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віддамо молоді голоси!

Темп робіт першого туру пропонуються такі:

t

Ціна 2 коп,

з
кандидатокбригадиром

понігряннх па-

"За чесних, трудящих, достойних
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КОМУ АКСМУ

НАПЕРЕДОДНІ дня виборів 
111 наші кореспонденти побу
вали в колгоспі імені XXI! 
з’їзду КПРС Кіровоградського 
району, зустрілися з кандида
том у депутати обласної Ра
ди депутатів трудящих Гали
ною Вікторівною Всселовою і 
попросили її відповісти на 
ряд запитань.
- ПРОФЕСІЯ ТРАКТОРІ ЇСТ

КИ ПОКИ ЩО НЕ ДУЖЕ 
ІЮІ1ШРЕН/\ СЕРЕД ЖІНОК. 
ПРОСЬБА РОЗПОВІСТИ, ЧО
МУ ВИ ОБРАЛИ САМЕ ЩО 
ПРОФЕСІЮ І ЯК НЕ СТА
ЛОСЯ.

— Спочатку дуже хотілося 
бути шофером. -У неповних 
шістнадцять заманливо супер
ничати з вітром, нестися до
рогами в незвідане. Але па 
курси шоферів мене тоді, зви
чайно, ІІС могли прийняти, бо 
була ще надто молода, А зго- 
дом до пас приїхала Галя Ко
вальова, другий секретар рай
кому комсомолу, почала агі
тувати дівчат вчитися на трак- 
юрнсток. Я тільки почула ту 
новину, відразу ж поспішила 
з документами. Тут і почали
ся неприємності. Ні, не п учи
лищі. не п райкомі комсомолу, 
а дома. Батько,’ — тоді він 

і коміїлс к с п о і 
бригади працював, а тепер — 
бригадиром садово-городньої, 
— почав заперечувати, мов
ляв, не не жіноча робота. Ма
ма, моя мама, з якою ми

ЩАСТЯ СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ
ІНТЕРВ'Ю ДАЄ ГАЛИНА ВЕСЕЛОВА — ЧЛЕН ВЛКСМ, КАНДИДАТ У 

ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ. ТРАКТОРИСТКА
КОЛГОСПУ ІМЕНІ XXII '' ЙГЗЇЗДУ КПРС КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

завжди були однодумцями, 
підтримала батька. Навіть 

старшин брат Віктор, механі
затор, чомусь вважав, що 
професія тракториста не для 
мене.

Тоді, напівжартома,
Серйозно я сказала:

— Тату, 
розповідав, що Тумаиіі 
моє дівоче прізвище) не від
ступали на шляху до мети. 
Не буду порушувати сімейних 
традицій. . -

От гак у шістнадцять я ста
ла навчатися в училищі ме
ханізації в Бобринці. То було 
в 191>3-му. А вже в 1964-му я 
разом з братом Віктором пра
цювала на тракторі.

— ВІД КОГО ВИ ВПЕРШЕ 
ДІЗНАЛИСЯ. ЩО ВАС ВИ
СУНУЛИ КАНДИДАТОМ У 
ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РА
ДИ. ЯК ВИ СПРИЙНЯЛИ 
ЦЮ ЗВІСТКУ?

— Від Колі Немнрованого, 
заворга райкому комсомолу. 
Сіні Сашко, —- йому чотири

тіі ж мені

ТИМ, ХТО МРІЄ
СТАТИ
ЖУРНАЛІСТОМ
Конкурс 
„Прохідний бал

Цей конкурс, що його проводить факультет 
журналістики Київського університету разом з ре
дакцією радіостанції Українського радіо «Молода 
гвардія» і редакціями обласних молодіжних газет 
республіки, — для випускників середньої школи 
1969 року і попередніх літ, для тих з вас, друзі, 
хто мріс про журналістику.

Мета конкурсу — виявити літературно обдаро
ваних абітурієнтів.

■ Конкурс проводиться в два тури.
* 'ПЕРШИЙ ТУР — ЗАОЧНИЙ (до 1 червня 

1969 року). За цей час ті, хто бажає взяти участь 
у конкурсі,- надсилають редакції газети «Молодий 
комунар» свої твори (один або більше).

напів-

часто 
(такс

місяці ще тільки, — захворів, 
я була з ним в лікарні. Коля 
зайшов провідати і повідомив 
то новину. Як її сприйняла? 
Навіть важко словами пере
дати. У нас кожний грома
дянин може бути обраний до 
Ради — це я знаю. Але ніколи 
не думала, що така честь ви
паде саме мені. Тому розхви
лювалася, звичайно...

— ХТО ВИСУНУВ ■ ВАС 
•КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТИ 

І ЩО ВАМ ХОТІЛОСЯ Б 
СКАЗАТИ ПРО НСП КОЛЕК-. 
ТИ В?

— Висунули кандидатом у 
депутати трудівники нашої 
сільськогосподарської артілі 
імені XXII з’їзду КПРС, їх 
підтримали сусіди — колгосп
ники грузьківської артілі імені 
Чапаева. Хочеться їм сказати 
щіір^, тепле спасибі за до
віру.

Кожний з трудівників нашої 
артілі в якійсь мірі причетний 
до моєї поки що короткої тру
дової біографії. Бригадира 
Івана Аксеїпійопича Воло-

Миколу 
багатьох 
поважаю 

а й

пінна, іракіорисга 
Ііикпфоровпча Кия і 
інших односельчан я 
не лише за працьовитість, 
за чуйність, за увагу до нас,
молодих. Пам’ятаю, тільки 
почала працювати, не лади
лося на тракторі з швидкос
тями — то не увімкнеш, ю не 
вимкнеш. Відкрила коробку
швидкостей, а що далі роби
ти не знаю. Розплакалася. Як
раз нагодився досвідчений ме
ханізатор Олександр Ф.юрен- 
ко. Допоміг. Це суто випадко
вість, що нагодився саме Фло- 
ренко. А що допоміг — зако
номірність. У нас всі такі 
щедрі па теплоту і поміч.
- ЯКІ /1АТІІ З КОМСО

МОЛЬСЬКОЇ БІОГРАФИ 
ВАМ НАЙБІЛЬШ Г.’АМ’ЯТНІ?

— Комсомольська біографія 
у мене ще теж коротка, адже 
мені ніс лише двадцять ірс- 
тій рік. Пам’ятається грудень 
1962-іо. Тоді мене прийняли в 
члени ВЛКСМ. У пам’ятку 
осінь Г.їьТ-го. коли обрали сек
ретарем комсомольської орі а- 
нізації колгоспу. Після тою я

пізнала 
роботи, ____ _
зробленого.
- ЯКЩО ВАС 

ДЕПУТАТОМ. З 
ІІОЧНІ.ТІ свою 
СЬКУ РОБОТУ?

— З вивчення наказів г.поор- 
пік. Депутат — слуга народу, 
він має знати потреби людей, 
вміти їм допомої ні. І псе не В 
ім’я того, щоб з кожним днем 
поліпшувався добробут радян
ського народу, щоб розкпікі їй 
рідна Вітчизна.

Коли оберуть депутатом, 
постараюсь працювати 
краще, щоб виправдані вії 
ке довір’я.

велике

і велику
і романської 
радість від

Служити людям 
щастя.
Фото В. Ковпак.і

АНГЕЛІНКИ
Дівчатам.тракторист ким Кіровоградиіиин 

АВТОР.

Вітчизни ранок 
пломенів ВОГНИСТО, 

і променем 
в красі ного ясній 

Лупали дзвінко 
перших трактористок 

В Жовтневі дві 
народжені пісні.

Одвічні межі, 
на іе павутини,

Сталеві коні
рвали на шматки.

Крізь труднощі
вели їх в гони сипі 

Аіігсліпої подруги
жінки.

Світаики ті
розтанули в блакиті.. 

Усе підвладне часу
на землі!

і трактористка Паша
на ірапіті

Стоїть — безсмертно —
у своїм селі!

/. Зі мною поруч (розповіді про сучасників).
2. Першим розповідає репортер (репортаж про 

подію, пам'ятну твоїм товаришам, про один день 
життя молоді підприємства, будови, колгоспу і 

■т. ін.).
3. Рецензія (на художній або документальний 

кінофільм, спектакль, виставку, книгу).

Зрозуміло, що гема — тільки напрямок. Як її 
викласти, який обрані заголовок — справа твор
ча. Так само вільно учасник конкурсу обирає іі 
форму викладу.

Розмір рукопису — не більше чотирьох сторі
нок (віддрукованих па машинні через два інтер
вали).

Роботи надсилайте з 15 березня по 1 червня 
ц. р. на адресу: м. Кіровоград, пул. Луначарсько- 
го, 36, редакції газети «Молодий комунар», кон
курс «Прохідний бал».

Переможці конкурсу від нашої області візьмуть 
участь в другому турі.

[
ДРУГИЙ ТУР проводиться в Києві, на факультеті 
журналістики КДУ 1 липня ц. р.

Кращі роботи учасників конкурсу будуть публі
куватися в «Молодому комунарі».

Переможці другого туру конкурсу «Прохідний 
бал» прирівнюватимуться до вступників, які мають 
виробничий стаж.

Вчора святкували евпє новосілля працівники 
Кіровогра дського міської о агентства Аерофло
ту. Hone приміщення по вулиці Карла Маркса 
гостинно розчинило дія них двері.

В агентстві працює десять чоловік. Це каси
ри, Диспетчери, завідуюча довідковим бюро. 
І аиіще з аеропортом підтримувався зв’язок 
лише по телефону, а тепер налагоджено ра
діозв’язок.

Нема н Олесі, 
дівчини з Хиролу, 

Що поламала 
звігіаї століть

1 перешкоди 
всі переборола.

Щоб вільно трактор 
у степу водить.

Бую у пору,
і ранкову іі пізню, 

її на полі
бачило усі.

За те й ввійшла
Олеся в НІСІІЮ,

В поезію

О вічний
в нев’янучій красі, 

клич
романтики живої! 

у нас нових Олесь,Багато є
Що йдуть шукати 

слави трудової
11с в синіх мандрах. .

не за морем десь.
А в ріднім полі, 

СІЮЧИ пшеніїїцс. 
Покірний трактор 

сміло ведучи.
Нехай вам іцастя 

молоде іскриться.
Немов ті зорі 

чисті уночі.

* У просторому залі — легкої форми столи, 
стільці. Зі смаком оформлені маршрути літа
ків. розклад тощо.

Цс гарний подарунок для шіпігряних па
сажирів. Дуже добре, що це аіентство розта
шоване у зручному місці, до нього можна 
дістатись автобусом і тролейбусом.

На фото: перші відвідувачі.
Фото В. КОВПАКА.

У клубі села Краснс- 
сілки Олександрівськс- 
го району відбулася зу
стріч кандидата в депу
тати обласної Ради депу
татів трудящих, першого 
секретаря обкому ЛКСМ 
України М. Д. Сиротюка 
з виборцями — механі
заторами, доярками, спе
ціалістами сільськ ого 
господарства.

Збори відкрив другий 
секретар Олександрій
ського райкому КП Ук
раїни О. С. Демченко, ■ 
який розповів про вели
ку роль місцевих Рад де
путатів трудящих у роз
в’язанні завдань госпо
дарського і культурного 
будІЕНицтва.

Довірена особи Степан 
Гнатовіїч Бовкун ознайомив 
присутніх з життєвим шля
хом кандидаїа в депутаті» 
обласної Ради М. Д. Сиро
тюка. Микола Дем’яповн і 
Сиротюк народився в Т9Э-3 
році в місті Долинській Кі
ровоградської області. І%0 
року закінчив Київський по
літехнічний інститут, працю
вав іпженером-металургом 
па заводі «Червона зірка?, з 
1963 року — на керівній 
комсомольській роботі: пра
цює першим секретарем Кі
ровоградською міськкому 
комсомолу. Литім другим 
секретарем Кіровоградсько
го обкому комсомолу. З І"п> 
року М. Д. Сиротюк — пер
ший секретар обкому комсо
молу.

Степан Гнагович Бов
кун закликав виборців 
округу віддати свої голо
си за кандидата блоку 
комуністів та безпартій
них М. Д. Сиротюка.

Виборці Дяченко В. С... 
Горова Г. Г., Залива К. І. 
та інші у своїх виступах 
розповіли про успіхи тру
дівників, про те ЯК вони 
готуються гідне зустріти 
100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна.

Тепло зустрінутий при
сутніми, на зборах ви
ступив кандидат у депу
тати обласної Ради депу
татів трудящих М. Д 
Сиротюк.

І
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ШКОЛА
ЛІПШІ

УРОК-ЗАВДАННЯ

Держава і ми
Через два місяці закінчується навчальний рік у системі політосвіти. Відділ про

паганди і культурно-масової роботи обкому комсомолу рекомендує підсумкові 
заняття у всіх гуртках, семінарах і політичних клубах провести у формі ленінсько
го уроку «Держава і ми>. Підготовку до уроку потрібно розпочати вже зараз, щоб 
забезпечити добру теоретичну підготовку слухачів.

■ * ОМУНІСТИЧНА партія. Радянська влада 
** вирішили корінні проблеми молоді в га

лун економічній — назавжди зппщилн екс- 
плуптдцію і безробіття, в галузі соціально- 
політичній — назавжди покінчили з гнітом і 
безправ’ям, в галузі ідеологічній і культур
ній — озброїли молоть найбільш передовою 
революційною теорією — маркспзмом-леніні з- 
мом, створили необмежені МОЖЛИВОСТІ Д.І'І 
оволодіння знаннями, наукою, культурою. На 
цьому пропагандист мас акцептувати увагу, 
коли мова йтиме про те,

ЩО ДАЛА РАДЯНСЬК\ ВЛАДА МОЛОДІ? 
Комсомольці, модель мають свої газеті!, 

журнали, видавництва. Кожна трьохсота кни
га в світі, як відзначне в одному з своїх ви
ступів перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. Тя- 
жельников, випускається видавництвом ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардня». Юнаки і дівчата 
— повноправні громадяни,господарі своєї краї
ни. Більше 300 тисяч молодих людей — де
путати місцевих Раз, кожний восьмий депутат 
Верховної Ради СРСР — віком до ЗО років.

Для молодих, як і для їх батьків, поняття 

«влада'» давно злилось з другим поняттям — 
«народ». В цьому суть соціалістичного ладу.

Основа народної влади в нашій країні — 
Ради депутатів трудящих, які працюють під 
безпосередніх керівництвом КПРС. Через Ра
ди народні маси організовуються і згуртовую
ться в боротьбі за комунізм. Через них здійс
нюється планове ведення господарства. Мере і 
них забезпечується захист соціалістичних за
воювань.

«...Вперше в світі влада держави побудова
на в Росії таким чином, що тільки робітники, 
тільки трудящі селяни, виключаючи експлуа
таторів. складають масові організації — Ради, 
і цим Радам передається державна влада», — 
підкреслював В. І. Ленін у своїй промові «Що 
таке Радянська влада?».

Важливо, щоб учасники уроку доклади) 
розібралися,

ЧОМУ В УМОВАХ КАПІТАЛІЗМУ ПРЕД
СТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ НЕ ВІДОБРАЖА
ЮТЬ ВОЛІ НАРОДУ?

ЯКА КОРІННА ПРОТИЛЕЖНІСТЬ МІЖ 

ДЕМОКРАТІЄЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЮ 1 ДЕ
МОКРАТІЄЮ БУРЖУАЗНОЮ?

ЧОМУ. ЗА СЛОЗАМИ В. І. ЛЕНІНА. ПРО
ЛЕТАРСЬКА демократія в мільйон га
зів ДЕМОКРАТИЧНІШЕ БУДЬ-ЯКОЇ БУР
ЖУАЗНО! ДЕМОКРАТІЇ, А РЛДЯНСЬКЛ 
ВЛАДА В МІЛЬЙОН РАЗІВ ДЕМОКРАТИ‘1- 
ІНШЕ НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЇ БУРЖУАЗ
НОЇ РЕСПУБЛІКИ?

У процесі підготовки до уроку СЛІД провести 
лекції, бесіди на цю тему, організувати ви
вчення ленінських праць «Чергові завдання 
Радянської влади», «Держава і революція». 
Доречно скористуватися і додатковою літера
турою, зокрема такими статтями: «Ленін про 
класову суть демократії» («Агитатор» А? 2 за 
1069 р.), «Ленін про Ради — органи народо
владдя» (гагета «Правда.» за 3 березня 
ІЧ'іО р.), «Ленінізм — вчення інтернаціональне» 
(журнал «Молодой коммунист», № І за 
1969 р.).

На урок бажано запросити депутатів сіль
ських, міських, районних, обласної Рад депу
татів трудящих. Верховної Ради УРСР чи 
Верховної Ради Союіу РСР. Вони, безсумнів
но, розкажуть, як виконують накази виборців, 
як Ради вирішують господарські, фінансові, 
земельні та інші питання, як дбають про по
ліпшення побутових 1 соціально-культурних 
умов трудящих. Депутати, безумовно, розка
жуть про те, який широкий розвиток одержа
ли в діяльності Рад громадські начала. Адже 
в нашій країні у псі Ради обрано понад два 
мільйони .559 тисяч депутатів, а участь у ро
боті Рад беруть близько 25 мільйонів акти
вістів.

Важливо, щоб комсомольці продовжили роз
повідь гостей і розповіли про тс,

ЯКУ САМІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В РОБОТІ 
РАД?

ЯК ДОПОМАГАЮТЬ МОЛОДИМ ДЕПУТА
ТАМ У ВИКОНАННІ ЇХ СКЛАДНИХ І ПО
ЧЕСНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ДОВІРЕНИХ ОСІБ 
НАРОДУ?

ЧИ ЗАСЛУХОВУЮТЬ ЗВІТИ КОМСОМОЛЬ
ЦІВ ПРО ЇХ ДЕПУТАТСЬКУ РОБОТУ НА 
ЗБОРАХ?

■ в ОЖИНИ і> пас — господар країни, д не 
1* значить, що кожний Із нас, крім прап, 

має і обов'язки перед країною, народом.
В ЧОМУ ПОЛЯГАЮТЬ Ці ОБОВ’ЯЗКИ?
ЯК ВИ ЇХ ВИКОНУЄТЕ?
В. І. Ленін у праці «Чергові завдання Ра

дянської влади» підкреслював; «Вчитися пра
цювати — Це завдання Радянська влада по
винна поставити в усьому обсязі перед наро
дами». А далі, розвиваючи свою думку, уточ
нював: «...Соціалізм вимагає свідомого і ма
сового руху вперед до вищої продуктивності 
ПРЩо’ З РОБЛЕНО І РОБИТЬСЯ НА ВАШО
МУ ПІДПРИЄМСТВІ. У ВАШОМУ КОЛГОС
ПІ ЧИ РАДГОСПІ ДЛЯ ДАЛЬШОГО ЗРО
СТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ? ЯКИЙ 
ОСОБИСТИЙ ВКЛАД У ЗРОСТАННЯ ПРО
ДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, У ВПРОВАДЖЕН
НЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ?

У своїй праці «Чергові завдання Радянської 
влази» В. І. Ленін закликав вести акуратно і 
сумлінно рахунок грошам, хазяйнувати еко
номно, не ледарювати, додержувати пайсуво- 
рішої дисципліни в праці.

ЯК КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦЮЄ З ЧЛЕНАМИ СПІЛКИ. ЩОБ НЕ 
БУЛО ПОРУШЕНЬ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІ
НІ! ВСЕ РОБИТЬСЯ У ВАШОМУ КОЛЕК
ТИВІ ДЛЯ ТОГО. ЩОБ НЕ БУЛО ЖОДНОЇ 
МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ. ЯКА Б ЗАЛИШИЛАСЬ 
ОСТОРОНЬ ВІД КОНКРЕТНОЇ УЧАСТІ в 
КОМУНІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ?

Розпочати урок бажано прослуховувапням 
запису промови В. 1. Леніна «Що таке Ра
дянська влада?»

Розповідь учасників уроку можуть доповни
ти кадри з нових фільмів «На чолі держави 
Рад». «В роки випробувань», .«Союз рівно
правних».

ДЛЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ВОГНЮ

ДОРОГОЮ 
висоти

ПОЕТИ її вимірюють кучс- 
•• ряаими рядками, художни
ки барвистими фарбами, ком
позитори прозорими мелодія
ми. Анатолій Шаламов, елект
розварювальних - монтажник 
будуправління М 125 тресту 
«Дніїїроенергостальконст р у к- 
ція». вимірює її нелегкими 
буднями монтажішка-висот- 
ника.

— Добрий ранок, небо!
Блакитні очі молодого заа- 

рюватьпика виповнюються со
нячними променями, і Йому 
хочеться подарувати комусь 
проліски. Незвичайні проліс- 
кн-зорі. Анатолій Шаламов 
піднімає щиток, міцно стискує 
електродотримач, і на його 
кінці засвічується голуба зір- 
яа. Вона така яскраво-сліпуча, 
що на неї не можна дивитись.

Ланка А. Шаламова нево
лила; всього-на-всього п'ять 
чоловік. Це крановщик Василь 
Трусов, монтажники Олекса 
Вовченко, Віктор Богуиснко, 
електрозварювальних Ігор 
Лук’яиенко.

— Гарні хлопці, — посміхає
ться ланковий, — та хіба мгчі- 

тажпики можуть бути інакши
ми? Адже праця наша не для 
нитиків.

А в пам’яті спливають ми
нулі роки, змонтовані його ру
ками... Кіровоградський рем
завод «Укрсільгосптехиіка», 
«Червона зірка», оліїїжирком- 
біиаг. Чимало будов у Кіро
вограді пам’ятають його неви
соку міцну постать.

— Але цей об’єкт мені най
більше подобається, — гово
рить Анатолій, — бо ДСШ — 
не типової конструкції І хоч 
тут багато виникає трудно
щів, але працювати цікаво.

До речі, па будівництві Кі
ровоградської спортивної шко
ли Анатолій Шаламов працює 
з самого початку монтажу. 
Скромний І серйозний, він 
давно завоював авторитет се
ред своїх товаришів по роботі. 
Та це іі не дивно, адже піп 
гарний спеціаліст. Анатолій 
Шаламов дипломований елект
розварювальний п’ятого роз
ряду. «Шви Анатолія — не по
черк професіонала, — говорить 
майстер дільниці Віктор Зу- 
бепко, — почерк, який не 
сплутаєш ні з чиїм». Тому не 
дивно, що найскладніші і най
відповідальніші операції дору
чають виконувати саме Ана
толію.

Важко розвертається потуж
ний кран «МКГ-25». Ледь по
мітно здригається стріла і. мов 

богатирська рука, піднімає па 
дванадцятпмстрову висоту бе
тонну балку. «Зшивати» и з 
іншою буде Анатолій. Вій зва
рить надійний шов. Об'єкт 
виповнюється вигуками «май
на», «віра».

Сонце котиться до обрію, на
низуючи на гострі промені 
слюдяні хмари. Сьогодні п’ят
ниця. Після роботи Анатолію 
треба буде забігти в магазин. 
Ні, не в той, де працює його 
дружина Зіиа. Зовсім в ін
ший, який виграє райдужни
ми обгортками цукерок. Дома 
на молодого батька чекає дво
річна донька...

Ну, а поки що вітер уперто 
намагається розстебнути полу 
брезентової роби. А в темно
му скельці щитка загоряються 
іскрометні голубі зірки. Це не 
просто зірки. Ними всіяна вся 
дорога Анатолія Шаламова.

«Стати монтажником я мріяв 
давно, — ланковий затягується 
цигаркою і продовжує: — 
Можливо, фільм «Висота» був 
поштовхом до цього, р мож
ливо, попі висотні споруди на
шого міста. Не знаю... Чи по
добається мені моя професія? 
А вн запитайте птаха, чіі по
добається йому літати?.. Я над 
цим просто ніколи не замис
лювався. Знаєте, в кожного в 
житті є своя дорога. В мене 
вона — висота».

В. ВАСИЛЕНКО.

Т НОДІ комсомольські комітети — І це 
іноді, треба сказати, буває часто — 

б’ють голоаи над тим, чим же зайняти 
у вільний час, у дні вихідні нашу невси
пущу молодь. І в багатьох випадках куль
турними заходами стають нудні вечори з 
великим нудним танцювальним процен
том. У молоді 7----
сандрійського району, 
тьох колективах — вільний 
золота, бо він заповнений 
підробкою золотою щедрістю — твор
чістю народних талантів.

Наближається столітній ювілей нашо
го дорогого вчителя і безсмертного вож
дя Володимира Ілліча Леніна. Кожне 
зібрання людей, об’єднане спільною 
працею або творчою думкою, дбає сьо
годні про достойний дарунок знаменній 
даті. Будуть надпланові тонни сталі і 
хліба. Буде нове натхнення, палке слово 
і дзвінка пісня — один з найкращих да
рунків Ілл:чу,

22 квітня цього року, в день народ
ження В. І. Леніна, займеться вогонь фес
тивалю художньої самодіяльності, при
свяченого ленінському ювілею. До лип
ня змагатимуться в пісні і танці 
та робітничі колективи, з липня 
топада відбуватимуться районні, 
ні наступного року — обласний 
валі самодіяльного мистецтва.

Яку ж участь повинні взяти комітети 
комсомолу в ході підготовки та прове
денні фестивалю? Нині відбуваються і 
відбуватимуться ще збори учасників са
модіяльних гуртків.

Треба подбати, щоб вони не мали формаль
ного характеру, а були щирою, відвертою і 
діловою  ------------ ----  — — •■"я—........—
візувати 
типів. І 
питания 
снеіін.

Сьогодні Новоархангсльськиіі район може 
похвалитися непоганими успіхами в розвитку 
масового самодіяльного мистецтва. І не тому, 
що тут є прекрасний самодіяльний народний 
хор (колгосп «Зоря комунізму»). Новоархан- 
іельцям немає потреби використовувати цей 
факт, як щит, за яким можна приховати недо-

села Голозківки Олгк- 
райсну, як і в бага- ----- х цас на ва-у 

справді не-

сільські 
до Лис- 
а в січ- 
фести-

І

розмовою про тс, як найкраще орга- 
роботу низових самодіяльних колек

ції не найпершим тут слід поставити 
про методичну допомогу аматорам

ліки. Тут чудовий хор п селі Тернівці, бойова 
агіткультбрнгада в Ганнівці, хор и Скалевііі. 
І цс тому, що методисти з районного Будинку 
культури приїздять до гуртківців не почесни
ми гостями, а першими порадниками і поміч
никами. йіетодист Ніна Семенівна Шпильова 
стала «своєю» людиною в колгоспі імені Ен
гельса. І результат не в тому, що до неї нині 
вітаються, називаючи п, як давню знайому, 
по батькові, а в тому, іцо артілі, може зараз 
гордитися своїм танцювальним колективом.

Методисти допомагають вирішувати й пи
тання матеріального забезпечення. Тепер гос
подарники зробили для себе законом — персі, 
ніж подивитися концерт, слід подбати і при 
місце, де зіи влаштовується, і про реквізит. У 
колгоспі «Победа» останнім часом придбали 
другий комплект костюмів для хору, «як з 
голки» одяглії танцюристів. Подібного не ска
жеш про становище, яке створилося, наприк
лад, у місті Олександрії. Протягом кількох 
років тут ніяк не спромоглися знайти примі
щення для народного театру. Звичайно, міський 
комітет комсомолу не стоїть на заваді, але й 
особливого ентузіазму, справжньої ініціативи 
не виявляє.
ТІ А ЗБОРАХ, що відбуватимуться, по- 

трібно, як слід, продумати і плани 
обслуговування трудящих. Чим частіше 
виступатимуть перед людьми самодіяль
ні митці, тим краще відточуватиметься їх 
виконавська майстерність, вони- бачити
муть і свої огріхи, і суттєві помилки, уни
катимуть їх, виправлятимуть.

Чільне місце в розмові — питання про ре
пертуар. Ми часто спочатку не замислюємось 
над тим, а що ж полине зі сцени в зал, що. 
почують, іцо побачать глядачі. Нам важливо 
Іноді, щоб Анатолій чи Світлана мали голос 
I вміли ним володіти. А що ж виходить по
тім? А те, що і новгородківські, і ульяновські, 
і уст’і.іівські, і кремгесівські співаки і співач
ки виконують па огляді одну і ту ж пісню — 
якщо не «Ясени», то пісню з кінофільму «Вер
тикаль». ’

Ми мало останнім часом звертаємося до муд
рої і хвилюючої, незабутньої народної спад-, 
щиіпі, мало у нас сучасних обробок старовин
них пісень, ми не експериментуємо, не про
буємо відому народну пісню в якомусь оригі
нальному звучанні, у виконанні оригінального 
ансамолю. А це — невичерпне джерело.

На Кіровоградщині нині 5 тисяч гуртків 
об єднують 70 тисяч учасників художньої 
самодіяльності. Це великий загін культ
армійців, і ми вправі сподіватися віл 
нього на яскравий дарунок народних 
талантів сторічному ювілею Ілліча. І

♦ 34 РЯЦКОМ ПОСТАНОВИ
ПЛЕНУМ ЦК КПРС НАДАЄ ВЕЛИКОГО ЗНАЧЕННЯ ДАЛЬШО. 

МУ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ І МАСОВО- 
ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПАРТІЙНИХ, ПРОФСПІЛКОВИХ ТА КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЕРЕД ТРУДІВНИКІВ СІЛЬ
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА...

(Із Постанови Пленуму ЦК КПРС, прийнятої ЗІ жовтня 
1968 роки).

Честь 
нашого 
імені

Комсомол називається Ленін
ським. Приймаючи ім’я вели
кого генія людства, організа
тора й керівника Комуністичної 
партії — В. І. Леніна, комсо
мол взяв на себе велике зо
бов'язання — перетворити ле
нінські помисли, заповіти і мрії 
в постійний критерій повсяк
денної діяльності. Що ж це 
значить для нас, молодих? А 
це значить, що комітет комсо
молу нашої організації важли
вого першочергового значення 
надає питанню політичної осві
ти. Питанню, яке у нас на по
рядку денному. Бо кожний ро
зуміє, що без твердих знань 
молодій людині практично не
можливо розібратись у всіх 

складностях сучасної політики 
і тим більше бути помічником 
партії в її боротьбі за перемогу 
ідей комунізму. Про це сказав 
на пленумі ЦК ВЛКСМ у про- 
мсаі «Про завдання комсомо
лу в сучасних умозах» Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв.

Юнаки і дівчата щопонеділ
ка поспішають на заняття. 8 
цьому велика заслуга нашого 
пропагандиста Тамари Єржа- 
ковської. Розповіді про міжна
родні події, повчальні історії, 
взяті з життя колгоспу, райо
ну, — це доповнює змістовні 
виступи, які веде пропагандист. 
Тамара Іванівна відшукує най
різноманітніші цікаві форми 
проведення занять. Слухачі ак
тивні у бесіді, підготовці рефе
ратів.

І в організації вечорів ціка
вих зустрічей беруть участь всі. 
С. І. Шевченко — перший ком
сомолець села — не цурається 
молодих. І вони його теж. Бо 
напутнє слово його — вагоме 

для юнаків та дівчат. Ніхто не 
здивується й тоді, коли поба
чить, як літня людина йде на 
комсомольські збори, політза- 
няття, на концерт, а то й ком
сомольські недільники, яких ми 
провели більше п’ятнадцяти. 
М. Т. Ляшенко творив історію 
комсомолу соого села, на його 
очах створювався колгосп. Він 
тоді був головою артілі.

Ми поклялися бути вірни
ми ленінським ідеям, високо, 
через усе жі^ття пронести чер
воне знамено. Щоб на ньому 
золотими літерами викарбува
лись імена наших кращих ком- 
сомольців-передовиків. їх чи
мало — сорок три. Це і трак
торист Григорій Голобородько, 
і член комітету, комуніст, кра
щий шофер ! колгоспу Василь 
Кисіль, і тваринники тт. Пара- 
щенко та Щербак. Всіх не пе
релічити. !

А ще вміє .Наша молодь доб
ре організувати своє дозвілля. 
Маємо Будинок культури. При 
ньому працюють гуртки худож. 

ньої самодіяльності: хоровий, 
танцювальний, драматичний, 
вокальний. Часто молоді амато
ри, а це трактористи, ріль
ники, тваринники, виступають з 
концертами перед односельча
нами. Можна сказати, що весь 
комплекс нашої виховної робо
ти впливає на молодь — від
биває охоту залишати село, бо 
й тут можна попрацювати і від
почити змістовно, цікаво.

Готуючись до 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна та 
50-річчя ЛКСМ України, ми 
твердо пам'ятаємо, що найкра
щий спосіб відзначення — це 
висока трудова дисципліна на 
виробничих ділянках. Ми по
ставили собі за ціль: щоб всі 
наші діла, звершення відпові
дали високій і почесній назві 
нашого колгоспу «Пам’ять Ле
ніна».-

М. ЛЯШЕНКО. 
секретар комсомольської 
організації колгоспу 
«Нам’ять Леніна» Ма- 
ловисківського району.
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■ *0ЖЕН, хто зайовнював читацьку 
*•- анкету «Молодого комунара» «Дай

те відповідь», вміщену в Лі№ 5 і 10, ма
буть, говорив собі: «Я відповідаю’ ось 
так, а як відповість більшість читачів?». 
І ось зараз кожен має можливість зіста
вити свою відповідь з думками більшос
ті, з думками свого ровесника.

Не е секретом те, що, пропонуючи чи
тачеві свою анкету, молодіжні журналіс
ти переслідували мету: краще вивчити 
свого читацьку аудиторію, повніше зна
ти її запити. Редакція одержала 400 IIІД- 
ПОВІДЕИ. Багато це чи мало? Є такс 
«середнє» слово — «малувато». Ллє Цієї 
кількості досить, щоб скласти певну дум
ку, мати певне уявлення про молодого 
читача, його бажання, інтерес.

Аналіз відповідей на анкету зробити 
допомогла група студентів Кіровоград
ського педагогічного інституту, членів 
нашого позаштатного сектору соціолоііч- 
иих досліджень.

Отже, слово про тебе, читачу.
Перш за все, хто передплачує «Моло

дий комунар», хто найбільше цікавиться 
молодіжною газетою? Перша, найчисель. 
ніша категорія — юнаки та дівчата від 
10 до 21 року, друга — підлітки — від 
14 до 10, третя — молодь від 21 до ?0 і 
найменша — літні читачі. Серед відпові
дей, на жаль, порівняно мало тих, які 
дали представники робітничої та сіль
ської молоді. Ми розуміємо, що молоді 
люди, зайняті на виробництві, мають 
менше вільного часу, дехто збирався за
повнити анкету, але так і не віднайшов 
для цього кілька хвилин. Проте випли
ває н інше: газета має і частіше, і глиб
ше писати про те, що хвилює працюючу 
молодь, приковувати її увагу до моло
діжного видання змістовними, цікавими 
розповідями, широкою проблематикою.

Графа, що складала головний інтерес 
для тих, хто робить газету; «Які темп 
найбільше вас цікавлять?» Ми запропо
нували, на наш погляд, основні теми, які 
може висвітлювати молодіжна газета — 
всього 27. Ось що показали підрахунки 
400 відповідей: МОЛОДЬ 1 ЛЕНІНСЬКІ 
ЗАПОВІТИ — 101 підкреслення; ДОСВІД 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ -93; МО
ЛОДЬ І НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІ — 29; ПОЛІТОСВІТА — 40; ІС
ТОРІЯ КОМСОМОЛУ — 130; ЛЮДИ З 
КРАЇНИ МУЖНОСТІ - 119: СПРАВИ 
ШКІЛЬНОГО КОМСОМОЛУ — 130;
СІМ’Я І ШКОЛА—120; ІОНІ ГОСПОДА
РІ ЗЕМЛІ — 31; ХУДОЖНЯ САМОДІ
ЯЛЬНІСТЬ — 152; ВІДПОЧИНОК МО
ЛОДІ — 138; ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ — 
151; ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ — 
142; ХРОНІКА МІЖНАРОДНИХ ПО-

ДІИ — 113; РОЗПОВІДІ З БРАТНІХ 
РЕСПУБЛІК — 68; ЖИТТЯ ПІОНЕР
СЬКОГО ЗАГОНУ - 29; БАТЬКИ І ДІ
ТИ — 96; НОВОБУДОВИ — 26- МИС
ТЕЦТВО І ЛІТЕРАТУРА - 78; ОХОРО
НА ПРИРОДИ - 37; ЦІКАВІ ЛЮДИ. 
ЦІКАВІ ДОЛІ - 131; ПАМ’ЯТНИКИ 
СТАРОВИНИ - 78; НАШ КАЛЕНДАР — 
28; ПРИГОДНИЦЬКІ РОЗПОВІДІ — 
146; КОЛЕКЦІОНУВАННЯ - 39; ІЗ ЗА
ЛУ СУДУ - Ю8; ДРУЖБ/Ч І КОХАН
НЯ - 238.

Інтерес читача, як говорять, — па до
лоні. Не можна, звичайно, наведені циф
ри вважати за абсолют, бо передплатни
ків у «Молодого комунара» близько 50 
тисяч, а відповідей лише чотири сотні. 
І все ж з відповідей можна скласти пев
ну думку. Найперше — інтерес у моло
дого читача великий: його цікавить і те, 
як звершуються у нашій країні ленінські 
заповіти, і досвід комсомольської роботи, 
і питання змістовного відпочинку, фіз
культура і спорт, художня самодіяль
ність, подвиги мужніх синів Вітчизни і 
життя ровесника за рубежем. Чому по
рівняно мало підкреслені в анкеті теми: 
молодь і наукова організація праці, по
літосвіта, юні господарі землі, новобудо
ви, охорона природи та деякі інші? 
Можливо, є на те іі Інші, причини (недо
статня увага до питань, з яких виплива
ють названі теми, комітетів комсомолу, 
школи), але ми бачимо її І в тому, що, 
мабуть, газета недостатньо цікаво ви
світлює ці теми, не збудила у читача 
справжнього інтересу і над цим треба 
попрацювати — творчо, вдумливо.

КжИТАЧІ підказали, які теми, па їх 
* думку, «Молодий комунар» підні

має рідко або недостатньо глибоко. Це 
досвід роботи комсомольських організа
цій, навчання і виховання у школі, жит
тя ровесника за рубежем, відпочинок 
молоді, служба в армії наших земляків, 
спорт, мистецтво, життя піонерського за
гону та ін.

Вони щиро поділилися тим, шо хоті
ли б побачити на сторінках своєї моло
діжної газети найближчим часом. У ба
гатьох анкетах висловлюється бажання — 
частіше зустрічати розповіді про В. 
Леніна, про перебування його за кордо
ном — в Польщі, Фінляндії і т. д. Хо
четься молодим читачам більше знайо
митися з матеріалами про МІСЦЕ МО
ЛОДОЇ ЛЮДИНИ В ЖИТТІ, ДІЯЛЬ
НІСТЬ ПЕРВИННИХ комсомольських ОРГАНІЗАЦІЙ, СПОРТИВНІ 
ПОДІЇ, НАВЧАННЯ І ВІДПОЧИНОК 
СТУДЕНТІВ, ТЕАТРАЛЬНІ НОВИНИ, 
ЗВ’ЯЗОК СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВУ
ЗІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ, ТОРГІВЛЮ 1

ПОБУТ, МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ, І’А- 
ДІОЛІОБИТЕЛЬСТВО... «Більше друкуй
те молодих авторів», «Побільше давайте 
подібних анкет», «Частіше «Еврику», 
«Дайте літопис спортивних досягнень 
століття», «Пишіть про одяг учнів та 
учениць»... Ці та десятки Інших поба
жань примушують помислити над чи
тацькими запитами.

«МАТЕРІАЛИ ЯКИХ ЖАНРІВ ВАМ 
НАЙБІЛЬШЕ ПОДОБАЮТЬСЯ?» - за
питала газета. Відповіді такі. РЕПОР
ТАЖ — 125 підкреслень, ПО СЛІДАХ 
ЛИСТА - 90, ФЕЙЛЕТОН - 57, ІН
ТЕРВ’Ю — 60, НАРИС — 24 і т. д.

Приємно, що, відповідаючи па запи
тання «Чиї виступи вам найбільше по
добаються?», читачі поряд з прізвищами 
газетних працівників назвали позаштат
них кореспондентів, окремих авторів 
«Молодого комунара», і в переліку «вій
частіше зустрічаються прізвища В. СУ- 
ХОМЛННСЬКОГО, М. СТОЯЧА, В. ЧА
БАНЕНКА, О. МОТОРНОГО, М. ЛИТ- 
ВИНЕНКА, М. КОДАКА. В. БАЗИЛЕВ- 
СЬКОГО. Ф. НЕПОМЕНКА, Г. ЩЕРБИ
НИ. Р. ТУРБАИ. І. БОЙКА, Б. КУМАЙ
СЬ КОГО, Л. ШКОТА, Т. ЗІНЧЕНКА, 
П. РЯБОГО.

«Чи достатньо «Молодий комунар» ви
ступає з критичними матеріалами?» 
«Так» — це сказали 286 читачів. «Ні» — 
(■). ВПЕРШЕ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ 
ПОДІЇ МОЛОДЬ ДІЗНАЄТЬСЯ З «МО
ЛОДОГО КОМУНАРА» — 120 ПІД
КРЕСЛЕНЬ. З ІНШИХ ВИДАНЬ — 230. 
В ДЕНЬ ВИХОДУ обласну молодіжну 
газету одержують 201, на ДРУГИЙ 
ДЕНЬ - 90 і на ТРЕТІЙ - 14 ЧИТАЧІВ. 
Остання нифра тривожна. Такі тривож
ні сигнали надходять здебільшого з 
Більшанського та Новоархангельськсго 
районів.

ОФОРМЛЕННЯ, ІЛЮСТРАЦІЯ газети 
подобається 119 читачам, не подобає
ться — 29.

«ЧИ БУЛО У ВАС БАЖАННЯ НАПИ
САТИ В ГАЗЕТУ?» СТВЕРДНО на не 
інпитаїшя ВІДПОВІВ 201 ЧИТАЧ, НЕ 
БУЛО БАЖАННЯ У 34. Чому ж бажаю
чі не писали все-таки? Характерні від
повіді: сБоялась, що не зумію» (Н. Ус- 
тепко, с. ГІротопопівка), «Не знаю, що 
потрібно для газети (А. Коваленко, 
м. Долинська), «Не знаю україн
ської мови» (С. Богданова, м. Крем- 
гес). Причини, як бачимо, не ду
же вагомі. Тож треба сподіватися на 
розширення кола дописувачів. Дехто, 
правда, зауважив, що він не одержав 
своєчасної відповіді на лист до редакції 
і тому вдруге писати не наважився. Це 
вже — надзвичайна подія для редакції.

Слід відзначити також, що половина 
читачів мають громадські доручення. 
ПІД 320 ВІДПОВІДЯМИ ПОСТАВЛЕНІ 
ПРІЗВИЩА. Це говорить про те, що 
молодь не боїться твердо і відверто ви
словити свою думку, свої зауваження.

Внаслідок дослідження анкети, редак
ція одержала цінний матеріал, який до
поможе планувати роботу стосовно до за
питів, широких інтересів молодого чи
тача.

МЕЛОДІЯ 
ПЕНЗЛЯ
Потужні самоскиди важко піднімали ку

зови із сірим місивом бетону. Кран, як ве
летенський циркуль, креслив ажурною стрі
лою кола. Хлопці, — роздягнуті до пояса, 
засмаглі, з обвітреними лицями — клали 
цегляну кладку. Біля наметового містечка, 
яке розташувалося поруч будови, стояла 
терпка тиша, настояна на духмяних травах. 
Літо 1965 року.

Тоді за творчим відрядженням Кірово
градського обкому комсомолу молодий ху
дожник Леонід Бондар приїхав па ударну 
комсомольську будову волинського цукро
вого заводу. .

Так народився цикл акварельних робіт 
«Долииська-Комсомольська».

Леонід Бондар не залишився в боргу і 
перед своїм містом. Серія робіт «Кірово
град вечірній» здобула чимало шанувальни
ків серед відвідувачів обласної художньої 
виставки.

Зараз у столиці Украї
ни в Музеї російського 
мистецтва влаштовано 
першу республіканську 
виставку акварелі. В піп 
беруть участь 130 авто
рів." Від Кіровоградської 
області па виставку ві
дібрані роботи Леоніда 
Бондаря «Намети» та 
«Черемушки».

У кіровоградського 
митця своє бачення сві
ту. Його картини викли
кають не тільки настрій 
(пастроєвість, взагалі, 
притаманна для Бопдаря- 
художннка), а її розду
ми. У зв’язку з цим вар
то згадати ного цикл 
«Каміння говорить». Це 
враження молодого ху
дожника після кількох 
відвідин героїчної Брест
ської фортеці.

Важливе місце в твор
чості Леоніда Бондаря 
займає пейзаж.

Мелодія лісу, степу, 
міста, комсомольських 
будіїів, це все — мелодія 
Леонідового пензля.

ЛИШ ЩО ПЕРЕВЕРНУЛА ФІЗДОУ
ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА

В. ГОНЧАРЕНКО.
Фото В. Ковпака.

Ім’я Альберта Ейнштейна 
вже за його життя стазплося 
в ряд з ііайпслнчпішііміі 
людьми планети. Коротенькою 
статтею в сімнадцятому томі 
«Аналів фізики» Ейнштейн 
пробив глуху стіну, що пере
шкоджала дальшому розвит
кові науки. І потім майже 
піввіку стояв на чолі святкую
чої тріумф за тріумфом фі
зики.

Сім’я ульмського фабрикан
та, що розорився, Германа 
Ейнштейна в пошуках щастя 
переселилась із Німеччини в 
Італію, а чотирнадцятирічний 
Альберт їде вчитись у Швей
царію. Диплом знаменитого 
Цюріхського політехнікуму, 
який він закінчує, може за- 
безпечитн стерині, а в разі 
успіху — навіть ( непогані 
умови молодому інженерові. 
В перспективі — МОЖЛИВІСТЬ 
заснувати власне «діло», чи 
добре оплачувану посаду. Але 
псе це — для будь-кого, крім 
Альберта Ейнштейна. Він до 
того ж ще іі викликає підоз
ру: в анкетах, в графі «релі
гія» вперто пише: «Ніякої ре
лігії».

Лише з великими трудноща
ми йому вдається знайти ро
боту в патентному бюро міста 
Берна. І жалюгідна жменька

франків дозволяє не вмерти з 
голоду «панові експерту тре
тього класу», що встиг за
вести сім’ю.

Другий том фізики міг би 
но праву називатися «Фізикою 
Ейнштейна». Тому що прак
тично всі розділи сучасної фі
зики зв’язані з розробленою 
Ейнштейном теорією віднос
ності. Разом з квантопою 
теорією Макса Планка, вчен
ням про атом П'єра і ЛАарії 
Кюрі, теорія відносності ви
кликала до життя найвелпч- 
нішу науково-технічну рево
люцію.

Грандіозні поняття простору 
і часу теорії відносності з'я
витись могутнім ударом но 
реакційних Ідеологічних погля
дах кінця XIX — початку XX 
століть. Добити ідеалізм ця 
теорія, зрозуміло, не могла, 
бо матеріалізм Ейнштейна ба
гато в чому був стихійним. 
Однак вона стала могутньою 
зброєю знання в боротьбі з 
обскурантизмом, завуальова
ним псевдонауковою фразео
логією.

Уславленого вченого, що 
став уже професором, по суті, 
виганяють з Празького уні
верситету прихильники реак
ційного «філософа від фізи
ки» Ернста фон Маха.

Обраний членом Берлінської 
академії наук, Ейнштейн і тут 
наштовхується па стіну во
рожнечі, навіть ненависті. По
му не прощають його вільно
думство, невизнання релігії.

Світова війна, що почалася, 
підливає масла в вогонь. А по
тім націзм... «Ось Ейнштейн. 
Ного поки ще но повісили», 
злобують гітлерівські газети. 
А в тридцять третьому році 
він назавжди покидає фа
шистську Німеччину і прий
має запрошення зайняти пост 
в Пріпстонському інституті 
фундаментальних досліджень.

Останнє десятиріччя в долі 
Ейнштейна (він помер в 1955 
році) було, мабуть, найдрама
тичнішим. Як і П’єр та Ма
рія Кюрі, він щиро вірив в 
«добрий, красивий атом». Але 
йому судилося стагн свідком 
того, як слово «атом* стало 
синонімом смерті і руйнуван
ня. Коли до старіючого Ейн
штейна дійшла звістка Ш'о 
трагедію Хіросіми, пін у від
чаї прокляв той час,- коли ви
рішив етапі фізиком... Але він 
знайшов в собі сили перемог
ти відчай. Невтомна громад
ська діяльність на захист ми
ру стала головним змістом 
його жіптя в останні роки.

А. ІВАНОВ.

ЛЮДИ кличуть на допомо
гу. їх образили, коли не 

втрутиться редакція, не ві
домо, як далі іі жити. В ре
дакції б’ють па сполох, від
ряджають кореспондента. 
Розберись, мовляв, допо
можи.

Бо лист І дійсно тривож
ний. Ось він повністю.

«Шановна редакція! Ми, 
молодожони, Єршов Аркадій 
Іванович і Єршова Валенти
на Петрівна, живемо в гур
тожитку, але для сімейного 
життя у пас немає ніяких 
умов. Живемо ми в різних 
кімнатах. Кілька разів я 
звертався за допомогою до 
заступника директора ком
бінату «Дніпроепергобудіп- 
дустрія» М. І. Устепка, щоб 
нам дали хоч невелику кім
нату в гуртожитку, але він 
відмовив, тому що ми живе
мо в різних кімнатах і вва
жаємося не одруженими. На
віть зараз, коли о нас на
родилася дитина, він не 
визнає нас за сім’ю з тієї ж 
причини.

Дуже прикро, що люди не 
хочуть допомогти нам ство
рити сім’ю. А, між іншим. 
Дніпровський комбінат спо
руджує будинки, в які пере
селяють всі сім’ї, що жи
вуть в гуртожитках. Ми ду
же просимо допомогти нам. 
Хан пас псе ж визнають за 
сім’ю і занесуть у список 
гнх, хто має переселитися з 
гуртожитків у нові будин
ки».

Випускниця Власівської 
середньої школи Валя Соро- 
каус гарна тією лагідною 
вродою, що народжується 
під тихими зорями, над 
чистими дніпровськими по
дами. В її присутності на 
думку приходять найліричні- 
ші народні образи. 1 дійсно, 
оповита довгою русою ко
сою, сона схожа на дівчину, 
що, жартуючи, взяла на ру
ки ляльку.

Але то не лялька. То дво- 
місячний Олег, її сип. її і 
Аркадія Єршова, робітник'» 
Кремгесівського заводу ме
талевих конструкцій. Олег 
вже пізнає обличчя матері і 
посміхається йому. Пізнає 
обличчя Оксани Бакай. На
ді Бучацької, Діди Михай
ленко. Хоч яка стомлена 
приходить Оксана з робош 
чи з занять у філіалі полі
технічного інституту, все ж 
посміхнеться йому. поба
вить, допоможе матері за
горнути сина в свіжі пе
люшки.

Щоправда, Олег не зав
жди віддячує своїм нянькам 
тим же. Ну. хіба це злочин, 
якщо вночі йому хочеться 
побавитися? «Няньки» про
кидаються, крутяться на 
своїх ліжках, але Олегу вже 
не посміхаються. Вранці їм 
на роботу, увечері декому на 
заняття, то де вже там по
сміхатися.

їм співчувають. Адже дів
чата теж стануть матерями, 
теж, як Валя, ночами вдив
лятимуться в дитячі облич
чя, турбуватимуться. той 
не зайшов хтось з холоду. 
Можливо, у них все складе
ться інакше...

Ніч вніранала зорями, як 
і століття тому. Дніпро тихо 
ніс свої води. Ніч дихала 
спокоєм, за вікном наспіву
вав пісню цвіркун. Неспокій
но лише на серці у матері. 
Склала па колінах патруд- 
жені руки, тривожно вдив
ляється в ніч. Нема доньки. 
Пішла на випускний вечір 
та н забарилася. А який же 
то розум у сімнадцять літ? 

Не стрималося серце ма
тері. Тривога за доччину до
лю вилилася зливою докір
ливих. можливо, н неспра
ведливих слів. 1 Валя, зав
жди така слухняна, сьо
годні немов переродилася. 
Як, вона, доросла, не може 
затриматися па годину? Та 
доки ж це буде?

Зібрати речі — справа 
кількох хвилин. Гуртожиток 
Дніпровського комбінату — 
поруч, через дорогу.

Валя Сорокаус — учеиния 
па Дніпровському комбінаті. 
А через три місяці вже й 
перша зарплата...

Важко розминутися у Вла- 
сівці з людиною, а тим біль
ше, коли цс рідна мати. 
Чи ж то був вияв самостій
ності у Валентини, коли во
на манівцями добиралася до 
гуртожитку, аби не зустріти 
баті ка чи матір? А чи не 
потрібна була їй порада 
рідної матері, коли зустрі
лася з Аркадієм?

«Обплутали, обвели кру
гом пальцям, — говорила Ва
лентина. І цс так не в’п»а- 
лося з юним обличчям, чис
тими очима, що ставало не 
по собі.

Що ж трапилося? Чому 
забив тривогу Аркадій, пи
шучи, що люди пе хочуть 
допомогти їм створити 
сім’ю? Під час відрядження 
мені довелося бесідувати з 
багатьма.

Олександр Федорович Ат
рощенко, начальник житло
во-комунального відділу ком
бінату «Днінроенергобуч ін
дустрія», пояснює: «Валя 
вже мала йти в пологовий 
будинок, коли я запропону
вав йому (Аркадію) оф Ці
нити шлюб».

Люда Федіна, секретар 
комсомольської організації 
кар’єрнуправління трегту; 
«Аркадій і Валя побралися 
зовсім недавно. Як сім’я, 
вони стоять на черзі на 
одержання житлової плоті. 
Мені здається, не дуже чес
но стрибати через голови».

Віра Іпаиівпа Маркевич, 
працівник тресту, чергова но 
гуртожитку № 2: «Трапилося

так, що комбінат змушений 
був поселити в приміщенні 
гуртожитку двадцять сім сП 
мей. Сім’ї Валентини Калі» 
ної та Ади Кулакової вже 
переселилися в нові бу
динки*.

Юрій Іванович Дьомїп, ди
ректор заводу металевим 
конструкцій: «Аркадій пра
цює в нас рік чи ледь біль
ше, а на черзі чимало сі
мен. Як нам бути?»

Отже, чи потрібна кварти
ра молодому подружжю Єр- 
шових? Безумовно. Можли
во, керівництво тресту «Дпі- 
проенергобудіндустрія» та 
дирекція заводу металевих 
конструкцій і знайдуть 
якийсь вихід. Та суть не ли
ше в цьому. Не таємниця, 
що у нас ще не вистачає 
достатньої кількості квар
тир, хоч щодня виростають 
десятки і сотні нових будин
ків і кварталів. Нам ще ба
гато потрібно. Якщо й лама
ти списи, то, мабуть, заради 
розмови про підготов.тенісіь 
в.о сімейного життя деякої 
частини наших юнаків і дів
чат, і, зокрема, Валентний 
і Аркадія.

У зв’язку з цим хочеться 
розповісти про початок по
дружнього життя ще одним 
молодожонів.

Людмилина мати ніяк не 
хотіла погодитися на шлюб 
дочки з Володимиром, тоді 
студентом медінституту, ни
ні військовим лікарем на

Прочитавши 
листа

Без
згоди
на
шлюб

одному з кораблів Тихооке
анського флоту. Не дозволя
ла навіть зустрічатися. «Чи 
хлопців мало? — говорила 
частенько. — Он, які орли 
ходять».

Коли ж молоді сказали 
про свій намір одружитися, 
мати вчинила сварку пряме» 
біля загсу. Володимир і 
Людмила мусили наймати 
квартиру, залишитися на 
стипендії і невеликій Люд- 
милиііій зарплаті.

Обидві молоді пари побра
лися без батьківського «бла
гословення». Це дійсно так. 
Але Володимир і Людмила 
знали, иа що йшли, звели» 
що початок їх подружньо їв- 
життя буде не солодким, 
проте вірили одне в одного. 
Коли чоловік закіпчив інсти
тут, Людмила вступила па 
заочний факультет, який 
вже закінчила.

А що ж виходить з нашим 
Аркадієм і Валентиною? Ще 
не оформивши шлюб, Арка- 
дій (а роздумував він до
сить довго) вже вимагав, 
щоб їм дали житло, мовляв, 
дитина ж все одно буде, то 
чому ми не сім’я? Коли Ж 
воші стали «законними» чо
ловіком і дружиною. Арка
дій зрозумів, що ставитися 
до них почали зовсім по-ін
шому. Зрозумів і... почав 
вимагати настійніше.

В обох наведених випад
ках маємо справу з проявом 
самостійності молодих лю
дей. Та якщо одне подруж
жя обрало собі хоч і нелег
ку (звичайно, тимчасово), 
зате пряму і чесну дорогу, 
то Аркадій і Валентина 
пішли манівцями, підшукую
чи можливість якнайшвидше 
влаштуватись.

Про це мені Аркадій ска
зав прямо:

— Не було б такої ситуа
ції (мається на увазі пере
селення з гуртожитків У бу
динки), я б чекав.

Отже, суть претензій Ар
кадія зводиться приблизно 
до такого: «Люди, допомо
жіть мені створити сім’ю 
(до речі, «допомогти» в цьо
му Аркадію мав комітет 
комсомолу Кремгесівського 
заводу металевих конструк
цій і виробів, не чекаючи, 
доки це зробить за ньоїс» 
начальник житлово - кому
нального відділу комбіна
ту «Дніпроенергобудіплуст- 
рія>), дайте мені хорошу 
роботу, квартиру...» Тобто — 
дайте все у готовому впі ля
ді. А можливо, І самому 
треба було подумати. щ<>сь 
зважити, щось вирішити Як 
гадаєш. Аркалію?

в. шарій, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Крсмгесівськпй район.
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Леонід ТЕНДЮК

Один такий разок дорівнює, п’яти шилінгам 
За нього, приміром, можна купити два коко
сових горіхи чи в’язку бананів. Ці примітивні 
гроші бачили ми і в інших місцях. Далеко від 
Рабаула, за горами, під віялами бананового 
.чистя розкинулися невеличкі хижки. Як косто
махи, біліють обчухрані стовбури. Ми поціка
вилися, чого вони такі. 1 тоді старий мела
незієць надсік -дерево, стягнув кору. Подав 
нам. Кора йде на одяг. Спочатку її, як у нас 
коноплі, б’ють, потім білять' на сопці, і вже 
тоді розмальовують, виготовляють пов’язки.

Коли ми прийшли сюди, сонце стояло в зе
ніті. Було нестерпно жарко. Село ніби ви
мерло — .ні душі, лише на галяві сидія вол.дь 
і, підібгавши під себе ноги, жував бетель, нар
котичний корінь, який навівав на нього Дрі
моту. Вже через годину-другу ми сиділи всі 
коло хижки, чекаючи вечері. На вогнищі пек
лися плоди хлібного дерева, завбільшки з 
людську голову. Смаком вони нагадували не 
то картоплю, не то погано спечений корж. 
Старий меланезієць розповів, що кілька днів 
тому його син одружився. Гості веселилися, 
була часмажена свиня, обкладена, як і завжди 
у таких випадках, фруктами. З' невісткою йо
му, старому Яргуну, пощастило, бо син при
дбав дружину дешево: всього-на-всього за 
десять низок перламутрових черепашок. Ціна 
на дівчат, різко підвищується чи падає, за-

Продовження. Гіойаюк а газеті за 1 — 15, 
25, 27 лютого, 1—6, і!, 13 березня.

ц-жно від віку нареченої. Чотнр. 
надцятпрічна дівчина, скажімо, 
коштує вісімдесят чи сто низок че
репашок, а коли нареченій перева- 
ні.то за двадцять, її можна купи

ти за десять низок. За ню ж ціну 
легко придбати підсвинка або со
баку.

Всюди так. Коли заходимо в 
порти, на пірсі збираються натов
пи цікавих побачити радянське 
судно. Часом серед тубільців білі» 
і олова європейця, — куди тільки 
не порозкидала війна людей! ! 
часто вони- виявляються нашим» 
іемляками. Ось і тут, у Рабаулі, 
на ІІовобрнтанському острові, зу
стрілося нам подружжя — чех Во
лодимир Когут і естонка Ельза.

Володимир показував свої трофеї — веде- 
■ енські бараоаии, стріли, бамбукові сопілки— 
речі, що йому подарували іірські племена, 
ь* лн він, лікар-рентгенолог, обходив острів, 
їиі, вже котру годину, сидимо в його хатині 
під трепетним гіллям, біля тихої 
лагуни.

З нами Торує, знайомий нашого 
господаря, хлопець племені талаї. 
Згустилися сутінки. З гір потягло 
холодом — і о прокинувся берего
вий бриз. Над океаном повис мі
сяць. У моїх руках шкіра велетен
ського змія, щойно забитого в 
джунглях. Шкіра, сказав чех, 
мене. І я виїв подарунок...

БІЛЯ ВОРІТ СХОДУ
1 Японське море, і .Південно-Ки

тайське. і Тихий океан. А ще через 
тиждень ми кинули якір на рейді 
у порту Сінгапур. У старовину ка- 
іалн: «Всі шляхи ведуть у Рим». 
Але так можна сказати і про Сін
гапур: його не минає жодне судно, 
що йде з Європи в Південно-Східну 
Азію.

Сінгапур — гавань мандрівників, 
усіх часів, своєрідні ворота Сходу. 
Шхуни і бригантини, корвети і 
фрегати кидали тут якорі. Нині 
Сінгапур — вільний порт, так зва
ний порто-франко, в якому з 
прибулих суден не бсрсть-

ДЛЯ

сп мита. Це своєрідний заїжджий морський 
двір. Он на масних ковдрах хвиль ле
жать стомлені голови кораблів. Судна туг 
можуть стояти не більше трьох днів, а потім 
— попутних вітрів!

Як тільки ми кинули якір, зразу ж нас ата
кували торгівці-ма лайці.

Я кажу — атакували, бо це 
так. Привсслувавпи) на легких
* Витязя»,
довгі вірьовки з металевими 
ці. 1 потім з такою ж 
!У но тих вірьовках.

Якийсь худорлявий 
схопившись за кінець, 
;роси допомогли йому вибратися звідти, 
ось малайці на «Витязі».
палуба завалеііа різноманітним крамом. Чого 
тільки не побачиш тут! Всі дива океанської 
езодні, всі щедроти тропічної

було дійсно 
джонках до 

малайці почали кидати на борі 
іаками на кін*

спритністю полізли яго-

ХЛОПЧІІСЬКО. Іісвіиі.ю 
впав у воду. Наші ма-

1
За кілька хвилин

(Далі буде).

землі!

Французький кінооператор, член експедиції на кораблі 
«Каліпсо» Жорж Барськн розмовляє з радянськими 
моряками з «Витязя».

КАЛЕНДАР ІГОР 
ВИЩОЇ ЛІГИ

ПЕРША ПІДГРУПА
ПЕРШЕ КОЛО

І 4 КВІТНЯ. «Нефтчі» — «Чорноморець». 
«Арарат» — «Динамо» (К). «Зоря» — «Урал
маш».

8 КВІТНЯ. «Чорноморець» — ЦСКА. «Нефт
чі» — «Динамо» (К) «Зоря» — «Крила Рач». 
СКА — «Уралмаш». «Арарат» — «Дина
мо» (М).

12 КВІТНЯ. «Чорноморець» — «Крила Рад». 
«Нефтчі» — «Динамо» (М). «Зоря» — «Ди
намо» (К). СКХ — ЦСКА.

Ні КВІТНЯ. «Динамо» (К) — «Динамо» (М). 
«Нефтчі» — «Арарат». «Зоря» — ЦСКА. СКХ
— «Крила Рад». «Чорноморець» — «Урал
маш» .

23 КВІТНЯ. «Динамо» (К) — ЦСКА. «Чор
номорець» — «Динамо» (ЛІ). СКЛ — «Зоря--. 
«Крила Рад» — «Арарат». «Уралмаш» — 
• Нефтчі».

27 КВІТНЯ. «Уралмаш» — «Динамо» (К). 
«Крила Рад» — «Нефтчі». «Чорноморець» — 
«Зоря».

28 КВІТНЯ. «Динамо» (М) — СКА.
29 КВІТНЯ. ЦСКА — «Арарат».
2 ТРАВНЯ. «Зоря» — «Динамо» (М). СКЛ — 

«Чорноморець». «Крила Рад» — «Дина
мо» (К).

3 ТРАВНЯ. ЦСКА — «Нефтчі». «Уралмаш»
— «Арарат».

8 ТРАВНЯ, і Динамо» (М) - ЦСКХ. «Урал
маш» — «Крила Рад».

9 ТРАВНЯ. «Динамо» (К) — СКА. «Нс<1т- 
чі» — «Зоря». «Арарат» — «Чорноморець».

12 ТРАВНЯ. ЦСКА — «Уралмаш».
13 ТРАВНЯ «Динамо» (М) — «Крила Рад».
14 ТРАВНЯ. «Динамо» (К) — «Чорномо

рець». «Нефтчі» — СКА. «Арарат» — «Зоря».
17 ТРАВНЯ. ЦСКА - «Крила Рад».
18 ТРАВНЯ. «Динамо» (ЛІ) — «Уралмаш». 

«Арарат» — СКА.
ДРУГЕ КОЛО

2« ТРАВНЯ. ЦСКА - «Динамо» (ЛІ). «Чор
номорець» — «Арарат». «Зоря» — «Нефтчі». 
СКА — «Динамо» (К). «Крила Рад» — «Урал
маш» .

30 ТРАВНЯ. «Чорноморець» — «Динамо» 
(К). «Зоря» — «Арарат». СКЛ — «Нефтчі». 
«Крила Рад» — «Динамо» (ЛІ). «Уралмаш» — 
ЦСКА.
З'ЧЕРВНЯ «Динамо» (К) — сЗоря». «Чорно

морець» — «Нефтчі». СКЛ — «Арарат». «Кри
ла Рад» — ЦСКА. «Уралмаш» — «Дина
мо» (М).

12 ЧЕРВНЯ. «Арарат» — «Уралмаш».
15 ЧЕРВНЯ. «Динамо» (.11) — «Чорномо

рець».
И> ЧЕРВНЯ. ЦСКА — «Динамо» (К). «Нефт- 

чі» — «Уралмаш» «Зоря» — СКЛ. «Арарат»
— «Крила Рад».

20 ЧЕРВНЯ. «Динамо» (К) — «Уралмаш». 
«Динамо» (М) — «Зоря». «Чорноморець» — 
СКА. «Нефтчі» — «Крила Рад», «Арарат» — 
ЦСКА.

24 ЧЕРВНЯ. «Динамо» (К) — «Крила Рад». 
«Нефтчі» — ЦСКА. «Зоря» — «Чорноморець». 
СКА — «Динамо» (ЛІ).

1 ЛИПНЯ. «Динамо» (ЛІ) — «Динамо» (К).
4 ЛИПНЯ. ЦСКА — «Чорноморець». «Ара

рат» — «Нефтчі». «Крила Рад» — «Зоря». 
«Уралмаш» — СКЛ.

8 ЛИПНЯ. ЦСКА — СКА. «Крила Рад» — 
«Чорноморець». «Уралмаш» — «Зоря».

9 ЛИПНЯ. «Динамо» (К) — «Нефтчі». «Ди
намо» (МІ — «Арарат».

12 ЛИПНЯ. ЦСКЛ — «Зоря». «Крила Раї» 
— СКА. «Уралмаш» — «Чорноморець».

53 ЛИПНЯ. «Динамо» (К) — «Арарат». «Ди
намо» (М) — «Нефтчі».

ПЕРШЕ КОЛО
ДРУГА ПІДГРУПА

4 КВІТНЯ. «Динамо» (Тб) — «Локомотив».

• Пахтакор» — «Динамо» (Мн).
.8 КВІТНЯ. «Динамо» (Тб) — «Торпедо» (XX). 

«Шахтар» — «Зеніт». «Кайрат» — «Динамо» 
(Ми). «Пахтакор» — «Спартак». «Торпедо» 
(Кт) — «Локомотив».

12 КВІТНЯ. »Динамо»- (Тб) —- «Динамо» 
(Ми). «Шахтар» — «Локомотив». «Кайрат» — 
«Спартак». «Пахтакор» — «Торпедо» (М). 
«Торпедо» ( Кт) — «Зеніт».

Ні КВІТНЯ. «Диніздо» (Тб) — «Спартак». 
«Шахтар» — 'Торпедо» (Кт). «Кайрат» — 
«Торпедо» (М).

18 КВ1ТИЯ. «Локомотив» — «Зеніт».
21 КВІТНЯ. «Шахтар» — ІПахтакор».
22 КВІТНЯ. «Динамо» (Ми) — «Торпедо» 

(М). «Зеніт» — «Кайрат». «Торпедо» (Кт) - 
«Спартак».

25 КВІТНЯ. «Локомотив» — «Пахтакор».
26 КВІТНЯ. -Спартак» — «Динамо» (Ми). 

«Шахтар» — «Кайрат».
27 КВІТНЯ. «Торпедо» (М) — «Торпедо» 

(Кт). «Зеніт» — «Динамо» (Тб).
ЗО КВІТНЯ. «Локомотив» — «Кайрат».
2 ТР.АВНЯ. «Спартак» (ЛІ) — «Торпедо» (М).

• Динамо» (Мн) — «Торпедо» (Кт). «Динамо» 
(Тб) — «Шахтар». «Зеніт» — «Пахтакор».

9 ТРАВНЯ. «Торпедо» (М) — «Зеніт». «Ди
намо» (Ми) — «Локомотив». «Пахтакор» — 
«Кайрат». «Торпедо» (Кт) — «Динамь» (Тб).

10 ТРАВНЯ. «Спартак» — «Шахтар».
14 ТРАВНЯ. «Торпедо» (М) — «Шахтар». 

«Динамо» (Ми) — «Зегіт». «Кайрат» — «Тор
педо» (Кт). «Пахгакір» — «Динамо» (Тб).

15 ТРАВНЯ. Спартак» — «Локомотив».
18 ГРАВИЯ. -Шахтар» — «Динамо» (Ми). 

«Кайрат» — «Динамо» (Тб). «Пахтакор»
• Торпедо» (Кт).

19 ТРАВНЯ. «Торпедо» (М) — «Локомотив»; 
«Зеніт» — «Спартак».

ДРУГЕ КОЛО
ТРАВНЯ «Локомотив» — 'Линам.»» (Ми).

26 ІРАВНЯ. «Динамо» (Тб) — «Торпедо» 
(Кт). «Зеніт» — «Торпедо» (ЛІ). «Шахтар» — 
«Спартак». «Кайрат» — «Пахтакор».

ЗО ТРАВНЯ. «Динамо» (Тб) — ■ Пахтакор». 
«Зеніт» — «Динамо» (Ми). «Локомотив» — 
«Спартак». «Шахтар» — «Торпедо» (ЛІ). «Тор
педо» (Кт) — «Кайрат».

3 ЧЕРВНЯ. «Динамо» (Ми) - -Шахтар». 
«Динамо» (Тб) — «Кайрат» «Локомотив» — 
«Торпедо» (XI). «Торпедо» (Кт) — «Пахта
кор» .

4 ЧЕРВНЯ. «Спартак» — «Зеніт».
12 ЧЕРВНЯ. «Пахтакор» — «Шахгар».
14 ЧЕРВНЯ. «Локомотив» -- «Динамо» (76).
15 ЧЕРВНЯ. «Динамо» (Лін) — «Спартак». 

«Торпедо» (Кг) — «Торпедо» (ЛІ).
16 .ЧЕРВНЯ. «Кайрат» — « Шахтар».'« Пах

такор» — «Зеніт». 1
19 ЧЕРВНЯ. «Торпедо» (М) — «Спартак» 

(ЛІ).
. 20. ЧЕРВНЯ. «Шахтар» — «Динамо» (І’*). 
«Кайрат» — «Зеніт». «Пахтакор» — «Локомо
тив». «Торпедо» (Кт) —«Динамо (Лін).

24 ЧЕРВНЯ. «Спартак» — «Торпедо» (Кт). 
«Динамо» (Тб) — «Зеніт». «Кайрат» — «Ло
комотив» .

25 ЧЕРВНЯ. «Торпедо» (ЛІ) — «Динамо» 
СМн).

ЗО ЧЕРВНЯ. '■Локомотив» — «Торпедо» (Кт).
1 ЛИПНЯ. «Зеніт» — «Шахтар».
2 ЛИПНЯ. «Спартак» — «Пахтакор». «Ди

намо» (Ми) — • Кайра г».
3 ЛИПНЯ. «Торпедо» (М) — «Динамо» (Тб).
5 ЛИПНЯ. «Зеніт» — «Торпедо» (Кт). «Ло

комотив» — «Шахтар».
6 ЛИПНЯ. «Спартак» — «Кайрат».
7 ЛИПНЯ. «Торпедо» (М) — «Пахтакор». 

«Динамо» (Ми) — «Динамо» (Тб).
10 ЛИПНЯ. «Торпедо» (М) — «Кайрат».
11 ЛИПНЯ. '■■Спартак» — «Динамо» (Тб). 

«Динамо» (Ми) — «Пахтакор». «Зеніт» — 
«Локомотив». «Торпедо» (Кт) — «Шахгар».

І/ ОЖЕН день наближає нас 
** до відкриття футбольного 
сезону 1969 року. У першу чер
гу, як і завжди, майстри шкі
ряного м’яча вийдуть на поля 
виборювати кубок країни. Зо
крема, кіровоградська «Зірка» 
ЗО березня зустрінеться в пер
шому кубковому Матчі в Оде
сі і місцевими армійцями. 
Потім — старт чемпіонату.

Зросла кількість учасників 
другої групи класу «А». Те
пер їх буде 87 і гратимуть во
ни у чотирьох підгрупах. До 
двох з них »ходять команди 
Російської Федерації, гретн 
підгрупа укомплек т о в а н а 
командами України і четвер
та — союзних республік.

«ЗІРКА»
СТАРТУЄ
9
КВІТНЯ

В українській підгрупі, п 
:.кій перебуває кіровоградська 
• Зірка», 22 команди. Пере
важна більшість і них — ста
рожили цієї ліги. Це харків
ський «Металіст», дніпропет
ровський «Дніпро», запорізь
кий «Металург», армійці Оде
си, Львова і Києва, вінниць
кий «Локомотив», миколаїв
ський «Суднобудівник», львів
ські «Карпати». В цій підгру
пі виступатимуть також сім
феропольська «Таврія», пол
тавський «Будівельник», 
херсонський «Локомотив», жи
томирський «Автомобіліст», 
ждановськнй «Азопець», Сєвє
родонецький «Хімік», терно
пільський «Авангард», кріїго- 
різьчиїї «Кривбас», чернівець
ка «Буковина», кадіївськнй 
«Шахтар», Хмельницьке «Ди- 
ііамц» і чернігівська «Десна».

З вісімдесяти семи команд 
другої групи класу «А» єди
на, яка займе перше місце у 
фіналі переможців чотирьох 
підгруп, дістане путівку до 
найвищої ліги.

Перші три тури чемпіонату 
кірзврградці проведуть на 
своєму полі: 9 квітня попи 
прийматимуть «Десну», 13 — 
«Автомобіліст». 17 — київ
ський СКА. Після цього — 
три гри на виїзді. 24 квіт
ни .наші земляки гратимуть у 
Дніпропетровську, 28 — у Пол
таві. 2 травня — в Запоріжжі.

На • підміну віл попередніх 
років, дублюючі склади 
команд другого ешелону не 
братимуть участь у чемпіона
ті. Для них федерація футбо
ла УРСР влаштовує змагання 
місцевого значення.

ф «Лісні 16 років, і я дружу З 
хлопцем з пінного села. Йому 18 
років. Звати його Шура. Лій з ним 
живемо на одній вулиці. Серця на
ші тягнуться одне до одного, але 
ми постійно сваримося. Що 
ти? Допоможіть нам.

ТаняПорога Ташо! Якщо ви і сваритеся, то вже можна її шся.
роби-

к». зараз мири-
ф «Я звертаюсь до вас водним 

питанням: чому в Кіровограді не 
можна носити довгого чуба на го
лові? Я бував у Дніпропетровську 
і в інших містах, але піде міліція 
не забороняла носити довгого чу
ба. Л тут і перехожі оглядаються, 
і міліціонери підходять.

С. 'Барилвченко».Товаришу Барильченко! Довгого чуба, гадаємо, носити можна, якщо вся справа тільки в ньому, але, про всяк випадок, радимо придбані гарний гребінець.© <гЗ Вовою ми познайомилися ми
нулого року. Нещодавно він хотів 
мене поцілувати, але я не дозво
лила. Не знаю,'чи пристойно це. 
Дорога редакція! Скільки треба 
дружити з хлопцем, щоб дозволи
ти йому поцілувати себе?

Валя Тк».Дорогі Валя й Вова! Зачекай ге ще, ми поміркуємо.ОСТАННЯНАЙЦІКАВІША
Маршрути наших лижників були різні. Органі

зували просто крос в степу. Загони «Снігового 
десанту» взяли участь у військовій грі. А останній 
маршрут лижників проліг в Олександрівну, село, 
де народився Герой Радянського Союзу Олек
сандр Юхимович Жежеря.

У мандрівці взяли участь 35 учнів профтехучи
лища. Вони побували в сільському музеї, позна
йомилися з матеріалами про перших комсомоль
ців села, про людей, які боролись за Радянську 
владу на селі. Відбулася розмова про подвиги ге
роїв, які визволяли село, про воїнів-земляків.

Юні екскурсоводи місцевої школи ознайомили 
нас з експонатами музею. Відбулась зворушлива 
зустріч з племінницею героя, яка розповіла про 
подвиг свого дядька — Олександра Юхимовича 
Жежері.

М. 1ВАСЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції Олександрійського профтехучи
лища № і.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 15 березня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Телсновини..
(ЛІ). 10.00 — Музична розші-
ж.і іьча програма. (М). 10.30 — 
«Зд тров’я». 1Іау ково-ііопу.іяппа 
програма. (М). 11.<90 — Наша
афіша. (К). И.05 — «Природа і 
люди». Телсальмацах. (Харків). 
12.00 —- Чемпіонат світу з хокея 
з шайбою. Чсхословаччіїп.з — 
Канада. (Стокгольм). 14.30 — 
«Образ комуніста на радянській 
сцені». Передача друга. (К>- 
16.00 — Завтра вибори до міс
цевих Рад депутатів трудящих. 
«На меридіанах України». (К). 
16.3'9 — Літературна передача. 
(К). 17.00 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 19.30 — 
«Світ соціалізму». (М). 20.00 — 
Чемпіонат світу з хокея з шай
бою. СРСР - СШЛ. (Швеція). 
(М). 22.15 — «Наші прем’єри».' 
В. Собко. «Десять днів щастя». 
Телеспектакль. Друга частина. 
(К). 23-05 — «Пі богу, ні чор
ту». Мультфільм для доросли.:. 
(К). 23.15 — Міжнародні змаган
ня з легкої атлетики. СРСР — 
СШЛ (М).

НЕДІЛЯ. 16 березня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гіу- 
насгпка для дітей. (М). 9.15 — 
Тслеиовини. (М). 9.30 — Для
школярів. «Вудильник». ('■'). 
10.09 __ «Музичний кіоск». (М). 
10.30 — «Країна встає зі слі
пою’ Телефільм. (М). 11.00 —
Паші афіша. (1<). И.05 —
Є. Кравченко. «Коли сходило

(Львів). 13.00 ■- Піонерська ест
рада. (М). 13.30 — «Камертон
Доброю настрою». (Херсон). 
14.00 — Програма кольоровою 
телебачення. «Клуб кіпомапдріч- 
ііпкід». (М). 18.00 — Чемпіонат
світу з .хокея .і шайбою. СРСР— 
Швеція. (М). 20.15—«Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 21.00
— «Наші прем'єри». В. Собко 
«Десять днів щастя». Телеспек
такль. Третя частіша. (К). 21.45
— Спецвипуск телевістей. (Кь 
22.00 — «Дівчина з характером», 
Кінокомедія. (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СУБОТА, 15 березня. 9.00 — 

Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Музична розважальна передача. 
(М). 10.36 — Передача «Здо
ров’я». (М). 11.00 — Актуальний 
екран. 11.20 — Документальний 
фільм. 12.00 — Чемпіонат світу 
з хокея: ЧССР — Канада. 14 30
— «Образ комуніста па радян
ській сцені». (М). 16.00 — «Па 
Меридіанах України». (К). 16.30
— «Видано вперше». (К). 17.00
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 19.30 — «Світ со
ціалізму». (М). 20.00 — Чемпіо
нат з хокея: СРСР — СШЛ. 
22.15 — В. Собко — «Десять>*'£) Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ г. Кировоград,
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаріату — 29*33-55, відділу пропаганди — 

29*33*66, решти відділів — 29-33*55.
Друкарня 1м. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

сонце». Вистгва дитячого толе
ві тійною театру. (Дніпропет
ровськ). 12.00 — -ТЕК-69». (К).
12.25 — До 100-річчя з дня 
породження В. 1.' Леніна. 

і«Спекг!)». Молодіжна програма. I

днів щастя». 
Частіша друга. 
Мультфільм для 
богу, пі чорту». 
МІжіїародні змін 
атлетики. (М).
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Телеспектакль.
(К). 23.05 - 
дорослих «Пі
(К). 23.15 — 

ашія з легкої
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