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ЧЬІВУІІ —
ПОНАД ІМЛИ

Першу тисячу тонн чавуну 
записали на надплановий раху
нок нового року доменщики 
Дніпровського металургійного 
заводу імені Дзсржшіського.

Металурги уміло і цілеспря
мовано використовують техні
ку. На багатьох печах тепловий 
режим контролюють електрон
но-обчислювальні пристрої. Пу
щено кілька додаткових повіт
ронагрівачів, що дало змогу 
підвищити температуру дуття 
на 80—100 градусів і форсува
ти пронос плавки.

Хліб: з комсомольського гектара — 60!

ДРУГИЙ- 
БАГАТШИЙ 
ПЕРШОГО

В первинних комсомольських 
організаціях продовжується об
говорення звернення працівни
ків сільського господарства 
Ульяновського району і лист 
молодих механізаторів цього 
району. Наша сільська молодь 
з ентузіазмом підгримує повні. 
Комсомольсько-молодіжні ко
лективи, виробничники приїш'і- 
ли колективні та індивідуаль
ні соціалістичні зобов’язання.

Другий рік дев’ятої п’ятирічки 
має бути ще багатшим, аніж 
перший, — такий зміст цих зо
бов’язань.

Підтримуючи ульявовців, на
ша молодь, разом з тим, уза
гальнює місцевий досвід, аналі
зує минулі помилки, вишукує 
резерви виробництва. Минулого 
року єдина в районі комсо
мольсько ■ молодіжна бригада 
Федора Сагайдака з колгоспу

імені Петровського на площі 
1340 гектарів зібрала по 31,2 
центнера озимої пшениці. Па 
загальному фоні району цей 
показник можна вважати і ро
ки більше, ніж задовільним.

Ми розуміємо, що тільки че
рез комсомольсько-молодіжні 
колективи юнаки й дівчата 
зуміють справити відчутний 
вплив па збільшення виробни
цтва зерна. Тому райком взяв 
курс на збільшення кількості 
колективів у колгоспах і рад-

госпах. Створюємо ще одну 
комсомольсько-молодіжну трак
торну бригаду — у колгоспі 
імені Димитрова. Добавиться 
ще дві ланки, У подальшій пер
спективі ,иа наступні роки п’я
тирічки, ми ставимо завдання 
сформувати молодіжні механі
зовані одиниці

Леонід ГОНЧАРЕНКО, 
зав. відділом комсомоль
ських організацій Усгл- 
нівського райкому комсо-

. П’ЯТИРІЧКА ДЕВ’ЯТА. РІК ДРУГИЙ

Третину свого життя ми проводимо на 
виробництві. А якщо врахувати і гро

мадську роботу, на яку витрачаємо по- 
заурочний час, то ця третина помітно ви
росте. І як важливо, щоб кожного дня 
ми приступали до праці з хорошим на
строєм, щоб цього настрою вистачало з 
запасом. Ось чому естетика та культура 
виробництва займає не останнє місце в 
планах і розробках наукової організації 
праці.

В цьому році з ініціативи комітету 
комсомолу дворічну по культурі і есте
тиці виробництва буде продовжено по 
всьому заводу. Справа дуже потрібна. 
Адже зміни, що відбулися в ході дво
річки лише в нашому цеху, помітно від
билися і на рості продуктивності праці, 
якості продукції, і, звичайно ж, ьа зов
нішньому вигляді дільниці, ліній. Щоб

ЕСТЕТИКА 
ПРИЙШЛА 
В ЦЕХ
не бути голослівним, зробимо невели
кий екскурс в минуле.

Серйозно вирішенням проблем есте
тики зайнялись два роки тому. Причин до 
цього було чимало: тіснота, захараще
ність, стружки металу і плями /лашин- 
ного мастила на підлозі — все це аж 
ніяк не створювало затишку в цеху. Ес
тетика ж оточуючого середовища, як ві
домо, впливає на психічний стан люди
ни: обстановка, в якій доводиться пра
цювати, відбивається на настрої. Л\ак- 
симум зручностей для кожного робіт
ника — вирішили ми і приступили до 
створення цих зручностей.

Почали з зовнішнього оформлення 
цеху. Перш за все — з наочної агіта
ції. Всі стенди пофарбували в спокій
ний голубий колір: і увагу привертає, і 
зір не подразнює. Взагалі вважаю, що 
час від часу обов’язково треба міняти 
кольори стендів, панно тощо.

Щоб прикрасити цех, робочі місця, ро
бітники, здебільшого комсомольці і мо
лодь, поприносили з дому кімнатні кві
ти, Біля верстатів з’явились вазони з фі
кусами, олеандрами — ніби повеселі
шало одразу. Потім прикупили ще квітів 
у приміському радгоспі «Тюльпан» — 
дуже хотілося, щоб біля кожного вер
стата, на всіх вікнах стояли вони. Не 
врахували лише одного, що «клімат» це
ху — не для тендітних квітів теплиць. 
Але фікуси та олеандри дуже добре се
бе почувають у нас, прижились. Коли 
сьогодні заходиш в цех, враження таке, 
ніби йдеш алеєю.

Другим важливим заходом для ство
рення зручних умов праці стала пере
становка обладнання. Як було раніше? 
Токарні, фрезерувальні, шліфувальні, 
стругальні верстати стояли впереміш. З 
одних при роботі летіли стружки на ін
ші, заважаючи працювати, проходи і 
підходи були забруднені все тими ж 
стружками. Не день і не два радились, 
як зробити генеральну перестановку. 
Відгородили окремо стругальні верста
ти, аби стружки не розносити по цеху. 
Чотири фрезерувальні верстати поста
вили у відведене місце поруч. Якщо ра-

ніше їх обслуговували в зміну 4 чолові
ки, то зараз — всього один. Перестанов
ка машин дала змогу перейти на бага
товерстатний метод роботи.

Врахували при переміщенні і склад
ність процесів, що виконуються. Оскіль
ки на токарних верстатах робота вима
гає великої точності, то розмістили їх 
біля вікон. Вікна добре вимили — біль
ше світла падає на кожне робоче місце, 
значить менше напружуватиме зір токар.

Відійшло зараз в /линуле і таке яви
ще, як захаращеність, яку створювали 
раніше заготівельні верстати. Відгороди
ли їх окремо, працює на них зараз всьо
го один чоловік.

Естетика і культура виробництва — 
поняття широке і об’ємне. І якщо в на
шому цеху конкретно взялися за ство
рення якнайкращих зручностей при ро
боті, звичайно, ми не звужували це по
няття. Естетика для нас не зводиться до 
прикрашення виробничого побуту. При
ціл тут дальній — щоб працювати з най
більшою віддачею, не розпилюватись па 
все стороннє і другорядне. Тому навіть 
найменша невлаштованість бралась до 
уваги.

Майже два роки тому в цеху з’яви
лась, так би мовити, своя новобудова— 
звели антресолі, де обладнали червоний 
куточок. Тепер збори, політзаняття з ко
муністами і комсомольцями — всі ма
сові заходи проводимо тут.

Велика робота була здійснена в плані 
комсомольської дворічки культури та 
естетики. Сьогодні вже маємо певний 
досвід. А коли починали, все робилось 
на винятковому ентузіазмі. Цей настрій 
не спада і зараз. Ніхто не примушував 
Олександра Півненка, Петра Галичен- 
ка, Володимира Тиліжинського білити 
стіни в цеху до 1 Травня в тому році 
Хлопці після зміни все це зробили. А 
скільки недільників і суботників провели 
комсомольці і молодь, щоб і верстати 
пофарбувати в один колір, і стелажі ви
готовити для зберігання інструменіу і 
готової продукції.

Аналізуючи фактори, які допомогли 
колективу цеху виконати виробничий 
план першого року п'ятирічки до 23 
грудня, без сумніву, рівень культури і 
естетики, досягнутий сьогодні, вагома 
підмога для нас. Хіба но доказ тому 
ріст обсягу виробництва за два роки на 
19,8 процента, продуктивності праці за 
цей же час — на 9,8 процента при зобо
в’язанні 6 процентів? При цьому чисель
ність працюючих зросла не набагато: з 
98 чоловік — до 104. Названі цифри по
казують — комсомольська дворічка 
культури і естетики виробництва зали
шила хороші наслідки. Тому й голосує
мо за продовження її.

Незабаром ми переберемося в но
вий корпус. Цех там для нас відводять 
площею 1500 квадратних метрів. До но
восілля готуємось вже два місяці. Слю
сар, комсомолець Юрій Бірюков, він же 
цеховий художник, виготовляє агітацій
ні панно, нові стенди. Думаємо так 
оформити цех, щоб з кожного входу 
(їх там буде 2) створювалось інше вра
ження. Складаємо ескізи майбутніх ін
тер’єрів; в новій оселі теж має бути 
максимум зручностей, а значить і біль
ша трудова віддача.

М. ПАНЧЕНКО, 
начальник ремонтного цеху № 5 Кі
ровоградського ордена «Знак поша
ни» заводу тракторних гідроагрега
тів.

юайже нівроку пройшло з тієї пори, як для комсомолки Валентини МОТО
РІ НОї прозвучали останні акорди студентського вальсу. Отримала направлення 
до Новомиргородської середньої школи № 2, де працює викладачем хімії. 
З нетерпінням чекає молода вчителька дзвоника на кожен урок, де передасть 
дітям свої знання, допоможе їм вирости справжніми будівниками комунізму.

На фото: комсомолка Вапентина ТРОХИМІВНА МОТОРІНА.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

пройшли зимові канікули

КАЗКО,
НЕ ЗЙІІИІСІ

ЦІКАВО
Галя і Люся стояли на 

зупинці автобуса. У ру
ках тримали кульки з 
подарунками. Надворі 
вже зовсім посутеніло, 
на вулицях спалахували 
гірлянди різнокольо
рових лампочок. А на 
площі сяяла веселими 
вогнями висока і краси
ва ялинка.

Поблизу зупинилися 
двоє хлопчаків. Вони 
теж тримали подарунки, 
але кульки у них були 
значно меншими. Хлоп
ці є хлопці. Поки ді
йдуть додому, то від 
подарунка нічого не за
лишиться. А двоє хлоп
чаків зосереджено
смоктали цукерки, мен
ший, у великій шапці на 
голові, із розв’язаним 
шнурком на лівому че
ревику, в захваті гово
рив, ковтаючи разом з 
карамельками і слова: 
«...Той тільки до нього, 
а той тільки раз, а той 
прямо — ба-бах і кри
чить: «Ну, заєць...» Обоє 
весело зареготали. 
«Взагалі, цікаво було, 
правда, Вітю? — промо
вив старший. — А Па
лац піонерів •— теж 
прикрашений, заходиш, 
немов у ліс: ялинки, 
ялинки. І все-таки доб
ре, щр ми з класом в 
туристський похід хо
дили. Ось нас і запро
сили на «Вечір турис
тів». А Дід Мороз, як 
справжній, хоч, звичай
но, я в різні вигадки не 
вірю. Де ж той Мороз, 
коли снігу немає?».

Хлопці разом зітхну
ли. Менший жалібно

протягнув: «А а мене ж 
ковзани, які дома, сні
гурами називаються. І 
ключка є. От тільки мо
роз буде, заллємо ков
занку і дайош «Золоту 
шайбу!». У всіх команд 
виграємо, от побачиш»...

Під’їхав тролейбус. 
Другий номер. Сіли Га
ля і Люся а тролейбус 
і далі не чули, про що 
розмовляли хлопці. А ті 
стояли і щось жваво 
доводили один одному. 
Мабуть, хто краще в хо
кей грає.

А Люсі Матвєєвій і 
Галі Привозноаій, піо- 
неркам з 6-го «А» Кі
ровоградської СШ № 9 
теж було про що згада
ти. Хай хлопці не зада
ються. Дівчатка теж по
верталися із «Вечора 
туристів». А перед цим 
дивилися '«Син Тара- 
щанського логіку». Ви
ставу про громадян
ську війну. Завтра пі
дуть у філармонію. 
Люся і Галя скрізь хо
дять разом. І сидять 
вони теж за одною пар
тою. І в обох найулюб
леніший предмет — 
алгебра...

Вечір дівчаткам дуже 
сподобався. Спочатку 
все було, як у казці.

Люся чекала, що ось- 
ось має увійти Кіт у чо
ботях. Вона навіть за
плющила очі, але, ко
ли відкрила, побачила 
Діда Мороза з великою 
бородою і з веселими 
молодими очима. А по
тім почалися ігри, танці 
і вікторини. Наприклад, 
Дід Мороз запитав: 
«Коли визволили наше 
місто?» Всі відповіли 
правильно: 8 січня. То
му, що про це нам ба
гато розповідали вчите
лі, а бабуся завжди, ко
ли приходить цей день, 
згадує, як було радісно, 
коли зустрічали визво
лителів...

Тролейбус тихо гой
дався, на зупинках за
ходили нові пасажири і 
серед них багато дітво
ри. Кожний притриму
вав рукою великого 
кулька, на якому було 
намальовано веселого 
Діда Мороза. Люся 
притулилася до Галі: 
«Знаєш, як прийдемо в 
школу, про все-все роз
повімо і Аллі Пуньо.вій, 
і Галі Гуді, і Вітальці 
Вастєєву, а найперше — 
нашій Аллі Олександрів
ні»...

С. МИХАИЛОВ.
м. Кіровоград.
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ДО ЮВІЛЕЮ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ганна Григорівна Махно пра
цює у Світловодській середні* 
школі робітничої молоді № 2 
перший рік. Беручи комуністку на 
партійний облік, я поцікавився, 
де вона народилась, навчалась до 
війни і в повоєнні роки, де пра
цювала до приїзду у наше місто. 
І якже я зрадів, коли довідався, 
від новоприбулої про те, що во
на протягом двох років назналась 
в одному класі з Олегом Кошо
вим!

— Ганно Григорівно, якщо не 
заперечуєте, то ми організуємо 
вечір спогадів про шкільні роки 
Олега Кошового, — запропону
вав я. - • -•

— Будь ласка, я з задоволе><- 
ням розповім про свого одно
класника, — погодилась вчи
телька.

У залі голці ніде упасти. Зата
мувавши подих, слухають юнаки 
та дівчата хвилюючу розповідь 
Ганни Григорівни.
'...У 1937 році я навчалась у 

6 «В» класі Канівської середньої 
школи № 1, що на Черкащині.

Як сьогодні пам’ятаю погожий 
осінній день. У клас зайшов ди
ректор школи Григорій Іванович, 
і привів з собою охайно одягне
ного хлопчика.

— Діти, з вами буде вчитись 
новий учень, що прибув із Ржи- 
щева. Прізвище його Кошовий, 
— мовив директор. — Приймай
те його у свою дружну сім’ю.

На перерві діти оточили новач
ка, розпитуючи його, де він вчив
ся, які мав оцінки. Олег, злегка 
заїкаючись, охоче відповідав на 
запитання. А потім запропонував:

— Давайте заз’яжемо листу
вання з піонерами Ржищівської 
школи.

— Давайте, давайте, — гомоні
ла дітвора.

І тут же заходились писати ли
ста.

Олег зразу ж завоював симпа
тії своїх нових друзів і став їх 
улюбленцем. Для цього у нього 
було багато підстав: він дооре 
учився, багато читаз, писав вірші, 
декламуючи їх на літературних ве
чорах. З особливим захопленням 
хлопчина читав книги про героїв 
громадянської війни, резолюціо- 
неріз.

Бувало, зберемося у лісі, під 
розлогим дубом. І Олег почне 

«КОШОВИЙ, до дошки...»
розповідати зміст прочитаної ним 
книги, потім декламує свої вірші. 
А далі запропонує військову гру, 
у якій завжди його обирали ко
мандиром.

З ініціативи Олега Кошового 
учні стали листуватися з воїнами 
однієї із військових частин Мос
ковського гарнізону.

Він був принциповим. Не да
вав спуску нікому, навіть своїм 
найкращим друзям. Олег часто 
відвідував своїх однокласників, 
перевіряючи, як вони роблять 
фіззарядку, у якому стані утри
мують свій учнівський куток то
що. І якщо хтось із учнів не до
тримувався режиму дня, то ре
дактор обов’язково критикував 
його на сторінках стіннівки.

Одного разу, це було весною 
1940 року, Олег прийшов до 
школи засмучений. Він сповістив, 

що їхня сім’я переїжджає у місто 
Краснодон. Всім було дуже жаль 
розлучатись зі своїм улюблен
цем, На прощання Олег сказав:

— Ми й надалі залишимось хо« 
рошими друзями. — Я вам.'п^с«. 
тиму.

А невдовзі ПІСЛЯ ЙОГО від’їзду 
ми одержали листа, з якому Олег 
розповідаз про шахтарське місто 
Краснодон, про своїх нових дру. 
зів, з якими вчиться у ШКОЛІ, про 
успіхи у навчанні.

— Коли було визволено;-місто 
Краснодон ?ід, ^імеЦьКо-фзшисг- 
ських окупантів, я довідалась із 
газет про те, що організатором 
підпільної комсомольської орга

нізації, яку закатували фашисти, 
був мій однокласник Олег Коща
вий, — з гордістю сказала Гаї&а 
Григорівна, — Цього від нього 
й слід було чекати. Адже він так 
захоплюзався героями громадян
ської війни, їх подвигами з ім’я 
рідної Вітчизни, звершеними’ у II 
боротьбі з ворогами молодої 
Країни Рад.

Учні завжди з цікавістю слуха
ють розповіді однокласниці 
Олега Кошового. Тоді здається, 
ніби Олег стає їхнім найближчим 
товаришем, таким же звичайним 
хлопцем, як і зони, але і всто- 
крат зростає велич подвигу йо^о 
і його друзів-краснодонців, який 
вчить любити свою Вітчизну.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ.І 
учитель.

м. Світловодськ.

О УСТР1Ч з молодіжною сторінкою з 
° районній газеті завжди відрадна. 
Пересвідчуєшся, що працівники ре
дакції знаходять час, щоб приділити 
увагу питанням комсомольського 
життя, що між газетою і райкомом 
комсомолу налагоджено тісний кон
такт. Читаючи «Ленінське плем’я», 
що час від часу з'являється з До- 
линській районній газеті «Шляхом 
Ілліча;», переконуєшся, що читача си
стематично інформують про життя

комсомолі!. району. Теми, які підні
має газета на комсомольських сто
рінках, важливі і актуальні — корес
понденції про життя сільської моло
ді, про життя шкільного комсомолу, 
методичні поради. Цікавою є рубри
ка «Юнкорівський пост повідомляє». 
Сторінка добре проілюстрована фо
тознімками, причому, частина з них 
використана як фотоінформація.

Навколо сторінки згуртувався ак
тив дописувачів. Це — вожата се
редньої школи № 2 м. Долинської 
В. Майстренко, секретар комітету 
комсомолу колгоспу ім. Кірова 

М. Іващенко, юнкорівський пост 
школярів з Олександрівни, очолюва
ний Л. Гершанковою.

Вчитуючись у молодіжні сторінки, 
глибше знайомишся з життям район
ної комсомольської організації. І ду
жо корисну справу роблять редак
ційні працівники, зокрема Г. Позняк

і М, Черниш, інформуючи читачів 
району про комсомольські справи. 
Більше того, сторінка висвітлює жит
тя не тільки комсомоли, а й район
ної піонерії.

Проте, було б невірно замозчува- 
ти недоліки, які мають місце з сто
рінці. Тематика деяких сторінок хи
бує на одноманітність. Візьмемо но
мер від 12 жовтня минулого року. 
Більшість матеріалів стосується піо
нерського життя, хоч це нічим і не 
було викликано. Номер від 16 ли
стопада містить три матеріали про 
проведені вечори. Для сторінки це 
дещо забагато.

Дуже мало в сторінці проблемних 
матеріалів, хоч ні у кого, думається, 
не виникає сумнівів відносно про
блем, що виникають у житті район
ної комсомольської організації і її 
первинних осередках. Іноді авторам 
бракує чіткості думок. Наведемо 
приклад. В одній із сторінок видру
кувано кореспонденцію М. Сергієн- 
ка «Що цікавить молодих», з якій 
йдеться про стан комсомольської 
роботи в колгоспі «Україна». Аналі
зуючи його, і досить-таки грунтовно, 
автор проте не дає жодної конкрет
ної рекомендації. Напевне, автора 
скувала ним же виведена невірна 
думка: «Комсомольське життя ціка
ве, коли воно повноправне. І для 
цього потрібно небагато: з вогни
ком трудитися на виробництві, що
денно навчатись, весело і культурно 
проводити відпочинок». Автор вва
жає, що це — «небагато». А втім, 
наведені три вимоги і визначають 
суть життя організації. І для їх ви
конання потрібно багато: підняти рі
вень комсомольської роботи на ви
сокий щабель.

Хочеться побажати цим сторінкам 
постійної прописки в газеті, якомога 
повнішого висвітлення життя комсо
молі!.

Б. КУМАНСЬКИЙ.
Долинський район.

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ У PCP 1971 РОКУ — НАШ! ЗЕМЛЯКИ

ПОШУКИ УВІНЧАЛИСЯ УСПІХОМ
З пресі нещодавно опу

бліковано Постанову ЦК 
КП України і Ради Мініст
рів Української PCP про 
присудження Державних 
премій республіки в галу
зі науки і техніки 1971 ро
ку. Перелік відзначених 
робіт характеризує спря
мованість зусиль вчених, 
спеціалістів, новаторів на 
дальший розвиток фунда
ментальних і прикладних 
досліджень, на вирішення 
завдань підвищення ефек
тивності виробництва, іс
тотного поліпшення умов 
праці.

Широко відоме з нашій 
республіці і ім’я члена-ко- 
респондента Академії на
ук УРСР, директора Інсти
туту геології і геохімії ко
рисних копалин АН УРСР 
Григорія Назаровича Долен- 
ка, уродженця с. Гаївки 
Кіровоградського району. 
Тридцять років присвятив 
учений пошукам нафти і 
природного газу. Став док
тором геолого - мінерало
гічних наук, професором.

Г. Н. Доленко брав актив
ну участь у відновленні 
нафтових промислів При
карпаття, під його безпо
середнім керівництвом бу
ло відкрито одне з най
більших в Європі родовищ 
нафти у Віденському ба
сейні (Австрія).

В складі групи провідних 
геологів і геофізиків рес
публіки Григорію Назаро
вичу вдалося відкрити нові 
нафтові й газові родовища 
на великих глибинах у Дні
провсько - Донецькій за
падині та Передкарпатсь- 
кому прогині, а також на
уково обгрунтувати згадані 
відкриття.

Високо оцінили партія і 
уряд республіки винахід
ницьку діяльність ще од
ного нашого земляка — 
доктора -технічних наук, 
професора Дніпропетров
ського металургійного Ін
ституту Сергія Федоровича 
Чукмасова. Державна пре
мія УРСР присуджена за 
створення і впровадження 
в промисловість комплек-

сіа та механізмів по підго
товці металевої шихти для 
металургійних печей.

Машини розроблено від
повідно до принципово но
вої технології, яка да? 
змогу чимало підвищити 
виробничі показники під
приємств, що готують ших
ту з відходів металу, знач
но поліпшує умови праці, 
сприяє раціональному ви
користанню металолому fh 
відходів металургійних за
водів.

Сергій Федорович Чук- 
масов ще у 1930 році за
кінчив Дніпропетровський 
металургійний інститут і з 
того часу працює в ньому 
доцентом, професором, 
проректором по науковій 
роботі, завідуючим кафед
рою прикладної механіки. 
Займається дослідженням і, 
розробкою питань надій
ності, довговічності та еко
номічності машин. Запро
понував теорію триєдиної 
системи вузла тертя.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець.

І ПІСНЯ, І СПОГАД...
У ветеранів на грудях сяють орде

ни, а молоді посмішками сяють. Та 
раптом гасна світло, зринає тривожне 
«Вставай, страна огромная», А на сце
ні, де щойно багрянів напис «Ніхто не 
забутий, ніщо не забуто», вже кіно
кадри розповідають про ті героїчні І 
важкі дні, про які забувати не може
мо і нв маємо права...

Так розпочалася зустріч, точніше 
чергове заняття народного універси
тету охорони та популяризації пам лт- 
никіп історії та культури «Вивчан свіи 
край», який ще торік організувала 
місьна організація Українського то
вариства охорони пам'ятників Історії 
і нультури разом з обласним Будин
ком вчителя та педінститутом.

Вже стало традицією, що на занят, 
тях цього університету молодь не ли-

ше з книжок дізнається про багату 
історію свого нраю, а й з розповідей 
її творців. Та до цієї зустрічі готува
лися особливо ретельно, адже маля 
прийти ті, перед ким молоді в неоп
латному боргу за мирне небо І світле 
щастя.

І ось вони в залі — учасники звіль« 
неннл КІрсвоградщини під німецько« 
фашистських загарбників, колишній 
замполіт Іван Терентійович Артемам« 
но, колишні партизани подружжя Іван 
Лаврентійович та Наділ Кирнлівна 
Лнчкань, колишній радист Борис Ан« 
дрійович Рилов, колишні військові лі« 
нарі подружжя Ніна Михайлівна та 
Василь Костянтинович Погрібний... 
Вони поділилися спогадами про муж- 
ність І героїзм радянських воїнів різ« 
них національностей. вального ансамблю С.Ітловодського Палаці ^льїтон^н?^^

------------------------------------------------- --------------------- В КОВПАКА
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рубрикою «Твір на те
му...» Звичайно, мені за
хотілося взяти участь в 
дискусії...

Вітя М. любить фізику 
і чудово знає її. Все ін
ше його не цікавить. Ні

до чого йому «віршики, 
квіточки та інші сенти
ментальності». Мені здає
ться, що це просто не
вдале позування. Бува
ють, що хлопці скептич
но посміхаються, коли 
на уроці читають якийсь 
ліричний вірш. Якщо ж 
насправді Вітя М. пере
конаний у тому, що, на
кресливши свій дальший 
шлях в житті, він загли
бився лише у вивчення 
окремого — одного-єди- 
ного предмета — то мені 
ного просто шкода.

Уявімо на хзилинку 
планету, де живуть отаиі 
однобічні люди. На ній з 
кожним днем більшає 
фабрик, заводів, механіз-

На уроці.

ПРОБА ПЕРА

Вот гранит обелиска,.. 
Все застыло в молчании. 
К комсомольцу-ровеснику 
Мы пришли на свидание. 
Голос нам его слышится 
Через множество лет: 
сБереги, мой товарищ, 
Комсомольский билет». 
Его заповедь помним мы, 
Как страницу былинную, 
«Все отдайте, друзья мои, 
За Отчизну любимую...» 
Шел в атаку он с песнею, 
Захлебнулся, осев... 
Мы подхватим с тобою 
Ослабевший припев. 
Верю, каждый сумеет 
Хорошо ее спеть, 
Как сумел мой ровесник, 
Уходящий на смерть!

Василий РУСАВСКИЯ, 
ученик 10 класса.

с. Грушка 
Ульяновского района.

мів, кібернетичних ма
шин, а все меншає кіно
театрів, Палаців культу
ри, парків, скверів, "* 
це ж як-не-як, а 
«сентиментальності». ... 
коли цим займатися. А 
все це зробили і випле
кали мільйони рук, міль-

йони сердець, докупи 
злиті!

Одна лише фізика не 
може скласти усього ду
ховного життя людини. 
Припустімо, здійсниться 
твоя мрія. Ти будеш за
доволений своєю робо
тою. Але ж не забувай, 
що ти живеш в суспіль
стві, серед людей. І у 
відношенні з ними ти 
станеш або циніком, який 
нічого не приймає (тоді 
важно тобі буде — мені 
здається — справжніх 
друзів ти не знайдеш). 
Або ти можеш стати лю
диною без переконань, 
без власних думок, коли 
йтиме мова про щось 
інше, крім твого фаху.

А це — звичайна неосві
ченість. Так, так, можна 
мати атестат, а потім І 
диплом, і бути дилетан« 
том.

Отож, мабуть, тому на
магаються прищепити 
тобі вчителі любов І ДО 
літератури, і до історії, і 
до інших дисциплін. І як 
же боляче цим вчителям, 
коли з твого боку бачать 
отаке відношення до уро
ків.

і ще одне. Можливо, ти 
з кимось дружиш, чи 
дружитимеш. З’явиться у _ 
тебе подруга. Знаєш, як
що навіть і вона дуже 
любитиме фізику, але 
щодня коло твоїх розмов 
не виходитиме за ці ме
жі, вона зможе розлюби
ти і цей цікавий предмет, 
а ще швидше — тебе. 
Тож вчися розуміти жит
тя, вчись розуміти тасм 
ниці «віршиків і квіто 
ЧОН», бо ВОНИ 7 - — 
лину чарівну силу, 
облагороджує

По закінченні школи - 
життя перевірить справ
жність знань, набутих 
під' час уроків. Пра
вильність 
опції: одні 
хоплені і 
багатьма 
деякі ж поставили собі 
за мету опанувати 'лише 
якимось з них на
приклад, фізикою, як 
'Вітя М. 'Про це писав у 
своєму листі, який був 
надрукований у мину
лому випуску «Вітрил», 
Валерій С.у Хто ж пра
вий? Багато з Вас, дру
зі, задумалися над цим. 
Деякі з листів, які на
дійшли до редакції, ми 
сьогодні друкуємо.

вибраної по- 
однаково за

цікавляться 
предметами,

З епюр

ТВІР НА ТЕМУ-,

КНИГА
З

Валерій С., зсичайно, пра
вий, Якщо підходити з Мір- 
кою Віктора М. до урокіо, то 
виходить, що займайся лише 
тим, що тобв найбільше ці
кавить. і навіщо тоді людині 
знання? Ми переходимо з 
класу в клас, оід простого 
до складнішого. вчимося 
розуміти світ. А пін дужо 
різноманітний. Якщо тебе 
щось призаблюс більше, то, 
вивчаючи глибше окремий 
предмет, мені здається, зав
жди по-новому розумієш I 
відносишся до інших. А а 
якомусь випадку, щоб зро
зуміти для тебе щось цікаве, 
необхідно звернутися до 
зовсім, нз перший погляд, 
не зв’язаних одна з одною 
речей. Знання, які нам да
ють з школі — це лише по- 
чатон, перші сторінки вели
кої книги знань, І будо дуже 
важко, коли по закінченні 
школи, життя запропонує

СТОРІНКАМИ
вирішити складні завдання. 
А перші сторінки будуть ви« 
рвані. Доведеться надолужу« 
вати прогаяне. Для того І 
зчимося ми. щоб знання на* 
ші були змістовні і глибокі. 
Аджо нас після школи чека» 
ють великі справи, і сьо- 
годні ми повинні брати веэ 
те, що дають нам учителі.

Т. РОМАНЕНКО.
8 клас, 
Червонокам’япйка школа, 
Олександрійський район,

мають ее- 
яка 

людину.
Тетяна

МЕДВЕДЧИКОВА, 
учениця 10-го класу 
Плетеноташлнцької 
СШ.

Маловисківський район.

«ДОРОГУ НІ ОБИРАЄМО ЄДИНУ!..»
Прочитав у газеті замітку Вале

рія С. і замислився. Ні, не підтри
мую її автора. Звичайно, людина 
не може обмежуватися лише тим, 
що дасть в майбутньому янусь ко
ристь. Це — безсумнівно. Інколи 
зустрічаю нолишніх випуенників з 
моєї школи. Одні з них навчаються 
о інститутах, інші — працюють на 
виробництві. З їх розповідей при
ходжу до думки, що далеко не 
всім знадобилася та нупа знань з 
багаточисельних шнільних дисцип
лін у нинішній їх діяльності. I дійс
но: деякі випускники шкіл, не зна
ють, куди себе подіти після її за
кінчення. Можливо, одна з при
чин — погана профорієнтаційна 
підготовка. Окремі ж учні м просто 
на задумуються над майбутнім. 
Закінчу школу — потім все вирішу. 
Тож правий Віктор. Треба ще зі 
школи твердо вирішити, по якому 
життєвому шляху ти підеш. Якщо 
ти хочеш стати філологом — ко
хайся в літературі, фізиком чи ма
тематиком — віддавай значну пе
ревагу точним наукам. Бо інакше 
трапиться «розпорошування», яке 
веде до розгубленості перед пер
шими самостійними нронами У 
життя. Треба, щоб старшонласник 
знав, в якій галузі він буде працю
вати у майбутньому. I для цього 
не обов’язково відноситися з сим-

що дає нам 
точки зору 

що Вітя М.

як добрий

ТИХА ВОДА

патією до всього того, 
школа, хоч і бажано з 
педагогіни.

А взагалі це добре, 
вже визначив свою життєву доро
гу. Ми інколи зустрічаємося з та
кою картиною: юнак чи дівчина 
закінчили школу з медзллю. Всі 
предмети знає відмінно, а ноли 
справа доходить до вузу — фінал 
несподіваний: не пройшов за кон
курсом, чи навіть «завалив» екза
мени.

Аналогічна нартина: учень на
вчається на «З» і «4». Про таких 
вчителі кажуть: «благополучні ді
ти». А якийсь предмет вони зна
ють досконально, но обмежуються 
тільки шкільною навчальною про
грамою. Вони вже вибрали своє 
місце в житті, інші предмети від
ходять на задній план, бо юнак чи 
дівчина впевнені, що знання з них 
не стануть їм у пригоді. І вони 
праві по-своєму.

А. САРЖЕВСЬКИИ, 
студент.

м. Кіровоград.
Ян бачимо, хоч еимальозується 

деяка перевага прихильників Ва- 
лерія С., осе ж до остаточної дум
ки ми сьогодні не прийшли. Го ж 
чекаємо Ваших нових листів.

«Дружба» — це слово, як білий голуб, випурх
нувши з теплих людських долонь, летить над плане
тою. У молоді чимало спільних інтересів. С їм про 
що розповісти один одному. Тому так багато ком
сомольців і піонерів листуються із своїми зарубіж
ними ровесниками, є членами шкільного №Да.

листів, о яких друзі з різ
них країн вітали один 
одного зі святом. Це 
найкращий подарунок — 
одержати лист від друга.

Пам'ятаю перший лист 
від Румяни Трифонозої. 
Тоді я навчалася ще в 
п’ятому класі. Зачитувала 
його перед друзями. 
1 кожен хотів потримати 
листа, що прийшов з да
лекої країни.

Потім було безліч лис
тів. Зараз Румяна Трифо» 
нова вчиться в архітек
турному училищі. В лис
тах ми не лише розпові
даємо про школу, своїх 
товаришів, але навіть ді
лимося досвідом, розпо
відаємо про наші комсо
мольські справи, Румя
на — заступник секрета
ря комітету комсомолу 
училища.

А перед новим роком 
міжнародна пошта пра
цювала, певно, з явним 
перевантаженням. Скіль
ки треба було перевезти

РУКОЮ
ДРУГА

Дівчата нашого класу 
ще задовго до свята при
дбали найяскравіші і най
красивіші листівки. Я на
писала: «Дорога другарка 
Румяна, вітаю тебе і всіх 
твоїх Друзів з Новим ро
ком!». І полетіло моє по
бажання у Болгарію, в 
місто Толбухін — побра
тима нашого Кіровогра
да. А від моїх подруг 
одержали листи ровес
ники а Болгарії, в НДР, 
Польщі. Надіслали їх 
Юля Юдіна, Валя Бекеш, 
Наталка Черв’ячун. В на
шій школі багато учнів

листуються із зарубіж
ними друзями.

А коли на годиннику 
пробило дванадцять, ме
ні уявилося, як добрий 
Дід Мороз крокує від 
країни до 
знаючи ні кордонів, 
перешкод, від будинку 
до будинку, стукає в две
рі і аручає щасливим лю
дям листа від друга, який 
живе за багато тисяч кі
лометрів. І хоч наша зем
ля така велика, асі зна
ходять свого адресата. 
А з листах люди планети 
бажають один одному 
щастя, миру на землі, 
дружби!

Чим більше ми маємо 
друзів, тим світліше стає 
над планетою. Тому, .що 
в міцному потиску пере
плетені руки перетина
ють шлях чорній прима- 
рі-війни.

Валя КОПЬОНКІНА, 
учениця 10 кла
су, секретар комі
тету комсомолу СІ1І 
№ ЗО.

м. Кіровоград.

країни, не 
ні

В Кіровоградській СШ № ЗО старшокласники з не* 
терпінням чекають чергового засідання шкільного 
географічного товариства «Глобус», Адже тоді мож-> 
на зустрітися з цікавими людьми, побувати в бата* 
тьох країнах, багато нового взнати про життя зару
біжних ровесників. Обертають глобус Наталка 
Гаркушенко, Таня Іваха, Толя Татарченко — скільки 
цікавого і захоплюючого на планеті, де ми живемо! 

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

НЛ ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
На замовлення дев'ятикласників Знам'ямської 

СШ № 3; Алли БОРЩ і Тетяни ЛУП АРЕН 1\О з се
ла Живаново Компаніївського району; Наталки 
КОХНО, Люсі ГОНЧАК з Онуфріївни та багатьох 
інших — пісня «Тиха вода». Приємного відпочинку!
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Слона /и. Рибчинського.
Тиха вода. 
Тиха вода 
Гребліо рве.
А мене вночі, 
А мене вночі 
Синьоокий легінь зае. 
Кличе легінь, 
Наче лебідь до води. 
Та шепоче піч, 

шепоче ніч. краще 
не ходи.

Приспів: 
но знаєш броду, 
ходи по воду.

Та
Та

Як
Не
В тій соді високій 
Ти загубиш спокій. 
Тиха вода,

Музика /. Поклада

Тиха вода 
Повна чар. 
Та ніхто не зна.
Та ніхто не зна. 
Скільки чар
В моїх очах.
Наче лебідь, 
Кличе легінь 

молодий,
І ведуть мене, 
І ведуть мене 
Очі до ВОДИ,

Приспів:
Та вода — кохання, 
Чиста, як світання, 
Хто по пив ту воду - 
Не кохався зроду.
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КОВЗАНКА

На стадіоні людно: перші старти на свіжому
льоду,

Г1О РАДІО передавали 
* * прогноз погоди. Дик
тор бадьорим голосом 
повідомляв, що найближ
чим часом на більшості 
території очікується знач
не зниження температу
ри. В багатьох піднявся 
настрій. Особливо в 
школярів. По-перше, в 
дітей — канікули. По- 
друге, ЖЕКів у Кірово
граді багатенько. І в 
кожному мікрорайоні є 
спортивні майданчики. 
Влітку там одні ігри^бас.

Фото І. БЕЗДІТНОГО.

кетбол, футбол. Поде
куди... вішають білизну...

Звичайно, догадливі 
дітлахи по-чесному піо
нерському вірили, що зи
мою повинні бути зимові 
види спорту. І тому Віті 
і Васі, Нолі і Сергійни 
зразу ж після повідом
лення динтора витягли 
дорогоцінний інвентар: 
запилені ковзани, витер
ли їх рукавом піджака і 
з оптимістичним вигля
дом рушили на ковзанки. 
А там... песимістичною 
безнадією тріпотіла на 
довгих вервечках помо- 
розіла білизна.

Що я; залишалося Віті 
і Васі, Колі і Сергійкові?

ЕКСПРОМТОМ
• БУДИНКОУПРАВЛІІІНЯ № 5 ПРОПОНУЄ 
«СУХОПУТНИЙ ХОКЕЙ» • «ЗОЛОТА ШАЙ
БА» - ЗАГАДКА З ДВОМА НЕВІДОМИМИ.

Діти — вони винахідни
ки. і якщо пройтися ву
лицями міста, можна по
бачити в багатьох місцях 
новий вид спорту: хокей 
на асфальті, без ковзанів.

Особливо .популярний 
цей вид зимового спорту 
в будинках домоуправ
ління № 5. Начальник 
ЖЕКа тов. Яковенко, зби
раючись на роботу, теж 
чув прогноз погоди, і 
про себе думав: «Ну, 
що — мороз, але ж без 
опадів...» А якщо по 
правді, так і взагалі ба
гато домогосподарників 
не чекали від зими ота
кої... підступності. Отак 
ні з того, ні з сього — і 
мороз. І тому досить 
безпорадно виглядали 
люди, що намагалися 
утримати струмінь води 
на асфальтованому май
данчику, які в багатьох 
випадках не лише не бу
ли огороджені бортика
ми, а не мали бодай при
мітивного грунтового на
сипу для затримки води. 
А вода, як відомо, має 
здатність розливатися в 
усі боки. Отож на бага
тьох ковзанках лід застиг 
ступінчатими, досить ори
гінальними, але непри

датними для катання 
пластами. Цей одноден
ний витвір мистецтва на
зивається «коазанка екс
промтом»...
хл'КЙЖЕ в усіх будинко-

* управліннях рішення 
міськвиконкому про під
готовку до зими, яке, до 
речі, приймалося ще в 
жовтні минулого року, 
виконується теж віднос
но. Подекуди майданчики 
огороджені дерев'яними 
бортиками. Але в біль
шості вони нагадують 
звичайний дерев'яний 
паркан, в якому вода так 
і не тримається. Такий 
стан, наприклад, на ков
занці управління N° 1.

Другий тур «Золотої 
шайби» мав відбутися 
минулого тижня і на Че- 
ремушках, на добре 
влаштованому спортмай
данчику будинкоуправ- 
ління № 7 (перший тур 
проходив на «суші»). Та 
підвели пожежники. Обі
цяли доставити воду, 
але... Другий тур відкла
дено з-за технічних при
чин...

Осиротіло виглядає по
рожній ящик хокейного 

поля в СІП № 4. Разом з 
шефами з будинкоупрач- 
ління № 6, вони лише 
підходять до «проблеми 
зимового відпочинку». 
Але все ж приємно, що 
між шефами і підшеф
ними дружні стосунки. 
Бо буває зовсім інакше...

Начальник ЖЕКа N2 2 
А. В. Єлсуков досі нама
гається налагодити «дип
ломатичні» відносини з 
шефами зі школи № 34, 
щоб разом, спільними 
зусиллями.., але дирек
тор школи відверто зди
вований: «Пробачте, та 
хіба це наша справа?» 
І тут же діти грають в 
«сухопутний» хокей...

Біля УЛП, що на Ново- 
миколаївці, як і в бага
тьох інших районах та 
школах, ще не чути співу 
ковзанів на льоду, але) 
що найбільше вражає и 
дивує — це мовчанка 
комсомольців, хто б мав 
найпершим взятися за 
організацію зимового від
починку. Пасивні в цьо^ 
му відношенні комсо
мольська юнь швейної 
фабрики і будівельного 
технікуму, на території 
яких є досить багато міс
ця, щоб обладнати ков
занку. Пробували залива
ти бігову доріжку учні 
технікуму радянської тор
гівлі, але коли ми побу
вали там, то в темряві, з 
лопатою в рунах маячіла 
лише одна фігура... ви
кладача фізкультури.

В багатьох знаходяться 
безліч виправдань, почи
наючи від відсутності 
звичайної гумової шлан
ги, до... природних умов.

Але нічим не можна 
виправдати байдужого

ставлення до відпочинку 
дітей. Подекуди, ковзан
ки вже працюють, еле 
перш, ніж вони стали до 
ладу, багато води витек
ло... Канікули закінчили
ся, Але відпочинок про
довжується. Майбутні 
чемпіони «Золотої шай
би» чекають на відкриття 
справжнього хокейиого 
сезону. А поки що, лише 
ковзанка на стадіоні 
спортивного клубу «Зір-’ 
ка» гостинно запрошує 
на голубий лід...

Рейд проводили:
0. КАСЯНЕНКО - 
зав. відділом спор
тивної та оборонно- 
масової роботи ОК 
ЛКСМУ, В. ТЕРЕ
ЩЕНКО — голова 
міського комітету 110 
фізкультурі і спор

ту, лі. СЕМЕНЮК - 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

(Закінчення. Початок 
в газеті № 4 за 8 січня).

О КОСЬ ПЕЛЕ запитали, хтс 
п його найкращий друг. Ио 
го відповідь йшла безпосеред
ньо з думок і почуттів: «Це 
Бразілія і мій батько». А потім 
додає: «Тому, що вісім, чого я 
колишній учень шевця домігся, 
я зобов'язаний футболу моєї 
батьківщини. А мій батьно вка
зав мені шлях». Батько Пеле 
також був професійним 
футболістом. Він завжди розу
мів сина і в усьому допомагав 
йому. Мати спочатку була про
ти футбола. «Коли я був хлоп
чиком, мені часто діставалось 
від неї за те, що я грав у фут
бол, — згадує Пеле. — Але во
на була не в змозі примусити 
мене відмовитися від улюбленої 
гри. Я наскільки був захопле
ний футболом, що навіть тягав 
земляні горіхи, щоб купити со
бі бутси та м'яч. Лише дехто з 
нас мав бутси. А м’яч, частіше 
всього, майстрювали із старих 
шкарпеток».

«Мати вважала футбол про
клятою професією, тому що 
батькові тан і не вдалось під
нятись вище маленьного клубу. 
I коли мати била мене за те, 
що я грав у футбол замість то
го, щоб бути вдома чи в шко
лі, він робив вигляд, що згодний 
з нею. Та ноли ми залишались 
наодинці, він радив мені: «Ти 
б’єш лише з правої. Потрібно 
вміти з обох. Тренуй більше 
свою ліву ногу».

Дев'ятирічний Єдсон був 
прийнятий в дитячу команду 
футбольного клубу «Баурну». 
Його тренера звали Вальдемар 
де Бріто. «Він учив нас бити, 
бігати, вчив, ян повинен вести 
себе спортсмен — не пити, не 
нурити. Він розповідав нам про 
фізичні процеси, що проходять 
під час польоту м’яча. Під його 
керівництвом ми тричі були 
чемпіонами нашої області. В 
15 іграх я забив 40 голів. Але 
одного разу Бріто залишив 
«Баурну» і перейшов в «Сан
тос». Мене це дуже засмутило, 
я майже захворів».

Та Бріто повернувся, щоб за
брати юного Едсона с «Сантос». 
В той час йому було 15 років. 
Мати перешила йому для по
їздки в «Сантсс», штани батька. 
«В Сантосі я буквально гинув 
від суму за домівкою. Ночами 
не спав. Кілька разів пробував 
повернутися».

Але незабаром все пішло з 
надзвичайною швидкістю. Пеле 
виповнилось 16 років, коли йо„ЧОРНА ПЕРЛИНА“

ПЕЛЕ КИДАЄ ФУТБОЛ?
го ввели в основний склад зна
менитого «Сантоса», йому було 
лише шістнадцять, коли його 
запросили в національну збір
ну, і йому було всього сімнад
цять, коли почалась першість 
світу 1958 року в Швеції.

Пеле приїхав у Швецію з 
травмою. Він втратив надію 
брати участь в чемпіонаті. Матч 
з Австрією йому не дозволили 
навіть дивитися. Однак його ви
ставили на гру проти Радянсь
кого Союзу. «Ми були дуже 
стурбовані майбутнім матчем і 
недаремно. Наші суперники 
грали красиво. І винятково 
благородно. Особливо їх воро
тар Лев Яшин, один з нращих 
воротарів, яких я будь-ноли ба
чив. Але в цей день він дві
чі був безсилим проти ударів 
Вави». Бразілія перемогла — 
2:0.

Потім Бразілія виграла в 
Уельса — 1:0, і Пеле забив свій 
перший гол, а його команда 
вийшла в напівфінал. «З сьо
годнішнього дня у нас новий 
король футбола, юний бразі- 
лець, якого всі звуть Пеле», — 
писала паризька спортивна га
зета. Франція програла 5:2, і 
Пеле згадує: «Я кілька разів 
скористався у Швеції своїм 
вмінням перекидати м’яч через 

голоаи моїх суперників. Я обій
шов таким чином двох гравців, 
і забив гол. Про це багато го
ворили цього літа». Але «улюб
лений» гол був забитий в іншо
му матчі. «Я зумів забити в 
матчі проти «Філуміненсе». 
Протягом року щовечора його 
демонстрували, як телевізійну 
ренламу.

Статистики підрахували, що 
на день ссого залишення наці-

опальної збірної, Пеле забио 
1.085 голів. Напевне, до цього 
числа додадуть також голи, які 
він заб’є, граючи за «Сантос». 
І цей клуб став знаменитим, 
дякуючи Пеле: □ 1962 і 1963
роках він завоював міжконти
нентальний кубок.

Найцінніший гравець «Сан
тос» заперечує припущення, що 
він нібито втомився від футбо
ла. Роками він був мішенню 
ссіх тактичних тренерських за
мірів, ударів по ногам, безпе
рервних нападнів. «Я не міг 
собі дозволити мстити за це, — 
говорить Пеле. — Таким чином 
я міг би втратити багатьох дру
зів. Тому я завжди примушу
вав себе залишатися спокій
ним». Його часто травмували, 
але в Пеле не вистачало часу 
як слід залікувати травми. 
Клуб вимагав, збірна чекала. 
Світ хотів бачити Пеле. І всі 
хотіли на ньому заробити.

Другий тріумф Бразілії в чем- 
піонаті світу 1962 року в Чілі 
де Пеле зв’язаний з невесели
ми спогадами. Вже після дру
гої гри з-за травми він змуше
ний був стати глядачем. Але в 
той же час він говорить: «Зви
чайно, л був пригнічений, хо
тів полетіти додому. Та я радий, 
що залишиеся, тому що Бразі- 

лія показала світу, шо один 
гравець ще не робить команди. 
Амарільдо грав за мене і від
разу став сенсацією. Гзррінча 
також перевершив себе. І се це 
сталося тому, що було необхід
но».

Є не лише футболіст Пеле. Є 
ще і бізнесмен, власник будин- 
нів, акцій, артист і співак з гі
тарою, що виступає по телеба
ченню, глава фірми, яка пере-

творює о дзвінку монету ім’я 
Пеле, як ренламу текстильних 
товарів, кофе й велосипедів, 
бензину й акумуляторів. Міль
йонер Пеле займається бізне
сом. Він знає, що ці гроші 
йдуть, дони глава оточує його. 
Він став обережним і недовір
ливим, оскільки одного разу 
шахраї втягнули його в спразу, 
за яку він повинен був пізніше 
розплачуватись.

Але ще є й інше, що спону
кає його до бізнесу. Це сумний 
приклад багатьох, знаменитих 
гравців, які знову опинились в 
злиднях. Тоді їм ніхто не допо
міг. «Я завжди повинен пам’я
тати про те, ян мій батько з 
тяжкою траемою коліна, рока
ми грав у нлубі заради того, 
щоб заробити на рис для своєї 
сім’ї.

Пеле був також свідком того, 
як величезні борги змусили йо
го товариша по команді, знаме
нитого Гаррінчу за чайові га
стролювати в малих провінці- 
альних нлубах. Огрядний, не
зграбний Гаррінча став видо
вищем, що викликало лише 
співчутливий сміх.

Своєю участю у фільмі, що 
виступає за свободу негрів, Пе
ле викликав незадоволення в 
правлячих колах країни. Серед 

них негрів немає, вони волода
рі світу бізнеса. Пеле радять, 
наскільки це можливо, зробити 
себе незалежним від них. Тому 
Пеле навчається нині в приват
ній школі, щоб здобути диплом 
тренера. «Не для того, щоб ста
ти тренером-професіоналом, — 
говорить він. — Ця професія 
цікавить мене найменше. Але 
можливо я коли-небудь буду 
навчати молодь «Сантоса».

Щодня Пеле одержує ье мен
ше 50 листів. Тут найнесподіва
ніші прохання і пропозиції. 
Немало було серед них і про
позицій про одруження. «Зав
жди, коли л йшов з дів
чиною на танці, чи в кі
но, Ті портрет наступного дня 

- з’являвся в газетах. 90 про
центів мого життя пройшло на 
очах у публіки. Я робив і роб
лю все, щоб зберегти за собою, 
хоча б 10 процентів, — скар
жився він одного разу. Я довго 
шунав дівчину, яка б погоди
лась одружитися не з Пеле, а 
з Едсоном. В мене було ідеаль
не уявлення про цю дівчину. Я 
думаю, що я її знайшов».

Пеле одружився з Розою, доч
кою портового робітника. Вона 
подарувала йому двох дітей. «В 
нінці-кінців, для них я повинен 
мати хоч трохи часу», — моти
вує Пеле одну з причин зали
шення збірної.

Не скоро Пеле піде зовсім із 
футбола, тому що імена «Сан
тос» і Пеле так тісно перепле
лись одне з одним, що о дого
ворі на ножну гру найперше 
повідомляється про участь Пе
ле, В іншому ж випадку, клуб 
одержує лише половину гро
шей. Для «Сантоса», який нині 
загруз в боргах, Пеле є рятів
ником.

Однан навіть тоді, коли Пеле 
остаточно залишить футбол, 
його казкова, філігранна техні
ка, неперевершено бачення по
ля, крассні-голи, що довго бу
дуть служити еталоном для 
футболістів усього світу.

(За матеріалами щотижневи
ка «Вохенпост», НДР).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 11 СІЧНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (Київ). 11.10 — 
Телефільм «Всі мої сини». 
(К). 11.35 — Шкільний ек
ран. ФІзина для учнів 10 
класу. (Київ). 12.05 —

ZZJ

Наші адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМу, г, Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Др}карня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

БК 05501 

Є. Брагінський. «Товариші 
по службі». Спектакль Оде
ського драматичного теат
ру імені Ірановгг. (К). 16.40
— «Населенню про цивіль
ну оборону». (К). 17.10 —
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 17.20 — Наші оголо
шення. (Кіровоград). 17.25
— Телефільм. (Кіровоград). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00
— Мультфільм «Скрипка 
піонера». (Київ). 18.10 — 
Науково-пізнавальна про
грама «Здоров’я». (М). 18.40
— Кольорове телебачення.
Фільм-концерт «Звучать ар
фи». (М). 19.00 — Ленін
ський університет мільйо
нів. (М). 19.35 — «На го
ловних напрямнах п’яти

річки». (Київ), 19.50 —.
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«Світ твоїх захоплень» 
(Дніпропетровськ), 20.35 — 
Телефільм «Полотняна со- 
рочна». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Художній фільм «Шлях 
до серця». (К). 23.05 —
«Старт». (Одеса). 23.50 — 
Телевісті. (Київ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35
— Новини. (Москва). 9.45
— Для школярів. «Вогни
ще». (Москва). 10.15 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 11.15
— «Музичний кіоск». (М). 
11.45 — Кольорове телеба
чення. «КВН-72». (М). 13.55
— Новини. (Москва). 17.30
— Для школярів. «Спортив
на юнь». (Москва). 18.00 — 
Новини. (Москва). 18.10 —

Зам. № 10564, 

Програма передач. (Київ). 
18.15 — «Святкова рампа». 
(Донецьк). 19.30 — Теле
фільм «В Троскурових па
латах». (Київ). 20.30 — «На 
добраніч, діти». (Київ).

СЕРЕДА, 12 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (Москва). 9.45 — 

Для школярів. «На приз 
нлубу «Золота шайба». 
(Свердловсьн). 10.10 — Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм «Минулі дні». 
(Москва). 11.45 — Телевіс
ті. (Київ). 11.55 — Докумен
тальний телефільм «Місто і 
роки», І та II серії. (Кіро
воград). 17.25 — «Працею 
звеличені». (Запоріжжя). 
17.40 — Телевісті. (Київ). 
18.00 — Турнір молодих

Тираж 56.000,

поетіо. (Одеса). 18.40 —.
«Театральні прем’єри». 
(Київ). 19.10 — Художній
фільм «Останній табір». 
(Київ). 20.30 — Програма 
«Час». (Москва). 21.00 —
Кольорове телебачення. 
Чемпіонат Європи з фігур
ного катання. Парне катан
ня. (Швеція). По закінчен
ні — телевісті. (Київ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 
— Для школярів. Музична 
пошта телестудії «Орля». 
(Москва). 18.00 — Новини. 
(Москва). 18.10 — «Об’єк
тив». (Москва). 18.40 —«Ко
муніст і час». «Три зустрі
чі в Пензі». Передача дру
га. (Моснва). 19.10 —
Н. Долиніна — «Вільний 
час». Прем’єра телеспек
таклю. (Москва). 20.30 —
«На добраніч, діти». (Ки
їв).

ЧЕТВЕР, 13 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (Моснва). 9.45 —
Для школярів. «ПІонерія на 
марші». (Ташкент). 10.15 — 
О. С. Пушкін — «Лірика».
(Моснва). 11.00 — Телена-

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

рис «Для блага народу». 
(Таллін). 11.30 — Фільм»
нонцерт «З піснею по жит«
тю». (Москва). 12.30 — На« 
родний телеуніверсит е т, 
(Моснва). 13.15 — Телеоіс» 
ті. (Ниїв). 13.25 — Камер
ний нонцерт. (Львів). 17.00 
— «На самодіяльній сце
ні». (Чернівці). 17.40 — Те» 
левісті. (Київ). 18.00 — Для 
іяТ™ «Сонечко». (Одеса).

За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС. «Помп»
л,СКсна програма розвитку 
,,, ..с.ьного господарства». 
(Київ). 19.00 — Ленінський 
.уон*“ерситет мільйонів. 
и.ЗО — «їх друге покли
кання», Творчість народ
них умільців, (Харків). 
20.00 — Концерт. (Ужго
род). 20.30 — Програма
«Час». (Москва). 21.00 —; 
Кольорове телебачення, 
чемпіонат Європи з фігур
ного Катання. Чоловіки. 
Довільна програма. (Шве
ція). По закінченні — теле
вісті. (Київ).
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