
Естафета ударних 
комсомольських справ

ДОГОВІР
НА ЗМАГАННЯ
Зустрічали їх, як доро

гих гостей. Зустрічали у 
себз «вдома» — на по
льовому стані комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади. І після вза
ємних вітань — одразу ж 
про мету візшу. Це деле
гація від комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнського ра
йону прибула до комсо
мольсько - молодіжної 
бригади колгоспу імені 
Ульянова Ульяновського 
району, щоб укласти до
говір на соціалістичне 
змагання в нинішньому 
сільськогослодарськ ому 
році.

Напередодні посівної від
булася зустріч, і гості уваж
но оглядали техніку, цікави
лися технологією вирощуван
ня різних культур, організа
цією прані. Такий наказ був 
у пог.оукраїннів — Кегельно 
розвідати «секрети» своїх 
майбутніх суперників. щоб 
потім використати їх у себе.

І господарі щиро ділились 
ДОСВІДОМ з гостями. В мину
лому році члени комсомоль
сько-молодіжної тракторної 
бригади, яку очолює молодий 
комуніст Анатолій Харкавші, 
виростили озимої пшениці по 
42 центнери з гектара но пло
щі И10 гектарів, зернових на 
круг — теж майже по 42 
центверн на плоті н 1870 гек
тарів.

Колектив — ініціатор 
почину: «П'ятирічку по
рослинництву —. з» 4 ро
ки!»» і успішно дотримує 
свого слова не лише зав
дяки хліборобському дос
віду, професійній май
стерності. А ще й тому, 
що особливий «клімат»» 
товариськості і дружби 
склався в бригаді. Як по
відомив гостей бригадир, 
незабаром буде встанов
лено трудовий рахунок 
для механізаторів, які 
служать а лавах Радянсь
кої Армії, Щомісяця їм 
бригада перераховувати
ме 20 процентів їх щемі»

сячного заробітку на цей 
рахунок і при поверненні 
в колектив вся сума буде 

вручена демобілізовано
му. Така турбота про мо
лодих механізаторів, яка 
врешті матиме не останнє 
значення в закріпленні 
кадрів за бригадою, заці
кавила гостей.

Обидві бригади, укладаючи 
договір на змагання, взяли 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання орієнтовно мину
лого року. Ульяіїовні виріши
ли виростити І зібрати по 49,3 
центнера зернових яз круг, 
во 90 центнерів кукурудзи в 
зерні, по 357 пентперів цук
рових буряків, по 26 центне
рів соняшника з кожного 
гектара. НовоуїсроїнцІ будуть 
боротись аз 39,4-центнсрнпй 
урожай зернових. 50-тн — ку

курудзи я зерні, 280-ти •» 
цукрових буряків і по 21 цент
неру соняшника яа гекторі. 
Сьогодні виробіток умовної 
оранки па еталонний трактор 
в бригаді А. Хвркавого ви
щий, ніж в брпгаді М. Дави
дова. Отже, стимул у змаган
ні для нозоукраїнців — на
здогнати своїх суперників, в 
для ульяяовпів — яе посту
питись першістю, щедро Ді
лячись ДОСВІДОМ в ними.

Микола Давидов, поміч
ник бригалиоа Іван Васи
льович Чабан, майстер- 
наладчик Валентин Пин- 
дик, групкомсорг Микола 
Титенко і секретар комсо
мольської організації кол
госпу Олександр Вергун 
привезли в подарунок 
своїм друзям настільного 
годинника. Вручаючи, на
казали: «Це — вам, щоб 
на роботу не просипали і 
з поля не поспішали». І 
жартівливий наказ зараз 
виконують, як ніколи, сер
йозно. Йде посівна. А 
опісля ульяновц? поїдуть з 
візитом-відпевілдю О кол
госп «Дружба».

В. ЯРЕМЧУК, 
зав. відділом ком
сомольських органі
зацій Ульяновсько
го РК ЛКСМУ.

ввяиа

весна виходить з берегів, 
Із лісу квітень виблукав. 
Сконали залишки снігів 
По нагарах та вибалках.
Щось ніжне-иіжне — до лиця, 
На душу —• чари любі.
Хмеліє день од еітерця, 
В якого теплі губи.
Виходять хлопці на лани, 
Земля до ніг їм лащиться, 
Бо тут господарі — вони, 
Це не переінакшиться. 
Тут їх батьки в погожу мить 
Орали, потім сіяли, 
Коли ж захмарилась блакить — 
Прощалися із сім'ями.
І захищали кожну п’ядь 
Землі цісї чорної,

ТЬ ХЛОПЦІ ТРАКТОРИ
Синам веліли досівать 
Поля, війною орані.
Од роду-віку на чужі 
З тополями й березами, 
Стоять хлоп'ята на межі, 
Вітрами підперезані. 
Земля діждалася пори, 
Зерна блага« чистого. 
Заводять хлопці трактори — 
Батьки були танкістами.
Ну що ж, орлята, в добрий час! 
В роботі будьте рвійними.
Хай проростуть роки для вас 
Колоссям — днями мирними.

Леонід НАРОДОВЦЯ.
м. Кіровоград
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НА ФОТО: ПЕРЕДОВИЙ ТРАКТОРИСТ ВОЛОДИМИР ВОЛОШИН.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

«ЧЕРВОН/Х СУБОТА»: ПРАЦЯ НАТХНЕННА!

І КОНСОШЬСЬКА ЇМРИ*
Патріотичну ініціативу колективів передових мос

ковських підприємств — зробити 20 квітня трудовою 
«червоною суботою» — гаряче підтримують в усіх 
комсомольських організаціях Гайзорона. Райком 
комсомолу створив штаб проведення суботника, роз
робив спеціальні заходи. Зараз йде збір інформації 
про конкретні плани кожної первинної організації 
райцентру.

В день суботпика всі комссмольці-виробаичникн, 
які працюють у першу зміну, вийдуть на свої робочі 
місця. А друга зміна працюватиме я а ударній ком
сомольській будові області — реконструкції Сальків- 
ською цукрозаводу.

О. ГОНЧАР, 
секретар комсомольської організації Гайворон- 
ського тепловозоремоптного заводу, член ра
йонного комсомольського штабу суботннка.

ГУРТУЮТЬСЯ
ЗАГОНИ

В кожному колективі 
фізкультури обласного 
центру гуртуються заго
ни, які теж візьмуть 
участь у «червоній субо
ті»». Спортсмени Кірово
града працюватимуть на 
190 майданчиках і 4 ста
діонах. а мікрорайонах 
міста. До нового сезону 
юнаки та дівчата підготу
ють легкоатлетичні сек
тори, тенісні та городош
ні корти, будуть створе
ні належні умови для 
змагань волейболістів, 
баскетболістів, гандболіс
тів. і
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СИГНАЛ - АЛЯ „КП“
ЩОП’ЯТНИЦІ збирається «дис

петчерська» — планірка, де 
присутні всі начальники цехів та 
відділів, головний інженер, за
ступники директора — иа Завал- 
лівському графітовому комбінаті, 
В сукупності виробничих проблем, 
які тут аналізують, обдумують, по
годжують, завжди знаходять міс* 
це питанням, що встигає висвіт
лювати «Комсомольський про
жектор». Найкраще проілюструва
ти це на конкретному прикладі 
випуску «КП»: на одному виїм
ку — покинутий і «забутий» екска
ватор. Справді, зламалася деталі» 
І машину залишили напризволя
ще. Валерій Кунц. секретар комі
тету комсомолу на комбінаті, за
жадав відповіді на цей сигнал від 
начальника гірничого цеху.

Тепер він усміхається і повідомляв 
результати; винуватці відразу відре
монтували екскаватор І знову пустили 
в роботу.

Найперше п діяльності «лрояіекто- 
ристіол, що впадає в око і далі 
утверджується незаперечною Істи
ною, — справжня принципова позиція 
кожного гострого сигналу, вж яким 
стоїть вимога негайного вжиття захо
дів з боку адміністрації цехів та від
ділів.

То не таємниця — ще далеко не 
всюди »а підприємствах області «Ком
сомольський прожектор» настільки 
вплипопнй, авторитетний. В чому ж 
секрет?

Применшувати заслуги членів штя- 
бу «КП» і, особливо, вожака комсо
мольців комбінату, ніяк не можна, 
бо вони безпосередньо пов'язані 3 ДІЄ
ВІСТЮ органу, яка й залежить від них. 
Але факт прямої і цінної підтримки 
«КП» з боку директора комбінату 
Анатолія Костянтиновича Ремесленни
ком треба пзятн яа орієнтир І в Іиіпнх 
комсомольських оргя>»|-»ліііях. Мова йде

про наказ дирекції по комбінату, де 
визначено просто і зрозуміло: кожен 
начальник цеху, відділу зобов’язаний 
даеатя відповідь на виступ «КП* і «є* 
гайно оживати заходів, ліквідовувати 
недоліки чи недоробки. В Іншому ви
падку — про це доведеться відповіда
ти на тій же «дпспетчерській».

Не помилюсь, коли скажу, що 
підготовка рейду завжди віщує 
бурю для безгосподарників. Об
личчя Валерія Куяаа серйознішає:

— Були випадки, коли нас із 
хлопцями намагалась випереджу’ 
аати перед самісіньким рейдом. 
Прийдеш на дільницю, поглянеш: 
все ніби нормально. Вирішили, що 
самі господарі вчасно помітили 1 
ліквідують неполадки. Коли ж ді
знаємось, — ВІН ДОКІРЛИВО ХНТ8Є 
головою. — наступного дня зов
сім інша картн.ча...

Не обдуриш «прожектористів*. 
Назавтра листок «КП» гнівно 
стріляв свіжими фотознімками, 
примушував зупинитись кожного 
влучними, дотепними підписамя,-

Так «дісталось» і скловарам. 
Пов’язані іронічним текстом два 
знімки. На першому — стенд із за
стереженням: «Товариші склова
ри! Одна тонна зекономленої па
ри коштує 7 карбованців 49 копі
йок». А поруч, на другому фото, 
шланг вистрілює в атмосферу ма
су. тієї ж пари — «забули» про 
нього господарі.

Ми. не застали на комбінаті Во
лодимира Голуба, начальника 
штабу «Комсомольського прожек
тора». він гірничотехнічний інспек* 
тор районного управління, виїжд
жає у робочі вілпплж-рнпч. Тож
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кілька слів про нього знову ска
зав Валерій.

Володимир сам фотографує, 
добре обладнав на комбінаті ла
бораторію, працює оперативно.

Доброю традицією стххв тут — 
влаштовувати спільні рейде «КП* з 
групою народного контролю, з оіддіаом 
техніки безпеки. Групу перевірки су
проводжують на місцях начальними 
дільниць, цехів і тут же занотовують 
свої огріхи. Темою для випусків цього 
органу на комбінаті часто стають важ
ливі виробничі питання — бережли
вість, догляд за технікою, обламнви- 
ном, економія елекєроенері ії та робо
чих хвилин.

У світлі променя «Комсомольського 
прожектора* — соцзмагання. здобута« 
кращих комсомольських екіпажів ав
тотранспортного цеху, комсомольських 
змін з електромеханічного.

Характерний приклад з життя 
комсомольських активістів яа За- 
валлійському графітовому комбі
наті. Спілчани автотранспортного 
цеху вирішили провести суботник 
по обладнанню спортмайданчиків.

— Наше завдання найближчого ча
су. — говорить Валерій Купи, — від
вести вю ідею, показати I довести ос’м. 
що адміністративно «штурмувати» 
кожного на спорудження спортивного 
комплексу — не найкращий шлях. Фо- 
Тооеяортажі «Комсомольського про- 
жехтора» комбінату викличуть у мо
лодих випобннчникіс потяг і інтерес до 
спорту. .Ми наочно переконаємо всіх, 
як здорова Ініціатива допомагає 1 в 
праці. і у відпочинку.

Трохи пізніше Михайло Журба, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Гайворокськогс 
РК ЛКСМУ. розповів, що на базі 
«Комсомольського прожектора» 
Заваллівського графітового ком
бінату пвовели семінар начальни
ків штабів «КП» усіх комсомоль' 
ських ооганізапій району.

А. НЕЧИТАЯЛО, 
спецкор «Молодого комунара». 
Гайворочський пяй^н
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НАШИМ ЗАМОВНИНАМ-ХШБОРОБАМ
Над важливим завданням пра- машин — до 20 квітня!» В накрес- 

цюе в ці дні колектив ордена Тру-' лені строки вкладемося обов'язково, 
дового Червоного Прапора заводу Сумнівів не маємо, адже паш колек- 
«Червона зірка». 5 травня трудівии- * гіів формувальників щодня перевм- 
нам сільського господарства треба. конув змінні норми виробітку. В 
закінчити поставку 25 200 сівалок і ’• 
великої кількості запасних частин. 
У нашої комсомольсько-молодіжної 
бригади до цього завдання — свій ’ сяг бригадир, молодий 
зустрічний девіз: «25200 посівних Іван Іванов зі своїм напарником

минулому місяці план викопали па 
- 149 процентів. І зараз на нашому 

рахунку січень 1975 року. Прикла
дом для всіх стали темпи, яких до- 

комуніст

Віктором Беседою. Це вони щозмі
ни виконують норми на 170—190 
процентів.

А 20 квітня ми всі вийдемо на 
Всесоюзний комуністичний субот- 
ник, ' присвячений 104-річниці на
родження В. І. Леніна. Зароблені 
на субогнику гроші передамо у 
фонд- п’ятирічки. і

І. КРИК, 
член комсомольсько-молодіж
ної бригади формувальників 
ливарного цеху сірого чаву
ну заводу «Червона зірка».
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Приморозки 
не ЗАВАДА

По темпах роботи па посівній серед комсомольсько-молодіжних екіпа
жів попереду зараз йде екіпаж з колгоспу імені Шевченка, який очолює 
комсомолець Іван Лобанов. Великі завдання стоять перед молоддю: зобо
в’язалися в цьому році па 60 гектарах виростити по 310 центнерів цукрово
го буряка. В стислі-агротехнічні строки вже затримали вологу, вирівняли 
всю площу шлейфами, провели дві культивації. Все робиться для того, щоб 
врожайним був кожен гектар. Після другої культивації внесли в грунт 
Гербіциди’. Поспішають члени екіпажу. Робочий день доводиться починати 
об одинадцятій годині — зранку приморозки. А потім треба надолужити 
час. За три неповні робочі дні при великому навантаженні на трактор за
сіяли вже 50 гектарів.
- - М. ЖУРБА.

Ганворонськпй район.

НІЧ. Тривожна, глуха. Під покровом темряви — рух 
тисячних колон людей. На фоні ледь мріючої рі

ки — силуети завмерлих солдатів. їх імена ще не 
вписані у суворі бланки похоронок і нагорел них лис
тів, і в схвильованих грудях стривожено б’ються га
рячі серця.

За кілька годин — бій. За кілька годин і-. ' нчіуться 
перші літери Дніпровської переправи.

Застигла мить вічності...
Фото в кімнаті музею.

ПЕРЕД святом у шестикласників особливо багато 
роботи. Треба згадати п привітати всіх своїх друзів 

— далеких і близьких. А це не так просто. Минулого 
року напередодні роковин Радянської Армії червоні 
слідопити надіслали в усі кінці країни більше двох
сот вітальних листів, а б цілому за рік — більше 
восьмисот. Кілька поштарських сумок!

Втім, Люда Дробецька, Наташа Палилень, Тамара 
Яшук, Таня Патерпло, Світлана Рябокінь та її друзі

СТАЖ РОБОТИ ЦЬОГО 
ЮНАКА ЛИШЕ ДВА РОДИ, 
В КОЛЕКТИВІ СТАНЦІЙ- 
НИХ МОНТЕРІВ РАЙОН
НО! АТС, ЩО В ДОЛИЙСЬ- 
КІП,. ГЕОРГІЙ РОМАНЧА 
ОДРАЗУ Ж ПРИВЕРНУВ 
ДО СЕБЕ УВАГУ СТАРАН
НІСТЮ, КОЛИ БРАКУВАЛО 
ЗНАНЬ, ВЧИВСЯ У ДОС
ВІДЧЕНИХ, «КОПАВСЯ» У 
СПЕЦІАЛЬНІ ГІ ЛІ ТЕ РАДУ
ГЕ ЗАРАЗ КОМСОМОЛЕЦЬ 
ГЕОРГІЙ РОМАНЧА, ЯКО
ГО ВИ БАЧИТЕ НА ФОТО, 

ОДИН ІЗ КРАЩИХ 
СТАНЦІЙНИХ МОНТЕРІВ,

ФОТО П. АРЧИКОВА.

СЛІДАМИ feyjgq
ВОГНЕННОЇ
ПЕРЕПРАВИ МК

НА МАРШІ — ЧЕРВОНІ
СЛІДОПИТИ

ТЕПЛІ СПОМИНИ -

НАЗАВЖДИ
З будинку № З, що по 

вулиці Леніна, лунагоїь ме
лодії. У вихорі танцю 
кружляють юнаки та дівча
та — мешканці гуртожитку 
А» 2 виробничої о об’єднан
ня «Дніпроснергобудіндуст- 
рія» влаштували вечір від
починку. Тут ДЛЯ КОЖНОЮ 
е заняття до душі. Одні си
дять за шахівницями, другі 
дивляться телепередачі, гор
тають підшивки свіжих га
зет 1 журналів.

Про створення всіх умои 
для робітників турбуються 
комендант гуртожитку Пав
ло Аианійог.нч Зоренко та 
вихователька Ольга Васи
лівна Павленко.- Надійним 
помічником п усіх добрих 
починаннях стала рада гур
тожитку, в складі якої чо
тирнадцять чоловік. Ство
рено секції. Систематично 
перевіряється хід соцзма- 
гания між кімнатами: під
сумки підбивають за квар
тал, півріччя і переможців 
нагороджують цінними по
дарунками та вимпелами.

Велику роботу проводять 
члени виховної секції, ОЧО
ЛЮЄ її Василь Кочстков. 
Залучають до виступів з 
Лекціями та бесідами вихо
вателів, педагогів, фахівців.

Л з приходом літа біль
шає турбот у спортивної 
секції. Микола Кирнченко, 
<люсар головного заводу, 
який очолює її, Організовує 
.змагання між мешканцями 
гуртожитків М і і М 2. 
Влітку комсомольці виїжд
жають на екскурсії, на ло- 
йо природи до старого рі
чища Дніпра, де мають 
Ймогу розташуватися в на
метах на час вихідних.

45 юнаків та дівчат на
вчаються я школах робітни
чої молоді, в технікумах та 
Інститутах. Тут створено 
йсі умови для цього: облад- 
палн клас, працює пере
сувна бібліотека.

В гуртожитку проживають 
145 юнакіп та дівчат. І ні- 
Дс правди діти, траплялись 
випадки порушень дисцип
ліни. Однак служили воіш 
цигналом до дії всього ко
лективу, що допомагав ок
ремим робітникам усвідом
лювати свої вчинки, відпо
відати за них.

Молоді одружуються, бу
дують свої сім'ї. Зрозуміло, 
що доподиться залишати 
Гуртожиток. Але и пам'яті 
кожен з них виносить з цьо
го великого дому теплі по- 
.чуття,
Я венцковськии, 

я₽ш позаштатний ко
респондент. , 
&» Євітловодс№

її ЕДКОЛЕКТИВИ області вчать мо- 
лодь почувати себе не постояль

цем, а господарем на землі, Саме гос
подарем, бо вігі залишає після себе сад, 
квіти, ліс, а постоялець —• лише купи 
сміття.

Цим і почала свою доповідь «Про ро
боту по охороні природи в школах об
ласті» директор обласної станції юних 
натуралістів С. К. Швець на розширеній 
нараді Кіровоградської обласної органі
зації Українського товариства охорони 
природи.

Серед присутніх — голови і відпові
дальні секретарі районних товариств

»ПРИРОЯСІ; ННЮ

Докладно розповідали виступаючі на 
нараді про «зелений патруль» та «голу
бих патрулів». Знову-таки за приклад 
служить Світловодськ. Тож і зацікавив 
присутніх виступ В. С. Осиченка, голови 
Світловодської міської організації Това
риства охорони природи, який розповів 
багато цікавого про юних патрулів. Охо
ронці природи підтримують зв’язки з 
гуртками юних техніків, на мотоциклах

ПІСЛЯ ГОСПОДАРЯ-САД
Відбулася нарада Кіровоградської обласної 
організації Товариства охорони природи
охорони природи, представники ряду 
провідних організацій міста, вчителі-біо- 
логи, інші спеціалісти.

Найбільша увага слухачів — до місця 
і ролі станцій юних натуралістів у захис
ті природи нашого краю." Дійсно, багато 
чудових справ на рахунку юннатів: «Свя
то врожаю», «День зимуючих птахів», 
«День зустрічі птахів», «Свяго квітів», 
вікторини. Широкої популярності набу
ла естафета «За ленінське стезлення до 
природи», конкурс на краще зовнішнє 
та внутрішнє оформлення школи, в яко
му лише протягом 1973 року взяло уча
сть гіонад 800 шкіл області.

ТЗа час місячника лісу і саду 1973 ро
ку на Кіровоградщині посаджено понад 
388 тисяч, дерев, майже 61 тисяча ку
щів. На території області юні природо
люби заклали 7 парків і скверів, 312 
клумб, заліснили 32 гектари земель 
вздовж балок.

Світлана Кирилівиа називає кращі колекти
ви шкіл області. Учні Іванівської СІЦ Ноно- 
українського району посадили алею -• 500 
ляп, тополь та ялин. Організували також клуб 
любитс.'іів-внноградарів, ішрощуюіь близько 
тридцяти різних сортів винограду.

В нинішньому році учасники Світловодської 
станції юних натуралістів взяли участь v тур
нірі допитливих, який був оголошеним редак
цією газети «Сільські вісті»» ! вже в першому 
завданні з бджільництва попи циіішлц 
можцями,

разом ви
їжджаю т ь 
до лісу, об- 
ладну ю т ь 
годіан и ц і 
для тварин. 
А одного 
разу із за

сідки хотіли «спіймати» в об’єктив фо
тоапарата красеня — лося, що мав пі
дійти до копиці сіна. Та трапилось, що 
замість лося приплівся п’яний браконьєр 
з рушницею. Фінал зустрічі, безпереч
но, закінчився не на користь горе-ми- 
сливця.

Не радують такі приклади; Адже фактів по
рушень законі1 ПРО охорону природи за звіт
ний період по області аж 625. Не всюди ще 
допомагають адміністративні заходи, стягнен
ня, штрафи. Не зупиняють иаиіть Г> переданих 
до народного суду справ найбільш злісних 
браконьєрів.

Учасники наради серйозне порушили питан
ня про негативні моменти таких прикладів для 
дітей, підкреслили відповідальність працівни
ків районних товариств охорони природи, пе
дагогів, батьків за прищеплення юним роз
міннії природи, чуйності м любові до неї. Ма
ло уваги ще приділяють організації, підтримці 
гуртків юннатів при Будниках та Палацах піо
нерів. Це недолік в роботі комсомольських ор
ганізацій, райкомів ЛКСЛ1У.

Виступаючи по другому питанню по
рядку денного, голова Кіровоградського 
обласного Товариства охорони приро
ди П, П. Хар'ченко зупинився на важли
вих моментах діяльності обласної ради 
за минулий рік та ще раз підкреслив 
важливість проблем охорони приооди 
у зв’язку з новими постанозами партії 
І УРЯДУ-

а михаялів.

вже звикли писати багато. Більше тисячі листів-роз- 
шуків розіслали вони минулого року, листуються з 
сотнями воїнів і їх сім’ями, музеями, радами ветера
нів, заповнюють і оформляють десятки сторінок аль
бомів, журналів, зошитів спогадів.

Осінніми днями тридцять років тому у цих місцях відбув
ся гарячий бій. Переправившись через Дніпро, підрозділи 
37-ї армії, 4-ї й 5-ї гвардійських армій Степового фронту 
прорвали оборону ворога на вузенькій смужці землі між се
лами Дериївка та Куцеволівка. За мужність, проявлену в 
бою, близько чотирьох тисяч солдат і офіцерів були наю- 
роджеиі орденами її медалями, більше двохсот — удостоєні 
звання Героя Радянського Союзу. Гак розпочалося визво
лення Кіровоградіцини. Проте, перемога далася нелегкою 
ціною. Тільки в Дернївці поховано більше швтисячі воїнів.

Ось і поставили собі піонери завдання — відновити 
картицу, бою, розповісти про те, як увійшла в долі 
тисяч людей Дніпровська переправа. Вони не перші, 
хто зацікавився цією темою. Вже багато років пра
цює над збиранням краєзнавчого матеріалу Галина 
.Федорівна Ірклій — вчителька Дериївської середньої 
школи. їй, учасниці Великої Вітчизняної війни, особ
ливо дорога пам’ять про ті роки. І це священне по
чуття гіовагн до ратного подвигу попередніх поколінь 
вона прищепила юним своїм вихованця:.!. Багато сил 
доклали вони для створення шкільного музею Дні
провської переправи.

— Зараз раду музею складають шестикласники, — 
пояснює Галина Федорівна. — А коли врист упали до 
систематизації музейних експонатів, були ці діти па 
два роки%молодшими... І з них, і з мене кепкували: 
ну що зможуть зробити ці малюки — четвертоклас
ники? А ось погляньте, іцо...

Шкільний музей — кілька невеликих світлих к.мкзг. Ки
дається у вічі велика кількість експонатів, чима іо з яких — 
унікальні, гарно оформлені. Байдуже повз них не пройдеш. 
Ось, приміром, хоча б повз цей стенд — «їм сімнадцяті, бу
ло, коли йшли вони п бій». З фотографій дивляться облич
чя зовсім юних воїнів. Коли загинули вони, ьнззоляїочц Дс- 
рнївку, років їм було стільки ж, скільки теперішнім десяти
класникам. І тому під час екскурсій стоїть тут особлива ін
ша. Бо в саме серце б’ють рядки із стенду: «Пройдуть сто
річчя. А пам'ять про тих, хто віддав своє життя за твоє 
щастя, юначе, буде вічною. Низько вклонись їх пам’яті, їх 
безсмерно. Той, хто помирає за щастя і правду — завжди 
живий. Будь гідним їх. Вони — завжди твої ровесники».

І все ж бідкається Марія Федорівна та її вихован
ці. Ніби і: кімнат немало, а все ж ніде виставити всіх 
експонатів. Десятки фотографій, сотні листів лиши
лися в архіві. А серед них є такі, що й зараз не мож
на читати без хвилювання. Ось, -приміром, цей, напи
сании сімнадцятирічним Борисом Фглінпм з Миколає
ва за кілька годин до смерті у вогні Дніпровської 
переправи. В останній вісточці додому він пише не 
про втому, пе про ратні свої заслуги, а про велику 
ненависть до ворога, про віру в перемогу.

Листи все приходять і приходять. Майже кожен 
рік приносить нові імена, розкриває нові сторінки 
подвигів. Дізналися про долю 28 льотчиків ц 129 ви
нищувального полку, серед яких ІЗ Героїв Радянсь
кого Союзу. Вони захищали небо Дериївкп. Розшу
кали імена -п’яти воїнів, які повторили подвиг Олек
сандра Матросова. В 1943 році при звільненні села 
загинула дочка калінінської землі Марія Єгорівна 
Шишова. Розшукали її сестру й племінницю. Влітку 
минулого року зустрілися з ними в Придніпров'ї.

Чимало Інформації! надсилають Учасипки боїв за село 
Тільки в квітні-травпі минулого року під них надійщ.і?» 
оільше півсотні фотографій. Та всього пс злічити.

На основі зібраного матеріалу’ часто проводяться в музеї 
бесіди, екскурсії, відбуваються зустрічі з ветеранами-земля
ками, учасниками боїв за Дериївку. Пам’ять про буремні 
роки Війни ПИЛЬНО береже МОЛОДО ПОКОЛІННЯ черпає Н ній 
свої сили й натхнення.

Запам’ятовується в шкільному музеї ще одна фо
тографія. Легенька, тендітна дівчина — у сонячних 
бризках Дніпра. Гудуть вітрила просторого дня, 
дзвенить шумолист прибережжя, пташине різпоголос- 
ся-. в }СЬ051У ньому пливе-перелііваєіься щасливий, 
радісніш сміх юнки, переповненої розкішшю теплих 
хвиль ріки, гарячого сонця, бездонного тихого неба..» 

Па вогненній переправі — щасливий мирний день.

РяуфриВСЕКИЙ
спецкор «Молодого 

район.

О. РАКШ, 
комунара».
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МОВОЮ КОЛЕКЦІЙ
• НОТАТКИ З ФІЛАТЕЛІСТИЧНОЇ ВИСТАВКИ

»ЛкЕ МАЙЖЕ тиждень в Юро- 
** г.огрздському Палаці культури 
імені Компанійця відкрита пер
ша об і зона юнацька філателістич
на виставка. На 33 її стендах — 
16 кращих робіт і над кілько
ма з них уже закріплені таблич
ки «Срібна медаль», «Бронзова 
медаль». Останніми нагородами 
відзначено колекції юною олек- 
сандрінця Сергія Воробкало «В. І, 
Ленін», колективні роботи клубів 
юипх філателістів Компаніївського 
Будинку піонерів «Вистоявши, .ми 
перемогли», Кіровоградської вось
мирічної школи № 25 «Щасливе 
дитинство» та інші. Про срібні від
знаки варто поговорити докладні
ше.

їх — три. Чому жюрі віддало ііере- 
вг.гу підбіркам Ганни Блюменкрапц 
«Ленініана у віршах та марках» 1 
«Найдорожчо ім’я» Сергія Марченка? 
Вибір цей не був обумовлений надзви
чайною иажливісгю теми, бо до неї 
звернулось чимало колекціонерів. Від
значеним робота*» притаманне поперед
нє ретельне вивчення літератури, скру. 
едздофннй підбір матеріалу' і гарне 
,о$юр.млення експозицій. 13-річна Дня 
з 25-ї школи Кіровограда, приступаючи 
до роботи, прочитала про Л.іііна бага
то віршів Маяковського, Михалкова, 
Коласа, Забіли та інших постів, щоб 
потім уривками з них пояснити марки. 
А учень 4-го класу Кіровоградської СШ 
Лї 6 Ссргійко Марчснко пішов дещо ін
шим шляхом. У своїй колекції «Найдо
рожче ім’я» він вамагабтьст показати, 
як багато значить для нас життя ве
ликого вождя, як мої о ім’я увіковічне- 
не у справах народу, у назвах міст, 
вулиць, заводів, кораблів. Та і не ля
ше для радянських людей дорогий Іл
ліч. Це Сергій Доводить марками, які 
на честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна випустили соціалістичні 
країни і багато держав Азії та Африки.

Дві майже рівноцінні колекції. 
Юні автори постарались, нехай 
через призму” дитячого світогляду, 
виразити свою любов до Ілліча. 
Різко виділяється навіть серед 
кращих робота «Країни соціаліз
му на Олімпійських іграх». Кіль
ки підходячи до експонатів ви
ставки диференційовано і огляда
ючись на ту величезну інтелекту
альну різницю між дванадцяти
річними: і завтрашніми випускни
ками, ми можемо зрозуміти рі
шення жюрі, яке присудило ЦІН 
К’з^щії- нарівні з роботами Сер- 
гіііка та Ані срібну медаль.

її зібрав Учень 10-го класу Євген 
Сахнін (про цього хорошого і мужньо
го хлопцп вже писалось у газеті). Зби

рав марки і одночасно підшукував, 
запам'ятовував дані про Олімпійські 

ігри, про різноманітні курйози, пов’я
зані з випуском марок ~ на честь цих 
подій. Це вилилось у цікаву і для фі
лателіста, і для спортивного болільни
ка колекцію. Ось деяк) пояснення під 
наклеєними на аркушах марками: «На 
шести останніх Олімпійських іграх 
спортсмени соціалістичних країн заво
ювали 39,2 відсотка від усієї кількос
ті розіграних медалей», або під полк- 
ською поштовою мініатюрою: «Ця 
марка була прогнозом польської пош
ти на успішний виступ 3. Кшншков’я- 
ка в .Мельбурні. Однак знаменитий 
польський бігун виправдав надії з за
пізненням. Він став чемпіоном Олім
пійських ігор... в Римі». І так супро- 
ьоджується кожен експонат підбірки, 
А вона — на 48 аркушах.

Ця колекція — приклад дослід
ницької роботи для багатьох 
юних філателістів, в тому числі і 
для семикласника Богданівської 
восьмирічної школи Знам’янського 
району Олексія ГІрірхіна, Хлопчи
на підготував добірку «Фауна і 
флора», використавши для цього 
кілька серій марок і розбивши їх 
на абсолютно випадкові групи. 
Тут під заголовком «Клас ссавців» 
можна побачити глухаря, а серед 
«Загону куриних» — качок. Втім, 
ці зауваження більше стосуються 
не самого юного філателіста, а 
дорослих, вчителів, які байдуже 
поставились до дитячого захоп
лення.

Отже, допомога лід дорослих. Серед 
робіт-медалістів вона прослідковусгься 
чітко. Про таку підтримку ми можемо 
іоворнтн схвально. 1 якби батьки, вчи
телі деяких шкіл біліше цікавились 
уподобаннями своїх вихованців, то се
ред підбірок, представлених на вистав
ці, не траплялося б таких безглуздос- 
стсй, як назва «Розвиток космосу», а 
самі роботи були б змістовнішими і 
глибшими.

Думається, що ця перша облас
на юнацька виставка стане непо
ганим взірцем для наслідування. 
Бо серед 55 представлених колек
цій (це солідна цифра, вккориста-' 
ио більше 9 тисяч марок, худож
ніх конвертів та листівок), серйоз
них, пройнятих духом пошуку — 
більшість, І оцей пошук, дослід
ництво юних є найкращим пода
рунком наступному ювілею — 
50-річчю присвоєння піонерській 
організації та ВЛКСЛІ імені Ле
ніна, якому присвячується вистав
ка.

м; віденко.
м. Кіровоград.

«Співає Аіггсвіна Червіиська» — ці слова завжди викликають оплески у 
глядачів — шаи’уваліііинів прославленого ансамблю «Ятрань». Бо за- 
служспнії працівник культури УРСР Антоніма Червіїїська у цьому само
бутньому суцвітті народних таланіів відзначається яскравою самобутніс
тю. Співачка використовує у своєму репертуарі найкращі пісні із багатої 
музичної спадщини нашого народу, твори сучасних авторів.' Вона постійно 
відточує свою майстерність наполегливою роботою на репетиціях, багато 
часу віддає пошукам нових пісень.

.На Фото: А. ЧЕРЕМИСЬКА.
Фото А. КУДУЛАЇЬЄВА,

Біля творів про Кобзаря
Образ Тараса Шевченка не раз надихав майстрів 

різця і пензля па створення художніх творів. Одним 
з перших звернувся до нього славетний російський 
художник І. Крамской. А за радянської доби образ 
Кобзаря втілювали художники як старшого, так і 
молодшого поколінь — В. Касіян, І. Принневськцй, 
Є. Єгоров, II. Попович та інші.

Частіша робіт названих художників знаходиться в 
Кіровоградській картинній галереї. Нещодавно, від
значаючи 160-річчя з дня народження Т. Г. Шевчен
ка, її працівники влаштували виставку робіт, пріг 
свячену великому українському иосгу і художнику 
га організували вечір вшанування його пам'яті. Учні 

кулінарної школи виступили на ньому з розповіддю 
Ліро творчий шлях Кобзаря, а кіровоградські гіости- 
Початківці В. Бондаренко, Є. Железняков та О. По
слов прочитали відвідувачам галереї свої вірші.

Потім завідуючий картинною галереєю М. Федо
тов провів екскурсію по шевченківській експозиції.

К. ПІДЛІСНИЙ.
НА ФОТО: біля виставки, присвяченої Кобзареві.

ФОТО Ю. ЛІВЛШИПКОВЛ.

• ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ
ЯКЩО ЗАПИТАТИ молоду людину, 
"ь як вона хоче відпочити у вихідний 
день, то, мабуть, кожен скаже:

— Оце б десь поїхати, помандрувати, 
добути з друзями па березі річки, в лісі.

І комсомольські організації, знаючії 
Аапцти юнаків та дівіат, прагнуть допо- 
могти їм. Робітники Світловодська ви« 
рушають в далекі і близькі мандрівки 

човнах, мотоциклах, комсомольці 
Олександрії їдуть па турбазу в ліс. Про
понують свої послуги молоді і наші ак-- 
лпвісти, працівники бюро подорожей та 
екскурсій. Туристський поїзд «Кірово
град» мчить в Ленінград і Севастополь, 
удесу і Кишинів. Популярними серед 
Урлодіїх степівчап стали маршрути «Пач 
фятні ленінські місця», «Шляхами Вели
кого Жовтня», «Ніхто не забутий, 
Ніщо не забуте», «Будні великих 
рудов», «Ордени Батьківщини на знаме- 
Лак комсомолу*, «Шляхами дружби», 
<;Віт'^пк вірнії сини». Минуло, скажіч

ЗДщіі, а тн відвідав Кремль і кабі* 
Дрт та квартиру В. І. Леніна, завітав у 

Маркса і Ф. Енгельса в Москві, 
Добував у Центральному музеї Зброя-» 
«$х Сил СРСР, па заводі імені Ліхачо* 
.«а, захоплювався експонатами музею

.«Молода гвардія» в Красводоиі, зробив 
'записи в краєзнавчому музеї міста Уфи, 
у високій гордості і шанобі стояв перед 
Обелісками меморіального комплексу в 
м. Волгограді.

Якщо ж у тебе с лише два вільні дпі, то й

ос прекрасно: в суботу І неділю спеціальним 
автобусом можна вирушити в край, де іркмі- 
ли бої партизані« з гітлерівцями, пагода по
бувати в Підлісному І Єлнсаветградківці, по
слухати розповідь екскурсоводи і ветерана 
війни про подвиги героїв-зсм.тяків, А из зво
ротньому шляху — відпочити га лісовії» галя
вині, на березі ставу.

В нинішньому році за путівками осссоюіно. 
го і місцевого маршрутів ми маємо обслужи, 
ти 13 тисяч туристів і 223 тисяч екскурсантів. 
Знову вирушить в дорогу турпоїзд «Кірово
град», я Світловодську відпочиваючих при
ймуть турбази «Славутич» і туристський 
табір «Дніпро», хороші умови дли відпочинку 
п туристському господарстві «Лісова пісня». 
Готують свої бази до нового сезону великі 
промислові підприємства області. 
^ОРГАНІЗАЦІЯ туристських мандрівок 

по рідному краю — одна з склади* 
них частин патріотичного виховання 
юнаків і дівчат. А тому, визначаючи 
маршрути, ми завжди чекаємо, допомоги 
під комсомольських організацій. Адже 
пропаганда туризму — це теж їх справа.

Та інколи трапляється так, що п завкомі 
дівчині пропонують путівку, а вона відмовля
ється. Так було з робітницею заводу «Черво
на зірка» Галиною Г. Та коли дівчина побува
ла а горах Кавказу, побачила пейзажі Чсрно- 
морського узбережжя, то потім усім друзям 
по бригаді радила провести відпустку в 
туристській подорожі. Подруги — в завком 
профспілки:

— Лін теж хочемо и гори.
-А я в Ленінград.

• — Кажуть, дуже цікава подорож до При- 
Балтики...

Ми вдячні пашим екскурсоводам 
В. Савельєвій, П. Берлін, С, їльченко, 
Р. Турбаіі, які вміло організовують свою

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ 
НАДРУКОВАНИЙ

’- Розклад 
налагоджено

На статтю «Чому сум
но на дозвіллі», котра 
була надрукована в «Мо
лодому комунарі» 9 лю
того цього року, редакція 
отримала і відгуки, в яких 
наші читачі повідомля
ють, що ще не скрізь усе 
гаразд з організацією 
комсомольського дозвіл
ля. Зокрема, молодь се», 
ла Мальчевського Устинів- 
ського району скаржи
лась на те, що в селі клуб 
постійно замкнений, від
кривається лише для де
монстрації кінокартин, та 
й то не регулярно.

Ми надіслали цю скар
гу до районною відділу 
культури і попросили на
лагодити нормальну ро
боту закладу. А незаба
ром отримали відповідь. 
Завідуючий Устинівським 
райвідділом культури 
М. Г. іващенко повідомив 
про вжиті заходи. Марія 
Михайлова, завідуюча 
сільським клубом, про
йшла перепідготовку при 
Олександрійському культ
освітньому училищі (як
раз в цей час і допуска
лись порушення розкла
ду демонстрування кіно
фільмів). Зараз розклад 
налагоджено. В Мальчев- 
ський сільський клуб за
куплено телевізор і маг
нітофон. Вживаються за
ходи для поліпшення ро
боти з молоддю.

Сподіваємося, що і на 
інші скарги читачів, які 
редакція надіслала ка 
розслідування, надійдуть 
конкретні і ділові відпові
ді.

Довідкою 
ЩАДИ

«Дорога редакціє І Звертає- . 
мось до вас з великим про« 
ханиям, Справа в тому, що я 
і кілька моїх товаришів, за 
дорученням яких пишу вам 
листа, хочемо поїхати на 
комсомольську будову або 
лісорозробки. Але по знаємо, 
куди і до кого звернутись.

За спеціальністю •— ми шо« 
ферн. Зараз працюємо на 
різних роботах, але вони нам 
не до душі, А так хочеться 
працювати за професією І 
бути гідними перших ком
сомольців!

За дорученням товаришів 
Петро Гванчснко» с. Капітан
ка Голованівського району.

Ваша мрія — цілком здійс
нима. Для цього тільки треба 
звернутись в райком комсо
молу (в даному випадку — в 
Голоаанівський РК ЛКСМУ), 
Де вам можуть вручити ком
сомольські путівки.

роботу на автобусних маршрутах — в 
Кіровограді, на території області. І бід 
комсомольських.. активістів мп хотіли б 
мати відчутну допомогу в організації 
туристських походів у вихідні дні. Роз
повісти про історію рідного краю, повес
ти юнаків у похід «Шляхами слави 
батьків», повідати про рідне і .близьке — 
честь і відповідальність для комсомоль
ського активіста. Є молоді люди, які ба
чили одеські катакомби, а пе знають іс
торії рідної вулиці, села, міста. А за го
дину екскурсії по місту можна одкрити 
для себе багато. .

Ось і під час весняних канікул ми 
кликала школярів взяти участь в авто
бусних мадрівках в райони області, про
їхати вулицями Кіровограда. Старшо
класники вирушили поїздом в туристсь
ку подорож до Миколаєва, Херсона, 
Євпаторії, Севастополя.

Весна, ліго. Час для найкращого від- 
починку. Час для подорожей.

Хай кожен для себе обере маршрут. 
До рідного, до близького.

О. КАПУСТІII, 
голова обласної ради по туризму і 
екскурсіях.



< стор, « ................    — „МОЛОДИЙ КОМУНАР»
В5Д Ш5СТ15АДЦЯТИ...

«Тільки відверто»
«Шановна редакція «Молодого 

комунара».
Дуже вас прошу, відведіть в га

зеті колонку під назвою «Що таке 
кохання? Тільки відверто». Чому 
саме цю назву, цю тему? Тому, що 
ця тема найбільше хвилює нас, 
юнаків і дівчат. Я хочу, щоб мо
лодь ділилась своїми радощами і 
сумнівами, просила поради, наста
нови. Бо з вірним і чуйним товари* 
шем легше і радісніше пізнавати 
світ, життя. Не завжди ми маємо 
таких товаришів. В першу чергу, в 
деяких сім’ях батьки своїм дітям 
не товариші. Ви подумаєте чому, 
адже вони нас одягають, годують? 
А ви не помічали того, що вони 
ухиляються від деяких ваших за
питань? Вірний друг так не зро
бить. Наприклад, такі запитання 
ях «Що таке любов юнака і дівчи-

хих бесід, обговорень юнаки І дів
чата будуть більше і ясніше пізна
вати світ кохання. Адже кохання 
— це радість!

Шановні мої ровесники. Дуже 
вас прошу напишіть в газету про 
ваші думки на цю тему. Які б рі
шення приймали ви? Чекзю від вас 
відповідей».

Валентина Розкевич.

«Шановний «Молодий комунар», 
думаю, що ти зрозумів мою думку 
і обов’язково надрукуєш мого лис
та. Дуже тебе прошу».

» ф ♦
...Як помітить читач, * лист! чима

ло граматичних помилок. Цей лист 
публікується без будь-яких змін. 
Надіслати Валентині відповідь з на
шою думкою про її лист, викладені 
в ньому думки редакція не мала 
змоги, бо Валентина но вказала

нн?». «Як приходить кохання?», 
«Яким воно повинне бути?», «Як на
вчитись кохати?» й інші. Деякі 
батьки відмовчуються, інші: «Під
рости — взнаєш». Л більшість го
ворять: заваряз кашу і їж її сам. 
Тобто, покохав чи покохала, то й 
розбирайся сам (сама), що й до чо- 
то. А висновок з того такий: дівча
та виходять заміж в 16. 17 років ке 
кохаючи, а тільки, щоб не зароди
ти дитину без батька. Дівчина вже 
не любить свого спокусника, але, 
щоб зберегти честь майбутньої ди
тини. рішається на цей важливий і 
основний вчинок в нашому житті. 
У таких молодих людей хорошої 
сім’ї не буде, хоч як би вони не 
старалися згуртувати її, покращи
ти. Основне в молодій сім'ї — ко
хання. Так, тільки кохання. А з 
коханням приходить дружба, хоро
ші взаємовідносини. Як радісно ди
витися на сім’ї, де панує любов 1 
злагода, і як жаль стає ту сім'ю, 
де завжди ворожнеча, ненависть 
чоловіка до жінки І навпаки. Хоче
ться допомогти ним молодим сім’я-
нинам, лати вірну по- 
рачу. Ви запитаєте: 
«А хто ж головний ви- 
яувятечь такого не- 
ш.зстя?» В пехоту чер- 
’ V — б-ітьки І вчителі. 
Ви подумаєте- «При 
чому ж тут батьки та 
вчителі? Адже не вони
застави чи доньку «на
гуляти» дитину? Зрозуміло, 'ЩО 
не вони. Ллє що вони зроби
ли, шоб цього не сталося? На 
жаль, нічого І з цього виходять 
погані результати. Батьки просто 
не -шеотають уваги на пізнє гулян
ня донькй чи сина. Особлиио це 
пізнє гуляння яскраво можна поба
чити в селі. Придивіться уважно.

...Приходять семикласники, вось
микласники і інші до клубу ввечері 
подивитись кінофільм. Ніхто не 
заперечує проти цього. Нехай хо
дять. їм же хочеться. Батьки дома 
спокійно дивляться телевізор ЧЙ 
відпочивають десь з друзями, а ді
ти «тиняються» біля клубу, викру
чують «халі-галі». інші дорослі тан
ці. Зверніть увагу: до них ніхто ке 
підійде з дорослих і не порекомен
дує піти додому спати чи вчити 
уроки. І знову ви скажете, що бать
ки тут ні при чому. А я думаю, що 
саме батьки винуваті в такому ви
хованні дитини. Уявіть собі, якими 
б стали діти, як би вірили і дові
ряти своїм батькам? Чи була б 
пн’сті’адцятиоічпа дочка матір’ю? 
Ні! Зрозуміло, що вняа припадає і 
на самих потерпілих. Дехто гово* 
рить: «Якби діачипа мала гордість, 
а хлопець розум — нього б пе бу
ло». Так. не було б. Але, де візьме
ться такий дорослий розум? Ма
буть, тут погрібна допомога стар
ших. На мою думку, так. Без допо
моги тут не обійтися. Я хочу, щоб 
з школах проводились бесіди иа 
таку тему. Надіюсь, що після та-

своєї адреси. Поштові знаки гово
рять про те, що лист надійшов з 
Новоукраїнського району.

Але ж головне —- сама суть лис
та. Одразу хочеться сказати про те 
враження, яке справило написане 
дівчиною. Воно відрізняється від 
тих десятків листів молоді з корот
кими запитаннями: «Що таке
справжня дружба?», «Чи може 
першою відкритись дівчина?» і 
т, ін. Своїми роздумами і, це не
важко помітити читачеві, — своею 
схвильованістю, не такою собі ці
кавістю між іншим, а життєвою 
значимістю для самого автора пи
тань, яких вона торкається.

Відразу скажемо свою думку про 
категоричне твердження Валенти
ни стосовно неосмислених вчинків 
П ровесниць — 16—17-річних дів
чат. Не аідмидаючи можливості та
ких випадків, ми повинні констату
вати, що вони — рідкісне явище в 
житті нашої молоді. Валентина пи
ше з хвилюванням. Можливо, опи
суване нею трапилося з кимось із 
її близьких подруг, мабуть, сама 
вона була свідком неприємних сцен 
в молодій сім'ї, яка не склалася 
саме через оте надто ранне, необ

думане рішення пов'язати молоді 
долі різних, не люблячих по- 
справжньому одно одного.

«Молодий комунар» свого часу 
вмістив на своїх сторінках кілька 
матеріалів під рубрикою «Двоє». 
Публікація їх була спричинена ве

ликою кількістю листів юнаків 1 
дівчат, які зверталися до редакції 
Із запитаннями, що їх хвилювали,—

но теми дружби І любові (не буде
мо соромитися цього священного 

почуття!), стосунків між хлопцями і 
дівчатами у пору їх повноліття, пер
ших життєвих ирокіа. І хоч біль
шість з них, листів, відзначалося 

деякою наївністю, газета, посилаю
чись на розповіді самих же ровес
ників, відповіла на ряд запитань, 
Ми говорили тоді, що може бути 
хороша дружба між хлопцем і дів
чиною (і в шкільні роки), наводячи 
красномовні приклади такої друж
би, і що не треба її ототожнювати 
з почуттям любові, коханням, ми 
говорили, якими обманливими мо
жуть бути почуття в шістнадцять 
літ, проте радили оберігати і пле
кати справжнє велике почуття. 
І кожного разу підкреслювали, що, 
з одного боку, юним слід частіше 
звертатися по допомогу до стар
ших — батьків І вчителів, а останні 
самі настійніше повинні не тільки 
цікавитись, як проводять вільний 
час юнак чи дівчина, в й входи
ти, — обережно, з тактом, з доб
розичливістю, — у світ почуттів мо
лодих людей, і кожного разу під
креслювалося й звучало між ряд
ками — бережи честь змолоду, 
будь в’рвертим і щирим, незрадли
вим, розсудливим і чесним.

Кількома розповідями розмова 
припинилася. Думалося, іцо на ос
новну групу запитань відповідь да
но. Проте, в листах до редакції 
юні читачі поосили продовжувати 
розмову. І хоч матеріали не публі
кувалися, інтерес до теми про сто
сунки юнаків І ДІ9чат, їх дружбу, 
про народження молодої сім'ї не 
згас, свідчення — редакційна пош
та. Поряд з листами із так звани
ми легкими запитаннями: чи може 
бути дружба дівчини з хлопцем 
(старшокласники), хто має першим 
сказати слово про своє почуття, як 
чекати хлопця з армії, зустрічаю
ться і листи, один з яких ми навели 
повністю — лист Валентини. І від
повідати на них двома-тоьома ре
ченнями, мабуть, було б що най
менше неувагою, байдужістю до 
духовного світу молоді, що вхо
дить у повноліття.

В листі Валентини окреслюється 
кілька тем, а точніше — чотири.

Перша — відпочинок молоді, по
гано організований, він спричиняє 
І погані вчинки юнаків і дівчат.

Друга — що ж таке кохання? Що 
таке справжнє почуття? Чому такі 
нерадісні наслідки воно залишає — 
дитина, що не відчуває батькової 
ласки, молода сім’я, де «завжди 
ворожнеча, ненависть чоловіка до 
жінки і навпаки». І протилежне — 
«як радісно дивитися на сім’ю, де 
панує любов 1 злагода».

Третя — відсутність в багатьох 
випадках товариської поради стар
ших. Невідкладне потреба такої 
поради для молоді.

Четверта —■ «Зрозуміло, шо вина 
припадає І на самих потерпілих». 
Тобто, за вчинки юності, молодос
ті — особиста відповідальність.

Про відпочинок молоді, який, ні
хто цього не заперечить, помітно 
впливає на формування духовного 
світу підростаючого покоління вза
галі, а значить » його погляду на 
дружбу, товариські те інтимні сто
сунки молодих людей. Питання — 
дійсно проблемне, І ми зупинимось 
на ньому детально дещо пізніше.

А на початок розмови хотілося б 
винести те, чим починала свій лист 
Валентина —• про народження 
справжнього почуття, про наслідки 
близьких стосунків молодих людей, 
які не зцементовані таким почут
тям.

(Продовження розмови — о 
наступному суботньому випуску. 
А тим часом юнаки і дівчата мо
жуть відповідати на лист Палан
тини. Про зміст їх ми повідомля
тимемо у нашиє матеріалах під 
рубрикою «Двоє»].

А ТНЕ! СТАН
З кожним днем наближає

ться відкриття футбольного 
сезону. Закінчила другий 
етап підготовим до наступно
го чемпіонату країни кірово
градська команда магістрів 
другої групо ьяасу «А» «Зір
ка». Крім навчального про
цесу, який проходив у Ялті 
під керівництвом своїх на
ставників — начальника 
команди, заслуженого трене
ра УРСР, майстра спорту 
СРСР О. П. Гулевського, 
старшого тренера Б. М. Пет
рова і тренера А. С. Лрхипо» 
па, г.іровогрздці провели де
кілька товариських контроль
них матчіп з Іншими коман
дами своєї (шостої) зони. Во-

ни вистудили проти микола
ївського «суднобудівника» і 
зазнали досить-таки відчут
ної поразки — 0:4.

В другому матчі суперни
ками «Зірки» були спортсме
ни криворізького «Кривбасу».

Фінальний свисток арбітра 
пролунав тоді, коли па табло 
було — 1:1.

Чергову зустріч кіровоград- 
ці провели а сумським клу
бом «Фрунзснець». Тут пере
мога з результатом — і:0.

В. ШАБАЛІН,
м. Кіровоград.

ТИТУЛ
Вісім днів у спортивному залі Кіровоградсько 

заводу тракторних гідроагрегатів тривала особиста 
першість області з- російських шашок. За звання чем
піона вели боротьбу 16 спортсменів.. Добре провів 
турнір викладач інституту сільськогосподарського ма
шинобудування майстер спорту СРСР Віктор Миро
нов. (ДСТ «Буревісник»). Він набрав 6.5 очка і став 
чемпіоном області. По 6 очок у майстрів спопту Ана
толія Кулііиа та Анатолія Сверлікова (ПСТ «Спар
так»). В Куліша кращий коефіцієнт, і він став дру
гим призером, а Сперліков зайняв третю сходинку 
пошани.

Слід відзначити добру гоу кандидата у майстри 
спорту інженера заводу «Червона зірка» Леоніда 
Медведенка (ДСТ «Авангард»), який не програв 
жодної партії, чинив впертий опір досвідченим май
страм і посів четверте місце у турпіпріч таблиці 
(5.5 очка).

В. ТВЕРДОСТУП.
м. Кіровоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.п" — 
Ко.т.оропс телебачення. Ран
кова г^мпя'•тиl<.'^. 'МІ. 9.20 — 
Ноннин. ГМ'. 9 30 — Кольо- 
ропе телебя.ченч'’ Про'огма 

мультфільмів. (М). 9.55 —
Ног.инч МУЗИЧНОГО життя. <М). 
10.40 — «Очевидне — ”е”мо- 
піпне». ГМ). 11.40 — Новини. 
ГМ». 11.51 — «ПН"'ла Г'-П-ДО- 
КОГО ДО-ПІДУ». (КР. 19.25 — 
Художній -елефіл’ м. «Хазяїн 
червопях ТІП». ГЦ! 13.95 — 
«Екоан молодих» ГКІ. ’'.10 
■— А. Гайдао. <РВР». Вп-тя- 
вя. (Миколаїв). ’0.90 — Рес
публіка!!''' ••■я (Ь’з’гхо-мятема- 
ТН-- школа. (К). 17.09—У-і. 
боообгька весна». ’Хео-л"). 
17.90 — Плп інколяр’" -Сур
мач». (К>. 19.09 — «День за 
дн“М». /Кіпопограл). ія.’О — 
«Гкран эапоошус». (К|по’’о- 
П»9Д». 18.40 — Телефільми.
(Кіропогря’І. 19.05 — гфут- 
бол-71». (КірО'иогпяд). 19.20 — 
Кольвпове телебачення. Ху- 
ДО-’НІЙ філ'4. «Короягпя 
Чардаша». ГМ). ” ПО — Про
грама «Час». ГМ). 2!.30 — 
Мо-іочіжна програма. «А.'.Б». 
(МІ. 22.45 — Сповтнквь гро- 
гряия. ГМ'. По пякінченні — 
ибвиии. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.08 — 
Кольорове тслебя"епчя. Ран- 
иовя гімнастика. ГМ). ЙЛО — 
Новини. ГМ). 9.30 — Кольоро
ве тмебячеичя. Програма 
мультфільмів. (М). 9Л5 — «о- 
вини музичного ЖИТТЯ. ГМ).
IO. 49 — «Очевидне — неймо
вірне», ГМ). 1Т.40 — «Пепшнй 
комендант». Документальний 
Фільм. ГМ). 15.30 - «По п'д- 
ній країні». Молдавська РСР. 
(М). 18.00 — «Мамино шко
ла». (М). 15.30 — «.Лєрмон
тов — Художник». ГМ). 17.30 
•— Кольорове телебачення. 
«Вогнище». (М). 18.00 — Рек
лама. оголошення. ПО 13.15 
— «Горде ім’я — робітник». 
(К1. 18.30 — ФІльм-конп-пт.
«Пісня рідного причалу». ГК).
IP. 00 — ппограма «Вісті». ГК).
19.30 — Кольорове телебянен- 
ня. «Усмішки*. (К). 20.45 — 
«На добплніч, діти!». (К). 
21.00 — Ппограма «Час». (М).
21.30 - Ж. Бізе - Р. Щедрій. 
«Кармеи-сюїтя». Одноактний 
балет. (К). 22.15 — «Сільсько
господарський тиждень». ГК),
22.30 — Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика. (Мі. 9.20
— Новини. ГМ'. 9.30 — «Клуб
иіконоіопоже:1» Кольорове 
телебгчечня. (М). ’.0.30 —
«л _ Тяпь-ІПгн'». Художній 
ЛІЛ’М. ! сер’«. ГМ). 11.30 —- 
Тс-сА!--,г (’<’рпчот>яд). *11.35
— «Шкіль н!’'' екоан». Укра
їнські ЛІТеО.ІТУПІ ДЛЯ УЧНІВ 
9 класу. гк>. 12.10 — «Дісе- 
іНт>, ппмбалі»». гкі. 12.40 -» 
«Сплю-». Г|П-ькопо-спартип- 
н- гра. 'КК И.40 — Новин»!. 
(К) іл.ло — «”п головних на
прямках п’ятиоіаіїн». (Дні,’ОП- 
петропсьн). 17.15 — «Клуб
юнях олімпібпів». (Вопоїші- 
ловграю. ’ч.оо — «Операція 
«Світлофор». (Кіровоград). 
18.20 — Т-пефІльм. (КІоог.о- 
тр.-’.т). ’8 30 — «Людина 1 за
кон». (М). 19.00 — Урочисте 
відкриття Днів польської 
культури н СРСР. По закін
ченні — ВОЧ!»НН (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9Л5 — 
Кольорове телебачення. Рак- 
ХОпя гімнастика. (МІ 9.20 — 
Яовинп. /М\ 9.30 — Кольоро
ве телебяночн'» «Клуб кіно- 
пояороі*'«8». ГМ). 10.80 —* 
«Я — Тяиь-ІІІячь» 1 сепія. 
Художній фільм. (М). 11.30 — 
«Трудове змаганнмь. Теле
нарис. (М). іч.зо — Телевізій
ний документальний фільм. 
«Складові успіху». (М). 15.53 
*- «Місто майстрів». ГМ). 
17.00 — «Музиканти про му
зику». (М). 18.90 — «Народні 
таланти». (Чепчіпці). 18-39 •"* 
ДокумснтальниО телефільм. 
«Підкова ня щастя». ГК)« 
19.00 — Ппограма «Вісті». (К). 
10.30 — Кольорове телебачен
ня. До Дия пнзиолення Угор» 
Щини від Фашистських 9«* 
гарбників. (Кі. 20.30 — «В 
Ім’я миру». ГК). 20.45 — «На 
Добраніч, діти!». (КК 21.00 
Програма «Час». <М). 21Л0 — 
«Назустріч XVII з’їзду 
ВЛКСМ». Художній теле
фільм. «Серце Бонівура»« 
1 серія. (К). 22.35 — <Мп ла
нах республіки». (К). 22.40 — 
Вечірні новини. (К).

Газета виходити 
у вівторок, четвер,Наша адреса і теле «МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 

орган Кировоградского обкоме 
ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Лунвчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи «=* 2-45-36, відділу вій- 
еьково-пвгріотичного вихоаання те спорту — 2-46-87,

—---лл 1иП«17Є Лі 147.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2

ПОГОД А ;
Вдень 30 березня по території області, і. місту .Кірово

граду передбачається мінлива хмарність, без опадів. Ві
тер південно-східний т—9 мегріп на ссхунду. Температу
ра повітря по області 7—12, по місту 9—11 градусів тлап*а<

За даними Українського бюро поголи 31 березня — 
і квітня — мінлива хмарність, без оиадіп. Вітер зміїпінх 
напрямків 5—10 метрів и» секунду. Температура повітря 
вночі близько нуля, вдень 10—15 градусів тепла

Яам. № 13143. Тираж 59800. Звредаїпора 6. «УМАНСЬКИЙ,,


	1831-1p
	1831-2p
	1831-3p
	1831-4p

