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ЛЕНІНСЬКІ ДНІ НАУКИ
100-річчю з дни народження В. І. Леніна присвячуються 

ленінські дні науки союзних республік, які відбудуться 
у Москві. Вони стануть своєрідним творчим звітом уче
них про досягнення науки в союзних республіках, при 
служіння науки розвиткові виробництва, технічному пр<£ 
тросові. Адже саме В. 1. Ленін розробив перший перспек
тивний план науково-технічних робіт-

Завдяки ленінській національній політиці передова 
наука стала невід’ємною частиною життя всіх народів 
країни. В усіх союзних республіках склались і зміцніли 
свої республіканські академії з широкою мережею 
наукових закладів.

Ленінські дні науки в Москві почнуться 2 квітня. В цей 
день сюди приїде делегація з берегів Даугавн. До кінця 
цього року намічено зустрічі в Москві з діячами науки 
ще дванадцяти республік. На початку 1970 року, перед 
190-річчям з дня народження В. і. Леніна, передбачається 
провести дні науки Української РСР і РРФСР.

(ТАРС).

Пленум обкому
Питання добору, розстановки і вихо

вання керівних кадрів в обласній партій
ній організації у світлі рішень XXIII з’їз
ду КПРС розглянув пленум обкому КП 
України, що відбувся 28 березня. З до
повіддю виступив перший секретар об
кому КП України М. М. КОБИЛЬЧАК.

В обговоренні доповіді виступили пер
ший секретар Олександрійського міськ
кому КП України П. Ю. ГРИЦЕНКО, пер
ший секретар Кремгесівського міськко
му КП України А. А. ДАВИДЕНКО, 
другий секретар Кіровоградського міськ
кому КП України А. Д. СУХАНОВ, секре
тар парторганізації колгоспу «Путь 
Ильича» Знам’янського району Є. П. НО- 
МЕРЖИЦЬКА, прокурор області В. М. 
ДЯТЛОВ, перший секретар Ульяновсько
го райкому партії Г. П. ЛЕТА, секретар 
парткому заводу «Червона зірка» О. І-

КП України
ПОЛТАНОВ, начальник обласного управ
ління сільського господарства В. С. 
КЛЮЙ, завідуюча фермою колгоспу 
імені Жданова Новоукраїнського району 
К. Ф. РУДЕНКО, перший секретар Нов- 
городківського райкому партії В. М. БІ- 
ЛОНОЖКО, перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Д. СИРОТЮК, перший секре
тар Устинівського райкому партії Я. К. 
ГРИГОРЕНКО, голева правління облепо- 
живспілки А. Т. БУРКОВСЬКИЙ, секретар 
вузлозого парткому станції Помічна 
П. А. ПАРХОМЕНКО і голова виконкому 
Олександрійської районної Ради депута
тів трудящих С. М. МАЛЮК.

Пленум ухвалив рішення щодо поліп
шення добору, розстановки і виховання 
керівних кадрів в обласній партійній ор
ганізації.

ВІЛЬХІВСЬКИЙ — 
найкращий

Музей .Четна у Вільхів- 
ськіїі середній школі — один 
з кращих в Ульяновському 
районі, Тут зібрано портрети 
Леніна, репродукції з кар* 
тни, фотокопії матеріалів, 
які відображають життя і 
революційну діяльність вож
дя. Виставлено макети «Ле
нін у Розливі», «Виступ Ле
ніна на Фінляндському вок
залі».

Керує роботою музею ра
да, яка має секції — масово- 
політичну, бібліотечну, юних 
лекторів і кореспондентів.

Рада музею разом з ком
сомольською організацією 
провела комсомольські збори 
па тему «Як я викопую за
повіти вождя», читацьку 
конференцію по книзі «Уль- 
яновн» та дитячий райок 
першокласників «Ленін і ді
ти» .

Рада активно розповсюд
жує твори Леніна, абонемен
ти на кінофільми, присвя
чені 100-річчю від дня на
родження вождя.

О. ХВИЛЯ.
Ульяновський район.

Квітень почався 
у березні

Кілька днів тому комбінат 
«Олсксандріявугілля» до
строково завершив виконан
ня плану першого кварталу 
видобутку палива. Першим 
виконав' план трьох місяців 
колектив шахти «3-біс».

У березні гірники видали 
на-гора майже 100 тисяч 
тонн вугілля в рахунок 
квітня.

С. МОЇП, 
працівник редакції га
зети «Ленінський пра
пор».

Школа юнкорів
При редакції новомнрго- 

родської газети «Червова 
зірка» створено школу юних 
кореспондентів. Заняття в 
ній проводять редактор 
Д. Баша, працівники редак
ції В. Мельниченко, П. Ма
леев та інші.

Відвідують школу юнкорів 
учні новомнргородськнх. Ка- 
пітанівської, Паїї'іівської та 
Канізької шкіл.

М. ПАВЛЕНКО.
м. Новомнргород.

Щодоби — понад 
норму
Щодня з території право

бережного заводу залізобе
тонних виробів Дніпровсько
го комбінату відправляються 
пагони з гідрофундамента- 
ми, плитами для перекрить 
тощо. Чекають їх на Лу- 
комльській ГРЕС, Черка
ській ГРЕС та інших будо
вах.

При плані 180 кубометрів 
залізобетонної продукції за
вод випускає за день 250 
тонн.

Е. ЯРУШОК. 
працівник редакції га
зети «Наддніпрянська 
нравдіЬ.

ШЕСТЕРО

З 450
У кожної людини робочий 

день починається по-різно
му. По-своєму починають 
його і 450 робітників меха
носкладального цеху № 2 
Кіровоградського агрегат
ного заводу. А ще інакше — 
ці шестеро з дільниці брон
зової втулки.

Здається, вони й до прохідної 
приходять разом. Всі знають їх, 
хлопців і дівчат з бригади імені 
50-річчя ВЛКСМ. Ось і зараз 
вони підходять до заводу. Люба 
Дяченко, редактор цехової стін
нівки, якраз розповідає товари
шам про вчорашні новішії. День 
починався для них звичайно. 
Вони її не підозрювали, що сьо
годні...

Темночубий юнак довго 
стояв перед списком комсо
мольсько-молодіжної групи 
Олександра Савенка: Гали
на Куликова, Тамара Шев
ченко, Павло Дмитрович 
Линник... Перечитав знову, а 
потім до тих, ХТО СТОЯЕ 
ближче:

— Я хочу працювати тут...
І відповів на запитливі по

гляди:
— Тут до війни мій батько 

працював... Линник...

Ім’я Героя Радянського Сою
зу П. Д. Линника комсомоль
ська група дільниці бронзової
втулки внесла до свого списку, 
г>жс давно. Як членові бригади, 
на його рахунок записупали 
денну норму виробітку продук
ції, з ним бували на комсомоль
ських зборах та недільниках. 1 
ось сьогодні двадцятип’ятиріч
ний сни героя переступив поріг 
заводу. Через кілька днів юнак 
стане за токарний верстат.

Наближається 100-річчя 
від дня народження В. І. 
Леніна. Шестеро готуються 
зустріти це свяю якнайкра
ще. Тож зараз на порядку 
денному — виконання взя
тих зобов’язань. Молоді ро
бітники з честю їх викону
ють. За день кожен коаасо- 
молець при нормі 1300 вту
лок виготовляє 1800. Тут всі 
працюють без браку, кожен 
навчає 2—3 чоловік своїй 
професії.

Закінчується зміна. Робо
че місце чисте. Ті, що зараз 
стануть за верстати, скажуть 
їм спасибі.

Йдуть до прохідної шес
теро з 450. Шестеро з ро
бітничої родини агрегатів- 
ців.

А. РАБИНОВИЧ, 
заступник секретаря 
партійної організації 
механоскладальн ого 
цеху № 2 Кіровоград
ського агрегатного за
воду.

1ЦГ АД\()Д!ГГЬ ВТЧІР. У мені
•П. видно, як вулицями міста поспіша
ють люди з роботи. А пальта працівників 
міськкому висять. Ніхто із моїх товари
шів у цей час не збирається додому. Всі 
знають: ще хвилпика-друга і до пас 
ррямо з роботи зайдуть комсомольці. 
У кожного з шіх ЩОСЬ своє, що примуси
ло зазернуги на вогник міськком і вських 
вікон. Не було ще дня, щоб до нас після 
роботи не завітали молоді робітники. 
Приходять учні і студенти. І для кожно
го треба знайти підбадьорююче слово, 
дати пораду, допомогти.

Може здатися, що 
працівники міськко
му не можуть пра
вильно спланувати 
свій робочий день, 
щоб вкластися у ті 
вісім годин, які пе
редбачені законом. 
Але насправді це не 
так. Комсомольська 
робота якраз тому і 
відмінна від ’ 
що вона не 
мись рамками 
Вона навіть не закінчується в стінах міськко
му. Ось і цього вечора вона буде продовжуй і- 
іися в Будинках культури, лектори, в коміте
тах комсомолу підприємств, в читальних за
лах. Завідуюча шкільним відділом Раїса Мет
ка збирається на вечір у середню школу Д'і 1. 
Завідуюча сектором обліку Лариса Кравець 
поспішає на Бандурівський вуглерозріз, де 
має відбутися семінар групкомсоргів. Секре
тар міськкому Володимир М’яснянкін востаннє 
переглядає конспект: через півгодини йому 
проводити заняття в гуртку комсомольської 
політосвіти на швейній фабриці. Позавчора до 
нас прийшла група курсантів автомотоклубу 
ДТСААФ. Юнаки хочуть послухати лекцію 
«Комсомол в Соях за Батьківщину». Тож і 
збирається зараз до них інструктор Володи
мир Дегтярьов.

Так закінчується робочий день праців
ників міськкому комсомолу. А після, ки
ли вже повертаєшся додому, радісно на 
.туші, що пройшов він у вирі комсомоль
ського життя, у турботах, що ти був 
серед своїх ровесників і ділами своїми, 
і думами. Одному допоміг влаштуватися 
па роботу, іншому порадив, як краще 
провести збори, третьому... Пройшов уже 
деякий час, а я все думаю, чим я допо
міг ТреТоОМу. Але ж нічого іншого не 
можна було зробити. То був єдиний ви
хід. І хоч Надя А. згодна з цим, та на 
серці у мене все ж гірке відчуття. «Може, 
і ти, Надю, не права? Якби раніше при
йшла, коли можна було повернути все 
по-іншому, а зараз уже пізно... Сварки, 
п’яні дебоші, які вчиняв удома її чоло
вік Віктор, зайшли так далеко, що зали
шалося одне — розлучитися. На комсо
мольських зборах шахти «3-біс» вів вів 
себе грубо, не захотів зрозуміти, що 
товариші бажали тільки добра йому і 
його сім’ї.

Наташа Крашанова і Валентина Оніп- 
сенко прийшли у міськком, щоб ми до
помогли їм знайти роботу. Видали путів
ки на Завод «Черрона зірка», зараз 
подруги працюють на цьому підпри
ємстві.

Секретар комсомольської організації 
міськзмішторгу Рая Горобець прийшла 
порадитися, як краще провести збори з 
порядком денним «Комсомолець, як ги 

разом, об-

КОМ(ОМОЛЬ(ЬКО№
/к АКТИВКЇА^І

ініпих, 
може 

часу.

БУДИНОК, 
ВІДКРИТИЙ ВСІМ
бути обмежена яки- 

як кажуть — від і до. З чим приходять члени 
Спілки у міськком комсомолу? 
Як працівники міськкому реа
гують на пропозиції, 
заяви комсомольців? Про це
розповідає завідуючий органі
заційним відділом Олександ
рійського міського комітету 
ЛКСМУ Петро БОЛІЛИЙ.

скарги,

думали, як підготувати доповідь, які на
вести приклади. Пізніше Рая подзвони
ла: «Збори пройшли активно».

Важливого значення міськком комсомолу на
дає ювілейному змаганню на кращого за про
фесією. Ми провели нараду, семінар із секре
тарями комсомольських оріанізацій міста, 
розповіли, як краще організувати змагання. 
Здавалося б, усе зрозуміло. Та, мабуть, ми 
більшу увагу звертали на промислові підпри
ємства, бо через кілька днів прийшла секретар 
комсомольської організації комбінату громад
ського харчування Римма Запека і просила 
роз’яснити, як таке змагання можна організу
вати у них. Це нас навело на думку, що треба 
зібрати окремо комсоргів підприємств сфери 
обслуговування і вирішити це питання з ними. 
Адже тут своя специфіка роботи і те, що при
датне для заводів, шахт і фабрик, 
вриємега громадського харчування 
дпть.

У суботу міськком вихідний, 
двері в цей день відкриті для 
Тут обов’язково чергує хтось 
відальних працівників. Бо знову ж та
кії — у комсомольців вільний час, а ко
ли ж тоді й зайти у міськком, як не в 
цей день?

Неділя — день засідання штабу «Дзержпп- 
ця». Тут юні вартові порядку одержують зав
дання і розходяться по дільницях, Л будуть 
чергувати. Збирається у міськкомі в цей дечь 
1 комсомольський штаб, який керує оглядам 
шкільних організацій. На своїх засіданнях 
штаб планує проведення рейдів у школах, під
водить підсумки змагання.

Так і проходять сім днів тижня, кож
ний з яких — частина багатогранного 
комсомольського життя із своїми радо
щами і турботами. І кожний із цих днів 
відкриває двері міськкому — приходь 
радитися і сперечатися, приходь з про
позицією і просто так — поговорити щи
ро, по-товариському.

для під- 
не нідхо-

Та ного 
кожного, 
із відпо-

КАТЯ ГОЛІЧЕНКО, 
ДЕПУТАТ

Катруся народилася через 
кілька місяців після того, як 
батько її, міцно притиснувши 
до грудей дружину Марію 
Костянтинівну і двійко дочок, 
пішов на фронт. А потім при
йшла похоронна... Так і росли 
дівчатка без батька. Допома
гали мамі в полі, на тварин
ницькій фермі колгоспу імені 
Котовського, вчилися. Сьо
годні кожна з них має свою 
сім’ю, працює.

Катя працює швачкою на 
Новомиргородському побуто
вому комбінаті. За сумлінну 
працю має безліч подяк, пре
мій, грамот. А цього року но- 
вомиргородці обрали Катерину 
Кіндратівну Голіченко депута
том Кіровоградської обласної 
Ради депутатів трудящих, Іїб- 
на продовжує справу, за яку 
віддав своє життя батько.

Н а ф о т о: Катерина Кін
дратівна ГОЛІЧЕНКО, член 
ВЛКСМ, депутат обласної Ра
ди депутатів трудящих.

Фото П. МАЛЄЄВА.

КОНКУРС 
юних 
АРХІМЕДІВ
ДОНЕЦЬК. (РАТА.У). 

П’ять днів фізичний факуль
тет Донецького університету 
приймав гостей. Тут прохо
дила VI республіканська 
олімпіада юних фізиків. 
29 команд — представників 
учнів 8-Ю класів усіх об
ластей України, а також ок
ремих міст взяли участь у 
цьому конкурсі.

Як визначити температуру 
атмосфери на поверхні пла
нети, чи можна дізнатись 
про швидкість автомобіля, 
знятого кінохронікою, як змі
ниться фотознімок, якщо під 
час зйомки на об’єктив сяде 
муха — ці та інші питання, 
серйозні і смішні, та нелег
кі, були задані юним архі- 
медам. І, як показали ре
зультати, вони виявилися 
під силу більшості з учасни
ків. Бали були високими, і 
авторитетне жюрі під голо
вуванням члена-кореспонден- 
та Академії наук УРСР про
фесора Донецького універ
ситету К. Б. Толпиго, зму
шене було присудити два 
перших місця. їх завоювали 
команди Одеської та Харків
ської областей.



2 стор, „М о.іодий комунар“---------------------------- -------------- -- ----- 1 кііітшї 1909 року

КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ —
50 РОКІВ

СТОРІНКА 
СПОГАДІВ

Старенька фотокартка. 
Пожовкла від часу. Але 
яка вена промовиста, ця 
стапенька фотокартка...

Районний з'їзд злато- 
пільської комсомоли від
бувся навесні 1924 року. 
З сіл, що називається, з 
переднього краю бороть
би за нове, соціалістичне 
село, прибули юнаки й дів
чата. Багато хто не роз
стався з символічною бу
дь знівкою, інші — у вій

ськового зразка гім- 
насгьорках, часом через 
плече перекинута порту
пея.

Винесли червоні знаме
на — комсомольські свя
тині. Винесли й обрамле
ний живими квітами, пе
ревитий траурним крепом 
портрет великого вчителя 
молоді Володимира Ілліча 
Леніна.

І не один, не два.
Сорок п'ять років збе

рігалася ця картка в сі
мейному альбомі Е. Т. 
Дунської. Тоді вона пра
цювала в Златополі, від
повідала за трудовлашту- 
вання комсомольців, дба
ла про дотримання умов 
праці й відпочинку найми
тів, проводила бесіди, 
залучала молодь до ак

тивного громадського жит
тя. Цей час залишився в її 
спогадах як найдорожча 
сторінка її молодості.

Все своє наступне життя 
вона присвятила роботі в 
школі, останні 22 роки 
працювала в апараті Кус
танайського обкому КП 
Казахстану. Зараз на пен
сії, але не залишає гро
мадської роботи.

На прохання комсомоль
ців Новомиргорода Е. Т, 
Дунська пише спогади про 
свою комсомольську по
ру. Однією з сторінок цих 
спогадів є старенька фо
токартка учасників район
ного комсомольсь кого 
з’їзду 1924 року.

І. БОЙКО, 
краєзнавець.

м. Новомиргород.

ФОРМУВАЛЬНИКИ — У ФОРМІ
Зараз багатотисячний колектив «Червоної зірки» 

виконує важливе завдання уряду: виготовляє і від
правляє колгоспам та радгоспам країни велику пар
тію сівалок.

В ливарному цеху сірого чавуну формувальники 
комсомольсько-молодіжної бригади, яку очолює Ва
силь Заревнюк, щодня виконують виробничі завдан
ня на 130 процентів.

Взяті підвищені соціалістичні зобов’язання на 
честь 100-річчя від дня народження В. І. Леніна 
бригада виконує успішно.

,С. АЛЕКСЄЄВ. 
працівник багатотиражної газети «Червона 
зірка».

МИХАЙЛОВІ НОВОВВЕДЕННЯ
Минулого року 215 молодих червонозорівців-ра- 

ціоналізаторів запропонували 556 нововведень. З 
них 21 пропозиція належить інструктору відділу 
головного металурга Михайлові Комедєву.

В цьому році М. Комедєв уже подав п’ять раціо
налізаторських пропозицій.

П. КОВЕРГА, 
секретар завкому комсомолу.

ЩО ТАКЕ «С3-3,6»?
Це сівалка. Універсальна. Сконструював її паш 

невеликий колектив. «С3-3,6» зможе сіяти пшеницю, 
жито, сою, рис, інші культури.

Своїм народженням вона завдячує молодим інже- 
нерам-копструкторам Зіні Мавродовін, Зої Білоус 
та іншим. . .

Зараз наше дітище проходить випробування в 
різних районах країни.

А. БОЖОР, 
провідний конструктор сектору зернових сіва
лок ДСКТБ.

Перший онуфріївський
8 Онуфріївці відбувся 

перший районний зліт мо
лодих учителів. Його учас
ники поділилися враження
ми про перші кроки на пе
дагогічній ниві, творчими 
планами.

Молоді зикладачі побува
ли в Павлиській середній 
школі, де зустрілися з за
служеним учителем школи

УРСР, членом-кореспонден- 
том Академії педагогічних 
наук СРСР, Героєм Соціа
лістичної Праці О. В. Сухо- 
млинським.

На другий день зльоту 
був організований «вогник», 
на ньому всім учасникам 
зр/чені бібліотечки та по
хвальні грамоти.

о. ГАЙКО.

«Стііі! Іди!» — так називає
ться новий цикл випробувань, 
які проходять зараз машини 
марки «ВАЗ-2І01», що будуть 
випускатися Волзьким автомо
більним заводом.

Дослідні зразки автомобілів 
цілодобово працюють за своє
рідним графіком, несхожим па 
звичайну експлуатацію. 55 хви
лин машина стоїть, а 5 рухає
ться. У випробуваннях «Стій! 
Іди!» особлива увага звертає
ться на гускові характеристи
ки двигуна. Тс, що випробу
вання проводяться взимку, не 
випадково, тому що необхідно 
перевірити, наскільки праце
здатні і надійні конструктивні 
вузли машини в умовах мо
розів.

Тривають випробування ма
шини і в умовах зимового 
бездоріжжя.

На з і) і м к у: випробувачі 
оглядають мотор. Зліва на
право — інженер - конструктор 
Волзького автомобільного за
воду Є. КОНОПЛЯНИК і во- 
дії-випробусачі А. ГЛАЗКОВ 
та В. ФАТЄЄВ.

Фото ІО. АБРАМОЧКІНА. 
(АПН).

Вісті
з „Червоної 
зірки“

СЇК ОДИН день, пропе- 
тіли весняні шкільні 

канікули. Сьогодні учні 
знову сіли за парти. Але 
перш, ніж розгорнути 
підручники, школярі, 
звісно, поділилися вра
женнями про канікулярні 
зустрічі, подорожі.

Учням шкіл обласного 
центру надовго запам'я
тається «Книжчин тиж
день», який провела ди
тяча бібліотека ім. А. Гай
дара. Нині це традиційне 
свято відзначало свій 
срібний ювілей.

РІДНЯ 
по
СЛОВУ
В перший день «тиж

ня» учні молодших кла
сів зустрілися з кірово
градським поетом Вале- 
рієм Гончаренком. Він 
розповів про письменни- 
ків-земляків та про те, 
що створюють вони для 
дітей.

Восьмикласники ж ма
ли можливість не тільки 
познайомитись з бібліо
графією та періодикою, 
але й самі обслуговували 
читачів, рекомендували 
їм новинки літератури, 
допомагали відшукати 
потрібну книгу.

Та найцікавішим буз 
останній день «Книжчи- 
ного тижня». Він називав
ся «Днем цікавих зустрі
чей». Як робиться книіа7 
Хто її створює? Як зву
чить слово на сцені? Сло
вом, юні любителі книги 
зустрілись з людьми, 
яких по праву можна 
назвати ріднею по сло
ву — письменником, по
ліграфістом, артистами.

Заслужена артистка 
УРСР Антоніна Любенко, 
артисти Ю. І. Волохов, 
І. В. Терентьев та І. Г. 
Касьян розповіли про те, 
які спектаклі готуються 
для дітей, які ролі вони 
будуть виконувати в них, 
виконали сценку із нової 
вистави.

Г. ІВАНЧЕНКО

ЩОРОКУ вступають до ла
ду нові заводські корпу

си на околиці старовинного 
міста Центральної Росії — 
Тамбова. Звідси ідуть у різ
ні райони країни І за кор
дон машини, необхідні для 
хімічної промисловості. За
воду «Тамбовполимермаш» 
минуло всього дванадцять 
років. Він переживає зараз 
пору швидкого росту, 
справжнього змужніння.

Молодий завод. Молоді 
його робітники, інженери, 
конструктори. Дві третини 
персоналу — люди, молодші 
тридцяти років. Директор, 
головний інженер, начальни
ки служб, майстри — багато 
з них ще в тому віці, коли 
ті, хто не знає їх імен, 
звертаються до них запрос
то: «Молодий чоловіче».

200 юнаків — випускників 
державного виробничо-тех
нічного училища прийняті 
останнім часом на завод. 
Вчорашні учні стали слюса
ря ми-складальннкамн, спе
ціалістами з токарного ре
месла, фрезерувальниками. З 
ділом вони справлялись. Гір
ше приймали робітничу дис
ципліну: вік же підлітковий. 
Тому й легкі у зміні на
строїв, особистих симпатій і 
антипатій. І як результат— 
досить часте, необдумане, 
часом нічим не обгрунтова
не залишення роботи.

Адміністрація була по
ставлена в скрутне станови
ще: чим пояснити «плин
ність» молодих кадрів? Умо
ви для них створені нор
мальні, заробітки добрі. Ско
рочений робочий день, як і 
встановлено радянським тру
довим законодавством...

Однією інтуїцією, влас
ним життєвим досвідом для 
вияснення псіх обставин ке
рівники не обмежилися. Во
ни звернулися до дослід
жень.

І ось до якого висновку 
прийшли:

— Залишення підприєм
ства молодими можна пояс
нити скоріш усього недоліка
ми виховної роботи. Адже 
підліткам після учнівської 
лави, після безтурботного 
хлоп’ячого життя треба «де 
подолати своєрідний психо
логічний бар’єр у нових для 
них умовах виробництва, 
прийняти його дисципліну, 
відчути плече старших ко
лег.

Досвідчені люди охоче ді
ляться з новачками профе
сійними навичками, переда
ють секрети майстерності, 
допомагають у ділі. Але 
треба врахувати й іцціс; не 
кожний володіє педагогіч
ним чуттям, тактом, щоб 
зрозуміти рсі порухи душі 
підлітка.

Що ж робити? Як знайти 
вірні шляхи до сердець по- 
чаткуючих робітників? Цс 
хвилювало весь колектив.

Шанований па заводі то
кар ІО-го механоскладально
го цеху Аркадін Оснпов звер
нувся через багатотиражну 
газету до своїх ровесників, 
кадрових спеціалістів — за-

УПЕВНЕНІСТЬ
У дні 
ЗАВТРАШНЬОМУ

пропонував взяти шефство 
над підлітками.

Але в чому їм потрібна 
конкретна допомога?

Провели спостереження по 
цехах. Багато загальних не
доліків виявилося, наприк
лад, при аналізі роботи од
ного з молодих свердлуваль
ників 1-го механоскладаль
ного цеху.

Майстер сказав про нього 
так:

— Хлопець старанний, але 
біда — навиків йому не вис
тачає.

А досвідчений свердлу
вальник Борис Філіпов був 
іншої думки:

— Малувато вміння — це 
правда. Однак цс ще не все. 
Сама організація праці під- 

Деякі проблеми 

стаиоклешін 

молодого робітника

літкіп у нас не завжди па 
висоті. То креслення воші 
переплутають, то інструмен
том на всі операції не за
пасуться, багато часу ви
трачають па підготовку ро
бочого місця.

Шефство над підлітками 
не стало просто формальним 
опікунством. До одного хлоп
ця вирішили закріпити суво
рого вимогливого чоловіка. 
Іншому — найти у товариші 
артиста у своїй справі: по
мітили, що юнак шукає 
ідеал, на який хотілося б 
рівнятися у роботі. Третьо
му підшукали шефа за лю
бительськими інтересами — 
захоплюється туризмом

Справжніми наставниками 
молоді стали шановані на 
заводі ветерани праці — Ге
рой Радянського Союзу 
І. Касатонов, заслужений то
кар делегат XXі!І з’їзду 
партії М. Ардатов.

Шефство дало результати. 
Старші зуміли прилити 
хлопцям любов до спеціаль
ності, допомогли міцніте 
оволодіти професійними на
вичками. Звичайно, одного 
нього ще мало. Кадрові ро
бітники прагнули виховати 
юнаків у кращих своїх тра
диціях, підготувати гідну 
молоду зміну і, що особли
во важливо, кривити їм по
чуття робітничої честі.

1 в цехах заводу стали 
створюватися ради робітни
чої честі.

Змагаються друзі книги
суй ’’ республіканського Псоц1ал"сти^по.°ПС,И Л К'' "ідбил" "ід“ 

мольських організацій „о пьопа^ п? змаг™ комс°- 
літератури в сільській міс евостТ у Лн. і’^^^юджені-ю 
нові зазначається, що комсомпп '..і і 0 пРніі»»ятіи поста- 
ІЗОКЄ ІІООІіаг-ПІИ’ ” '1СОМ(,ЛЬ|ІІ І піонери розгорнули НІН-

та .......Г1“"........
зів книги», відбулися ЛКСМУ працюють «Ради дру-
літератури на честі ?кл'шЯІ Нк розіІО8С,0Лження політичної 
та місячник молодіж ю” к!жпі3 д,%.1,іаР°джс>'"« *• МаРксп 
організаціях коті”’п *.15 о,,|атьох комсомольських 
свячені знаменним ДТт’імаДІ|0СПІВ ,І|,0П,,ЛІІЛИСЬ вечори, яри
лись твори к Маркс і Ф ' г, “ ЦИХ Торах розцовсюджува- 
літична літератураПоТ.’.Л.,,ЄЛЬСа’ В- ’• Лскі,,а та інша по- 
У Хмельницькій/ Черкас к і п- ,,асл,д«ів Досягнуто також

та Черкаська обласп^ко” п,,3,іа’ІІ Ль*Івська, Хмельницька

- ________ (РАТАУ).

Які функції ради? За 
затвердженим адміністра
цією положенням вона бере 
участь у рішеннях питань, 
зв’язаних з прийняттям і 
звільненням робітників цеху, 
турбується про зміцнення 
дисципліни, підвищення 
якості продукції, обговорює 
проступки, які плямують 
честь робочої людини. От
же, турботи ради — етика і 
мораль колективу.

Цікаво навести висловлю
вання самих робітників про 
роль цього самодіяльного ор
гану.

— Я вірю п силу колекти
ву, а рада — його уповнова
жений представник, — гово
рить старшин майстер Б. Бе- 
левітіїї.

Психологічний бік у діяль
ності ради підкреслює то- 
кар-каруссльник С. Юдін:

— Далеко не кожному по
рушнику буде приємно від
повідати перед товаришами. 
Вони ж тебе бачать наскрізь 
і знають, чим ти дишеш.

Рада стала ніби виразни
ком громадської думки, вона 
уважна до росту молоді і 
найбільш заслужених реко
мендує для висування на ке
рівні пости.

На заводі, до речі, ство
рено «резерв» у складі 312 
кращих молодих робітників, 
майстрів, бригадирів — з них 
виходять попі командири ви
робництва. 55 уже затверд
жені начальниками цехів, 
дільниць, інших підрозділів 
підприємства. І серед моло
дих керівників — недавні 
підлітки, які закінчили дер
жавні виробничі технічні 
училища і знайшли своє 
покликання на заводі «Там- 
иовполимермаш»,

Сравді, чи довго хлопчині 
ходити п підлітках? Мине 
Рік, другий, і дивишся — в’ііі 
уже повнолітній, рівноправ
ний член колективу, до то
го ж встиг набути кваліфі
кацію, добре зарекоменду
вав себе. Перед ним уже 
змолоду — ясні перспективи, 
впевненість у дні завтраш
ньому.

Віктор СМИРНОВ. 
(АПІІ).
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І II поклонники
■ Марина... 
г_ Аралі Т. Г.
|и ним месницьким вогнем; шукав ґзиа- 
Я йшов гнівну ’ кінціпку поеми «Марина» 1 • Рильський. Втретє з рішучою ук

раїнською дівчиною, яка помстнлася 
Я пайові за своє підневільне становище,
■ за сплюндровану честь, зустрічаємося 
І вже в спектаклі. «Марина» — нова ви- 
Я става, створена колективом Кіровоград

ського державного українського музпч-
Оно-драматич’ного театру ім. М. Л. Кро- 

пивіїицького за п'єсою М. Зарудпого, в

Це ім'я в далекому Кос- 
Шевченко наділив полум’я- 
........... ;• шукав і зиа-

у
ВИСТАВУ

РЕЦЕНЗУЮТЬ

СТУДЕНТИ

І
І

основу якої покладено сюжет безсмерт
ної поеми Т. Г. Шевченка.

Дужим хоралом починається і закін
чується видовище, і це надає йому під
несеності, перетворює драму в меморі
ально-урочистий спектакль шани Кобза- 
. _ V ‘-------- : ------------- ) особливості

Монологічпість 
спонукали до 
образу укра- 
І. Терентьев), 
Мариною ви- 
сценічним, що

ря. У виставі враховано 
поеми Т. Г. Шевченка, 1- 
початку й кінцівки твору 
створення позасюжетного 
їнського поета (артист 
а епізод з божевільною 
явився в поемі настільки < .
він без змін перенесений у спектакль. Са
ме в цьому епізоді божевільного танцю 
Марини (артистка С. Мартинова) роз
кривається вся глибина її душевного 
потрясіння.

В особі Вистампольського (В. Сми
чок) постає охоронець кріпосницької 
системи, який спирається па силу своїх 
гайдуків. «Я своїх тримаю», — говорить 
Вистампольський, а в цей час за сис
ною стукотять копита гайдуцьких ко
ней.

Канчук, сила — такі засоби прими
рення непокірних визнає управитель 
Мнгура. його висока постать у чотири
кутній конфедератці, метушлива хода.

підозрілість у пог
ляді та зіічниіі го
лос не залишають 
глядача 
ропнім; 
ся, що в цьому об
разі вдало і повно 
використано осо
бисті дані артиста 
В. К у б и ш к і н а,' 

який виконує що роль.
Безсумнівні симпатії глядача викли

кає образ сироти Оксани Варти. 
Па обговоренні спектаклю в Кірово
градському педінституті ім. О. С. Пуш
кіна про цей образ говорили з особли
вою теплотою, наголошували, що ар
тистка Р. Горюнова зуміла всією плас
тикою постаті, мімікою, ніжними і хви
люючими інтонаціями відтворити пси
хологію героїні. Саме Оксана, подруга 
Марини, розвіває смуток, внесений рап
товою появою і насильним поцілунком 
Вистампольського; вона переборює болі 
свого сирітського безталання, які в цей 
момент були написані на її обличчі, і 
віддає всю свою душевну щедрість Ма
рині, людям.

Носіями справедливого народного 
гніву виступають у п’єсі Назар Шугай 
(артист В. Миронович), якому пан доз
воляє одружитися з Мариною, посиві
лий в Сибіру старий повстанець Денис 
Варта (артист П. Гейченко) та інші.

Є в новому творі кроппвничаи і кілька 
комічних постатей. То папи Яп Лисець- 
кий (артист І. Касьян), Рило (артист 
М. Овчинников). Красуля (артист 
10. Хропаченко). Особливо вдалі образи 
дяка (артист І. Кравцов), який приєд
нався до «кармалюків» і скарав Мпгу- 
ру й небагатого шинкаря Лейбн (артист 
Б. Ткаченко), якому дошкуляють і пап, 
і конкуренти, і повсталий загін Варти.

Зустрівшись із виконавцями головних 
ролей у спектаклі «Марина» та з рс- 
жисером-постановнпком заслуженим 
діячем культури УРСР І. В. Казнадієм, 
студенти та викладачі педінституту від
значили велику впливову силу спек
таклю, майстерну гру багатьох акторів, 
зокрема В. Смичка. В. Кубіїиікіпа, 
Б. Ткаченка у чоловічих та Р. Горюио- 
вої і С. Мартніювої у жіночих ролях, 
висловили захоплення масовими сцена
ми, а також кілька зауважень та поба
жань. На зустрічі йшла мова про твор
чі пошуки колективу 
бутпі прем’єри кроппвничаи. 
можливості яких нині

м. Кіровоград.

безсто-
думаеть- І

І

І

театру, про маіі- 
творчі 

значно зросли, 
М. КОДАК.

І
і

А ГОЛОВА Ленінської гцоло- 
діжної організації Маврікій 

Калімуто працює у власному 
невеликому магазині, де прода
ється кока-кола і різний дріб
ний товар. Та, незважаючи на 
це, полум’яний керівник комсО'- 
молу І на цій, здавалось би, та
кій прозаїчній роботі, перебуває 
на висоті: в його магазині мо
жна придбати твори марксист
сько-ленінської літератури, тво
ри радянських письменників. 
Маврікій не скориться! Маврі
кій у багатовіковій боротьбі 
знайшов, нарешті, свободу і не
залежність.

Через моря і океани чую ваш 
голос, друзі!

Леонід ТЕНДЕР]^ І

В НАШІЙ школі від
бувся огляд-конкурс 

на краще виконання 
стройової пісні та вір
ша про Радянську Ар
мію.

У конкурсі взяли 
участь учні 1—8 класів.

В одній з класних кім
нат вишикувались заго
ни юних прикордонни
ків, моряків, льотчиків, 
космонавтів, ракетників, 
танкістів. Пролунала 
команда «Рів н я й с ь ! 
Струнко!»

До класу зайшли гос
ті: учасник громадян
ської та Великої Вітчиз
няної воєн капітан за-

ПІСНЯ
ПРО
АРМІЮ

пасу Семен Григорович 
Стадник та учасник Без
ликої Вітчизняної війни 
підполковник у відстав
ці Семен Юхимович 
Квітко.

Найкращих результа
тів у конкурсі домог
лись піонери загону 
імені Ю. Гагаріна та 
піонери загону імені 
А. Гайдара. Добре про
декламували вірші про 
Радянську Армію Ната- 
ша Гейко та Люба Ко
черга.

З великою увагою 
всі присутні слухали ці
каві розповіді наших 
гостей, які визволяли 
Кіровоградщину від ні
мецьких загарбників.

Світлана ГОРІЧЕВА, 
старша піонервожата 
11(Увопразької вось
мирічної школи Ка 1. 
Олександрійський 
район.

«Вернеру їв років. З лікарні 
нам щойно повідомили, пі» 
його печінка уражена в такій 
мірі, іцо, якщо він ще хоч 
один раз прийме наркотик. — 
смерті, неминуча.

Почалося з гашиша. Вернеру 
було тоді менше 15. Ми помі
тили, що син стан невріниоЬа- 
женіїм, нервовим, ніде не зна
ходив собі спокою. Потім йому 
стало важче пстанати ранка
ми. Часто' траплялося, що рій 
спав далеко за південь.

Лій підшукували для нього 
все нові місця, де він зумів би 
освоїти яку-небудь професій». 
Ллє Верпер ніде не уживався. 
Минулої осені я випадково 
звернули увагу на його ру
ку — вона була вся сколота. 
У кишені піджака ми знайшли 
шприц і наркотик. Вернер сам 
мучиться, але пін не може ки
нути свою страшну звичку. 
Після гострого отруєння його 
поклали в лікарню у Біспс- 
б'єргу. Ллє коли його виписа
ли звідти, він почав все спо
чатку. У квітні 1968 року сина 
арештували за злом аптеки. 
В результаті пін потрапив У 
лікарняне відділення тюрми 
Вестре, де було встановлено, 
що його печінка серйозно ура
жена. Потім Вернер був пере
ведений у Глострун, у закрите 
відділення, призначене для 
психічно тяжкохворих ув’яз
нених. Перебував там на 
протязі 10 днів і песь час пла
кав. Лікар порадив нам забра
ти сипа додому, оскільки, иа 
його думку, ми могли краще 
уберегти його від наркотиків, 
ніж лікарняний персонал. 
Пробувши дома три тижні, 
Вернер знову почав впорску
вання, знову намагався зла
мати аптеку.

Коли поліція забрала Верне
ра вперше, ми полегшено 
зітхнули. Нам здавалось, що 
тюрма дасть йому змогу від
викнути від цієї згубної звич
ки. Але незабаром ми переко
налися в тому, що пі тюрма, 
ні лікарня не можуть пере
шкодити наркоманам добува
ти свою «втіху».

Якось, знайшовши записну 
книжку Вернера з «адресами 
торговцю наркотиками, я пі-

НАРКОТИЧНА 
ВИРАЗКА

шла в поліцію, але у відпо
віді. па це нічого не було зроб
лено. Пройшло багато днів, 
поки поліція пішла по адре
сах, вказаних у книжці, але 
до того часу пташки давно 
відлетіли...»

Все це розповіла в редакції 
датської газети «Політікен» із 
смаком одягнена, але рано 
постаріла жінка, щохвилини 
перериваючії свою оповідь 
стриманими риданнями.

Чому крупна буржуазна га
зета визнала за потрібне опуб
лікувати на своїх сторінках 
історію Вернера? Справа вто
му, що маленьку Данію, як і 
десятки інших західних країн, 
заплеснула хвиля наркоманії. 
Про це говорять медики-спе- 
ціалістн, громадські діячі, 
журналісти, працівники по 
паї ляду над неповнолітніми, 
вчителі і, нарешті, просто 
батьки.

Серед скандінавських країн 
найбільш небезпечно ураже
ною наркоманією вважається 
Швеція. Офіційне обслідуван
ня у Стокгольмі, наприклад. 
показАло, що кожний п’ятий 
підліток чи молода людина 
уже вживав наркотики, прн- 
.чому не тільки гашиш, але-й 
сильніші — опіум, героїн, мор
фій. В Данії таких офіційних 
відомостей немає, тому що не 
було серйозних обслідувань. 
Але навіть сам керівник відді
лення поліції, що займається 
проблемами, зв'язаними з нар- 
кот.ічннми речовинами, В. Ніс- 
сен визнає, що до цих пір 
розвиток у Данії йшов тим же 
шляхом, що і в Швеції; і ста
новище у країні буде не кра
ще, якщо не вжити негайію 
відповідних заходів.

Свій матеріал газета «Полі
тікен» назвала сенсаційно: 
«Краще — в тюрму». І справ
ді, це Факт, що батьки бага
тьох датських юнаків і дівчат, 
які захопилися наркотиками, 
вважають тюрму кращим ви
ходом для своїх дітей, серед 
яках ця епідемія росте. Нар
котична виразка стала воісти
ну соціальною трагедією Да
нії.

А. ГУРКОВ. 
(АПН).

У В'ЄТНАМІ
... Це було вже потім. Мій голубий корабель, 

мій «Вигязь» знову пішов у південні моря. 
А я, а я... коли постало питання: кругосвітня 
подорож чи В’єтнам, я, не вагаючись, вибрав 
останнє — В’єтнам, землю героїчну і багато
страждальну.

Здалеку, за десять миль від берега, бачиш 
заграви пожеж, чуєш приглушені вибухи. Про
бившись крізь зграю Сьомого американського 
флоту, везли ми у В'єтнам життєво потрібні 
вантажі.

На сьомий день плавання побачили землю. 
Острівці й скелі, мов на чатах, стояли далека 
від берега, пильнуючи його спокій. Набігала 
хвиля, і тоді гранітна сторожа островів пер
шою приймала удар, розсипаючи над собою 
міріади іскристих бризок. Це був воістину са
лют єдиноборства, з якого берег завжди ви
ходив переможцем. І ще деталь: коли над си
нявою широкої затоки, іцо омиває в’єтнам
ську землю, появлялись американські винищу
вачі чи бомбовози, їх наскрізь прошивали вог
ненні голки снарядів, випущені з таких пота
ємних закутків, про які не здогадається най- 
пильиіший пілот.

В’єтнамська земля була прекрасна: оці да
лекі обриси гір, над якими тремтить рухлива 
синява, розлогі доли н луговини, помережані 
сріблястою пряжею річок і каналів, а зблизька 
зеленів, видзвонюючи під вітром, тонкостанний 
бамбук — наша українська вербичка з таким 
же, як у неї, продовгувато-дрібним листям і 
такою ж, як у неї, співучою душею...

Як і водиться в тропіках, світанок наставав 
без мінливої гри сутінків: неначе вибух вночі, 
розсівав він умить темряву. і береги тоді, 
після нечіткої химерії і плутанини ліній, про
ступали реально — з тонким натяком на за
гадковість, ніби на картинах старов’єтнам- 
сьхнх вишивальниць по шовку.

Наше судно стояло в гирлі неширокої річки 
Куа-Нам, чекаючи повної води, щоб підняти
ся у верхів'я. Але повноводдя не наставало, 
та й місця вільного бракувало біля причалу: 
там завантажувались інші кораблі... Підняв
шись із багнистих, заболочених луговин, на 
які таке щедре межиріччя- Куа-Нам, І її змі
лілої посестри Куа-Кам, мікроскопічно мала 
мошва липла до тіла, набивалась у вуха, ласа 
чим-небудь поживитись. «Набридлива, як ян
кі», — ляскаючи долонею ту гидь, зауважив 
Ван Тху. Ван Тху — прикордонник: він пер-

ХЛОПЕЦЬ НА ЗАЛІЗНОМУ БУЙВОЛІ
Иому двадцять, цьому мовчазному, сухорлп- к 

вому і стрункому, як бамбукова тростина^ І 
юнакові. І звати ного Тханг, що значить пе-» 1; 
ремога. Так нарекла сина мати у те далеке > • 
криваве літо...

В’єтнамська земля — це літопис боротьби: й 
рідше на ній стеблинок рису, ніж горя і ' 
злиднів — від першої до останньої сторінки і 

■■густо покроплена вона кров’ю. 1 батьки, и 
діди-прадіди хлопця, терплячи від наруги фе- |і 
одаліп і поневолення чужинців, плекали надію | 
на щастя. Та легше було заполонити журав
лика в піднебессі, чим діждатися бідарям 
щастя. Навіть ясновидець Будда з сільської 
пагоди, куди вчащала Тхангова мати, зата-' 
мував кам’яне мовчання і не міг розраяти ■ 
смутку, вдовольнити благань, що ними обваж- ї 
ціла земля: доля обминала поріг злидарів. Л | 
в сорок третьому згорьований і гнівний хлібо- і 
роб — батько Тханга — взяв гвинтівку і З [ 
загонами В’єтмінуї-ї пішов у джунглі.

Часом, коли жінки >» діти Куанг-Наму (чо- || 
ловіки — від підлітків до сивобородих стари- , 
ків залишили поселення) вслухались у над- І 
вечірню тишу, то вловлювали ледь помітний | 
гуркіт, ніби десь гриміла гроза: здалеку’ Д<й І 
лннав віддалений гомін бою. Тханга ще й на 
світі не було, як його батько повернувся ДО» 
дому з перемогою: японських окупантів внг» 
налн, а селяни Куанг-Наму одержали, нареш
ті, земельні наділи.

А про це вже чому розповіли пізніше се- є 
ляни: якийсь там нащадок роду королівського, 
претендент на престол В’єтнаму Бао Да§ 
жорстоко розправився із землеробами за ту 
їхню землицю: невдовзі після свободи села і 
запрудили каральні загони французького іно-і І 
земного легіону, і в’єтнамці знову пішли Й ; 
джунглі. Отоді й народився Тханг — в літо 
горя і сліз, в дні крові і смерті...

З покоління в покоління передається ма- 
щадкам ця легенда: хлопчнк-в’єтнамець ііа 
буйволі. Коли на землю їхню напали вороги, 
виставили проти них в'єтнамці свого малень« 
кого героя, хлопчика на буйволі. 1 сталося 
диво: перетворився буйвол в залізного велетня, 
а хлопчик — в богатиря. Дужими руками 
викорчовував він бамбук і бнв ним ворогів, і 
вороги відступили, а дпво-богатир на «ко
никові» залізному піднявся в небо, до хмар 
рожевих.

Селянка ■ Куанг-Наму знала цю легенду Ь 
може, тому в годину скрути н безнадії, коли 
од ворожих куль рідшали лави бойових пб»

Захисники в’єтнамського неба.
Не фото подарували автору. хайфонські зенітники.

шим піднявся до нас на борт і тепер, очікую
чи катера, стоїть поруч зі мною на капітан
ському містку.

Я бачу, як на річці густішає ряботиння: то
— рибальські човни, або інакше туен-ка. За
чувши подих берегового бризу, човни ті, мов 
чайки, широко розкинувши вітрила, виходили 
в море. Та скільки б я- не вдивлявся, на чов
нах не було чоловіків. От дивина! — Рибалки
— жінки і дівчата, та й ті озброєні автома
тами і карабінами.

Долаючи протитечію, човни пропливають 
повз наше судно, і мені вже видно і довгу 
смолянисту косу за плечима, і смагле личко, 
і навіть тендітні руки рибалок. Так, тендітні, 
бо інакше їх не назвеш, ці викінчено вузькі, 
такі жіночі руки! А ще більше здивувало мене 
те, як вправно і легко вибирали ті руки важкі, 
повні сріблястої реби, сіті.

І як вони встигали впоратися: і розтяги рн‘>у. 
і погосподарювати в хижці, і причепуритися! 
Увечері до нашого судна підплив озброєнні! 
кулеметами човен, а в ньому четверо дівчат- 
рибалок. Ні, навіть уславлених своєю вродою 
чарівниііь-таїтянок у цю мить не можна було 
порівняти з ними. Тонкі шовкові аузайї, які 
на Сході ще звуться сарі, легко охоплювали 
непокірний дівочий стан. А волосся чорне, 
мов вороняче крило, увінчане було розквітли
ми квітками лотоса — цими блідо-рожевим и 
вогнями з росянистими сльозинками на пе
люстках: їх, певне, щойно зірвали в межи
річчі.

Поетичний народ у В’єтнамі: дівчатам дають 
імення щонайкращих квітів, називають най- 
ніжнішнмн іменами. Ось ні ймення; Хонг — 
троянда, Муі — духмяність, Хоа — квітка.

Четверо наших матросів нього вечора були 
щасливими: в’єтнамські дівчата кожному з 
них подарували по лотосу. Щасливим був і я: 
із своїх чорних кіс мені віддала квітку Шен, 
що зпачпті, Ніжний Лотос.

Так звали ту дівчину.

Продовження. Початок а газеті за 1—15.
25, 27 лютого, 1—6, 11—18, 22 і 25 березня.

братимів — народних месників, а чоловіка її ■ 
по-звірячому замордували баодаєпські голово
різи, може, тому й назвала вона свого пер- . 
вення — маленького сина — Тхангом, ім’ям ■ 
перемоги. А сама незабаром загинула в бою... ■

Я познайомився о ним на батареї Н-ської • 
військової частини. Зенітники щойно відбили 
атаку американських винищувачів і тепер за- ; 
кріпляли зрушений з місця під час бою лафет : 
гармати. Тханг гострим сікачем підрубав ла
пате бананове лнегя і уквітчував ним зенітку , 
— все було ретельно замасковано... Хотілось 
дослухати історію південнов’єтнамг.ького хлоп
чика Тханга, яку розповідали мені товариші 
в хайфонському інтерк.іубі, та так і не докін
чили через черговий палії ворожої авіації: 
була оголошена тривога.

... 1 знову — чай: куди б не завітали, всю- і 
дн частування пахучим в’єтнамським чаєм. . 
П’ємо його н нині на батареї. І слово за , 
словом в’яжеться плетиво історії одного люд
ського життя.. Коли матір вбили, Тханга на
вив увесь партизанський іагін, і джунглі були 
його колискою. У млосній задусі непрохідних 
лісових нетрів, кріп, трясощінн ІІ стрімкі кру- 
тогір’я пробивались від села до села парти
зани. Як невидимки: сьогодні туї, а завтра — 
за тридев’яті земель, і вже палас ворожий 
гарнізон, і повні за месниками зводяться 
нанівець. Партизани — бо пміло заплутують 
сліди, а там, де ма-, пройти ворог — на вузь
ких стежках, у кам’янистих ріках. — став
лять пастки: гострошлнлі дошки — тяв. бам
букові бомби. Наступиш чи торкнешся їх не
нароком — і увіп’ється в тіло іржаве колюччя 
металу. Бояться зухвалі чужинні партизан
ських стежок! Тхангу і тепер переказутоть. 
що сьогодні його рідний край — Південний 
В’єтнам — з такою ж відвагою бореться про- | 
гн нових зайд, як І в ті далекі дні, коли вій 
був сином партизанського загону.

(Далі буде).

і) В.роки другої світової війни Компартія 
Індокитаю для боротьби з японськими загарб
никами створила Єдиний Національний фрбнт. 
що -звався В'етмін.
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ЙДЕ XXIV РЕСПУБЛІКАНСЬКА 
СПАРТАКІАДА ШКОЛЯРІВ.

ХОКЕЙНА ДРУЖИНА 
ЗНОВУ ЧЕМПІОН

СТОКГОЛЬМ. 30 березня. (Спец. кор. ТАРС). Перемігшії в 
останньому магчі чемпіонату світу з хокея збірну Канади — 4:2 
(1:1, 2:1, 1;0), радянські спортсмени сьогодні знову завоювали 
золоті медалі. Шайбн у наших хокеїстів закинули: Михаилов — 
2. Ромішевський і Мальцев.

Нинішня перемога Дісталась нашим хокеїстам у надзвичайно 
важкій боротьбі. Збірні трьох країн набрали по 16 очок. За кра
щою різницею забитих і пропущених шайб перше місце дісталось 
команді СРСР. Срібні медалі одержали хокеїсти Швеції, брон
зові — Чехослозаччинн.

Американська команда покидає групу «А», і її місце займе 
збірна НДР, яка перемог та раніше в групі «В».

Збірна Фінляндії завоювала кубок «справедливої гри». У фін
ської збірної найменше штрафного часу — 56 хвилин.

РАДЯНСЬКА

ФІНІШ ПІВФІНАЛІВ
Минулий суботній день в Кіровограді був 

останнім для спортивних змагань, які входять 
до заліку XXIV республіканської спартакіади 
школярів. Спостерігаючи за баскетболістами, 
борцями, акробатами, уболівальники мали 
нагоду побачити найбільш цікаві і напружені 
поєдинки.

В залі спортивного клубу «Зірка» 28 бе
резня визначились претенденти на першість 
серед баскетболісток в обох зонах. У першій 
лідирували одеські спортсменки, а дніпропет
ровська команда баскетболісток, перемігшії 
луганчанок (49:39), очолила другу зону. На
віть програвши останню зустріч вінничанкам, 
дніпропетровські дівчата залишилися па пер
шому місці. До фіналу вийшли також луган
ські та миколаївські баскетболістки.

Чи не найбільше зібралося спортсменів та 
уболівальників у спортивному залі обласної 
ради ДСТ «Авангард». Тут відбулося закрит
тя змагань юних акробатів, де остаточно ви-

значились чемпіони республіки. Ними сталії 
спортсмени Миколаєва.

Цьогорічний фініш кіровоградських акроба
тів. безперечно, успішніший, аніж торік (тоді 
вони були останніми серед усіх 28 команд). 
Вдало виступив на змаганнях Анатолій Ва- 
силенко. Він виконав норму першого спор
тивного розряду і в особистому заліку вибо
ров четверте місце. Наша силова пара в скла
ді Станіслава Солуянова та Олександра 
Гоячарова теж нарівні з Василенком. Ці два 
юніори стали кандидатами в майстри спорту. 
Першорозрядниця Тамара Севасіенкова ііа 
шостому місці, Олександр Шкода — на 14.

Більшого чекали від кіровоградських бор
ців. Торік вони були вісімнадцятими. Остан
нім часом, виступаючи на різноманітних зма
ганнях, наші хлопці показали себе з кращого 
боку. Та нинішні поєдинки одкрили чимало 
мінусів нашої команди. Надія була на Ана
толія Посунька. Він здобув перемоги над де
якими лідерами змагань, по- 

г -- ПріІ-
його

ком 11:10 вони перемогли своїх суперниць 
Севастополя і забезпечили для себе друге 
місце в зоні (на першому — киянки).

Останній день змагань по-особливому був 
везучим для знам’янської гандболістки Люд
мили Паликуті. її визнано найкращою напа
даючою серед усіх спортсменок. І ось наго
рода — спеціальний приз Кіровоградського 
обкому комсомолу.

Такі ж призи — за високу, майстерність, 
активність і волю отримали акробати Мико
ла Клименко, Світлана Тонова (Кримська 
область), харківський борець Олександр При
луцький, баскетболістка з Донецька Валенти
на Кудрячова.

ЗО березня з Києва повернулись наші юні 
спортсменки, які захищали честь області в 
змаганнях з художньої та спортивної гім
настики. Вони теж виборювали очки в залік 
XXIV спартакіади школярів. Кіровоградські 
гімнастки в десятці кращих.

ДРУГЕ МІСЦЕ — ПУТІВКА
до фіналу

Вже в перший день змагай.., що 
входять до заліку IV республіканської 
спартакіади профспілок, з Одеси від 
кіровоградських гандболісток .наді
йшла втішна звістка: наша команда 
перемогла своїх суперниць з Івано- 
Франківська з рахунком 19:2. Успіш
но закінчилися поєдинки з закарпат
ськими та львівськими спортсменами 

! (33:9, 25:16). Остання зустріч була з 
господарями майданчика — гандбо
лістками Одеси. Цього разу кірово- 
градок спіткала невдача: вони потер
піли поразку (19:23).

Таким чином, у своїй зоні ____
команда виборола друге місце і здо
була право взяти участь у фінальних 
змаганнях IV республіканської спар- 

'такіадн.

наша

ті м — дві нічиї, які не 
несли ні Анатолію, ні 
суперникам успіху.

В Знам’янці останній 
змагань був щасливим для 
наших гандболісток. З рахуй-

день

ЯК БЕРЕТЬСЯ ВИСОТА

м. Кіровоград, зул. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаріату — 29-33-55. відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55

1МГ АБУГЬ, кожен спортсмен, яких би 
він титулів не був удостоєний, 

завжди з хвилюванням згадує отой 
перший результат, з якого і починав
ся його шлях. Надія Дпковська, деся
тикласниця з Олександрівни, в цьому 
не виняток. І хсч, взагалі, не варто 
було б згадувати перший результат, 
який вона показала, ще коли навча
лася в Красносільськін школі, все ж 
він для неї і її тренера Володимира 
Шеменн служить своєрідною точкою 
опори перед усіма наступними стар
тами юної спортсменки.

14,8 секунди — чи не занадто був скром
ним час. для стометрозкп. Коли навчалася 
дівчина у восьмому класі. її примітив тре
нер. Почалася робота, як кажуть будівель
ники, з нульового циклу. Щоденні трену
вання. тренування. Незабаром юна спорт
сменка долала вже цю дистанцію за 
14 секунд. Разом із цим почала виступати 
з бігу на 200 метрів. І на цій дистанції 
Надія від змагання до змагання поліпшу
вала результат.

На тренуваннях тренер фіксував секунди, 
з якими вже можна було виходити на 
обласні змагання. Перша участь Диков- 
ської в обласній спартакіаді школярів ви
водить її в число вайспльнішнх ю.чіорок 
області, а в 1907 році вона виступає в 
Олександрії на побитті рекордів з' легкої 

атлетики. Тут Надія 
подолала 100 метрів 
за 12,8 секунди, а 200 
метрів — за 27,2 се
кунди. Цс її найкра
щий результат, який

дорівнює другому спортивному розряду.
Місяць тому дівчина взяла участь 

у матчі найсильніших легкоатлетів 
області серед школярів, який прохо
див у Кіровограді. В закритому ма
нежі 50 метрів вона пробігла за 
6,8 секунд, поступившись першістю 
лише давній своїй суперниці, кірово- 
градці Ларисі Аст.аф’євій. А нещодаз- 
но Надія Диковська в складі збірної 
команди області виступала в Ялті, де 
проходила першість центральної ра
ди ДССТ «Колос» серед юніорів. Тут 
спортсменка стала чемпіонкою това
риства в бігу па 100 і 200 метрів’ її 
включено до складу збірної централь
ної ради ДССТ «Колос».

Зараз, коти ви читаєте ці рядки, 
Надія виступає в Ялті на міжвідом
чій першості республіки. Хай щасли
вими будуть її старти!

В. ТАРАСЕІІКО. 
смт. Олександрівна.
Н а з ц і м к у: розбір тренувальних за

нять. Н. ДИКОВСЬКА і тренер В. ІІІЕ- 
МЕНА.

Б К 02559. Індекс 01197,

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 2 квітня. Перша про
грама. 11.00 — Тслевісті. (К). 
і 1.10 — Телефільм. (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Консульта
ція з історії та суспільствознав
ства для старшокласників. (К>. 
12.00 — Кіножурнал та художній 
фільм «Сильні духом». 11 серія, 
(Кіровоград). 17.00 — «Індуст
рія». (Донецьк — Дніпропет
ровськ). 17.30 — Для школярів. 
«Ліра». (К). 18.00 — Програма 
Київської студії кольорового те
лебачення. (К). 19.30 — «Про
лісок». Передача для дітей. 
(Кіровоград). 20.10 — Телефільм 
«Біографія колоска». (Кірово
град). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Дарунок». (Ми
колаїв). 21.30 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 21.35 — «Силь
ні духом». II серія. (Кірово
град).

Друга програма. 12.00 — 
фільм. (К). 12.45 — Бесіда 
літературу. (М). 
ра Мусоргськото 
(М). 21.30 —
екран». (К).

ЧЕТВЕР, 3 квітня. Перша п.р«- 
грама. 11.00 — Тслевісті. (К^*.
11.10 — Телефільм. (К). 12.00 —
«Сторінки музичного календа
ря». (М). 17.10 — .«Голубий
екран — школярам». «Драма
тургія А. П. Цехова». Для учнів 
9 класу. (Кіровоград). 17.50 — 
Реклама. (К). 18.00 — Інформа
ційна програма «День за днем». 
(Кіровоград). 18.50 — «Весна 
хліборобська». Коментар. (І<). 
19.00 — Програма кольорового 
телебачення. Художній фільм 
«Андрійко». (М). 20.30 — Інфор
маційна програма .«Час». (М). 
21.35 — Концерт з творів До- 
луханяна. (М). 22.25 — Експери
ментальна кольорова програма 
Українського т с л с б а ч е н н я, 
«Портрет митця». (К).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 1 квітня. 11.00 — 

Телевізійні вісті. (К). 11-Ю
Науково-популярний ф і л ь ц 
«СТЕМ». (К). И.35 — «Шкіль
ний екран». Фізика для учнів 
9-го класу. (К). 12.10 — Мульт
фільм. (К). 12.20 — Програма
кольорового телебачення. (М), 
17.40 — Телевізійні вісті. (К), 
18.39 — До сторіччя з дня на
родження В. І. Леніна. «Сторін
ки життя Ілліча». (К). 19.00 -- 
«Поїзди ідуть за новим марш
рутом». Репортаж. (Одеса). 
19.20 — Кіножурнал. (К). 19.30 
— «Іїа музичній хвилі». (КБ
20.10 — «Першоквітневі жарти»,
(К). 20.30 —- Програма «Час», 
(К). 21.15 — Телевізійний довір 
мініатюр. «Тринадцять стДВс 
ців». (М). 22.20 — Художній
фільм «Солдати».

Телс- 
про 

13.30 — Опе- 
.«Одруження», 
«Літературний

Фото В. КОВПАКА.

На знімку: баскетболістка з Донецька Вален
тина КУДРЯЧОВА з призом Кіровоградського обко
му комсомолу,

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ •
У добірці «Ви нам писали» 

(«Молодий комунар» за 27 бе
резня ц. р.) останній абзац слід 
читати так: «...адресуємо паші 
запитання начальнику відділен
ня зв’язку № 5 м. Кіровограда 
тов. М. А. Власенко» — і далі 
за текстом.

•ФЇТБОЛ ЦЕЙ НЕДОСЯЖНИЙ ? КУБОК...

Фото О. БРАНКА.

Минулої неділі кірово
градська «Зірка» прове- 

/ла в Одесі перший (він 
“виявився й останнім) матч 

на Кубок СРСР з футбо
ла. На гру проти місце
вих армійців тренери ви
ставили основний склад:

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

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

Леоніда Колтуна, Тіїтз 
Луйка, Олександра Ер
макова, Анатолія Хропо- 
ва, Анатолія Кравченка, 
Володимира Дерябіна, 
Андрія Товта, Віктора 
Квасова, Андрія Гайкови
ча, Віктора Сучкова і Вік
тора Ступака. У другому 
таймі Юрій Касьонкін за
мінив Сучкова, Ігор Со- 
рокін — Ступака.

У першій половині ау

стрічі дві контратаки гос
подарів поля принесли 
їм успіх: м’яч двічі побу
вав у воротах кірово- 
градців.

Після відпочинку, як і 
до нього, гра проходила 
при територіальній пере
вазі наших земляків, 
уникнути поразки їм 
вдалося. Так матч і 

. кінчився з рахунком 
на користь одеситів.
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