметься: ба
нальна тема. Несерйозні дівчата, розтяпи-хлопці. ІЦо 
тут нового, що тут проблемного?

Нового, звичайно, нема, нема:, мабуть, і проблеми. Але 
є. погодьтеся, якийсь поганий житейський звичай, житейсь
ке упередження. Погодьтеся, розмова, яку вела Надія зі 
своєю сестрою Ніною (дівчиною з четвірки), не — виняток. 
Хіба рідкі зауваження наших мам: «Невже він на тебе по
дивиться. адже він — інженер», або «І цс він два роки 
буде в армії і не забуде тебе? Якась підвернеться і . бу
деш чекати. Он Василь — який гарний...».

І вона. та. що вирішила вірно чекати два роки свого 
хлопчину, починає трохи, а потім все більше і більше сум
ніватися: дійсно, невже не забуде за два роки? І перестає 
писати листи І отой тихий, хороший сум (він є в житті) 
змінюється в душі якоюсь пустішою. з’являється ^ана. 
з'являється якась байдужість; холод.

А потім пчинок. який сіє долю — довгу-довгу. иа все 
життя. І дуже часто та доля могла б бути кращою, коли 
б вона чи він не дослуховув.злись до слів- «Хіба він (попа) 
подивиться па тебе...».

І не тільки збоку чути пересторогу. Часто п самій моло
дій людині таїться ота недовіра, хоч має вона чисті, хо
роші почуття і такі ж — у відповідь.

Отже, нового нема, нема проблеми, але є часті випад
ки отого недовір'я. А місце їм у нашому житті? Тим біль
ше. що грунту для того недовір’я нема: сьогоднішній сту
дент — то вчорашній слюсар, сьогоднішній тракторист — 
завтрашній випускник сільськогосподарської академії... 
Отже, вчинок дпох із четвірки — на вені суд, читач-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, І грудня. Перша 

програма. 9.00—Ранкова гімнас
тика для дітей. (М). 9.15 — Те- 
леновнни. (М). 9 30 — Дії шко
лярів «Будильник». (М). 10.00- 
«Для вас, жінки». Тележурнал. 
(Ленінград). ІЗ'”' 
цтва. «Шлях 
11.30 _ Наша 
«Дядя Стьопа 
Мультфільм. (М).
школярів. «Привіти нашим дру
зям». (К). 13.00—Для'школяріїї. 
«Естафета». (Будапешт). 14.00— 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). і 1.30 _ «Мага Уні- 
пера». Вікторина. (К). 15.00 — 
Міжнародний турнір з хокся. 
(М). 17.15 — С. Островськнй.
«Балада про любов». (К). 18.Г-0 
— «Телегачок». (К). 18.20 —
Реклама. (К). 18.30 _ Програ

ікн». Тележурнал.
10.30 — Для юна- 

в науку». (М) 
афіша. 11.35 — 

міліціонер».’ 
12.30 - Для

ма кольорового телебачення. 
(М). 20 30 — «Сім днів». Між- 
вяродна програма (М). 21.15 — 
«Камертон доброго настрою». 
(Луганськ) 21.45 — «Повітряний 
візник». Художній Фільм (К).

ф ПОКАЗУЄ і МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, І грудня. 9.00 — 

Гімнастика тля дітей (М). 9.15
— Телевізійні новини. (М). 9.ЗО 

— «Будильник». (М). 10.00 —
Теп візійііиіі журнал «Для вас. 
жінка» х (Ленінград). 10.30 — 
Для юнацтва. «Шлях в науку». 
(М) 11.35 — Мультиплікаційний 
фільм «Дядя Стьопа — міліціо
нер». (К) II. 55 — «ТЕК-68». 
(К). 12 30 — Для школярів.
«Правіти нашим друзям» (К). 
13.00 — Для школярів. «Еста
феті» (Будапешт). 14 00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (Одеса) 14.30 „Вік горнил 
«Мага Упіпера». (К). 15.00
Міжнародний турнір з хокей. 
(М). 18.00— Інтерні іійнінї жур
нал ♦ Прогрес». (М). 18.30
«Музичний кіоск». (М). 10,00 —- 
Художній фільм «Постріл». (М). 
20.30 „ «Сім днів» Міжнародна 
програма. (М). 21.15 — «Камер
тон д ібргго настрою». (Лу
ганськ). 21.-15 — Художній фільм 
«Повітряний візник». (К).
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ОБЛАСНІ ГАЗЕ 
ТИ «МОЛОДИЙ 
ПРАВДА».

КОМУНАР» ТА «КІРОВОГРАДСЬКА

25 ЛИС10ПЛДг\
О Новомнргородський 2053 60

Новоархангельський І8І2 57
ЕГ д Петрівський 924 54

Райони, 
міста

К 3 Добровеличківський 958 53
м ?8 - §8 Маловисківський

• Вільшанський
.655
880

51
49

Q 2 S гз о Долннськнй 1334 46
Еа Хм * Олександрівський 1300 45

Голованівський і 339 45
Онуфрії вський 1273 75 Знам’янськнй 2333 42 ‘
Бобрннецьквй 2280 65 Кіровоградський -'972 40
Олександрійський 2380 61 Ульяновський 930 34
Новоукраїнськнй 2508 64 Кіровоград 3100 33
Устннівський 1008 63 Гайворонський 1118 ЗО
Новгородківськнй 1200 63 Олександрія 2520 ЗО
Компаніївськнй 1267 63 Кремгесівський 1632 28

Буде де й роздягтися —

«Ж KTffl
Майже тиждень була від

лига. Петро вже жалкував, 
що раніше не спромігся пі
ти на ковзанку. А тепер кі
нець зими. Та й ці останні 
лютневі дні 
спортсменів. І ось ненаро
ком вихідний звеселив їх---
вночі землю знову скував 
мороз. Петро відмовився од 
всіх пропозицій товаришів 
йти на прогулянку за місто. 
Він спішить на стадіон.

Та невдовзі товариші бачать 
його на міській площі, лукав
лять:

— Мабуть, одірвав од казен
них черевиків підметки, то й 
прогнали тебе...

А Петро:
— Щоб попасти на ковзанку, 

треба прокидатись опівночі. Бо

засмучують

Рейд
« Молодого

комунара»

на кожну сотню любителів цьо
го виду спорту одна пара ков
занів там. От я й чекав черги. 
Сказав інструктор, що як на
стане друга зима — мені пошпе
тить.

І ось уже чути дихання 
тієї довгожданої для моло
дого робітника свіжої сніж
ної пори.

Куди ж піде Петро? /Ло
же, подасться на новомико- 
лаївські береги Інгулу? Мо
же. Тут чимало спортивних 
баз.

Але 
варто. 
ника>£. всі 
зникли. Тепер вони 
гаються у вузівській кладо- 
аій. І ними користуватиму
ться лише студенти.

А якщо хлопець приїде сюди 
зі своїми ковзанами? У ветху 
хатину заходити не зовсім зруч
но, бо й на стовпі, що коло неї, 
он напис: «Стороннім вхід за
боронено!» Та й, зрештою, не
великою буде біда, якщо не 
погостює тут Петро. В хатині 
всюди безладдя: брудно, холод- 

Якийсь електрик на- 
«відрізав».

стривай, Петре: не 
З будинку «Буревіс- 

ковзани і лижі 
збері-

І все ж не треба падати у 
відчай. Поруч база спарта- 
ківців. Цілоденно тут в де
рев’яному 
інструктор 
венко. Він 
показати 
кавленому 
ньою долею 
390 пар 
частина їх ще лагодиться.

Якщо хто вирішить користу
ватися тутешніми послугами, то 
обов’язково хай купить собі 
спеціальні черевики — їх на ба
зі спартаківців нема. І ще одне 
попередження: лаштувати лижі, 
до мандрівки доведеться на
дворі. Бо невелика кімната, 
призначена для цього, зовсім 
занехаяна: стіни полуплені, під
лога побита, засипана сміттям, 
плита не полагоджена. Про те, 
що тут можна переодягтися, ви
пити гарячого чаю, й мови не 
може бути.

Ну а ковзани? Тут їх не 
було й не буде. Бо й ков
занки, як і товариші з «Бу
ревісника», спартаківці не 
збираються, як прийде по
ра, лагодити. Замерзне річ
ка— ото й.ковзанка.

Неподалік — будинок спор
тивного клубу «Зірка». Будь- 
кого привабить та споруда. Цьо
го красеня приготували для фут
болістів. взимку тут збираю
ться лижники. Для них сюди 
привезли 60 пар лиж (тільки во
ни теж без черевиків). Але ни
ми можуть користуватися лише 
робітники «Червоної зірки». Та 
й для цих хлопців та дівчат та
кого добра не вистачає. Торік 
червонозорівці годинами чекали 
в черзі. Коли група молоді од
ного цеху візьме лижі, то вже 
інші нарікають на себе, що при
були до Інгулу пізніше своїх 
товаришів. Було так, що десят
ки любителів лижних прогуля
нок повертались до міста, не 
спробувавши насолоди мандрів, 
кн. От і нині, мабуть, буде те 
саме. Бо бажаючих відпочити в 
засніженому гаю збільшиться, 
а лиж не прибавилося.

Кому не пощастить, ру
шить до давніх знайомих — 
на стадіон «Зірку». Тут вже 
все готове для обладнання 
ковзанки: 
данчик, є 
гляду за 
мороз — 
воду.

будинку чергує 
Василь Шовко- 

уже тепер 'може 
будь-якому заці- 

своєю майбут- 
спортсменові 

лиж. Щоправда,

«Я те, я саме то Слонятко!» — засурмило то
ненько Слонягко із своєї клітки. «Ох, як пога
но, що я не вмію говорити людською мовою. 
Але все одно я раде, дуже раде, бо, виходить, 
на мене вчора звернув увагу цей чоловік на 
Ім’я Товариш Дресирувальник!»

1 Слонятко, радіючи, стало витанцьовува
ти й махати хвостиком, наче пропелером.

_ Еге, це ж воно і є! — зрадів чоловік у 
брилі. — Це сам« те Слонятко, що любить 
іаицюк§ти!

— В такому разі, товаришу Дресирувальни
ку, я не стану вас відмовляти. Беріть його! <— 
Директор зоопарку відчинив к тітку. — Ось 
вам вервечка!

І Слонятко полишило свою клітку.
Вони йшли містім _ попереду Дресируваль

ник, а за ним на вервечці Слонятко.
Шурхотіли, сигналили машини, здивовані 

шофери висовувалися з вікон своїх авто, а 
Дресирувальник вів посеред вулиці Слонятко. 
1 всі давали йому дорогу — навіть тролейбу
си, що були високі й товсті, наче дорослі 
Слони.

— Отут ти будеш жити і вчитись танцювати, 
— сказав нарешті Дресирувальник і показав 
рукою прямо перед собою.

Слонятко глянуло на будинок. Це був вели
чезний будинок — круглий, навіть даху не 
видно.

_ ІҐрошу! — Дресирувальник розчинив ви. 
сокі широкі двері.

Слонятко вільно пройшло у приміщення. 
Там теж були клітки. В них, як у зоопарку, 
сиділи гривасті леви, смугасті тигри, бурі 
ведмеді. Вони з цікавістю дивилися на Сло
ника і доброзичливо вуркотіли, вітаючись із 
ним.

Слонятко теж привіталося, змахнувши перед 
новими сусідами хоботом.

Дресирувальник підвів його до найбільшої 
клітки. і

— Тут ти житимеш. А зараз я тобі покажу 
арену.

За хвилину Слонятко було на круглій лло-

у ЗООПАРКУ жило собі Слонятко. Воно ма- 
ло великі товсті ніжки і маленький хвос

тик. Про хобот я вже не кажу: він був сміш
ний. Коли діти частували Слонятко цукерка
ми, воно обережно брало хоботом ласощі і ве
село виписувало ним у повітрі кумедні кола.

Здавалось, ніби Слонятко розмовляє з діть
ми рідною модою.

І лише саме Слонятко знало, що цс не мо
ва, а радість. 1 не проста абияка радість, бо 
саме тієї миті починалась музика...

Поблизу зоопарку було балетне училище, де 
діти вчилися' танцювати. 1 Слонятко теж дуже 
любило танцювати. Але воно було скромне й 
соромливе. І дозволяло собі лише вимахувати 
хоботом та хвостиком у такт

А очі Слоняткові дивилися 
рожу. Там жила Страусиха із 
нятами. Вона була найкраща 
лерина. її стрункі легкі ноіи 
ли в повітрі, а такої спіднички для танків — 
пачки, мабуть, не мала жодна балерина. Ад
же пачка та була із справжнього страусячого 
пір’я.

Коли в балетному училищі починалися уро
ки і звідти линула музика, Страусиха теж на
вчала своїх Страусенят.

— Ви прекрасні танцюристи, мої милі 
Страусенята! — пишалася мати Страусиха. — 
Прудкіше піднімайте ніжки! Вищеі

Ой, як заздрило Слонятко! йому вже й цу- 
керок не хотілося. Аби теж навчитися так 
красиво змахувати ніжками, легко присідали й 
крутитися навколо себе.

І вночі, щоб ніхто не бачив, Слонятко стало 
тренуватися. „

Але не всім це подобалось.
— 1 чого ти гупаєш своїми товстими нога

ми? — сердилася мавпа Горила. _ Сон мені 
такий цікавий про африканські джунглі пере
било. Танцюєш, як Слон!

1 Слонятко, тяжко зітхаючи, припинило свої 
нічні слрапи.

Але одного дня, коли з балетного училища, 
як завжди, долинула музика, воно наважило
ся і попрохало найкращу в 
зоопарку балерину: — Ша
новна Страусихо, навчіть і 
мене танцювати!

Страусиха прискіпливо ог
лянула пухкенького Слони
ка і сказала:

— Станьте, будь ласка, на 
одну ногу, а другу зігніть у 
коліні.

— А третю ніжку? Що ме
ні робити з третьою ніж
кою? — занепокоєно спита
ло Слонятко. ,

— З якою третьою? — 
здивувалась Страусиха.

— Ось із цією! — Слонят
ко підняло третю ніжку. — 
Адже у мене е ще одна 
ніжка! — боязко зауважило 
воно.

— Ах, — розсердилася 
Страусиха. — Причому тут 
чотири ноги? Ви танцюєте, як 
Слон, а не як Страусснятко!

Слонятко дуже-дуже посійутніло і ледви не 
заплакало. Але жоден Слон ще ніколи не від- 
ступався від своєї мети. 1 наше Слонятко теж 
було, хоч і мале, однак уперте. Воно підгледі
ло, як саме сторож зачиняє його велику 
клітку...

І якось на світанку відкинуло хоботом клям
ку і тихенько вийшло з клітки. Щомиті ози
раючись, щоб часом хтось не помітив його, 
Слонятко подалося туди, звідки завжди луна
ла музика. Там столи будинок із широкими 
скляними вікнами. «Яка гарна велика клітка, 
— подумало Слонятко. — Може, й мене 
пустять?»

Слонятко поторсало хоботом ручку на 
рях.

Не відчиняються.
«Мабуть, ще рано, — зауважило саме 

Слонятко, — піду у скверик, почекаю...»
Слоня гко віднайшло в тихому куточку ла

вочку і сиділо там доти, доки не почуло музи
ку. Тоді неспіхом, _ так здавалося Слонят
кові, — воно пішло до училища. Насправді 
Слонятко майже бігло! Чи, може, якась чарів
на сила сама несла його? Серце в нього ка
латало. От і училище... Розчинені навстіж 
двері. Але що це? Слонятко не змогло про
тиснути у двері навіть голову! Тоді воно 
спробувало повернутись — однак пройшов ли
ше куценький хвостик.

Яка невдача! Що ж робити тепер?
Слонятко зазирнуло крізь розчинене вікіїо у 

кімнату. Там під музику дівчатка робили ба
летні вправи. Кожна трималась однією рукою 
за довгу жердину вздовж стіни і то присідала, 
то піднімала стрункі ніжки.

Слонятко й собі стало присідати, І по черзі 
піднімати ніжки. Йому навіть краще було на 
вулиці — просторо, свіже повітря, і така' гао- 
на музика лунала з вікна!

Тому Слонятко не втерпіло і навіть крутну
лося навколо себе.

Музика раптом замовкла. Урок скінчився.
Слонятко глянуло навкруїн. Чи бачив хтось, 

як гарно, так само, як дівчатка, воно тан
цювало?

І справді, поблизу стояли хлоп’ята з порт
феликами і реготали:

— Яке дивне Слонятко!
— Як смішно воно танцює!
Слонятко дуже засмутилось. Прикро враже

не, попленталося воно у зоопарк до своєї 
клітки. 1 вночі, коли всі звірі і птахи посну
ли, воно заплакало.

— Яке нещасне я Слонятко, — бідкалось. — 
Чому ніхто не похвалив мої тачки? Хіба во-

музиці.
за сусідню ого- 
своїми Страусс- 
в зоопарку ба. 
ніби самі літа-

приготували працівники ста
діону теплі й просторі кім
нати. От тільки ковзани... 
їх, як і торік, лише 70 пар. 
Тож, як і торік, доведеться 
прокидатися вдосвіта, коли 
схочеш 
чергу.

У місті 
тнвного 
Ми вирішили прийти туди ра
ніше любителів зимових видів 
спорту. Лише тоді збагнули, чо
му про багатство проказних 
пунктів директор заводу «Рем- 
побуттехніка» т. ХеЙсон змов
чує.

В пункті, що на вулиці Теат
ральній, ми побачили тільки 
десять пар лиж. На Черемуш- 
ках — 17 пар ковзанів та 15 
пар лиж. Правда, в найбільшо
му прокатному, що по вулиці 
Гагаріна, у кладовій зберігає
ться знаряддя для 60 лижників. 
Але й тут відсутні, черевики...

Найбільшу послугу, ма
буть, зробить магазин «Ту
рист». Директор Д. Гоме- 
нюк та товарознавець 
М. Чуйко вже постаралися 
нині: привезли для спорт
сменів костюми, різнома
нітні лижі, і ковзани до че
ревиків прикріпили в мі
ських майстернях. Більше 
двох тисяч кіровоградців 
скористалися люб’язністю 
працівників «Туриста». На 
жаль, тільки керівники 
спортивних товариств мину
ли цей магазин, який по
дбав про тих, хто любить 
зимові види спорту... Дехто 
із спортивних діячів, звісно, 
просить зимоньку не спіши
ти в наші краї. “ 
пообіцяли:

— Все буде 
постараємось 
порадувати 
ків.

Це з уст 
спартаківців, 
ДСТ «Буревісник», «Дина
мо».

Люди солідні обіцяли По
віримо їм.

В. ГАЛ ЕНКО—стар
ший інструктор обласної 
ради спортивних това
риств, О. КАСЯНЕНКО, 
завідуючий відділом 
спорту та оборонно-ма
сової роботи обкому 
ЛКСМУ, М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

своєчасно зайняти

е пункти видачі спор- 
інвентаря на прокат.

Проте нам

добре. Ми 
розбагатіти, 

фізкультурни-

авангардівціз, 
представників

но і темно, 
віть світло

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони; секретаріату — 2-45-35 

відділів — 2-45-36.

розчищений май- 
інвентар для до- 

льодом. Вдарить 
і можна пускати

j

СІЬ О

о

піском, як африканська пус- 
огорожувала низенька стінка, 
боки аж до самісінької стелі

туди

ДВС-

соСі

Чому ніхто не похвалив мої тачки? 
ви такі погані?

1 воно тяжко зітхало й витирало 
сльозинки до самого ранку.

А вранці до його клітки завітав 
зоопарку. Він був не сам _ з ним ...............
сивий невеличкий чоловік у солом’яному бри
лі і вишиванці.

— Нарешті, — вигукнув він весело, '— на
решті я знайшов тебе, Слонику! ,,

Але Директор зоопарку став палко’ запере
чувати:

— Ні, товаришу Дресирувальнику, ви поми
ляєтесь. Наше Слонятко нікуди не виходило 
з клітки. До того ж Слони це вам не цуцики. 
Вони по місту самі не гуляють. 1 тим більш— 
не танцюють...

Сивий чоловік у солом’яному брилі зітхнув: 
Ой, як жалкую я, що тролейбус так 

швидко їхав. Бо помітив я те дивне Слонятко 
лише в останню мигь. Дуже, дуже печально, 
якщо це не тс Слонятко, що так -------
цювало!

«МОЛОДОЙ коммунар» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

хоботом

Директор 
прийшов

весело тан-

шадці, всипаній 
теля. Площадку 
а за нею на всі 
піднімалися крісла.

— Зараз ми почнемо урок! — сказав Дре
сирувальник.

Так наше Слонятко стало жити і вчитись у 
цирку. Ой, йому нелегко було, хоч воно й 
дуже любило танцювати. Дресирувальник од
ного разу навіть розсердився на нього. Це' бу
ло тоді, коли Слонятко навчилося ставати на 
дзі передні ноги і задніми бовтати високо у 
повітрі. Слоняткові здалося на радощах, що 
воно може й на голову стати. І, справді, зро
било так! ' . __ ' _ _____
беркицьнулося на спину, що музиканти 
пиннли 
це там 
боляче 
ьіть з 
могло.

— Хіба ти бачило, щоб хтось 
вав на голову? _ виговорював 
вальних. — Це дуже негарно! 
танцюриста, а не на акробата. Будь уважніше! 
Адже скоро в нас прем’єра.

Такого слова Слонятко ще не чуло. I після 
занять спитало у Смугастого Тигра, що воно 
означає.

— О, прем’єра, цс дуже, дуже відповідаль
но! — блимнув Смугастий Тигр жовтими очи
ма. — Це твій найперший виступ. І від нього 
багато залежить. Лише коли ти сподобаєшся 
глядачам, вважай себе справжнім танцюрис
том...

1 от настав день Прем’єри. Слонятко зазир
нуло крізь дірочку у завісі в залу. Вона була 
повнісінька. Від самого низу до стелі сиділи 
хлопчики, дівчатка, їхні мами з татами, бабу
сі й дідусі.

На арену вийшов високий красивий чоловік 
у чорному костюмі і гучно оголосив:

— Незвичайний номер. Слонятко-танцюрист!
З-за завіси Слонятко вискочило на арену. 

Світло від прожекторів вдарило йому в очі. 
Всюди були люди. Гриміла, гриміла музика!

І Слонятко розгубилося... Музика грала, а 
воно на виду у всіх глядачів не танцювало, 
а стоялої

І тут почувся знайомий впевнений голос:
— Слонятко, вей буде гаразді
Це говорив стурбований Дресирувальник. 

Він стояв збоку біля низької огорожі.
— Слонятко, не хвилюйся. Ліву передню 

ніжку вперед, правою задньою притупуй!
Дресирувальник дав знак музикантам, щоб 

нони уважно слідкували за незвичайним тан
цюристом.

Слонятко виставило ліву передню ніжку, 
задньою правою швидко притупнуло і... знов 
глянуло у зал... Зовсім не страшної Всі нав
круги усміхаються. Великий оркестр, а не 
піаніно, як в балетному училищі, грає лише 
для нього.

1 тоді Слонятко стало врбивати чечітку. 
Спочатку чотирма ніжками, а потім стало на 
дві задні ніжки — і лише ними швидко ви
бивало, а передніми плескало, наче в долоні. 
А далі як вдарило навприсядки!

хт? був у залі, аплодували Слоняткопі.
Коли Слонятко скінчило танцювати і роз

кланювалося, воно помітило в залі хлопчиків, 
Що колись сміялися з його танків біля балет
ного училища, і дівчаток з того самого учили
ща, Вони найзавзятішс аплодували Слоняткові 
і вигукували:
„ Браво! Наше’ Слонятко танцює, як артист 
балету! Браво!..

А ^онятко Розкланювалось і думало:
— Ой, невже цс насправді так? А цікаво, 

шо б сказала про мій виступ найкраща бале
рина — шановна Страусиха?

в 10. ЯРМИШ.

Але тієї ж миті з таким гуком
при

грати і здивовано зиркнули вниз: хто 
приніс такий гучний барабан? Ой, як 
і соромно було Слоняткові, воно на- 
очі Дресйрувальнику дивитись не

танцюючи ста- 
йому Дреснру- 
Я тебе вчу на
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