
ПАЛКИЙ ДЕЛЕГАТАМ
XVIII обласної комсомольської конференції!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАПТЕСЯІ

бе-

СУБОТА, 12 січня 1974 року
доку-

сома аксну
планів, 

мо
ГАЗЕТА ВІІХОДиТЬ 3 1939 РОБУ.

СЬОГОДНІ В КІРОВОГРАДІ 
ВІДКРИВАЄТЬСЯ ОБЛАСНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

будіндустрія» Данило Бон
дар і Василь Налигач. За
лізобетонні конструкції 
доставляють вони на удар
ну всесоюзну комсомоль
ську будову — КамАЗ. З 
випередженням на 4 дні 
працює недавно створена 
комсомольсько - молодіж
на бригада дільниці N2 1 
заводу твердих сплавів.

Відповідальні і напру
жені завдання ставить 1974

творчих можливостей 
юнаків і дівчат. Всю
ди в місті, як і в об
ласті набирає роз
маху рух за прийнят
тя зустрічних комсо
мольських
Комсомольці і 
лодь, як в роки пер
ших п'ятирічок, 

руть зобов'язання 
значно вищі, ніж до- 
ведені плани. На Все- ___

делега- 
комсо-

ИНУЛИ перші дні чет
вертого року п’яти

річки. Для комсомольців 
і молоді Світловодського 
району вони стали почат
ком ударної трудової вах
ти. Всім серцем сприймає 
кожен Звернення Цент
рального Комітету КПРС 
до партії, до радянського 
народу, конкретним ділом 
прагне відповісти на палко 

іслово партійного 
мента.

Сьогодні серед 
тів XVIII обласної
мольської конференції ба- 

і тато тих, для кого комсо
мольський значок став 
символом натхненної пра
ці на благо Батьківщини, 

З якими ж здобутками 
прийшли до комсомольсь
кої конференції молоді 
світловодці?

Перші трудові рапорти, 
які надходять в міськком 
комсомолу, говорять про 
загальний настрій напруги 
і діловитість. Поїхали у 
далекі відрядження комсо- 
мольці-водії укрупненого 
автотранспортного госпо
дарства виробничого об’
єднання «Дніпроенерго-

ВІД кожного
ПРАЦЯЇДАРНА

Ціна 2 коп.

ЛАНКИ ВИСОКИХ 
ВРОЖАЇВ

Закінчилася комплектація 
комсомольсько - молодіжних 
ланок по вирощуванню ви
соких врожаїв кукурудзи. 
В нових колективах молоді 
хлібороби, підтримуючи по
чин передових кукурудзово- 
дів області — «на сто гек
тарах по сто центнерів», 
взяли підвищені зобов’язан
ня на 1974 сільськогоспо
дарський рік. Ланка Олек
сандра Куленка з колгоспу 
імені Щорса зобов'язалася 
по сто центнерів кукурудзи 
в . -------•
в

В. ПЕТРАКОВ, 
перший секретар Світловодського МК ЛКСМУ, 

союзних комсомольських 
зборах «Ударною працею 
і відмінним навчанням оз
наменуємо визначальний 
рік п’ятирічки» комсо
мольсько-молодіжна змі
на В. Г. Філіппооа із заво
ду чистих металів імені 
50-річчя СРСР запевнила, 

поліпшення організації ма- щО річний план виконає 
сового соціалістичного д0 дня присвоєння комсо- 
змагання, . перевіреного . ... ,
засобу виявлення нових (Закінчення на 2-й стор.).

рік перед молодими ви
робничниками і хлібороба
ми нашого району. На
пружені, але цілком ре
альні. Бо на кожному під
приємстві, на кожній діль
ниці і на кожному робо
чому місці є ще чимало 
резервів. Це, по-перше,

зерні виростити на площі 
175 гектарів.

в. пєєв, 
зав. відділом комсо
мольських організа
цій Ві.іьшанського РК 
ЛКСМУ.

ЗА ВРОЖАЙ -74.

Є ЩЕ РЕЗЕРВИ У ПОЛІ

НА заклик Центрального Комітету КПРС
— ознаменувати четвертий рік п’яти

річки новими успіхами у виконанні рішень 
XXIV з'їзду КПРС — комсомольці і мо
лодь області відповідають натхненною пра- 

’ цеіо, комсомольсько-молодіжні колективи 
тракторних бригад беруть напружені зуст
річні плани, укладають договори па трудо
ве суперництво.

Члени наших комсомольсько-молодіжних 
колективів, як і всі комсомольці і молодь 
КІровоградщнни, сприйняли Звернення ЦК 
КГ1РС до партії, до радянського народу як 
конкретну програму дій. Укладаючи договір 
на трудове суперництво, зазначаємо, що на
ші колективи успішно виконали соціалістич
ні зобов’язання третього, вирішального ро
ку п’ятирічки. Проте є ще у поля резерви! 
І ми їх повинні використати.

Ми розуміємо, що все, чого досяглн сьо-

• Відкритий лист членів 
комсомольсько - молодіжних тракторних 
бригад до молодих хліборобів області

годні і чого доб’ємося завтра, залежить від 
пас самих, від уміння кожного працювати 
творчо, від нашої свідомості, професійної 
підготовки, почуття відповідальності і дис
ципліни. Тож, майстерність і пошук, творча 
наснага допоможуть нам у боротьбі за до
рідні врожаї. Ми звертаємося до всіх ком
сомольців і молодих механізаторів Кірово- 
градщнвн і закликаємо їх не шкодувати ні 
сил, ні вміння для того, щоб нива цього 
ного року була буйною і дорідною.

1974 визначальний рік буде іцс більш напруже
ний, ніж минулий. І нам, хліборобам, цс зрозу
міло. Адже восени дощів було мало, не радує сні
гом зима. А тому комсомольці і молодь наших 
колсктнвіп разом із комуністами невпинно працю
ють над тим. щоб впроваджувати передові аїро- 
технічні заходи, правильно використовувати доб
рива, високоякісно обробляти грунт та вести між
рядний обробіток посівів.

Члени комсомольсько-молодіжної брига
ди колгоспу імені Калініна зобов'язуються 
в 197-і році виростити по 36 центнерів зер-

нових на круг па 1000-гсктарній площі, в 
тому числі по 35 центнерів озимої пшениці, 
по 40 центнерів ячменю, по 56 центнерів 
зерна кукурудзи на площі ь 235 гектарів, з 
них на площі 150 гектарів.

100-центнерні врожаї цієї культури. Ви
ростити і зібрати на 110-гектарній площі 
250-центнерні врожаї цукрових буряків, по 
21,5 центнера насіння соняшнику.

Члени комсомольсько-молодіжної бригади 
колгоспу «Жовтень» зобов’язуються в 1974 
році виростити 53-центперні урожаї озимої 
пшениці, зібрати по 36 центнерів ячменю, 
33 — вівса, на 163-гектарнін площі добити
ся з кожного гектара по 90 центнерів зерна 
кукурудзи. Виростити 340-цеитиерні врожаї 
цукрових буряків.

Соціалістичні зобов’язання обговорені і 
прийняті на загальних зборах комсомоль
сько-молодіжних тракторних бригад. .

За дорученням колективів — брига
дир комсомольсько-молодіжної тракторної 

бригади колгоспу «Жовтень» Новомирго- 
родського району ВАСИЛЬ ЛУЗАНІВ- 
СЬКИЙ, групкомсорг АНАТОЛІЙ ЖИЖ- 
ЧЕНКО, бригадир комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу Імені Ка- 
лініна Олександрійського району ВІКТОР 
ГАЛУШКО, групкомсорг ВАЛЕРІЙ ЛЕГ- 
КОШЕРСТ.

Близько півтори ТИСЯЧІ моло
дих доярок минулого року ви
борювали приз газети «Моло
дий комупар> сЛершій трити
сячний! КІровоградщнни».

Надоївши по 4638 кілограмів 
молока на кожну корову, воло
дарем почесного приза стала 
комсомолка із Нссваткіаського 
відділку радгоспу Другого іме
ні Петровського цукрокомбінату 
Олександрійського району Оль
га КОЗАЧЕНКО.

Фото 10. Лі ВАШ НИКОВА.

Однією з перших в області 
підтримала почин передових 
московських підприємств і 
розробила та прийняла на 
1974 рік зустрічний, більш на
пружений виробничий план 
комсомольсько - молодіжна 
бригада різників Миколи Склі- 
фуса ковальсько-пресового це
ху заводу «Червона зірка>. 
До 50-річчя присвоєння ком
сомолу імені Леніна хлопці 
(справа — наліво) — Леонід 
АРТЕМЕНКО, Андрій ДЯ
ЧЕНКО, Микола СКЛ1ФУС, 
Іван ВОЛОНТИР, Леонід 
САВЧЕНКО, Віктор НАРА
ЩЕН КО зобов’язались виго
товити понад план 50 маипі- 
нокомплектів для агрегатів.

Фото А. БУДУЛАГЬЄВА.

мгавивЕиивинии

НА МІСЬНИХ РАЙОННИХ 
комсомольських 
КОНФЕРЕНЦІЯХ ,

Відбулися перші комсо
мольські конференції НО- І 
востворених Ленінського 
та Кіродського районів 
міста Кіровограда.

На конференціях відбу
лася ділова розмова про 
широку програму дій та 
перспективні завдання ! 
комсомольських організа
цій міста у виконанні рі- І 
шень XXIV з'їзду КПРС.

У своїх виступах делега- ; 
ти конференції звернули , 
головну увагу на посилен- і 
ня організаційної роботи І 
комітетів комсомолу та 1 
первинних комсомольсь
ких організацій на підви- . 
щення їх ролі в організа- [ 
ції соціалістичного зма
гання серед молоді, на 
виконання планів і соціа
лістичних зобов'язань чет
вертого року дев’ятої п’я- і 
тирічки, поліпшення спра- ; 
ви комуністичного вихо- і 
вання юнаків та дівчат. 
Організаційний пленум 
Ленінського райкому ком
сомолу першим секрета
рем райкому обрав В. М. І 
Демченка, другим — В. І. | 
Бринзу, секретарем — за- ’ 
відуючою відділом ШКІЛЬ- і 
ної і студентської молоді 
Т. В. Лук’яненко.
Організаційний пленум Кі- І 
ровського райкому ком- і 
сомолу першим секрета- І 
рем обрав Я. А. Бондаря, 
другим — В. О. Врадія, 1 
секретарем — завідуючою І 
відділом шкільної і сту
дентської молоді Т. Ф. 
Смирнову.



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 12 січня 1971 року

І 1мдк
(Закінчення).

молу імені В. І. Леніна, в 
дні роботи XVII з’їзду 
ВЛКСМ працюватиме на 
зекономлених матеріалах, 
за рік відпрацює 700 го
дин на суботниках і-не
дільниках.

1.» ОЛЕКТИВНІ рубежі на- 
4 мітили і члени комсо

мольсько - мол о ді ж н о і 
бригади заводу твердих 
сплавів, яку очолює Воло
димир Боровський. Вони 
щозміни перевиконувати
муть завдання на 25 про

центів, проведуть вкутрі- 
бригадний конкурс на кра
щого пресувальника, ше
фам Андрусівської СШ, 
зберуть і подарують біб
ліотечку.

Особисті І колективні 
зустрічні комсомольські 
плани сприяють росту іні
ціативи, активності юнаків 
і дівчат. В соціалістичне 
змагання за дострокове 
виконання завдань четвер
того року п’ятирічки міста 
зараз включилися усі 62 
комсомольсько - молодіж
ні колективи. Нинішні Все-

союзні комсомольські збо
ри показали, з яким вог
ником вони дотримують 
свого слова з перших дніз 
нового року. Головний 
зміст всіх ініціатив, що за
початкувались на зборах, 
вкладається в такі почини: 
«План четвертого, визна
чального року п’ятирічки 
— до 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. І. Ле
ніна!» (запропонувала ком
сомольсько - молодіжна 
бригада верстатників го
ловного заводу виробни
чого об’єднання «Дніпро-

енергобуд індус т р і я»), 
«План першого півріччя 
1974 року — до XVII з’їз
ду ВЛКСМ!» (запропону
вала комсомольсько-моло
діжна зміна заводу чистих 
металів ім. 50-річчя СРСР). 
НОВІ завдання — відпо

відальні і невідкладні 
диктує визначальний рік 
п’ятирічки нашій комсо
мольській організації. Ко
мітетам комсомолу треба 
вірно і цілеспрямовано 
повости всю організаційну 
роботу так, щсб спалах 
трудового ентузіазму на 
старті року розгорівся у 
велике вогнище всеохоп- 
люючого соціалістичного

змагання.. У цьому плані 
міськком комсомолу намі
тив ряд конкретних захо
дів. І далі комітети комсо
молу будуть піклуватись 
про збільшення кількості 
комсомольсько - молодіж
них колективів. У цьому 
році передбачено органі
зувати їх понад 20. В місті 
буде створена рада брига
дирів комсомольсько-мо
лодіжних колективів, при 
міськкомі комсомолу 
позаштатний штаб соціа
лістичного змагання. Ра* 
зом з міськкомом комсо
молу ці організації на гро
мадських засадах підбива
тимуть підсумки змагання,

визначатимуть перемож
ців.

Більш конкретно і глиб
ше вже розробили умови 
соціалістичного змагання 
між комсомольсько-моло
діжними колективами.

Комсомольці і молодь 
Світловодського району в 
ці дні початку трудової 
вахти року запевняють: від 

кожного — ударна праця.

НА ПРИЗ «МК» 
«ПЕРШІЙ 
ТРИТИСЯЧНИЦІ 
КІРОВОГРАДЩИНИ»

ТРИ 
ТИСЯЧІ- 
НЕ РУБІЖ

Минув рік відтоді, 
як молодіжна газета 
оголосила конкурс 
«Першій тритисячний 
Кіровоградщиним І 
близько півтори тисячі 
молодих доярок об
ласті включились у бо
ротьбу за почесний 
приз. Нині, коли настав 
час підбити підсумки, 
можна сказати, що 
конкурс цей користує
ться великою популяр
ністю, і сприяв дост
роковому виконанню 
молодими -доярками 
соціалістичних зобов’я
зань третього, вирі
шального року п’яти
річки. У новорічному 
номері, газета почала 
друкувати прізвища 
тих, хто досяг чотири
тисячного рубежу. Сьо
годні починаємо нази
вати імена тих, хто пе
рейшов тритисячний 
руб’ж

Маловисківський район: 
Т. Мартишок, Т. Хрис

тенко, В. Новак, Т. Плюс- 
піна — з радгоспу «Мало- 
внсківськпн»; Л. Швидюк 
— з радгоспу «Мар’янів- 
ськнй»; А. Гадюкова, 
Н. Калашникова, Є. Но
вак, В. Єпішева, К. Мас
лова, Є. Слепцова, Л. Ша- 
віліна, М. Мірошниченко,
A. Лупіва, К. Тананайко,
B. Махно, Н. Полякова, 
Л. Абрамова, Б. Лавініо- 
ков — з колгоспу «Перше 
травня»; Л. Щорба, Л. До
вга — з колгоспу «Побе
да»; М. Школярова — з 
колгоспу імені Свердлова; 
В. Князева — з колгоспу 
імені Ульянова.

Знам’янський район:
О. Чиж, Р. Подкова, 

В. Ангелуца, Н. Захарова, 
М. Туренко, Н. Галевич, 
Н. Головко — з колгоспу 
«Путь Ильича»; І. Яцків. 
Г. Смоляк — з колгоспу 
імені Дзержинського; 
Г. Скічко, Г. Власенко, 
Г. Лисиця, ЛІ. Розвій, 
Є. Ссмениченко, Л. Скічко, 
Л. Потоцька — з колгоспу 
імені Шевченка; Г. Май- 
стренко, О. Коваленко, 
М. Красильник, О. Шап’я- 
ник, К. Філіпова — з кол
госпу «Союз»; 3. Лучко- 
вець, Л. Чекан, Н. Риджа- 
ніч, Р. Шепель, Г, Пота
пенко — з колгоспу «Ок
тябрь»; 3. Андріяк, 
М. Кондреску — з колгос
пу «Україна».

Кіровоградський район:
М. Аніїценко, Б. Стоян 

— з колгоспу імені Улья
нова; К. Кравченко, Л. Ка
терній — з колгоспу імені 
Фрунзе; Б. Лісовснко — з 
колгоспу імені Карла 
Маркса; К. Майстренко —• 
з колгоспу імені ГІетровсь- 
КОГО';

(Далі буде).

ІГОТОТИЬ ІЯ5Ча тидат
перемички. Але часом трапляється, шо наші 
зусилля ідуть нанівець через погане поста, 
чапня. Ми подаємо рацпропозиції, щоб еконо
мити хвилини, а з-за того, що на складі иеглав 
гайок ми (як це позавчора було), втрача.мо 
години. А що воно коштує виробництву, слу
хачі гуртків «Основи економічних знань», доб
ре розуміють. 7

У пас непогані гуртки. Стверджую без 
вихваляння. Заняття проходять цікаво,

Ми завжди говоримо, що заняття в 
Гуртках КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ під
вищують свідомість і дають знання нам, 
молодим робітникам. А як вони вплива
ють на продуктивність праці? Ніхто не 
підраховував точно, але ми вважаємо, 
що завдяки гурткам «Основи економіч
них знань» продуктивність праці у їх 
слухачів зростає швидше, аніж у тих, 
хто цих знань не набуває.

Щоб довести цс, розповім про комсомоль
сько-молодіжну бригаду Людмили Малої, яка 
в технологічному потоці стоїть якраз перед 
пашою і забезпечує нас блоками. Ці блоки 
йдуть на монтаж різноманітних станцій управ
ління. Виготувати — справа складна. І колись 
монтували їх робітники третього — четвертого 
розряду. Від того й висока собівартість. Це 
нам пояснював на заняттях начальник нашо
го цеху, пропагандист гуртка Олексій Федо
рович Клсвак. Ось тоді дівчата її вирішили: 
освоїмо самі складне виробництво. І за ко
роткий час почали давати нам цілком надійні 
блоки. З першого пред’явлення вони здають 
дев’яносто вісім процентів продукції. Хіба це 
не приклад виробничої активності?

Дружна бригада Людмили "Малої. До дня 
народження комсомолу бригаді, як перемож
цю соціалістичного змагання серед комсомоль
сько-молодіжних колективів міста, вручено 
перехідний Червоний прапор міськкому ком
сомолу та грамоту обкому комсомолу.

Заняття в гуртку завжди дають поштовх до 
роздумів, до пошуків. Якось після обговорен
ня питань продуктивності праці ми в бригаді 
переглянули наші резерия. І подали кілька 
рацпропозиції!, запалки яким економимо час 
на складання арматури. Замість провідників 
почали використовувати штамповані металеві

Незабаром ця будова оспітнться вогнями но
восілля. До аудиторій нового навчального кор
пусу ввійдуть студенти й викладачі Кірово
градського інституту сільськогосподарського 
машинобудування. Д поки що на будові ки
пить робота. Пліч-о-пліч з робітниками БУ-3 
комбінату «Кірзвоградтяжбуд» трудяться май
бутні господарі корпусу — студентн-маїпнно- 
будівники, які часто організовують тут неділь
ники й суботникн.

В ПОГОДУ
ІіВвоідїІЇ

—----- Э
• ВЧИМОСЯ БУТИ ГОСПОДАРЯМИ 

змістовно. Після кожного виступу про
пагандиста Олексія Федоровича Клевана 
розгоряються жваві дискусії про продук
тивність і собівартість, про норми і пла
ни, про роль підприємства. День занять, 
понеділок, стає днем прицілу на кращу 
працю. Все це — від доброї, злагодже
ної роботи всіх гуртківців. пропагандис
та, комітету комсомол заводу. Питання 
комсомольської політосвіти для нашого 
комітету — одне з найважливіших Во
но розглядається на засіданнях комітету 
комсомолу, ними постійно цікавляться і 
члени комітету і секретар Віктор Вла
сенко. А серйозне ставлення комсомоль
ської організації до роботи гуртків на
роджує таке ж серйозне ставлення гурт- 
ківців до занять. Тому і пропуск занят 
тя у нас в гуртку — явище .надзвичайне,

Ю. КУКЛНЧ, 
робітник складального цеху № 1, 
староста гуртка «Основи економіч
них знань».

Олександрійський електро
механічний завод.ФОТО М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ЕМЕН Пелептій усміхається, і 
на його обличчі виступа

ють продовгуваті ямочки. А 
очі блищать якимось ніби прихо
ваним, , м’яким запалом. Почуває
ться незручно трохи — лише на 
перших порах. Коли течія розмо
ви благополучно обминула рифи 
початкового збентеження і пере
йшла о просторе русло діловитос
ті, відразу стало помітним задово
лення комбайнера. Аякже, спра
ва стосувалася минулого сезону 
гарячих жнив, які стали для нього 
подвійними. Окрім семи тисяч 
центнерів хліба, намолочених у 
рідному колгоспі «Дружба» Пет- 
рівського району, ще ж були ка
захстанські, скошені в Карагандин
ській області 270 гектарів пше
ниці.

Хоч Станіслава МихаПлишіїїіа, поміч
ника, не було тут, Семен мимоволі роз
діляв заслуги у вирішальному ропі по
рівну. Для нього не стало несподіван
кою успішне завершения жнив. Прав
да, якби до цього запитали, чи пнйде 
наперед у цьогорічному змаганні серед 
молодих комбайнерів району — зава
гався б. Тож і зараз не хотів завищу
вати ролі комбайнера й помічника, пе
реклав частину на долю везіння.

Одержав новий «СК-4», встигли 
з помічником добре підготувати 
його до жнивної кампанії. Коли 
спробував знайти в пам'яті про
гаяне влітку, то згадав лише ніч
ний дощ — вранці дочекалися до
помоги спекотливого сонця та й 
вирушили в поле пізніше. На міс
цях косовиці перехрещувалися 
дороги всіх трудівників, які доро
жили врожаєм. Пружина хроно
метра, що відлічував дні жниву
вання, була заведена ще й на мак
симальну самовіддачу. Отак в 
стислі строки треба було виклада
ти зібраність. Тим більше, що ба
чив, як працюють довкола.

Встигав механік по ремонту 
Анатолій Васюта однією літучкою

до 13 агрегатів, що перебували на 
різних ділянках степу. Спітнілий, 
ще на ходу виглядав з кабіни і 
радів, коли впевнювався, що 
скрізь порядок. Знаходив хвилини 
й для того, щоб провести у по
лі політінформацію. От, коли 
сам готувався до неї, — хлопцям 
важко було збагнути.

Харчувались теж у полі, бригад-

рятувала наятрену за цілоденна 
шкіру.

Так, мабуть, випадало, що в час 
передвечірньої втоми піднімали 
настрій і голова колгоспу Володи
мир Агейович Свердленко, і пра
цівники райкому ЛКСМУ, які були 
частими гостями молодих хлібо
робів у господарстві. А Микола 
Федорович Савицький, секретар

ПОВНІ
ДОЛОНІ 
сонця

ні кухні приїжджали аж на стер
ню, до машин.

Вистачало комсомольцям, згадує Се
мен, короткої літньої ночі, щоб попон- 
лишати енергію, віднаходити свіжі сн 
лн для чергового дня. А після обіду 
знову проступала дошкульність неви
димої пнлючкн ячменю. Легше було на 
пшеницях. А вродили ж по 35 центне
рів з гектара. Були поля — понад 50 
центнерів збирала.

Іноді хотілося просто присісти на 
обніжку або ще (хоч то вже уявна за< 
баганка) єпрлглнво затягтися цигаркою 
і під мозаїкою віття лісосмуги диви
тись, ЯК сквола сотається димок. По 
глянути б на спій агрегат очима сто
роннього чи просто — заглушити мо
тор і п раптовій тиші наслуховувати 
інерцію гуркоту.
ОНОВУ усмішка освітлює ли

це Семена Пелептія —- тоді 
про це можна було тільки мріяти. 
А фізичне навантаження проходи
ло після роботи, вночі, коли обли
вався теплою водою. Холодна не

партійної організації колгоспу, 
щодня підвозив бюлетні з інфор
мацією про результати збирання 
врожаю кожним екіпажем зокре
ма. Цифри наносили на спеціальні 
таблички, що були прикріплені бі
ля комбайнів. Сюди ж заздалегідь 
вписали й зобов'язання.

днів, кожен з ЯКИХ 
ознаку.

Обірвало раз жатку на цілині. Тех
нічне обслуговування там добре влаш
товане — сліосар-наладчик із впарю- 
зальним апаратом на підмозі постійно. 
Тож довго іі не довелось гаятися з ре
монтом.

І хоч поспішав комбайнер, бо підско- 
1,0 під тракторної бригади до контори 

«?™І‘НЯ КОЛГОСПУ грузовиком, псе ■: 
пДЛВа'*0СЬ: х?че Розказати більше, 
'’ПИ7ИСЬ своїми планами. Знав, що 

з трибуни районної партійної конЛс- 
пров^тпР°ДиУяЧаВ .КЛИ7, ~ жн”ва «74-го 
«І ти на д” п‘ Д’лом хоче Відпо-
мітегу КПРГР"СН1,Я «^ральпого Ко
го народу!1 С парт,‘’ ДО радяпсько-

Не мі. почати сам про урядову 
дГвТмсГ^П .ирнйшла ніби неспо- 
=',?ПОВ,Д8В про ДРУЗЇВ-КОМ- 
сь«° пм'10' 3 КИМ працює разом і 
сьогодні.

А ораена «Знак Пошани» удо- 
ли ! вИп3-СЛУ>КЄп°' Про Це сказа‘ 
Ли і в райкомі ЛКСМУ. ще й у 

ПроведеН!-*я відкритих Все
союзних комсомольських збооіс 

працею
ознаменує- 

............-і п’я- 
вручена По- 

, яка

має свою

Приємний щем огорнув душу 
коли твердо вивів Семен крей
дою у графі досягнутого рівність 
ІЗ зобов язанням: 6500 центнеоів. 
Тоді и одержали вони з Станісла
вом Михайлишиним вимпел рай
кому комсомолу «Кращому моло
дому комбайнерові району» який 
і донині висить у нього вдома. 
В03*В його «ж у Казахстан.

* йимпел бУв 1 свідченням 
здобутого на Україні, і закликом 
до наступних звершень на полях 
карагандинців. От} 270 гектарів 
розкладаються на 18 робочих

відмінним навчанням езнам- 
мо визначальний рік Дев’ято{ 
тиоїчки» йому буде Р-- - 
чесна грамота ЦК ВЛКСм’' 
нещодавно прийшла ’
р шапку в долоня]( 

•у. комсомХцЖ: ?• гол°- 
Пегатли . - Ц °РРаЛМ ЙОГО ДЄ- 
і комбайнер0 прощтюМфЄ₽ЄМЦІ*°' 
жиа ' прощаючись, завва-
раптом уяХГ А° НЄ*’ А МенІ 
Пелептій підставля!РГИНа: Семек 
золотавий потік "РИГО?Щ? ПІД 
струменить тепХм ЛР"а' ’ СОНЦЄ 
КІ ДОЛОНІ — повнити ИОГО ШОрСТ- 
почуттям. НИТЬ світлим

"ЕЧИТАИЛО, 
„ мунараР». ‘Мол’«<>™ «о- 
Петрівський район.



12 січня 1914 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
ВЕРУ З НИХ ПРИКЛАД

ПАМ’ЯТАЮ, до нашого класу часто приходили 
робітники Знам’янського локомотивного де

по. Розповідали про свої справи, професію. А по
тім ми ходили до них, і дивились, як наші стар
ші друзі швидко і вправно ремонтували електро
вози. Тоді з’явилася в мене мрія стати робітни
ком депо. Дуже хотіло
ся йти працювати од
разу після школи. На
віть документи відніс 
до відділу кадрів. Але 
там переконали — кра
ще, хлопче коли закін
чиш училище і прийдеш 
у депо кваліфікованим 
робітником.

Прнйшопшн в бригаду 
після навчання, я вважав 
себе непоганим слюсарем. 
Ще б пак. Оцінки відміп- 
ні. в училищі не раз ста
вав переможцем конкурсів 

•на «Кращого за професі
єю». Але з перших днів
роботи зрозумів, що знань і вміння моїх недостатньо. 
Всі члени колективу працювали як і зараз з постійним 
перевиконанням планових завдань, а я ніяк не міг 
укластися у денну норму виробітку. Тоді прийшла мені 
на допомогу людина, якій і по сьогодні я багато в чо
му зобов'язаний.

Познайомив нас майстер иеху К. М. .Антиков. 
«Оце твій наставник, — відрекомендував він 
одного з робітників. — Олександр Іванович Ма- 
малат. Досвідчений робітник, передовик». 
«Та який з мене наставник, — «осміхнувся 
той. — Будемо просто друзями», — і простягнув 
руку. Так після першого знайомства зав’язалася 
наша міцна дружба.

Не було пі зверхнього керування, ні поблажливих на
станов старшого молодшому. Такгопно, щиро поясню
вав наставник мої прорахункн, часом ставав поряд, по
казував на власному прикладі виконання тої чи Іншої 
операції. З його допомогою справи мої пішли на кра
ще. Зараз я відчуваю себе повноправним членом ко
лективу і в ного успіхах — а бригада постійно пере
виконує норми — відчуваю і свій вклад.

Та не тільки цим вичер
пуються наші стосунки З 
старшим товаришем. У нас 
багато спільних інтересів і 
поза цехом. За порадою 
Олександра Івановича моя 
власна бібліотека попов
нилась багатьма цікавими 
книгами. Разом буваємо в 
читальному залі, кінотеат
рі, радимось, як виконати 
громадські доручення.

Я не перший вихова
нець О І. Мамалата. У 
нашій бригаді працю
ють ще два його учні— 
Валерій Кричун та Вік
тор Чорновол. І в ціло

му рух наставництва поширений на нашому під
приємстві. Вихователями молодих робітників 
стають новатори і передовики виробництва, лю
ди високої громадської активності. Про настав
ництво дбає адміністрація, партійна, профспіл
кова і комсомольська організації. І хочеться 
сказати нашим старшим друзям велике спасибі 
за ті добрі справи, які допомагають нам, моло
ді, стати справжніми робітниками.

М. ПФАФЕНРОТ, 
слюсар апаратного цеху Знам’янського 
локомотивного депо.

РОЛІ,
ЯІІІ СТАЮТЬ 
ТВОЇМ 
ЖИТТЯМ...

IMU

Опущено завісу. До на*
ступного спектаклю зник* 
ла за кулісами кирпата 
задерикувата дівчинка у 
матросці — Діана з ви
стави «Тримайся, Альо* 
шо’»„ а на ослінчику, ще у 
гримі, присіла перепочи
ти актриса театру імені 
М. Кропивницького Ва
лентина Дронова. Як ду

8 сто/). ... ...... „

маєте: задоволена вона 
сьогодні своєю грою!

А що, коли подумки 
звернутись до неї!

— Валю! Як сьогодні?
— Георгій Гнатопич говорить, 

що краще. У перших внетапах 
моїй героїні не вистачало конф
ліктності. Та коли граєш з таким 
партнером, як народний артист 
республіки Г. Г. Семенов — мо
жеш сподіватись па успіх. Його 
добрі порада, увага і акторська 
товариськість допоможуть.

«Взагалі, нам, молодим, акто-ЛИСТИ З УСІЄЇ ПЛАНЕТИ
Наша дружба — навіки

Четвер у школі — 
день особливий. При
наймні для нас — ні- 
дівців. Щотижня цьо
го дня ми збираємось 
на традиційні засідан
ня клубу інтернаціо
нальної дружби. У кла
сі чи піонерській кім- 

' нвті стає тоді весело й 
гамірно. Адже всі тут 

' •— давні друзі. Багато 
хто відвідує засідання 
клубу вже четвертий 
рік.

Напевне, таким буде 
і наступне наше занят
тя. Скільки цікавого 
можна буде почути від 
його учасників! Адже 
позаду — десять за
хоплюючих днів кані
кул І для кожного во
ни принесли щось не
повторне. Потім коли 
перші розповіді вщух
нуть, на стіл ляжуть 
конверти свіжо" пошти 
І 9СІ зустрінуть їх до
питливими поглядами. 
Від кого вони сьогодні, 
звідки? З Болгарії, Че- 
хослсваччини, НДР, 
Польщі, Нігерії чи з со

юзних республік? ВІД 
Ґаррі Айзмана чи мо
ряків теплохода «Вік
тор Чаленко»? А мож
ливо, знову листи від 
Яноша Кадара чи Це- 
денбала і відділ листу
вання Ленінської кім
нати з діячами міжна
родного робітничого і 
революційного руху 
поповниться новими 
експонатами?

Та від кого б не був 
лист, усі слухатимуть йо
го з цікавістю й радістю, 
переживатимуть кожну 
новину в житті друга, як 
свою.

Друзів у нас чимало. 
Лише четвертий рік лра- 
нюб клуб Інтернаціональ
ної дружби, в нашій шко
лі, а його адреса відома 
вже сотням міст і сіл сві
ту. Щомісяця до КІДу 
надходять численні листи, 
телеграми, посилки, банде
ролі. Раз у чверть ми 
організовуємо з свіжої по
шти виставки для всіх уч
нів школи, які проходять 
із незмінним успіхом. І 
старшокласники, 1 наймо
лодші з великим інтересом 
знайомляться із сувеніра
ми, виготовленими власно
ручно для радянських дру
зів словацькими ровесни
ками. розповідями про СПО8 
місто,матеріалами про Все-

езітній фестиваль молоді 
та студентів, висланими 
школярами Ростокської 
школи .*« її імені Ф. Ен
гельса. А хіба можна про
йти байдуже мимо безпо
середніх. щирих лнстіп ні
герійця Маніру Мохамеда 
Якасап, фотографій з поп- 
тів. де побував теплохід 
«Вікгор Чаленко» і бага
тьох інших експонатів.

Але на наступному 
нашому засіданні ми 
говоритимемо не про 
влаштування виставки. 
Зараз усі ми живемо 
підготовкою вечора, 
присвяченого пам'яті 
великого чилійського 
поета Пабло Неруди. 
Досвід організації ма
сових інтернаціональ
них заходів у школі чи
малий — до сьогодні 
згадують учні, як ціка
во пройшла зустріч з 
в'єтнамськими'' товари
шами. конференції, 
присвячені життєвому 
й творчому шляху Гар- 
рі Айзмана, 70-річчю 
Юліуса Фучіка. І зви
чайно ж недавній вечір 
«Чілі — наша любов, 
гнів, біль!», про який 
повідомлялося в рес

публіканських видан
нях. Але вечір який ми 
готуємо має бути особ
ливим в усіх відношен
нях — від цього дня 
наш клуб носитиме 
ім’я великого чілійсь- 
кого поета. Так виріши
ли наші учні і зараз 
борються за високе 
право здобути таку 
честь.

Програма вечора деталь
но ще не розроблена, але, 
напевне, він пройде небу
денно. і члени Ради КІДу 
їра Морозова, Лена Міш- 
кевич, ІІаташа Епгецїок. < 
їх друзі придумають до 
нього щось оригінальне іі 
Цікаве. Як завжди на до
помогу прийдуть наші 
вчителі, директор школи 
А. Б. Рсзник.

А поки що до КІДу 
надходять листи. І чи
таючи їх, радісно від
чувати, що в світі нав
коло тебе живуть дру
зі, що їм потрібна твоя 
товариська рука. Так 
здійснюється девіз на
шого клубу: «Міцніш 
візьмемось за руки, 
міцнішим буде мир».

С. МИРОБОЛЯ, 
голова ради клу
бу інтернаціо
нальної дружби 
середньої школи 
№ 5 міста Гай
ворона,

рам, хороше працювати у ньому 
театрі. Доброзичливість, слушні 
зауваження старших товаришів-— 
як би ми І обходились без них? 
Скільки уваги і турботи відчува
єш з боку Г. Г. Ссмснова, С. А. 
Мартпнової, Н. С. їгнатьєвої!.. Я 
вже не кажу про режисерів — 
I. В. Казпадія. Р. У. Королькбпу- 
Степанепко. Трапляється — щось 
не вдалось, настрій зіпсований. І 
раптом — теплий голос Антопінн 
Нпкифорівнн Ліобспко:

«Яу. чого б ото рюмсати? 
Життя актора — не лише лаври. 
Треба уміти переносити і невда
чі, вчитись на них. Все буде га
разд, дівчинко!

І так тобі усміхнеться, що всҐ 
неприємності мов рукою підведе.

Знову хочеться — негайно, цієї 
ж миті — .на снену.

— Тут у залі, поруч зі мною, 
сидів юнак, схоже, іцо студент. 
«Наш театр молодіє з кожним
роком». — зауважив після спек
таклю.

— У значній мірі він правий. 
Вважайте, половина акторів — 
молодь, дві третини репертуару— 
про молодих. А ще — у нас панує 
атмосфера довір’я до молодого 
актора. Я прийшла у колектив 
кропнвипчан три з лишком роки 
тому. Невдовзі одержала серйоз
ну роль — Марини у «Першому 
гріху». Порозумітись із своєю ге- 
щоїисіо, схвильовано поділитись її 
долею Із глядачем мені допоміг 
режисер М. Л. Лгобснко.

Відтоді зіграла близько п’ятнад
цяти ролей. Дала в «Не ховай .ус
мішку», Хотина в «Сорочинському 
ярмарку», Наталка у «Буде завт
ра»... Колеги.мене називають лю
диною щасливої долі. Та хіба ли
ше моя акторська доля склалась 
так у театрі імені Кропипннцько- 
го? Цього року, наприклад, після 
закінчення навчання у нас почали 
працювати Саша Гасанеико, То
ля Косяченко, Володя Мельник. 
Вони вже мають відповідальні 
ролі у виставі «Тримайся, Альо- 
шоі».

— Важко буває, Валю?
— Безумовно. І причин тому ба

гато. Скажімо, Марина з «Пер-

шого гріха». Перша любов і пер
ша моя... завада. ІЦира, лірична, 
близька серцю. А окрім того — 
успіх, потім кілька вдалих ролей, 
де характери героїнь багато в чо
му перегукуються з Мариною. І, 
раптом, відчула, що мені важка 
переключитись на роль іншого 
плану. Пам'ятаєте Пану з «Пери 
жовтого листя»? Як вона вам? 
Мені особисто — не зовсім. Від
чуваю. що її я ще не позбавила 
зайвого, не довела образ до гра
ничної ясності, не’домоглась ло
гічної побудови характеру. Мож
ливо не вистачає життєвих вра
жень. можливо досвіду. ■ Пев'їе, 
тому, що Мана так важко лаєть
ся. думаю про неї чи не найбіль
ше. І люблю цю ролі.. Знаєте. — 
як епізод. Коли перед актором 
стоїть завдання буквально в кіль
ка хвилин, v кількох репліках 
відтворити характер.

Питаєте, чи буває важко. Зви
чайно. Та чи є сенс у житті, у 
роботі, коли через них — без
турботною хмариною?..

Ось ми й поговорили з ак
трисою про її роботу. Пого
ворили подумки. Цікаво, чи 
відповідає наша розмова дій
сності? Запитаємо про це са
му Валентину. Адже, вона, 
член обкому ЛКСМУ, сьогод
ні разом -з нами у цьому за
лі, де проходить обласна 
комсомольська конференція.

— Валю! Все вірно у нашо
му умовному діалозі?

— Все. І якщо його закін
чити (тепер уже реально), то 
хочеться поділитись мрією — 
зіграти глибоко психологіч
ний, переконливий у всьому 
образ нашої сучасниці. Такої, 
на котоу б рівнялись усі на
ші дівчата. На жаль, іноді 
сценічним образам бракує 
повноти. І то не завжди з ви
ни актора. У великій мірі — 
і з вини автора п’єси.

Мрію про роль, завдяки 
якій спектакль стане розмо
вою із сучасником про сучас
ника. Вірю — вона попереду.

Б. КУМАНСЬКЙй.
м. Кіровоград.
НА ФОТО: Валентина ДРОНО

ВА у вистазі «Сорочннський яр
марок».

:
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Як чи пже повідомляли, 8 січня, коли кірс-воградці відзначали 30-річчя визволення міста 
шл ‘и*к-цько-фашистськнх загарбників, представники спортивних товариств взяли участь в 
.’іркои.и естафеті. їх маршрут проліг місцями боїв воїнів 2-го Українського фронту. 
_____ зн|мку: учасники зіркової естафети >іа площі імені С. М. Кірова. Фото В. КОВПАКА.
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ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

Сито на березі Тясмину
лт.‘гаг
ЛЕННЯ ОЛЕКСАНДРІВ* 

„КИ ВІД НІ'МЕЦЬКО-ФА- 
*’ЇЇ!?5І9Ь'Кйх ЗАГАРБ-

Цій визначній даті при. 
свячувались урочисті збо-

By ШГЛЛиі V, 
НИКІВ.

Ри громадськості ра
йонного центру, які від
булись в клубі цукровиків 
Олександрівни.

В них взяли участь і ви
ступили перший секретар 
райкому партії С. X. Тара
ненко, райвійськиом М. У. 
Копилов, старша піонер- 
вожата середньої школи 
№ 1 Т. Тищенко, а також 
олександрівці — ветерани 
Другого Українського 
фронту, частини якого ви
зволяли Кіровоградщину: 
Герой Радянського Союзу

капітан запасу І. X. Ка- 
лендюк, офіцер оператив
ного відділу штабу фрон
ту капітан запасу В, А. 
Бойченко та старший лей
тенант запасу кавалер ор
дена Леніна І. Г. Книш,

А напередодні свята в 
селі Бовтишці, на будинку 
Т. Н. Токаренка, де в дні 
визволення містився штаб 
командуючого Другим Ук
раїнським фронтом І. С. 
Конєва, було відкрито ме
моріальну дошку.

Хлопці вишикувалися біля переклади
ни. Починаються заняття з фізичної під
готовки.

— До снаряда! — дав команду інст
руктор И, Вайда.

Першим до перекладини підходить 
допризовник Іван Сологуб.

— Один, два... п’ятнадцять, шістнад
цять, — лічать хлопці.

В журналі проти імені Сологуба інст
руктор ставить оцінку «відмінно».

Такий результат 'повторили ще три 
юнаки.

А в стриб
ках в 
жину 
кращий 
казник був
у Олександ
ра Бруса — 
6 метрів 40 сантиметрів. Далі за інших 
штовхнув ядро Володимир Ковбаснях .

Підводячи підсумки чергових занять 
з фізичної підготовки М. Вайла відзна
чив:

— Вся група, 25 чоловік, викопали 
нормативи комплексу ГПО. Є розрядні 
показники.

А потім допризовники з пункту почат
кової військової підготовки, то працює 
па заполі «Червова зірка», вирушили в 
тир. Хлопці складали нормативи з кульо
вої стрільби. З 27 учасників змагань 22 
викопали вправи на «відмінно». Кращий 
результат у робітника заводу радіовипо- 

бів Олександра Шу- 
ляєва — 47 очок з 50 
можливих, на два оч
ка від нього відстав 

допризовник з взуттєвої фабрики № 28 
Сергій Михайлов...

В той же день на пункті Гнили занят
тя з цивільної оборони. А ввечері — зу
стріч з ветеранами війни, Героями Ра
дянського СоюзуТ. В. Балицькнм, В. О, 
Всрхоланневим, кавалером трьох орде
нів Слави М. І. Жосапом. Допризовни
ки розповіли їм про то, як воші готують
ся до служби в армії.

м. Кіровоград,

О. БЛИНОВ, 
офіцер запасу.
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і тут
участь Юрія

ПОМІСТ ВИКЛИКАЮТЬ

ОПОВІДАННЯ

роль відіграла

*

була 
над

ЧЕМПІОНИ З КІРОВОГРАДЩИНИ

Диктор оголосив його прізвище 
і назвав вагу, встановлену на 
штанзі. Юрій неквапливо підійшов 
до снаряду, схопив гриф обома 
руками, присів і рвучко підняв 
його на груди. Ще секунда, і важ
ка залізна штанга, затиснута наче 
в сталевих лещатах, злетіла вгору 
і застигла над головою.

—■ Вагу взято! — долинув голос 
судді.

— А на табло спортивного залу 
Київського заводу «Червоний екс- 
каваторщик», де проходила пер
шість столиці республіки з важкої 
атлетики, ще продовжували ме
рехтіти цифри. Звернувши на них 
увагу, Юрій Ющенко, світловод- 
ський важковаговик, вдоволено 
посміхнувся: його заповітна мрія 
— норма майстра спорту СРСР — 
здійснилася...

Шлях до цього був ІІС з легких. Ше 
з шкільної лави Юрій захопився спор
том. Юнак бере участь у хокейних ба
таліях, в змаганнях з баскетболу. І а 
найбільше часу віддавав штанзі. Де
сять років Юрій Ющенко відвідує сек
цію важкої атлетики. Першим настав
ником його був тренер ДСТ «Аван
гард» Володимир Йосипович Неживий.

Лише після п'яти років невпин
них тренувань Юрій під час пер
шості області виконує норму кан
дидата у майстри спорту СРСР з

важкої атлетики. Він навчився до
сконало управляти мотоциклом, і, 
перейшовши працювати електри
ком на завод чистих металів, тут 
він створює групу мотолюбителів. 
У молодих виробничників зароди
лася цікава ідея, яку згодом було 
втілено d життя: здійснити мото
пробіг «Шляхами слави батьків».

На 5-й спартакіаді України перед 
ним відкривалася перспектива викона
ти норму майстра спорту' СРСР. І він 
цього майже досяг, Це було два роки 
тому в м. Ворошиловграді. Тоді ще 
розігрувалося багатоборство п трьох 
видах вправ з важкої атлетики. 1 п 
сумі триборства досяг мети, але в 
ривку Юрій «недотягнув» всього 5 кі
лограмів.

В армії його тренером став Юхим 
Самойловнч Апзенштадт. Після кількох 
місяців тренувань, виступаючи па пер
шості України, Юрій Ющенко встанов
лює два обласні рекорди для штангіс
тів напівважкої ваги. В ривку він по
казує результат 135 кілограмів, а У 
поштовху — 175. 1 хоча то лише вось
ме місце у республіці, але це 
його особиста, важлива перемога 
собою. Вже через місяць він виконує 
норму майстра спорту СРСР, а потім 
на змаганнях завжди показує сталі 
результати,

І ось знову рідний Свігло- 
водськ. Демобілізувавшись, Юрій 
знову приступає до тренувань. 
Уроки, одержані в досвідчених 
наставників, не пройшли марно.

Тепер він працює за планом, скла
деним заслуженим тренером 
СРСР Олексієм Сидоровичем 
Медведєвим. В процес тренуван
ня входить обов'язковий ранковий 
З—5-кілометровий крос, заняття 
легкою атлетикою, різні спортивні 
ігри. І, зрозуміло, штанга. Змінив
ся об'єм навантаження. Під час 
тренувань Юрій піднімає до 20 
тонн ваги.

...ідуть змагання... Знову на поміст 
викликають майстра спорту СРСР 
Юрія Ющенка. І світловодськнй важ
коатлет встановлює в м. Калуші, що на 
Івано-Франчівщнні, новин рекорд Кі
ровоградської області — 137 кілограмів 
у ривку.

А невдовзі світловодці виграють об
ласну першість з важкої атлетики, що 
відбувалась в м. Олександрії, 
неабияку 
Ющенка.

Зараз 
важкій 
спортсмена. Юрій поставив перед 
собою мету стати призером Цент
ральної ради ДСТ «Авангард», 
підготувати з молодих штангістів, 
яких йому доручили тренувати, 
розрядників, ширше пропагувати 
улюблений вид спорту.

він виступає 
вазі. Багато

у першій 
задумів у

І. КАРАНТ, 
наш громадський корес
пондент.

м. Світловодськ.

JL катання. (Челя-
3 — Кольорове те- ІД 
«Клуб кіноподоро- IU

££
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фігурного ! 
бінськ). 10.00 
лебачення. «__ _
жеіі». (М). 20.00 — Вистава
Ленінградського Академічного 
театру драми їм. О. С. Пуш
кіна «Казки старого Арбату», 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження ви
стави. (М). 23.10 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з волейболу. По закінченні — 
новини. (М).

і ПОНЕДІЛОК ]
Художній фільм «Біг».
рія. (К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К). . ,

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30- 
«Телевізійна школа механіза
торів». (К). 9.09 — Програма 
передач. (М). 9.05 — Ранкова 
гімнастика для дітей. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 — 
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11-00 — «Ефект 
п’ятидеикн радгоспу». (Хар
ків). 11.30 — «Стасов і пере
движники». До 150-річчя від 
дня народження В. В. Стасо
ва. (М). 12.00 — Кольорове те
лебачення. «Музичний кіоск». 
(М). 12.30 — «Сільська годи
на». (М). 13.30 — Художній 
фільм «Маскарад». (М). 15.30 
— Музична програма за лис
тами глядачів. (М). 16.00 —
«Міжнародна панорама». (М). 
16.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 17.00 — Кубок СРСР з 
фігурного катання. Показові 
пиступи. (Челябінськ). 18.00— 
Новини. (М). 18.15 — Продов
ження показових виступів з

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Телефільм «Земля роз». (К). 
9.35 — Ранкова гімнастика. 
(К). 9.50 — Співає народний 
артист СРСР С. Я. Лемешев. 
(К). 11.00 — Передача для
школярів. (М). 11.30 — «Нові 
пригоди Карлсона». Вистава 
Мінського театру юного гля
дача. ДК). 13.35 — На стале
вих магістралях. До сторіччя 
Львівської залізниці. (Львів). 
14.15 — Для дітей. «Веселив- 
кі Спортивні змагання. (До
нецьк). 15.15 — Художній
фільм «Чапаев». (К). 16.45 — 
А. П. Чехов. «Сумна історія». 
Телевистаза. (К). 18.15 —
«Піонерська естафета». (Оде
са). 19.00 — Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.40 —
«Екран молодих». «Крокуй з 
нами, пісне». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Чекаємо 
на тебе, хлопче». (К). 23.00 — 
Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 17.10 - 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра документального філь
му «Ольга Корбут». (М). 18.09
— «День за днем». Інформа
ційний випуск. (Кіровоград). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Мультконцерт. (М). 18.35
— «Зустрічний план Красно
ярського краю». (М). 19.25 — 
Музичний фільм «Сурімоно». 
(К). 19.55 — «Чиста криниця». 
(Миколаїв). 20.30 — «З лю
бов’ю до вождя». (Вороши
ловград). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Концерт майстрів 1 учасників 
художньої самодіяльності Ес
тонської РСР. (М). 22.35 — 
Кольорове телебачення. Спор
тивний щоденник. (М). 23.05
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
«В лабораторіях учених». Для 
щедрого врожаю. (Одеса). 
17.30 — Республіканська фізи- 
ко-математична школа. (К). 
13.00 — Фільм-копцерт. «Зи
мовий ярмарок». (К). 18.30 — 
Реклама. Оголошення. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К); 19.25 — «Сто-' 
ріпки творчості письменника 
Юрія Бондарева». (М). 20.10 
— Кольорове телебачення. Те
левізійний театр мініатюр 
«Наші сусіди». (М). 21.00
Програма «Час». (М), 21.30

ІЬ вівторок

Наша адреса і телефони

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35- 
Новніін. (М). 9.45 — Для школя
рів «Вогнище». (М). 10.15 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіномандрівників». (М). 11.15
— Телевізійні вісті. (К). 11.35
— «Шкільний екран». Україн
ська література для учнів 
8 класу. (К). 12.10 — Худож
ній фільм «Біг». 1 серія. (К).
15.25 — «Казки О. С. Пушкі
на». Учбова передача з літе
ратури. (М). 16.25 — «Об'єк
тні:». (М). 16.55 — Для дітей. 
«Вперед, тнмурівці». (К).
17.25 — «Звернення партії —
програма дії». (Ворошилов- 
град). 18.00 — Новини. (М). 
18 15 — Для дітей. «Стадіон 
під вікнами». Документаль
ний фільм. (М). 18.25 — Ко
льорове телебачення. «Як 
гартувалася сталь». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. 1 серія. (М). 19.30
— Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Крила Рад» — «Спартак». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М).121.30 — Кольорове теле
бачення. Продовження транс
ляції хокея. (М). 22.00 — За
прошує концертна студія в 
Останкіпо. (М). 22.15 — ІІІах- 
матн., На матчах цретендон- , 
тів. (М).-23.15 — Новини. (М).

"777/ 7"--

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
гьково-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димигрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлТнки, 2.

р___ Л І І П-ї Ола. ЇЙ. ІОЛ1Ґ

ТІ ЕДВЕ двері контори за головою зачинились, Фро- 
**ся відразу ж хотіла піти. В першу хвилину її 
стримувала лише обіцянка почекати. Власне, нона 
просто мовчки кивнула, коли Роман Андрійович за
гальмував біля' правління 1 сказав; «Я тут заскочу 
на хвилинку до сусіди...».

Фрося зняла хустинку, витрусила і зав’язалась знову, по
глядаючи у допгасте дзеркальце, над вітровим склом. Лич
ко у.неї маленьке, веснянкувате, як яйце берестянки: лас
товинням присипана лише верхня частина — густо, поспіль, 
на лобі, рідше біля перенісся і на круглих щоках, а біля 
губ, на підборідді вже й зовсім нічого немає, жодної кра
почки. І шия — чиста, біла. Ніякий гагар Фросю не бере, 
за все літо хіба що трохи порожевіє і тільки. Молодшою бу
ла — хотіла вивести веснянки, кремами мастилась. А тепер 
не до того. Сорок літ — бабин вік.

Вона зітхнула, зазирнула у кошик під хустку — 
чи, бува, не перекинулась банка з медом. Ні, все на 
місці. -

Діймо в село проїхала машина. Поодаль, біля дво
ру, осідлавшії червону «Яву», розчепіривши ноги, 
якийсь парубок точив ляси з дівчиною, що зіп'ялась 
на жердяні ворота. Довго і нудно торохтів бруків
кою порожній віз, кидаючи розхитаним задком. Зни
зу. від греблі, долинали гул млина і плескіт води. Че
рез дорогу від контори — цегляна школа, огородже
на штахетником. На порожньому майданчику сиділа 
на бумі русява дівчинка років шести. Було те рано, 
довгі тіні навскоси перетинали вулицю. На кленах, за

школою, знавісніло верещали горобці. Дїдчннка — 
вся у сонячних променях,— гойдала ногами і співа
ла про солдата, який повернеться, і про любов, яка 
сильніша від усіх розлук... • ■ •

Та кривда, яка переповняла все Фросиііе єство, хоча І не 
розтанула зовсім, та відступила якось, стушувалась, і Фро- ' 
ся вже не відчувала себе такою самотньою і нещасною, як 
у ту’хвилину, коли голова, залишивши її в газику, зник за 
дверима, — 1 перехожі вітались, і знайомі траплялись, обзи
валися. В машині пахтить теплим бензином. Раніше цей 
запах викликав у фросі відчуття затишку і плаштованості, а 
зараз І сам Роман Андрійович і коробка цигарок, залишена 
ним на сидінні, і ключ з ланцюжком і брелоком у вигляді 
колеса, і баранка, і навіть цей запах бензину, — все рішуче 
тут здавалось чужим, ворожим. Ні, виявляється, образа не 
затухала, вона начебто вилущувалась, звільняючись від ви
падкових фраз і набираючи ясності. «Тп своє отримала?.. А 
зараз другим не заважай», — він сказав це п кіпці з тією 
прямотою, яка йде від відчуття своєї влади 1 непогрішності. 
Сказав, як в душу плюнув. Невже він і справді думає, що . 
вона — вискочка, заради слави старається?

Ні, так просто Фрося піти не може, тому що — як 
же тоді жити? Хоча, що вона може додати до того, 
то шляхом уже було мовлено віч-на-віч? Що?

ЗА СЕЛОМ біля розгалуження доріг вона по
стояла трохи, виглядаючи попутну машину, а 

пстім вирішила йти пішки, поки не жарко. Раптом 
якась та з'явиться: може, кар'єрна, може — сільпов- 
ська. На колгоспну надії не було, зараз у них єди
ний маршрут — елеватор.

Ранок був росяний, сонячний, дзвінкий.. Попереду 
збоку курилась в легкім серпанку околиця Хомути- 
кець, в полі, у вибалках, ще платався туман, нерухо
мою вузькою смужкою стояв на краю синіючого лісу, 
який, здибився на пагорбку, — здалеку здавалось 
мов би ліс горів. Справа щетинилось стернею горбис- . 
те жниво з кучугурами со.іо.мп з-під комбайна. Село 
проводжало Фросю криками гайвороння, різноголо
сим хором півнів. Вибоїста запилюжена дорога була 
безлюдна.

Ще здалеку Фрося пізнала газик голови, який ви
скочив з лісу, і годі звернула на узбіччя, пішла швид
ше, уже більше ис оглядаючись, немов їй справи не 
було до того, хто і куди іде. Найменш всього вона 
розраховувала на цю зустріч. Можливо, ніс зверне 
куди-небудь?

Ні, не звернув, наздогнав швидко.
За кермом сидів сам голова. Роман Андрійович 

Бурлака, сивіючий, бровастий трохи огрядний чоло
вік.

Сідай, підвезу. — запросив, відкриваючи двор- 
— Далеко? 1

іде,

ма
слу-

цйта.
Фрося стояла в нерішучості, вагаючись: чи прийня

ти запрошення чи відмовитись.
Пил наповзав, огортаючи ноги, прохолодний 

не прогрітий сонцем.
Та сідай тп, якщо кажуть! — вже сердито 

казав Бурлака. — А то глухому дві обідні не 
жать. Кошик ось сюди постав.

Фрося сіла, підібравши спідницю, але кошик не 
прибрала, залишила на колінах.

— Давно хотів з тобою поговорити, та все ніколи 
було. :А тепер оказія: сядемо поряд та потолкуємо 
ладком! — несподівано весело, сказав Бурлака, коли 

/машина рушила. 1 краєм ока глянув на кошика, по
бачив пляшку, заткнуту кукурудзяним качаном,’ за
горнутим у шматину. — В гості зібрались, чи що?

— До енна її лікарню, гланди Лому вирвали.
*— Ну й як?
— Поправляється. До кінця тижня обіцяли виписати.
— Та-ак... А тн що надулась, як миша на крупу? Як жи

веш, Фросино Пстріпно? 1 у у л
Живемо. хліб жуємо. З гудзика па петельку переби

ваємось. . , .
— Що ж так?
— Не вам би, Романс Андрійовичу, про те питати.
— А-а-а.;. — голова розуміюче посміхнупся, покрутив го

ловою: «Ну й ну!» — Ображаєшся, значить? Гм...
, Деякий, час'їхали мовчки. Збоку лнііуло жниво, а 

потім пішли буряки,.припорошені рудою пилюкою.’
(Далі буде).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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