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ЗДРАСТУИ, ВЕСНО!
З ранку ще держався морозець, а за годипу-дві побігли 

кпііітаїїівськнмн вулицями, вниз до станка, дзвінкоголосі 
стрункії.

Біля Будинку культури Капітанівського цукрозаводу
гамірно: школярі, молодь, робітники і робітниці .зібрали
ся на свято проводів зими.

М’піть. видзвонюючи сріблястими переборами дзвіноч
ків, .тройка сірих коней. Дід . Мороз, Снігуронька, Зима 
прощаються з присутніми. А навстріч несеться на тройці 
уквітчана, закосичена Весна. Сани зупиняються. Зима 
(операційна медсестра Капітайівської лікарні Катерина 
Салііі) вручає Весні (Аллі Черпусі) хліб-сіль.

Дід Мороз (секретар комсомольської організації Каїїі- 
танівського МПТУ-10 Анатолій Шевченко), Снігуронька 
(учениця середньої школи Галя Захарченко) роздають 

' дітям дарунки. А згодом зникають за рогом. Весна їх 
- проводить в далеку дорогу. Люди прощаються з Зимою, 

вітають Весну.

II а фото- на тройці через селище. 
Фото АВТОРА.

м. ііовомиргород.

з того часу життя колгоспної 
комсомолі’! стало змістовнішим, 
цікавішим. Ліолодь відчула, що 
вона — чимала сила в артілі. І 
правління артілі теж почало 
більше довіряти молодим вироб
ничникам, ставити їх на відпо
відальні ділянки роботи. Есе це 
комсомольці артілі заслужили 
своєю сумлінною працею.

Ось і тоді, в кінці минулого 
року, коли в колгоспі створюва
ли нову молочно-товарну ферму, 
доярками підбирали в основно
му молодих колгоспниць. Охоче 
пішли на ферму Олена Карпен
ко, Галина Кущова, Клавдія 
Вертута. Раніше ясі воші пра
цювали в ланці. Колектив ком
сомольської ферми зобов’язався 
надоїти від кожної корови по 
гри тисячі кілограмів молока. Є 
всі підстави сподіватися, що

'ЗАКІНЧИЛИСЯ збори.
" залишилися псімох. Сім чле
нів тільки-но обраного комітету 
комсомолу. Деякий час піхто з 
пас не наважувався порушити 
мовчанку. Кожний ще і ще раз 
повертався в думках до зборів, 
на яких комсомольці гостро кри
тикували комітет, звинувачува
ли у пасивності. Склад коміте
ту Обрали повий. Обрали пас, і 
тепер ми зважували, чи зможе
мо відповісти на довір’я ровес
ників справжніми ділами, повес
ть їх за собою, розбудити їх 
ініціативу. Тож кожен із пас в 
той час ніби примірював відио- 
яідно до своїх здібностей і 
вміння ту частину громадської 
роботи і обов’язків, які па нас 
лон зали збори.

Відтоді минуло кілька років.
Нелегко складалися добрі тра- . .........    _..............
ниції колгоспної комсомольської, доярки додержать свого слова, 
організації. Можливо, комітет, «------ — - ...........---
який тоді обрали, і не повністю 
справився із своїми обов’язка
ми, бо, по суті, доводилося по
чинати все спочатку, але якраз

Зараз у багатьох з них щодо
бовий надій сягає за десять кі
лограмів. Олена Карпенко що
доби надоює по 13 кілограмів, 
Клавдія Вертута — по 11 кіло- г. 1ВЛНЧЕНКО.

БЕЗСМЕРТЯ
ЗДОБУТЕ * »

в ПОЛУМ’Ї

керує стрем.тіння до

це могутній Імпульс, 
нас жити в бо-

ДО 75-Р1ЧЧЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
СЕРГІЯ ЛАЗО

В 1918 — 1919 роках проводить 
підпільну роботу в загарбаному бі
логвардійцями і японцями Влади
востоці. Навесні 1919 року призна
чений командуючим всіма парги- 
занськими силами Примор’я.;.

*
Перша сторінка з його щоденни

ка. Йому захотілось написати сло
ва, котрі, він думав, будуть деві
зом всього його життя. 1 він напи
сав:

«Треба шукати правду всюди, па- 
-і-. -- МСцШе ВС|0Г(> її можна

Він народився із .мальовничому 
молдавському селі Пятри (тепер 
с. Лазо Оргєсвського району). В 
1916 році його призвали в армію. У 
березні 1917 року обраний до Крас
ноярської Ради робітничих і со.ч- 
датських депутатів. Згодом очолив 
військову секцію Ради. Брав акти.»- 
ну участь у встановленні Радян
ської владу в Красноярську, в при
душенні контрреволюції, заколоту в 
Іркутську, йому тоді ІЦС й не спов
нилось двадцяти чотирьох.

піть там, де 
знайти».

і далі:
«Людиною 

щастя...
ІЦастя — __ 

який збуджує 
ротьбі».

Лазо шукає відповіді на запитан
ня: чому так побудоване життя? 
Чому один бідний, а другий бага
тий? Де правда?

«Ліспі смішні були люди, бажан
ня яких не йшли далі багатства, — 
пише Лазо в щоденнику, — і я не 
раз говорив самому собі: не губи
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можна 
важко

грамів. Кожного дня на фермі 
стає відомим переможець зма
гання, а щомісяця переможець 
нагороджується пере х і д п н м 
вимпелом. . . ______ __

Часто серед секретарів комсо-. весняний день. Робимо псе для 
мольських організацій 
почути: мовляв, іноді 
організувати молодь на якусь 
справу, запалити. Наших ком
сомольців не доводиться «орга
нізовувати». Рішення комітету 
чи зборів є обов’язком для 
кожного члена Спілки. І коли 
комітет постановив минулої 
осені створити дві бригади по 
заготівлі силосної маси, кожен 
молодий колгоспник вважав за 
честь у вільний від роботи час 
кілька годин віддати загальній 
справі. Бригади очолили худож
ній керівник Будинку культу
ри Пилип Дорошенко і вет
фельдшер Микола Іон. На агре
гатах працювали Леонід Буб
лик та Іван Шевцов, шофери 
Валентин Титаренко, Володимир 
Попик та Георгій Друзенко від
возили силос в ями. Доиомага-

ін артільним комсомольцям 
учні старших класів. Сорок дні 
тисячі центнерів маси засилосу
вали тоді молоді ентузіасти.

Зараз ваші погляди звернені у

того, щоб виростиш високі вро
жаї. Створили комсомольсько- 
молодіжну ланку по вирощуван
ню кукурудзи. Ланковим за
твердили івана Шевцова. По 5іі 
центнерів кукурудзи з кожного 
гектара зобов’язалися виростити 
члени цієї ланки.

Мені, як секретареві, звичай
но, не вдалося б одній організу
вати весь той багатогранний 
процес, який зветься комсомоль
ською роботою. Члени комітету 
комсомолу відповідають за кон
кретні ділянки роботи, виносять 
питання на засідання комітету, 
входять із своїми пропозиціями. 
Нещодавно член комітету ком
сомолу вчителька Надія Мотор
на запропонувала провести ус
ний журнал «Хлібороб з нау
кою дружить». Проти цього 
піхто не був проти, але вона ао-

молодих років, багато чого не 
верстаєш, потім прийдуть турботи, 
справи і не вернуть людині того, 
іцо пропущено у молоді роки».

Невдовзі перед Лаю постало за
питання про практичні переміни.

«Якось в Нігері задав собі запи
тання: хто ж я такий? Ким я хочу 
і ким я повинен бути? З ким я по
винен при цьому рахуватись? З 
своїми думками, вистражданими 
переконаннями чи з чимось іншим? 
Чи не зроблю я злочину перед 
своїм дальшим розвитком, якщо хоч 
в якійсь малій мірі у виборі своєї 

. діяльності буду відчувати натиск 
рідного середовища?»

Але від цього середовища Лазо 
давно вже був далекий.

В серпні 1918 року військові час
тини Лазо підійшли до станції 
Кримська, а звідти, дочекавшись 
підходу 
кальського 
станцію Урульга 
залізниці. Цей період 
ІІОЇ боротьби 
вою подією в 
зо; в червні в Читинську

ну організацію він подав заяіу про 
прийом у партію. В заяві він пи
сав:

«'.Мені випало велике щастя разом 
з вами керувати боротьбою зброй
них революційних військ... Бсі ото
чуючі товариші завжди вважали 
мене більшовиком. Вороги Рад і ре
волюції, інтервенти і білогвардійці 
намагались знищити мене як біль
шовики... Я повинен сказати, шо 
давно вже став більшовиком. Го
ворю це вам не в момент перемін і 
спокійного життя. Можливо, нас че
кає знову глибоке підпілля, поки 
на допомогу із Радянської Росії не 
прийде Червона Армія. Я прошу 
нас, товариші, виявити мені довір’я 
— прийняти в ряди комуністичної 
партії, під прапором і лозунгами 
якої я боровся».

Лнстаючи сторінки ного щоденни
ка, читаючи рядки з листів, переко
нуєшся іце раз, що він оддавав се
бе людям, революції до останку. Не
зважаючи на велику зайнятість, 
Сергій вів записи. І ось знову: «Ро
бота і робота... Любимій справі 
жертвуєш не тільки свої сили, але 
не побоїшся віддатГі за неї життя».

підійшли 
а звідти, ___

військ з Лівдеино-Забай- 
фронту, рушили на 

-Забайкальської 
. '..д папруже-
відзпачився важлн- 
жнтті Сергін Ла

па ртій-

«Искра»
в Листопадівській 
школі

У Листопадівсьнііі восьмиріч
ній школі Новомнргородського 
району відкрито Ленінську кім- 
пату-музей. Музей з любов'ю 
оформили учні та викладачі 
школи.

В ньому на видному місті ви
сить великий портрет Володими
ра Ілліча. На стінах 
виставлені ленінські 
спогади про вождя, 
страції, репродукції.

Найцікавішії м 
шкільному 
«Искра-.

Добрими ділами зустрічає 
Міжнародний жіночий день до
ярка колгоспу «Іскра» Гайво- 
ронського району Наталка Бон
дар. Вона вийшла переможцем 
у соцзмаганні серед тваринни
ків артілі, з початку року одер-- 
жав нн по 030 кілограмів моло
ка на кожну корову. Це на 36 
кілограмів більше, ніж зобов'я
зувалася.

Та не тільки за чесну нраіпо 
шанують в селі Бандуровому 
комсомолку. Вона — активний 
учасник художньої самодіяль
ності, агітатор.

Тому, кели виборці тридцято
го округу вирішували, кого по
слати депутатом до районної 
Ради, всі одноголосно підтрима
ли кандидатуру Н. Бондар.

Таке довір’я завоювати нелег
ко, тим паче, що сама Наталка 
па цих виборах вперше голоеу- 
ватнме за кандидатів блону ко
муністів і безпартійних. Адже їй 
■ інше 18 років.

О. ШКАБОИ, 
старшин редантор обласио- 
ю радіомовлення.

водила, що для того, щоб в:п не. - 
був схожий на інші, треба ного 
роїділи тісно пов’язати з тема
тикою агротехнічної школи, яка 
діє в колгоспі, і дійсно, устій 
журнал, в підготовці якого вмів 
участь також Пилин Дорошенко, 
став ніби наочною ілюстрацією 
до тем, які вивчаються в агро
технічній школі. Головний агро
ном Микола Стручковський свою 
розповідь підкріпив діаграмами, 
таблицями. Механік Анатолій 
Сіора розповів про підготовку 
техніки до весняних робіт.

Члена комітету доярку Вален
тну Друзенко можна бачити 
па сусідніх фермах, в рільничих 
бриіадах. Вона відповідає за 
організацію змагання серед мо
лодих колгоспників. Блискавки 
«Сьогодні попереду», виступи г.о 
місцевому радіомовленню, рейди 
в складі «Комсомольського про
жектора» — ці та баї ато інших 
форм роботи знаходить Вален
тина, щоб проінформувати кож
ного комсомольці! про хід соціа
лістичного імаганпн, заохотити 
тих, хто попереду...

Цей рік особливий. Кожна мо
лода людина готує гідний дару
нок Ленінському ювілеєві. Ком
сомольці нашої артілі теж ста
ли на трудову вахту, щоб у 
квітні 1970-го року скласти най
відповідальніший рапорт.

Г. НОСЕНКО, 
секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу «Цілях 
до комунізму» Новоархап- 
іельського району.

Урочисто відзначило Кірово
градське профтехучилище № 2 
свій 25-річний ювілей. В залі об
ласної філармонії зібралися пер
ші випускники, учні, вчителі, 
майстри, гості. Вступним сло
вом вечір відкрив директор учи
лища Я- М. Ковальчук. Потім 
він падає слово першим виїїуск- 
ник.'їм-орденоносцям М. С. Во- 
лошиііій, М. І. Ломаченко, І. В. 
Стенаненку.

Від імені бюро Кіровоград
ського міськкому комсомолу сек
ретар міськкому комсомолу 
Ю. Руднев поздоровляє ювіля
рів, вручає кращим учням гра
моти. '

З привітанням виступили Я. І, 
Мірошниченко — керуючий трес
том «Кіровоградіїромиуд», Т. Є. 
Яровий — начальник обласного 
управління профтехосвітн.

На закінчення присутні поди
вились чудовнії концерт, підго
товлений учасниками обласного 

І Буднику культури прифтехос-
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ЗАЗДРІСТЬ
Я дивлюсь на Миколу і, прав

ду кажучи, заздрю йому. Хмар
ка диму заклубочилась над ка
біною трактора, ще мить — і 
він загомонів на повний голос.

...Тоді по-різному постави
лись до шістнадцятилітнього 
Миколи Акулова хлопці-механі- 
затори з колгоспу «Путь Ок
тября». Один доброзичливо 
всміхався, хтось співчував, а 
той кинув болюче: «Молоко на 
губах, соколику. Вчитись тре
ба».

— Буду вчитись, — відповів 
сміливо, подивившись в очі 
тракториста.

Спочатку різноробочим, тоді 
помічником тракториста. А то
ді...

— Поїду на курси механіза
торів, — попрохав правління 
колгоспу.

Пройшов час. І ось перше зав
дання. Юнакові хотілось викона
ти його якнайкраще. А увече
рі, прийшовши додому, радів.

— Сьогодні, мамо, я про
клав першу борозну, — посмі
хався задоволено, гордо.

Коли хтось запитує його про 
найщасливіший день, Микола, 
не замислюючись, відповідає:

— їх було два. Перший — як 
за кермо трактора самостійно

сів. Другий — це той, коли 
вручили комсомольський кви
ток.

«Юність комсомольська моя», 
— співається в пісні. Вона "не
спокійна у Миколи. Новий ге
рой книги, головний герой 
фільму — постійні супутники 
хлопця. Ну, а якщо на світ з'я
вилась нова пісня? То питайте в 
Миколи. Він знає. Бо ж як час
то лине зі сцени його голосі 
Здається, що завмирають сади, 
вслухаючись в той чарівний 
спів. Подобаються Акулову по
пулярні пісні О. Білаша.

Перші вдачі. За них — наго
роди. Грамоти, грамоти...

І. МОРОЗОВ.
с. Знбкове
Ояуфріїзського району.

ВІКТОР КОРОБКО
І н°
Хто ж вони, ті молоді, люди, 

які працюють поруч зі мною? 
Я міг би розповісти багато про 
кожного з них окремо, про IX 
роботу і їх дозвілля, про їх 
турботи і їх радощі.

Першим хочу назвати Вікто
ра Коробка. Це його комсо
мольсько-молодіжний агрегат 
відзначився при збиранні куку
рудзи. І недарма, адже юнак 
носить почесне звання кращого 
механізатора району. А коли 
завітаємо на ферму, то зустрі
немо там Володимира Вороб-

йова, який доглядає групу мо
лодняка. За кермом машини 
зустрічаю в дорозі Андрія Пас
тухова. Молодий шофер що
дня виконує норму на 110 про
центів.

Не можна не сказати кілька 
слів про пропагандистів у сис
темі комсомольської політос
віти І. Куліша і Р. Матзійчук. 
Молоді колгоспники вивчають 
у гуртку біографію В. І. Лені
на. Пропагандисти завжди ста
ранно готуються до занять, і 
слухачі кожного разу взнають 
про вождя щось нове, вчаться 
жити і працювати по Іллічу.

п. красуля, 
шофер колгоспу імені 
Ульянова Добровелич- 
ківського району.

МНОЮ — ПОРУЧ в=НАРОДЖЕНИЙЖОВТНЕМ
ДО 50-РІЧЧЯ КОМІНТЕРНУ

У березні минає 50 років з дня засну
вання Третього Комуністичного Інтер
націоналу, створеного з ініціативи і з 
безпосередньою участю Володимира Іл
ліча Леніна.

Про те. як утворився Комуністичний 
Інтернаціонал, про його Перший конгрес 
розповідають матеріали Центрального 
музею В. І. Леніна.

Під склом — сторінка з протоколів 
1 конгрес)’ Комінтерну з промовою Во
лодимира Ілліча, яку він виголосив при 
його відкритті 2 березня 1919 року. Во
лодимир Ілліч говорив у своїй промові 
про велике всесвітньоісторичне значення 
міжнародного комуністичного конгресу.

Ось 51-й номер «Правди» від 6 бе-

реш:: 1919 року. На першій сторінці га
зети заголовок: «Вчора народився в чер
воній столиці Радянської Росії 111-й Ко- 
муніетичнин Інтернаціонал...»

Поруч на стенді — перший номер жур
налу «Ко.ммупистическнн Пптсрнаціїо- 
нал», який вийшов 1 травня 1919 року. 
В ньому вмішено статтю Леніна «Третій 
Інтернаціонал і його місце в історії». 
«Всесвітньоісторичне значення 111 Ко
муністичного Інтернаціоналу полягає в 
тому, — писав Володимир Ілліч, — що 
він почав перетворювати в життя най- 
величніший лозунг Маркса, лозунг, який 
підбив підсумок віковому розвиткові со
ціалізму і робітничого руху, лозунг, який 
виражається поняттям: диктатура про
летаріату».

До знаменної дати в історії світового 
революційного руху Інститут маркенз.му- 
леніпізму при ЦК КПРС підготував ряд 
робіт. У них використано велику кіль
кість нових, раніше не опублікованії.': 
матеріалів з Історії робітничого і кому
ністичного руху.

(Кор. ТАРС).

ФОТОВИСТАВКА 
«АПН-68»

300 КРАЩИХ 
З КРАЩИХ

Фотокорссп он де II т и 
АПН за-рік побували на 
Таймирі і в глибинах 
Чорного моря, на сопках 
Камчатки і в пісках 
Туркменії... Майже у всіх 
куточках нашої Батьків
щини вони побували, «і 
ще — в зарубіжних краї
нах. 40—50 тисяч фото- 
сюжетів щорічно прий
має АПН. На виставці 
«АПН-68», що відкрита, 
представлені 300 робіт. 
Це кращі з кращих знім
ків, що найяскравіше 
відображають життя ра
дянських людей.

Такі виставки стали тра
диційними. Нинішня ви
ставка — це вже шоста.

На фото: Е. КОТ
ЛЯКОВ. Пермська снігу
ронька. О. ІВАНОВ. Ро
торний крокуючий.

0
 КАРГА, якого б 

характеру не бу
ла, завжди ви
кликає співчуття і 
обурення. Аякже! 
Раз людина скар
житься, або ще 

більше — пише у редак
цію, — значить урвався їй 
терпець. Вона просить до
помогти їй.

Лист, який я зараз три
маю у руках, не бив на спо
лох, і не було в ньому чо
гось такого, що, як кажуть, 
за душу бере. Але все ж 
обурюваз. І жаль мені стало 
цих хлопціз, що писали:

«Ми навчаємось в Олександ
рійському сільському профтех
училищі Лі І. Живемо в гурто
житку. І от у нас виникло таке 
запитання: чи можна нам їзди
ти у вихідні дні додому? Нам 
забороняють це робити. Л в гур
тожитку немає чим зайнятись: 
радіо не працює, газет немає, 
телевізор поламаний. Нам не 
залишається нічого іншого, як 
ловнт.і гав но місту».

Далі йшли підписи: учні 
групи...

Складається враження, що 
учням справді сутужно жи
веться. Претензії їхні, якщо 
вони мають місце, справед
ливі. І наміри благородні. 
Чому ж не поїхати додому 
у вихідний день допомогти 
батькам? Або й просто про
відати. Хто може осміли
тись заборонити такий еле
ментарний прояв уваги і пік
лування про найдорожчих 
людей?

Григорівна, — в кожній кім
наті був встановлений ре
продуктор. А тепер бачите, 
що з ними поробили.

Поряд стояла ціла батарея 
побитих графинів (теж справа 
рук мешканців гуртожитку). 
Хоч, правда, про графини о 
листі мови не було.

Що ж стосується телевізора, 
то він не працював буквально 
кілька днів; перегорів стабілі
затор. Л купити інший—пробле
ма. З цієї причини не можна 
увімкнути і зовсім новий телеві
зор «Беларусь».

Ці два факти. звісно, були 
единим «хворим» місцем. Хлоп
ці і вчепились за нього. Ллє хі
ба їм про тс знати, що в цьому 
винні вони самі? Дивно, зви
чайно, що дирекція, майстер, 
класний керівник і вихователь 
бачили таке І сприйняли за на
лежне. Де ж можна набрати 
коштів, щоб кожен день міия-

вихідний день додому? — пояс
нює Микола Захарович. —’ 
Ллє ж вони як поїдуть — то це 
щонайменше па 3 — -І дні. Осі» 
той же Ткаченко. Поїхав у су
боту, а повернувся у середу. Л 
на яку підготовку його до уро
ку можна надіятись?

Я цікавлюсь сімейним стано
вищем скаржників у майстра 
цієї групп Петра Йосиповича 
Лук’янсика (можливо, й справ
ді батьки мають потребу у чис
то фізичній допомозі).

— Та що ви, — аж гніває
ться Петро Йосипович. — Я 
ось недавно викликав мате
рів Бублика і Колпака, щоб 
вияснити, чи є потреба у 
щотижневих поїздках їхніх 
синів додому. Бачили б ви, 
як матері обурювались і 
просили нас: «Не пускайте 
їх нікуди. Коли ми знаємо,

З такими думками я їхала 
в Олександрію. І скажу від
верто, що була повністю на 
боці учнів.

Заступник директора по 
навчально-виховній роботі 
Микола Захарович Бузаєв 
був здивований.

— Невже четверта група 
могла скаржитись?

Як вияснилось, четверта гру
па — одна з «передових» в 
училищі саме по відвідуванню. 
Хоч, правда, успішністю теж не 
може похвалитись. Дев’ятнад
цяте, «етапне, місце тримає.

Знаючи, що «в гуртожитку ні
чим зайнятись», не надіялась 
кого-нсбудь застати там. Ллє 
пішла. Гуртожиток зустрів за
тишком І чистотою кімнат і ко
ридорів. Треба сказати, що при
міщення його набагато краще, 
ніж приміщення учбовою кор
пусу. із актового залу линув 
спів. Тут училищний хор розу
чував нову пісню. Учасники ду
хового оркестру відокремились і 
репетирували щось своє. Черво
ним куточком заволоділи люби
телі шахів, доміно І уболіваль
ники. З кімнат — то з однієї, 
то з іншої — долинали заду
шевні звуки гітари, баяна. Сно
пом, гуртожиток жив повнокров
ним життям.
А ЛЕ Я МАРНО намагалась 

знайти тут тих, хто пи
сав листа.

Г Базалевський, Т. Тка
ченко і декілька їх товари
шів зажурено сиділи у кім
наті просто так. Інші ж — 
«ловили гав по місту».

— Чого це ви нудьгує
те, хлопці? звернулась до 
них.

— А що ж тут можна ро
бити? — зразу підхопився 
Базалевський. — Радіо не
має, телевізор не працює.

«Динаміка» і справді у 
кімнаті (не лише цій, айв 
деяких інших) не знайшло
ся. Але в кімнаті виховате
ля Сапронозої Юлії Григо
рівни їх лежала ціла гора 
Розібраних, понівечених. 
Тут стояв телевізор. Він був 
теж поламаний.

— На початку навчально
го року, — говорить Юлія

ти і динаміки, і графини, І те
левізор?
|Л АГАТО й часто ми гово

римо про виховання. І 
часом звинувачуємо зде
більшого вчителів. Мовляв, 
там недодивились, не зна
йшли підходу. А там, ди
вись, надмірну строгість 
проявили. Про педколектив 
Олександрійського СПТУ 
№ 1 треба сказати, що він 
дуже поблажливо ставиться 
до своїх вихованців. Адже 
ні за один розбитий графим 
чи скручений динамік ніхто 
не тримав одвіт. А підказу
вати їм, як це зробити і ЯіС 
попередити таке ставлення 
до громадського майна — 
буде наївним. Хочеться ска
зати про інше.

Микола Захарович Бузаєв 
говорить, що група N° 4 по
давала великі надії. Всі 
тридцять учнів прийшли в 
училище з відмінною пове
дінкою (що буває рідко) і з 
непоганою шкільною підго
товкою. На них і зараз не 
дуже ображаються. На не
давніх загальноучилищних 
змаганнях з волейбола 
команда четвертої групи 
зайняла перше місце і за
брала кубок. У загально- 
училищній команді клубу 
веселих і винахідливих із 
семи членів — троє із чет
вертої групи. Є тут і боксе
ри, тенісисти, баскетболісти. 
Але в жодному списку, в 
жодному гуртку ви не знай
дете прізвищ Базалевський, 
Бублик, Неіюхайло, Колпак і 
Ткаченко.

Більше того. За грудень мі
сяць у цій групі 118 годин про
пущених уроків без поважних 
причин. У січні — 2(>3. Подібної 
цифри не знайдеш більше піде. 
І такий «рекорд» встановлений 
ніким іншим, як цією п’ятіркою.

— Хіба ми були коли-небудь 
проти того, щоб хтось поїхав на

що вони на місці — ми спо
кійні».

Та це й зрозуміло. Бо 
скільки було різних дорож
ніх пригод. З цією метою і 
був виданий наказ заборо
нити будь-які виїзди за ме
жі училища.З цим наказом 
знайомили всіх, хто вступав 
до СПТУ № 1. Для одних 
він — закон, а для інших — 
пусті слова. І вони роблять 
все, що їм заманеться. Таїс 
невже комітет комсомол/ 
не в силі приборкати люби
телів «самоуволок». Ось тут, 
мабуть, і ховається корінь 
зла. Комітет комсомолу ні 
разу не заслуховував питан
ня поведінки четвертої 
групи.

Л староста Микола Салоус і 
ірупкомсорг Ліпкола Хоменко 
відверто заявляють:

— Ми нічого з ними не мо
жемо зробити.

Звісно, важко працювати з 
людьми, яких ніщо не ціка
вить. Але серед них є такі, які 
хоч дисципліну не порушують. Л 
коли й те і інше? На цей випа
док є суворий контроль. І з 
боку майстра (в першу мері у), 
І з боку його помічників, колек
тиву. Тим більше, що труднощів 
для цього немає ніяких. Всі уч
ні четвертої групи живуть в гур
тожитку. всі на очах.
Я ПОВЕРТАЮСЬ до Кіро

вограда. І знову мені так 
само жаль учнів, що писали 
скаргу. Але вже жаль за ін
ше, що не змогла допомог
ти ім. Бо ніхто не має пра
ва дати дозвіл на порушен
ня дисципліни. Тож і вихо
дить, що хлопці просили до
помогти їм, а вийшло, що 
ще й винуватими вони ста
ли. Буває й таке. Недарма ж 
кажуть: «Сам собі не ворог 
і добра не зробиш».

Г. ПРОК0ПЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

і
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ВІДГУКИ,
Яр ДУМКИ,

РЕЦЕНЗІЇ.

В ІМ‘Я

■у ПЕРЕПОВНЕНОМУ залі поволі гас- 
не світло. До залу з полотнища ек

рана звертається сивоволоса немолода 
людина — відомий радянський роз
відник Рудольф Іванович Абель. Спо
кійним голосом він розповідає про події 
наших днід, які лягли в основу фільму. 
І хоч ця коротенька, скупа розповідь в 
якійсь мірі підготувала глядача до 
сприйняття самого змісту, і, здавалося, 
повинна була б знизити цікавість, та 
цього не сталося. Контрастність спо
кійного голосу оповідача і жахливість 
змісту трагедії, що загрожувала люд
ству, настільки заінтригували глядачів, 
що дві серії фільму «Мертвий сезон» 
проходять як одна мить.

Велика заслуга в цьому режисера 
С. Куліїна. Фільм-детектнв він підняв 
до психологічного узагальнення, ііадап 

-^*,.*"Т4ому високого громадського звучання.
Невелика привокзальна площа відчи

няє двері в тихе старе готичного стилю 
місто Доргеііт. Режисер не забігає 
вперед, не вириває якийсь епізод з 
середини чи кінця, як це часто роблять 
в детективних фільмах. Картина за 
картиною проходять пер’ед глядачем в 
суворій хронологічній послідовності, ще 
більше переконуючи в реальності подій.

В літні місяці в Доргсйт приїздять 
тисячі туристів полюбуватися стари
ною. Восени місто безлюдніє.

— Жовтень—листопад, — говорить 
один із мешканців Доргснта біля місь
кого барометра, — мертвий сезон.

Ці слова дають назву фільму. В них 
закладено символічний зміст — саме в 
цей мертвий сезон, як дізналася ра
дянська розвідка, у фармацевтичному 
центрі міста закінчується виготовлення 
газу «Ер-сйч». Два балони його виста
чить для того, щоб перетворити люд
ство в несвідомих тварин, слухняних 
роботів...

Ліетод контрасту, вдало використаний 
режисером С. Кулішем, загострює емо
ційне сприйняття змісту фільму. Спо
кійне місто — і жахливі справи за 
Сліпами фармацевтичного центру, що 
Ставлять людство на грань катаклізму; 
міський барометр, який завжди пока
зує на ясну погоду, хоч можливий дощ; 
бравурні марші — 1 урочисті церковні 
фуги Баха; психічно здорові люди — 
і піддослідні колишнього фашистського 
лікаря-ката Хасса.

Своєрідну роль у фільмі виконує му
зика. Майже всі кадри проходять під 
звуки старовинних мелодій Баха, 
Гайдна. Переливаються сріблом зву
ки концертіно п кафе, де влаштову
вався агентом по продажу праграваль- 
ішх апаратів — радянський розвідник 
Ладейпнков. Музику він робить своїм 
співучасником пізнання людинонена
висника Хасса.

Афіша підкреслила, що в головній 
ролі заслужений артист Литовської 
РСР, лауреат Державної премії Дона- 
тас Баніоніс. Але після перегляду 
фільму хочеться назвати ще одного ви
конавця головної ролі — Ролана Ви
кова. Саме ці актори талановито знай
шли психологічний ключ фільму, де
тектив виріс до громадського обвину
вального акту виродкам людства — по
слідовникам піцше, і ітлсра.

і Баніоніс, і Биков розкривають 
внутрішній стан героя, ідейну суть лю
дини, впевненої в правоті своєї справи. 
Роблять цс вони скоріше театральним, 
»іімс кінематографічним засобом, засо
бом внутрішнього монологу. Ладсйии-
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ставлю цю пластинку два тиж
ні, — внутрішньо говорить він собі. — 
,!’ цен час тут побували всі співро
бітники фармацевтичного центру Мож
ливо, тут був 1 Хасс.

А як відбились ці сумні роздуми на 
обличчі і поведінці розвідника? Він 
спокійно і мило розмовляє за стойкою 
з барменшою Елліс, п’є коктейль, 
апетитно жує яблуко. Ділова людина, 
бізнес якої не має конкуренції, — та
ким постає перед нами Баніоніс. І 
тільки рідко у безжурних поглядах в 
залу проскакують іскринки допитли
вості, уваги. «Робота розвідника внма- 
іає великої людської гідності і терпін
ня», — ц| слова одного з внутрішніх 
монологів розвідника Ладсйннкова ста
ють аксіомою поведінки актора Баиіо- 
ніса. Терпляче сприймає він деякий 
час промахи свого недосвідченого по
мічника, хоч той іноді ставив всю опе
рацію на грань зриву. Словами святою 
писання він умовляє служителя божого 
храму зупинити «меч, піднятий над 
людьми», і хоч йому часом хочеться 
кричати від безсилля, та свідомість 
своєї високої гуманної місії перемагає. 
І він, терплячи, ризикуючи своїм жит
тям, полемізує з людиною в чорній 
сутані.

Та в якій би ситуації Ладейпнков не 
був, пін ніколи не втрачає людської 
гідності. Саме це відрізняє радянсько
го розвідника від агентів країн капі
талізму.

— Скажіть, що при арешті не чинно 
опору, — насмішкувато радить він 
представникові закону.

Фізично він в цей момент надломле
ний. Нерівний бій з двома- здорованя
ми, одчайдушна погоня на виручку Са- 
вушкіна, в руках якого портфель з до
кументацією газу «Ер-сйч», нарешті, 
травма ноги при тарані переслідувача. 
Чи не забагато для Однієї людини за 
якихось три—чотири години? Та жах
ливий газ не стане травмувати психіку 
здорових людей — усвідомлення цього 
робить втомлене обличчя героя спо
кійним, а в уста вкладає іронічні 
слова.
СЧКЩО Ладейпнков — розвідник зі 
** стажем в кілька десятків років, то 
Савушкін не має ніякого досвіду. Саме 
так і виконав цю роль Ролан Биков. 
У Доргейт Савушкін потрапив, тільки 
переконавшись, що пізнати Хасса може 
лише він. У виборі знайомих він, за 
його словами, покладається на інтуї
цію актора.

— Відчуваю партнера, — говорить 
він Ладсйникову.

У противагу Ладсйннкопу Савушкін 
— сама нетерплячість. При зустрічі в 
лісі він каже Ладейникову:

— Де знаходиться фармацевтичний 
центр, знаємо. А що, як підкласти ви
бухівку — і?..

Трохи наївно звучить ця пропозиція, 
але в ній щпра людяність.

Психологізм Ролана Викова часом 
проривається нестримним каскадом 
емоцій. Згадаємо хоч би епізод в ке
гельбані. Савушкін спокійно 1 якось не
уважно розмовляє з новим знайомим 
за стойкою. Співрозмовник раптом про
говорився про фармацевтичний центр. 
Перший порив Савушкіна — розпитати 
далі. В цю ж мить він спинив себе, 
щоб не сполохати співрозмовника. Його 
запитливе «а...» тут же стає вигуком 
захоплення жінкою, що проходить ми
мо. І тут же він вибухає нестримним 
сміхом першовідкривача (слід є!).

Факти дійсності, що лягли в основу 
фільму, прозвучали з екр-ана правдиво. 
Виняток — хіба що епізод розмови 
Хасса з Савушкіпим. З сусідньої кім
нати чуються божевільні крики. Глядач, 
знаючи про досліди лікаря-ката, сприй
має їх за вигуки однієї з його жертв. 
Але виявляється, що там допитували 
секретарку. Цей епізод здається несер
йозною грою на нервах глядача.

Багато чекали глядачі від нового 
фільму. І в своїх сподіваннях не поми
лились.

О. БАСЕНКО.

„Молодий комунар“ 8 стор,

ВЛАСНОГО „Я“
Віталій Колісниченко, 

недавній випускник Львів
ського поліграфічного 
інституту імені Івана Фа- 
дорова, безмірно зако
ханий в красу рідної Віт-

Ворожать
по зірках

Приїхала якось у село пг.то- 
ритетна комісія. Люди поміж 
собою говорили, іц»> нібито 
аж з самого Києва. Міряли, 
придивлялися: в якому міспі 
краще клуб звести? Згодом 
прийшли будівельники, вико
пали яму, ще завезли її маши
ну каменю. Та на тому, як 
кажуть, і крапку поставили. 
1 комісії тієї не чути, і план 
будівництва під важким сук
ном залежався. А первомайи: 
нетерплячі. Ні-ні та й нагада
ють правлінню колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС: моїілпн, чи 
не попріли ще папери у сей
фах, звісно ж «бамага».

— Нс наш то клуб, до пас 
не чіпляйтеся, — вітають їх 
там.

Заходять до сільської Рані. 
1 знову та ж пісня. Та тут 
люди, як кажуть, офіційні, 
люблять подумати. Воно ж то

яблуко їхнього дерева... Ду
мають, думають, думають... А 
то ще й кинуть з обуренням: 
«Ну й настирлива ця молодь! 
Однії клуб є. так ні — те 
один давай. І в цей, що є, 
люди не сходяться».

Дійсно. У другій бригаді, 
про яку йде мова, стоїть клуб, 
архітектуру якого «вихваляв* 
ще Остап Вишня. Зайдімо в 
нього. Завідуючий І. Шевцов 
обов'язково попередить:

— Обережно, нахиляйте го
лови!

І тут на вас надійде на
тхнення відразу дати втікача. 
Чи в клуб ми потрапили? У 
залі вітер гуляє, на стінах іній 
виступив. Завідуючий розпові
дає, що під час демонструван
ня кінофільму найбільш кміт
ливі зорі рахують Г ворожать 
но них; «Коли ж то стелю 
підремонтують?» Холоднеча в 
залі, як в Антарктиці. Люди, 
коли йдуть у кіно, одягають 
кожухи і валянки, ще й попе
рек ковдрою обкутують. кОсь 
нещодавно приїхала у село 
дівчина на практику в мед
пункт. Галиною звати. Без ко
жуха прибула. Пішла в кіно, 
а другого дня її лікували від 
простуди.

— Запитуєте про гуртки 
художньої самодіяльності? —

чизни, в красу життя. 
Новоархангельці, де жи
ве і працює молодий ху
дожник, в цьому пере
свідчилися, побувавши 
на виставках його кар
тин. Перша працювала в 
районному Будинку куль
тури, а друга, зовсім не
давно, — в кінотеатрі 
«Україна».

На другу свою вистаз- 
ку молодий митець пред
ставив цікавий доробок, 
що народився в подоро
жі по Карпатах. Вже са
мі назви картин розпові
дають про той мальовни
чий край — «Є в наших 
смерічок щось ніжно-ді
воче», «Пісня», «Мрія», 
«Гей, на високій полони
ні», «Сіно»... А якщо 
уважно поглянути на 
зображене, то відчуєш і 
нетронуту красу гір, і 
радість гуцула за щастя 
рідного краю, і весь час 
нє/аоо чуєш чарівні 
пісні...

Не всі картини викона
ні однаково вдало, але 
кожна яскраво свідчить 
про спостережливість аз- 
тора, про його любов до 
прекрасного.

Нашим читачам ми 
пропонуємо поглянути 
на ліногравюру худож
ника «Після зміни». Ба
гато хто з вас, видно, 
впізнає свої лани, відчує 
при цьому пахощі жнив
ного поля, згадає радість 
зустрічі з коханою після 
трудового дня.

І. Шевцов від холоду потирає 
руки. — Влітку з гріхом попо
лам працюють, а коли листя 
з вишень опаде, сюди вже ні
хто не приходить. Хіба що ди
витись кінофільми. Холодно у 
нас. Та й пожежники, як на 
іріх, ще й печі закрили. Мов
ляв, пожежа може бути. А чо
му тут горіти?

Ще рік тому самодіяльні 
аматори ставили комедію. Та 
після неї Андрію Кожушку', 
Вадиму Подоляну, Лідії Яцен
ко та іншим драмгуртківцям 
було не до веселощів. В од
них поперек кололо, в інших 
голова обертом ішла.

Проте новий рік у сільсько
му клубі зустріли як ніколи. 
Як стверджують місцеві ста
тистики, у клуб зійшлося 
хлопців більше, ніж за псі по
передні зимові місяці. Весели
лися, звичайно, без ялинки, 
але сміх був. Грали в доміно, 
карти, «попа». Не обійшлося 
й без несподіванки: котрась і : 
дівчат прийшла привітати 
хлопців з 1‘К'І роком. Потім 
все йшло своєю чергою. Під 
ранок «дурні» й «козли» за
співали та й порозходились.

С. БРОВЧЕНКО, 
є. Псрвомайське 
Маловисківсьиого району.

Р ОНЯЧНЕ затемнення почало- 
ся вранці. Сподівалися на 

гарну погоду. Та враз із неве
личкої хмарини розрослася об
лога. Вона почала заступати 
сонце.

Телескопи — п небо! Напру
жене очікування. Вчені зосеред
жено стежать за ходом затем
нення. Але коли сонце було у 
другій полонині повної фази, 
хмари зовсім заволокли підне
бесся. Кожен реагував па цс 
по-своєму: наші земляки стійко 
переносили хмарну напасть, а 
біля наметів новозеландського 
астрономічного табору діялося 
неймовірне. В ч е н і - м а о р і,

Леонід ТЕНДЮК

Продовження. Початок в га
зеті за 1—15, 25, 27 лютого, 1,4 
березня.

Біля берегів Раротонга.

звертаючись до бога Тікі, благально простя
гали руки до неба, стрибаючи на одній нозі. 
Кидали вгору коралове груддя в надії, що 
хмари розвіються. Затемнення тривало 224 
секунди. Радянським вченим вдалося провести 
цікаві спостереження: зокрема, сфотографува
ти внутрішню сонячну корону і її спектр.

Переправивши з Мануае на борт «Витязя» 
устаткування, ми хотіли лягти курсом на Га- 
вайї, та під адміністрації Нижніх островів 
Кука і новозеландських вчених надійшло за
прошення відвідані острів Раротонга,

Сьогодні на борту п нас інтернаціональна 
сім’я. П’ятнадцять полінезійських вчених 
пливуть з нами на Раротонга. І хоч за всіма 
морськими правилами об одинадцятій вечора 
на судні відбій, проте ніхто не лягає спати. 
Співаємо. Звучать укалеле — вузенькі, видов
бані з кокосопого горіха мандоліни. Немає 
кінця розмовам.

А ось і він, загадковий Раротонга! його 
ніколи не відвідували кораблі з нашої Віт
чизни, хоч Радянський Союз тут знають як 
країну, де народ виборов своє щастя.

Неподалік берега видовжені скалки землі 
— безлюдні острівці Пуука-Пуука. Скособо
чено лежить викинута на коралові рифи 
шхуна. За нею кучерявиться пінява стрічка 
прибою. До самого берега не підступити: міл
ко, підводні скелі. І ми лягаємо в дрейф,

Полінезія — і в уяві вимальовуються каз
кової краси острови, південні красуні-пальми, 
смаглотілі рибалки, шукачі перлій. Раротонга, 
як і Мануае, входить до групи Нижніх ост
ровів Кука. Тубільці їх називають Нуку-тсрс, 
тобто плаваючі осіровн. Кажуть, Раротонга 
довгий час плавав серед океану, аж поки 
богиня Арі не спустилася на землю і не за
кріпила його довгим пальмовим мотузком до 
дна морського. Про цей острів мало знают», у 
цивілізованому світі, бо під часів капітана 
Кука і Бугенвіля сюди рідко причалюють 
судна.

Ще здалеку синіють високі гори. Острів, 
на підміну під інших низинних коралових, — 
вулканічного походження. Над ним, ніби оуи- 
ну кучеряву голову закинуло високо в небо 
спою вершину найвища гора Те-Ату-Кура. 
густо поросла зеленню.

Аваруа — на тоїіганському діалекті означає 
дві гавані. В затінку лапатого віття напайї 
і хлібного дерева на березі тихої лагуни при-

чаїлося кілька критих иапановим листям хи
жок. Цс — Матавіра, а лагуна — Нат.тнія. 
Вони вважаються священними: п'ятсот років 
тому маорійці відпливли звідси на велетен
ських каное до берегів Нової Зеландії.

Щойно ми повернулися під нашого поліне
зійського друга Нга. На Mauy.it Нга був 
кимсь на зразок завгоспа. Тепер він частує 
нас кавою та іншими екзотичними стравами. 
А цс його брат Теау, товстун-веяетень, на 
якого Нга каже «супермен», тобто надлю
дина.

— Теау хотів розігнати хмари. щоб булл 
видно сонце для тих, хто приїхав дивитися 
на нього. Але нічим було дістатися на Ма
ну ає, — каже Нга.

Нас відвезли у резиденцію Апіанерс, на
щадка колишнього головного вождя. Цікави
мося, чи не заважаємо вождеві. «НІ, — від
повідає, — сьогодні день молитов і спання». 
Тому вождь, вільний од мирської суєти, зго
ден порозмовляти з нами... Місце, де він жи
ве, знаменне: тут колись стояла хижка Паарї- 
кі. Апіанерс пишається своїм знаменитим 
предком. Він запрошує нас оглянути рештки 
муру коло хижки. Там учені, антропологи з 
Нової Зеландії, нещодавно вели розкопки і 
знайшли предмети побуту стародавніх остро
в’ян: кухлі, дерев’яні сокири, вирізьблені з 
дерева статуетки бога Тікі.

Скрізь, куди О ми не завітали, нас стріча
ють радо і обов'язково показують танці.

Згасає день Враз, як цс буває тільки ® 
тропіках, наступає темнозоряний, без сутінків, 
вечір. У небі спалахує Південний Хрест, яс
кравіють численні сузір’я й туманності Пів
денної півкулі, яких люди наших широт ніко
ли не бачать. Морський бриз змінюється бе
реговим. Зашепотіло листя, озвалися джунг
лі. А потім замовило і це. 1 от запалало 
багаття.

У строкатих натільних пов’язках, з вінка
ми на шиї, вишнкувані в кілька лав. виходять 
до лагуни хлопці іі дівчата. Загриміли бара
бани — пау. Басовито обізвались гітари — 
кіта. Ватажок танцюристів щось гукнув — і 
десятки рук зметнулися вгору, мов крила. 
Потім чоловіки згуртувалися окремо. Танцю
ють. а здається: то на витягнутих руках під
німають велетенського човна, а дівчата обе
режно прив’язують до нього довгі весла. Та
нок так і зветься «Як будують човна-,

____  (Далі буде).

Mauy.it


в березня 1969 року „Молодий комунар0 4 стоп.

Леонід 
приїхав 
худож- 
Відбу-

на 60-й

ЩОБ НЕ ВИКРАДАЛИ
ЗІРОК

футЩД «Динамо» 
з професіо- 

каліфорнійським 
«Клінкере» — 1:1

ф КІРОВОГРАД. Перед 
цим маршрутом майбутні 
льотчикн-курсантн ШВЛП, 
виїхавши за околицю міста, 
прагнули визначити найкра
щих лижників серед спорт
сменів свого колективу. Тих. 
хто може витримати всі 
труднощі дороги, підібрано 
п’ятнадцять. Згуртувавшись 
у загін «Снігового десанту», 
ні хлопці вирушили в кол
госп імені Ульянова Кіровсх 
градського району. Шлях 
лижників проліг через ви
балки, гаї, пагорбки і доли
ни. Подекуди — зупинки. 
Хлопці розпалювали вогни
ща, влаштовували ігри. По
тім знову змагання на труд
ній дорозі.

А в селі хлібороби поба
чили лижників, на грудях 
яких виднілись широкі чер
воні стрічки з написами: 
«Всі на вибори!», «До Рад 
— найдостойиіших!».

Біля колгоспного Палацу 
культури спортсменів зуст
рів секретар комсомольської 
організації ШВЛП 
Котляревський, який 
сюди з учасниками 
ньої самодіяльності.
лась зустріч з молодими ви
борцями, артільними спорт
сменами. А потім — копиерт.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
е ШАШКИ

Закінчилися останні зустрічі ііайснльніших шашкістів 
області. В цих змаганнях, що входять до заліку обласної 
спартакіади профспілок, переконливу перемогу здобули 
спартакіаді. На другому місці — шашкісти «Колоса», па 
третьому — аваїп ардівиі.

© ФУТБОЛ
Спортсмени ШБЛП стали чемпіонами Кіровограда в зи

мовій перніосгі міста з футбола. У фінальному матчі но
ни здобути перемогу над футболістами заводу «Червона 
зірка» (2:0). Іретс місце завоювали футболісти Агрегат
ного заводу.

ф ВАЖКА АТЛЕТИКА
У змаганнях на першість районної 

ради ДССТ «Колос» 3 важкої атлетики па сходинку пе
реможця стали молоді штангісти _ " сіль
ськогосподарського технікуму. За ними вдуть спортсме
ни автотранспортного підприємства № 10031 та районного 
відділення «Сільгосптехніки».
• ШАХИ

То булл захоплююча зустріч шахістів Палацу піонерів 
та студентів педінституту. Вперта і напружена боротьба 
двох команд закінчилася з рахунком 5,5:5,5. Потім сту
денти запросили піонерів у гості до себе. Кандидат в 
майстри спорту, неодноразовий чемпіон області з шахів, 
старшин викладач інституту Юрій Пігарьов провів сеанс 
одноразової гри' па 15 дошках з спортсменамн-почаї кіп
цями.

* * *
Десять днів тривала особисто-командна першість міста 

з шахів серед школярів. Понад 150 комсомольців та 
піонерів взяли участь у цих змаганнях. Перше місце 1 
звання чемпіона Кіровоірада завоюі-али шахісти СІП №34. 
Друге місце присуджено спортсменам СШ 5» 3, трете — 
учням С1Я №

Минулий рік для робі Пінка заводу «Червона зір
ка» Станіслава Рєдозубова був неабияк везучим. Ви
ступаючи у змаганнях на першість республіки з кла
сичної боротьби, паш земляк став чемпіоном України.

А оце С. Рєдозубов повернувся з Казахстану, де н 
складі ібірьої молодіжної команди республіки брав 
участь у першості країни. Він зайняв па цих змаган
нях п’яте притоне місце серед спортсменів щОнай-іег 
тої ваги.

Па знімку: ще одне зусилля — і Станіслав 
Рєдозубов перемотке свого суперники.

Фото П. Хмурії.

Декілька місяців тому у Швеції 6} в створені й комітет 
під назвою «Футбол-70». В нього увійшли футбольні спе
ціалісти, спортсмени, судді, журналісти. Комітет повинен 
був виробити план реформи «шведського футбола».

І ось цей план обнародуваний. Він складається з 35 
пунктів. Зрозуміло, шведська спортивна громадськість 
відразу ж приступила до обговорення проекту. Особли
вий резонанс викликав такий параграф: «Футболіст, який 
виступав за іноземний клуб, не має права грати у 
шведській команді, доки не пройде дг.а роки після його 
повернення до Швеції».

Від імені «закордонних шведів» цим параграфом обу
рився відомий футболіст Агне Сімоссон, котрий раз у раз 
продається то тому, то іншому іноземному клубові. Од- 
н .к комітет «Футбол-70» таким чином мотивував евбє 
рішення: «Поряд ч терміном «крадіжка умів», якому 
Європа зобов’язана Сполученим Штатам, уже давно слід 
було б увести термін «крадіжка ніг». Американські ме
неджери ось уже три роки.зманюють кращих шведських 
футболістів, приваблюючи їх доларовою манною небес
ною. Пора поставит.! бар’єр цьо.хїу злодійству. Дворічний 
строк «акліматизації» і буде таким необхідним бар’є
ром».

ЗА ШІСТЬ СЕКУНД
ЛОС АНДЖЕЛЕС, З берез

ня. (ТАРС). У повторному 
матчі чемпіони СРСР футбо
лісти київського 
зіграли внічию 
пальним 
клубом 
(0:0).

Рахунок па 60-й хвилині 
відкрив Ян Коваліч. Після 
цього кияни безперервно 
атакували. За півгодини во
ші 18 раз били по воротах 
господарів. За шість секунд 
до фінального свистка удар 
Йосипа Сабо нарешті досяг 
мети.

Суперники повертаються у 
Сап-Фрапціско, де в неділю 
проведуть третій матч.

(АПІІ).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 6 березня. Перша 

програма. 10.00 —■ Телеповпни. 
(М). 10.15 — Для дітей. «Чудеса, 
природи». (М). 10.30 — М. Гел
лер — «Жіночнії бунт». Теле
спектакль. (М). 11-30 — «Кон
курс п’яти мільйонів». (М). 12.3!) 
—- Кіножурнал та художній 
фільм «Мальва». (Кіровоград). 
І7.25 — Програма навчального 
телебачення. (Кіровоград). 17.55 
— Інформаційна програма. 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.45 _ Програма кольорового 
телебачення. Художній фільм 
•«Сестри». (М). 20.30 — Інфор
маційна програма «Час». (М). 
21.15 — «Долинчанка». Концерт 
для жінок. (Кіровоград). 21.55 —

”■) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29'33-66, решти відділів — 29-33'55.

БК 00679.

ЯКЩО ПОКЛИЧЕ 
ВІТЧИЗНА

»дать
ПІДРОЗДІЛУ“ В КІМ 11 ATI СЛАВИ., ' . «Рото А. ПЛУЖППКЛ.
ї-| А ЙОГО столі — кілька книжок. А по- 
" руч — аркуш паперу. Там — напис; 
«Вранці — бесіда з комсомольцями 
бригади механізаторів... В обідню по
ру — вимпел, грошова премія молодій 
дсярці... Андрія П. затримали- дружин
ники. Розмова з комітетниками...» А під 
всім цим — червоним олівцем: «Хлопці 
гіовернулисп з армії. їм — своєрідну зу
стріч..»

Запитую Василя Сузака про деталі 
майбутньої зустрічі з воїнами. -

— її ми влаштовуємо вперше, — каже 
він. — Оце прибудуть наші колишні мо
лоді механізатори з служби. В колгосп
ному Будинку культури зберуться ЕСІ 
хлібороби колгоспу. Розкажемо хлоп
цям, які переміни сталися в селі за роки 
їх аідсутності, а потім запросимо знову 
в свою колгоспну сім То. Демобілізовані 
воїни скажуть, як вони виконали свій 
обов’язок перед'Вітчизною, буде їх сло
во допризовникам...

В.кс з порогу погляд паяце па великий 
стенд. Чад численними фотознімками, фото- 
і:і>іііям;і давніх документів художник написав: 
«На варті Батьківщини». Всі матеріали, виді
лені її три розділи, — то яскрава розповідь 
про піввіковий шлях радянських Збройних Сил. 
про подвиги під час громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн.
книги про 
ПОЛИЦЯ «■' 
шій СТІНІ 
Там портрети ........ .
Кошового, Валентини Гагапової і Юрія Гага- 
ріиа, там портрет робітника і хлібороба, пар
тизана і сьогоднішнього воїна. Біля цього 
стенду матеріали, які виклав Василь Сузак 
дає місяць тому. Серед них — Почесна гра
мота ЦК ДТСААФ колгоспному колективу 
дісаафівців за високий рівень військово-пат
ріотичного виховання колгоспної молоді, наго
роди артільним автомобілістам, мотоциклістам, 
стрільцям, радистам. І ще короткі розповіді 
про кращих молодих трудівників артілі.

НЇАСИЛЬ дає коментарі до кожної фо- 
тографії, до кожної нагороди. А я 

вже задивився на діораму Парку Сла
ви, яка виставлена біля зікна. В густому 
плетиві віття кленів видністься невеликий 
обеліск воїну-визволителю. Біля нього 
Вічний вогонь. Діораму виготовив Ва
силь Сузан з колгоспним художником 
Анатолієм Плужником.

Комсомольський секретар розповідає 
про обеліск і простягає мені два вели
ких альбоми, на яких написано: «Ніхто 
не забутий, ніщо не забуто».

— Тут імена наших земляків, які но 
вернулися додому з війни, — пояснив 
Василь. — А в іншому — список воїнів, 
які визволяли наше село і загинули в бою 
з ворогом. їх — близько сотні. Ми те
пер знаємо, де народились вони, де жи
вуть їх рідні. Листуємося з батьками, ма
терями цих визволителів. Вони, родичі 
цих безсмертних героїв, приїжджають до 
нас, коли святкуємо день визволення 
села від гіглерівців. Батьки синів-героїв 
розповідають молодим колгоспникам, 
якими були їх діти до війни, показують 
фронтові листи, дякують нам за те, що 
звели такий гарний пам’ятник воїнам- 
визволителям.

Показавши «Кімнату слави», Василь відчи
няє інші двері. Це вже сільський краєзнавчий

Нижче фотодокументів - 
воїнів-героїв. А поруч книжкова 

На допомогу допризовнику». Па ін- 
іце стенд — «Ісрої комсомолу». 

Миколи Островського, Олега

музей. У двох кімнатах тут виставлені різно
манітні експонати. В одній — псе про воїиів- 
земляків. Ось портрет Миколи Бенін, Івана 
Скирдй, наших колишніх воїнів — слнзавст- 
градківців. Нагороди тих, хто поліг н бою з 
порогом, їх листи, особисті речі теж тут, в 
музеї.і. ...

Після короткої екскурсії Василь починає 
розповідати, які заходи влаштовуються в «Кім- ■ 
паті слави» і краєзнавчому музеї. Згадує зу-._ 
стрічі воїнів .з молодими хліборобами, бесі
ди з допризовниками, уроки історії, на які при
ходили учні місцевої школи. Сюди йшов та
кож майбутній воїн перед тим, як виру шити 
до' військкомату.

— А остання стежка допризовника, — 
підкреслив Василь, — до обелісків. Після 
того, як ми влаштуємо хлопцям проводи 
в Будинку культури, накажемо їм бути 
справжніми охоронцями мирної праці 
степівчанина, вони йдуть сюди, до па
ле ятника Невідомому солдату, до могил, 
де поховані воїки-визволителі. і тут, пе
ред цими високими постаментами, хлопці 
дають клятву продовжити, коли буде 
треба, подвиг героїв...
I їіСЛЯ знайолестЕа з селом переглядаю
II щоденник комсомольського ватажка. 

Тут запис про проводи в армію комбай
нера Золодилеира Ікаченка і тракториста 
Олександра Сидоренка. Далі — рядки 
про ' те, як хлопці Єлизазетградки пе
ребували у військово-спортивному табо
рі. Ще і ще гортаю аркуші. І знову ціка
вий запис. Це вже про військозу гру 
між «зеленими» і «синіми». В ній взяли 
участь старшокпасники місцевої школи, 
кращі спортсмени колгоспу. Було вияв
лено тих, хто краще володіє зброєю, 
хто, як вміє орієнтуватись на місцевості. 
Відзначено найкмітливіших, найбільш 
загартованих юнаків і дівчат.

І ще: «Повернувся з .мотокросу. В Олек
сандрівні хлопці сильніші за наших. Шпидпіе 
б виділили в колгоспі гроші на мотоцикли!»...

А про молодих снайперів; «Наша взяла! А 
казали, що хлопці з мисливського гуртка не
досвідчені. Виходить, вони кращі стрільці н 
районі...»

Наприкінці — про ге, що має незабаром бу
ти. То думки Василя Сузака про лижний по- . 
хід туди, де гриміли бої між партизанами і 
гітлерівськими дивізіями. 1 про другу поїздку 
комсомольців до Крпмки та Краснодона.

А ще цієї весни Василь сподівається вдані- . 
туватн змагання між колгоспними мотоцикліс
тами, буде день фігурного водіння автомобіля. 
Запланований урочистий прийом до Спілки 
безпосередньо там, де були партизанські на
мети. Перед хлопцями та дівчатами виступ
лять колишні народні месники, воїнн-герої, 
комсомольські квитки вручатимуть сгарі кому
ністи.

Готуються єлнзавстградківці до тематичного 
вечора «Люди з легенд».

ЩО Й КАЗАТИ. Справжніх патріотів 
своєї Вітчизни виховує комсомоль

ська організація колгоспу «Дружба» 
Олександрівського району. І не дивно, 
що в село надходять листи від команди
рів військових частин. Пишуть правлін
цям: «Дякуємо за те, що підготували т&С?^ 
кого хорошого воїна-спортсмена». «Він 
був кращим виробничником у колгоспі, 
тепер — відмінник бойової і політичної 
підготовки». І матері: «Син ваш — гор
дість нашого підрозділу!..»

М. ВІНЦЕВИЙ.

«Люди нашої епохи», '«Горда 
ймення». Теленарис. (Кірово
град).

П’ЯТНИЦЯ, 7 березня. Перша 
програма. 11.00 — Гелевісті. (І<). 
11.10 — Документальний фільм 
«Степан Шкурат». (І<). 11-35 — 
Шкільний екран. Українська лі
тература. Переказ па тему «На 
’Десні». (К). 16.30 — До 100-річ- 
чя з дня народження В. І. Ле
ніна. '«Сторінки з життя Лені
на». '«На перший штурм само
державства». (К>. 17.00 — Про
грама присвячується Міжнарод
ному жіночому дню 8 Березня. 
В перерві — «Подвиг». Теле- 
альманах. (М). 20.30 — Естафета 
новин. (М). 21.15 — Програма 
кольорового телебачення. ,«13

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ■’орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

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

стільців». (М). 22.25 — «Добрий 
вечір, хліборобе». (К). 23.25 — 
Концерт на .замовлення жінок.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 7 березня. 11.00- 

Телевізійні вісті. (К)- Н.10 —
Кіноварне «Степан Шкурат». 
(К). 11.35 — Шкільний екран.
Українська література для уч
нів 6 класу. (К). 12-05 — Ху
дожній фільм .«Якщо дорогий 
тобі твій дім». 16.10 — «Книги 
Володі Ульянова». 16.30 — До 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «Перший штурм». (К), 
17.00 — Програма, присвячена 
Міжнародному жіночому дню 8 
Березня. (М). 20.30 — Естафета 
новіш. (М). 21.15 — Телевізійний 
театр мініатюр. «Тринадцять 
стільців». (М). 22.25 — «Добрий 
нечір, хліборобе!». (К). 23.25 — 
Концерт на замовлення жі
нок. (1<).

СУБОТА, 8 (їерезня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45
— Телевізійні новини. (М). 10.00
— Музична розважальна пере
дача. (М). 10.30 — Передача

иииияи
«Знання». (М). 11.00 — .Музич
ний турнір міст. (хМ). 12.00 — 
Передача «Здоров’я». (М). 12.34 
— «Тобі, юність!». (М). 13.00 — 
.«Гал анти т в о ї, Україно». 
(Львів). 13.-10 — Телефільм. (К). 
1І-25 — Телефільм «АркадіЙ Рай- 
кіп». 15.00 — Молодіжна про
грама «Погляд». (К). 16.15 — 
:«На шкільних шпротах». (К). 
16.55 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 17.30 — Художній
фільм «Ще раз про кохання». 
(М). 19.00 — Телевізійні нови
ни. (М). 19.30 — «ІІа вогник». 
(М). 20.30 — «Світ соціалізму»а 
(М). 21.00 — Чемпіонат Європи 
з легкої атлетики. .(Югославія) 4? 
22.00 — Програма кольорової є»* 
телебачення. (М). 23.00 — «Ка
мертон доброго настрою!. (К).

/

Індекс 01197 Зам. 1097. Тираж 50 000
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1040-1p
	1040-2p
	1040-3p
	1040-4p

