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ТТ ЯТНДДЦЯТЬ сестер в одної мате- 
рі — Радянської Вітчизни. Єдине 

сонце над ними — велика ленінська 
правда. Єдина зоря кличе їх на вер
шини. Одним чуттям сповнена кож
на — чуттям єдиної родини.

І природно, що новий партійний до
кумент «Про підготовну до 50-річчя 
утворення Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік» викликав у ра
дянських людей новий творчий при
плив, нову політичну активність. Бо 
йдеться □ ньому про дальше зміцнен
ня священної дружби радянських 
народіо-братів, ще раз осмислюється 
те неоціненне значення, видатне міс
це, яке займає своєю політичною 
значущістю і соціально-енономічними 
наслідками утворення великого Радян
ського Союзу.

Люди праці, люди творчої думки, 
духозні наставники і молода зміна з 
великим Інтересом знайомляться з 
постановою ЦК НПРС, висловлюють 
свою готовність визначити нові рубе
жі в поході за виконання накреслень 
партії.

В ці дні повсюдно розгортається 
політична робота по роз’ясненню і 
пропаганді історичного документа. В 
цій справі дійсно почесне завдання 
комітетів комсомолу, первинних ком
сомольських організацій, які мають 
всі засоби й форми пропаганди, масо
вої агітації використати для підне
сення трудової і політичної активності 
юнаків і дівчат, спрямовувати твор-
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чий ентузіазм комсомольських і мо
лодіжних мас на дальше розгортання 
соціалістичного змагання за гідну 
зустріч знаменної події □ житті наро
дів СРСР.
ЯКИЙ багатющий матеріал мають 

нині комсомольські пропагандис
ти в своїй політичній роботі! Адже 
кожен рядок постанови ЦК КПРС — 
це героїчний літопис радянського на
роду, свідчення ссеперемагаючої сили 
і торжества ленінської національної 
політики, і скільки живої історії мож
на повідати молодому поколінню про 
справжній подвиг народів неосяжних 
просторів, на яких об’єднався Великий 
Союзі

Перегорніть лише одну сторінку. 
Росіянин, безсмертний більшовии- 

ленінець Сергій Миронович Кіров, ім’я 
якого з гордістю носить наш степовий 
край. ...10 квітня 1922 року злодійсьна 
рука підпалила в Баку нафтопроми
сел Сурахани, про видобування нафти 
на якому телефонували В. І. Леніну 
ножних три дні. Про пожежу Сергію 
Мироновичу подзвонили пізно ввечері. 
Не гаючи жодної хвилини, Кіров ви
кликав командира військової частини, 
віддав відповідне розпорядження, а 
сам примчав до промислів. Людям да* 
вали лопати, і вони йшли будувати 
земляні вали. Таку ж лопату взяв 
Сергій Миронович. Люди під ураган
ним вітром забирались на 20-метриві 
палаючі вишки, заходили у воду і 
вбрід підбирались до вогню. До колін 
вода — льодяна, вище пояса — гаря
ча від моря вогню. Ті, хто гасив поже
жу, вибивалися з сил, і на найнебез- 
печнішій дільниці разом з нафтовика
ми працював Сергій Миронович. Поряд 
з азербайджанцем, вірменом, росіяни
ном...

Це було в квітні 1922-го. Напере
додні утворення Союзу PCP.

А ось вчора до редакції обласної 
молодіжної газети надійшов хвилюю
чий лист від учениці Мар’янівської 
восьмирічної шноли Маловисківського 
району Ірини Поркуян, батькоиі якої 
в 1944-му було лише 12 років.

В січні 44-го після визволення Кі
ровограда танковий десант зробив 
глибокий рейд в тил ворога. Добрав
шись до Малої Виски, він знищив 
аеродром противника, передавив во
рожу техніку, винищив живу силу. 
Повертаючись після виконання зав
дання, танкісти потрапили в оточення. 
Одного вечора в хату, повну змарні
лих людей, увійшов широкоплечий 
боєць. Мати Іриного батька сховала 
його і, незважаючи на то, що фашисти 
евануювали всіх мешнанців села, вона 
переховувала танкіста протягом двох 
місяців. А потім він знову пішов на 
фронт.

«І ось, — пише Ірина, — росіянин 
Василь Егорович Алабугін три роки 
тому приїхав до нас у село. Я бачила 
цю людину вперше, але його ставлен
ня до мене і до всіх піонерів виклика
ло велике довір’я.

Василь Егорович був у Мар'янівці 
дуже мало, але за цей час він став та
ким рідним, ніби ми тан і жили ра
зом...».

І вже стає історією дніпровська 
срібна хвиля, яку голубили під час 
пусиу Кременчуцької ГЕС білорус і та
тарин, росіянин і українець, казах і 
вірмен, ян і стане історією дерзновен
на праця студзагону з Кіровограда на 
розробках тюменських нафтопромис
лів...
|ЇИНІ на підприємствах, в колгоспах, 

учбових закладах відбуватимуться 
вечори дружби, зустрічі з представ
никами братніх республік, теоретичні 
конференції з питань, визначених по
становою ЦК КПРС, яка вивчатиме
ться і в системі комсомольської по
літосвіти. Комітетам комсомолу необ
хідно потурбуватися не тільки про те, 
щоб все це було організовано для 
комсомольців і молоді, а й проводити 
ці заходи на високому ідейному рівні, 
гак, щоб вони мали великий емоцій
ний вплив, говорити з молоддю при
страсно, гаряче.

ОБКОМУ АКСНУ
J
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В ЦК КП України, Раді Міністрів УРСР і Укрпрофраді
Керуючись вимогами XXIV з’їз* 

ду КПРС і XXIV з’їзду КП Украї
ни, Постановою ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення організації со
ціалістичного змагання», з метою 
дальшого вдосконалення змагання 
між областями республіки, Цен« 
тральний Комітет КП України, Ра
да Міністрів Української PCP 1 
Українська республіканська рада 
професійних спілок постановили:

РОЗПОЧАЛА МОЛОДІЖНА
ЗА ДЕНЬ — 400 ГЕКТАРІВ
Коли бригадир тракторної бригади 

Микола Аніфатович Давиденко з’явився 
на тракторному стані, усі механізатори 
зверталися до нього з одним і тим же 
питанням: «Який стан посівів?».

Восени всі роботи в господарстві були 
виконані на високому агротехнічному 
рівні. Озимі висіяли у добре підготовле
ний грунт з одночасним внесенням міне
ральних добрив, посіяли в оптимальні 
строки. Та все ж підстав для хвилювання 
було багато: зима видалася лютою, ма
лосніжною.

По усміхненому обличчю бригадира 
хлібороби здогадувалися, що все добре. 
А яи зібралися разом, Микола Аніфато
вич доповів про становище:

— В основному посізи у задовільному 
стані. Але є і втрати. На 50-гектарному 
клину, де висіяно пшеницю сорту «Кав
каз», випадання становить шість процен
тів, а на 35-гентарній площі, зайнятій 
«Авророю», — 11 процентів.

Механізатори заспокоїлись, розійшлися 
робити кожен свою справу. Добра звіст
ка немовби додала їм сили, слова бри
гадира стали сигналом до напруженої 
роботи. Через кілька хвилин тракторний 
стан заповнився гулом тракторів. Шість 
з них просувалися на ділянки, де треба 
було розпочинати закриття вологи.

Помічник бригадира Г. К. Лахнов та 
бригадир М. А. Давиденко розповіли про 
найважливіші проблеми дня, роботу мо
лодих механізаторів:

— Запаси вологи у грунті — незначні і 
зменшуються з кожним днем. Для май
бутнього врожаю дорога кожна крапли-

ПРИМНОЖИМО СЛАВУ ГПО
— Можна сміливо сказати, що впро

вадження нового комплексу ГПО в життя 
буде сприяти посиленню всієї виховної 
роботи комсомольців та молоді, — так 
почав бесіду з кореспондентом ТАРС 
секретар ЦК ВЛКСМ С, Г. Арутюнян. — 
Перед комсомольськими організаціями 
країни ставиться завдання розробити та 
здійснити конкретні заходи для більш 
широкого впровадження фізкультури та 
спорту в щоденне життя радянської мо
лоді.

«Ми хочемо бачити нашу молодь не 
лише всебічно освіченою та духовно 
красивою, але й здоровою, загартова
ною, фізично міцною, — говорив на 
урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ, при
свяченому 50-річчю комсомолу, Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв. — Необхідно і надалі 
піднімати міжнародний клас нашого 
спорту. Та головне — це масовїсть

організувати республіканське соціа
лістичне змагання між областями 
України за досягнення високих по
казників у комплексному розвитку 
народного господарства областей.

Підсумки змагання областей бу
дуть підбиватись ЦК КП України, 
Радою Міністрів УРСР і Укрпроф- 
радою по результатах роботи за 
рік.

Для відзначення переможців У 
соціалістичному змаганні областей

засновано перехідні Червоні прапо
ри Центрального Комітету КП Ук
раїни, Ради Міністрів Української 
PCP і Української республікан
ської ради професійних спілок. Об
ласті — переможці соціалістично
го змагання будуть заноситись до 
республіканської Книги Пошани, 
яка засновується. Разом з пере
хідним Червоним прапором області 
вручається Свідоцтво встановлено

го зразка. (РАТАУ).

на живильної вологи. Зберегти вологу — 
основне завдання сьогодення. У деяких 
місцях грунт ще мерзлий, боронувати 
не можна, а частина грудок уже підсох- 
ла і верхній шар їх уже розпочинає роз- 
сипатися. Тож учора обробили борона- ЛІ 
ми, піднятими догори зубками, 400 гекта- а 
рів зяблевої оранки. Половина цієї Я 
площі — на рахунку комсомольців Я 
Леоніда Чорнобая та Тимофія Місюри, « 
які виконали змінне завдання майже на Я 
150 процентів. Сьогодні закінчимо робо- ! 
ти і на останніх 500 гектарах. У бригаді І 
створено комсомольсько-молодіжну гру- ! 
пу. Молоді хлібороби працюють на важ
ливих ділянках, допомагають старшим і 
товаришам виростити у другому році і 
дев’ятої п’ятирічки високі врожаї усіх 
культур, не відступити із завойованих у 
минулому році позицій. Бригада взяла : 
зобов’язання виростити у нинішньому і 
році на кожному гектарі по 43 центнери ' 
озимої пшениці, 40 центнерів кукурудзи, і 
350 центнерів цукрового буряка.

Члени нашої комсомольсько-молодіж
ної ланки по вирощуванню куку
рудзи вже нині успішно працюють на 
відведеній для ланки 140-гектарній пло- £ 
щі. Нині молоді хлібороби успішно за- 
кривають вологу.

М. ДАВИДЕНКО, | 
групкомсорг механізованої ланки. І 

Колгосп імені 40-річчя Жовтня 
Острівського району. "

спортивного руху, розвиток фізичної 
культури, що охоплює всю молодь, за
гартування її вольових якостей, фізична 
підготовка юнаків та дівчат до праці й 
оборони».

Своєрідним ключем до вирішення 
цього завдання € всесоюзний фізкуль
турний комплекс «Готовий до праці і 
оборони СРСР», що вводиться з 1 берез
ня нинішнього року.

Протягом останніх років ЦК БЛКСМ, 
комітети комсомолу на місця* спільно з 
профспілковими, спортивними, оборон
ними організаціями немало роблять у 
справі розгортання фізкультурно-масової 
роботи серед молоді.

Великою популярністю користуються 
дитячі змагання на призи «Шкіряний 
м’яч», «Золота шайба», «Нептун», спзр- 
такіада колективів фізкультури всесоюз
них ударних комсомольських будов, все- 
союзні ігри сільської молоді, змагання

О

На фото: внизу — ком
сомольці Микола ПЕТРОВ та 
Леонід ЧАРОДІЙ щойно про
глянули готовність сівалки; 
зліва — агрегати на закрит
ті вологи.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

піонерських дружин з легкоатлетичного 
чотириборства «Дружба», воєнізована 
гра «Зірниця». ЦК ВЛКСМ має намір 
використати ці змагання для пропаганди 
нового фізкультурного комплексу, дома
гатися, щоб кожен учасник цих змагань 
був значкістом ГПО. Такі ж вимоги бу-» 
дуть пред'явлені і до учасників есесоюз*» 
ного походу по місцях революційної^ 
бойової та трудової слави радянського 
народу.

Добре відома роль, яку відіграв Ле
нінський комсомол в пропаганді та впро
вадженні в життя першого комплексу 
ГПО. Діяльність комсомолу 8 ті ПОКИ по 
підготовці робітничо-селянської молоді 
до масової* здачі норм на значок ГПО —« 
одна з яскравих сторінок е героїчному 
літопису ВЛКСМ.

(Закінчена* на 3-й стор.).



— 2 стор, • ^МОЛОДЯ#

ВІД КОМІСІЇ ЦК ЛКСМУ по республіканськійКОМСОМОЛЬСЬКІЙ ПРЕМІЇ ім. М. ОСТРОВСЬКОГОВ ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА
Комісія ЦК ЛКСМУ по республіканській комсомольській премії ім. М. Ое- 

тровського в галузі літератури і мистецтва повідомляє, що до участі в конкурсі 
премії ім. М. Островськогопа здобуття республіканської комсомольської 

1971 — 1972 років допущені такі кандидатури:
0 ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ:
1, Дрозд Володимир Гри

горович — за роман «Доб
ра вість». (Висунутий редак
цією журналу «Вітчизна»),

2, Забаштанський Володи
мир Омелянович *— за пое
тичну книгу «Віра в люди
ну», (Висунутий Київським 
відділенням Спілки пясь-
Йу», (Висунутий і 
відділенням Спілки 
іменників! України).

3. Коротич Віталій Олек
сійович — за книгуеійович — за книгу поезій 
«Можливості». (Висунутий 
київським обкомом ЛКСМУ 
Та редакцією газети «Мо
лодь України»).

4. Яубківський Роман Ма- 
р’янович — за книгу поезій 
«Рамена». (Висунутий Львів
ським відділенням Спіл
ки письменників України 
та Львівським обкомом 
ЛКСМУ).

5. Лупім Олесь Васильо
вич — за'і<нигу віршів «Пе
ревал» і «Голос». (Висуну
тий редакцією журналу «Ук
раїна» та [редакцією щоріч
ника «Нау&а і культура»),

6. Сингашський Микола 
фодоровЦч — за книги аір- 
шк) «Вогневиця», «Поступ», 
(бисунутий; Республікан
ською бібліотекою УРСР 
ІМ. КПРС,: Київським міськ
комом ЛЙСМУ та Перво- 
майським райкомом ЛКСМУ 
Миколаївської області).

7. Третьяков Роберт Сте
панович — за книгу вибра
них віршів «Поезії». (Висуну
тий Харківським відділен
ням Спілки письменникі 
України та Харківським о 
комом -ЛКСМУ).

б. Юхимович Васил 
КИЧ —- за книги .............. .
Штилях сплять прибої», «На 
Гірділлі — весілля». / (Вису
нутий редакцією Власної 
Газети «Київська раода» 
та редакцією Івано-Франків
ської обласної молодіжної 
(■азети «Комсомольський 
Прапор»), і

В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬО 
Літератури для дітей 

ТА ЮНАЦТВА:
5. Вально Іван Васильо

вич — за документальну по
рість «Куди летиш, журавли
ку?». (Висунутий Спілкою 
журналістів >УРСР, нзукозо- 
'^осліднЯм інститутом педа
гогіки Міністерства ослі ги 
УРСР, Вінницьким обкомом 
’ЛКСМУ).

2. Білоус Дмитро Григоро
вич — за збірку поезій для 
дітей «Турботливі друзі», 
ґІоему «Сад-‘на Лисій горі»., 
(Висунутий Київським відді
ленням Спілки письменників 
України, редколегією газе
ти «Зірка», Республіканським 
учбово-методичним кабіне
том естетичного виховання 
дітей Міністерства освіти 
УРСР).

3. Чалий Богдан Йосипо
вич —•_ за поетичні книги 
Для дітей «Ласкаво проси
мо», «Як Барвінок та Ромаш- 
йа у омрій літали» та «Бар
вінок і весна». (Висунутий 
видавництвом «Веселка», 
редколегією журналу «Піо- 
Йерія», Київським палацом 
піонерів та школярів).

8 ГАЛУЗІ МУЗИКИ:
1. Варменич Володимир 

Миколайович- — за цикл 
Пісень про партію та комсо
мол, молодіжні пісні, (Вису-

нутий редколегією журналу 
«Радянська жінка»). ’

2. Філіпенко Віталій Арка- 
дійович — за збірник пі
сень «Світанки Вітчизни», 
сонату для фортепіано, при
свячену 50-річчю Ленінсько
го комсомолу, ' поему-кон- 
церт для скрипки з орке
стром. (Висунутий Спілкою 
композиторіз України).

3. Шамо Ігор Наумович — 
за збірки пісень «Країна 
комсомолія», «Пісні про 
юність, дружбу і любов». 
(Висунутий Міністерством 
культури УРСР, видавни-

. цтзом «Музична Україна», 
коамтєтом комсомолу Київ
ського заводу «Ремточмеха- 
ніка»).

1.

«у

3 ГАЛУЗІ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА: 
Вінайкіи Василь Павло

вич — скульптор, Гречаник
Віктор Васильович — скульп
тор, Сидоров Костянтин 
Олександрович — архітек
тор. За створення пам'ятни
ка воїнам, радянським гро
мадянам, військовополоне
ним солдатам і офіцерам 
Радянської Армії, які заги
нули у 1941 — 1943 роках 
а боротьбі з німецько-фа
шистськими окупантами,спо
рудженого в Дарницькому 
районі м. Києва. (Висунуті 
Міністерством 
УРСР).

2. Скобліноо 
авлович — за

скульптурних портретів мо
лодих героїв-ко?лсол\ольців, 
визначних історичних осіб, 
діячів літератури. (Висунутий 

г Київським відділенням Спіл
ки художників України).

3. Чеканюк ВІлен Андрі
йович — за цикл художніх 
полотен, присвячених ра
дянській молоді. Ленінсько
му комсомолові (1958 
1971 р.). (Висунутий Спіл
кою художників України).
В ГАЛУЗІ ТЕАТРАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА ТА 
КОНЦЕРТНО- 

ВИКОНАВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ:

Творчий колектив

культури

Олександр
створення

Дні- 
театру 

їм. Ленін-

1.
пропетровського 
юного глядача 
ського комсомолу за поста
новку спектаклю «Бурею 
народжений». Режисер-по- 
становник Кононенко Гри
горій Йосипович. (Висунутий 
Дніпропетровським 
мом ЛКСМУ).

2. Вистава Житомирського 
обласного музично-драма
тичного театру ім. Жовтневої 
революції «Зачарований віт
ряк». Автор п'єси Стельмах 
Михайло Панасович.
сер-постановник 
талій Павлович, (Висунута 
Житомирським 
ЛКСМУ).

3. вистава Хмельницького 
обласного музично-драма
тичного театру ім. Петров- 
ського «Драматична пісня» 
(за мотивами роману М. Ос
тровського «Як гартувалася 
сталь»). Режисер-постаноз- 
ник Горчинський Анатолій

(Висунута 
обкомом

обко-

Режи-
Топок Bi-

обкомом

4. Заслужений самодіяль
ний ансамбль танцю УРСР 
«Юність» Палацу культури 
ім. Ю. Гагаріна Львівського 
облуправління професійно- 
технічної освіти — за висо
ку виконавську майстерність 
та велику роботу по пропа
ганді українського танцю
вального мистецтва. Висуну
тий Державним комітетом 
Ради Міністрів УРСР по про
фесійно-технічній освіті, мо
лодіжною редакцією Рес
публіканського телебачен
ня, Львівським обкомом 
ЛКСМУ).

5. Ансамбль пісні і танцю 
Червонопрапорного Чорно
морського флоту — за ви
соку виконавську майстер
ність та активну роботу по 
патріотичному вихованню, 
пропаганді музичної куль
тури, хореографічного мис
тецтва серед моряків Чор
номорського флоту та моло
ді республіки. (Висунутий 
Севастопольським міськко
мом ЛКСМУ, Кримським 
обкомом ЛКСМУ, редколе
гією газети «Комсомольское 
знамя»),

6. Іщенко Андрій Вене
диктович — за високу вико
навську майстерність та про
паганду серед молоді кла
сичної і сучасної радян
ської музичної культури. 
(Висунутий Київським дер
жавним академічним теат
ром опери і балету УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, редколе
гією журналу «Україна»).

7. Лотоцька Наталя Васи
лівна — за високу виконав
ську майстерність та ви
конання ролей Слі —- у ви
ставі «Сторінки щоденника» 
О. Корнійчука і Галини — у 
виставі «Вірність» М. Заруд- 
ного. (Висунута Київським 
державним 
українським 
театром ім. І. Франка, ком
сомольською організацією 
Київського заводу 
ська кузня»).

8. Роговцева Ада 
Тема — за високу 
ську майстерність, 
ня жіночого образу у кіно
фільмі «Салют, Маріє!» та 
значну громадську роботу 
по комуністичному вихо
ванню молоді. (Висунута 
Київським обкомом ЛКСМУ).
8 ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФІЇ:

1. Кузнецов Владлен Ми
колайович — за створення 
сценаріїв і текстів до філь
мів «Партія і народ — єди
ні». «Вирок виносить істо
рія», «Таємниця алмазу». 
(Висунутий Спілкою кінема
тографістів України).

2. Олялін Микола Воло
димирович — за високу ви
конавську майстерність та 
створення провідних ролей 
у кінофільмах Визволення», 
«Дума про Британку», «іду 
до тебе». (Висунутий Спіл
кою кінематографістів Ук
раїни, Київським обкомом 
ЛКСМУ).

3. Шкурін Віктор Георгі
йович — за створення хро
нікально - документальних 
фільмів «Рік народження — 
1918-й», «Український квар
тал», «Завжди напоготові», 
«Десант у безсмертя». (Ви
сунутий Спілкою кінемато
графістів України, Коміте
том по кінематографії при 
Раді Міністрів УРСР).

комсомольській премії їм.

академічним 
драматичним

«Ленін-

Микола* 
виконав- 
створен-

Аркадійович.
Хмельницьким
ЛКСМУ та редакцією Хмель
ницької обласної комсо
мольської газети «Корчагі- 
нець»). • г ♦;

Комісія ЦК ЛКСМУ по республіканській ___ _______ ____ ________
М. Островського о галузі літератури і мистецтва звертається до комсо* 
польських організацій, творчих Спілок, колективів і установ, широкої громад* 
сько^ті республіки з проханням взяти участь в обговоренні перелічених творів 
літераторів та митців, окремих колективів,

відгуки, зауваження, пропозиції та матеріали громадського обговорення 
слід надсилати до 1 червня ц. о. на адресу? ,»

Київ, Радянська площа, І, ЦК ЛКСМУ» комісії по республіканській 
комсомольськії'^ премії 1м0 М( Островського а галузі літератур:# І мистецтва, 

І

слід надсилати до 1 червня ц. п. ла 
Київ, Радянська площа, ї, ЦК
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ПРО НАШУ МРІЮ

На фото: учні Знам’янського технічного училища № 2 зустрілися з •випуск
никами, які працюють зараз в локомотивному депо.

ДОРОГА РЕДАКЦІЄ!
Мол мрія — працюва

ти машиністом чи поміч
ником машиніста на теп
ловозі. Де можна опа
нувати цими та іншими 
спеціальностями заліз
ничника?

Сергій ГРИЦЕНКО.
м. Долинська.

поклик
ДАЛЬНІХ 

ДОРІГ
Якщо В людському ПОТОЦІ ВИ зустрінете людину у форменому 'У ' 

лізннчника, з невеличким чемоданчиком в руках, знайте н з д ... ,5_. 
манить незвідана далина. Він завжди в дорозі, і під перегук ваг * .:
пишеться нелегка, але цікава біографія тих, хто обрав собі цю -<-:•• -

А починається вона з навчальних класів та лабораторій технічного учили 
ща. Наша розповідь про одне з них — Знам’ядське технічне училище л —

ПРО НАШУ ГРУПУ
Пройшло півтора року від того дня, 

коли я і мої подруги вперше пере
ступили поріг нашого училища. Мож
ливо, це зовсім мало. Але скільки 
пережито за цей час, скільки було 
радості й хвилювання!

З дитинства уявлення про майбут
ню працю в мене було різним. Але 
і тоді й зараз роботу залізничника я 
вважала і зважаю по-своєму роман
тичною, цікавою. Тільки зараз до 
цього додалася впевненість у тому, 

• що вона ще й дуже відповідальна, 
потрібна людям. Вдень і вночі не зу
пиняється рух поїздів. Поспішають 
вони а усі кінці нашої Вітчизни. І Й 
горджуся тим, що зозсім скоро буду 
брати участь у цьому русі, що нага
дує налагоджену дію годинникового 
механізму. Але поки що у мене і 
моїх подруг с найголовніше завдан
ня. Незабаром — державний екза
мен.

Зараз, напередодні оипусну 
частіше згадуються будні нашої гру
пи А згадати є що. Наша вісімнадця
та протягом усього часу навчання 
була дружною, по-справжньому това
риською. Ми завжди разом, а це допо
магало нам бути першими в навчанні» 
праці, відпочинку, при здачі ломім- 
сьного заліку. Більшість учнів у кас 
має добрі І відмінні оцінки. Наша гру
па організовувала І проводила читацьку 
конференції, вечори відпочинку « 
«вогники», а наша номамда Коо сі у* 
сар» відома всьому місту.

Нам хотілося якомога більше взна
ти, побачити, зробити щось самим. В 
усіх справах нам допомагало наша 
молоде комсомольське аавзяття » 
зогник. Були з нас і неприємності 
сумніви, розчарування. Але » хоро
шому колективі, як і а хорошій сім ц 
де тобі завжди допоможуть, підтри 
мають в хорошій спразі — всі труд 
нощі долаються.

л. УДОВИЧКО, 
учениця групи № 18.

Ще сидячи за шкільною партою, я 
з завмиранням серця слухав гудки 
поїздів. Вже а той час мене приваб
лювали могутні сталеві машини. Що 
хлопчаком вирішив стати залізнични
ком. З мрією дитинства я не розлу
чився і, відслуживши а Радянській 
Армії, вступив до Знам’янського тех
нічного училища № 2, за яким надій
но закріпилася слава: «кузня кадрі» 
для залізничного транспорту». В пер
ший же день в училищі, під час про
ведення Ленінського уроку, познайо
милися ми з випускниками училища, 
які розповіли нам про його історію, 
його славні традиції.

З початком навчання учні нашої 
групи зразу ж подружились. Разом 
готуємо уроки, допомагаємо відстаю
чим, разом відпочиваємо, беремо

участь • художній : самодіяльності, 
спортивних змаганнях.

Зараз ми закінчуємо теоретичний 
курс навчання і проходимо виробни
чу практику в Знам'ямському локомо-з 
тивному депо. Ми своїми руками ре
монтуємо тепловози і електровози. Е 
дуже приємно, дивлячись на відре
монтований локомотив, усвідомлюва
ти, що тут є частинка і твоєї праці.

Закінчивши навчання, ми віллємося 
» ряди славних залізничників. ( хоч 
трохи сумно буде прощатися з учили
щем, з викладачами, оса ж ми з не
терпінням чекаємо того часу, чекаєм® 
здійснення своєї мрії.

М. РАССОМАХА, 
секретар комсомольської орга
нізації групи № 7.

ПРО НАШУ СІМ’Ю
Шлях в училище завжди відкритий для тих, хто любить прашо кого ппк* 

виблює наша професія. Говорячи мовою працівників транспорту іпп 
юнаків і дівчат відкрита «зелена вулиця». ішиїл

Розвиток училища нерозривно зв'язаний з розвитком залізничного тмч 
спорту. Ми починали з підготовки ковалів, кочегарів, котельників А зяпяї • 
Зпам ямському ТУ № 2 оволодівають професіями електромеханіків помічників 
машиністів і чергових по станції, слюсарів по ремонту локомотивів і моит2 
контактної мережі. За роки свого існування училищем підготовлено б-ииьдо 
15 тисяч робітників для сталевих магістралей країни ' °-и'я«о

- ,Мн ™РДИМОСЯ ім.спами йаших випускників, які відомі не лите в нашому 
МІСТІ, а й далеко за ного межами. Депутат Верховної Ради СРС» 
електровоза В. М. Мамай, делегат XXIV з’їзду КП України масіччьЛ‘^І 

. воза Н. А. Ткаченко, Герой Радянського Союзу В. М.‘ Галущи^І 
починали свій шлях тут в стінах нашого закладу. ■> - ' іиш «■

За підсумками соціалістичного змагання, училище вже той 
чЖЖ4““ “»«•»“" Червоним прапором області вдряК 

планів». ’’ н * учщда у вибіганні наших

хто їх адЖ?ЛНКа “Ідт!даль"кть = 1 хто дає >МфІЯ р ва 

директор Знам-япсьаого •
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ПРИМНОЖИМО
СЛАВУ

(Закінчення).
Введення нового комплексу ГПО від

криває по суті нову сторінку діяльності 
комсомольських організацій щодо фі
зичного та воєнно-патріотичного аихогчн- 
ня молоді. Він буде активно використову
ватися для поліпшення всієї спортивної, 
туристської, оздоровчої роботи серед 
робітничої, сільської та учнівської моло
ді, для масового залучення молоді в ря
ди ДСТ, ДТСААФ, в регулярні заняття в 
спортивних секціях, воєнно-технічних 
гуртках., курсах цивільної оборони.

ЦК ЗЛКСМ спільно з ВЦРПС, спортко- 
мітетом СРСР та ЦК ДТСААФ прово
дять, починаючи з березня нинішнього 
року, всесоюзний екзамен комсомольців 
та молоді, піонерів та школярів з нор
мативів ГПО. Такі екзамени не раз про
водились і показали себе на практиці 
як ефективна форма роботи по залу
ченню молоді до занять фізичною куль
турою та спортом, підвищенню її воєн
но-технічної підготовки.

В ході нинішнього екзамену будуть 
широко практикуватися зимові та літні 

і багатоборства, організовуватимуться зма. 
1 гання по здачі норм ГПО, присвячені 
8 пам’ятним та знаменним датам, огляди-

конкурси комсомольських організацій на 
кращу організацію роботи по новому 
комплексу. '

Робота комсомолу по залученню ши
роких мас молоді до здачі норм нового 
комплексу ГПО повинна стати одним з 
голоаних напрямків підготовки юнаків 
до служби в Радянській Армії та Воєнно- 
Морському Флоті, Комсомольські орга
нізації і надалі будуть активно співро
бітничати з комітетами ДТСААФ у про
веденні спартакіад призовної та допри
зовної молоді, сприяти поліпшенню по
становки початкової воєнної підготовки, 
розширенню сітки аоєнно-спортианих 
таборів, воєнно-патріотичних шкіл та 
об’єднань.

Спільно з профспілковими, фізкуль
турними та дтсаафіаськими організація
ми комітети комсомолу повинні визна
чити свою конкретну участь в створенні 
та благоустрою комплексних та спортив
них споруд, будинків оборони, стрілець
ких тирів та інших об'єктів фізичної та 
воєнно-технічної підготовки, а також а 
підборі та підготовці інструкторсько- 
викладацьких кадрів.

Важливе місце в діяльності комсомоль
ських організацій посяде організаційно- 
пропагандистська робота по впровад
женню нового комплексу. На республі
канських з’їздах, крайових та обласних 
конференціях, на міських і районних на
радах комсомольського активу, зборах, 
в перзинних організаціях необхідно об
говорити завдання комсомольських орга
нізацій а зв'язку з введенням нового 
комплексу ГПО.

ФЕСТИВАЛЬ УСНОЇ 
НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

АПН.

У Хабаровську в Палаці 
культури профспілок днями 
закінчився другий крайовий 
фестиваль усної народної 
творчості.

Це свято, в якому брали 
участь близько 100 чоловік, 
присвячене 50-річчю звіль
нення Далекого Сходу від 
інтервентів і піввіковому 
ювілею створення Радян
ської держави. Тут буз ши
роко представлений фольк
лор малих народностей, які 
населяють цей край: нанай
ців, ульчів, удегейців. В ба
гатьох селах, де вони про
живають, постійно діють са
модіяльні художні колекти
ви, учасники яких збирають 
і обробляють старовинні і 
сучасні пісні, казки, вивча
ють і виконують народні 
танці. Вони намагаються все
бічно відтворити особливос
ті побуту, звичаїв, обрядів 
свого народу.

На знімку: учасники фес
тивалю виконують танець 
«Ведмежа свято» народу 
ульчів.

Фото В. Волошенка. 
(АПН).

Думки, відгуки, рецензії
Т> СВІТ! ще й досі точаться 

суперечки, Одні стверд- 
створив

*•' суперечки, Одні 
жують, що людину 
бог, інші ж доводять, що люди
на створила бога. Ми, зрозумі
ло, переконані а останньому 
твердженні. Драматург І. Шток 
та студенти — члени театру ес
традних мініатюр Кіровоград
ського інституту сільськогос
подарського машинобудування 
теж не »загаються у виборі аль
тернативи, та вони вирішили 
довести це, ідучи, як кажуть 
математики, від зворотного. І 
з'явилась на сцені СТЕМу «Бо
жественна комедія».

Нехай бог створив світ. Ало 
ж як поспішав вельмишанов
ний Творець! Саме в госпіш- 
ності і прорахувався всевишній. 
Слабкохарактерний Адам ви
явився геть не схожий на «царя 
природи», Єву ж легко споку- 
гив покуштувати яблуко із за
бороненого дереза не досить 
позитивний ангел Д.

Ну, а ідалі зи знаєте. Адама і 
Єву з раю попросили. Дозе- 
лось хліб в поті лиця свого до
бувати.

А коли б Творець не показав 
на двері пралюдям? Все одно 
вони з раю втекли 6. Надто 
велика там панувала нудьга.

е «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» НА ІНСТИТУТСЬКІЙ СЦЕНІ
Райська атмосфера для справж
ніх людей протипоказана.

Ми ж цілком схвалюємо те, 
що Творець виставив Адама та 
Єву з Едему. Мабуть, дякуючи 
саме цьому, няні маємо мож
ливість бачити таку чудозу

потрапити на прем'єру (а то 
було не так легкої), надовго 
запам’ятають цю постановку. 
Адже в ній не було жодної ре
пліки, яка б примусила посміх
нутись хоч трохи скептично. 
Міцні стіни інституту зривались 

річ — постановку на сцені сту- від оплесків. А студенти — гля- 
дентського театру веселої ко
медії — справжнього фейер
верку гумору, веселощів та та
ланту.

Один бог (О. Котликов) знає, 
скільки праці довелось доклас
ти до цього спектаклю, сил та 
енергії режисеру, художнику, 
музикантам та аматорам. Ви
ставу готували близько трьох 
місяців. Потім була пре/л'єрз. 
А на носі «висіла» сесія. Адже 
колектив — студентський.

Наступна зустріч глядачів із 
театром відбудеться через 
кілька місяців. Спектакль «Бо
жественна комедія» театр пла
нує показати на «Театральній 
весні». Та всі, кому пощастило

дачі досить вимогливі.
Тими небагатьма спектакля

ми, що були поставлені від дня 
свого народження, театр виро
бив власний стиль. Він — у 
щирості гри акторів та в режи
сурі. Що таке талановита ре
жисура? Це — винахідництво 
плюс такт постановника. Все це 
і бачимо в основі студентсько
го спектаклю.

Майже всі ропі зіграні май
стерно, зі смаком. В спектаклі 
зайняті аматори, які вже грали 
о інших виставах. Ігоря Фурма- 
нова та Антоніну Брус пізнаєш 
відразу. Але і нозачки діють 
добре: Євген Солових, Аркадій 
та Олександр Примотати зумі- 

ли створити абсолютно різно
характерних ангелів у досить 
одноманітних ролях, а Творець 
Олександра Котликоез — 
хвалькуватий дідок, що взявся 
за створення світу, не проду
мавши цього заходу до кінця. 
Та коли господь зробився бать
ком, сталось чудо. Він любля
чий, турботливий, хоча і не 
розуміє сучасних запитів моло
ді. Творець викликає у глядача 
цілу гаму почуттів — і сміх, і 
незадоволення, і співчуття.

Пам’ятаєте Демона, якого 
створив Врубель? Гордий дух, 
проклятий, але на скорений. 
Демон, якого грає ігор Фурма
нов, зовсім не схожий на сво
го живописного прототипа. 
Це — хитрий пронирливий чо
лов’яга, здатний на підлість ра
ди поліпшення стосунків із 
Всевишнім.

Ігор Фурманоз зіграв ужо 
кілька ролей — а основному, 
а чеховських мініатюрах. Але 

роль Демона а останній коме
дії —• то, мабуть, найбільш до
вершена робота актора-сгу» 
дента, 3 дня створення людини 
минуло близько ВОСЬМИ тисяч 
років. В усякому разі, тан 
стверджує церква. Але Адама 
та Єау, так яскраво намальо
ваних І» Штоком та втілених на 
інститутській сцені Олексан
дром Ляшениом і Антоніною 
Брус, незважаючи на їх до
сить давній вік, цілком можна 
вважати нашими сучасниками. 
У них — зозсім не набожний 
склад думок, їм хочеться біль
ше знати всяких «чому». Та і » 
жилах тече Не вода. Вони здат
ні кохати, а заради того і хліб 
потом заробляти.

Є й огріхи в спектаклі, зокре
ма штучність у грі деяких ама
торів. Та хочеться сподіватися, 
що це зникне через кілька 
спектаклів, коли вистава, як 
кажуть, «обкатається».

М. ВІДЕНКО.

В ГОСТЯХ У САМОДЄЛКІНА
Головне, що все виготовлено 

жовтенятами і надіслане на 
виставку жовтенятської твор
чості з Палац піонерів, дужа 
сподобалося Самодєлкіну, а, 
звісно, він майстер на всі 
руки.-

На виставці було представле
но більше 200 робіт: іграшки, 
малюнки, різноманітні вишивки. 
Самодєлкін був прямо таки з 
захопленні від цікавих робіт Во
лоді Буравченка та Славика По
пова — з СШ N2 3, Оленки 

Рудько, Віті Слюсаренкз та 
Люди Найко — з першої шко
ли, Інги Грідіної і Тані Волоіии- 
ної — з школи № 21 та бага
тьох інших. Про це він сказаз 
жовтенятам, похвалив за їх 
уміння і подякував за цікаву 
виставку.

А потім Самодєлкін вирішив 
усім показати своє господар
ство. Воно в нього досить вели
ке. Скрізь жовтенят чекали піо- 
нери-інструктори, які вчили 
своїх маленьких друзів шити, 

клеїти, виліплювати, майструва
ти. В цеху «М'якої іграшки» 
інструктори, разом з керівни
ком гуртка 3. П. Шостак, орга
нізували виставку іграшок, які 
виготовили гуртківці, навчили 
жовтенят робити викрійки та 
шити м'які іграшки.

Малюкам сподобалася иСтан- 
ція юних ракетомоделістів», 
вона була схожа на справжні
сінький космодром, цех «Юних 
умільців», де чого тільки не 
побачиш..,

Спеціально в цей день в 
бібліотеці Палацу піонерів буз 
відкритий відділ по виготов
ленню книжок-малюків. Заві

дуюча бібліотекою Л. І. Пали
вода розпозіла жовтенятам про 
книги, про то, як їх слід читати 
І берегти, а піонери навчили 
жовтенят робити книжки-ма- 
ЛЮКИ. : ■

Найцікавішим було змагання/ 
в якому визначився той, хто 
найкраще знає правила вулич
ного руху. Іграшкові автомобілі 
рухалися по підлозі кімнати, 
яка правила за вулицю. Рух на 
ній регулював світлофор.

10. БОРОШНА, 
завідуюча масоаим відді
лом Палацу піонерів, 
м. Кіровоград.

ПЕКІНСЬКИЙ ВІЗИТ
незважаючи на масові чистки й арешти 
в країні після зникнення міністра оборо
ни Лінь Бяо з політичної арени.Зарубіжна преса підкреслює, що по
їздив президента США в Китай стала 
можливою тільки внаслідок зміни в кур- 

йяйійг:лда»л - а* 
и^птВЗЕЛІНЮЗаТИСЯ лише в той момент, 
ноли • "°"'^.^ьи25ара,і“иел!<<>ПгоРСою"у 
ГоониЬО’яРлиЖнуре на РОІКОЛ революцій. 
НОГО і ВИЗВОЛЬНОГО руху*« й Р Н|К<

Сам візит почався 3 п^и03музолами 
сона Мао Цзе”Дуно 'пост» благословив газети «Вашингтон пост», о« • шд , 
«потенціальне примирення» мі 
И"пот!я відвулия Кілька X''

У кожного свій будівельний 
матеріал/. Мишковий тато — він 
будівельник — зводить високі 
будинки о цегли, тато Юрка 
має справу з металом, — він 
працює ц'а заводі токарем. А 
Мишко та Юрко, як і зсі їхні 
друзі —школярі-жовтонята. і 
вони теж будують, складають, 
вирізують; Майже так, як і їх
ні батьки,.Ось хіба що матеріа
лом їм служить пластилін, кар
тон, папір та розміри не такі 
великі. Але то вже інша справа.

3 21 по 27 лютого президент США 
н. Ніксон перебував з візитом у Китаї, 
оридаі сторони старанно готувалися до 
йому*’ * Нв ТІЛЬКИ в план| дипломатик« 

власті заели в дію особливу 
*апо6?гтиУ« безпеки» з 300 пунктів, ЩО? 
»-нстоаи1п2яь"иким «недозволвним дв- 
Луач-ім;,.,4'* населення проти пред- 
ГОм22Нпли РазлЯчих КІЛ США, ЯНІ ПРОТИ» 
ТОЇ 30Р0ЖН»иРР?В0АИЛИ політику Відкри. Рвспубліни’иі Китайської Народної 
сьним впс пДДгорична заборона китаи- 
зидвита будЙД'Л’!’™ П'А мас візиту про» 
рігач*. а Пйиіиі пог"»оти Іноземні спостф» 
гр, що Мао рззц’ннли ян ознаку то« 
ряв частин’ 5 Раніше, яв довЬн Н’Р’вних <?!йськозих надріз,

"їй&рдакиих 
справ КНР цзІ-Пеи-фввм«

АМЕРИКАНСЬКОГО
В американо'нитайсьному комюніке, 

опублікованому після завершення зу
стрічей, говориться, що між керівни
цтвом Китаю І президентом США вста
новлено політичні контакти і проведемо 
«серйозні вичерпні І відверті розмови 
Щодо нормалізації відносин між США І 
КНР». Сторони погодились «підтримува
ти ці нонтанти по різних каналах, вклю
чаючи поїздки час оід часу в Пекін 
високопоставленого представника Сполу
чених Штатів для конкретних консуль
тацій з метою дальшої нормалізації в'Д- 

. ноенн між двома країнами І продовжен
ня обміну думками з питань, що станов
лять спільний Інтерес». ,

«США визнають, •— говориться палі в 
комюніке, — що всі китайці по обидва 
боки Тайзаньської протони вважають, 
що Інсуе тільки один Китай І що Тай
вань є частиною Китаю».

Щодо проблеми Індокитаю. Кореї та п 
ряді Інших питань у комюніке зафіксо- . 
оанр розбіжність точок зору. Аморйкан-

ПРЕЗИДЕНТА
сьяі оглядачі звернули увагу на те що 
китайська сторона не згадала о комюні
ке ні словом про підтримку боротьби 
арабських народів проти Імперіалізму « 
сіонізму.

Хоч в америнано-китайсьне комюніке І 
включено визнання сторонами відомих 
п’яти принципів мирного співіснування, 
світова громадськість, І насамперед краї
ни Азії, насторожено зустріли підсумки 
переговорів. На думну японської газет 
«Асахі»^ Вашінгтон І Пекін, замість тси 
го, щоб дати середнім і малим країнам 
можливість «самостійно вирішувати 
свою долю», прагнуть до взаємних угод 
за їх рахунок. «Американська сторона.-- 
преса підкреслювала, - намагається 
Г,Тп.?.?ити 3 Участю-Китаю ново співвідношення сил у світі». .

Час покаже, якими будуть практичні 
результати Шанхайського комюніке,

с. лосєв, 
(ТАРС).
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Р. ТУРБАЙ, В. ЦВЯХ.

А. КОРЕЦЬКИИ.

ПОПРАВКА

(М). 21.30 — 
трансляції 

Магомаева. 
Спортивний 

І. 22.35 — Но-

Ті, хто працює в м. Кіровограді, можуть здобути 
музичну освіту на вечірньому відділенні музичної 
школи. Якщо ж ви працюєте за спеціальністю, мо
жете подати документи на заочне відділення цього 
ж закладу. •

грама «Час». 
Продовження 
нонцерту М. 
(М). 22.15 —
щоденний. (М), 
вини. (М).

20 45 — «Турбота про зем
лю». (К). 21.00 - Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Квіти 
матері». Теленарис. (Уж
город). 21.40 — В. Поляков. 
«До запитання». Телеспек
такль. (К). 23.00 - Естрад
ний концерт, (Харків). 
23.30 — Вечірні новини. (Н).

ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА 9 30 - 

. Програма передач. (М). 9.35 
— Новини, (М). 9.45 — Для 
шнолярів. «Вогнище». (М). 
10.15 — «Літо в Бережках». 
Телевізійний художній
фільм. (М). 11.25 - Кольо
рове телебачення. «Співає

Êlgfo 'верцш<и^

Незабаром сповниться сімдесят років 
з дня народження видатного українсь
кого письменника, нашого земляка Юрія 
Івановича Яновського — автора «Верш
ників», «Київських оповідань» та інших 
чудових творів.

Нам пощастило зустрітися із матір'ю 
та сестрою Яновського, з письменника
ми, поетами, композиторами, які добре 
знали Юрія Івановича. В основу цих 
заміток і лягли їх розповіді, документи 
і фотографії.

ЩАС.1ІІВИГЇ РОЗДУВАТИ ПОЛУМ’Я»
Т> РАНЦІ ми знайомились з новобудо- 

вок> в Нечаївці. А вже під вечір вслу
халися у багатоголосся на вулицях Киє
ва, а згодом прямували мальовничим 
дачним містечком Ірпінь. Була саме та
ка пора, коли вулиці ще безлюдні.

Старенька бабуся, що зустрілася, по
радила Тургенівську шукати біля вокза
лу. Але там її не виявилось.

Виручила літня жінка; «Тургенівську 
треба? Сім’ю Японських шукаєте? 
їдьте до школи, а там — рукою пода
ти».

І ось ми на потрібній вулиці, біля 
будинку N9 49, що сховався в тіні вічно
зелених сосен. Хвилюємось, як то нас

хутко зіскочив на землю, назвався Ми
колкою. Видно, він звик до гостей, тож і 
сказав статечно, як дорослий: «Проходь
те, роздягайтесь, сідайте. Зараз при
йде бабуся, вона на подвір’ї порається».

«А може знову помилка, на туди заві
тали», — виникла тривожна думка, але 
не встигла утвердитись, бо на стіні в 
кімнаті помітили великий портрет Юрія 
Івановича. Зайшла не по роках струнна І 
жвава жінка. Гї привітна посмішка і по
гляд чимось нагадували вираз обличчя 
Юрія Івановича на портреті. Це була 
Олена Іванівна, сестра письменника. 
Познайомившись, ми почали розповіда
ти, що на батьківщині Юрія Івановича 
споруджується меморіальний музей. 
Олена Іванівна дуже зраділа цьому пові
домленню, почала жваво розповідати про 
свого брата.

Свої розповіді Олена Іванівна ілюстру« 
вала пожовклими від часу фотознімка
ми, які їй допомагав відшукувати чоловік 
Федот Петрович.

«Я молодша від Юрія на кілька років, 
але добре пам’ятаю село Маєрово, бу
динок на березі річки і садок навколо 
нього.

Народився Юрій 27 серпня 1902 року. 
Мама розповідала, що тоді довго спере
чалися, як назвати первістка. Дід, Мико
ла Максимович, запропонував назвати 
Юрієм. Мовляв, за писанйям Юрій — це 
хлібороб, сівач, а це ж найсвятіше ді
ло — засівати ниву».

Олена Іванівна примовкла, видно, зга
дуючи сиву давнину. Відомо, що Микола 
Максимович Яновський, нащадок слав
них запорізьких козаків, був розважли
вим гумористом, мав трохи землі, яку 
розділив між синами. Що нового до
дасть до його образу Олена Іванівна? 
Немов зрозумівши нашу думку, госпо
дарка взяла пожовтілий знімок і про
довжувала:

«Це фото зроблено в ті часи. У воло
хатій шапці — маленький Юрко, а по
руч я, ще менша. Мама розповідала, що 
Юрко дуже любив свого діда. І коли 
той подарував цю шапку, то Юрко не 
розлучався з нею ні вдень, ні вночі, ко
ли лягав спати, то клав біля себе».

Олена Іванівна тепло посміхнулася і 
змовкла. Нам згадався розділ «Дитин
ство» з роману «Вершники».

«І ось Данилио з прадідом Данилом ви
йшли з села, попростували в степ, про
сто на південь, перед ними розступила
ся голуба далина, виросли на південному 
обрії над далеким морем прекучеряві 
хмарин, мов ирайсвітнін вишневий роз
квітлий сад.

Прадід ішов і співав гайдамацької 
пісні про школяра — «аж ось іде шно- 
лярець польської натури, на йому шта- 
ни-шаровари свинячої шкіри», а Данил- 
ко брів, спостерігаючи, як неймовірно 
росли на небі білі вишневі дерева, аж 
перехилилися по цей бік, вітер і павітер 
дме там, у височині, обриваючи біле га
луззя розквітлих вишень.

Данилко заплющував очі перед таким 
височезним світом, коло такого старез
ного прадіда, що йде собі, і підспівує 
старих пісень; і повідає Данилкові казки 
й приказни, як зветься кожна траса і 
яка квітка на яку користь».

Ймовірно, що в образі діда Данила 
письменник втілив риси свого діда Ми
коли.

Цією думкою поділилися із Оленою 
Іванівною.
— Так, так, — хитнула головою і про
довжувала: — Ще зовсім малим Юрко 
любив ходити на кузню, де міг година
ми спостерігати за роботою сільського 
коваля-чародія.
|Т\ЕДОТ Петрович дістав з полиці тем 

автобіографій радянських письмен
ників, розгорнув його на 737-й сторінці, 
дб була закладка, і протягнув нам.

— Ось як сам Юрій Іванович згадував 
про це.

Читаємо:
« І яке то було щастя, коли хто-не- 

будь, піднявши мене на руки, роздував 
моєю маленькою рукою вогонь в купі

зустрінуть мати і сестра Юрія Івановича. 
Хлопчина років семи, усікшись на пар

кані, зорив у далину. Запримітивши нас, 
що невпевнено зупинилися біля хвіртки,

Господарка весь час хотіла нас почас
тувати, та ми перепрошували, так хотіло
ся більше дізнатися про Юрія Івано
вича.

вугілля. Тримаючись рукою за палку біля 
чорної руни дорослого, що піднімав ко
вальський міх, я був тан щасливий роз
дувати жарке полум’я, що могло спалити 
і залізо... Підрісши трохи, я перейшов до 
теслі. Він стояв у низенькій майстерні 
біля верстата і, приладнавши жовту 
дошку, стругав ЇЇ...»

Олена Іванівна мовчки увалено слідку
вала, як ми знайомилися із щирими ряд
ками Яновського, а потім продовжила:

— Сім’я у нас була велика, крім мене 
та Юрка — ще семеро дітей. Батько 
Іван Миколайович арендував землю у 
поміщика. Жилось сутужно. І коли дід 
по матері Мусій Семенович Здорик по
чав працювати у Єлисазетграді, то че
рез рік після смерті діда Миколи, в 
1909 році, забрав семирічного Юрка, 
щоб полегшити турботи сім’ї наших 
батьків.

До речі, прізвище Здорик від слова 
«здір», а то чомусь в ряді видань пишуть 
Зорин.

Ми з села Маєрово переїхали до Са- 
вичовки. Там я почала ходити до школи. 
Юрко там в школу не ходив, бо був у 
діда. Коли вчився вже у реальному учи
лищі, то приїздив на канікули.

Олена Іванівна подалз ще один зні
мок того часу:

— Це ось наше сімейство. Крайня 
праворуч — вчителька села Савичовки 
Ольга Андріївна Теплякова, родом з 
Кашири...

Як багато ще б хотілося запитати, але 
час пізній. Прощаємось, щиро вдячні 
добрим господарям.

Кіровоград — Ірпінь.

На фото вгорі: Юрко ЯНОВСЬКИЙ 
□ дитинстві. Внизу — сім’я Яновських, 
крайня праворуч — вчителька О. А.ТЕП- 
ЛЯКОВА.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ
Прошу через газету подякувати кондуктору 

‘Л. Совенко — за чуйність до пасажирів. Зі мною 
стався сердечний приступ. Вона не розгубилась, ра
зом з водієм негайно доставили мене в лікарню. Те
пер я почуваю себе добре.

«ІІОПАПЧУК, житель села Софіївкн Новомнр« 
городського району.

Дорога редакціє!
В зв'язку з капітальним ремонтом житла мене пе

реселили на Комуністичний проспект. Самому мені 
тяжко обійтися: я на пенсії. Крім того, в мене втра
чений зір.

Я звернувся до директора школи № 34 за допо-

могою. Дуже вдячний йому, а також учням 10 та 
7 < б» класів.

м. Кіровоград.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ
Жителі села Богданівни Знам’янського району 

скаржаться, що вони вдень не можуть дивитися те
лепередач через відсутність електричного струму.

Цю скаргу адресуємо Знам’янському відділенню 
«Енергозбуту».

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ
Нещодавно я прочитав про те, що в обласних 

центрах повинні бути заочні або вечірні музичні 
школи, де можна одержати музичну освіту без від
риву від виробництва.

ІІроіиц повідомити, чи є такі школи в м. Кірово- 
граді. ПЕТРОВ.

У минулому номері газети ня четвертій сторічні 
з технічних причин у СПІВЧУТТІ С І. РусаковіII допу
щено помилку. Третій рядок співчуття слід читати: 
•/...секретареві Гайворойського райкому комсомолу—» 
і далі за текстом.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 6 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.50 

Для шнолярів, «Птахи з 
весни до весни». (М). 16.15 
— «Поезія Миноли Тихоно
ва». (М). 16.55 — Програма

пеоедач. оголошення, пого
да. (Кіровоград). 1І.00 - 
Алл дітей. ^Шляхами ге
роїв» (Львів). 17.30 - «Від 
понеділка до понеділка». 
(Н). 17.45 — За накреслеи- 
нями XXIV з’їзду НПРС. 
«Подорож у п’ятирічку». 
(К). 18.00 — *Двиьв?2
днем». (Кіровограді. 18.40 
— «Запрошення ДО 
му». (Кіровоград). 19.00 — 
Вісті. (К). 19.30 — Концерт 
народного артиста Азер
байджанської PCP М. Ма
гомаева. Трансляція з кон
цертного залу ім. Чанкое- 
сьного. (М). 21.00 — Про-

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55
— Для школярів. «Вогни
ще». (М). 17.25 — «Книгар
ня*. (М) 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «Ленінський
університет мільйонів». 
(М). 48.40 — дЛя дітей. 
Мультфільм. (М). 19.00 — 
«Світ соціалізму». (М). 
19.30 — Нонцерт. (К>. 20.30
— «На добраніч, діти!».(К).

[< АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
І «МОЛОДОЙ КОММУНАР, орган Кировоградсного 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград,
>16050 ГСП, Ніровоград-50, вуп. Луначарського, 36,

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком- 
■ гомельського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від- 
* ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

! БК 05055. Індекс 61 197

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

В. Норейиа». 11.55 — «Ша
хова школа». (М). 12.55 — 
Прем’єра телевізійного до
кументального фільму «Ку- 
риловсьн) налачі». (Сара
тов). 13.30 — Спортивна 
гімнастика. Матч СРСР — 
Угорщина. (Передача з 
Угорщини). 14.30 — Нови
ни. (М). 45.55 -— Програма 
передач. (М). 16.00 — «Один 
день районної Ради». На
вчальна передача з сус
пільствознавства (М) 16 п0 
— Для школярів. «Музика 
народів СРСР». 16.55 — 
Урочисте засідання, при
свячене Міжнародному ж|- 

8 б«рєзня. 
Святиовии концерт. Транс, 
ляція з Великого театру 
Союзу PCP. в перерві — 
програма «Час». (М). 21.50 
~- В ефірі ■— «Молодість». «Ану, дівчата!». (М), и

ДРУГА ПРОГРАМА. 1100 
— Телевісті. (К). 11.15 — 
Телефільм «Крила». (Ю* 
11.35 — Шкільний екраг?» 
Фізика для учнів 9-го яла» 
су. «Зріджені гази та ЇХ 
застосування». (К). 12.10 —і 
Художній фільм «Сон», (п). 
16.55 — Наша афіша. (В)» 
17.00 — Урочисте засідай« 
ня і концерт, 
Міжнародному 
дню 8 Березня, 
пі — Вісті. (К). 
«На добраніч, 
21.00 — Телефільм «Гумо« 
рески Валентина Катаева1*« 
(Н). 21.45 — Програмі»
«Час». (М). 22.15 — Нон» 
церт оркестру народних 
інструментів Будинн^пул»^ 
тури ім. Жданова.' (Дс* 
нецьк). 22.45 — «Майстри 
веселого цеху». (К). 23.45 -і 
Вечірні новини. (К).

присвячені 
Жіночому 
В перер« 

, 20.45 —-
діти!». <Ю«
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