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Володимир Крохмаль належить 
до категорії людей, у яких життя 
багате славними подіями. Моло
дому комуністу випала честь бра
ти участь в історичному XXIV, 
з'їзді КПРС, він був делегатом 
XXII з’їзду комсомолу України. 
Як одному з кращих, йому дові
рили провести перший електровоз 
по електрифікованій дільниці 
Знам’янка — Помічна. На все 
життя запам’ятав машиніст уквіт
чаний електровоз, приведений до 
Кіровограда досвідченим заліз* 
ннчпиком Знам’янського локомо
тивного дело Б. Г. Ткаченко.м, 
палкий потиск руки, могутній гу
док і салютні вибухи петард.
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ПІДСУМКОВІ заняття, якими завершує
ться навчальний рік у системі комсо* 

польської політосвіти, — це звіт слухачів і 
пропагандистів про вивчення марксистсько- 
ленінської теорії, звіт про політичне зро
стання кожної молодої людини.

Нинішній навчальний рік особливий. Він 
ироходнв від знаком підготовки всього Ле
нінського комсомолу до гідної зустрічі 
знаменної події — 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. І. Леніна. Цей рік був 
насичений трудовою звитягою радянського 
народу у боротьбі за виконання рішень 
XXIV з’їзду КПРС. Успішне завершення 
1973, вирішального року п’ятирічки," хоро
ший старт визначального року, трудове і 
політичне піднесення всіх трудящих країни, 
натхненних рішеннями грудневого (1973 р.) 
Пленуму Ц1< КПРС, Зверненням ЦК КПРС 
до партії, до радянського народу, сгворплп 
винятково сприятливі умови для поліпшен
ня організації і змісту марксистсько-ленін
ської освіти молоді.

Величезне значення для поліпшення по
літичного загартування юнаків і дівчат ма
ли такі видатні події нашого часу, як Все
світній конгрес миролюбних сил в Москві, 
пізній Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва в Індію та на Ку
бу, святкування 20-річчя освоєння цілинних 
земель.

Важливою віхою у житті ВЛКСМ став 
XVII з’їзд комсомолу, на якому з яскра
вою, глибоко змістовною промовою висту
пив товариш Л. І. Брежнєв. Привітання 
ЦК КПРС XVII з'їздові ВЛКСМ, виступ 
на ньому Л. І. Брежнєва стали конкретною 
програмою діяльності комсомольських орга
нізацій в сучасних умовах.

Все це покладає високу відповідальність 
на комсомольські організації, кожного юна-

Потім було ще одне СВЯТО —і 
пуск у дію електрифікованої дільч 
нині Помічна — Ко.тосовка, і зно
ву Володимир Крохмаль вів пер
ший поїзд.

А зараз состави від Помічної до 
Знам’янки та до Одеси мчать дав
но освоєними електрифікованими 
магістралями. їх ведуть помічнян* 
ці. Соціалістичне змагання заліз
ничників очолюють комсомоле 
сько-молодіжні колони громад-, 
ськнх машиністів - інструкторів 
В. Т. Крохмаля, Ф. В. Резиіченка 
та В. С. Думанського. На їхпьоч 
му рахунку — сотні тисяч тонн 
перевезених надпланових ванта* 
гнів, десятки тисяч кіловат-го-

ділі. А Іті -І

^н^лЛ^вЯМ^'^'сжктроенергії. 
ІІдагнепня^р^уувати елек- 

>ое^рІИ®®лбдпмир Крохмаль 
'поЖив Так:

— За перевитрату енергії не ка
рають. Ну, покритикують на збо
рах, та і все. Але у хорошого ма* 
шиніста не може не боліти душа 
за народне добро. Струм — 
справжнє багатство.

Таким машиністом є і сам Кро
хмаль — досвідчений, кваліфіко
ваний. Можливо, він і 
дорогі, 
формений 
два ордена 
Жовтневої Революції та 
Почесного залізничника Міністер
ства шляхів сполучень. Тож зеле
ної вулиці тобі, машиністе!

Фото М. ВІДЕНКА,
м. Помічна.

Струм

кваліфіко- 
сьогодні В 

Звичайний рейс, його 
і піджак прикрашають І 

«Знак Пошани» і " 
знак |

УТОТПТИЧНИЙ ГАРТ

ПОЧЕСНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНЕ
В. ПЕТРАКОВ,

секретар обкому ЛКСМУ.

ка і дівчину за принципову оцінку зробле
ного, критичний аналіз недоліків і накрес
лення конкретних шляхів їх усунення та 
поліпшення політичною загартування ком
сомольців і молоді.

Ось чому підсумкові заняття в гуртах і 
семінарах системи комсомольської політ
освіти області повинні пройти в атмосфері 
вимогливості, на високому оргаиізашиному 
і ідейно-теоретичному рівні.

Комсомольські організації закінчують 
підготовку до підсумкових занять, які про
йдуть до 25 травня ц. р. Складено графіки 
їх проведення, затверджено відповідальних, 
підготовлено питання для співбесід, тема* 
тика конференцій, семінарів тощо.

Проте, потрібно загострити увагу’коміте
тів комсомолу на ряді актуальних питань. 

5? ПОСТАНОВІ бюро ЦК ВЛКСМ «Про 
* організаційно-політичну роботу коміте
тів комсомолу по виконанню завдань, ви
сунутих у привітанні ЦК КПРС. промові 
товариша .4. І. Брежнєва, рішень XVII з'їз
ду ВЛКСМ» наголошено на необхідності 
організувати в усіх комсомольських орга
нізаціях глибоке вивчення привітання ЦК 
КПРС з'їзду, промови Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. 1. Брежнєва.

Для донесення смислу і значення цих 
документів потрібно використати всі фор* 
ми і засоби пропагандистської і агітаційно- 
масової роботи.

Тому питання пропаганди, роз’яснення 
матеріалів з'їзду необхідно вивчити на се
мінарах комсомольських пропагандистів, 
лекторів і агітаторів; в усіх комсомольських 
організаціях, в гуртках і семінарах комсо
мольського навчання присвятити спеціальні

В ЗМАГАННІ—ПЕРШІ
Багато років змагаються залізничники Знам’ян

ського гаго иного депо і станції імені Тараса Григо
ровича Шевченка Черкаської області. Трудове супер
ництво догомагає обом колективам добиватись успі
хів у виконанні планів нинішньої п’ятирічки. Нещо
давно у загонне депо вузлової станції прийшла ра
дісна звістка. За підсумками Всесоюзного соціаліс
тичного змагання першого кварталу 1974 року ко
лективу Знам’янського вагонного депо присуджена 
друга грошова премія Міністерства шляхів сполучен
ня СРСР і ЦК профспілки працівників залізничного 
транспорту.

О. КОНДРАТЕНКО, 
робітник депо.

ті

заняття, бесіди, лек
ції, доповіді, лелітін- 
формації.

До цієї роботи 
слід залучити делега-

в з’їзду, широкий комсомольський актив. 
Якнайширше потрібно використати при 

вивченні матеріалів з’їзду також участь 
комсомольців і молоді у Всесоюзному Ле
нінському заліку «Рішення XXIV з'їзду 
КПРС — в життя», який дає змогу, поєд
нуючи вивчення марксистсько-ленінської 
теорії з участю в комуністичному будів
ництві, Дійти в політичній роботі до кожно
го юнака і дівчини.

X/ ХОДІ громадсько-політичної атестації, 
” яка проходить в травні — червні цього 
року., потрібно звернути особливу увагу на 
знання комсомольцями завдань, поставле
них в привітанії ЦК КПРС і промові това
риша Л. І. Брежнєва; документів XVI! з’їз
ду ВЛКСМ. Це повинно стати одним із 
критеріїв визначення політичного рівня 
юнака чи дівчини. При перегляді і допов
ненні особистих комплексних планів »Вчи
тись комунізму», розрахованих до кінця 
п’ятирічки, потрібно передбзчнти внесення 
пунктів про вивчення КОМСОМОЛЬЦЯМИ і мо
лоддю документів і матеріалів XVII з'їзду 
ВЛКСМ.

При підготовні до підсумкових занять не
обхідно переглянути конспекти першодже
рел, записи, зроблені в ході занять, провес
ти додаткові консультації за творами кла
сиків марксизму-лсніиізму, найважливіши
ми сучасними партійними документами.

Проведення підсумкових занять повинне 
сприяти дальшому підвищенню трудової і 
громадсько-політичної активності молоді в 
боротьбі за виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС. за гідну зустріч 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. І. Леніна, Це —найвід
повідальніше' завдання усіх пропагандистів, 
комсомольських активістів, кожного юнака 
і дівчини області.

З ВДЯЧНІСТЮ
СИНІВ
У святковому вбранні село Мартоно- 

ша, Новомнргородського району. Тут в 
урочистій обстановці відбулося відкрит
тя меморіального комплексу воїнам* 
визволителям, односельчанам, які відда
ли своє життя в грізні роки Великої 
Вітчизняної війни.

Про свою участь у боротьбі з ворогом 
під час Великої Вітчизняної війни розпо
вів офіцер запасу Павло Якович Баба- 
ліч. йому надали право запалити Віч
ний вогонь....

Гримить мідь духового оркестру. 
Представники різних поколінь та трудя
щі колгоспної Мартоноші кладуть до 
підніжжя пам'ятника воїпам-визволите- 
лям живі квіти, вінки.

М. ГЕЛЬМАН. 
Фото автори.

ЗАЯВКА 
НА ЧОТИРИ 

ТИСЯЧІ
Молоді доярки Зна

м’янського району, окрім 
участі у змаганні на приз 
газети «Молодий кому
нар», в цьому році вклю
чилися у боротьбу за 
приз міськкому комсо
молу «Першій чотирити- 
сячниці району». Нещо
давно підбили підсумки 
за чотири місяці. Серед 
72 молодих доярок, які 
виборюють почесну наго
роду, перше місце зайня
ла дев'ятнадцятирічна Га
лина Скічко з колгоспу 
імені Шевченка. За чоти
ри місяці вона надоїла по 
1377 кілограмів молока 
від кожної, закріпленої за 
нею корови.

О. ШЕВЧЕНКО, 
зав. відділом комсо
мольських організа- 7 
цій Знам’янського 
МК ЛКСМУ. Т

Темпи 
визначені

Традиційним стало на 
нашому заводі змагання 
за звання «Кращий моло
дий робітник своєї про
фесії». І найпершим чин
ником у визначенні пере
можців є трудові досяг
нення юнаків І дівчат. 
Найкраще працювали в 
минулому місяці слюсарі* 
інструментальники скла
дального цеху № 1 Г. Аб
дулов, А. Чайко, і. Мі- 
хельсон. намотувальники 
трансформаторного цеху 
В. Дробот, В. Новикова І 
Т. Ніколенко.

В ВЛАСЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Олек
сандрійського елек
тромеханічного за*; 
воду.
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НА ПРИЗ «МК» 
«ПЕРШІЙ 
ТРИТИСЯЧНИЦІ 
КІРОВОГРАДЩИНИ»

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

За чотири місяці на
доїли на кожну корову кі
лограмів молока:

Ольга Козаченко — Нс- 
сватківський відділок рад
госпу Другою імені ііет- 
ровського цукрокомбінату. 
Олекса н др і вського р а йо• 
ну •— 1704;

Надія Говорун — кол
госп імені Ульянова Голо- 
ваііівського району — 
1604;

Валентина Чорна —> 
колгосп імені Ульянова 
Олександрівського райо
ну — 1592;

Марія Дзіна — колгосп 
імені Чапаева Доброве- 
лнчківського району — 
1560;

Ніна Згрнвець — рад
госп «Репродуктор» Кіро
воградського району — 
1524;

Лідія Кириченко — кол
госп «Шлях Леніна» Ону- 
фріївськогз району — 
1489;

Єлизавета Козар — кол
госп «Дружба» Онуфріїа- 
ського району — 1469;

Марія Онищенко — кол
госп імені Ульянова Кіро
воградського району — 
1444;

Олександр Пастернак — 
колгосп імені Свердлова 
Олександрівського райо
ну — 1430;

Надія Костюченко — 
колгосп «Шлях Леніна» 
Онуфріїаського району — 
1421.

„мододин КОМУНАР**

НІ, НАСПРАВДІ він не герой, не «зір
ка» — звичайний веселий хлопець, 

який крокує на повний зріст. Він моло
дий, а в молодості свої переваги — си
ла, бадьорість, порив, бажання глибше 
пізнати і себе, і справу, якій не просто 
служиш — якій відданий. В тій відда
ності й закладені всі намагання щодня 
зробити найкраще і якнайбільше.

Працює Валерій Щсрбатюк старшим елек
тромеханіком на Кіровоградській телеграфно- 
телефонній станції. Пригадує, коли прийшов

ПАТЕНТИ
УМІЛЬЦЯ

сюди — буп ще зовсім хлопчиною. Став мон
тером, а точніше — взяли монтером. Обсяг 
роботи великий, досвіду — кіт наплакав, аж 
страшнувато було. Думав — не впораються.

Вечори стали довші, і цікавіші. Просиджу- 
нав над підручниками, схемами. Допомагали 
товариші по роботі монтери Л. ♦. Довгален- 
ко. старший електромеханік А. В. Палазічнко. 
Особливо здружився з молодим інженером 
Володимиром Кальченком.

Перші успіхи не забарялись. Для 
зручності регулювання приладів Валерій 
виготовив спеціальний пристрій. Цілий 
ряд інших нововведень впроваджується 
на TTC.

Так трапилось, що там, . де виникали 
проблеми, труднощі, завжди докладав 
своїх рук Валерій. То було не бажання

• Технічна творчість молодих ................“■*
виділитись, просто, хлопець сказав, що 
любить свою роботу, захоплений нею, 
тому й не може інакше.

Доший час мізхупалн ремонтники над пи
танням: як скоротити час пошукіи пошкод
ження проводів. Валерій разом з Володими
ром Кальченком виготовили спеціальне при
стосування, б завдання успішно було вирі
шене.

Тоді портрет хлопця приєднали до фотознім
ків найкращих працівників на Дошці пошани, 
а нижче, під прізвищем іі професією було від
значено: «Ударник комуністичної прані».

34 раціоналізаторських пропозиції роз
робив і впровадив Валерій Щсрбатюк за 
три роки п’ятирічки, а цс — економія 
для держави не однієї тисячі карбован
ців, значне поліпшення монтажу і тех
нічної експлуатації TTC.

Підбиваючи підсумки соціалістичного тма- 
гаиня з винахідництва, раціоналізації І па
тентно-ліцензійної роботи серсц підприємств І 
організацій області за 1973 рік, президія об
ласної ради профспілок і президія обласної 
ради ВТВР за великий вклад у розвиток тех
нічної творчості старшому електромеханіку 
Кіровоградської ПС присвоїли звання «Кра
щий раціоналізатор Кіровоградської області». 

Про останнє (хоч хлопець сам називає 
подію в своєму житті приємною нови
ною) товариші відгукнулися одностайно: 
«заслужено», маючи на увазі факт — 
обком ЛКСМУ спільно з обласною ра
дою ВТВР висунули кандидатуру Вале
рія Щербатюка на здобуття Всесоюзної 
премії ВТВР.

А сам Валерій залишається хлопцем, 
на якого завжди можна покластися. 
Впевневу ходу в житті бачить насампе
ред у своїй праці — саме в ній його по
кликання, його щастя.

А. КОЛОДЯЖНИИ, 
Інженер обласної ради ВТВР.

і і

•і

Комсомольсько-молодіжна трак
торна бригада колгоспу імені Шев
ченка Ноноукраїнського району, 
яку очолює Володимир Ватульов, 
успішно виконує взяті зобов'язан
ії я. Вона вийшла переможцем 'у 
соціалістичному змаганні серед 
комсомольсько - молодіжних трак
торних бригад, закінчивши першою 
п районі сівбу. знімку (зліва направо): Володимир ВЛТУЛЬОВ, Анатолій ЛУБЕНЕЦЬ, Василь 

КРУГЛЯК. Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
(

ЗА підсумками соціа
лістичного змагання 

чотирьох місяців перша 
місце серед десяти ком
сомольсько - молодіж
них колон депо зайняла 
колона, очолювана гро
мадським машиністом 
Олександром Савіним.

Від початку року ком-

У ЗВАННІ ПЕРЕМОЖЦІВ
сомольсьхо . молодіжна 
колона провела 443 вели
ковагових поїзди, понад 
план перевезла 174 тися
чі 138 тонн народногос
подарських вантажів. По- 
господарському ставля
ться молоді залізнични-

ки і до витрачання пали
ва та електроенергії. 
Тільки за 4 місяці вони 
заощадили понад 25 ти
сяч кіловат-годин
троенергії. В день від
криття XVII з'їзду

•пек-

ВЛКСМ члени колони 
провели шість великова
гових по'іздіа на зеко
номленій електроенергії.

А. КРИЧУН, 
секретар комітету 
комсомолу 
м’янського 
мотивного депо.

Зна- 
локо-

1 І травня 1914 року

■

^Червона зірка!

(Продовження. Початок в газетах 
за 9, 11, 18 квітня та 7 травня).

р;к — на заводі нарахозуаалось понад 5001921 г............ .. ..
робітників, випуск продукції становив 3,5 процента 
довоєнного виробництва,

1921 рік, черве.-ь ■— робітники заводу відрахували 
одноденний заробіток на користь страйкуючих анг
лійських гірників,

1922 рік.— при заводі відкрито дві школи по лік
відації неписьменності, школа ФЗН, профтехшкола.

1922 рік — червонозорівці почали шефствувати 
ьад селом Сангово (нині Роднииіака),

1922 рік, 1 квітня — завод перейменовано а Тре
тій сільськогосподарськомашиноОудівний завод Укр- 
трестсільмаизу.

1922 рік, 21 травня —- на заводі створено комсо
мольську організацію, першим секретарем обрано 
О. М. Іваненка.

1922 рік, 1/ листопада — заводу за рішенням Єли- 
сааетградськоі повітової Ради дано найменування 
«Червона зірка».

1*23 рік, І травня — робітники заводу «Червона 
зірка» направили лист Раднаркому СРСР з вислов
ленням тривоги за здоров я 8. І. Леніна.

1923 рік, початок червня — червонозорівці висло
вили протес- проти зухвалих домагань англійської 
буржуазії до Радянського уряду, викладених у ноті 
Кераонв.

1923 рік, серпень — завод брав участь у Всеросій
ській промисловій гиставці і нагороджений Атеста
том ЦВК. СРСР.

1923 рік, вереси» — • цехах заводу відбулися мі
тинги солідарності з антифашистським повстанням з 
Болгарії.

1924 рік, 27 січня — відбувся загальнозаводський 
траурний мітинг у зв язку з похороном 3. І. Леніна.

1*24 рік — за ленінським призивом заводську 
партійну організац ю поповнили 125 кращих робіт
ників.

1924 рік, наприкінці — зааод досяг довоєнною 
рівня продуктивності праці.

1925 рік, початок — з ініціативи робітників «Чер
воної зірки» при міській профраді для здійснення 
постійною шсфсіва над селом було створено това 
риство «Куііьізмнчка».

1925 рік, квітень — довоєнний рівень продуктив
ності праці на заводі перевершений на 120 про
центів.

1925 рік, червень — в цехах заводу побував Го
лова ВУЦВК Г. І. Петровський.

1925 рік, 1 липня — Президія ВУЦВК нагородила 
колектив «Червоної зірки» Грамотою і Червоним 
прапором.

1920 рік — у складальному цеху встановлено 
перший конвейєр, що підвищило продуктивність 
праці на складанні сівалок з 10—14 разів.

1927 рік — розпочали планову реконструкцію 
заводу.

1927 рік — виконали перше замовлення сіль
госпмашин на експорт у Туреччину.

1929 рік — конструхюрський колектив на чолі 
з інженером І. М. Каховським сконструював першу 
радянську тракторну сівалку.

1929 рік, вересень — тракторна сізалка «Черво
ної зірки» була нагороджена Великою Золотою 
медаллю на міжнародній виставці а Лібаві (Лат
вія), а молотарка СО-28 одержала вищу виставкову 
нагороду — «Гран-Прі».

(Далі буде).

Виховуємо громадянина. Бесіди з молодими батьками1

МИ ВСЬОМУ навчаємо дітей: як гово
рити, як працювати, як одягатись, як 

веселитись. Але такому надзвичайно 
важливому вмінню — вмінню економигн, 
цінити і розумно витрачати гроші не при
діляємо належної уваги. І б’ємо трино
гу лише тоді, коли юнак одержує на за
воді першу зарплату і.. не приносить її 
додому. Намагаючись надолужити про
гаяне, влаштовуємо вечори «першої зар. 
плати», де досвідчені люди пояснюють, 
що до грошей треба ставитись дбайливо. 
Але хіба пояснення допоможуть, коли не 
вироблено звички, коли до грошей ЗВИКЛИ 
ставитись легковажно?

В паш час з року п рік зростає матеріаль
ний добробут народу. Більше гарних речей п 
магазинах, сильніше й бажання їх придбати. 
І ось, саме цим бажиииям парто б І навчитися 
керувати. Ми зобов'язані підготувати наших 
дітей до нього, виростити їх дбайливими 
господарями.

Слід пам’ятати передусім, що матері
альний добробут сім’ї залежить не тіль
ки від розміру заробітної плати старших 
її членів, а й від того, як і на що иона 
витрачається. Не можна, приміром, всі 
гроші, витратити в перший день зарпла
ти на якусь дорогу річ і цим самим по
ставити сім’ю в скрутні умови. Недо
цільно купувати якусь річ лише тому, що 
її має сусід. Наприклад, хлопчикові хо
четься мати велосипед, і вій, умовляючи 
тата купити його, говорінь: «:Вже сусіди 
дивуються, що ти до цього часу не купив 
мені велосипеда. Учорїа купили навіть 
Мшнкові, хоч його мама одержує грошей 
менше за тебе».

Батько ж уявляй соні, які іроіпоиі труднощі 
доведеться тривалий час пережиіатн Лінійко
вій мамі, згадав сім’ю Кості, у якого «дав. 
по велосипед», але до цього часу немає ш- 
мового пальта, \ “ —

Сімейні покупки «не по кишені» — прищеп
люють дитині безвідповідальне, егоїстичне став
лення спочатку до трудових грошей батьків, 
а поіім — навіть до державних. Особливо 
обережно слід підходити до задоволення по
треб дитини □ сім’ї з високою забезпеченістю. 
Тут потрібно менше осього зсертагя увагу на 
додаткові потреби самої дитини. Краще ви
трачати гроші на задоволення загальних сі
мейних потреб — купити, приміром, книги, за
мість зайвого костюма.

Інколи батьки, які самі зазнали иестат-

обговорення майбутніх покупок, дотри
муючись правила — спочатку вирішують, 
що Купити мамі, татові, а з гого, то ли
шиться — іншим членам сім'ї. Це попе
редить розвиток у сина чи доньки став

лення до вас, як до утримувача на все 
життя.

Бажано, щоб дитина змалку усвідомила 
себе рівноправним членом сімейного колекти
ву, на якого поширюються рішення сімейної 
ради про розподіл витрат. Дитина, як і всі,

подвійна вага копійки
• ВИХОВАННЯ БЕРЕЖЛИВОСТІ У ДІТЕЙ. РОЗДУМИ ПЕДАГОГА

іншим — навпаки. А. С. Макаренко ре
комендував 1—2 рази на мі-елць давати 
дитині певну суму грошей, точно вказую
чи, на що воші повніші бути витрачені. 
Список таких витрат залежить від віку 
дитиігн, матеріального становища сім і. 
Чим старша дитина, тим відновідаль.іі- 
шнм і складнішим повинен б\ гн цей спи
сок. Деякі батьки, починаючи з п’ятого 
класу, дають навіть гроиіі для купівлі 
речей для себе. Спочатку недорогих: «Пі
ди купи собі шкарпетки?-, потім пінніших: 
«Піди купи собі сорочку, тепліш шарфу. 
Це вчить ііідлііка одггатнсь зі смак м. 
Без цього він не зможе вибрати собі річ 
І в дорослому віці Трапляється ж — ма 
гн кепкує з 25-річпого сни і-і .■ -.опера- 
«Що б і и без мене роб . і? ! ■ нм:-, .і на
віть костюма вабрагі

ків, намагаються створити дітям щасли
ве дитинство, перетворити їх життя на 
суцільне свято. «Собі в усьому відмов
лю, а одягну мою Олеику, моз лялечку! 
Чим вона гірша за сусідську?* Так на
роджується ставлення до діїеіі, як істот 
вищого порядку: їм все можна, все до
ступне. Всі живуть і працюють тільки 
для них. Гак ростять егоїстів.
ЦЕОБХГДНО привчати дитину рахува- 

тіїся з інтересами інших членів сім’ї.
Для цього слід, якомога раніше, знайо
мити її з сімейним бюджетом. Дитина 
повинна знати заробіток батька і мат.ці. 
Від неї не слід приховувати сімейних 
фінансових планів, а, навпаки, поступо
во заохочувати до їх складання.

В окремих сім’ях ввійшло в традицію

знає, де лежать гроші, відкладені на харчу
вання до наступної зарплати. Що в.і гроші, 

навіть дрібні, входять в цю суму, іому млн*, 
одержану в мяіазині, не можна самовільно 
залишити собі: не повернувши її до домашні <>ї 
каси, тн в один із днів позбавиш всю сім’ю 
сніданку чи печері, масла чн хліба. В тахін 
сім'ї мама може смілива схазатн скнаві: < Пет
русю, візьми гіюші І сходп, будь ласка, а 
хлібом», — І буде впевненою, що енн не ви
тратить зайвих грошей, не приховає здачу. 
Звичайно, іаке ставлення виховуються посту
пово, спочатку мама І син разом відрахов'у. 
ють гроші, коли він повертається — кладугь 
решту. З часом днтппа звикає і іюби.-. це 
сама.
ТУТ ВИНИКАЄ ще одна проблема,
■ яку ми чомусь не вважаємо сепйої- 

ііоіо — «кишенькові гроші». В кож
ній сім’ї до них ставляться по-різному. 
Одному взагалі ні ралу до закінчення 
школи не дають грошей «просто гак»,

З іншого боку, коли дитині даться ис>:іія 
сума грошей. їй не доводиться їх проенги, 
хитру ля ru. прнди'.іЛчю >ись, . якому настрої та- 
to чи мама, ниіадуизги 
дає можливісіь бути 
лі. серед юваришів, 
важливо. У підлітка 
заощадиш гроші на 
деталі чн марьи, з 
сошів і т. їм.

Отже, ь' . ія батьків верти сім?йне 
господами їм не тільки вносить в житія 
сім’ї Чіткі::’ Гд рядок, СІООріС’ОЧИ хороші 
умови Л..Ш О«г : ТИ І відпочинку, ЯЛО Й 
виховує н л ірііктері дітей важливі якос
ті: організованість. б 
ність. Пам’ятайте про цс.

• ьагомі погреби. Це 
игла ІЄ.Ж.ЦНМ, «к а піке
тах Ькдо.ма, що іуже 

з’як.іиє і ься можлнліеть 
квиток в мни. на радіо- 
рахунок ні імінін від ла-

Н. ГОЛОВАНЬ, 
зав. кафедрою Кіровоградського 
педагогічного інституту, кандидат 
психологічних наук.
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ііл мої плі полковника Дібропк в се
лі Кошице народні месники поклялись 
ломстнтмсь за свого командира, і ко
ли фашисти ще щільніше замкнули 
кільце навколо партизанів, де на кож
ного з них лізло по п'ять окупантів, 
патріоти так одарила по ворогові, гцо 
прорвалл кільце, знищивши 16U гіт
лерівців.

У наступному запеклому бою з 
фашистами партизани збільшили 
свій рахунок ще на 50 гітлерівців. 
Загинув кінь радиста, а сам 
Скринник дивом уцілів. Довелось 
ходити на милицях, з палицею. 
Хоч як важко було йому, та він 
брав участь у всіх бойових опе
раціях бригади.

- 5-
Скільки було тих боїв-по.ходіз, 

що ниє злічити! Та на все життя 
вкарбувався у пам’яті радиста 
бій, що в:в Скринник 20 жовтня 
1944 року — один проти цілого 

Тйроду гилерівців, які’ вистежили 
радіостанцію.

Фашисти оточили хату, намага
ючись взяти радиста живцем. 
Скринник, помітивши їх, приготу
вався до зустрічі «гостей».

Рус, здавайся! — крикнув 
офіцер на ламаній російській мові.

У відповідь — автоматна черга. 
Скринник (.косна кількох фашистів, які 
ааблизнлцеь впритул до будинку. Гіт-

(Закшчешгя. Поч. u газеті за 9 травня).

лерівці залягли, відкривши вогонь з 
автоматів та кулеметів. Перетворивши 
в решето стіни хатини, окупанти нама
гались проникнути всередину. Ta tie 
встигли вони звестися на ноги, як від
важний радист почав «налити* з авто
мата через три вікна. Гітлерівці вже 
думали, що там засіла велика група 
радянських бійців. Вслід за автомат
ними чергами у ворогів полетіли іра- 
нати. Відбиваючись, мужній патріот 
розстріляв три диски иатровів і кинув 
на аорогів НІ гранат. Коли спорожнів 
останній диск, вами трофейний десятн- 
зарядинй маузер, поклав біли себе ос
танніх дві іранатн. А фашисти все лі
зуть і лізуть...

Враз у вікно полетіла одна во
рожа граната, друга... Вся кімна
та наповнилась їдким димом. Зне
силений упав на долівку, впер
шись головою в причинені двері. 
На дворі все стихло. Враз він по
чув, що за дверима хтось краде
ться. Радист приготувався до ос
таннього поєдинку. В цю мить 
двері відчинились. Скринник зі
брався з силами. Постріл. Фа
шист впав. Два інших побігла з 
хати.

За селом — стрілянина. Тя поспіша
ли партизани на допомогу радистові. 
Зннщнзши у короікому, але жорстоко
му бою 28 гітлерівців, вони вдерлися 
до хатини лісника, де не на життя, а 
на смерть стояв мужній радист, по
клавши ІЗ фашистів.

Чимало бойових епізоді» на рахунку 
відважного воїна, який не ляше пра
цював і рацісю, а н часто брався за 
автомат, вступаючи у смеріелі.ні су
тички з вороіом...

...Читаю пожовклу від часу бо-

» —

йогу характеристику радянською 
патріота, де записано; «29 жовт
ня І944 року, в селі Лазок, у ніч
ному бою рятуючи рацію і ман
но, Скринник вбив й фашистів...»

Йдучи на з єднання з частина
ми Радянської Армії, у жорстоко 
му бою, радист у складі групи 
знищив ще 9 фашистів.

6.
І ось Перемога. Батьківщнна- 

маги високо оцінила ратні по
двиги свого сина, удостоївши йо
го орденів Вітчизняної війни 
першого і другого ступенів, Чер
воної Зірки, медалей «Партизану 
Вітчизняної війни» першого сту
пеня, «За бойові заслуги.» та ін 
ших урядових нагород. Груди но
го також прикрашає чехословаць
ка медаль «Учаснику словацького 
народного повстання».

За закланням начальника Україн
ського штабу партизанського руху ге
нерал-лейтенанта Т. Сіроклчк радист 
з Анатоліям Горяиоаськнм та іншими 
партизанами у травневі дні 1945 року 
відправились у Чехослопаччину. від
копавши останки свого командира 
І. Д. Діброви, доставили його в місто 
Олексаніїріїо, де н було поховано взи- 
1ИЖЦЯ...

Потім — мирна прана, він працю» 
головою артілі імені Тельмана, голо
вою міжколгоспбуду. До військових 
відзнак комуніст» добавилась нагоро
да за пращо.

Нині Костянтин Сергійович на за
служеному кідлочиику. Та жодною 
дна комуніст не сидить без діла. Мо
го часто можна побачити серед вихо
ванців шкіл міста, на піднрисмствах, 
в культосвітніх закладах, колгоспах, 
де він аистулав із спогадами про бу
ремні роки війни, розповідаючи про 
мужність, іероїзм І відвагу своїх бо
йових побратимів.

Про ратні подвиги колишнього

ДО СВІТЛЛ ПОДВИГУ
У НАС — радість. Бо 

езято — День Пере
моги. і тиха печаль. Адже 
немає такої сім ї, яка б 
не втратила батька, брата, 
сина. Але воли живуть — 

.з пам яті серця нашого, в 
щасті усміхнених дітей.

День свята. І день па
м'яті. Кірозоградці від
значили його незгладимим 
проявом чуття вдячності 
до тих, хто ціною свого 
життя відстояв світло вес
ни. До пам ятників і обе
лісків йшли представники 
трудових колективів, сту
денти, школярі — з пра
порами і найпринадніши- 
ми квітами розмаю. Йшли 
до Вічного вогню, до обе
ліска Невідомому солда
ту. Ветерани згадували 
бойові походи і своїх од
нополчан. А ми прислуха
лись до їх споминів, не 
відриваючи погляду від 
орденів.

Опівдні вулицями Кіро
вограда пройшли шерен
ги фізкультурників. Юна
ки та дівчата поклали він
ки до пам ятників В. І. Ле
ніну, С. М. Кірову, до 
обелісків воїнам-визволи- 
телям. На стадіоні спорт
клубу «Зірка» відбувся 

ч парад фізкультурників Кі- 
-"7>овограда, присвячений 

Дню Перемоги і відкрит
тю IX міської спартакіади. 
В урочистому марші про
йшли чемпіони і рекорд
смени області, переможці 
республіканських і всесо
юзних змагань — В. Хра- 

паченко, В. Вільний, Л. Шу- 
михіна, Г. Мошнягуцз, 
В. Симоненко. А поряд — 
золоті значківці ГПО. Ше
ренги вели ветерани 
спорту.

Крокують авангардівці 
— робітники-червонозо- 
рівці, учні машинобудів
ного і будівельного техні
кумів, вихованці ДЮСШ 
спортклубу «Зірка». 8 ми
нулому році обласна ра
да ДСТ «Авангард» була 
нагороджена перехідним 
прапором облег.орткомі- 
тету. Шеренги ааангардів- 
ців зросли на 6 майстрі» 
спорту СРСР, 150 канди
датів у майстри і першо
розрядників, 4250 значків
ців ГПО.

Майорить зламано ДСТ 
«Спартак». Попереду — 
майстри спорту, активісти 
колективів фізкультури, 
де було виховано торік 47 
призерів республіканських 
і всесоюзних змагань. Се
ред них — фз.стувальни- 
ки Василь Литвиненко, 
Людмила Штанденко, Ігор 
Сидоров, велосипедисти 
Сергій Симоненко, Андрій 
Гавриленко, Володимир 
Смишляєв, Олександр Ко- 
няхін, веслувальники Вік
тор Храпаченко, Микола 
Кукуруза, Володимир Они
щенко. І нині вони успіш
но стартують в республіці 
і країні.

А в числі наймолодших 
спортсменів — вихованці 
ДЮСШ № 1, яка стала 
переможцем обласного 

огляду-конкурсу. Збірна 
команда з гімнастики цієї 
школи вже третій рік зай
має перше місце на пер
шості УРСР серед школя
рів. Стрільці — 7-й рік 
теж призери республіки. 
За останні роки в стінах 
школи підготовлені відомі 
майстри спорту, рекорд
смени і чемпіони УРСР та 
СРСР — Віктор Василен- 
ко, Віктор Данильченко, 
Василь Ларіонов, Олек
сандр Зам’ятій, Юрій Язи- 
коа, Валентина Тріщина, 
Олександр Савчук...

Йде олімпійський ре
зерв.

Після підняття прапору 
спартакіади першими ви
йшли на старт учасники 
15-кілометрового пробігу. 
То теж найсильніші лег
коатлети міста — В. Нес
теренко, М. Ліновиченко, 
В. Чеченко, В. Терентьєв. 
Разом з юнаками —- учас
ник Великої Вітчизняної 
війни, ветеран спорту 
П. М. Ваняшин.

Потім — показові висту
пи фізкультурників на зе
леному полі стадіону — 
гімнастичні вправи вико
нували вихованці ДЮСШ, 
спортивних товариств 
«Спартак», «Колос», «Аван
гард». Майстерністю мі
рялись велосипедисти, 
авіамоделісти.

Після показових висту
пів — поєдинки легкоатле
тів і футболістів.

А ввечері на вулицях 
Кіровограда знову шику-

вались шеренги прапоро
носців. У колони ставали 
кращі молоді виробнич
ники міста, учасники по
ходу «Шляхами слави 
батьків», переможці зма
гань з багатоборства ГПО, 
молоді воїни. З факелами 
в руках юнаки та дівчата 
рушили до меморіально
го кладовища, до обеліс
ка Невідомому солдаїу- 
Поклавши гірлянду слави 
біля Вічного вогню, ком
сомольці клялись перед 
ветеранами війни в любо
ві до матері-Вітчизни, да
ли слово продовжити 
подвиги своїх батьків. І

радиста у своїй книзі «В ефірі 
партизани» пише генерал-майор 
технічних військ Іван Миколайо 
внч Артем єп, який у роки війни 
очолював радіозв’язок з усіма 
партизанами країни.

Генерал подарував Скрнивнко 
ві книгу, написавши: «-Шановно
му Костянтину Сергійовичу ви 
автора. 4.Х1.7І року».

В Чехословаччині у 1964 році 
вийшла книга колишніх партиза
нів Густава Калача і Стефана 
Стиковського «В боротьбі за сво
боду», в якій вони теж описують 
подвиги К. С. Скринника...

З 20 серпня по 8 вересня мину
лого року він гостював у Чехо- 
словаччнні, куди його запросили 
бойові иобратнми на торжества з 
нагоди 29 роковин Словацького 
народного повстання.

Костянтин Сергійович побупаз 
у тих місцях, де воював пліч-о- 
пліч з чехословацькими брагами, 
визволяючи їх рідну землю від 
Гітлерівських окупантів.

Теплими були зустрічі Скрин
ника з колишніми партизанами 
Йозефом Бруновським, Вацлавом 

-Гончарнчом і Иозефом Новосе
лом.

Повернувшись додому, Костян
тин Сергійович розповів світло- 
водцям про ті величезні зміни, які 
сталися на чехословацькій землі 
за роки народної влади.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Світловодської се
редньої школи робітничої 
молоді № 2.

м. Свігловодськ.

в

знову була хвилина мов
чання, хвилина пам’яті тих, 
хто наблизив день Пере
моги і ощасливив наше 
життя.
О УСІХ містах і селах 

області відбулись уро
чисті маніфестації на 
честь свята. Юнаки та 
дівчата вирушали в похо
ди «Шляхами слави бать
ків», на стадіонах демон
стрували свою майстер
ність з військово-техніч
них видів спорту, тривали 
поєдинки на призи героїв- 
земляків.

М. ВІНЦЕВИЙ.

—5 втор. —.......

•Після 
виступу 

«Молодою 
комунара»

«КОМІТЕТ. 
ВІДГУКНИСЯ»

Під таким заголовком а 
номері «Молодого кому
нара» за 9 лююго цього 
року було вміщено кри
тичну статтю. В ній йшло
ся про незадовільну ро
боту комітету комсомолу 
колгоспу імені Леніна 
Добровеличківського ра
йону.

Як повідомив перший 
секретар Добровеличкіа- 
ського РК ЛКСМУ І. Сло- 
боденко, факти, наведені 
а статті, мали місце.

На колгоспних комсо
мольських зборах було 
засуджено недостатню ро
боту комітету комсомолу 
по організації соціалістич
ного змагання серед мо
лоді, участі її в художній 
самодіяльності та органі
зації культурного відпо
чинку.

При плануванні роботи 
комітету комсомолу ви
роблені заходи по усунен
ню недоліків. Значно по
ліпшилась робота по за
лученню молоді до на
вчання в гуртку комсо
мольської політосвіти. Ко
мітет комсомолу органі
зовує вечори відпочинку. 
Проводиться робота по 
підготовці і здачі норм 
ГПО та формуванню фут
больної та волейбольної 
команд.

Райком комсомолу по
стійно контролює роботу 
комітету комсомолу, по
дає допомогу.

«ДВА ЧОБОТИ — 
ПАРА»

Так називався фейлетон, 
вміщений а «Молодому 
комунарі» 2 квітня 1974 
року. В ньому йшлося про 
негідну поведінку жителів 
села Тишківки Гордового і 
Строгаля.

Як повідомив голова ви
конкому Іишківської сіль
ської Ради Добровелич
ківського району т. Дов- 
галь, критика на адресу 
порушників трудової ди
сципліни справедлива. 
ЇХ поведінка вже неодно
разово обговорювалась 
на виконкомі та на збо
рах громадян села, притя
гались еони і до адміні
стративної відповідаль
ності.

Останнім часом і Гордо- 
вий, і Строгаль працюють 
у колгоспі, дали обіцянку 
не порушувати трудову 
дисципліну та громад
ський порядок.

для 
МАЙБУТНІХ 

ВОЇНІВ
Два дні в Світловодську 

тривала наачально-мето- 
дична конференція з по
чаткової військової підго
товки і військово-патріо
тичного виховання учнів
ської молоді. На пленар
ному засіданні виступили 
з доповідями завідуючий 
облвно Д. Ю. Стельмухоз, 
начальник політвідділу 
обдвійськкомату В. С. 
Самсонов, секретар обко
му ЛКСМУ Л. М. Неруш. 
Потім працювали секції 
керівників органів народ
ної освіти, директорів, вій
ськових керівників шкіл, 
вчителів фізкультури.

Учасники конференції 
ознайомились з досвідом 
роботи шкіл по військово- 
патріотичному вихованню 
учнів.

Було прийнято рекомен
дації щодо поліпшення 
стану підготовки молоді 
до служби в Збройних Си
лах СРСР.
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ВІД ШІСТНАДЦЯТИ...
11 травня 1974 року

КАМІНЬ 
НЕ 
МОВЧАЗНИМ

За 40 кілометрів від сто
лиці Литви Вільнюса край 
дороги, що веде крізь густі 
соснові ліси, стоїть на таля* 
вині скульптура . матері. 
Постать простої селянської 
жінки завмерла у трагічній 
безмовності. Стиснуті губи, 
аапалі очі, в них уже дав
ко немає сліз, обличчя пе- 

. реповнене глибокою печал- 
1 лю про безповоротне. Од

нією рукою вона простим 
селянським рухом притри
мує хустину, напнуту на го
лову, в опущеній руці міц
но затиснута хустинка, 
якою зона втирала сльози... 
Не біль надломила матір. 
Вона стоїть твердо, мов 
зрослась із рідною землею. 
Вся її сувора постать вира
жає стійкість, величезну 
внутрішню силу, протест 
проти тих, хто загубив у 
вогні невинних мирних жи
телів.

Кам'яна «Мати» — па
м’ятник жертвам фашизму 
в литовському селиші Пір- 
чупіс. Третього червня 1944 
року рано-вранці, коли всі 
ще спали, гітлерівські тан
ки оточили селите, фашис
ти загнали людей у два са
раї і заживо спалили, 
гинуло 29 сімей 
ловік — від немовлят 
стариків. Лише попіл зали
шився від селиша і ного 
мешканців.

Литовський народ вирішив 
.увічнити пам’ять невинних 
жертв. В 1957 році був оголоше
ний конкурс на створення мо
нумента, який би виразив 
страждання і боротьбу литов
ського народу під час фашист
ської навали. Серед двадцяти 
конкурсних робіт кращою була 
визнана робота 30-р|чного 
скульптора Гедіміпаса Йокубо- 
иіса. створена разом і архітек
тором Вітаутагом ГабріОнасом.

MoiivMeHT відкрито в 1960 
році. Комплекс ансамблю 
склали меморіальний ка
мінь край дозогп з лаконіч
ним написом «Пірчупіс», 
фігура багері, що стоїть 
на невисокому постаменті, 
і меморіальна стіна.

В 1960 році автор «Мате
рі •> був удостоєний Дер
жавної премії Литовської 
РСР. В 1961 році його твір 
був відзначений срі&юю 
меааллю Академії мистецтз 
СРСР. а в 1963 році скульп
тор був удостоєний звання 
лауоеата Ленінської премії.

«Мати» в Пірчупісі — 
перша велика робота Иоку- 
боніса, та автор — не нова
чок у скульптурі, він уже 
створив до того часу кілька 
цікавих скульптуо.

Чим займається Йокубоніс за
раз? Він працює над гіпсовим 
портретом класика литовської 
літератури поета Майроиіса 
(1882—1932), над скульптурою 
відомого литовського тенора, 
одного із засновників націо
нальної опери. Кіпраеа Петра- 
ускаса (1885—1988).

Взагалі ж скульптор ду
же скромно говорить про 
свої нові роботи і творчі 
плани. Лише пати — коли 
почата та чи інша робота, 
коли закінчена, і зовсім ма
ло про причини, що змуси
ли його взятись за ту чп 
іншу роботу. Йокубоніс ні
коли не дає оцінок власним 
творам. Це. — на його дум
ку, повинні зробити спеціа
лісти і громадськість.

Бронює АКСКІНАС.

'(Продовження розповіді. Обо
в'язково прочитай, або згадай її 
початок, вміщений в розділі «Двоє» 
в номері газети за ЗО квітня).

За-
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до

Трапилося з Томом ось що.
Третій день невгавала хуртови

на. Кінчалися корми для радгос
півської худоби, і коли на якийсь 
час надворі вгамувалося, механі
затори вирішили пробитися в 
поле. .» . ,

— Ще й сонце тоді виглянуло, 
пам ятаю, —• згадував пізніше 
Том.

Але затишшя виявилося прелю
дом до лютої хуртечі, яка, здава
лося, прагнула перевернути бі
лий світ.

Повернення хлопців чекали до 
вечора, весь вечір, всю ніч. Него
да невгавала. І тоді вранці група 
цілинників викликалася шукати 
кормачів. Серед них був і Том. В 
один трактор сіли вчотирьох. Шу
кали згблуклих увесь день. Самі 
потрапили на озеро, де трактор 
провалився, пірнув по кабіну і 
заглох. Хлопці довго намагалися 
завести машину — даремно. Том 
оступився і набрав у валянок во
ди. Пробували сушитися, але з 
того нічого не вийшло. Щоб не 
замерзнути, наважилися йти в за
метіль до садиби,.,

їх, чотирьох, змучених, обмерз
лих, знайшли тільки наступного 
дня, коли вщухло снігове пекло.

Том горів. Лікар виявив крупоз
не запалення легенів. У надто 
важкому стані він був доставле
ний у районну лікарню, звідки і 
прийшла нам сумна звістка.

Ми склалися із скромних своїх 
тодішніх стипендій, допомогли й 
викладачі, і Ліля з нашим груп* 
комсоргом поїхала до Томе.

«Він був, можна сказати, безна
дійним. На волосинці, — приблиз
но такий зміст листа, якого 
писали нам пізніше лікарі. Але 
перемогла молодість і ваша Ліля. 
У ті хвилини, коли він тільки очи
ма міг водити, побачення з одно
курсниками було нарівні з наши
ми найефективнішими ін’єкціями. 
Така турботлива ваша Ліля...».

Тома врятували. Але лікуватися 
йому довелося ще довго.

Ліля не раз їздила до хлопця в 
далекий казахстанський край. Гіо- 
вгрнулася — його дружиною. 
Там, у загсі, вони скріпили свою 
дружбу, свою віру і довір’я, ерюз 
випробуваних почуттів, всі помис
ли і подальші плани, своє майбут
нє щирими підписами в офіційній 
книзі.

Як ми шкодували, що скромне 
весілля Тома і Лілі відбулося там, 
на цілині, і ми не були свідками 
ні їхнього весільного вальсу (не 
уявляли, як танцював невмілий і 
неохочий до цього Том), ні «гір
ко!». Всі ті радощі розділили з 
ними невсипущі цілинники-тру- 
дарі.

Але, пам'ятається, приклад Лілі 
і Тома став для нас життєвим 
унаочненням прочитаного в кни
гах, баченого у фільмах про 
дружбу і вірність двох молодих 
людей. Коли Ліля вже була вагіт
ною, як біля неї ходили дівчата з 
групи! Не дозволять їй за книгою 
підвестися, подадуть, піднесуть, 
про все потурбуються, додому 
проводжають цілою юрбою.

Ми тоді були на п'ятому. Вже 
сиділи над дипломними робота
ми. Том після лікування повер
нувся в заклад. Деканат дозволив 
йому (всі ми просили за нього) 
продовжувати навчання на тре
тьому.

Ніколи не забудеться і один я 
найрадісніших днів студентства. 
Він теж пов'язаний з Лілею і То
мом. В цей день — ранньої пре
красної весни —- Том став бать- 
комі

До цього на курсі була вже 
лояза маленького громадянина 
(одружився старшокурсник — 
учасник війни, людина, у порів
нянні з нами, більшістю, — в ро
ках), але те сприйнялося, як щось 
закономірне, життям продикто
ване. Тут же — подія. Того бать
ка ми мало не рознесли — і під
кидали, і примушували танцюва
ти, співати, скласти вірша своїй 
молодій дружині і синові.

Том на все згоджувався. Від 
радості і щастя на його обличчі

вено, цукерками і шампанським 
пригостити їх тільки біля крисла
того дуба: хай же зростає син 
міцним, здоровим, широким ду
шею, хай же могутньо вкорінює
ться в життя, як це могутнє дере
во — символ стійкості, надійнос
ті, щедрості. Такий звичай народ
ний.

І друзі відшукали на околиці 
міста розлогого, столітнього нра- 
сеня...

Так рішення поєднати свої долі, 
народження молодої сім’ї стало 
жаданою подією, радістю — не 
лише двох, а і всіх тих, хто їх ото
чує. Шлюб в студентські роки — 
не виняткове, але не таке вже й 
густе явище, Проте до рішення 
Лілі, Томе ми були підготовлені. 
Готові були вони й самі: переві
рили (не зумисне, не спеціально— 
так склалося життя) не тільки свої 
почуття, а і їх міцність, глибину, 
їм не страшні були ні час, ні від
далі. Обоє вже стали міцно на но*

Уги в житті: Том загартував себе

з явилася незни- 
каюча осяйна по
смішка. Він не ві
рив своєму щас
тю і без кінця по
вторював в ми
лою розпачливіс- 
тю: «Я батько?!», 
«Я — батько!»...

(Порівняй, читачу, 
хмурим днем, яким 
попередній розповіді 
Валерія із своїм батьком, Мико
лою Івановичем, після звістки про 
те, що Ліда народила сина його, 
Валерія, сина).

Недорогим був наш студент
ський подарунок маленькому гро
мадянинові — первістку Тома, але 
скільки уваги, фантазії, любові 
вкладали ми в нього. Той подару
нок подав хтось ідею загорнути в 
кілька газет, 
народження 
всі кіоски і 
у двадцять 
видань, місцевих, 
ських, союзних, зарубіжних. «Хай 
молись подивиться, в яку хвилину 
він народився, що діялося тоді в 
світі, коли він першим своїм кри
ком ощасливив третьокурсника 
Тома, всю групу п'ятого курсу, 
весь п’ятий курс» — говорили ми. 
Отже, прирівнювали народження 
Томового сина до події майже 
світового значення.

Та на цьому друзі Тома не ви
черпались. Йому було запропомо-

це з тим по
стала в нашій 

розмова

які вийшли числом 
дитини. Ми оббігали 
загорнули його десь 
примірників різних 

республікан-

випробуваннях, обоє бачили кон
кретну мету, незабаром вже мали 
служити обраній ними професії, 
позаду — будь-які сумніви і не
визначеність. У всьому — ясність.

Ось чому в даному випадку, на 
перший погляд, поспішне рішен
ня (можна ж було дочекатися за
кінчення закладу, влаштування на 
роботу і т. д.) поєднати свої долі 
було добре підготовлене життям 
і принесло радість. А де радість— 
там віра у завтра, •••• —
натхнення для життя, 
роботи. Чи не так?

Такою ж радістю 
поонення молодої сім'ї. Боно

там сила, 
для кипучої

стало г по-
Тї 

зміцнило, додало Ще більшого 
смислу союзу двох сердець, від
повідальності, а значить і щастя.

Чи можемо ми підсумувати роз
мову, розпочатку листом до ре
дакції Валентини Р.?

Хоча б в одному питанні — 
«Що таке справжнє почуття? Чи 
може воно бути і яке воно у віці 
від шістнадцяти?».

Нашими розповідями, тверд
женням і свідченням самих чита
чів, учасників розмови, ми підхо-

димо до висновку: починаючи з 
шістнадцяти, сімнадцяти років у 
юнака чи дівчини може народжу
ватися перше почуття — іноді не
сміливе, іноді — зі спалайеїл, На
роджується. А що потребує ново
народжене? За логікою? Спокон
віку одного — обережного до 
нього ставлення, дбання про те, 
щоб воно зростало, загартовува
лося, мужніло у випробуванні. На 
прикладах ми з вами побачили, 
що легкого щастя, як правило, не 
буває.

Бачили, що добре, коли стосун
ки між двома молодими людьми 
починаються з хорошої, щирої 
дружби, коли почуття, якщо вже 
воно народилося, перевіряється 
часом, тобто життєвим випробу

ймо р 
ще 
по-

ванням. Майте на увазі, 
шістнадцять, сімнадцять воно 
нетривке, часто — оманливе, 
спішне.

А тому ми й говоримо, і 
учасники розмови, згоджуєтеся з 
тим, що в цьому віці особливо 
необхідна порада.

Не хочемо пропонувати розпо
відати про свої почуття крзйірму, 
з ким зустрілися. Це велика таїна 
душі — здебільшого. Але у склад
ному — питайте, як ми вже гово
рили, найавторитетнішу і для вас 
і для інших людину — старшого 
товариша. І частіше треба звер
татися до власного розсуду. Не 
бійтеся, що розсуд пригасить ва
ше почуття до близької людини. 
Справжнього, міцного — не при
гасить!

Більшість листів із пошти «Двоє» 
сповнені такого тепла і нєпідроб- 
леного оптимізму, віри у світлі, 
чисті почуття нашої молоді. «Ко
ли хочеш обрати друга хорошо
го — прагни сам бути гарною лю
диною, твори добро на землі... 
Кохання — це окраса життя, його 
крила... Чекайте коханих, доведіть 
свою вірність, доведіть силу сво
го почуття... Як можна в такі роки 
розтринькувати почуття в різні 
боки?.. Ті, що кохають, повинні все 
відчувати однією душею...». Такі 
ду/лки у листах Галі Горбенко Із 
села Березівки Маловисківського 
району, Люди Б. з Новоукідаїнни, 
Олександра Б. з села Марково
го Добровеличківського району, 
Людмили Д. з села Миколаївки 
Кіровоградського району, Миколи 
Коновалова з села Чечеліївки 
Петрівського району, Надії Р. з 
Кіровограда і в десятках листів 
інших юнаків і дівчат.

З радістю приєднуєшся до цьо
го світлого оптимізму і радієш за 
чистий духовний світ нашої мо
лоді.

І якщо говорити далі: «Але...», 
то хочеться лише з такого приво
ду. Ставмо ж на перше місце ви
бір цілі в житті, присвяту свого 
життя великій, корисній справі, 
боротьбі. І як ще радісніше буде 
нашим батькам, нашим вчителям, 
коли саме, прагнучи до звершен
ня корисного с ім’я народу, йду
чи де своєї заповітної мети, ми 
зустрічаємо, шукаємо доуга.

В. ЯСЕНЮК.

би.

і

і

і

і

:

(Про вами пошту. До розділи 
«Двоє» надійшло вже близько 100 
листів. Автори багатьох з них 
пропониіоть теми подальшої роз
мови. '/екаємо ваших відгуків/).
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кой». (Кіровоград).
Кольорове телебачення. Фільм- 
спектакль. Ф. Достоепськнб. 
«Село Степаїї'іякобо. та йою 
мешканці». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Про
должения фільму-спсктаклю. 
(М). 22.40 — Кольорове теле
бачення. «Спорзипний щоден
ник». (М). 23.10 •— Нови
ни. (М).

ПЕРША ПРОГРАМА. 18.00- 
-День за днем», (Кіровоград). 
18.15 - Телефільм. (Кіропо- 
• Рад). 18.40 — «Людина і зя-

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.03— 
Реклама, оголошення. (KJ. 
18.15 — Назустріч виборам до

Верховної Ради СРСР. 
ди — влада народна». (К).
18.30 — А. Штогарепко. Фор
тепіанний цикл «Образи».
(Одеса). 19.00 — Програма
«Вісті». (К). 19.30 *- «Мело
дії на пуантах». (Дніпропет
ровськ). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 *- Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Вітчизно моя неозора». (К).
22.30 — «На лапах республі
ки». (К). 22.35 — Вечірні по

вніш. (К).

Наша адреса і теле Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

»МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050, ГСП, КІровоград-50, еул, Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря тв відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій* 
еьиово'лвтріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня Гм. Г, М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, '< 

поліграфі? і книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 -? 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб * 
подорожей». (М). 10.30 
лі.оропе телебачення.
Іволга». Телевізійний худож
ній фільм. (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. Виставка Буратіпо. (511- 
17.30 — Портовики їллічев- 
гі.ка. Теленарис. (М). 18.00 — 
Операція «Світлофор». (Кіро
воград). 19.00 — Першість 
СРСР з футболу. «Чорномо
рець» — «Динамо» (К). (Оде
са). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 Програма
«Час». (М). 21.30 — Інтерба
чення. Кольорове телебачен
ня. Міжнародний матч з бок
су. СРСР - США. (М). 23.30 
•— Новини. (М).

КІІіО- 
- Ko- 
«ілга-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.03 —
Перший всесоюзний огляд т«- 

; , ЛевЬІЙНИХ фільмів, ПРНс|>»ЧЄ- 
- них робітничому класу. {(До- 

• іїеїіьк). 11.00 — Новини. (KJ- 
11.35 — «Шкільний екран»- 
Українська література ! для 
учнів 10 класу. (К).
♦ .Музична естафета 
(Миколаїв). 10.30 — 1 
ма -Вісті». (КЕ 17.00 
ший всесоюзний огляд
ЗІЙНІІХ фільмів, присвячених 
робітничому класу. (Донецьк). 
18.00 -• Реклама, оголошення. 
(K). 1S.30 — ФІльм-коиперт,
«Роздуми». (K). I9.G0 — «Піпт 
години з Образповнм». (Мїг 
19.30 — Чемпіонат СРСР J 
футболу. «Зеніт» (Ленінград)
• «Арарат» (Єреван). 11 тайм. 
(Ленінград). 20.15 — Телеві
зійний художній фільм «X не
бі планети». (Польща), 21.00 
— Програма «Час». EMJ. 21.30 
— Кольорово 'ГЄЛ*^ЯЧСІІНЯ, 
І. Франко. «Украдене щас
тя». Вистава. (К). В перер
ві — вечірні новини. (К).

115.45-
юних».

Прргри- 
- ,Пер- 

і іелвві-
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