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Стали 
виросло 

юність

тим більше радіс- 
колншньому фрон- 

болю знайомому

і

О. ПИЛИПЕНКО, 
колишній командир танка, що пер
шим увірвався в наше місто в 1944 
році.

був 25 років. Чи 
Для мене —
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Розповіддю учасника визволення Кіровограда від німецько-фа
шистських загарбників газета розпочинає нову рубрику «Наш субот
ній гість».

В суботніх номерах читачі «Молодого комунара» зустрінуться з 
різними людьми — інженером і режисером, архітектором і головою 
колгоспу, начальником автогосподарства 1 модельєром, відомим 
спортсменом і лікарем... Ці автори підніматимуть і проблемні питан
ня і просто інформуватимуть про новини в нашому житті, радити
муть, І мислитимуть вголос.

Коротше, читачеві вони повідають про цікаве, захоплююче, над
звичайне. і

З ким би ти, шановний читачу, хотів би зустрітись в найближчий 
час на сторінках суботніх номерів!

День вигравай сон
цем. Гусениці нашо
го «Т-34» скороди
ли товстий шар сні
гу, що білим віялом 
розсипався 
танком.

Це було морозного 
січневого
року,, 
наказ від

О.

дня 1944 
Екіпаж мав 

генерала 
П. О. Ротмістрова, 
ввірватися в центр 
Кіровограда, що був 
у руках ворога, ді
статись до вокзалу і 
повернутись знов у 
Коноплянку, де роз
містився штаб на
шого командування. 
На цей «пробіг» 
нам відводилась 
ше година.

Рівно і чітко билося могутнє серце 
Тора. Біля прицілу гармати припав 
шенннй стрілець Михайло Журавльов, 
ґо тезко водій Михайло Ннкифоров 
0олю в суглобах пальців стискував 
Желі. Зовні байдужим лишався лише 
днет Віктор Сорокін.

— Товаришу командирі Кіровограді 
Якось дзвінко й урочисто вигукнув водій.

А через хвилину ми гримотіли по засні
женій і настороженій околиці міста. Без
людні вузькі вулиці були подзьобані 
снарядами. Біля мосту на вулиці Карла 
Маркса заметушились незграбні постаті в 
шинелях мишачого кольору. Ми перши
ми «привітали» їх. Після влучного пост
рілу Михайла Журавльова кілька фашис
тів лишилися на снігу.

мо- 
ба- 
йо- 
до 

ва- 
ра-

Замиготіли похмурі будинки із зачи
неними віконницями. На площі Кірова 
стояла загрозлива, важка тиша. 1 неда
ремно.

За рогом вулиці Шевченка із скверу на 
нас глянув чорним оком німецький міно
мет. Його обслуга явно нервувала. 1 ми 
цим скористались. Кілька пострілів 
М. Журавльова поклали кінець цій корот
кій неприємній зустрічі.

«Т-34» мчав по місту, пересікаючи од
ну вулицю за другою, На тротуарах 
майже нікого не було. Біля дощаного 
паркана, схожого на вищерблений гребі
нець, я помітив згорблену сухеньку ба
бусю. Ще я побачив, як вона злякано пе
рехрестилась, а потім лице її засвітилось 
такою променистою радістю, що моє гор
ло здавила спазма.

Хвилини... їх тоді рахував не годинник, 
а наші гарячкові пульси. Адже за кож
ним будинком, за кожним поворотом, на 
нас чекала смертельна небезпека, 
одно, Свідомість того, що ти хазяїн 
цієї землі і ти її рятівник, випов
нювали наші почуття високою гор
дістю...

Руїни вокзалу світили білими 
більмами стін 1 синіми уламками 
битого скла. На пероні юрмилися 
гітлерівці. їхній страх переростап у 
паніку.

Наш танк рвонувся в саму гущу, 
жерло гармати випльовувало 
смертоносний вогонь на ворога. 
Під гусеницями заскреготіли ма
тові від морозу рейки.

Переношені від люті і жаху облич
чя. Розпачливі вигуки, дрібний 
стукіт кулемета.

Це все надовго зберегла моя пам'ять 
від того знаменного дня.

Назад ми поверталися без пригод. Без
людна тиша міста нас уже не лякала. І 
ми відчували, що за кожним будинком, 
за кожною хвірткою на іще чекають теп
лі і щирі посмішки мешканців цього сте
пового українського міста.

В Кіровограді ми тоді пробули рівно 
годину. 1 в той же день я доповідав у 
штабі про обстановку в місті.

За цей рейд мене було нагороджено ор
деном Червоного Прапора...

Три дні тому площу імені Кірова випов
нили молоді і літні жителі міста. На мі- 

25-річчю визволення 
гітлерівських за- 

тнеячі кіровоград- 
було добре видно 
обличчя. Кожне 

учасників визволення 
— відбивалося на розпашілих лицях, за,- 
падало в душу. І, мабуть, тому так тепло 
1 щиро прозвучав виступ студента Кіро
воградського педагогічного інституту 
Івана Охріменка.

Так, наша молодь, вихована на слав
них традиціях героїчного минулого і зви
тяжного сьогодення, високо тримає пра
пор патріотизму. І це 
но було відчути мені, 
товнку, в оцьому до 
місті...

У Кіровограді я не 
великий цс відрізок часу? 
так. Сивина вкрила скроні, на чолі до
бавилось кілька зморшок. Роки...

Зате Кіровоград помолодшав, 
молодшими його вулиці, парки, 
нове покоління людей. За його 
віддавали своє життя кращі сини нашого 
народу.

Хай же йому вічно молодієтьсяі

тинг, присвячений 
обласного центру від 
гарбників, зібрались 
ців. Мені з трибуни 
схвильовані й урочисті 
слово промовців

ПЕРШИМ ОБЛАСНИМ
Семінар учнівської творчої 

молоді, перший в нашій об
ласті.

Позавчора в приміщенні 
Будинку вчителя відбулось 
пленарне заняття. На ньому 
виступили секретар обкому 
ЛКСМУ Т. П. Лащевська, 
письменники О. Д. Аіотор- 
ний, М. К. Смоленчук та 
інші.

Увечері в Палаці піонерів 
для учасників семінару за
горівся яскравий «Вогник». 
Він промінився дзвінкими 
віршами початківців, мело
дійними піснями, які пода
рували присутнім студенти 
Кіровоградського педінститу
ту Т. Колісниченко і Л. Ко- 
ломієць.

Почесним гостем «Вогни
ка» був генерал-лейтенант 

Бєлогорський, який

розповів про звільнення Кі
ровограда від фашистів у 
1944 році.

Другого дня відбулись сек
ційні заняття. На секціях 
прози обговорювались опові
дання, етюди, нариси. По-_ 
чаткуючі поети читали свої' 
перші поетичні спроби.

В роботі секцій взяли 
участь кіровоградські літе
ратори, М. К. Смоленчук, 
М. О. Стояи.

На семінарі були пред
ставники майже з усіх райо
нів нашої області.

«Мін не виявлено. 14. І. 44»,
Фото В. КОВПАКА.

•у «МОЛОДОМУ КОМУНА- 
РІ» у тривожному сигналі 

«Хто затримує монтажників?» 
писалось: «До уваги начальни
ка будівельного управління 
№ 2 тресту «Кіровоградпром- 
буд» т. Федорова. Ваше управ
ління повинно зробити під'їзні 
шляхи. До цього часу їх об
ладнано лише з одного боку 
будівельного майданчика».

В кабінеті Д. Т. Федорова, 
куди я потрапив, було просто
ро і світло.

— Знову ДСШ? _ посміхнувся 
господар.

— Так. /Адже 
мили редакцію 
шляхів на цьо
му об’єкті.

— Я давав 
вказівку, щоб 
вам надісла
ли листа. Не
вже не отри
мали? _ зди
вувався Д. Т.
Федоров.
Дійсно. Який 

X и м с р н и й 
лист. Лежить 
собі спокійно 
під сукном і 
не знає про 
вказівку.

— Щодо під’їзних шляхів, то во
ни п порядку. 1 працювати монтаж
никам можна...

Через півгодини я спіткався 
об мерзле груддя на будівель
ному майданчику дитячої спор
тивної школи, що по вулиці 
Яна Томпа. З виконробської — 
вагончика — назустріч вийшов 
майстер дільниці Віктор Зу- 
бенко.

— Під'їзні шляхи? — перепи
тав він. — Одні вимощені, а 
інших зовсім немає.

Місце, де стоїть кран, крас
номовно говорить саме за се
бе. Гусениці металевого велет
ня вигнулись, як на гострореб- 
рих хвилях, 
грудомахах.
монтувати, — говорить Віктор, 
— ми спершу «заякорюємо» 
кран, а то ще беркицьне».

Мені стала зрозумілою моз- 
чанка Д. Т. Федорова після 
публікації тривожного сигналу 
в газеті.

Будівельники будуправління 
№ 2 так і не спромоглися 
спланувати цей під’їзд. Хоч 
грунт тут ненадійний — пливун.

і досі ви не повідо- 
про стан під’їзних

І коли відлига, то самі монтаж
ники по коліна в'язнуть у баг
нюці, не кажучи вже про меха
нізми.

Д. Т. Федоров краще за будь- 
кого іншого знає, що за технікою 
безпеки не можна краном вести 
монтаж, коли не проведене плану
вання дільниці, де він працювати
ме. Знає, але, мабуть, гадає, що 
можна робити деякі винятки Що
правда, один такий виняток у ми
нулому році привів до того, що пе
ревернувся кран.

А. В. Захарченко, начальник 
спецуправління № 125 тресту 
«Дніпростальконструкція», зу
стрів мене по-діловому:

— На ДСШ тепер працює дві

І і ЛН1Ж1

Треба віддати належне комсо
мольським прожектористам комбі
нату «Буддеталь» тресту «Кірово- 
градпромбуд». Комсомольці «вибц- 
ли» погрібні конструкції, І ті були 
доставлені на об’єкт ДСШ. Чи лег
ко було їх «вибивати»? Безумовно, 
пі. Доводилось і директора комбі
нату В. Т. Пархоменка запрошува
ти на комсомольські збори, і зв’язу-

ОБіЦЯЛЬНИКИ-МОВЧАЛЬНИКИ
1 ПРОБЛЕМА №

на закам'янілих 
«Для того, щоб

1
бригади монтажників у дві змі
ни, але скоро ми їх переведе
мо на одну.

— Чому? — поцікавився я.
— Не вистачає залізобетону. 

Познайомтесь, будь ласка...
Переді мною лягла заявка 

на будматеріали.
— Всі плити, колони тощо 

нам постачає Кіровоградський 
комбінат «Буддеталь». На сі
чень цього року нам потрібно 
66 регелів. Зараз нам обіцяють 
лише 21 штуку. Дуже потрібні 
плиги ПКЖ-12. На цей місяць 
ми просили 26 залізобетонних 
конструкцій, а затвердили нам 
в кабінеті лише... 6.

Відколи 
питання залізобетонних 
ріалів 
мою № 1.

10 грудня в нашій газеті був 
вміщений ще один тривожний 
сигнал з будівництва ДСШ, де, 
зокрема, говорилось: «Зараз 
монтажники не можуть присту
пити до дальших робіт через 
відсутність колон марок К-2-16- 
66-3 6, К-2-16-66-3 в; ІЖ-17,

ІЖ-17-1...»

існує об'єкт ДСШ, 
мате- 

залишалось пробле-

ватись з підприємствами інших об
ластей. Зате результати були від
радні.

Сьогодні робота «Комсомольсько
го прожектора» трохи згасла. Зви
чайно, він ще горить, але... бен
гальським вогнем, його промені ні
кого не припікають.

Адже і раніше дехто з ке
рівників цього підприємства 
розводив безпомічно руками і 
казав, що це, неможливо, не
має арматури і т. д. Те саме я 
чув на комбінаті і сьогодні, ко
ли заходила мова про ДСШ. 
Але неможливого нема. І В. Т. 
Пархоменко запевнив мене, 
що в січні регелі будуть заве
зені на будівництво 
спортивної школи. От 
чи вдосталь?..

ДСШ—комсомольська 
на будова. І кому, як не 
дим будівельникам в 
чергу, вболівати за неї. Тим 
більше, що цей об’єкт повинен 
здатись в експлуатацію до 
100-річчя від дня народження 
В. І. Леніна. Це завдання, на
скільки почесне, настільки і від
повідальне.

В. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара*.

ДИТЯЧОЇ 
тільки

удар
мо ло- 
першу



І

2 стор.
НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

' $ ■

„Молодий комунар“ 11 січня 1SM59 року

1 ж ЛЬ

ч 4 і*5«*

? w *
***** f *

О Про грубість у по
водженні з пасажирами 
екіпажу тролейбуса № 25 
повідомляє А. Плужник 
з Кіровограда. Водій 
т. Грабко та кондуктор 
т. Мінзурова тримали на 
зупинці «Залізн и ч н и й 
вокзал» свій тролейбус 
8 хвилин. Гадаємо, цей 
факт не пройде повз 
увагу директора Кірово
градського тролейбусно
го парку.

0 А ось цей лист хви
лює особливо. «Я, Гав
рилова 
дякую 
тологу 
лікарні
кій, яка протягом чоти
рьох років лікує мою 
доньку Наташу. Остан
нім часом стан здоров’я 
Наташі значно поліпшив
ся. Щиро 
Леонідівні 
благородній 
нена, що її
ласкаве слово інколи до
помагає хворим дітям 
більше, ніж інші ліки».

О Житель с. Хмельо
вого Маловисківського 
району П. Л. Танцюране 
задоволений виглядом

Л. С., сердечно 
лікарю-невропа- 

обласної дитячої 
3. Л. Мельниць-

Нафтохімічний комбінат у Бургасі — пайкрупніше підприємство Болгарії. Він по
будований з допомогою Радянського Союзу і з участю радянських спеціалістів. Ком
бінат працює на радянській нафті.

Фото В. Ямкова. (Фотохроніка ТАРС).

О
БОНН

Західнонімецькі прогресивні організації «Де
мократична акція» і «Акція демократів проти 
правого радикалізму» надіслали міністрові 
внутрішніх справ Землі Північний Рейн — Весг- 
фалія Вейеру відкритий лист, в якому вима
гають розпустити неоиацістську націонал-де- 
мократнчну партію.

Ми повинні нагадати про те, пишуть автори 
листа, що доброзичливе ставлення консерва
тивних кіл до націонал-соціалізму та готов
ність цих партій і груп об’єднатися з гітлерів
ською партією проти демократичних сил уже

призвели одного разу до розв’язування другої 
світової війни.

ТОКІО
Головне поліцейське управління Японії за

жадало збільшити до 1970 року на 5 тисяч чо
ловік чисельність мобільних поліцейських за
гонів.

Збільшення чисельності поліції — один із 
заходів японського уряду, які він проводить, 
Передбачаючи бурхливі масові демонстрації 
протесту проти японо-амернканського догово
ру безпеки, строк чинності якого закінчується 
в 1970 ропі. (ТАРС).

бажаю Зої 
успіхів у. іі 
праці. Впев- 
душевність,

території Хмелівської лі
карні. Перед вікнами па
лат — ями, будяки, де
реза. Влаштовує такий 
стан речей, мабуть, ли
ше завідуючого облздо- 
роввідділом т. Подвор- 
ього, бо на наше прохан
ня розібратися в цьому 
не відповідає вже біль
ше місяця.

0 Турбуються про 
пернатих друзів юнна
ти Олександрійського, 
Кремгесівського, Кіро
воградського, Онуфріїв- 
ського, Бобринецького, 
Новоукраїнського райо
нів. Вони виготували і 
розвісили найбільше в 
області годівниць. Про 
це повідомляє нам ме
тодист обласної станції 
юних натуралістів Г. Цепа.

0 «Гарно оформили 
Ленінську кімнату учні 
Зибківської школи Онуф- 
ріївського району. Стен
ди, альбоми, фотографії, 
вирізки з газет та жур
налів розповідають про 
життя і діяльність вож
дя, допомагають форму
ванню в учнів комуніс
тичного світогляду», ---
пише І. І. Морозов.

Іринам 
писшн

•---- —
0 Кіоскеру залізнич

ного вокзалу станції К:- 
рово-Українське за її 
сумлінну працю просить 
подякувати через газету 
житель м. Кіровограда 
І. П. Чебанов. З задово
ленням виконуємо це 
його прохання.

0 «Всі мені співчува
ли. Зіпсувалася лінія, і 
телефонна розмова з си
ном не відбулася. Від 
цієї розмови
багато. Коли ж 
ранком дали Ленінград, 
телефоністка Валя Гор- 
лач, знаючи про мої тур
боти, поговорила з си
ном. А вона ж могла 
сказати: «Абонента не
має», як це роблять ін
ші. Добре серце у цієї 
дівчини». Так пише нам 
3. Ф. Мельникова з 
м. Знам’янки.

залежало 
перед

• V
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C/ZZ/Z/У/
Підтримуємо!

По всій країні йде слава про двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова Нас глибоко схвилю
вав лист знатного механізатора, в якому він закли
кав молодих взяти в свої руки справу дальшого під
вищення культури землеробства. На лист земляка 
першим відгукнувся колектив комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади колгоспу «Дружба» Но
воукраїнського району. Ми підтримуємо ініціаторів 
змагання за гідну зустріч ІОО-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна.

На комсомольських зборах бригади ми обговори
ли звернення новоукраїнців і зваживши свої мож
ливості. зобов’язуємося виростити з гектара в 1969 
році по 25 центнерів пшениці, 250 центнерів буряків, 
19 центнерів соняшнику, 43 центнери кукурудзи. На 
е й озимої площ ми проведемо снігозатримання, 
організуємо недільники по вивезенню місцевих доб
рив. Пального зекономимо 5 тисяч кілограмів, знизи
мо собівартість одного гектара умовної оранки до 
3,55 карбованц: при плані 4,40. Для підвищення сво
єї кваліфікації будемо продовжувати навчання в 
школі молодого хлібороба.

За дорученням колективу комсомольсько- 
молодіжної бригади імені. 50-річчя 
П. МАКАРЕНКО — бригадир, І. 
НЕНКО — групкомсорг, Г. СЕРГІЄНКО, 
С. РУЧКА — члени бригади.

Колгосп імені Володимира Ульянова
Олександрійського району.

ВЛКСМ 
СТЕПА-

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ
ТООНА стояла стурбована. З сер- 
" цем вже в який раз крутила 
ручку фільмоскопу. Результат все 
той же — щоб показати потрібний 
кадр, прокручуєш всю плівку.

— Людмило Андріївно, — почу
лося з гурту. — У мене є фільмос
коп, знайдемо ще один.

Посмішка вдячності на 
трималась на її обличчі, 
рез хвилину змінитись 
зосередженості: «Тепер 
б підготувати все — в

мить за- 
щоб че- 
виразом 

встигнути 
кожний 

фільмоскоп зарядити саме потріб
ний кадр. Тоді і увага слухачів 
сконцентрується на головному, і 
час не витрачатиметься дарма».

А згодом розповідь пропаган
диста Людмили Моргунової вже 
без затримки доповнювали кадри.

За призначення студентки-заоч- 
ниці педінституту, комсомолки 
Моргунової пропагандистом гурт
ка «Наш Ленінський комсомол» 
голосували «за» не лише члени 
ВЛКСМ, а й комуністи. Вони й до
помогли обладнати для занять Ле
нінську кімнату технічними засо
бами. Зокрема комуніст В. І. Ада
менко налагодив фільмоскоп, від
ремонтував апаратуру для програ
вання грамзаписів.

І тепер кадри історії та сього
дення, грамзаписи постійно по
жвавлюють заняття гуртка «Наш 
Ленінський комсомол». Виняток 
хіба що становлять заняття, які 
ведуть комсомольці 20-х і 30-х 
років, бо їх спогади — то жива 
історія.

Роботу пропагандиста усклад-
11 і ~ч ігг іттгм—-

них питань, так і уривки з худож
ніх творів, оповіді про картини, а 
то й побачити фотографії, що до- 

її^ 'ГїхОїї? помагають краще засвоїти тему.
[ и ІИз і 11 £ и Н Н ПІ <===1 Будь же в гуртку 5—6 чоловік
К аІі Я11 (комсомольців — працівників

школи саме шість), то такі занят
тя не мали б бажаного результа
ту-

Якось зайшов до Людмили Анд
ріївни. На столі — книги з історії 
комсомолу, журнали з розпові
дями про молодь сьогоднішнього 
дня і розпочатий конспект брошу
ри «Зустрічі комсомольців з Ле
ніним». Вона готувалася до черго
вого заняття.

Не раз я бачив конспекти як за
нять, так і конспекти вивченої в 
процесі підготовки до занять лі
тератури, і в слухачів гуртка Ана
толія Лепетуна, Ліди Мангер та 
інших.

Звичайно, важко якось конкрет
но визначити віддачу від занять у 
політгуртку. Та все ж помітно, що 
вони значно розширюють круго
зір слухачів, що не може не позна
читися і на оволодінні шкільними 
дисциплінами. Гуртківці 
гер, Анатолій Лепетун, 
ченко, Мишко Хомич, 
ровська та інші другу 
кінчили з кращими оцінками, 
першу. А ще 
інших беруть 
ському житті.

ME

ДЛЯ
ЙО®ЙІОГ©
нює те. що слухачі мають різну 
підготовку, адже в гуртку і комсо- 
мольці-восьмикласники, і комсо
мольці — прац:вники школи-інтер- 
нату. Людмила Андріївна, що зда
ється дуже правильним, до розпо
ділу завдань підходить диферен
ційовано Якщо учням вона радить 
працювати, як правило, над основ
ною літературою, то комсомоль
цям старшого віку — над додат
ковою, в основному над теоретич
ними працями. Обом категоріям 
слухачів цікаво готуватися, 
кожний з них відкриває для 
нові горизонти. Та й 
ходять цікавіше, на 
ретичному рівні.

Можуть зауважити, 
краще організувати 
Безсумнівно, це так. 
умовах недоречно, б< 
ді будуть малочисленними, 
чить, і можливість цікаво провести 
заняття зменшиться.

Зараз же тут можна почути як 
теоретичні міркування з поруше-

заняття 
вищому

бо 
себо 
про- 
тео-

, ЩО мовляв, 
два гуртки. 

Але в наших 
•о ж вони то- 

а, зна-

Ліда Ман- 
Віра Тка- 

Люба Ост- 
чверть за- 

ніж 
гуртківці краще за 
участь в громад-

В. ВАРЕНЬЄВ, 
вчитель.

с. Піщаний Брід 
Добровеличківського району.

F-

XX ВІК І молодь
Кореспондент АПН зустрівся з видатним радян

ським ученим, віце-президентом Академії наук 
СРСР академіком Олексієм Румянцевым і поста
вив йому ряд запитань з проблем, що хвилюють 
сучасну молодь.

ЗАПИТАННЯ. З Великої 
Жовтнепої соціалістичної ре
волюції почалася .епоха рево
люційного оновлення свігу. 
Цей процес охопив усі конти
ненти. незважаючи на жор
стокий спір імперіалізму

Яку роль у революційному 
процесі. на Ваш погляд, 
повинна зіграти молодь у 
другій половині XX віку?

- ВІДПОВІДЬ. У безперерв
ній зміні поколінь молодь 
завжди приймає на свої пле
чі тягар завдань, котрі іреба 
вирішити людству. Але це не 
значить, що молодь до пори, 
до часу приречена на пасив
ність. Ні. Для того, щоб ви
рішити проблеми майбуїньиго, 
треба СЬОГОДНІ готуватися 
до цієї тяжкої роботи і не у 
відриві від старшого поко
ління, а йдучи з ним у ногу, 
розвиваючи свою свідомість та 
політичну активність. Тільки 
тоді знамено прогресу законо
мірно переходить з рук » ру
ки, стає реальним прискоре
ний рух вперед до вершин 
дійсно людського суспільства.

Для нас, комуністів, особ
ливо важливо передати еста
фету своїх ідеалів у надійні

на 
руху

руки, в руки молодих. Ще 
зорі комуністичного .. . 
Ф. Енгельс писав: «Ми партія 
майбутнього, а майбутнє нале
жить молоді. Ми партія нова
торів, а за новаторами завжди 
охочіше йде молодь. Ми пар
тія самовідданої боротьби зі 
старим гниллям, а на само
віддану боротьбу завжди пер
шою піде молодь».

Підкреслюючи ту ж думку, 
Ленін не раз висловлював на
дію на те, що молодь вирі
шить результат боротьби. То
му ми не на словах, а на ділі 
боремося за справжню само
стійність молоді, бо без такої 
справжньої самостійності, як 
говорив Ленін, молодь не змо
же виробити із себе ні хоро
ших спеціалістів, ні підготу
ватися до того, щоб вести со
ціалізм вперед. У ній само
стійності, у все зростаючій ак
тивності молодих сил І бачимо 
ми, комуністи, роль молоді У 
процесі революційного онов
лення світу.

Але властива взагалі молоді 
активність може стати реаль
ною силою, що перетворює 
світ, тільки в тому випадку, 
якщо вона цілеспрямована,

неминуче наступає 
веде за собою со- 
нігілізм. відхід від 
боротьби, духовний 
снобістський сго-

якщо вона набуває організа
ційних форм. Інакше вона мо
же виродитися іі іноді вирод
жується в анархічне спалахо- 
пускання, в стихійний і тому 
приречений на провал бунт 
одиночок або груп. А розчару

вання, що
за цим. 
ціальний 
суспільної 
крах чи 
центризм.

Організація молоді, як свід
чить історичний досвід, — не
обхідна умова успішної участі 
її у громадській життєдіяль
ності. Самостійність молоді, 
якщо вона об’єднана в орга
нізації. не означає її замкну
тості, відгородженості від 
старших поколінь. Навпаки, 
громадські організації, якщо 
вони прогресивні, реально за
безпечують цей зв’язок поко
лінь, включаючи молодь в за
гальну армію бійців за со
ціальну справедливість. У мо
лодіжних організаціях, як пра
вило, здійснюють поєднання 
рішення загальних завдань, 
гцо стоять перед людьми, не
залежно від віку 1 окремих 
проблем молоді, з її специ
фічними запитами та інтереса
ми. Організацією саме такого 
типу є радянський комсомол, 
п’ятдесятиріччя якого в мину
лому році відзначала прогре
сивна молодь всього світу. На 
всіх етапах будівництва ново
го світу енергія радянської 
молодґ підключалася до за
гальної творчої енергії наро-

ду, а досягнуті в ході цього 
будівництва висоти відкрива
ли все більший простір для 
всебічного розвитку молоді.

Соціальні битви XX віку, 
битви за соціалізм і комунізм, 
а також весь історичний до
свід попередніх поколінь не 
тільки збагатили знаннями 
сучасну молодь, але й вима
гають від неї високої мораль
ної відповідальності за ссе, іцо 
відбувається у світі. Сьогодні 
не можна жити Інакше, і гро
мадянська відповідальність ке
рує помислами і вчинкам» 
й’олодих людей, що виступа
ють з протестами проти но
вих воєн і агресій, проти ав
торитарних режимів за демо
кратію і гуманізм.

У минулому році світ став 
свідком серйозних виступів мо
лоді _ страйк студентів у 
Франції, що набув гігантсько
го розмаху, протести молодих 
робітників і студентіп у Фі’іі 
проти агресії СІНА у В’єтнамі, 
проти диктатури в Греції. Ви
ступ американського студент
ства, яке провело облогу Пен
тагону в кінці 1907 року, свід
чить про бурхщівий процес ра- 
дикалізації у середовищі аме
риканської молоді, про неми
нучість її участі у напруже
ній боротьбі ідей, котра йде 
сьогодні у світі.

Які ж вирішальні фактор), 
що формують сьогодні духов
не обличчя молодого поколін
ня, що впливає на його ідейну 
орієнтацію і прагнення актив
но брати участь у соціальному 
прогресі? Перш за все це ріст 
економічної могутності і між
народного авторитету свігоппї 
соціалістичної системи, між
народний комуністичний рух, 
піднесення національно-ви
звольної боротьби.

І, оцінюючи перспективи 
розвитку сучасного суспіль
ства, провідні його тенденції, ■ 
сьогодні не можна не врахо
вувати, наскільки міцні зв’яз
ки між прогресивними сила
ми І молоддю, наскільки тур
бується суспільство про мо
лодь, про її ідейне і моральне 
виховання. Саме під актив
ності молоді у всіх галузях 
Ідеологічного, суспільного і 
господарського життя своєї 
країни, від того, наскільки 
широко використовуються Ті 
творчі можливості, і залежать 
життєздатність суспільства, 
його потенціальні сили, спря
мовані на те, щоб удосконали
ти завойоване уже в суспіль
стві соціалістичному чи зруй
нувати те, що заважає прогре
су у капіталістичній формації.

Ніколи ще в історії молодь 
не була такою силою, як у 
наш час. Наш вік характерний 
гак званим «подорослішаи- 
ням» 
скажімо, з XIX 
цьому знаходять свій 
могутні революційні 
що втягують в орбіту 
ного життя найширші 
молоді всіх країн, І 
ково-іехнічної революції” зв’я
заної з підвищенням рівня 
знань тих, хто вступає у ви
робництво, із залученням 
значної частини молодих лю
дей у сферу науки, і масове 
розповсюдження інформації, 
ЩО прилучає кожного до по
дій у світі, І багато інших 
факторів.

Боротьба за молодь, за її 
ідеали, за її співробітництво 
передбачає обов’язково І тур
боту про неї, глибоке досііі- 
₽КД"Л"Я П£И',И" П духовної 
еволюції, бережне ставлення і 
розуміння молоді.

званим _ _ ________
молоді у порівнянні, 

’ • ■■ століттям. У
вираз і 
процеси, 
політич- 
перствн 

хід нау-

ЗАПИТАННЯ. Питання про 
війну і мир хвилює зараз все 
людство, в тому числі і чц,-. 
лодь. Яке значення має і 
мати у майбутньому міць 1*77 
донського Союзу і всіх соціа
лістичних краї» для відвер
нений попої світової війни?

ВІДПОВІДЬ. Відомо, що і 
утворенням соціалістичної сис
теми держав співвідношення 
економічних, політичних і ВО
ЄННИХ сил 
змінилося 
демократії . .
слабіше силу імперіалізму 
ріст національно - визвольно' 
іо руху, розпад колоніальної 
системи. Все це справляє ве
личезний вплив на напрям 
світової політики — силам ім
періалізму і мілітаризму не 
вдається розв’язати світову 
ядерну війну.

Проте було б величезною 
помилкою спрощувати пробле
му відвернення світової тер
моядерної війни і хоч на хвН’ 
лину послабити ту справді 
глобальну боротьбу за мир, 
яку очолює Радянський Союз. 
Боротьба ця ведеться по багау 
тьох лініях. Постійно пам’я* 
таючи про загрозу термоядер« 
його нападу, Радянський Со» 
юз створив надійний ракетно- 
ядерний щит. Це має коло
сальне значення для долі сві
ту. Адже у спій час, про шо 
свідчить у мемуарах колишній 
президент СІНА Д. ЕЙзсн» 
хауер, саме страх перед 
повідним ядерним ударом >•’ ,■ 
мусив американські пряпЛ 
кола відмовитися від ззетор'' 
пання атомної зброї в 1<оРс’.

Ракетно-ядерний потен-’,,ІІ'. 
СРСР, як і воєнна міць ін,|||,х 
соціалістичних країн _ У‘,аС' 
ниць Варшавського Договору 
е гарантією миру, стримує с’*'

на світовій арені 
на користь миру, 
і соціалізму. По. ... . . . f і
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ТТРОХОДИШ нічною вули
цею, а у вікнах горить світ

ло. Хтось готується до заліку, 
хтось пише листа. І так хоче
ться хоч на мить завітати туди, 
де під одним дахом з'єдналося 
стільки доль, бо ж і в пісні спі
вається, що гуртожиток — то 
пристань життя.

Та ось інша пісня, сумна мело
дія якої чується в листі учениць 
Кіровоградського кооперативної о 
технікуму: «Дорога редакціє, ми 
змушені звернутися до тебе. Допо
можи! Кінчаються заняття, а ноги 
в гуртожиток не несуть. Вихователь 
М. 10. Заєць приходить на роботу 
п’яний, робить тс, іцо йому зама
неться, без будь-яких підстав може 
образити. Є у нас кімната під но
мером сімнадцять. Ото й треба шу
кати там вихователя. Та попробуй
те достукатись туди — без толку. 
Вона закрита І вдень і ввечері. В 
корпусі № 1 живе 250 чоловік, І 
кожному потрібні увага, чуйне сло-' 
во старшого товариша.

А як хлопці можуть з нами дру-

п• • © Ш

ПРАСКА
жити, коли за цілий квартал до 
гуртожитку не можна з ними підій
ти. Попадешся на очі Зайцю — по
грожує виселити з гуртожитку. Л 
ми вже дорослі, нам по 18—20».

Була перерва, коли я прийш
ла в технікум. Аркуш у клітин
ку переходив з рук в руки. 
«Лист? Хто ж це міг? Можна 
подивитись?». Одна з дівчат 
звела брови:

— Тут все правильно. Тільки 
я б ніколи не захотіла «заїда
тись» із Зайцем.

— Чому?
— Бо зразу з гуртожитку 

вилечуі
Гарно заправлені ліжка, квіти, 

вишивки, чисті Доріжки — все не 
справляє приємне враження про 
дівчачі кімнати. «В області гурто
житок перше місце займає», — го
ворять у технікумі.

— Студентська рада добре працює?
— Лін й самі знаємо, що повинно 

бути чисто, _ відказала Світлана з 
кімнати № ЗО. — А коли вдасться 
старості розвідати, що перевірка 
має бути, тоді наводимо ще біль
ший блиск.

Звичайно, комісія залишає
ться задоволеною, вона при
скіпливо зазирає в кожний ку
точок, під ліжко І навіть під 
матраци. У неї суворий погляд. 
Та не помічає, що в гуртожит
ку немає ніяких вечорів, зу
стрічей. І телевізор більше МІ
СЯЦЯ не працює. Що на кож
ному з трьох поверхів праска 
прикута до стіни ланцюгом 
(щоб не внесли в кімнату, бо, 
бачте, їм ще ж тільки по 18— 
20 років, і, чого доброго, по
жежі нароблять). Сушити бі
лизну зовсім немає де, бо ту 
кімнату, яка раніше була від-

ведена для цього, відібрали 
під камеру схову,

До студентської ради вхо
дить і Марко Юхимович Заєць. 
І там його слово міцне. Повно
правним володарем походжає 
довгими гуртожитськими кори
дорами. Що ж робити? Захи
щати його від авторів листа, чи 
мешканців гуртожитку від 
нього?

Ось цей лист перед Марком Юхи
мовичем. Краплі поту виступили на 
лобі, дрібно тремтить цигарка. За
хищати, коли ви, Ліарку Юхимови
чу, підслуховуєте дівчачі розмови і 
зводите плітки, відказуючи почуте 
в іншу кімнату? Л пригадуєте, як 
Люда Лазуренко вибігла, щоб за
ступитися за однокурсника Генку, 
на якого напали хулігани, а ви 
стояли біля фіранки вікна і спокій
но, вдихаючи вечірню прохолоду, 
набирали номер телефону міліції. 
Та й\ВІра П’яткова з 34-ї групи, 
мабуть, не забуде,- як ви, стрівши 
її на вулиці з хлопцем, обізвали 
розбещеною дівулею. '

Два вихователі працюють у 
гуртожитку кооперативного 
технікуму. В однакових умовах, 
з одними й тими ж учнями. Та 
виходить, так, що Єлизавету 
Андріївну Шевцову звуть ма
мою, а вас вважають чужим.

Вихователь. Не варто говори
ти наскільки велика його роль.— 
Але давайте задамося іншим 
питанням: де і коли вихователь 
входив у гуртожиток через 
двері комсомолу? Чи не через 
це Марко Юхимович Заєць 
випадкова людина на посаді 
вихователя?

Ваш колега по роботі Є. А. 
Шевцова часто робила заува
ження, бо бачила, що не пра
вий ви, пробувала переконати. 
Та у відповідь чула: «Працюй
те в своєму корпусі, а до мо
го — зась».

Чому ж мовчите тепер?
— Це з 36-ої групи. Ні, ма

буть, з 30-ої. Але всього я не 
можу на себе взяти. І взагалі 
з ними неможливо працювати, 
— виривається різка фраза.

Погані, неможливі люди? Звичай
нісінькі собі юнаки і дівчата, до 
яких ви через свою байдужість і 
грубість не зуміли знайти стежку. 
Бо одного разу, зайшовши в кімна- 
ту, «не помітили», чому плакала 
Дня. Вірі категорично заборонили 
підходити до телефону. А батьки 
так чекали від доньки дзвінка...

Завтра дівчатка стануть за 
прилавки магазинів, будуть 
працювати з людьми, а їм ще 
довго буде вчуватись злий го
лос: «Дівуля, хіба не знаєш, 
що за дза квартали треба з 
хлопцем прощатись?» «Попа
дешся ще раз, я тебе з гурто
житку виселюї».

І соромно буде вам взяти з 
їх рук акуратно загорнутий па
кунок, бо вони посміхнуться, 
привітаються: «Добрий вечір».

Все минеться, забудеться, та 
буде прикро, що на тому при
чалі життя, який зветься гурто
житком, не відчули батьків
ського тепла, людяності, доб
роти.

Л. ПОПРАВКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

САМІ СОБІ 
АРТИСТИ
ЦІКАВІШИЙ
ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО

Художню самодіяльність Тншківського 
Будинку культури добре знають в сусідніх 
селах Мартинівці, Марковій, Гаївці, Лип- 
няжці, бо аматори часто навідуються туди 
з концертами. В. Богоріл, А. Дудник, 
Т. Грощенко, Н. Немцова, В. Я цеп ко та ін
ші учасники самодіяльності, яких очолює 
завідуюча Будинком культури Зінаїда Ку
ликова, постійно відточують свою майстер
ність. 1 кожний попий концерт цікавіший 
від попереднього

В. КОРОБКО, 
сількор.

40 РОКІВ НА СЦЕНі
Драматичний колектив клубу залізнични

ків станції Долинська порадував односель
ців виставою М. Старицького «За двома 
зайцями».

У виставі взяли участь як ветерани сце
ни Людмила Марківна Колос, Євдокія Фе
дорівна Маломуж (у художній самодіяль
ності вона понад сорок років), так і моло
ді аматори-комсомольці — художниця рай- 
побуткомбінату Олександра Юркевнч, 
працівник районного Будинку піонерів 
Ніна Царенко, колгоспник артілі «Друж
ба» Сергій Пугач та інші.

Режисер _ вчитель Долинської школи 
робітничої молоді Григорій Мірошнии.

В. ЯРОЩУК, 
студент Дніпропетровського уні
верситету.

РАЗОМ З ЛЕКТОРАМИ
Завжди людно буває на концертах, з 

якими виступають культармійці села Ган- 
нівки Новоархангельського району. Агіг- 
культбригада цього села у минулому році 
виступила перед хліборобами близько со
рока разів. Зараз учасники самодіяльності 
виїздять у сусідні села разом з лекторами, 
які роз’яснюють хліборобам рішення лис
топадового Пленуму ЦК КПРС і жовтне
вого Пленуму ЦК КП України.

В. СУСЛЕН КО, 
% працівник районної газети.

На фото: культармійці (зліва направо) 
В першому ряду Валентина Працьовита і 
Ніна Куценко, в другому ряду — Пилип 
Дорошенко, Людмила Шепета, Анатолій 
Дунай.

Фото автора.
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ДАЙТЕ
ВІДПОВІДЬ
Читсщьна аннета 
„МОЛОДОГО КОМУНАРА**

I. КОРОТКО ПРО СЕБЕ:

а) Скільки Вам років?---------------------- ■

б) Де Ви працюєте, вчитеся? —————

в) Вата освіта------------------------------- ——

г) Ваша громадська робота-------------------- -

II. ВАШЕ СТАВЛЕННЯ ДО ГАЗЕТИ:

а) Скільки років Ви читаєте «Молодий

комунар»?................................-

б) Ви передплачуєте «Молодий комунар»

чи купуєте в кіоску?--------------------------- -

в) Які ще газети (журнали) Ви читаєте?

г) Чи подобається Вам оформлення «Моло
дого комунара», фотографії, малюнки?

III. ЯКІ ТЕМИ ВАС НАЙБІЛЬШЕ ХВИЛЮ
ЮТЬ? Підкресліть: молодь і ленінські запо
віти; молодь і наукова організація прані) 
юні господарі землі; сім’я і школа; батьки і 
діти; справи шкільного комсомолу; жиггя 
піонерського загону; люди з країни муж
ності; історія комсомолу; розповіді з брат
ніх республік; твій зарубіжний ровесник) 
хроніка міжнародних подій; досвід комсо
мольської роботи; політична освіта; новобу
дови; художня самодіяльність; відпочинок 
молоді; цікаві люди, цікаві долі; пригод
ницькі розповіді; фізкультура і спорт; 
пам’ятники старовини; наш календар; охо
рона природи; мистецтво і література; 
дружба і кохання; із зали суду; колекціону
вання.

IV. ЯКІ ТЕМИ, НА ВАШУ ДУМКУ, ГАЗЕТА 
ПІДНІМАЄ РІДКО І НЕДОСТАТНЬО
ГЛ И БО КО?------------------------------------------.

V. ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ ВИ В ПЕР- 
ШУ ЧЕРГУ ДІЗНАЄТЕСЯ З «МОЛОДО
ГО КОМУНАРА» ЧИ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
(ЯКИХ САМЕ)?-------------------------------------

(Див. на звороті).

лп реакції і мілітаризму. Од
нак, в арсенал 
від страшної 
входити не тільки 
ще й інші засоби, 
них є пропаганда 
яка здатна згуртувати і згур
товує сьогодні сотні мільйонів 
людей різних політичних по
глядів і переконань. І тут 
серйозна роль, як і в боротьбі 
за соціальний 
нізм, повинна 
лоді.

Софійський ____ __ _ .
тиваль молоді проходив «під 
знаком В’єтнаму». Уже стали 
міцною традицією виступи мо
лоді проти війни. Світова гро
мадська думка — могутня си
ла. 1 ми були не раз свідка
ми того. як пасували перед 
цією силою мілітаристи. Але 
для того, щоб сила ця не по
слабшала, треба зміцнювати 
її науковим знанням законів 
суспільного розпитку, аналі
зом Історичних і сучасних про
цесів. Залучений молоді до 
знання соціальних законів до
поможе їй зрозуміти ідейного 
противника, що дуже важли
во, вивчити і зрозуміти його 
психологію, такти, у І вироби
ти найбільш ефективні коїпр- 
засоби у боротьбі за мир.

Марксисти абсолютно 
знають положення про 
соціальній перебудові 
можуть сприяти тільки 
Марксисти прагнуть до 
устрою життя, при якому ос
новним джерелом суспільного 
багатства буде гармонійний — 
духовний і фізичний — розви
ток особистості, творчий І мо
ральний потенціал кожного 
члена суспільства. Це І повни-

захисту миру 
війни повинна 

зброя, але 
Одним з 

ідей миру,

прогрес і гума- 
належатн мо-

Всесвітній фсс-

не ви
те. шо 

сні гу 
війни, 
такого

на враховувати молодь у своїй 
боротьбі за соціальний про
грес І за мир на нашій пла
неті.

ЗАПИТАННЯ. У паш час за 
8—10 років кількість нагро
мадженої інформації подвоює
ться. Чи зможуть люди, а 
особливо молодь, у майбут
ньому освоювати цей безкінеч
но зростаючий ланцюг інфор
мації’ Як зміниться методика 
нлвіїння у школах і вузах?

ВІДПОВІДЬ. Проблема за
своєння бурхливо зростаючого 
потоку інформації, проблема 
розриву між кількістю інфор
мації і можливостями людини 
сприйняти її висуває ряд 
принципово нових завдань д.чн 
освіти. Але справа не тільки 
у засвоєнні обсягу інформації, 
традиційна педагогіка з її 
дидактичними принципами 
уже не може упоратися із 
справою виховання динамічно
го типу мислення, необхідного 
молоді для того, щоб ровбра
тися в тих складних і надзви
чайно мінливих ситуаціях, кот
рі сьогодні пропонує їй життя. 
Значить, необхідно шукати но
ві ефективні методи навчання, 
які дозволили б вирішувати 
завдання освіти на рівні, що 
відповідає нинішньому стано
ві науки. Однією з цікавих 
спроб у цій галузі є програмо
ване навчання. У деяких краї
нах застосовуються так звані 
навчаючі машини. Вони вико
нують роль сполучної ланки 
між учнями і упорядниками 
програми. Такі обладнання 
економлять працю і дають 
можливість передавати знання 
необмеженій кількості учнів. 
Забезпечуючи контроль за

правильністю підповіді. Елект
ронні репетитори подають ма
теріал не тільки у письмовій 
формі, але й у звуковій, що 
різко підвищує ефективність 
сприймання знань. Істотний 
вплив на зміну методики на
вчання зможе справити, на 
мій погляд, використання в 
школах і вузах таких засобів 
навчання, як учбове кіно, те
лебачення і Магнітофонні кабі
нети.

ЗАПИТАННЯ. У яких галу
зях суспільних наук, на Ваш 
погляд, молодь може з най
більшою повнотою прикласти 
свої сили, свою творчу ініціа
тиву?

ВІДПОВІДЬ. Суспільні нау
ки, як розуміємо їх ми. марк
систи, є „інструментом люд
ського пізнання, який забезпе
чує у соціалістичному сус
пільстві використання досяг
нень науково-технічного про
гресу на благо людства. Ці 
науки вказують шлях до вирі
шення протиріч як успадкова
них від минулого, так і тих, 
що виникають у ході розвит
ку, вони сприяють удоскона
ленню соціальної системи, а 
отже, і суспільному прогресу. 
Ось чому такий пеликий інте
рес молоді до соціальних наук, 
авторитет яких сьогодні не
ухильно зростає.

Молодь може застосувати 
свої сили, безперечно, у всіх 
галузях соціальних наук, але 
мені хотілося б звернути її 
особливу увагу на педагогіку 
і викладацьку діяльність. Чо
му? Та тому, що тяжко назва
ти галузь соціальної діяльнос
ті, яка б справляла безпосе
редньо глибший пилив на нсе 
комуністичне майбутнє наших

людей, ніж виховання моло
дого покоління. І мова йде не 
тільки про те, що сучасній пе
дагогіці, як і будь-якій іншій 
науці, потрібні кваліфіковані

■ рекомендації, котрі допомо
жуть удосконалювати систему 
освіти, її структуру, програми 
і методи.

Питання про педагогіку, як 
про практичну діяльність — 
серйозне питання, що перестук 
пає межі тільки науки. Його 
зміст набагато глибший, це 
підкреслював Ленін, який пря
мо зв’язував становище вчите
ля з соціальною системою 
суспільства. Можна створити 
сучасні школи, прекрасно об
ладнані, оснащені приладами, 
лабораторіями, словом, всім 
необхідним для засвоєння 
знань, можна ретельно пере
глянути і створити нові про
грами, але не одержати висо
кого педагогічного ефекту, як
що справа освіти буде знахо
дитися ч руках посередніх І 
байдужих вчителів.

Відповідальність за сучасне 
і майбутнє своєї країни, за 
соціальний прогрес у світі пе
редбачає обов’язково відпові
дальність за те, наскільки ос
віченим, духовно і морально 
багатим виростає наступне 
покоління. Надзвичайно наж- 
лизо не тільки передати тим, 
хто вступає в життя, знання, 
але й закласти моральний 
фундамент, виховати в них 
громадянські почуття, ту від
повідальність, котра спонука
тиме їх у свою чергу виховати 
наступні покоління. Ця спад
коємність громадянських і мо
ральних ідеапів _ запорука 
успіху в наших битвах за со
ціальний прогрес.

(АПН).

ЩО 
нового?

Численну армію любителів 
футбола завжди цікавить, які 
заходи вживаються для ще 
більшого розвитку цієї гри в 
нашій країні Відповіді на ні 
питання дає проект положен
ня про чемпіонат 1969 року, 
затверджений президією Фе
дерації футбола СРСР. Ось 
які зміни він передбачає.

Взято курс на скорочення 
кількості команд першої гру
пи. Це сприятиме підвищенню 
класу гри футболістів. Чем
піонат нинішнього року стане 
перехідним етапом у цьому 
питанні. Двадцять команд ви
щої ліги, за підсумками ми
нулого сезону, будуть поділе
ні на дві підгрупи. До першої 
з них увійдуть: «Динамо» 
(Київ), ЦСКА, «Динамо» (Мо
сква), «Чорноморець» (Оде
са), «Нсфтчі» (Баку), СКА 
(Ростов-на-Дону). «Зоря» (Лу. 
ганськ). «Арарат» (Єреван), 
«Пахгакор» (Ташкент). «Урал
маш» (Сьердлопськ): до дру
гої «Спартак» (Москва), «Тор
педо» (Москва), «Динамо» 
(Мінськ). «Днчамо» (Тбілісі), 

.«Локомотив» (Москва), «Зе
ніт» (Ленінград), «Шахтар» 
(Донецьк). «Кайрат» (Алма- 
Ата), «Крила Рад* (Куйбч- 
шев), «Торпедо» (Кутаїсі).

Після змагань у підгрупах 
по сім перших команд з кож
ної знову в два круги розігра
ють звання чемпіона. Під чав 
другої стадії розиграшу коман
ди з однієї підгрупи не зустрі
чатимуться між собою, їм за- 
рахопу--.ітиму \ ься результати 
матчів у попередніх іграх. Ін
ші шість колективів у чотири 
круги на таких же умовах ви
борюватимуть лише дві путів
ки у вищу лігу.

Таким чином, у 1970 році до 
вищої ліги входитимуть 17 
команд, у тому числі 14, що 
розігруватимуть нагороди ни
нішнього чемпіонату на дру
гій стадії, два переможці тур
ніру шести і найснльнішнй ко
лектив другої групи кла
су «А».

Відбудуться зміни і в рози- 
гртиу першості країни серед 
команд другої групи класу 
«А*, в якій виступає і кірояо- 
градська «Зірка». Нині, як і 
торік, вони будуть поділені на 
чотири підгрупи, але, на від
міну від минулого року, дні 
підгрупи будуть укомплектова
ні колективами Російської 
Федерації, одна _ виключно 
українськими командами та 
одна — командами союзних 
республік.

У 1970 році кількість команд 
другої групи буде доведена до 
36— 40 (замість 84, як цс е 
зараз).

Лише переможцям підгруп 
буде надано право розіграти у 
фіналі єдину путівку до вищої 
ліги зразка 1970 року. Місце у 
другій групі збережуть ті ко
лективи, що займуть ниніш
нього року перші шість — пі- 
сім місць у своїй підгрупі. До 
них у наступному році приєд
наються також чотири аут
сайдери з першої групи.

Нині у класі «Б», де нашу 
область представляє олек
сандрійський «Шахтар», теж 
буде взято курс на скорочення 
кількості учасників рознгрви-у.

Отже, в нових умовах про
битися у вищу лігу або при
наймні залишитися в другому 
чи третьому ешелоні буде 
значно важче, ніж до цього.
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(Закінчення анкети’«ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ»).

VI. МАТЕРІАЛИ ЯКИХ ЖАНРІВ ВАМ НАЙ
БІЛЬШЕ ПОДОБАЮТЬСЯ? Підкресліть: 
нарис, передова стаття, критична кореспон
денція, інтерв’ю, репортаж, фейлетон, опо
відання, вірш, байка, по слідах листа. '

ЯК ви ВВАЖАЄТЕ — ДОСТАТНЬО ЧАС
ТО «МОЛОДИМ КОМУНАР» ВИСТУПАЄ 
З КРИТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ?

К
«справжнє життя». Не біда, що уявлення

VII. ЯКІ МАТЕРІАЛИ З НАДРУКОВАНИХ У 
1968 РОЦІ ВАМ НАЙБІЛЬШЕ ЗАПАМ’Я-

Т АЛ И СЯ? ----------------------------------------------

VIII. НАЗВІТЬ ПРІЗВИЩА АВТОРІВ «МОЛО
ДОЮ КОМУНАРА», ЧИЇ ВИСТУПИ ВАМ 
НАЙБІЛЬШЕ ПОДОБАЮТЬСЯ?

А ІОРІШНЬОМУ майданчику, підібгавши босі нош 
з натягнутим на коліна подолом плаіття, прилаштува
лася на дитячому стільці білява І вся якась граціозна 
студентка Біта.

На блакитній табуретці сидить її подруга — піонер- 
вожата Жанна, грудаста коротуха з патлатою, як у 
Бетховена, головою і і рубим чоловічим голосом.

Біля Ж.гнни отирається шестикласниця Наталка, 
іоненька, як лозинка, великоока і великоголова.

Нижче/ на пощерблених східцях ганку, на яких лише по
декуди збереглися сліди фарби, розташувалося чоловіче то
вариство:

Славко, по прізвиську І ном, — засмаглий здоров’як з при
щавим, як бугристий лимон, обличчям;

брат Віти — Валерка, сухорлявий жилистнй десятикласник; 
Рослин напівлежить на голій сітці ліжка, яке стоїть під 

вікном.
Є ще Інгул. Валерка весь час возиться з ним. Кругломор- 

де цуценя з обвислими вухами із породи вівчарок повзає по 
Валерчпних колінах, скавучить від задоволення, хапає за 
руки, тягне штанину.

— Ви подивіться, які у нього кінцівки! _ Валерка на доло- 
велнку пухлу лапу, а Інгул в цю мить 
його. — От буде собацюраї 
«кінцівку».

ні зважує не в міру і 
намагається вкусити і

Славко теж пробує
— Важка. 
Подвір’я загиснено

ни нещодавно почали __ ... ___  __ ......._
зо, на каркасі приміщення тріщнть-іскриться електрозварка, 
гудугь машини, перегукуються робітники, співають дівчата, 
А ниньки вечір, на агреТатному тихо і пусто, лише в лунких 

огорожею з дощок повис кран,

між двох цехів агреіатного заводу. Во- 
будуватися, і вдень там гримить залі-

IX. ЧИ БУЛО У ВАС КОЛИ-НЕьУДЬ БА
ЖАННЯ НАПИСАТИ ДО «МилодОі О 
КОМУНАРА»? ЯКЩО БИ Не НАПИСА

ЛИ, ТО ЧОМУ? ------------------------------ ------

X. ДО УВАГИ УЧЬІВ. Ваше ставлення до сто
рінки старшокласників «Вітрила»? дкою б 
Ви хотіли оачити 11 в цьому році? Чи вдала 
її назва? Як ои Ви назвали цю сторінку?

XI. ДІВЧАТА, ЖІНКИ! Що б Ви найближчим 
часом хотіли зустр.ти в «Молодому кому

нарі»? --------------------------------------------------

ХП. ВИ ОДЕРЖУЄТЕ «МОЛОДИЙ КОМУ
НАР» В ДЕНЬ ЙОГО ВИХОДУ ЧИ

ПІЗНІШЕ?______________________________

Х1Н. ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ДОДАТИ ВІД СЕБЕ?

XIV. ЯКЩО ХОЧЕТЕ, ПОСТАВТЕ СВОЄ ПРІЗ
ВИЩЕ, ІМ’Я И ИО-ЬАТЬКОВІ ТА ДО

МАШНЮ АДРЕСУ. —

ЗАПОВНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЦЮ АНКЕТУ 1 НА
ДІШЛІТЬ НА АДРЕСУ: М. КІРОВОГРАД, ЬУЛ. 
ЛУНАЧАРСЬКОІ О, 36, РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МО
ЛОДИЙ КОМУНАР».

НА КОНВЕРТІ (МОЖНА БЕЗ МАРКИ) ЗРОБІТЬ
ПОМІТКУ «АНКЕТА».

ПОКАЗУЄ К1РОВОІРАД

НЕДІЛЯ, 12 січня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для школярів. (М). 9.15 
_  Геленэвивн. (М). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Музичний кіоск». (Дї?.
10.30 — «В гостях у новорічної
ялинки». (М). 11.45 — «Наша
афіша». (К). 11.50 _ «ТЕК-69».
12.20 — До 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна. «Краіо 
оновлений мій». Музична ком
позиція. (Львів). 12.30 — «Жияе 
у місті художник». (Харків). 
13.00 — Першість СРСР з хокея 
з м'ячем. «Динамо» (Москва) — 
СКА — (Свердлонськ). У перер
ві — телевізійні новини. (М). 
14.45 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 15.00 —
Першість СРСР з фігурного ка
тання. Показові виступи учас
ників змагань. (Ленінграді.
17.30 — До 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна. «Ленін в 
поеіії». (К). 18.00 — «Серце, по
дароване людям», іхіноііарне. 
(Кіроширад). 18.10 — «іисірою 
мовою плаката». Репортаж з 
виставки (К). 18.30 _ Програма 
кольорозого телебачення. (М). 
20.00 — «Сім днів». Міжнарод
на програма. (М). 20.45 — «Та
ланти твої. Україно». (К). 21.0 
— Кіножурнал та художній 
фільм «Без вини винуваті». (К). 
23.10 _ «Камертон доброго на
строю» (Львів).

Гуцульського ансамблю пісні і 
танцю. (К). 20.30 _  Інформацій
на програма «Час». (М). 21.15 — 
По ленінських місцях. «Декрет 
про пам'ятники Республіки». 
(М). 21.45 — Програма кольо
рового телебачення. (М). 22.30 — 
Ленінський план пропаганди. 
«Слідами ленінських докумен
тів». (М).

ВІВТОРОК, 14 січня. Перша 
програма. 11.00 _ «Аркадій Рай- 
кііі». Художній фільм. (Кірово
град). 17.25 — «Старт-69». Теле
журнал. (Донецьк). 17.55 — Фо- 
тохвилннка. (К). 18.00 — Для 
школярів. «Це треба знати». 
«Поговоримо про...» (Дніпро
петровськ). 18.30 _ Пропаган
дисти ленінської школи. «А. Д. 
Цюрупа». (М). 19.00 — ТелевІс- 
ті. (К). 19.20 — «Аркадій Рай. 
кін». Художній фільм. (Кірово
град). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 —
Камерні вечори. (К). 22.05 —
«Папіросниця з Моссе іьпрому». 
Художній фільм (К).

Друга програма. 19.20 — «П'я- 
тирі іку — достроково». Еконо
міє ги за круглим столом. (Дні
пропетровськ).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 12 січня. 9.00 — Тім. 
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Телевізійні новини. (М). 9 30 — 
«Будильник». (М). 10.00— «Му
зичний кіоск». (М). 10.30 — «11
гостях у новорічної ялинки». 
(М). 11.50 - «ТЕК-69»'. (К).
12.30 — «Живе в місті худож
ник». (Харків). 13.00 _  Хокей:
«Динамо» (Москва) — СКА. 
14.45 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 15.00 — Пер
шість СРСР з фігурного катан
ня. (Ленінград). 17.30 _ До 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна «Ленін в поезії». (К).

. цехах цвірінчать горобці. За 

. стомлено звісивши гак над 
залізобетонними плитами...

За цегляним муром, який 
незабаром зламають разом 

. Із старезним будинком, — 
безперервний тупіт каблуків 
по асфальтовому тротуарі. 
У провулку перехожих мало, 
але тупіт не припиняється.

Хлопці вигадали гру. Як 
тільки наростає тупіт, вони 
слухають, затамувавши по
дихи.

— Дядько! _ нарешті пер
шим констатує Валерка, що 
володіє найбільш витонче
ною фантазією. — Товстий. 
З портфелем і червоним но
сом. 1 з пузом!

— Схоже па правду! — 
згоджується Наталка, і очі 
в неї блищать.

Славко теж не заперечує: 
кроки поважні, важкі. Вони 
можуть, звичайно, належати 
солідній підтоптаній людині, 
яку весь час мучить задиш
ка. А ось портфель і ніс — 
це ще невідомо!

— Запитаємо! _ Валерка 
протягує руку.

Запитувати ніхто не хоче.
Гном, як завжди, грає обережника.
— Це кінь, хлопчики! — повідомляє Ростик.
Валерка і Славко одночасно зриваються з місця і біжать 

до огорожі. За ними — Наталка, за Наталкою з радісним 
скавучанням скаче Інгул. Хлопці чарапкаються, лягають жи
вотами на широкий гребінь, виглядають на вулицю. З-під 
ніг сиплеться подрібнена цегла.

— Хлопчики, підсадіть! — жалібно проситься Наталка.
Та Валерка і Славко, наче поглухли. Ось вони повертають 

голови, ніс до носа, немов обнюхують один одного, і разом 
регочуть, клубками скочуються на землю. Разом з уламками 
цегли падають шматки засохлого розчину, бите скло, скав
чить Інгул, якому придавили «кінцівку».

— ХлопчикиЕ. — благає Наталка, згораючи від цікавості. 
Валерка підсаджує її. Славко звалюється на ліжко, поруч 

з Ростиком, регоче.
— Ну. так що ж?.. — Не витримує Жапна. — Кажи!
— З портфелем, ха! З червоним носом! Ой, тримайте мене, 

помру! — аж присідає Славко.
Наталка на огорожі теж сміється, тоненько, пискляво, і, 

нарешті, оголошує:
— Це тітка Шура...
Високо в небі тягне білий слід реактивний. Самого літака 

не видно, а слід, схожий на довгу загострену піку, все роз
тає, знизу немов пухне і розпливається.

Всі заворожені, спостерігають за польотом.
— Ех, крас-с-а! _ виривається у Валерки.
А Славко, мовчить. Всі його оповіді про «мореходку», куди 

пін збирається еступнтн після школи, все, вичитане в книж
ках про шторми. Південний Хрест, сорокові «гримучі» мери
діани — все це, звичайно, блідне перед ним видовженим у 
високості списом, на гостринці якого ледве вловлюється 
срібна цяточка. Тому Славко іі мовчить. Що тут скажеш? 
Славко, між іншим, знає виключно все: і на якій посудині 
буде плавати, і які добрячі вдяганки привезе з-за кордону, 
і навіть скільки «рупій» одержувати буде. А Валерка нічого 
не знає. Одного разу, коли хлопці сиділи, як зараз, на ган
ку, він заявив, що махне на молібденовий ^комбінат, на бу
дову, а пізніше виявилося, що бути геологом — немає нічо
го кращого, 1 що потрапити в партію шукачів зовсім не
важко.

Валерка дивиться на вікно, де з-під розсунутих фіранок 
виглядають лапаті, зелені з багрянистістю, листя беюнії. Ні 
батька, ні матері немає вдома, і Валерка сміливо дістає ко
робку «Шипки». Всі «чоловіки» закурюють. Навіть Ростик, 
який тільки-но перейшоц у дев’ятий.

— А я Ганні Трохнмівні скажу! _ тріумфує Наталка.—Ага! 
Ростик хвацью цвнркзє крізь зуби.
— Одержиш: Ясно?
— От би хоч разок глянути на нашу землю звідти! — мрій

но озивається Віта, підперши підборіддя кулаками. _ " 
вона, га, хлопці?

— Великі! — глузливо пояснює Валерка.
— Кругла, — уточняє Славко. — 1 крутиться. Ви вже 

ходили це, Натко?
— Якби я була хлопцем — відповідає Наталка, _ я 

ла б тільки у космонавти.
— Скільки вас таких на кілограм іде?
_ Фі, задавака ги, Гном.
Славко бережно кладе недопалену сигарету на раму ліж

ка і простує до гиді. Вонт стоїть серед двору, і хлопці час 
від часу тренуються, демонструючи вправність і силу. З дво
ма пудами Ставці майже нічого робити. Вижимає лівою І 
правою, підкидає і ловить на льоту.
' Валерка і Ростик, забувши про літака, ревниво вловлюють 
кожен рух. Тут із Славкою нікому більше змагатися: міц
ний, як віл, плечі могутні, руки короткі, чіпкі.

Після Славка підходить Валерка. Гирю підкидає він з на
тугою, пробув впіймати її на льоту, але залізна штуковина 
кожного разу падає, залишаючи на місці падіння вм’ятину, 
величиною з полумисок.

— Все подвір’я злопатиш, — морщиться Віта. _ Не мо
жеш — не берись

Нічого... — важко дише Валерка. — Навчуся.
Валерка впергий. Загартовує себе, готує до вступу в
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ПОНЕДІЛОК, ІЗ січня. Перша 
програма. 17.20 — Для дітей. 
«Сонечко». (Одеса). 18.00 — Те- 
леагентство «Піонерія». (К). 
18.30 _ Ленінський університет 
мільйонів. Основи марксистсько- 
ленінської філософії. «Протиріч
чя як джерело розвитку і руху». 
(М). 19.00 — Телевісті. (К). 19.29 
— «Пам’ятники любові». Теле
нарис. (Львів). 19.40 — Концерт

18.03 — «Серце, подароване лю
дям». Кіноварне. (Кіровоград). 
18.10 — «Мовою плаката». (К). 
і 8.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 20.00 _ «Сім 
днів» Міжнародна програма. 
(М). 20.45 — «Таланти твої. Ук
раїно». (К). 21.30 — Художній 
фільм «Весна на Одері». 23.10— 
«Камер гой доброго настрою». 
(Львів).

«справжнє життя». Не біда, що уявлення про нього у Ва- • 
лерки досить-таки туманне; Головне — готуватися,

_ Давай, Ростик, твоя черга, — говорить Жанна.
Ростик кривить тонкі капризні губи.
— Охота була... залізо тягати!
І спльовує: цвнрк! Він взагалі часто клюється, цей Рос

тик. Зуби в нього прорізуються чн що?
— Він морозиво любить, _ вставляє шпильку Наталка. — 

Навіщо йому гиря?
Вдалині хрипко і натужно прокричав тепловоз. Клен біля 

ганку сонно ворушить махровим віттям. Горобці вилетіли з 
цеху, і зараз там тиша. Тільки чути, як з висоти падають 
краплі...

— А я завтра в табір їду, ага! — задається Наталка.
— Ну й котись, —’бурчить Ростик. — Скатертиною стежка! 
На одну ябеду в дворі менше буде.
— Ростик, невже я ябеда? —
— Ще й яка!

4 — 1 ні, ясно! Я справедлива.
— Вірно, — підтримує Наталку Жанна. — Комсомольці, 

а курять!
Валерка з перебільшеною увагою і напускним подивом, 

наблизившись, починає мовчки розглядати Наталчнну голо
ву. Придивляється збоку, щупає над нею пальцями повітря, 
немов здійснює заклинання чн шукає щось. Підіймає навіть 
кіску, що нагадує мишачий хвостик, зазирає під неї.

Наталка, немов загіпнотизована, дивиться на чаруючу над 
головою руку.

Ти — що? , 
Валерка випрямляється. Засунувши руки глибоко в 

ні, здивовано здвигує плечима:
Не бачу. Не відчуваю. Дивно, дуже дивно...

_ Чого не бачиш? 
розуміє Наталка.

— Німба. Того, що 
тих буває...

Всі сміються, навіть На
талка.

Потім Ростик бере велоси
пед, приставлений до огоро
жі, і починає виписувати 
крути та вісімки по по
двір’ю.

— А що, хлопчики, неправ
да, скажете? Комсомольці ви 
чи ні? — повертається Жан
на до розпочатої розмови.

_ Ми — несвідомі комсо
мольці, — відповідає Валер
ка, глянувши на Славку, 
зайнятого вивченням подря
пини на лікті.

— Що цс за категорія?
— Нецікаво, тому й несві

домі. Є ще запитання?
_ Комсомол, хлопчики, цс 

не кіно і не спортсекція, — 
повчально, як на зборі дру
жини, говорить Жанна. — 
Розтсренділися: нецікаво, не
цікаво....

— Ну — а якщо скучно? Засідання, металобрухт, двійки... 
Знову — двійки, засідання, збір металобрухту і макулатури. 
Одне й тс ж. Нудьга зелена!

— От в громадянську чн у Вітчизняну... — вставляє Слап- 
ка, не підіймаючи голови.

— Від вас самих залежить, товариші хлопчики...
— Так всі кажуть, що, мовляв, від нас залежить, — про

довжує Валерка. — А що тут придумаєш? Організувати ви
лазку в ліс чи екскурсію? Багаття розвести, рибку половити? 
Теж мені за-хо-дн!

— А що, невже погано?
— Гра в бірюльки!
— Хлопчикам, Жанно, потрібні подвиги, — знову кидає 

шпильку Віга.
_ Пхе! — кривиться Валерка. — Не обов’язково. Просто, 

щоб — справа жива!
А навчання, скажімо, не діло?
— А ви знаєте, що я куплю на свою першу зарплату? — 

інтригуюче запитує Валерка.
— Корочки? _ Наталка питально дивиться на Віту.
— Черевики, ясно? — пояснює Віта.
— Обмежений ти тип, Гном, — каже Валерка, — тряпужник. 
Ставко не ображається.
— А ти що? Може, відмовився б?
— Ні, чому ж? Але _ нудно ось так... А ти що купиш, 

Вітка, — звертається Валерка до сестри. — Плаття-модсрп?
— Чому платгя? — піднімав Вітка тонкі брови.
— Тому, що коли жінці приходять у голову мисляча са

мосвідомість, її перша думка — про нове платгя.
— Звідки ти взяв? — дивується Віта.
— У Гейне. Добре сказано, правда?
— Так, добре! — погоджується Жанна і додає з удава

ною байдужістю:
— Баби — вони всі такі. Наталко, заткни вуха!
— А чоловіки? — Віта переводить погляд на Славка. — 

Ось він сидить і облизується, мов кіт, у передчутті задово
лення! Теж — муж-ж-жчнна!

Славка насмішкою не пройняти, він, як броня. Широко 
посміхаючись, підносить до рота пальці, складені пучком, 
чмокає.

— Корочки — люкс!
Ростик — і той презирливо спльовує.
— Ну, звичайно: міщанство і тому подібне, — передбачаю

чи заперечення, каже Славко. — Але не всі такі. Розводять 
про високі матерії, а кожний про себе метикує, як би кусень 
побільший відхопити. Я цс знаю!

— Ти за всіх не розписуйся, зрозумів, теоретик? — встав
ляє Валерка. _ 1 не ображай... рід людський.

— А що — неправда? — схоплюється Славко, 
йому не відповідають.
Гном дивиться на дівчат і навіть на Ростика, шукаючи 

підтримки. Але всі чомусь мовчать, і цс мовчання якесь 
неприємне.

— А що б ти купив, 
Та Валерка немов не

шись, ривком підіймає 
лнччя почервоніло від 
жме.

На станцію з ревом ___  _____
стукуюгь на стиках колеса І гуде земля.

Був вечір, і товариство сиділо на ганку...

Федір НЕПОМЕНКО
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Валерка? — нагадує Наталка.
чує. Він підходить до гирі. Примірйв- 
її до плеча і, видихнувши, жме. Об- 
натуги, але Валерка, зціпивши зуби, 

влітає состав. Чути, як розмірено ви

Переклав з російської Валерій ЮР’ЄВ.

УВАЗІ ВОСЬЛНІКЛАСНИКІВ
В газеті за 9 сі іня ц. р. умова задачі № 10 вступної контроль

ної роботи до ЗМШ з технічних причин читається нерозбірливо. 
Повторюємо слова, які замінюють числа," в діленні (зверху вниз): 
СВИНИНКА, СААВСК, ООАПОК, ПУСТО. ТУ1ІППА, УАПОКТ 
СУИКО. - . . ..
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