
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
МАЙБУТНЬОГО
НОВИЙ УСПІХ 
РАДЯНСЬКОЇ НАУКИ
І ТЕХНІКИ

У Радянському Союзі де« 
ла струм перша в світі до-» 
слідно-промислова електро
станція з магнітогідродина
мічним генератором. Відбув
ся її фізичний пуск.

Сама установка являє со
бою велику споруду, призна
чену для проведення тирс-« 
кого комплексу наукових 
досліджень. Принцип роботи 
У-25 досить простий. Енер
гія високошвидкісного пота, 
ку електропровідної плазми 
з температурою до 2600 гра
дусів Цельсія перетворює
ться в каналі МГД-генера- 
тора, розміщеного між по
люсами магніту, в електрич
ну енергію.

В основі методу установки 
лежить відомий кожному 
школяреві закон Фарадея^ 
коли провідник перетинає 
магнітне поле, в ньому ви
никає елентрина. Тут танигй 
провідником' є плазма.

У-25 працює на продуктах 
згоряння природного газу, в 
які для збільшення електро
провідності додають калієду 
сполуку — поташ. Унікаль
ним є парогенератор ново? 
установки. Він призначений 
для утилізації тепла продук
тів згоряння, що виходять З 
каналу МГД . генератора. 
Пара, яка утворюється в па- 
ро-генераторі, може бути 
спрямована на парову тур
біну. Поєднання МГД, ге
нератора э тзкою турбіною 
дасть змогу майбутнім стан- 
ціям працювати набагато 
економічніше від велетнів 
сучасної теплоенергетики.

(ТАРС).
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В ОБКОМІ ЛКСМУ
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАПТЕСЯІ

и
ОБКОМУ ЛКСМУ

Нещодавно в обкомі комсомолу відбулось зесі- 
дення обласної секції по винахідництву та раціоналі
зації серед молоді. Розглядалось питання про робо
ту первинних організацій ВТЕР ремонтних майстерень 
Бобринецького та Компаніївського районних об’єд
нань «Сільгосптехніка».

Для праці справді творчої юний вік — не завада. 
Це довели молоді винахідники з ремонтних майсте
рень. Раціоналізаторські пропозиції С. Перкаля, 
В. Палія та В. Храпова зекономили для Бобринецько- 
го райоб’еднання: Понад 2,5 тисячі карбованців. Робо
та бобринчан Ю. Баклана та В. Іванька удостоїлась 
другрї премії; в огляді-конкурсі на кращу рацпропо
зицію.

Винахідники та раціоналізатори Компаніївських 
/лайстерень за рік подали рацгрог.озицій із загаль
ною економією на 3,9 тисячі карбованців.

Проте діяльність ааолодих творців вимагає еєликої 
уваги з боку комсомольських організацій підпри
ємств. В обох організаціях погано ведеться пропаган
да технічної творчості, І, як наслідок, з 45 комсо
мольців Компаніївсьних ремонтних майстерень рай- 
еб’єднання «Сільгосптехніка» лише 9 — раціоналіза
тори. Недостатньо налагоджено і навчання винахід
ників та раціоналізаторів, важко знайти спеціальну лі
тературу в бібліотеках підприємств.

На засіданні обласної секції було прийнято рішен
ня про необхідність поліпшення технічної творчості 
серед молоді, контролю за складанням і впровад
женням особистих творчих планів, наголосило на по
требі ширшого залучення /холоді до всесоюзного 
руху «П’ятирічці — ударну працю,майстерність і по
шук молодих».
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перший 
БЕТОН 
у ДНІПРОГЕС-2

Укладено перший бетон в 
основні споруди майбутньої 
станції — Дніпрогссу-2. Пра
во виконати це почесне зав- 
даннп було надано передо
вим бригадам О. Генна, 
8. Климснна та Л. Дєєва.

Дніпрогес-2 — ударна иом. 
сомольська будова. Віко в 
1974 рсці тут увійде в дію 
перший агрегат, а до кінця 
П’ятирічки — всі інші. За 
своею потужністю (828 тисяч 
кіловат) станція майже в 
півтора раза перевищить 
первенця енергстини 
Дніпрі.

ХІМІКИ — 
ШАХТАРЯМ

Як уберегти вугілля

на

Ян уберегти вугілля на 
складах а'Д самозаймання, 
запобігти пожежам у вугіль
них пластах під землею? на 
ц| запитання дістали вселяю
чі надію відповіді хіміки До
нецького наукового центру 
АН УРСР. Вони запролонуса- 
м застосувати спеціальні

речовини, яні сповільнюють 
процес окиснення вугілля у 
великих скупченнях, де роз
вивається температура до 
400 — 500 градусів. У лабора
торії проведено експернмеч- 
ти з фенольними I змінними 
сполуками. Розлиті по по. 
верхні палива, вони швидко 
випаровуються, охолоджу
ють його, відвертаючи Інтен
сивно виділення тепла, а 
значить, І загрозу пожежі.

електричні 
«РІКИ» 
САХАЛІНУ

Понзд 90 процентів рад
госпів Сахаліну користую
ться нині дешевою енергією 
дешмавних систем. Перехід 
на центральне елентропоста- 
чання Дав можливість 
вдвоє збільшити застосуван
ня елентрики в побуті і на 
виробництві,

у нинішньому п’ятиріччі 
занрнються останні Paflr®®?‘ 
ні електростанції остро- 
пі, і все сільсьне господар
ство буде переведено на 
центральне електропоста
чання.

О ОВІ заводи, фабрики, нові цехи 
і нові сотні бруківки у сідда- 

лені села, нсві кіноустановки і ко
сий фарфоровий посуд, тисячі 
квадратних метрів житла і тисячі 
тонн дорідного кіровоградського 
хліба...

Працьовитими руками і кмітли
вим розумом трудящих ордено
носної КіроБоградщини все це бу
де споруджено, здійснено, пущено 
в дію, вироблено протягом дев’я
тої п’ятирічки, яка вже набрала 
доброго творчого розгону.

На прес-конференції, проведе
ній обласним комітетом КП Украї
ни 22 грудня з питань п’ятирічного 
плану розвитку народного госпо
дарства області на 1971—1975 ро
ки, називалися десятки цифр. Вони 
дійсно були красномовними і 
ще — радісними. Бо яскраво свід
чили про дальший невпинний роз
виток нашої економіки і культу
ри — нашого життя.

Відкривши прес-конференцію, 
секретар обкому КП України Д. С. 
Сиаолап, для інформації та аідпо- 

. в ідем на запитання учасників кон
ференції надав слово голові об
ласної планової комісії Н. Я. Ар- 
тюшенко.

— Наш народногосподарський 
план, — підкреслила т. Артюшен- 
ко, — с складовою частиною за
гальнодержавного плану і тому 
відбиває характер І тенденції но
вого піднесення економічної мо
гутності Радянської Вітчизни.

Основним показником дальшого 
руху вперед, ян і раніше, в дев’я
тій п'ятирічці, с підвищення про
дуктивності праці на всіх ділянках 
виробництва. Тільки завдяки цьому 
можуть бути звершені величні 
плани зростання матеріально-тех
нічної бази, підвищення матеріаль. 
ного і культурного рівня народу. 
А плани ці грандіозні. Для розвит
ку народного господарства Кіро
Боградщини капіталовкладення 
становитимуть 1 мільярд 21 міль
йон карбованців. І віддача від цьо-

го мас бути значимою. Майже в 
півтора рази більше область дава
тиме в державні засіки кірово
градського хліба, овочів, у три ра
зи — фруктів і ягід, на 3,8 процен
та — цукрових буряків, значно 
більше іншої продукції.

Обсяг промислового виробни
цтва за п’ятирічку збільшиться 
приблизно на 47 процентів, з’яви
ться близько 100 нових видів про- 
ашслової продукції. Значного під-

ться приблизно на 330 мільйонів 
карбованців.

Здійснення цих планів, підкрес
лила т. Артюшенко, вимагає вели
кої творчої енергії, самовідданої 
праці трудящих області.

На запитання учасників конфе
ренції відповідали також заступник 
голови Кіровоградського міськви
конкому А. М. Синюха, завідую
чий обласним відділом у справах 
будівництва И архітектури А. П.

МАЙБУТНЄ
КІРОВОГРАДЩИНИ
ПЛАНИ П’ЯТИРІЧКИ
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРЕСИ, РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
несення набуде машинобудівна 
промисловість. Завершиться ре
конструкція Кіровоградського за
воду тракторних гідроагрегатів, до 
паду стануть чавунно-ливарний, 
картонажно-палітурний і Південно
український хімічний комбінат, ба
гато інших важливих підприємств. 
Розвиватимуться вугільна і цукро
ва промисловість.

Зростатиме матеріальний і куль
турним рівень трудящих. Протягом 
п’ятирічки буде здано в експлуата
цію 2 мільйони 400 тисяч квадрат
них метрів житла, 40,5 мільйона 
карбованців піде на розвиток ко
мунального господарства, зросте 
мережа навчальних закладів, за
кладів культури, лікувальних. Гро
шові доходи населення підвища-

Губенко, заступник завідуючого 
обласним відділом народної освіти 
С. М. Якубовський, голова облас
ного комітету по телебаченню « 
радіомовленню О. В. Цибупьчак.

Перед учасникам» прес-нсифе- 
ренції з розповіддю про роботу 
НІ з’їзду журналістів СРСР висту
пив його учасник голова обласно
го відділення Спілки журналістів 
УРСР, редактор газети «Кірово
градська правда» А. П. Мостовий.

На закінчення секретар обкому 
КП України Д. С. Сиволал, підвів
ши підсумки прес-конференції, 
спинився на актуальних завданнях 
працівників преси, телебачення і 
радіо, які мають широко, всебічно 
і пристрасне пропагувати завдання 
дев’ятої п’ятирічки, мобілізусатн 
трудящих на їж здійснення.
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2 опор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
мЛУ І1ОХО д.1« 
ІШЙ1ІІ00 у МОРЕ
діні?оЛКТпИВ ^Поморського суднобу- 
кнї“мороЖ,Лрстр^‘оао здаа ИЄЛІІ- 
плп рибальський трау-
о?' г ‘ ^ниіі на чссть першої ЛЙСЯЧ- 

ХО7І і fатпМатично1 станції — <-Л у ко
лення г/. • Ж11, будований на замов- 
ППІ>тЯ|ттТИСЬКІІХ рибалок, вийшов у 
корі приписки — Лієпаю.

серійне промислове судно во- 
а,КН ‘СТЮ близько чотирьох ти- 

гпйііТЗІ!.’!' обладнане досконалою наві- 
1,0,0 та Р°ЗШуковою апаратурою 

1 ЗІ,Іа 1,ЯЛДЯМН лову. На ньому встанов
лено автоматичні лінії для переробки 
риои виготовлення консервів і рибно
го борошна, є місткі морозильні 
трюми.

(РАТАУ).

ЙДУТЬ ЗВІТНО-ВИБОРНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
І

І

Справний годинник нікого 
ніколи не підведе — так по
винно бути, врешті, ми звик
ли до цього. Але ось щось 
трапилось з нашим добрим 
другом, збивається з ритму: 
стрілки то забігають вперед, 
а то невиправдано уповіль
нюють кружляння. І ми, до
віряючи їм, десь приходимо 
занадто рано, а кудись по
трапляємо на розбір капе
люхів. Нас починає це бен
тежити. I справа не в тому, 
яка з деталей внесла дисо
нанс в чітку роботу всього 
механізму.

Не буде штучно, якщо ро
боту комітету комсомолу, 
злагоджену і наступальну, 
порівняти з чітким ходом 
годинника. Хіба не від кож
ного члена комітету зале
жить успіх цього керівного 
органу? Хіба не на комітет, 
як на правофлангового, 
рівняються рядові комсо
мольці?

Наведене тут порівняння 
спало на думку не випадко
во. Досить згадати 34-у звіт
но-виборну комсомольську 
конференцію Долинського 
району, що відбулася дня
ми. Одним з головних пи
тань, винесених на широке 
обговорення, було питання 
внутріспілкової роботи. Як 
наголошувалось і у звітній 
доповіді, і у виступах, за
гальний успіх комсомоль
ських справ — в прямій за
лежності від організаційно- 
політичного зміцнення пер
винних комсомольських ор
ганізацій. За звітний пе
ріод райком ввів систему 
навчання комсомольського 
активу. Велося воно згідно 
перспективних планів серед 
□ сіх категорій організаторів 
молоді. Раз в два місяці 
збирались секретарі первин
них комсомольських органі
зацій, щомісячно на базі 
шкіл навчалися старші піо- 
нервожаті, двічі відбулися 
семінари секретарів учнів
ських комсомольських ор
ганізацій. Навчанням були 
охоплені пропаган д и с т и, 
«прожектористи», групком- 
сорги бригадних, відділко- 
вих, цехових комсомоль
ських організацій. Переліче
на кількість занять і акти-

вістів, охоплених ними, на
строює оптимістично, коли б 
не одне «але». Райком ком
сомолу зосередив увагу ви
ключно на теорії. /Дало про. 
водились семінари у вигляді 
практичних занять безпосе
редньо в комсомольських 
організаціях. Майже не ово
лодівали наукою активності 
члени комітету і групком- 
сорги в первинних органі
заціях. Це привело до того, 
що внутріспілкова робота в 
низових ланках залишається 
подекуди незадовільною.

В комсомольських органі
заціях колгоспу «Росія», 
«Заповіт Ілліча», імені Жда
нова, міжколгоспбуду та 
райоб’єднання «Укрсіль- 
госптехніка» вона планує
ться лише про око. Комсо
мольські збори тут прохо
дять дуже рідко, при низь
кій явці, рішення приймаю
ться неконкретні, такі, що не 
відбивають стан справ і не
обхідних заходів.

За звітний період комсо. 
мольська організація райо
ну чисельно виросла вдвоє. 
Факт відрадний. Шкода 
тільки, що і тут трапляю
ться недоробки комітетів. 
Аналіз показує — попов
нення йде в основному з 
числа учнівської молоді, 
менше — колгоспників і ро
бітників. Помітно знизився 
прийом в комсомол дівчат— 
свідчення спаду організацій
ної роботи серед цієї кате
горії молоді. І вже зовсім 
нічим не виправдано, що на 
найбільшому підприємстві 
району — цукровому заводі 
за два роки комсомольця
ми стали всього... 5 чоловік.

Разом з тим турбує по
спішність окремих секре га
рів в питанні прийому 8 чле
ни ВЛКСМ. Не поодинокі ви
падки, коли юнаки і дівчата 
з’являються на засідання 
бюро райкому без підго
товки, не пройшовши пере
вірки на конкретних комсо
мольських дорученнях. Кін-

чається така практика до
сить сумно: тривалий 
окремі члени ВЛКСМ без 
будь-яких причин не прихо
дять за комсомольськими 
документами.

Внутріспілкова робота на
стільки багатогранна, що зо
середитись на якійсь вузькій 
спеціалізації просто немож
ливо. Завдання для комітету 
сьогодні — керувати ком
плексно. Саме цього ком
плексу і бракувало райко- 
мівцям. Висновок такий зву
чав у звітній доповіді, і при 
її обговоренні. Ось хоч би 
один із прикладів. Наводя
ться переконливі цифри, 
що ілюструють зрослу дійо
ву участь молоді в сіль
ськогосподарському вироб
ництві, «Комсомольська ор
ганізація колгоспу «Про
грес» налічує 45 чоловік, з 
них — 13 спеціалістів, 21 
механізатор, 5 — у тварин
ництві, 9 — в рільництві. Як 
кращих з кращих трудівни
ків тут знають тракториста 
Василя Яременка, причіплю
вача Леоніда Олійника, фу
ражира Івана Каліжного, 
свинарку Марію Коцар». І 
далі: «Комсомольські орга
нізації колгоспів імені Кіро
ва, «Родина», «Україна», 
«Прогрес», часто виступають 
ініціаторами соціалістичного 
змагання серед комсомоль
ців і молоді за дострокове 
виконання виробничих пла
нів, за якісну продукцію». Як 
бачимо, є до кого йти по 
науку активності. А чи уза
гальнив цей досвід райком 
комсомолу, чи доніс його в 
первинні осередки?., 
роші діла 
рошою інформацією 
ціальних теках.

Поширити досвід 
конче потрібно для 
ну. В господарствах — оди
ниці комсомольців і моло
дих людей, зайнятих у тва
ринництві. Свої вимоги 
пред’являє сільській моло-

залишились
в

час

Хо- 
хо- 
спе

такий 
райо-

ді і ріст технічної оснаще
ності. Не випадково кава
лер трьох орденів «Слави» 
М. I. Сичов свій виступ при
святив саме цьому питанню.

З конвейєрів сходитимуть 
трактор Т-150, комбайни 
«Колос», «Сибіряк». Чи го
тові ви прийняти нову техні
ку? — звернувся він до де
легатів конференції, 
новій п'ятирічці район одер
жить близько п’ятисот 
тракторів. Треба вже зараз 
готувати кадри.

Недоліки й діяльності пер
винних комсомольських ор
ганізацій є наслідком стилю 
роботи бюро, членів і кан
дидатів у члени райкому 
комсомолу. Бюро не виявля
ло вимогливість до секре
тарів первинних організацій, 
а працівники апарату, ком
сомольські активісти, буваю, 
чи на місцях, працювали по
верхово, без аналізу роботи 
комітетів і секретарів. Як 
пересторога на майбутнє 
можна в цьому плані розці
нювати виступ секретаря 
парторганізації кол г о с п у 
імені Леніна А. О. ААанже- 
лія:

— Перший секретар рай
кому Тамара Слоненко була 
часто у нас, але з чим вона 
приїздила — так і не знаю...

Думається, принци поза 
критика допоможе районній 
комсомольській організації 
успішно виконувати відпо
відальне завдання комуніс
тичного вихозання молодої 
зміни, залученню комсо
мольців і молоді до звер
шення добрих справ.

4 4 4

нових

Відбувся організаційний 
пленум райкому комсомолу. 
Першим секретарем Долин- 
ського РК ЛКСМУ обрано 
Василя Васильовича Дикого.

О. БАСЕНКО. 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Долинськнй район.

КОЛИ ЗАМОВКЛИ ГАРМАТИ
Тепер, коли на лініях припинен

ня вогню між Індією і Пакистаном 
встановилася тиша, політичні спо
стерігачі і преса всього світу зно
ву і знову обговорюють причини 
небезпечної кризи на Індостан
ському півострові, підбивають під
сумки збройного конфлікту.

Західнопакистанська армія за
знала в Східному Пакистані пораз
ки і була змушена беззастережно 
капітулювати. А вперті танкові ата
ки пакистанських військ на західно
му фронті наштовхнулись на доб
ре підготовлену оборону і захли
нулись. Не допомогло пакистан
ському військовому режимові і 
втручання Сполучених Штатів Аме
рики, які вчинили на Індію еконо
мічний тиск і намагались її шанта
жувати, ввівши ескадру свого 7-го 
флоту в Бенгальську затоку.

Тепер У пакистанській стг/пиці 
шукають «козла відпущення» за 
поразку. Главі західнопакистан- 
ської військової адміністрації Ях я

Хану і п’ятьом вищим пакистан
ським офіцерам довелося вийти у 
відставку. Новим президентом Па
кистану став керівник так званої 
Народної партії 3. А. Бхутто. При 
Ях’я Хані він був заступником пре
м’єр-міністра і міністром закор
донних справ" і не менш завзято 
виступав як за війну з Індією, так і 
за придушення прагнення народу 
Східного Пакистану до самовизна
чення і автономії, У своїй першій 
політичній заяві новий президент 
поклав усю відповідальність за те, 
що сталося, на Ях’я Хана. Бхутто 
дав зрозуміти, що очолюваний 
ним режим ніколи не примириться 
з самостійністю Східного Паки
стану.

Тепер біженці повертаються до
дому. В Бангла деш створено уряд. 
Прем'єр-міністр Таджуддін Ахмед 
зажадав негайного звільнення з 
тюрми лідера Народної ліги Муд- 
жібура Рахмана. У зверненні до 
нації Ахмед підкреслив, що бен- і

талиський народ «вітає і бажає 
щастя великому Радянському Сою
зові — пристрастному борцю за 
національне визволення народів, 
який подав послідовну і всіляку 
підтримку справі народу Бангла 
деш».

Водночас Ахмед засудив підрив- 
ні дії США, зазначивши, що Ва- 
шінгтон «відкрито виявив свою 
ворожість».

Тепер на Індостанському пів
острові складаються умови, які 
сприяють усуненню небезпечного 
вогнища напруженості і ефектив
ному політичному врегулюванню 
з урахуванням волі народу Бангла 
деш. Радянський Союз, як і ра
ніш, послідовно виступає за від
новлення справжнього миру між 
Індією і Пакистаном з тим, що ці 
країни могли присвятити усю свою’ 
енергію і ресурси справі націо
нального розвитку.

С. ЛОСЄВ. 
(ТАРС).
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Ще один 64-нвартирний булинли „ - ,
прийняв новоселів. «УДиноц в м. Бобринці

Фото м. ВІДЕНКА.

ЩОБ СТАТИ

ПЕРШОДРУКАРЕМ
Цими днями обласне управління по пре

сі разом з обкомом профспілки праців
ників культури провели другі обласні зма
гання поліграфістів районних та міських 
друкарень під девізом «Кращий по про 
фесії».

Перед другим їх туром було проззденз 
змагання між поліграфістами всіх районів 
області, де було визначено кращих ліно
типістів, складачів і друкарів, які і взяли 
участь в обласному змаганні.

Ось група лінотипістів, складачів та 
друкарів приступила до роботи. Всі пра
цюють зосереджено, напружено, уваж-ю. 
Адже при підведенні підсумків урахову
ватиметься швидкість роботи, технічні та 
граматичні помилки, добір шрифтів та лі
нійок, якість набору, верстки й друку. За 
рядковідливними машинами лінотипісти 
В. О. Будак, Ю. П. Георгієвський та І. І. 
Козлов, з Бобринецької, Кіровоградської і 
Компаніївської районних друкарень. Май
стерність і виняткова уважність принесли 
В. О. Будаку і Ю, П. Георгієвському успіх.

Змагання закінчено. Члени жюрі кон
курсу змагання підбили підсумки. Перша 
місце серед друкарів зайняв І. Я. Курчен
ко (Олександрівна), друге — В. А. Хіврич 
(Мала Виска), третє — М. Я. Мельник 
(Компановка). У складачів ручного набору 
перше місце здобула Л. І. Шумейко з 
Компаніївської районної друкарні, друге
— М. М. Скиданова з Новомиргородської 
районної друкарні і третє — Г. Д. Дмит
рян з Бобринецької районної друкарні. 
Серед лінотипістів перше місце завоював 
В. О. Будак з Бобринецької районної 
друкарні, друге — Ю. П. Георгієвський з 
Кіровоградської районної друкарні і третє
— П. М. Сесій з Долинської.

Виступаючи після закінчення конкурсу, 
начальник обласного управління по пресі 
П. В. Корнєєв відзначив, що матеріали, зі
брані членами жюрі в ході змагання, бу
дуть уважно вивчені і використані при ор
ганізації економічного навчання полігра
фістів та при розробці заходів по наукозій 
організації праці в друкарнях області.

'і О. ПОЛЕЩУК.

На фото: (зліза напрат.о) переможці кон- 
курсу-змагання поліграфістів 1971 року — 
складачка ручного набору М. М. Скиданова, 
друкарі В. А. Хіврич, І. Я. Курченко, ліно
типіст В. О. Будак, складачка ручного набо
ру '• Д. Дмитрян, лінотипіст 10. Л. Георгієв- 
сьний, складачка ручного набору Л. І Шу
мейко, друкар М. Я. Мельник.

Фото В. ЦИБУЯЬЧАНА.

Помічники трактористів
Підраховано, що змінна продуктивність тракто

рів через морози знижується взимку майже напо
ловину, а затрати на їх обслуговування зростають 
більш як удвоє. Віднині вдасться побороти холод, 
швидко завести двигун. Запропоновано кілька 
конструкцій рідинних підігрівників, які живляться 
□ід акумуляторних батарей машини. Створено та
кож спеціальний водоповітряним підігрівник, роз
рахований на одночасне підігрівання відразу шес
ти тракторів. Як паливо використовуються 
відпрацьовані масла та інші нафтопродукти.

Дерево—суперник сталі
Незвичайні опори ліній високовольтних електро

передач успішно пройшли випробування на Украї
ні. Для таких опор використано пластини різних 
порід дерева, склеєні між собою синтетичними во
достійкими смолами. Новий матеріал не боїться 
блиснавки, води і вогню, не гниє, не руйнується 
жучками-короїдами. Кожен нілометр лінії з дере
в’яними опорами обійдеться майже на чотири 
тисячі карбованців дешевше.

(РАТАУ).
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ці все більше тіснили загін. 
Виставивши добре озброєний 
ар’єргард, месники під надій
ним заслоном вирішили пере
йти на нове місце розташуван
ня. За ніч здолали тридцять кі
лометрів.

Ліси. Болота. Темрява. Але Та
ня загартована дівчина. До вій
ни вона жила в м. Нлинцях на 
Орловщині. Будучи ученицею 
тенстнльного технікуму, з за
хопленням займалася спортом, 
як краща баскетболістка брала 
участь першій Всесоюзній

ОДНА З
«ж» «7«*^ й'-й« 
ковського '-Буде завтра» нгишп-і лнр- 
ставлеиої на сцені Кіровоградоьнопз° му" зично-драматичного театрі- сїїп-гХ 
цю проблематичну істину, то ОдіїН 
в тому певен. ДІІН 3 ІІПХ

Тема оперети _ життя сучасної моли ді. власне, один епізод з нього- "с у п Т 
Ж.гЛюде" до театрального ‘ інституту* З ідеєю складніше, хоча, якщо ійщдипн' 
тись. то мочена знайти і її Молот/1 «2 терпнт-ь фальші, воює з негідниками та 
халтурниками. Чому треба приглядатись 
щоо помітити таку ідею? Про це — лам’

Фабула комедії. Переодягнувшись 
хлопцем, чудова дівчина Наташа відбиває 
силоміць у черствого зав. відділом ка^ 
рів свою трудову книжку 1 їде вступати 
до театрального інституту. Зустрічається з не менш чудовим хлопцем Сергієм ? 
ясно закохується в нього. А той і соб' 
Але Сергій не знає, щб, Олексій і Ната- 
фа Це одна особа, і певен, що любить 
дівчину. Але. врешті, так воно і виходить 
Розумний хлопець Сергій! Та й Наташа 
не відстає. Зустрівши екс-н’ареч-Зного 
драматурга Красовського, тут таки про
понує йому свої пригоди для сюжету ко
медії. І той погоджується, хоча пропози
ція сама по собі надто ризикована. Піди 
знай, чим кінчиться цей «сюжет»! Але 
драматург, як кажуть, припертий до стін
ки. Днями зустрівся з бухгалтером теат
ру, 1 не встиг толком пояснити людині, 
що не має честі її знати, як бухгалтер 
кинув прямо в очі: «Так. так, товаришу 
Красовський! Немає у вас ні честі, ні со-

П’ЯТИ
нашгсавдл ЙТКЖ »9»«» «■'» 
міло. чому ДаЛ5’ИХ ^'Д'ь^’Зрозу- 
Нагашииу іп^>,а2^рі Так ухопився за 
щуках сюл Ж віи' бідний- в ПО-
ція піпппмїіь 1,не вт°Рочав.-чи пр’опбли- 
е ознакпи»1 иг ^ІЯТИЛ1ИІ°чима бути третім 
ДУШ ЧИ ЄД«а’?НЯ .. ЛЮДСЬКИХ
вир 'зкіітгп? СЬ 1ИШИЛІ- Що то значить — 

комепНп нє ^улз' драматург пише
ГНУ д1» 1 розЙ!Івас: на СІ(е,1і на-п час ^Дтаща. перертілюючись.Сеі1»?цР?ІбпИХ Л!1.9£(ях у хлопця, разом з Мотрин ні в кого не перевтілює

мся) поступає до інституту. Звичайний 
НД звичайні п’ятірки на іспитах. Все. о>.іо о добре, аби не тітка Наташі, член 

приймальної комісії. Ох, ці тітки! Виходя
чи-з найкращих міркувань, вона хоче до
помогти обом при вступі, та, як кажуть, 
дає маху. На екзамені тицьнула Сергію 
ту ж самісіньку записку, в якій драма, 
тург нагадує їй про протекцію закоха
ним. Але іге тут то було! Сергій —' 
хлопець пильний. І — горе Наташі. Роз
рив. А потім дізнається, що серед таєм
ничих ініціалів, вказаних у записці, за
значений і він. Хлопець в розпачі. Ейру, 
чає та ж Натшпа, чи то пак. Льошка. За
кохані освідчуються, а драматург, як ка
жуть. лишається на бобах. Він і радий 
повернути хід п’єси в зворотному на
прямку, але тут не до драматурга. Завіса 
закривається.

Та.Що там драматург! Ного місце в ко
медії ще виправдане. А тут треба добре

помізкувати. Щоб пояснити необхідність 
трьох інших дійових осібі Чергового но 
станції, наприклад, гардеробника театру, 
майстра дядю Васю грає один актор. 
Б. Ткаченко. Грає чудово, але це не ро
бить ті ролі необхіднішими в спектаклі.

А зараз час .повернутись і до ідеї тво
ру'. Вона вирішується через конфлікт, 
але 5к що то за конфлікт? Невелика не
приємність при вступі до вузу, куди мо
лоді люди, з'ясувавши обставини спокій
но. цілком могли б вступити.

Після перегляду вистави на ії прийомі 
художнього, радою головний режисер те
атру і. в. КазнадІй сказав, що «Буде 
завтрак — це краща з п'ятії музичних ко
медій, серед яких театральний колектив 
вибирав п'єсу до постановки. Ну, що. ж, в 
такому випадку театрам, що поставлять 
решту вистав, не позаздриш. 1 дійсно, на 
теми сучасності написано не так багато 
відмінних музкомедій.

Але якщо вже мова зайшла про колек
тив театру, го розберемо останнє: співвід
ношення негативних і позитивних героїв 
та виконавці ролей. Герої позитивні — 
це і Сергій ІЧайкін, і Наталія Артемова, і 
гардеробник в училищі, і дядя Васл — 
майстер, і ще десятка півтора абітурієн
тів та будівельників. Багато.

Герої негативні.'Таких майяіе немає. 
Так. т;ак — немає. Бо ті дві-три дійові 
особи, яких можна віднести до цієї кате
горії. люди, врешті, мирні і незлобливі. 
Дніпрова-Задунайська, тітка Натаїпі, тро
хи хвалькувата, трохи розсіяна, але її 
можна зрозуміти. А драматург Володя 
Красовський. цілком відповідає своїй ро
лі: просто трохи «засмуреппй» драма
тург. Залишається один бюрократ Крах- 
мальов. Але ж всього один! Це не біда, 
.така кількість безгрішних героїв всім 
миром легко поб’є негідника.

в
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™ гаючись вивести машину з 
зони вогню. Та ворожі зеніт
ники змінювали приціл і одич 
за одним посилали снаряди. 
Нарешті, йому вдалося вирва
тися з зони вогню, і він впев
нено продовжував вести маши
ну. А незабаром у квадраті, 
який він напередодні доскона
ло вивчив по карті, показалося 
багаття. То партизани подавали 
сигнали.

— Ну, ні пуху, ні пера, — 
якось звично, спокійно сказав 
пілот дівчині.

І вона пірнула в темряву, 
потім, смикнувши за 
одну мить була під 
парашута. Готуючись 
нання відповідального 
в тилу ворога, дівчина добре 
оволоділа майстерністю точно
го приземлення на парашуті. 
Але на цей раз навіть досвід 
не допоміг: хоч як вона нама
галась спрямувати парашут на 
багаття, зробити це їй заважав 
вітер. Він все далі відносив її 
від орієнтиру, і дівчина спус
тилась прямо на лісову площу. 
Парашут зачепився за верхів’я 
високих сосен, і, щоб опусти
тись на землю, дівчині довелось 
ножем перерізати його стропи. 
Через якусь мить вона вже бу
ла на землі. Поправила на пле
чах реміння радіостанції, пісто
лет і попрямувала 
нища.

То була радистка 
Бруєва, або Таня, як 
комендувалась і як 
зивали партизани. Відразу оз
найомили її з обстановкою, роз
повіли, де ворог.

Радісно 
господарі 
Але на війні, як на війні, 
вранці фашисти нав’язали пар
тизанам бій. Таня ще навіть не 
встигла освоїтись в нових не
звичайних умовах, а їй вже до
велось вступити у бій. Важко 
було. Адже це перша зустріч з 
ворогом.

Згодом бій вщух, стихла стрі
лянина. Та надвечір фашисти, 
підтягнувши нові сили, знову 

.. ...... ' . На 
цей раз ворог пустив у дію мі
номети, які в лісовому бою 
мають неабияку перевагу над 
гарматами. Вдарили ворожі ку
лемети. Партизани уміло від
бивалися, маневрували. Але 
сили були нерівними, гітлерів-

краї. Тепер вона вже мала до
свід і летіла в тил ворога, наче 
на звичайне завдання. Нею ово
лоділа впевненість, ніби й не 
хвилювалась.

— На цей раз приземлилась 
вдало, — розповідає Валентина 
Пилипівна. — Стрів мене в тем
ряві посланець партизанського 
загону і відрекомендувався. 
Мовляв, старий партизан. А ко
ли добрались в штаб, я просто 
здивувалася: юнак, а наже що 
«старий партизан». Виявляється, 
той сімчадцятилітній

тилу во-спартакіаді студентів у Москві. 
Потім після закінчення техніку
му працювала майстром на 
Щолківській тенстильній фаб
риці, очолювала комсомольську 
організацію цього великого під
приємства. Коли фашисти напа
ли на нашу країну, мобілізову- 
вала комсомольців і молодь і 
разом з ними копала укріплен
ня на підступах до Москви.

І ось вона у скгаді партизан
ського загону. Щодня виходить 
в ефір, передає на «Велику зем
лю» цінні розвідувальні дані. І 
так вісім місяців. Поряд з во
рогом. Поряд з небезпекою. 
Поряд із смертю, Жила в лісах, 
землянках, разом з своїми 
товаришами по боротьбі муж
ньо переносила всілякі нестачі, 
холод, горе.

вже торік воював 
рога.

Знов щодня радистка вихо
дить у ефір, передає центру 
дані п^о ворога. Виконує най
складніші завдання. Одержує 
подяки за сумлінну роботу.

Здавалося, у жорстокій війні 
огрубіло і стало суворим серце 
цієї ніжної дівчини. Рубала ліс 
і не бачила в ньому краси, 
якою захоплювалася в мирний 
час. Ліс для неї був просто за
собом маскування від ворога. 
Хоронили своїх друзів бойо
вих...

Але на війні не тільки поми
рали. Познайомився з бойовою 
радисткою начальник штабу ди
версійного загону Микола 
Шканд. І там же, в партизан
ському лісі, вони одружились. 
Навіть партизанський обряд, що 
народився у війну, застосува
ли... На ім’я номандира написа
ли рапорт г.ро бажання одру
житись. Командир дав письмо, 
ву резолюцію на дозвіл. А по
тім вишикували всіх партизанів. 
Молодят вивели на середину 
строю. Командир повідомив: 
«Віднині Минолу Шнанда і Те
тяну Валентинову (таке було в 
неї партизанське прізвище) 
вважати чоловіном і дружи
ною».

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК. 27 ГРУДНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.40 
— «Дівчина з пісні»- 
(Херсон), 17.05 — Республі
канська фізино-математич- 
иа школа. (К). 17.40 — Те* 
леаісті. (К). 18.00 — Для

школярів. «Сурмач». (Хлр- 
нів). 18.30 - За накреслен
нями XXIV з’їзду ЬПРС 
Тележурнал «Прогрес», (кц 
-9.00 — «Від понеділка до 
понеділка». (К). 19.10 Ху
дожній фільм «Веселе ча
рування». (К). 20.15
«Старт». Шаховим випуск. 
(К) Р 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 - М. Ан
чаров. «День за. днем», ге 
леспектакль. 8 чзстиВс; 
(М). 22.40 — «АнорД». »є 
чірня музична пртАпнЩс- (Одеса). 23.40 - Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05 
— Новини. (М). 17.10 — Ко
льорове телебачення. Для 
дітей. Мультфільм «Ян 
їжак шубну міняз». (М). 
17.30 — Для шнолярів.
«Всесвітній слідопит». (Ле
нінград). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Наша афіша. 
(К). 18.15 — Теленарис
«Крони». (К). 18.30 — 3. Аг- 
раненно. «Живе на світі 
жінна». Телеспектакль. 
(Харків). 20.15 — «На доб
раніч, діти». (К). 20.30 —
Українське кольорове теле-

Здавалося б, в Ьм><•**••> зіграєш. Але, на щастя, логіка мистецтва 
трохи відмінна від звичайної. І це довели 
актори. Валентина Дронова, що виконує 
роль Артемової, на сцені дуже щира, 
їй віриш, це справді весела, трохи хитру
вата, але чиста дівчина. Іноді забуваєш, 
що перед тобою актриса 1 милуєшся не 
Валею Дрояовою. а її Наташею.

В театрі не часто зустрічаються артис
ти з одночасно добрими і акторськік.ш, і 
музичними даними. Саме такий в. ДУД' 
ник, виконавець ролі Сергія Машина. 
1-іому не закинеш майже жодного докору, 
як, правда, не скажеш нічого поганої о 
про жодного, хто грає в цій виставі.

Вище йшла мова про театральну логі
ку. Так от, відомий чеський гуморист ка
рел Чапек сказав, що коли п’єса береться 
до постановки, ніхто, починаючи від ди
ректора театру, і кінчаючи її автором, не 
зцає, вдасться вона чи ні.

Я слухаю розповідь Валенти
ни Шканд, яка недавно відзна
чила срібне весілля, і бачу в 
уяві швидку, струнку, елегантну 
комсомолку — Таню-радистку. 
Бачу, як вона, зосереджена, 
пильна, передає розвідувальні 
дані, як радісно світяться ії 
волошкові очі, коли з центру 
дякують за цінні повідомлен
ня...

А тим часом Валентина Пили
півна продовжувала свою роз
повідь:

— Якось загін потрапив на 
фашистську засідку. Прийняли 
бій. Він був жорстокий і дуже 
складний: адже битись довело
ся вночі, до того ж в лісі. Фа
шисти були зовсім поряд і стро. 
чили з автоматіз з усіх кінців. 
Довгою автоматною чергою ме
ні прошило обидві ноги. Я впа
ла, наче підкошена. В темряві 
ні наші, ні Фашисти мене не 
помітили. І тільки рано-вранці 
бойові друзі знайшли мене, по
клали на плащ.палатку і понес
ли в розташування бпигади. 
Одинадцять діб несли. Мучила 
спрага, страшний біль. Рани 
загноїлись, ноги розпухли. Пао- 
тизансьний лікар Вадим Дми
трович Щеглов, чуйна, доброго 
серця людина, сказав Своїм 
друзям гірку правду, яну мені 
довелося підслухати: «Залиши
ться без ніг...». Літаком доста
вили в тил країни, в госпіталь. 
А потім... Потім навчилась хо
дити на милицях. Таку і поба
чив мене одного разу чоловій, 
який прилетів з ворожого тилу 
в госпіталь. Привіз із партизан
ського краю квіти, привіт від 
бойових друзів, пахощі парти
занських вогнищ і землянок. Як 
хотілось повернулись у загін. 
Але я ледве пересувалась, ніяк 
не могла звикнути до милиць... 
Кілька місяців лікувалась, нудь
гувала за бойовими друзями...

її виписали з госпіталю, але 
ходити добре вона не могла. 
Поїхала в рідні Клинці, трохи 
відпочила. А потім — в Новоге- 
оргіївський район, до батьків 
чоловіка. Зустріли, як рідну 
дочку. Розповіла про дії парти
зан в тилу ворога, про те, як 
воює їхній син...

Зараз Валентина Пилипівна 
разом з Миколою Олександро
вичем живуть в м. Світловод- 
ську. Вона працює касиром в 
універмазі, сін — інженером на 
заводі. Вже виросли і стали до
рослими їхні діти. Дочна Таня 
закінчила десятирічку. Син Ми
кола після десятирічни працю
вав електрозварником на заво
ді залізобетонних виробів, слу
жив в армії, був відмінником 
бойової І політичної підготов
ки. Якось надіслав листа, в 
яному просив, щоб мати висла
ла свій фотопортрет — для фо
товітрини «Наші мами», яку 
влаштували у військовому під-

розділі. Послала знімок, 
якому вона зображена у 
ськовій формі.

Минають десятиріччя, 
змінюється у швидкому 
життя. Але дружба, яна наро
дилась у суворих випробуван
нях війни, з ронами стає ще 
міцнішою. Неймовірні трудно
щі війни назавжди поріднили, 
здружили людей. Ця дружба 
вічна. Що це так. свідчить і зу
стріч партизан, яна нещодавно 
відбулася на Псковщині. Була 
там і Валентина Пилипівна. Від
відала місця боїв, побувала в 
тому лісі, де її було важко по
ранено і де лише випадково во
на. поранена, не потрапила в 
руки фашистів. Виступала на 
мітингах, які відбувалися на 
підприємствах і в навчальних 
закладах. Після урочистої час
тини було організовано масове 
гуляння. У гурті колишніх пар
тизан Валентина Пилипівна від
шукала партизанського лікаря, 
який там, в тилу ворога, після 
важкого поранення радистки 
визначив: буде без ніг. Запро
сила його потанцювати. Як же 
він був радісно здивований, що 
радистка Таня на обох ногах. І 
зізнався; «То мол перша помил
ка в лікарській прантиці». І до
дав: «Хотів би завжди допусна. 
ти подібні помилки».

Розглядаю сімейні реліквії по. 
дружжя Шканд. різні довідки, 
пам’ятні речі. Все — про війну, 
про бої-походи, про велику доу 
жбу наших радянських людей у 
те воєнне лихоліття. Сеоед ін
ших читаю і тану: «Довідка, 
видана Бруєвій Валентині Пи
липівні про те, що вона дійсно 
з червня 1942 року по 29 ве
ресня 1944 року пізоходила вій
ськову службу в військовій час
тині і виконувала завдання у 
тилу ворога. За час проходжен
ня служби характеризувалась 
тільни позитивно. В тилу воро
га була важко поранена. За 
зразкове виконання завдань в 
тилу ворога нагороджена орде
ном «Червона зірка».

Ось такою була у війну Ва
лентина Пилипівна.

Але і в мирний час вона зав
жди в перших рядах. Добрими 
справами зміцнює те, що тоді, 
в дні війни, було відстояне в 
суворих боях з фашистами. Су
млінно працює, бере активну 
участь в громадському житті. 
Її запрошують у школи, на 
збори і лінійки, там вона роз
повідає юнакам і дівчатам про 
роки своє" бойової молодості, 
про те, який великий тягар вій
ни довелося витримати радян
ським людям. Вона обиралась 
головою місцевкому профспіл
ки універмагу, членом об'єдна
ного місцевкому «Змішторгу». 
Мас подяки, чимало похвальних 
грамот. Нещодавно її премію
вали наручним годинником. І 
хоч по всіх довідках Валентина 
Пилипівна інвалід війни, та в 
серц: вона завжди боєць, зав-, 
жди крокус в ногу з життям.

І. ГРИЦЕНКО.

бачення. «Будьте знайо
мі», (К).

ВІВТОРОК, 28 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів. «Вітер ман
дрівок». (М). 10.45 — Ху
дожній фільм «Це було в 
розвідці». (Кіровоград). 
12.30 - Телевісті. (К). 12.40
— Г. Ібсен «Пер Грюнт». 
Телеспентакль. (К). 16.35 — 
«На головних напрямках 
п’ятирічки». (Ворошилов, 
град). 16.50 — «Давид.Ало- 
фаро Сінейрос». До 75-річ- 
чя з дня народження.

(М). 17.50 — Тслевісті (К) 
18.00 — Телефільм. (Кіро
воград). 18.10 — «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 18.25
— Ленінський університет 
мільйонів. (М). 18.55 — Зу- 
стріч 2, монстрами театру 
(С. В. Гіацинтова). (К). 19.55
— «Екран молодих». (К).
20.35 — Програма «Час». 
{А?- 21-2° . ~ Художній
*'льм„„ <‘гол«лео Галілей». 
(К). 20.45 — Українське 
кольорове телебачення Но
ворічний концерт. (К). 23 15
— Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.20

—- Для школярів. «Піонерія 
на марші». (Вільнюс). 17.45 
їяпя3а б®зпе,<У РУХ*»- <м>- 
18.00 — Новини. (М). 18.10 
— Для дітей. «Світлячок». 
(Дніпропетровськ). 18.55 —і 
Фестиваль мистецтв «Ро
сійська зима», Б. Асаф’єв. 
«Бахчисарайський фон
тан». Спектанль Великого 
театру СРСР. (М). 20.35 —і 
«Н«» добраніч, діти». (К), 
21.00 — Продовження тран. 
сляції спектаклю. (М). 21.45 
—■ Кольорове телебачення. 
В «ФІрі «Молодість». (М), 
23,15 — Новини, (М).
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КІРОВОГРАДСЬКІ ГІМНАСТИ 
ЗНОВУ ПЕРШІ

Минуло всього два тижні з того часу, як закінчилася матчова зустріч 
юнацьких команд Москви, Києва, Донецька, Орджонінідзе, Кременчука, Олек- 
сеедрії та Кіровограда зі спортивної гімнастики, яку виграли наші земляки, 
і ось знову людно у спортивному залі Кіровоградського заводу тракторних 
іцроагрегатів — тут зібрались кращі спортсмени студентського товариства 

«Буревісник» на особисто-командну першість укрради ДСТ «Буревісник».
Всі учасники змагань розбиті на три групи.
У другій групі з великим відривом, перше місце зайняли гімнасти Кірово

градської облради, які набрали 58,5 очка, на другому — Ворошиловградська 
ойлрада з 31 очком і на третьому — Миколаївська облрада — з 29 очками.

Серед жінок, які виступали за програмою майстрів спорту, поза конкурен
цію була харків’янка Людмила Гуреева, на другому місці — киянка Ольга 
Єоьомченко, на третьому — студентка факультету фізичного виховання Кіро
воградського педінституту Людмила Булах.

Серед чоловіків, які виступали за програмою майстрів спорту, всі призові 
місця зайняли львів’яни.

Змагання ще раз підтвердили, що кіровоградські гімнасти є одними з най- 
сильніших на Україні.

m. Кіровоград.
T. ОЛЕНШГ.

ПРАЦЮЄ «УК-5-ЖАБ»
Кожного ранку в вершій полови

ні грудня проводяться Всесоюзні 
осабзсто-комачдпі змагання жінок- - 
радіооператорів на кубок імені Ге
роя Радянського Союзу Олени 
Стеїгаковської і из приз журналу 
«Радно», в яких беруть участь влас
ниці іадивідуальшіх та оператори 
жсфо-ткохвильових і ультракоротко
хвильових любительських радіостан- 
цій.

Нього разу нашу область, серед 
ікшігх етапній, представляла також 
і оператори колективної короткохви
льової радіостанції -педінституту 
«УК-5-/КАБ»: студнетп ПІ курсу фі- 
з-іко-математичного факультету Лн- 
тоніиа Гражданкіна. Зінаїда Козлі- 
Г1я5г оператор-початківець, студент
ка 1-го курсу факультету англійської 
мое : Валентина Соколик.

Технічне керівництво в цих зма
ганнях здійснювали досвідчені опе
ратори нашої станції старший лабо
рант кафедри фізики П. В. Сірик та 
студент Ш курсу фізмату І. Носен
ко — неодноразові учасники всесо
юзних та міжнародних змагань. На
передодні все було ретельно переві
рено і налагоджено.

Шоста година ранку. В ефір по- 
вес.'. ісь слова: «Увага! Всім учасии- 
х:.V змагань. Працює радіостанція 
«УК -5-ЖАБ», міста Кіровограда. Хто 
приймає пашу роботу просимо від- 
повіетя для зв’язку. «УК-5-/КАБ» 
для всіх на прийомі. Прийом».

Першим озвався оператор радіо
станції із далекого Челябінська, 
- езга! «УК-5-ЖАБ», вас приймає ра
діостанція «УК-9-АА/К», для вас кон
трольний номер 156004. Як прий- 
Няля?..»

Обмін контрольними номерами і 
знову загальний впклпк.

Восьма година. Радіостанцію пе
репивають па 20-метровш’і радіолю-

та

битсльськйй діапазон. У телефонах 
вже одночасно линуть різні позив
ні, контрольні номери, побажання 
хороших зв’язків, привітання.

Спробуйте розібратися у цьому 
хаосі: кому дається контрольний 
помер, яка остання літера позивно
го? Але поступово все прояснюєть
ся і стає па свої місця. Темп зв’яз
ків зростає: па десяту годину райку 
їх вже було 58. З контрольних но
мерів видно високі результати робо
ти кореспондентів, ніхто не хотів 
лишатись позаду (контрольний но
мер означає номер області і поряд
ковий помер зв'язку. Так, напри
клад, нашій області присвоєно но
мер 066). Найкращі результати в 
операторів Сибіру та Середньої 
Азії. Позаду 10 годин напруженої 
праці. У вухах дзвенять позивні, 
контрольні номери, а крім цього, не
обхідно ще стежити, щоб не зроби
ти повторного зв’язку раніше вста
новленого строку. Сімнадцята го
дина — 187 зв'язків — хороший
результат! 17 год. 24 хв. — ноліер 
зв’язку 066197, до 18.00 є ще час, 
так що можна буде встановити й 
200-й зв’язок. '

Та що це? Звідки запах горілого? 
Ну, зрозуміло! Приймач не витри
мав напруженої роботи і перегрів
ся. Жаль, але треба вимикати. Що 
ж, не слід засмучуватися, попереду 
ще багато цікавих змагань.

Мине менше місяця, і в першій 
половині січня відбудуться Всесоюз
ні радіотелефонні змагання, в яких 
на рівних правах вже будуть висту
пати і чоловіки. Нашу область 
представлятимуть більше Ю радіо
станцій 1-ої категорії індивідуально- 

і колективного користування.
А. КОНСТАНТИНОВ, 

старший викладач кафедри фі
зики педінституту.

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
314050 ГСП, Кіровоград, 50, вул. Лунвчарського, зо.
Телефони; відповідального секретаря та відділу «ом» 

самомтсмого життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу яисті» І масової роботи та інших відділі» «- 2-45-36.

БК 03525, І8ДСК6 61197«

НА ВАШІ 
ЗАМОВЛЕННЯ

«Шановна редакція!
}! дуже люблю пісні. Музыка О. Фсльцмаиа. 

11а якій би вони мові 
не виконувались, але 
краса їх сприймається 
однаково. Є пісні, котрі 
глибоко западають у 
душу людини. Вони по
в'язані або з героїчни
ми подіями, або зі 
спогадами щасливого 
дитинства чи юнацтва, 
або це пісні про ко
хання.

Пісню
красках»

БАЛЛАДА О КРАСКАХ

«Баллада о 
я чула всього 

два рази, але цього до
сить, щоб полюбити її. 
Мені не довсіося жити 
в тяжкі роки Вітчизня
ної війни, але я маю 
деяке уявлення про 
життя людей, які звер
шували свої героїчні 
подвиги як на фронті, 
так і в тилу. Ця пісня 
ще раз нагадує грізні, 
але героїчні роки війни.

Дуже прошу надру
кувати текст пісні «Бал
лада о красках». Напе
ред вдячна Вам.

Григорьева Наталія».
м. Помічна.
Цю пісню просить на

друкувати також РАЇСА 
КУЛІШ Із села Шляхового 
Новозрхангельського ра
йону та ряд Інших чита
чів.

Слоиа Р. Рождественского,

: і.

-І 4VtnM,H*4f wü>

-t*-M wiftKEX-а-ми « - н і» -A* WUW'fHKrtt к-
[■“^■Щ’ійМИЙГ’І

Н-МЧМ (ШЛеПИМН-Мв • К», (ТЯ*£* »О-ЛС-СИ ОНАТГМ-НК К-£К>
рО» с«е »«=»—

“«н.. Wl-яе. км-Н М-4« «мс-кк V мм-к*

Был он рыжим, как из
Рыжим, словно апельсины на снегу/ 
Мать шутила, мать веселою была: 
<Я от солнышка сыночка родила».
Л другой был черным-черным у нее, 
Черным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она, (3 раза) 
Говорила: «Слишком ночь была черна». 
В сорок первом, в сорок памятном году 
Прокричали репродукторы беду...
Оба сына — оба двое, соль земли — 
Поклонились маме в пояс и ушли... 
Довелось в бою почуять молодым 
Рыжий бешеный огонь и черный дым, 
Злую зелень застоявшихся полей,

(3 раза) 
, Серый ; нет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба — двое, два крыла.

і

рыжиков рагу. Воевали до победы. .Мать ждала. 
Не гневила, не кляла она судьбу. 
Похоронка обошла ее избу.
Повезло ей, привалило счастье вдруг. 
Повезло одной на три села вокруг. 
Повезло ей! Повезло ей! Повезло!

(3 раза)
Оба сына воротилися в село!
Оба сына, оба — двое, плоть и стать, 
Золотистых орденов ие сосчитать. 
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо. 
Ноги целы, руки целы —• что еще? 
Пыот зеленое вино, как повелось...
У обоих изменился цвет волос. 
Стали волосы смертельной белизны...

*(3 раза)
Видно, много белой краски у войны.

вам-да лиця
• Конкурс молодих перукарів

Цього разу зал кірозоград- 
ськсго міського Будинку куль
тури перетворився в своєрідну 
арену, де демонстрували свою 
майстерність найкращі перука
рі Кіровоградщини.

Е програму коннурсу молодих 
перунарів було включено для 
чоловічих перунарів два види 
зачіски — класична і повсяк
денна, для жіночих — три: пов- 
сянденна, вечірня І модельна. 
Мета нонкурсу, який проводив
ся обласним комітетом ЛНСМУ, 
облпрофрадою та обласним уп
равлінням побутового обслуго
вування, — пропаганда сучас. 
них моделей чоловічих та жіно
чих зачісок і стрнжон, хорошо
го смаку.

Серед чоловічих майстрів 
перше місце зайняв М. Дми- 
трісв з Кіровограда, на друге 
вийшов теж кіровоградець 
Б. Тертичний. Трете місце при
суджено Валентині Токарю з 
Олександрі».

Численні уболівальники слід
кували за кріслом № 2, де Ніна 
Горшкова з Олександрії пра
цювала над своїм манекеном. 
Судді одноголосно присудили 
ій найвищі оцінки у всіх трьох 
видах зачісок. Друге місце 
присуджено Раїсі Назаренко з 
Олександрії, трете завоювала 
також представниця Олексан
дрії — Наталія Кравченко.

Переможцям конкурсу моло
дих перукарів М. Дмитрісву 
та Н. Горшковій присвоєно 
звання «Кращий молодий перу
кар 1971 року». Всі призери 
нагороджені почесними грамо
тами обкому ЛКСМУ, обл- 
профради, обласного управлін
ня побутового обслуговування.

г. ТОЛОК.
м. Кіровоград.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кнровогргдского 
обкома ЛКСМУ, г Кирі.согред,

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глїпкв, 2.
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ЗНІМАЄТЬСЯ ФІЛЬМІ

ВНОСИ, ЯКА ВСТУИМ 
в життя

Синє небо і теплих зеленкуватих тонів море, яке ‘ 
радує одеситів ось уже кілька днів, на цей раз не 
потрібні кінематографістам студії біля самого Чорно
го моря. Знімальнолду колективу важко «контролю
вати» і вгадувати погоду. Отож, щоб не помилитися, 
він обрав для роботи павільйон. Саме тут працює 
група, яка створює фільм «Юлька». Кінематографіс
ти збудували учбовий кабінет і запропонували 
обжити його народному артистові РРФСР ЛАихайлу 
Кузнецову і актрисі Майї ЛАенглет. І ось вони вже тут 
господарі...

Мати Юльки, головної героїні майбутнього фільму, 
прийшла до завуча училища, щоб переконати його в 
«істинному», єдино вірному покликанні дочки — лі
тературі, А будівельна справа, якої навчають у проф
техучилищі, це не для її дочки. Суворий педагог на
магається довести помилковість поглядів Юльчиної 
матері.

Цим важливим діалогом «керує» режисер Костян
тин Жук. За ним спостерігає камера оператора Олек- . 
сандра Полинникоеа.

Та ось- треба дати перепочинок світлу. Надто вже 
розжарились юпітери. У режисера є кілька хвилин, і 
він говорить про головну думку своєї майбутньої 
картини.

Ми хочемо сказати молодим глядачам, відзначає 
режисер, що праця — це найважливіший і цілком 
необхідний щабель у житті людини. Знайдіть собі 
справу по душі, і би знайдете щастя. Наші юні герої 
шукають його. Це не завжди просто. Та есе ж вони 
утверджуються. Утверджуються як громадяни, само
стійні люди. Нашому колективу дуже хочеться, щоб 
молодь, познайомившись з Юлькою та її друзями, 
пригадала: шлях до зірок для Сергія Корольова^ 
Юрія Гагеріна, Гіавла Поповича, починався за партою 
профтехучилища. Звідси вступали у велике життя 

. багато сьогоднішніх героїв праці, діячів науки і 
культури. 7 у

Тема життя молоді не нова для Одеської кіно
студії. Тут уже створено ряд фільмів, адресованих 
підростаючому поколінню. Серед їх авторів і ре
жисер картини «Юлька», який запросив для участі 
в зйомках дебютантів у кіно Ірину Варлей і Віктора 
Царькова, а також акторів Раїсу Недашківську, Юрія 
Пузирьова, Ігоря Старикова. Вони мають відтворити 
на екрані кіноповість одеської сценаристки Євгенії 
Рудих.

Л. КИСЕЛЬОВА, 
спец. кор. РАТАУ.

м. Одеса.
û ■ І мі

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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