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ЗУСТРІЧ 
У ЦК ВЛКСМ

17 лютого в Радянський 
Союз прибула делегація 
Спілки молодих комуніс
тів Куби на чолі з першим 
секретарем Національно
го комітету СМК Луісом 
О. Домінгесом.

У ЦК ВЛКСМ відбулася 
розмова з першим секре
тарем ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельниковим, яка про
йшла в щирій сердечній 
обстановці.

У посольстві Республіки 
Куба в СРСР перший сек
ретар НК СМК Л. О. До- 
мінгес вручив нагороду 
Спілки молодих комуністів 
Куби першому секретаре
ві ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельникову. На врученні 
був присутній посол Рес
публіки Куба в СРСР Се- 
веро Агірре дель Крісто.

(ТЛРС).
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Всесвітній 
фестиваль
на Кубі

ГАВАНА. (ТАРС). 
шення Міжнародного 
готовчого комітету
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів провес
ти черговий форум юна
ків і дівчат па острові 
Свободи з глибоким задо
воленням зустрінуте па 
Кубі. Воно розглядається 
тут як визнання високого 
престижу кубинської ре
волюції, важливого вкла
ду першої соціалістичної 
держави Західної півкулі 
в боротьбу проти імперіа
лізму, колоніалізму і пео-. 
колоніалізму, за мир і де
мократію.

Як підкреслює в пере
довій статті газета кубин
ських комсомольців «Ху- 
вентуд рсбельде», прове
дення наступного фести
валю в Гавані є високою 
честю для кубинської мо
лоді і вона виправдає це 
високе довір’я.

Рік видання XVI 
№ 22 (1970).
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До обміну комсомольських документів '

В МІСЬККОМІ комсомолу і в усіх комітетах з пра
вами райкомів йдуть останні приготування до 

обміну комсомольських документів. Вже обладнані 
кімнати, де будуть виписувати комсомольські квитки 
нового зразка біля міськкому з’явився стенд «Історія 
міської комсомольської організації», такі ж стенди 
закінчують оформляти в інших організаціях.

З хорошим настроєм зустрічають молоді світловод- 
ці важливу подію в житті Спілки. Багато хто з них 
достроково рапортували про завершення планів ви
значального року і нині успішно несуть вахту па фі
ніші п’ятирічки. Нещодавно вручено золотий Знак 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць п’ятирічки» тока-

ГОТОВ
резі М. Крупі з комсомольсько-молодіжної бригади 
В. .Максимова виробничого об’єднання «Дціпроевср» 
гобудіндустрія», яка випускає продукцію вже па ра» 
хунок серпня 1976 року. Тоді ж комсомольсько-моло-: 
діжппй колектив магазину «Дитячий світ» був ваго-? 
роджений грамотою ЦК ВЛКСМ

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий відділом комсомольських орга
нізацій Світловодського МК ЛКСМУ.

«НАГОРОДА 
ОКРИЛЮЄ, 
ПРАЦЮВАТИМЕМО 
ЩЕ КРАЩЕ!»
• Гідний вклад молодих в загаль
ний успіх.® Завдання — боротися 
за високу якість робіт. ® Кожну 
трудову хвилину завершального — 
для щедрого врожаю.

ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української PCP, розглянули підсумки 
соціалістичного змагання серед областей, і районів республіки за одержання в 1974 
ро!',і високих урожаїв і збільшення виробництва зернових культур. Серед районів лі
состепової зони переможцем визнано Ульяновський район Кіровоградської області. 
Району присуджено перехідний Червоний прапор ЦК Компартії України і Ради Мі
ністрів УРСР з видачею третьої грошової премії.

Бригадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол

госпу «Родина» Анатолій Харкавий 
та групкомсорг Валерій Желудков, 
повернувшись із обласного семінару 
молодих хліборобів, передали своїм 
товаришам перехідний Червоний пра
пор обкому комсомолу, який бригаді 
вручили за друге місце в обласному 
змаганні серед комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад. Нагорода 
заслужена. Бо відомо, з яким енту
зіазмом працювали хлібороби цього 
колективу, для яких минулий рік 
пройшов під девізом: «Визначально
му — ударний труд молоді».

Схвалений бюро райкому комсомо
лу, цей почин став конкретною фор
мою участі юнаків і дівчат у соціа
лістичному змаганні за успішне за
вершения сільськогосподарського 
року.

Хлібороби району успішно завер
шили минулий рік, зібравши па круг 
по 38,1 центнера зернових, в тому 
числі по 50 1 центнера озимої пшени
ці. І ми гордимося, що комсомолія 
району зробила гідний внесок у за
гальну справу. Адже па полях госпо
дарств хліб вирощували близько ти
сячі молодих механізаторів.

Говорячи про здобутки молоді, 
перш за все, хотілося б наголосити, 
що останнім часом значно зріс рівень 
організаційної роботи в первинних 
комсомольських організаціях. Бо
ротьба за високу якість сільськогос
подарських робіт, за підвищення вро
жайності, за конкретну дієвість со- 

ціалістичпого змагання — з цими 
основними завданнями комітети ком
сомолу справилися непогано.

Райком комсомолу розробив ряд 
заходів, що сприяли боротьбі за під- 
Еііщеппя врожайності, збільшення ва
лових зборів зерна, тримав це питан
ня постійно в полі зору. IIз високому 
організаційному рівні були проведені 
конкурси на кращого молодого сіва
ча, кращого молодого женця району. 
Районний штаб «КП» проводив рей- 
ди-перевіркп готовності техніки до 
сівби, жнив, багато комсомольські 
активісти зробили, щоб поліпшити 
побутові умови механізаторів.
О АВЕРШАЛЬНПИ рік - цс рік 
** виконання завдань дев’ятої п’я
тирічки. Значна ррль у цьому відво
диться комсомольцям, всій молоді. На 
Всесоюзних комсомольських зборах 
вони вирішили: працювати так, щоб 
про дострокове виконання п’ятиріч
ного плану продажу хліба державі 
рапортувати по завершенню косовиці 
ранніх зернових.

Вже сьогодні молодь стоїть па 
ударній вахті. Створено п’ять комсо
мольсько-молодіжних механізованих 
лапок по вирощуванню високих вро
жаїв кукурудзи. Дві такі лапки в 
колгоспі «Родина», дві — в колгоспі 
імені Фрунзе одна — в колгоспі іме
ні Карла Маркса. Близько шестисот 
гектарів займає площа комсомольців. 
З кожного гектара молодь зобов’яза
лася зібрати по 70 центнерів зерна 
кукурудзи. В усіх господарствах 
грунтообробна техніка вже відремон

тована. ІІпні комсомольські «прожек
тористи» перевіряють якість ремонту 
посівного зерна. У господарствах 
створені і затверджені комсомоли 
сько-молодіжні екіпажі. Райком ком
сомолу націлює комітети комсомолу 
господарств постійно вдосконалюва
ти форми і методи керівництва соціа
лістичним змаганням, за рахунок по
ліпшення його організації і дієвості 
добиватися ще вищих показників \ 
роботі.

В районі діє школа передового 
досвіду. У всіх бригадах механізато
ри відвідують заняття агротехнічних 
гуртків Закінчивши певний курс, 
проходять переатестацію. Щороку 
кожен механізатор підвищує свою 
кваліфікацію в районній школі. За
раз на тримісячних курсах механіза
торів при пій навчаються 86 юнаків. 
По закінченні воші віллються в меха
нізаторську сім’ю.

Днями надійшла радісна звістка: 
нашому району за одержання висо
ких врожаїв і збільшення виробни
цтва зернових культур у 1974 році 
присуджено перехідний Червоний 
прапор ЦІ< Компартії України і Ра
ди Міністрів УРСР. Нагорода окри
лює і зобов’язує працювати ще кра
ще. Для комсомольців і молоді райо
ну кожна трудова година, кожна 
трудова хвилина завершального року 
будуть відзначені високою відпові
дальністю, якісним виконанням робіт, 
повним використанням резервів.

Л. ПОСТЕРНАК, 
перший секретар Ульяновсько
го райкому комсомолу.

Для третього мільярда
— У третьому українському мільярді пудів зер

на буде частка праці і більш, як тисячного загону 
молодих механізаторів нашого, Ульяновського 
району,.— так закінчив свій виступ па обласному 
семінарі бригадирів і групкомсоргів комсомоль
сько-молодіжних тракторних бригад Кіровоград- 
щпнп Анатолій Харкавий — бригадир колгоспу 
«Родина».

Ніші молодь господарств району закладає осно
ви під урожай. У багатьох комсомольсько-моло
діжних колективах зобов’язалися одержати зер
нових з гектара більше, ніж в середньому по ра
йону, колгоспу.

Так, комсомольсько-молодіжна механізована 
лапка но вирощуванню кукурудзи Володимира 
Деркача з тракторної бригади Героя Соціалістич
ної Праці С О. Чорнобая з колгоспу імені Фрун- 
зе зобов’язалися виростити по 100 центнерів’ зер
на кукурудзи з гектара Механізатори цього кол
госпу докладають усіх зу’силь, щоб і нинішнього 
року врожай був ще доріднішим.

йа фото: зліва — бригадир тракторної бригади 
імдділку № 2 колгоспу імені Фрунзе Герой Соціалістичної 
Прап ип °-І,,0РІ,°БАИ, механізатори О. ПАСТЕРНАК 
та В. КРАВЦЛН оглядають техніку на лінійці готовнос
ті; справа — голова колгоспу К. І. СКРИННИК та сек- 
!?ЛТаР парткому колгоспу імені Шевченка М. М. СОЛ- 
I И К перевіряють якість посівного зерна.
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У МИНУЛОМУ році мені — комсо
мольцю тридцятих років, ветерану 

Магнітки — випала честь взяти участь 
в роботі XVII з’їзду Ленінського комсо
молу. Це визначна подія в житті радян
ської молоді. Там я зустрівся з відоми
ми наставниками — Героєм Соціалістич
ної Праці С. С. Вітченком з Ленінград
ського об'єднання «Электросила», з ва
шим земляком двічі Героєм Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталовим. Дивилися 
ми на молоді обличчя делегатів і 
пізнавали в них свою далеку юність. А 
коли на з’їзді заклично прозвучало сло
во «БАМ», і сотні рук здійнялися в єди
ному пориванні «Даєш!», мею здалося, 
що то ударні батальйони 
Магнітки незримо влилися в 
гатів.

Я не згодний з тими, хто 
що, мовляв, нині молодь не 
чіски, інші сукні й костюми..., 
серця сьогоднішніх юнаків 
ться з таким же бойовим завзяттям, як j 
серця нашого покоління, в далекій 
юності. І час кличе їх на нові звершення.

Про це мені хочеться поговорити з ва
ми, юнаки і дівчата Кіровоградщини. 
Продовжуючи розмову, розпочату С. С. 
Вітченком і О. В. Гіталовим, цілком по
годжуюся з їх думкою про честь, яку 
необхідно берегти замолоду, і про те, 
що вісімнадцятилітні повинні прийти гос
подарями на заводи, фабрики, на фер
ми й лани. А це не під силу «білоруч
кам», погодьтеся. Тільки долаючи труд
нощі, підпорюючи особисте громадсько
му, можна виховати в собі риси справж
нього трудівника майбутнього, риси 
господаря.

А для цього інколи доводиться на
віть де в чому і ламати свій характер. 
Адже ці риси не приходять самі собою, 
вони формуються в сім ї, виробничому 
колективі. Іноді ще сім'я МИМОВОЛІ 
виховує у дітей споживацькі нахили. 
Ці нахили, коли юнак чи дівчина по
трапляють в трудовий колектив, не су
місні із суспільними інтересами, де ці
нується самовіддача, непорушне прави
ло «один — за всіх і всі — за одного», 
де про людину судять по праці, по її 
сумлінню.

Споживацьким інтересам, егоїстич
ним _ такі, на жаль, набувають хлоп
чики і дівчатка в малодітних сім ях, 
ще в дитинстві треба давати рішучий 
бій. І тут має сказати слово школа. Після 
сім’ї, відокремленої і відособленої сті
нами кімнати, іноді особняка, дачі, 
власною «волгою» чи «Жигулями» шко
ла повинна стати другою сім'єю, де май
бутньому громадянинові слід прищепити 
такі необхідні в дорослому житті риси 
як почупя колективізму, товариськості, 
поваги до старших, відповідальності за 
менших. Школа покликана і зо£ов язана 
виховати для суспільства людину, підго
товлену до праці, здатну протистояти 
труднощам. Адже ми, наставники, з дос
віду знаємо — «важкі» вихованці у нас 
ті, яким школа не прищепила любов до 
праці, повагу до людей праці, не навчи
ла свої інтереси співвідносити з інтере
сами товаришів, колективу.

Працелюбність треба виховувати 
змолоду, почуття відповідальності за 
спільні справи теж. Часом для моло
дої людини це серйозне випробування. 
Та в протистоянні труднощам гартує
ться справжній характер майбутнього 
робітника, хлібороба. Кажу це, юні дру
зі, з власного досвіду — мені пощасти
ло не тільки варити і лити сталь, а и 
«відливати» із звичайних хлопчаків 
справжніх людей, Робітників з великої 
літери.

НЕЗАБАРОМ, після мого повернення з 
XVII з'їзду комсомолу, у нас в цеху 

зупинили на капітальний ремонт домен
ну піч. Це остання, яку я вісім років то
му задуьав на Магнітці. Мої товариші 
кажуть, домни старіють, але не вмира
ють. Я знав, що і ця, десята, стане до 
ладу помолоділою. Того дня, коли по
чали задувати піч, і бригади готувалися 
до цього, не було мене в цеху. Віддав
ши сорок років життя доменним печам 
Магнітогорського металургійного комбі
нату, я вперше в такий відповідальний 
період знаходився на віддалі. І не тому, 
що числився тепер не старшим май
стром, а позаштатним заступником на
чальника цеху по виховній роботі. Я ві
рив у людей, які стояли біля горна — 
їм я передав свою справу.

Подумки бачив біля печі спокійного, 
неквапливого Петра Юр єва — тепер 
старшого майстра, поруч із ним — 
рухливого, але твердого і впевненого 
майстра Євгена Мудрака і молодго вче
ного, кандидата технічних наук, який до-

--------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР1----- ---------- ----- — 
------------------------------  ЛИСТ НАСТ А В ІІИКА

«Питання трудового виховання, правильного вибору місця в житті зв'я
зані з вирішенням великого кола завдань. І в цьому відношенні в нашій 
країні робиться винятково багато. Я маю на увазі і заходи державного по
рядку, особливо роль нашої школи, і ту колосальну роботу, яку проводить 
у цьому питанні наша радянська громадськість. Тут, як і в інших справах, 
приклад показує наш героїчний робітничий клас».

(З промови тов. Л. і. Брежнєва на XVII з’їзді В.'ІКСМ).

помагав їм, Валентина Новикова. Остан
ні дні перед задувкою вони працювали 
цілодобово. Настала мить, коли старшо
му майстрові залишилося скомандува
ти — подати газ в піч — й домна оживе. 
І вона «пішла», запрацювала. Мої учні 
витримали екзамен.

Кажу — мої учні і внршу поправку: 
колишні. Адже Петро Юр’єв прийшов у 
доменний цех в роки Вітчизняної війни. 
Ніхто не впізнає зараз в цьому міцному 
здоровані того худорлявого довгов'язо
го підлітка, яким він переступив поріг 
цеху в грізному сорок другому. Не один 
прийшов. Були з ним разом Петро Жар
ков, Юоій Гребьонкін, Юрій Бушуєв... 
На фронт пішли мої товариші-доменіци- 
ки, а мені наказали: «Твій фронт тут, 
біля домен». І ссь ці підлітки стали ря
довими мого трудового батальйону. Від 
холоду, голоду, втоми вони падали з 
ніг, іноді засипали біля гарячих каупе
рів. Я не докоряв їм: «Розумію, хлопці, 
важко. Але вашим батькам ще важче. 
Наш обов'язок — допомогти в боротьбі 
за честь і свободу Батьківщини». І звід
ки бралися сили в худеньких хлопчаків!.. 
Вони йшли на вогонь домни, як в атаку. 
VI АСТО в колі наставників мені дово- 

1 диться чути дві протилежні думки. 
Одні вважають, що молоді слід довіря
ти. Інші — довіряти можна досвідченим, 
а у молоді який досвід? Мені цим опо
нентам дуже хочеться порадити — звер
ніться для остаточного вирішення — ві
рити чи не вірити — до молодих робіт
ників, навіть новачків, що прийшли на 
виробництво тільки після школи чи учи
лища. Кажу це і бачу вашу посмішку, 
юні друзі, — ви за те, щоб вас прилуча
ли до справ важливих, серйозних, щоб 

ЗМШ-НАШ ПОЧЕРК
СЛОВО ДО МОЛОДИХ КІРОВОГРАДЦІВ

О. Л. ШАТИЛІН,
наставник молоді Магнітогорського металургійного 

комбінату, Герой Соціалістичної Праці, 
Державної преміїлауреат

вам довіряли. Слово честі, колеги-на- 
ставники, молоді праві. Ніщо не виховує 
так високого почуття відповідальності, 
як довір'я. У молодої людини, нехай не 
обізнаної ще повністю з «секретами» 
своєї професії, нехай, навіть невдача 
спіткає її попервах, виникає благородне 
бажання — на довір’я відповісти на со
вість виконаною справою, не підвести 
тих, хто виявив довір’я. Ці риси, това
риші наставники, ми повинні розвивати 
і закріплювати у молодої зміни. Риси, 
сформовані на благородному людсько
му почутті — довір’ї.

Моєму поколінню, якому довелося 
започаткувати нашу соціалістичну ін
дустрію, особливо видно ті разючі змі
ни, що відбулися в останні десятиліття. 
Я часто згадую пророчі слова Серго 
Орджонікідзе, сказані понад сорок ро
ків тому, про те, що Магнітка буде пре
красним містом, а наш комбінат — пер
шокласним заводом. А Магнітка тоді, по 
суті, лише починалася.

Було то сказано влітку 1933 року. 
Стала до ладу третя доменна піч. Мені 
з іншими молодими доменниками дору
чили супроводжувати до Москви еше
лон чавуну в подарунок пленуму ЦК Ле
нінського комсомолу. їхали в теплуш
ках. Везли метал на завод «Серп і мо
лот». Здали вантаж честь честю і пішли 
на пленум. Дізнався про наш приїзд 
Серго Орджонікідзе і запросив до себе. 
Розпитував про роботу, про життя, а по
тім і сказав ті пророчі слова. Глибокою 
вірою в майбутнє були вони пройняті. 
Це майбутнє тоді лише викреслювалося 
в планах нашої партії, і він хотів, щоб ми 
зрозуміли його велич.

Тепер в нашій країні кілька Магні- 
ток — Північна, Казахстанська, Липець- 
ка. Мені іноді доводиться бувати на них, 
і всюди я зустрічаю своїх вихованців. 
А серце, щиро кажу, радіє, коли бачу в 
них магнітогорський характер. Характер, 
викуваний з одного боку в боротьбі з 
труднощами, з другого — довір'ям стар
ших до молодої зміни. Велика і неоці
ненна то сила у трудовому вихованні 
завтрашніх робітників — вчити не бояти
ся складності, довіряти без скидки на 
юні роки. ,

Подумки, як на доказ вище сказаного, 
знову бачу моїх вихованців. Пізніше, 

вже після війни, з тими ж 
хлопчаками ми освоювали 
високий тиск газів під ко
лошником. Це давало мож
ливість збільшити виплавку 
чавуну на 6—8 процентів. 
На жодному заводі такого 
ще не було. Ризикували, 
звичайно..., Пёршого дня 
роботи на новому режимі 
піч «поводила себе спокій
но», а другого — «закапри
зувала». Почалася осадка. 
Піч трясло, мов у лихоман
ці. Дехто з майстрів засум
нівався в успіхові. Началь
ник цеху на зборах нашої 
бригади питає: «Можливо, 
повернемося до старого?». 
«Ні, — кажу, — не в нашо
му характері відступати». 
Дивлюся, хлопці мої схваль
но кивають. Важко оволоді
вали ми новим методом 
плавки. Одного разу піч ви
кинула гарячий кокс. Обпа
лило мене, повезли в лі
карню. Опритомнів, дивлю
ся: сидять біля ліжка мої 
юні помічники. Квіти при
несли. Можливо, ВІД того й 
видужав швидко.

З лікарні — відразу в цех. 
Нарешті, піч «пішла» рів
но освоїли новий режим. 
Незабаром усі домни Маг- 
нітки перевели на цей ме
тод, а зараз й інші заводи 
працюють за нашим мето
дом. За це мені разом з 
іншими доменниками при

своїли звання лауреата Державної пре
мії.
"\Г ПРАЦІ, в дерзанні гартувалася 
* юність тих, хто зараз складає осно

ву колективу доменного цеху. Вони не 
зупинилися на півдорозі. Працювали, 
вчилися. Мій наступник П. В. Юр’єв — 
нині інженер, комуніст, старший майстер 
доменного цеху. П. М. Жарков — вісім 
років беззмінний секретар нашої цехо
вої парторганізації... Нещодавно він ме
ні сказав: «Я вашу, Шатилінську школу 
пройшов». Не знаю, чи була така шко
ла. Лише скільки пам'ятаю, завжди по
ряд стояв хлопчина, котрому доводило
ся щось пояснювати, показувати, вчити 
жити серед колективу, за прохідною.

Сьогодні багато з вас, юні друзі, пра
цюють чи тільки засвоюють ази майбут
ньої професії під пильним і турботли
вим оком наставників. Моє вам батьків
ське побажання — вбирайте цю науку 
до краплини, в ній немає другорядного. 
Все важливе і все знадобиться. Бо це 
наука від щирого серця, наука, народ
жена бажанням справу свою передати 
гідним високого звання робітника чи 
хлібороба.

Минулого літа ми урочисто відзначили 
випуск 200-мільйонної тонни чавуну. Бі
ля горча разом з молоддю несли вахту 
ветерани цеху. Вперше того дня, йдучи 
на робочу зміну, ми одягли свої орде
ни. Я бачив, з яким захопленням і за
здрістю дивилися на мої нагороди мо
лоді доменники: чотири ордени Леніна, 
орден Жовтневої Революції, два ордени 
Трудового Червоного Прапора, орден 
«Знак Пошани». Це знаки визнання, яки
ми користується у нас людина праці. 
Наші товариші, побувавши в Швеції, 
розповідали, що у доменників цієї краї
ни є звичай новачкові одягати на шию 

домні.
ни є звичай новачкові одягати
чавунне кільце на знак вірності .....
Однак, коли печі працюють не ритміч
но і різко падають заробітки, чугунне 
кільце не утримує молодих людей біля 
горна. У нас прив'язаність до своєї про
фесії — в трудових традиціях, в почутті 
обов язку, колективізму і відповідаль
ності. Я пропрацював понад сорок років 
на домнах Магнітки і жодного разу не 
заглядав у свою трудову книжку.
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Просто вважаю, що ще в юності зро

бив вірний вибір професії. А це крок 
визначальний у житті. Мені, можна ска
зати, повезло: з підлітка мене оточува
ли люди вогняної професії, тому за 
покликанням серця я пішов працювати 

металургом. Висо
ке поняття, містке 
і значиме — по
кликання... Коли 
немає його, скіль
ки юнаків і дівчат, 
ще не ставши ро
бітниками, пізна
ють гіркоту роз
чарування, розгуб
леності, безсилля. 
Скільки заздрять 
своїм товаришам, 
що знайшли спра- 
юні друзі, ду

до вибору 
Суспільству дале-

зу до душі. Тож, 
же серйозно віднесіться 
майбутньої професії.
ко не байдуже, чи вступаючий в трудо
ву діяльність юнак або дівчина закріп
ляться на одному місці і стануть неза
баром висококваліфікованими робітни
ками, чи вийдуть із них на перших кро
ках «перебіжчики», «літуни». Як людина 
з життєвим і трудовим досвідом зичу 
вам, юні кіровоградці, не помилитись у 
виборі професії. Любима справа, якщо 
від неї все співає в тобі і людя/л від неї 
користь, вносить високий зміст в життя, 
робить людину щасливою.

Зараз мені, як позаштатному заступ
никові начальника доменного цеху по 
виховній робот доводиться бесідувати 
з кожним новачком. Розповідаю йому 
про цех, про людей. Кажу прямо — 
праця доменника ще солона від поту, 
хоча багато процесів механізовано і ав
томатизовано. Адже машиною треба ке
рувати біля самого вогню. Тут потрібні і 
сила і витримка. Але, якщо ти обираєш 
професію, обирай ї'і на все життя. Пра
цюй, вчись — тоді прийдуть до тебе по
шана і повага. Я веду новачків до печей 
і знайомлю з ливарниками:

— Ось старший горновий Іван Лобко. 
Він ріс у війну в дитячому будинку. Лю
бить труд, шанована людина. Коли одяг
не вихідний костюм, на його грудях по
бачите орден Леніна.

І якщо хлопчина говорить мені: —«За
лишаюся», — я даю йому направлення! 
одночасно з цим беру відповідальність 
за нього, і не відступаю, поки не поба
чу, що юнак твердо став на ноги.

Так, традиції старшого покоління — 
то неоціненна школа трудового гарту 
для сьогоднішніх вісімнадцятилітніх, які 
тільки прийшли в цехи, на дільниці, на 
ферми, в бригади механізаторів. Не
сіть, юні друзі, ці традиції в своє життя, 
примножуйте їх своєю самовідданою 
працею на благо і процвітання рідного 
краю, свого народу. Патріотичний обо- 
в язок кожного юнака і дівчини, які 
вступають в трудову діяльність, бути го
товими віддаїи весь запал молодості, 
сили і знання найсвятішому — нашій 
Батьківщині.

я даю йому направлення і
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Зкш конкурс
подвиг

Вже тридцять літ, як був Я у бою.,1 
Ме: Є давно вже називають 

ветераном, 
Ночами ж я ще й дотепер не сплю, 
Бо ще й тепер вночі мене 

тривожать рани.
А як на руки просиГЬСЯ Онук, 
Так болісно мені онукові казати, 
Що від війни я залишивсь без рук,

РУК II
Що ніяк дідові його до зір підняти... 
Повідайте ж своїм синам, сини 
.1 накажіть, сини, своїм онукам, 
Нехай щодня боронять мир вони, 
Щоб завжди взять могли малят

на руки.., 
Віктор ЧОРНОГОР, 

с.мт Нова Прага, 
Олександрійського району.

П Л Н‘И ІА Є
Урочистим був у на

шій школі піонерський 
збір дружини, присвяче
ний дню антифашиста. 
Учні згадали і вшанува
ли хвилиною мовчання 
лам ять героїв-піонерів 
Павлика Морозова, Ки- 
чала Джакинова, піоне- 
рів-героїв Великої Віт
чизняної війни Валі Ко-

Ні IX
тика, Володі Дубініна, 
Льоні Голікова, а також 
усіх хлопчиків і дівча
ток, які загинули за сво
боду і незалежність у 
всіх країнах світу.

Як заповіт живим прозву
чати слова:

Пам'ятайте! Через піки! 
Через роки!

Пам'ятайте! Про тих, 
хто не прийде ніколи!

Пам’ятайте!

І ПЕНЯ
Піонери поклялися 

свято шанувати пам’ять 
про подвиг юних героїв, 
в усьому наслідувати їх, 
готувати себе до захисту 
соціалістичної Батьків
щини.

Т. ЛУДОВКІНА, 
вихователька Світ- 
ЛОВОДСЬКОЇ І1ІКОЛИ- 
інтернату № 1.

Гість кіровоградських гляда
чів — заслужена артистка 
РРФСР. відома актриса кіно 
Майя БУЛГАКОВА.

Фото Б. КОВПАКА.

Ц и л ОДИТЬСЯ читач із тзерд- 
женням, що в коханні, як і в 

тиші, — середини бути не може: 
або воно є, аРо його немає? А з ін
шого боку, чи не відриваються від 
земного життя поети, котрі пишуть 
про талант у коханні; і в спільники 
собі беруть поетичну ліру Петрар
ки,

що ж, відзначимо: відОу.іась прем'єра 
фільму «Романс про закоханих», а до 
редакції ще не надійшло жодного відгу
ку, не кажучи вже про лнети-роздумп. 
цр не радує. Мовчання далеко не зав
жди «золото». Доведеться «кинути ру
кавичку» молодіжній аудиторії глядачів, 
бо ж саме на неї оув розрахований 
фільм, власне, для неї його і створили.

На екрані двоє — Сергій і іаня (О. Кор- 
і нєва і ь. моді нов). Глядач замовкає. Він 

силкується збагну пі весь перебіг подій,— 
цс ще під силу чуїтям і розумові, а оі 
осягнути темпера«ентну і пристрасну 
гру, відкриті і прямі емоції (як запев
нить дехто — голі почуття), високі інто
нації, врешті, сприйняти всі ті умовнос
ті, які диктують нам автори з екрана — 
надто складно. Фрата, яку довело
ся чути з оагатьох уст: «Кінозал за
лишаєш і повною головою», недвозначно 
промовляє про фільм справді «важкий».

Якщо поставити собі за мету єди
не — оцінювати вчинки головних 
героїв, спробувати на кожного з 
них начепити власні «ярлики», по
страждає суть. Бо прості речі у 
фільмі змальовуються з такою во
істину первозданною чистотою і 
пристрастю, що вражає сміливість 
авторів, які взялися — і зуміли! — 

- в:дкрити нове у звичайному. Спра
ва вся в тому, як говорить про ко
хання «Романс». Білий вірш, і при
швидшена їзда на мотоциклі, і той 
біг берегом — в фаєричній роз
маїтості кольорів — все це роман
тичні деталі, які ми повинні сприй
мати як річ поетичну, бо «Ро
манс» — це поема. Поема, що ви
вищує кохання, наголошує: без ньо
го немає людини і немає людсько
го з людині. Ми і живемо, допоки 
несемо кохання в собі. Чи хоч спо
дівання, надіі на любов. Інакше ми 
губимо все, окрім, можливо, фізич
ного існування. ✓

У фільмі герой вмирає духовно. Люди
на дід безхмарного юнацтва пройшла ве
лику школу змужніння в армії. Сергій 
доповідав капітанові (зи сценарієм): «Не 
мали права (гинути — А. II.). товаришу 
капітан другого рангу, присягу прийма
ли. Ми живі. Морська гвардія не тоне...». 
Але й такий .моряк зламався. Щезли всі 
найвищі мрії. Спустошена душа, без по
ривань до світла, до чистого, що над 
людьми вигас, і долі їм вершить. Пара
лель із Шскспіром? Справді, особливо 
западає до уваги вже згадуваний білий 
•ірш. яким розмовляють герої. Тут тре
ба зважити, чи не перейшли форЧн ту 
межу, де починається риторика, фальш? 
Але в середньовіччі кохання було більш 
трагічним, ноно перемагало життя. Орео
лом вірності двох сердець у Шекспіра 
стала смерть. Тож якщо погодитись, що 
здалеку до нас перенесена велика життє
ва драма, доведеться визнати — в сьо
годенні кохання стало живо шорним, 
ж нгтестсерджуючим. Наснага нашого 
часу здатна вилікувати душевні рани.

ЬОГОДНІ сперечаються, що 
смерть героя показане сильні- 

ше» аніж відродження. Тут варто 
знову обмовитися про сценарій кі-

нокартини. Є. Григор'єв у задумі 
колізії стрічки амотивозано підно
сить режисерові такий деталізова
ний епізод. Ь магазині музичних то
варів Сергій випадково наштовхує
ться на проникливий і водночас бо
язкий погляд дівчини-продавця. Він 
мовчки удруге пускає платівку із 
записом пісні Мірєй Матьє «Світ з 
тобою», і дівчина несміливо звер
тається:

— Вам подобається?
— Так, — мовби для себе самого 

ствердно киває у відповідь Сергій. 
І раптово дивується: «Хіба тільки 
йому?». Запитує, щоб переконатись:

— А вам?
— Мені теж.
І вочевидь між ними вже тихо 

зазвучала, заграла та спільна стру
на, що поріднює людей.

Наступним, як ми нам ятасмо з

ЯК ГОВОРИТИ

ПРО КОХАННЯ

щось свсє, близьке, з чим далеко не всю
ди і не завжди можна виходити не те що 
на трибуну — навіть у вузьке коло дру
зів. и одних воно розпирає груди, п дру
гих — тихо причаєнс в душі — і у всіх 
сукупно емоційна перенасиченість «Ро
мансу» з болюс власні трепет чи тривогу. 
Легше так? Мабуть, «спростіте.

Нам шкода розлучатися з трохи 
загадковим Трубачем (І. Смокту- 
новський), який, власне, й вливає 
весь загальний настрій, розкриле- 
ність, викликає справжні почуття 
співпереживання. Автори фільму 
визначили йому роль, скажемо 
просто, дуже незвичайну — посе
редника між режисером і гляда
чем. Адже то його трубо розносить 
звуки далеко за межі двору,’ ніби 
ділячись неприхованою радістю 
«Я розповім вам, а актори розігра
ють одну прекрасну історію». І гар
ний двір той, неззичайний, двір ві- і 

риться, майбутнього — сім’я 
немов одна і дружна. На
вряд, чи задумаємось ми 
над конкретною адресою 
місця, де розгортається 
більшість подій.

Крім провідної лінії ко
хання, ніби заново відкри
ваються речі найпростіші і 
найважливіші. Батьківщина, 
мати, обов язок, честь, пой
няті пафосом і музикою 
фільму. Про це говорити 
відповідально і, що особли
во, не просто — щоб не за
губити частим повторення/л 
первинного змісту кожного 
поняття, не вдатися до над
мірної патетики.

То, як гадає глядач: хто ж 
із них двох щасливіший — 
Таня чи Сергій? Чи не той, 
хто вважає, що з біль
шою честю, «вищим» дістав
ся вершини, в даному кон
тексті — кохання? Значить 
Сергій? І чому героїню

випустили з ока кінокамери після 
моральної смерті героя?..

Фінал «Романсу» приводить ос
таннього до стежки у кольоровий 
світ. А Люда, Дружина, скаже мо
лодшому братові Сергія:

— Щоб жити, треба більше муж
ності, ніж умерти.

І за останніми рядками сценарію, 
наслуховуючи мирний сон дружини, 
Сергій бачить океан, корабель, 
прапор, стрій моряків. «І йому 
здається, що вони не одні, йому 
здається, що поруч з дорослими 
стоять їхні діти. І корабель поволі 
вирушає в той далекий шлях, ім'я 
котрому — безкінечність».
Опоненти, познагюмившись із цими 

думками, вже, напевно, наготували 
списи. Може, в житті не так. як у Шек
спіра? А сьогодні, певне, й Гете, і Пет
рарка стали б іншими із своїми героями? 
Чи хтось станс на захист класичних 
зразків? Спробує одягнути їх за остан
нім покликом сучасної моди? Без упе
редженості, без скептицизму?

А. НЕЧИТАЙЛО.

Коли матеріал вже був готовий до 
друку, залетіла із поштою дна доб
ра вістка з очікуваного потоку лис
тів. Перша ластівка — відгук на 
«Романс*. Чекаємо ще.

фільму, кадром і сценарист, і ре
жисер А. Михалков — Кончалов- 
ський виносять на суд глядача 
сум'яття в душі героя, звідки вдру
ге починала народжуватися віра у 
власне «я». Сергієві конче необхід
но було почути від матері, з уст 
братів, що він може бути отим «ви
соким» зараз, що він вже став та
ким укупі з пристойним костюмом 
і модною краваткою. В метро він 
остаточно визначається як особис
тість здорова, сильна духом, спро
можна до життя і здатна до кохан
ня — пропозицією Люді вийти за 
нього заміж. Але першого епізоду 
у фільмі ми не знаходимо, тому й 
дії свої у другому герой кладе на 
шальку терезів: «переважить — не 
переважить» нашу віру.

Людина кожна може поірапичи в поло
су життєвих невдач, драм навіть, мовби 
в чорно-білу стрічку кадрів другої серії 
«Романсу». Все стає • приземленим-«. 
І метро, і новий житловий будинок, і ці
ла низка господарських турбот, і дружи
на Серіія Люда (І. Купченко) разом з 
немовлям, сам він. пригас.цій, заклопота
ний господар квартири... І саме тут ми 
ловимо себе ив думні: нам шкода поли
шати сприйняття краси людською спіл
кування, високих почуттів, ратом з ге
роями фільму шкода губити велике сон
це, на яке дивилися Сергій зі Сходу піл 
час армійської служби і ґаня з столиці 
ніби водночас. Глядач знаходить тут
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ОПОВІДАННЯ
(Продовження, Початок в номері газети за 18 лютою), 

а НІ У.1КЛ, Любовна та ще два хутори складали однії 
■ колгосп. Іількн бригади різні. 1 оловував тут 

Іван Архипович Соспихіп. З приїжджих. Ди цього 
колгоспові не щастило па голів. То п’яничка трапи
ться, то нероба, то м’якотілий, добренький гакни, що 
всі, кому не лінь, крутять НИМ. Тому і в колгоспній 
касі вакуум, і зарооїткп у колгоспників на сміх ку
рям.

А шан Архипович як іїрнііиіои, відразу справу поставив па 
колеса. Спочатку сам, виажаптс, не оільше двох-трьох годин 
спав па дооу, орнгадиріи і увесь колгоспний «комсклад» за
ганяв. а юснодарсгво пішло вгору. 1 потекли на колгоспний 
рахунок гроші, і в зароби ках людей не обминав. І нові ко
рівники збудував, .і найсучаснішим обладнанням, два ставки, 
зруйновані іцс у війну, відбудував, риб різних розвів. Ще її 
школу поетапне на копии колгоспу.

Одним словом, хазяйновитий, хоч і молодий. От лише ха
рактером крутенький. Запізнився хго па роботу — штраф, 
знизились на фермі надої — відразу всі доярки разом з за
відуючим — на «чорній» дошці, і ринки ного недоліоблюва- 
.111 за цс, боялись. Але... все ж господар.

Колі він тільки «прийняв» колгосп, хтось на правлінні 
обмовився, що треба б і олові будинок поставити, сосшіхін 
у відповідь категорично:

— Хоромів не погребую. Одинак я. Ліспі і н баби Марфп
непогано. <

...Задумав Іван Архипович поставши свиноферму 
якраз біля Мнкишкнної скелі. Поставив питання на 
правлінні і здивувався. То, бувало, будь-яке його 
слово на льоту підхоплювалось, будь-яка пропозиція 
приймалась одноголосно, А тут правлінці щось за- 
м ялися.

Хтось все ж мовив:
— Не «впишеться» там свинарник. Скеля заважа

тиме...
— Скеля, кажете? — солідно перепитав голова. — 

Я вже думав над цим. Пробуримо десяток дірок, 
наймем* підривника і... немає скелі. А замість неї 
шматки граніту, чудовий будматеріал для того ж сви
нарника. ..

Почувши таке, дід Оксептій, беззмінний член прав
ління уже років двадцять п’ять, аж зі стільця встав.

— In що, Архиповичу?! Мнкишкипу скелю рвати. 
Та тебе за це самого тут па частини рознесуть.

-- Це що за погрози’’! — суворо запитав голова.— 
І до всіх: — Поясніть, врешті, чим все-ж знаменита 
ця скеля? Може, під нею який герой похований? Чи, 
може, скарб?

— Щодо героя не знаю, — відповів дід Окссмтій,— 
а от скарб є, та ще н який..,

— Золото? Діаманти? — насмішкувато запитав го
лова.

— Тобі, Архиповичу, цього не зрозуміти, — зітхнув 
дід Оксептій. — Господар тії хороший, але ие паиіеіі- 
ськіїн. l ie зрозумієш...

— Тут і розуміти нічого, — перебив голова. —- Ске
ля як скеля Ставлю питання на голосування...

— Чекай, Архиповичу, — знову дід Оксептій. — 
Моя думка така, перенести це питання на пастуште 
правління. А за цей час гн якось надвечір, коли стем
ніє, проїдь своєю «Волгою > повз Мнкишкину скелю, 
посвіти фарами. 1 не раз, а днів з п'ять підряд...

— Чи ж я ііс їздив там?
— іздне, за не спостерігав, л тепер спробуй.
— і що ж я зам побачу?
— Про те вже сам розповіси...
— Егсж, — закивали головами правлінці. — Ти поспостері

гай, Архиповичу.
Іван Архипович був заінтригований І, можливо, тільки то

му згодився перенес: и пи гания про свинарник на наступне 
правління. Інакше не знайшов би спільної мови з дідом Ок- 
ссигієм. Знав добре, що пссодно «протягнув» би це питання. 
Знав силу свою слова.

Що ж там цікавого в ііії Міікпшкиній скелі? Якось, 
під’їжджаючи увечері до неї, Соспихіп загальмував, 
увімкнув фари. У їх світлі скеля заграла сріблястими 
відблисками, немов і насправді була не гранітною, а 
сріиііою і позолотою. її довга масивна тінь кинулась 
вправо, вліво і завмерла па місці, розкинувшись аж 
до річки.

Зупинившії машину, і не вимикаючи світло, Сосни- 
хіп вдивлявся у скелю, сподіваючись побачити щось 
особливе. Нічого не помічалось. Хіба-що хлопець з 
дівчиною. Під яскравим променем світла воші від
вернулися до скелі, сподіваючись, що машина піде 
далі. Але та витріщила свої фари і ні з місця. Ті, бі
ля скелі, зрозуміли, що за ними спостерігають. 
Хлопець, відтягнувши йолу піджака, мов крило, схо
вав у нього голову дівчини і вони пішли в тінь, на 
другий бік скелі.

Посзияиши іцг з хвилину, Соспихіп здивовано здвигнув 
плечима, роівериузси і поїхав назад.

Бранці, зусірівши діда Оксситїя, голова з удаваною весе
лістю мовив:

— Ну й розіграв пі мене, Оксситію Петровичу, з цією Ми
колкиною скелею.

— Нс Миколкиною, а Микн’нкнною, — поправив дід Оксси- 
тій. — І що значить «розіграв»?

— А те, що нічого особливого я іам не побачив. Скеля як 
скеля. Блищить проїн світла. А ти ж ліаєш, що не все зо
лото, що виблискує.

— Так нічого й не помітив? — скрушно таїш гав дід Ок- 
ССІІТІЙ.

— Так-таки іі нічого... — наслідуючи діда, відповів Сосніі- 
хіи.

— Значить, сліпий ти, Архиповичу, иг ображайся на слозі. 
Соспихіп розсміявся:
— Щодо зору не хви пойся. Обидва ока — одиниця. На 

флоті служив. Знаєш, що цс такс?
— Я не про очі твої кажу, — серйозно сказав дід 

Оксептій. — Душею ти сліпий. Зрозумів?
Соспихіп поки що не зрозумів нічого і відбувся 

жартом:
— Душі немає. Наукою доведено.
—- Науки пі вивчив... —. продовжував своєї дід 

Оксептій. Помовчав і знову: — Ти, Архиповичу, все 
ж поспостерігай, придивись до Микишкииої. Дивись, 
і прокинеться в тобі душа.

-—Та вже иридивлюсь, — згодився Сосішкш,

(Закінчення на 4-й сюр.),
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(Закінчення).
І знову через кілька днів під’їхав голова 

картина, та ж історія, ті ж закохані... Ні, 
Той хлопець був високий, білявий, а цей __ __ ___, .......
дівчина вища. Ще й сміливішими виявились. Спочатку теж 
відвернулись. А холи світло набридло, хлопець раптом по
вернувся і, зробивши кілька кроків до машини, гукнув:

— Ну, чого витріщився?! — Проїжджай.
В хлопці Соснихін впізнав колгоспного водія Вітька Шорі- 

па. Задиристий. .
...Більше Соошіхіп не наближався до Мнкишкппої. 

Теж іще, Еііфелева башта! Тепер він уже злився пе 
тільки па діда Оксептія та інших правлінців, а й па 
що гранітну скелю, яка у прямому і переносному 
значенні стала каменем зіткнення.

Засідання правління Соснихін почав спокійно, з 
тією діловитістю, яка виключає будь-які ліричні від
ступи.

— Послухав я вас на минулому засіданні і тепер 
жалкую, — скільки часу втрачено. Вже можна було 
розпочати будівнпцтзо. Така погода... Теж мені роз
вели лірику. Господарство треба піднімати, свиней 
розводити, а не лірику...

— Чекай, чекай, — зупинив його дід Оксептій. — 
Значить, нічогісінько ти не побачив.

— Там і бачити нічого. Скеля, коники торохтять, 
та ще закохані...

— От-от, — перебив ного дід Оксептій. — Очима ти поба
чив, вуха почули, а душа.,.

— Досить! — підвищив голос Соснихін. — Пропоную не
гайно починати будівництво.

— Ні, не досить, — піднявся дід Оксепгій і почав зверта
тися до кожного правлінця зокрема.

— Скажи нам, Юхиме, де ти своїй Мані вікрше сказав 
про «охання?

Бригадир механізаторів дещо знітився:
— Там, біля Мнкншкиної...
— Ти, Петре?
— А де ж іще...
— А тн, Сидоре?
— Зрозуміло, де...
Дід повернувся до Соснпхіна:
— І я, Архиповичу, теж свою Олю, царство їй небесне, 

вперше там приголубив, руки попросив. І жили ми з нею 
п’ятдесят три роки душа в душу. І тс місце біля Микншки- 
ної завжди пам’ятали. Щаслпцс місце! — дід помовчав. — 
Кажеш, закохані. Цьому радіти треба. Адже від Микншкн- 
пої скелі — прямий шлях у сільраду, до загсу. А коли лю
дина одружуються, значить, прикипіла до місця. У місто 
його вже не виманиш... Зрозумів тепер?

Вислухавши діда, голова голосно розсміявся. Сміх 
єхидним, але всім примітилось, не зовсім природній.

— Он воно що! — крізь сміх казав голова. — Які 
ж ви пепрактичпі ліода! — і вже серйозно: — Ми ке
руємо господарством чп пансіоном благородних ді
виць? — Він оглянув всіх поглядом, від якого у ба
гатьох похилились голови. — Будівництво почнеться 
там, де вирішили. Отже, ставлю па голосування...

— Ех, Архиповичу, — зітхнув дід Оксептій. — І 
сам ти одинокий, і людські душі тобі пі до чого. 
Свині дорожчі.

— Хто за те, щоб збудувати свинарник біля Ми- 
кишкипої скелі, підніміть руки, — пе звертаючи ува
ги иа репліку діда, голосно мовив Соснихін.

В кабінеті запала тиша. Так тривало хвилин зо дві. 
Голова передбачав такий поворот справи і підготу
вав, як йому здавалось, непереможний хід.

— Гаразд. Ставлю питання іншим боком: хто про
ти збільшення поголів’я худоби, а точніше, хто. за 
зрив п’ятирічного плану, підняти руки.

Жодної руки, звичайно, не піднялось. Але ніхто пе 
дивився у бік голови і цс почало нервувати його.

— Ну, що ви похнюпились, моз кого поховали? 
Знову мовчанка.
Тоді Соснихін почав викликати па прізвища:

•« Богатир'.ов... Питаю, як кандидата у члени партії, яко
го я особисто рекомендував...

— Що поробиш? Будувати треба, — зітхнув той.
•— Яковлев...
— Утримуюсь, — після довгенької паузи почулася відповідь. 
Далі сидів дід Оксептій. Поминувши його, Соснихін зпер- 

пувся до завфермою Євдокії Ляшенко.
— Ви?
— Проти, — махнула білявою головою Євдскія.
Голосування, яке раніше тривало не більше двох 

І хвилин, затягнулося па півгодини. З семи членів 
правління «за» проголосували троє, дід Оксептій і 
Євдокія Ляшенко — «проти», двоє утримались. Лед
ве вдалося Соснпхіпу «протягнути» своє рішення.

Після засідання правління дід Оксептій підійшов 
І до парторга:

— А що я можу зробити? — сказав парторг. — Са- 
|. мі ж на правлінні вирішили..

до скелі. Та ж 
здається, інші, 
смаглявий, та й

А НАЛІЗУЮЧИ цифри 
** росту кількості знач
ківців ГПО, працівники 
райкому комсомолу в 
першу чергу звернули 
увагу на виробничі колек
тиви. Побувавши в серпні 
минулого року на автопід- 
приємстві № 10039, з’ясу
вали, що серед 55 моло
дих виробничників тут є 
лише 2 значківці. Комісія 
з ГПО не створена, зма
гання з багатоборства на 
призи «Комсомольской 
правды» не проведено. А 
як допризовники, які пер
шими мали скласти залік 
з фізичної та військово- 
технічної підготовки? Факт 
теж був невтішний — ок
ремі юнаки навіть не озна
йомлені з нормативами та 
вимогами нового фізкуль
турного комплексу...

На черговому засіданні 
бюро райкому комсомолу 
спортивно-масову роботу 
в АТП-10039 визнали неза
довільною.

Та раптом дивина: спорт
смени з Новоархангель- 
ська їдуть на обласні зма
гання з багатоборства 
ГПО серед автомобілістів 
області і повертаються з 
призом.
їх могли б і не допустити 
ДО цих 
змаганнях 
повинні і 
значківці. Але 
йшлося щасливо: кубок — 
у новоархангельціві

Отже, в колективі фіз
культури автопідприєм- 
ства малися таки непогані 
спортсмени. Але їм ніде 
було продемонструвати 
свою майстерність. Бо не
має ні власного спортза
лу, ні легкоатлетичного 
комплексу, ні стрілецько
го тиру. Окремі юнаки та 
дівчата намагалися все ж 
бути нарівні з тими два
надцятьма, що поверну
ться додому з перемо
гою. Тренувалися само
тужки. Але до кінця року 
цифра росла повільно. І в 
річному звіті значиться: 
є шістнадцять значківців.

Подібне становище в бага
тьох організаціях райцентру. 
Позбавлені можливості в ці 
зимові дні готуватися до скла
дання нормативів комплексу 
ГПО юнаки та дівчата між
колгоспбуду, сирзаводу, відді
лення «Сільгосптехніки». Тіль
ки в Новоархангельській се-

редній школі діє спортивний 
зал, де тренуються лише учні. 
У вихідні дні піп здебільшого 
пустує, але дирекція школи 
проти того, щоб тут могли 
підвищувати свій фізичний 
гарт виробничники. Тому 777 
комсомольців, чимало нссиіл- 
кової молоді райцентру чека
ють теплих весняних днів, 
щоб вийти на стадіон.

Таке розмежування і є при
чиною того, що в зимові дні 
більшість юнаків та дівчат з 
виробничих колективів зай
маються в кращому випадку 
шахами і шашками.
Д ДОСВІД спільної ро- 

боти шкільних і ком
сомольських організацій у 
справі організації спор
тивно-масової роботи в

свій фізичний гарт. Навіть па 
уроках фізкультури — «пере
починок». Біля однієї пере
кладини хлопці-десятнкласни- 
ки чекають черги, щоб спро
бувати свої сили, а дівчата —• 
спостерігачами. Про масові 
спортивні поєдинки молодь 
може лише мріяти.

З двома значківцями за
вершили рік фізкультур
ники колгоспу імені Жовт
невої Революції. Через 
відсутність спортивних 
споруд не залучено до 
змагань з багатоборства 
ГПО юнаків та дівчат з 
колгоспів імені • Леніна, 
імені Енгельса.

— Комсомольці готові

нк
ставу чи річки невеликий 
басейн на літній сезон?

Отже, саме з проблеми бу
дівництва нових і експлуата
ції наявних спортивних спо
руд повинна була почати свою 
діяльність районна комісія 
ГПО (голова А. Г. Лнтвинюкї 
і довести справу до кінця. А 
так три роки тому керівники 
колгоспів і підприємств на 
спеціальній нараді, де йшла 
мова про впровадження ново
го фізкультурного комплексу, 
тільки обіцяли: «Ми допомо
жемо молоді. Ми повинні»...

СКІЛЬКИ СПОРТСМЕНІВ
У ЩЛШ? • СПОРТИВНІ СПОРУДИ —

ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН

Здавалося,

поєдинків, 
с такого 
виступати 

все

бо з 
рангу 
лише 

обі-

£9

ег

.„Наступного дня діда Оксептія бачили в районі, в 
приймальні першого секретаря райкому партії...

Нещодавно я знову побував біля Миккшкпної ске
лі. Вона, така ж велична, виблискує па сопці, і така 
ж велетенська темно-сіра в негоду. Скільки пайпо- 
тдємшших, гарячих освідчень, скільки клятв па вічну 
вірність'бережс вона! Очевидно, цс і є тей скарб, про 
який дід Оксонтій натякав Соснпхіпу. Якби загово
рив граніт, вийшла б така книжка, такі долі розкри
лися б, що не відірватися від неї. Але скеля мовчить. 
Вона вміє зберігані чужі таємниці. І тому 'їй дові
ряють. Тому вона ніколи не буває самотньою...

...Л. свинарник все ж побудували. Тільки в іншому 
місці. І там, кажуть, він «впивався» у місцевість як
найкраще.

Авторизований переклад з російської.

316050. ГСП. Кіровоград-50. єуп. Лунзчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. 
" ІК 08527.

районі є. Прикладом а 
цьому може бути село 
Кам’янече. Комсомольці 
колгоспу імені Калініна 
разом з школярами об
ладнали спортивний комп
лекс, правління колгоспу 
допомогло спорудженням 
спортивного залу, стрі
лецького тиру, автомото
дрому. І тепер молоді ви
робничники разом з учня
ми виходять на старти ба
гатоборства ГПО. Юнаки 
з Кам'янечого йдуть в ар
мію значківцями ГПО, 
маючи технічну спеціаль
ність.

Такі ж контакти між ак
тивістами колгоспу «Ук
раїна» та Калниболотської 
середньої школи. І спорт
зал, і стрілецький тир, і 
легкоатлетичний комплекс 
у них спільні. І коли в се
лі відбувається спортивне 
свято, в шеренги шикую
ться і школярі, і колгосп
ники.

А ось цифри з спортивного 
життя молоді села “ 
лового: и колективі фізкуль
тури колгоспу імені 
ного підготовлено лише 8 знач
ківців. Це — з сотні комсо
мольців. Масовість І май
стерність тут не зростає. Зно
ву ж через відсутність спор
тивної бази. Ніде скласти за
лік з кульової стрільби, я 
легкоатлетів аканікулн» аж 
до літніх днів. АГоже, кращі 
справи в місцевих школярів? 
Та ні. і вони позбавлені мож
ливості сповна підвищувати

Якщо цс казка, то чому в ній так 
багато буденності, а якщо це реаль
ність, тс навіщо тут ще й біс? Мож
ливо, саме таку думку викличе в де
кого нова повість Віктора Близнеця 
«Жсня і Синько», випущена видав
ництвом «Молодь» у 1974 році.

Дійсно, історія, яку розповів 
тор, дещо несподівана. Справа в 
му, що Женя — звичайнісінька 
ївська школярка зі Стадіонної 
лиці, а Синько... — біс Маленький, . 
симпатичний бісик з ріжками і ко
питцями. Певно, з часів коваля Ва- 
кулн ви не зустрічали їх.

Чесно кажучи, поява біса у повісті Вік
тора Близнеця спантеличила не лише 
вчительку малювання Ізольду Маркіпну 
Книш чи професора ґан-Бичковського, 
але й мене, читача. Бо хоч Синько, тоб
то біс, не чинить у повісті нічого над
звичайного, я вже і:е кажу про черевич
ки Катерини І, навіть, автографа знаме
нитого Третяка він не дістає, проте, біс 
с біс, і поява його в такій серйозній роз
повіді1 про хлопчиків і дівчаток, про їх 
цікаве дитяче життя з прикрощами та 
радощами, звичайно, насторожує. Однак 
повторюю. Синько веде себе пристойно,

Газета виходить 
у вівторок, четвер,

• суботу.
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Покоти-

Будьон-

ав- 
то- 
ки- 
ву-

попрацювати 
ботнйків і 
щоб мати хороший ста
діон чи спортзал, — чує
мо в
лу. —

Але,
ва не 
трібні

під час су- 
недільників,

Але, на жаль, слова бу» > 
ли заради слів.

Голова районної ради 
ДСТ «Колос» А. І. Сабати
нов ще раз називає число 
підготовлених значківців 
ГПО минулого року в 
сільських колективах фіз
культури — 309 з 1368 ком
сомольців. Згадує кращий 
колектив фізкультури — 
колгосп імені Кірова, де 
підготовлено ЗО значків
ців, 41 розрядник, 9 гро
мадських інструкторів. Тут 
найбільш масові футболь
на, волейбольна, тенісна, 
шахова секції.

А як бути з класичною 
боротьбою і важкою атле
тикою, велоспортом і 
спортивною гімнастикою, 
боксом і легкою атлети
кою, плаванням? Ці види 
спорту в сільських колек
тивах фізкультури майже 
не популяризуються. Тому 
на обласних змаганнях ми 
рідко бачимо серед при
зерів спортсменів Ново- 
архангельського району, 
особливо представників 
виробничих колективів. 8 
«вузьке місце» знову ж 
таки там, де немає спор
тивних баз.
ОЛЕКСАНДРОВ, сек-

райкомі комсомо- 
Але...
виходить, ініціати- 

має грунту. Бо по- 
кошти, а керівники 

колгоспів про це не дба
ють.

І справа тут не тільки в 
міцних чи «бідних» кол
госпах. Наприклад, «Зорі 
комунізму» під силу по
будувати не лише спор
тивний зал, ай цілий ста
діон з комплексом спор
тивних кімнат, залів, кор
тів, майданчиків... Та нині 
хлопці з Надлака склада
ють залік з кульової 
стрільби у вибалку, за се
лом. . . 
Т1 ОЧАТЬСЯ перепетії 
й про кошти для будів

ництва спортивних спо
руд. А якщо йдеться про 
те, щоб мати прості зем
ляні-тири, про звичайні 
легкоатлетичні сектори, в 
обладнанні яких можуть 
сприяти місцеві механіза
тори і будівельники? То 
чи треба багато матеріа
лів, щоб мати на березі

Рейдова бригада: 
ретар райкому ЛКСМУ, О. ДІДОВЕЦЬ, праців
ник райгазети «Колос», М. ШЕВЧУК, спецкор 
«Молодого комунара».

ГІовоархангельський район.
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Книги земляків
у справи Жсні Цибулько не втручається, 
і, взагалі, не в бісові, так би мовити, річ. 
Тож облишмо нашого незвичайного ге
роя, плід бурхливої фантазії Віктора 
Близнеця, і поговоримо, власне, про 
Ж<*ню і її товаришів.

Насамперед, про стиль автора, 
про пю непідробну манеру розпові
ді — неквапної, сповільненої, ніби 
на прохання повторити ще раз. І це 
при тому, що в повісті живуть, мрі
ють. бешкетують непосидющі меш
канці великого міста До речі. Київ 
не просто згадується 
зображувгнйх подій. В 
сторінки, па яких він — 
Дніпоі — головний герой.

Світ, у якому живуть 
Віктора Близнеця, дивний і пре
красний. але не • безтурботний. У 
кожного з героїв свої турботи, ве
ликі і малі. Женю Цибулько, на
приклад. над усе бентежить тс, що 
дорослі замкнули себе в сучасних 
квартирах-коробках, і для них • пе 
існує ні ранкової свіжості річки, 
ні туманів з-понад Дніпра. Не раз 
говорить вона слова, почуті від 
професора Гай-Бнчковського: «Від 
землі твоя сила. Берн! Стань погою:. 
чуєш, як з глибини проростає про- . 
лісок?». ' ”

І мріється дівчині гібридне місто, 
тобто поєднання останнього з се
лом. Щоб в місті були і скеля, і 
ставок, і річка. І дітлахи бігали в 
школу лісовими доріжками. Гарна
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тут як місце 
повісті є 
місто на

юні герої

і

мрія у Жеііі. А ось Андрій Кущо- 
лоб, на прізвисько Беп, понад усе 
хоче покататися в танку. Хлопчи- 

. сько мало не.здійсндв свого бажан
ня, але танк, на який націлився.паш 
герой, стоїть па постаменті як 
символ великої перемоги народу в 
минулій війні.

Для Бона ця пригода, зрозуміло, 
закінчилась втручанням міліції. Але 
не можна стверджувати, що з цим 
образом у Близнеця пов’язане суто 
традиційне'трактування теми пере
виховання важкого підлітка.

Навпаки, автора непокоїть не стільки 
Бен, скільки його батьки, молоді, енер
гійні люди,'іцо більше перебувають за 
кордоном, ніж удома, передавши права і 
обов язки вихователя старому дідові, ве

теранові імперіалістичної війни Андрову 
Касьяновичу, на якому Бен їздить в-ерхн 
в прямому і в перейденому розумінні сло
ва. То ж чи довго хлопцеві потрапити в 
погане оточення, збочити з шляху?І Ав
тор справедливо засуджує батьків Бена, 
адже імпортними- джинсами і «ковбой
ськими пістолетами» виховання дитини 
не заміниш.

Книга написана весело, гостро, 8 
почуттям доброго гумору. І хоч роз
рахована вона на юних читачів, але.

• як і кожна справжня книга, виклп-
• че неабиякий інтерес і в дорослих. 

Адже для дітей, за словами Олексія 
Максимовича Горького, «треба пи
сати так, як для дорослих. Тільки ще 
краще».

В. ЛЕВОЧКО.
м. Кіровоград.

ПОГОДА

Вдень 20 лютого по території області 1 місту Кіровограду 
передбачається хмарна з проясненнями погода, місцями 
невеликі опади. Вітер змінних напрямків 4—7 метрів на се
кунду. Температура повітря по області 0—5, по місту 1—3 
градуси тепла, <

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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