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Знання і праця

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

господарства

Ю. СТОРЧАК

хлібо- 
Наші

ДОБЛеСТБ
/иіїзаовікпге

Вміщуємо розповідь 
О. Чорновая про сво- 
молодих земляків.

Завтра—День 
працівників 
сільського

Олександрійський райок

Праці С. 0. Чорновая, 
Повний творчих сил, мо
лодечого запалу, пре
красний наставник моло
ді, Сергій Олександрович 
і сьогодні вирощує хлів, 
вчить молодих господа
рювати на пшеничній ни
ві.

ЫтмдтрОЛЬНЫЙ ЭНЗеМПЛЯр

З перших днів нового навчаль
ного року всі класні комсомоль
ські організації нашої школи 
включилися а змагання за право

Ударна праця молодих дозво
лить зміні до кінця року виробити 
ще 23 тисячі тони цукру.

Л. ВІЗІРЕНКО, 
начальник зміни Маловисків- 
ського цукрозаводу.

фото: 
меха- 
ланки 

П1НЧУК 
І бригл- 

тракторяоГ 
‘ї 2 Мн-

По-корчагінськи
За роки п’ятирічки наш завод 

виробив 330,7 тисяч тони цукру, 
що на 49 тисяч більше, ніж перед« 
бачено планом. Нині, ставши на 
ударну вахту, ми готуємо трудо
вий дарунок XXV з'їзду КПРС: 
до кінця року трудівники підпри
ємства вироблять ,ще 89 тисяч 
тонн цукру.

На всіх вирішальних ділянках 
виробництва на заводі трудяться 
юнаки і дівчата. В соціалістичні 
зобов’язання зміни на честь пар
тійного форуму вони внесли і 
свій рядок: «Трудитимемося по- 
корчагіиськи, виконуватимемо нор
ми не менш, ніж на ПО процен
тів*.

Щороку на косовиці 
ранніх зернових колекти
ви комсомольсько-моло
діжних груп тракторних 
бригад Ульяновського 
району виборюють вста
новлений райкомом ком
сомолу приз імені свого 
знатного земляка, брига
дира тракторної бригади 
колгоспу імені Фрунзе, 
Героя Соціалістичної

Комсомольці четвертого цеху 
нашої фабрики недарма обрали 
своїм ватажком Людмилу Берегу- 
ленко, кандидата в члени КПРС. 
Норми .виробітку молода робіт
ниця постійно виконує на 140 
процентів. Людмила вже заверши
ла особисту п’ятирічку І нині тру
диться в рахунок наступного 1976 
року, в якому відбудеться XXV 
з’їзд КПРС.

Зустрічі цієї знаменної дати в 
житті нашої партії, всього радяи-

Т р актори а 
бригада № 2 кол
госпу {мені Калі- 
піна Добровелнч- 
ківського району, 
де бригадиром 
Микола (ІІнчук, о 
нинішньому році 
одержала зерно
вих на круг по 
36,6 центнера, п 
тому числі по 37,3 
центнера озимої 
пшениці. Брига
да утримує пере
хідний Червоний 
прапор ВЦРПС 
та Міністерства 
сільського госпо
дарства СРСР.

II а 
ланковий 
цілованої 
Петро 1 
(зліва) 
ДНР 1..— 
бригади 
коля ПІНЧУК.

Фото 
В. КОВПАКА.

погодних умов. Свіжий 
струмінь у хліборобську 
справу внесли молоді — 
механізатори (широкого 
профілю. Кожен з них до
сконало володіє трьома- 
чотирма суміжними спе
ціальностями. Ось, на
приклад, комсомолець 
Віктор Кравцан. Повер
нувся до бригади після 
армії, працює тракторис
том. Під час косовиці ран
ніх зернових пішов поміч
ником до комбайнера 
Анатолія Колісниченка.

ського народу присвячує вона 
свою натхненну працю.

І те, що на грудях ударника ко
муністичної праці красуються два 
знаки президії ВЦРПС «Перемо
жець соціалістичного змагання 
1973 року» та «Переможець со- 
ціалістичного-змагання 1974 року» 
є вірною запорукою того, що 
Людмила Берегуленко з честю 
впише свій рядок у Рапорт Ленін
ського- комсомолу"' наступному" 
партійному з’їздові.

Т. ЛЄКАРЄВА, 
заступник секретаря комітету 
комсомолу Кіровоградської 
швейної фабрики.

підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу XXV з’їзду КПРС.

«Вчитися па ьовісгь» — ось де
віз кожного з нас. Цього року 
знову працюють у школі предмет
ні гуртки, факультативи. Охочих 
навчатися в них набагато побіль
шало. Пожвавили свою роботу 
пости Всеобучу та консультаційні 
пункти. І як результат — зника
ють зі щоденників «двійки». Ми 
думаємо вже про те, Щоб і «трій
ка» не мала тут постійної про
писки.

Як завжди допомагали 
робам колгоспу «Дружба: 
трудові десанти збирали картоп
лю, заготовляли корми для худо
би. Дбаємо і про благоустрій рід
ного міста. Недавно 145 школярів 
взяли участь у загальноміському 
комсомольському суботнику по 
впорядкуванню стадіопа.

Л. СТРАТОНОВА, , 
учениця 10 «А» класу Ново- 
української СШ № 6.

Ольга Коз ічечх > — комсомолка Нєсвзтківсг.еого відділка радгоспу 
Другого Імені Пе.гровсккого цукрокомбінату Олександрійського райо
ну, на початку року звернулася до молодих майстрів машинного 
доїння Кіровоградіцина із відкритим листом.

«Резерви с на кожній фермі, у кожному господарстві, — писала по
ил. — Віднайти їх. поширити рух за г.икопания напружених зустріч
них пдй'ііз — пащ обов'язок. Кращим молодим майстрам машинного 
доїння області, правофланговим у соціалістичному змаганні по силі 
боротися за 4-тнсячп! надої. На ьовнй рубіж! Такий мій заклик, до
рогі подруги!».

У молодої доярки знайшлося бРгзто послідовниць. І всі вони у ро
боті беруть приклад з неї. Комсомолка добирається високих резуль
татів, беззмінно очолює змагання серед молодих майстрів машинного 
доїішл області. Няні, напередодні свята працівників сільського гос
пода; ства., попа впритул наблизилася до заповітного рубежу, надоїв
ши за деп ять місяців і декаду по кілограмів молока від кожної 
корови

либо ірулчоним буо ни
нішній рік. Рання зесна, 
посушливе, без дощів, лі
то І, як ніколи, швидкі 
темпи жни? Зібрали ран
ні зернові швидко. Кожен 
гектар зидав по 47,4 
центнера озимої пшениці, 
29,8 — ячменю, 30,5 — го
роху. На таку щедрість 
ниви ми не могли 5 роз
раховувати —за подібних 
погодних умов ще декіль
ка десятиліть тому. Але 
відтоді зросла культура 
землеробства. На поля 
прийшла потужна техні
ка. Механізатору стало 
по силі вирощувати до
рідні врожаї за будь-яких

VЛІБ — життєдайне дже- 
рело достатку, добро

буту народу, багатство і 
могутність країни. І сьо
годні мені зрозуміла та 
радість, з якою хлібороби 
району зустрічають своє 
свято. Напередодні Дня 
працівника сільського гос
подарства зони рапорту
вали про виконання п'я
тирічки. Зрозуміла і гор
дість, бо знаю, що щед
рим гектар сам по собі 
не стане: хліб виростає 
ще й з твоєї наснаги, з 
твоєї любові, хліборобе.

Наша бригада 5-річний і 
річний план виробництва 
зерна виконала достро- 
козо. Важкою була доро
га до успіху. У попередні 
роки доводилося пересі
вати озимі, під час жнив 
часто лили дощі, не раз 
вітровії клали важкий ко
лос долу. Але завжди хлі
бороб від першої борозни 
і до останнього обмоло
ченого вадка буа дбайли
вим господарем, збираз 
урожай до зернини. Особ-

ВКЛОІІЯЄМОСЯ 
ЗА 

ПРАЦЮ

”---------- 1
Гордість І
вітчизняної

7 жовтня в Кремлів- І 
ському Палаці з'їздів від
булось урочисте засідан
ня, присвячене 250-річчю ■ 
Академії наук СРСР. І 
Бурхливою овацією, стоя- І 
чи, зустріли присутні ке- Я 
різників Комуністичної І 
партії і Радянської дер
жави.

З промовою на урочис- Я 
тому засіданні пиступив і 
Генеральний секретар ЦК І 
КПРС товариш Л. І. Бреж- | 
нєв, зустрінутий гарячою, 
тривалою овацією.

Наприкінці промови то- | 
вариш Л. І. Брежнєв зачи- і 
тав Указ Президії Верхов- | 
ної Ради СРСР про наго- | 
родження Академії наук 
СРСР орденом Леніна і 
прикріпив високу нагоро- _ 
ду до прапора Академії.

Потім .товариш Л. I. І 
Брежнєв передав у пре- И 
зидію урочистого засідай- І 
ня текст Привітання Цент
рального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради Я 
СРСР, Ради Міністрів Н 
СРСР Академії наук Сою- ■ 
зу Радянських Соціаліс- » 
тичних Республік, вченим, 
усім працівникам радян
ської науки. і

З доповіддю «250 років а 
Академії наук СРСР» ви- Я 
ступив виконуючий обо- У 
в'язки президента Акаде
мії наук СРСР академік 
В. О. Котельников. М

(ТАРС).



^МолодпА комуяар“
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Ввечері, після робочого 
дня, в колгоспі імені 

Шевченка повинні були про
йти звітно-виборні комсо
мольські збори. Як завжди, 
райкомівський тазик, виїхав 
туди дуже зарані. І ие тільки 
тому, що хотілося поговорити 
попередньо з .молодими хлібо
робами, дізнатися про _ став 
підготовки до зборів. Була в 
райкомівців ще одна мета. 
Спрага в тому, що комсо
мольська організація госпо
дарства на початку 1970 року

З фотографом 
на збори
повинна розпочати обмін ком
сомольських документів. А на 
обліку в ній 106 чоловік. Ли
ше процес фотографування 
може забрати чимало часу. 
Тож разом з представниками 
райкому в колгосп поїхав і 
фотограф районного побут- 
комбінату Василь Костянти
нович Іванцов. До початку 
зборів він нер'ефотографував 
усіх спілчан, і незабаром ко
жен отримає фотокарточку до 
комсомольського квитка но
вого зразка.

Підготовка до обміну ком
сомольських документів — 
справа немалої ваги. Часом 
навіть зіпсована чи невчасно 
виготовлена фотографія, ніде 
правди діти; стає причиною 
тоіо, що вручення квитка від
кладається. І гіднесеиий, уро
чистий настрій, звичайно, у 
комсомольця від цього зни
кає. Райком намагається, щоб 
такого не траплялося. Ось і 
виник задум — проводити фо
тографування ие лише в рай
центрі, в побуткомбіпаті. а й 
запрошувати фотографа в гос
подарства.

В. ІВАНЧЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Долинського 
РК ЛКСМУ.

'*НаакКоли повернувся секретар...
жа, а за нею всі інші. Через кілька днів на 
лугах весело видзвонювали коси. За пер
ший недільник накосили 16 тонн трави. По
тім був другий, третій...

Три дні працювала молодь на підготовці 
приміщень ферм. Це було результатом рей
ду комітету і «КП» по перевірці готовності 
МТФ до зими. Незабаром відбудеться не
дільник по впорядкуванню конюшні.

Перед звітно-виборними зборами Ніна Голик 
запропонувала створити комсомольсько-молодіжні 
ланки по вирощуванню просапних культур на 19Г6 
рік. Пропозицію молодої трактористки, кавалера 
ордена «Знак Пошани» відразу ж ехгалнлн.

В кінці жовтня комітет планує закінчити обмін 
комсомольських документів. Виникли труднощі з 
фотографуванням, але й тут знайшли вихід. В 
колгоспі є свій фотограф — завідуюча Тополяп- 
ськпм клубом Валентина Романова. Вона фото
графувала молодь під час недільників, спортив
них змагань, на концертах художньої самодіяль
ності (туг с хор, який виступав у містах і селах 
області та перед трудящими Києва, духовий ор
кестр). Тож кампанія обміну завершиться, як за
певнив секретар, без порушення графіка. -

...Виступив на головних зборах року пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. Скляни- 
ченко:

— Хороша у вас комсомольська організа
ція, за важливі справи береться. Ваше звер
нення до комсомольців і молоді Кіровоград- 
щііни «Готуймо ферми до зими» знайшло 
широкий відгук. Сподіваюсь, це не останнє 
добре починання молоді колгоспу./

Боріться і за те, щоб росли ряди комсо
мольців. Зараз вас тридцять вісім, хай же 
через рік у цьому залі збереться чоловік 
вісімдесят. Бажаю вам успіху.

Склад комітету комсомолу залишився 
незмінним. Анатолій Андріяшин, Василь 
Лабун, Ніна Голик... Семеро їх. Секретар— 
знову Андріяшин.

>
ЙШЛО обговорення звітної доповіді сек

ретаря комсомольської організації Ана
толія Андріяшива. Головуючий 
список виступаючих 
місця. Ось рвучко 
автогаража Василь Лабун:

— АІи говоримо про економію пального, 
про скорочення часу па ремонті, — запаль
но почав. — Звичайно, багато в цьому пи
танні залежить від нас, водіїв. Багато... 
Але не все. Спитайте, в кого з молодих шо
ферів нові машини? Немає таких. А на ста
рих багато не зекономиш. Думаю, потрібно 
довіряти молоді. Як тільки приходить Новий 
автомобіль, його віддають водієві з вели
ким стажем роботи. Але ж в нашому гара
жі більшість комсомольців мають другий 
клас.

Збори'підтримали групкомсоріа. Комсо
мольська група автогаража налічує два
надцять чоловік. Звичайно, всіх новою тех
нікою не забезпечиш, бо не так уже й бага
то приходить її в колгосп. Але про молодь 
не слід забувати.

...В розпалі жнив комсомольську організацію 
колгоспі' «Маяк» очолив Анатолій Андріяшин. 

--Справа ця для нього не була новою. Три роки 
тому він також був секретарем. Цікаво проходи
ли збори спілчан, місцеві спортсмени неодноразо
во виходили переможцями на районних змаган
нях (в конторі вненть стенд з дипломами, грамо
тами, кубками). Не нудьгували молодь і вечора
ми. адже в клубі можна було подивитися цікавий 
фільм, віддати перевагу одному з гуртків худож
ньої самодіяльності.

На той час Анатолій вже навчався заочно на 
факультеті фізвнховання Кіровоградського пед
інституту. Вабила його майбутня професія, тому 
й пішов працювати в місцеву школу викладачем 
фізкультури.

Гадав, то передає справи в надійні руки. 
Та сталося інакше. Секретарі мінялися час
то, залишаючи один одному в «спадщину» 
все нові недоліки. Послабився контроль за

підклав
— слово брали вже з 
підвівся груПкомсорг

організацією соціалістичного змагання, не 
проявив активності штаб «Комсомольського 
прожектора». Тільки як спогад про колиш
ню спортивно-масову робот}' залишилися 
кубки, грамоти...

Коли склав повноваження останній сек
ретар, комсомольці не стали довго шукати 
йому заміни. На перших же зборах обрали 
Аидріяшпна ватажком. І хоч звик вже Ана
толій до школярів, до праці педагога, в якій 
знайшов своє покликання, але бачив, що 
організації він був потрібніший.

На засіданнях комітету звучали цікаві 
пропозиції, вирішувались важливі питання, 
про які раніше просто забували.

Головною турботою в гой період стали жнива. 
Порадившись, створили комсомольсько-молодіжні 
екіпажі па перевезенні хліба. Кожного дня ви
пускали бюлетені, висвітлювали хід соцзмагання 
серед молодих “водіїв, щодекади кращі з них 
одержували перехідний вимпел. Після кожної ти
сячі центнерів намолоченого зерна на комбайні 
з’являлась зірочка.

По закінченні жнивної кампанії екіпаж Володи
мира Ляшка одержав вітаьний лист Знам’яисько- 
го міськкому Компартії України І був нагородже
ний грамотою міськкому комсомолу. З'явилося в 
юнаків та дівчат бажання працювати ще краще, 
ніж раніше, поміряться силами. Це був перший 
успіх.

Одного разу на засіданні правління го
лова колгоспу А. ЛІ. Кривенко повів мову 
про труднощі з кормами і підготовкою 
ферм до зимівлі худоби. Член комітету 
комсомолу, молодий економіст Люба Мат
веева, що сиділа поруч Андріяшива, шеп
нула:

— Слухай, Толю, а ти знаєш, що б ми 
могли зробити, якби організували на цю 
справу хлопців і дівчат? Давай проведемо 
кілька недільників, все ж легше колгоспові 
буде...

Терміново скликали збори. Пропозицію 
підтримала комсомольська група автогара-

А. РОМАНЮК,
спецкор «Молодого комунара».

Фото В. КОВПАКА.

ІРИОДІ
ЮЖНОСТІ

© ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПОХІД-ПОШУК МОЛОДІ 
ПІД ДЕВІЗОМ: «ГЕРОЬТСОАВІАХІМОВЦІ В БОЯХ 
ЗА БАТЬКІВЩИНУ»

Кіностудія «Обрій» облас
ного клубу кіполюбнтеліп Кі
ровоградської облпрофради и 
колгоспі імені Каліяіііа Доб- 
ровеличківського району за
кінчує зйомку хронікально- 
документального фільму за 
сценарієм письменника Олек
сандра Моторного «Слід на 
землі». Режисер І оператор— 
Іван Ткачук. Ця стрічка роз
повість про шлях голови кол
госпу Героя СоціжлІстйчноТ 
Праці Євгенії Олексіївни Го
ловань і людей, які працюють 
поруч з нею.

В грудні фільм вийде на 
екранах області.

На фото; під час зйом
ки фільму. Режисер фільму 
1. ТКАЧУК (справа) і настав
ник Є. О. Головань, колишній 
голова колгоспу С. Д. МО
РОЗ та асистент оператора 
Д. КВАШИН.

(Закінчення. Поч, 
на 1-й стор.).

Цей екіпаж намолотив 
6535 центнерів зерна і 
увійшов до десятки най
кращих комсомольсько- 
молодіжних екіпажів Кі- 
ровоградщини. А зараз 
В. Кравцан веде комбайн 
буряковою нивою. Удар
но трудяться всі комсо
мольці, молоді механіза
тори бригади. У гарячу 
пору вони намагаються 
працювати там, де прине
суть найбільше користі, 
де потрібні їхні молоді І 
дужі руки. Я міг би чима
ло розповісти про ровес
ників В. Кравцана — Во
лодимира Деркача, керів
ника ланки по вирощу
ванню кукурудзи, груп-

комсорга комсомольсько- 
молодіжної групи нашої 
бригади, про Василя Шат- 
коаського, Миколу Палій
ського, Дмитра Любченка, 
Петра Бойчука. Хлопці 
трудяться ударно. До
свідченими механізатора
ми стали завдяки копіткій, 
наполегливій роботі на
ставників,

ДНЕ з головних зав- 
дань наставника — 

прищепити учням творче 
ставлення до праці. Щед
ро передають свій хлібо
робський досвід молоді 
надрові механізатори І. В. 
Колісниченко, В. Д. Стра- 
тієнко, М. Т. Бевз, В. К. 
Кравцан. І для кожного з 
наставників виховання мо
лоді — процес тривалий,

цілеспрямований. Не раз 
зустрічалися вони і з уч
нями школи, розмовляли 
з юнаками, які повернули
ся з армії. Ті, хто прихо
див до бригади на запро
шення наставників, зали
шався працювати в ній, 
ставав згодом досвідче
ним хліборобом.

Молодь наполегливо 
оволодіває знаннями, вчи
ться господарювати, шу
кає відповіді на актуальне 
питання: як підвищити си
лу гектара? Цього року 
після виколи прийшли до 
нас Володимир Савчук і 
Василь Коваль. Навчаю
ться вони у досвідчених 
хліборобів. У грудні юна
ки разом зі своїми ровес
никами готуються підви
щити кваліфікацію, про
йдуть спеціальні механіза
торські курси у Троянах— 
у школі передового дос
віду.

Я не випадково багато 
розповідаю про молодих 
хліборобів. їх становлен
ня проходить на моїх 
очах, і праця кожного з 
них, певен, як і більшості

молодих хліборобів райо
ну, області заслуговує 
найвищої похвали. Нас, 
людей старшого поколін
ня, радує, що сотні, тисячі 
юнаків і дівчат трудяться 
в сільському господар
стві, примножують трудо
ві хліборобські традиції.

Завтра — День праців
ника сільського господар
ства. Поздоровляючи іі 
святом, хочу побажати то
бі, молодий хліборобе, 
дорідної ниви, але разом 
з тим і застерегти: ніколи 
не зупиняйся на півдоро- 
зі, досконало оволодівай 
хліборобською майстер
ністю. Не забувай, що хліб 
росте не просто на землі, 
а виростає із твоєї насна
ги, із твоєї любові. Пам'я
тай^ що^це тобі, молодий 

, втілювати в 
грандіозні плани 

партії, нашого на-

Вони для тебе, юний 
друже, завжди на вищих 
п’єдесталах. Архип Мана
та, Василь Галушкін, 
Дмитро Гуляев, Логвин 
Червоній. А з ними ще 
більше 130 наших земля
ків. Всі вони — Герої Ра
дянського Союзу. І тн 
завжди і в усьому хочеш 
бути схожим на них. В 
них ти вчишся, про них ти 
пам’ятаєш, слухаючи ве
теранів на уроках муж
ності, вирушаючи в похід 
«Шляхами слави батьків». 
Назавтра тобі теж випа
де^ велика честь — стати 
воїном Країни Рад. А по
ки що перший гарт ти 
здобуваєш в клубах 
ДТСААФ '

І вони, колишні фрон
товики, також готувалися 
до захисту Вітчизни. їх 
уроки були в організаціях 
Тсоавіахіму.

В 1977 році оборонному 
товариству країни випов
нюється 50 років. На честь 
цієї знаменної дати бюро 
президії ЦК ДТСААФ 
Української PCP оголоси
ло похід-пошук від деві
зом: «1 ерої-теоавіахімовці 
в боях за Батьківщину». 
Мета походу — виявити 
всіх вихованців Тсоавіахі
му У країни — Героїв Ра
дянського Союзу, які про
йшли підготовку в гурт
ках, школах і на курсах

оборонного товариства 
республіки, а також уза
гальнити досвід роботи 
організацій ДТСААФ по 
вихованню молоді на ге- * 
роїчних традиціях радян« 
ського народу.

Хто бере участь в конкурсі? 
Члени ДТСААФ, червоні елі* 
допити, учасники походу ком- 
со» ольців та молоді місцями 
революційної, бойової та тру
дової слави радянського на
роду. Документ чи їх копії, 
різноманітні реліквії, спогади 
ветеранів, які підтверджують, 
що Герой Радянського Союзу 
дійсно освоїв військову спе
ціальність, в організаціяч 
Тсоавіахіму—основні матеріа
ли, які варто зібрати під час 
походу-пош} ку. Він тривати
ме з жовтня 1975 по жовтень 
наступного року.

Бюро президії ЦК 
ДТСААФ УРСР установці 
ло нагороди переможцям: 
пам’ятні подарунки і дип
ломи, Почесні грамоти для 
організацій і окремих осіб.

* * *
Включившись разом з 

усіма в похід-пошук, ак
тивісти газети зроблять 
вагомий вклад в справі 
пропаганд)! серед молоді 
героїчних подвигів вихо- * 
ваиців оборонного това
риства. Закликаємо до 
участі в поході всіх наших 
читачів, комсомольських 
активістів області, учас< 
ників експедиції «Слава». 
Кращі їх матеріали бу
дуть надруковані на сто
рінках газети.

хліборобе, 
життя 
нашої 
РОДУ-

С. ЧОРНОБАЙ, 
бригадир тракторної 
бригади колгоспу іме
ні Фрунзе Ульянов
ського району, Герой 
Соціалістичної Праці.

„можливості 
ВИКОРИСТАНІ

І НЕВИКОРИСТАНІ-
9 вересня mnVTaT™' п м1-ст.'а «Молодому комунарі» за 
СЬКа опганізапїа *’°ку- В ІШЛОСЯ про те, що комсомоль- 
лежноРппо кпм-л«аИ0Аї * іеРвона Зірка» не піклується па- 
чоГмолоді №>М2 Ж’ ЯКІ і1аача^ься в школі робітпи- 
секретаря запоіек^гУг8 ІХІР°В0ГРала. Як повідомив заступник 
стаття^була К0М1Тету ЛКСМ України В. Гурз,
організацій t-е- ій їРп- “ "а- нараді секретарів комсомольських міт™ймсомо’V звпаду 15 ие₽ес™ 1975 Р°ку- Кс-
Діл їв негайно вжити захощв “°МСЯОУОЛЬСЬКІ бюро цехів і Від
ня в ШРМ. 1 Ч0ДІВ во залученню молоді до навчай-

порені ііа звнЇЇЖІ™“» по»-авкж молові широко обго-

чю п?двнщеаня ччгаіСХМКІВ>СОЦІал$СТИЧН0Г0 змаганвя питая- 
ЛЯТИйОСойпва ^«ДЬ’ІООСВЇТИЬОГО рівня молоді буде прнді-



Z

11 акевтвя 1975 рожу д>2МГолоджй хожувлр“ -3 сшор.~-

Вклоняймось Ще віко- 

за працю ли іак Рапо» 
як нинішнього 

року, механізатори колгоспу Імені Іллі- 
уз І зйвсронського району не виводили 
із загінок -кукурудзозбиральні комбай
ни, не закінчували оранку на зяб 
Центр робіт перемістився на бурякове 
поле. Впевнено серед зеленого' маева 
ьеде свій комбайн молодий комуніст 
Володимир Лапчук. Тут. на полі, де 
зібралися його товариші по роботі, 
спеціалісти, керівники колгоспу, Воло
димиру, — переможцю змагання серед 
молодих комбайнерів області, — було 
вручено (за традицією — напередодні 
Дня працівників сільського гос.подар-

ства) перехідний червоний вимпел га
зети «Молодий комунар» «Кращому 
молодому женцю Кіровоградщини».

Володимир та його помічник комсо
молець Віктор Гордійчук першими се
ред молодих жниварів області встано
вили рекорд на хлібному полі: за 16 
годин скосили «Нивою» озиму пшени
цю на площі 25 гектарів і намолотили 
991 центнер зерна. А закінчили жнивз 
ще одним рекордом: за 18 годин скоси
ли хліб на плоші 29 гектарів і измоло
тили 1056 центнерів зерна.

На ф о і о: Володимир ЛАЛЧУК (край
ній справа) показує почесну нагороду моло
дим хліборобам Івану КУТІОЖАНСЬКОАІУ, 
Миколі ПРЕВОРОТНОМУ, Олексію ЦНМ- 
БАЛУ та Василю КОРОКОІНІ. ,

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

А
„НИВА" 
ЙОГО- 
ПЕРША!

Вимпел газе
ти «Молодий 
комунар» «Кра
щому молодо
му женцю Кіро- 
ооград щ ра
ни» вручено 
В. ЛАПЧУКУ.

„ЧОТИРИ КРАПЛИНИ“-

Е1АПЕ, іноді назва п'єси виникає 
15 одразу. Буває, шо народжується 
вона раніше. Трапляється навпаки- 
в єса готова, а назва — ніяк...

Гак цього разу трапилось і зі мною. 
Особливі труднощі полягали в тому, 
що тут чотири п’єси в одній, як мат- 
рьошки. Думав-думав, потім вирішив* 
цалеиькі вони, крапельні і, поза як їх 
чотири, назву «Чотири краплини»... 
Спектакль, п’єса — це неодмінно має 
Бути щось животворне, оздоровче... В» 
помічала: прочитаєш хорошу книгу, і 
почуваєш себе не лише радіснішим, а 
й здоровілим. Мистецтво — воно може 
оутв-і своєрідними ліками. От я й при
думав: добре, якби й мої п’єси хоча б 
трохи кому-небудь допомогли. Чотири 
краплини... Кажуть, що в краплі води 
може відбитись увесь океан. Я, зви
чайно, про це не мрію. Одначе, добре 
буде, коли і в моїх крапельках висвіт
ляться якісь певні явища нашого жит-
гя...>.

Так звучить зі сцени монолог автора 
п'єси «Чотири краплини» Віктора Ро
зова, яку винесли на суд глядачів Кі
ровоград* наші гості — митці І Мос
ковського обласного драматичного те
атру.

ДИТИНА не визнає півтонів. У мв- 
люка — що на душі, те й на об

личчі: йому боляче — пні плаче, радіс
но — сміється. Чиста, непідкупна дитя
ча душа прагне в будь-якому випадко
ві відшукати визначеність. Пряму і 
безпосередню. Без зайвих відхилень і 
дипломатичних «нюансів». котрими 
зловживають дорослі. Адже, визнайте, 
з роками людина набуває не лише роз
судливості. статечності, здорового 
глузду, а й лукавства, нещирості, іно
ді навіть лицемірства. Чи й гіршого — 
вміння чинити облудлпво, підступно...

Хай це звучить надто категорично, 
можливо, видаватиметься дещо претен
зійним, та все ж суть бачиться віщою; 
буває, що укупі з літами людина ію- 
черпує в своє єство усілякий дріб’язок, 
який заважає іти життям з відкритим 
обличчям, з гордо піднятою головою. 
Трапляється, що й зовсім похрясне у 
смітті, а потім ощериться па громаду— 
йде, бо вона чиста, здорова. От набе
ре той покидьок повітря побільше D ле
гені, затримає подих, прицілиться та й 
клюне... 1 влучить, як правило, бо чис
та людина — з відкритою душею. І 
марно намагається Андрій Денисов 
(артист В. Буренков) присоромити сво
го колишнього однокласника Михайла 
Селезньопа (артист О. Абрамов), який 
через тридцять років по закінченні 
школи став відвертим циніком, затя
тим хапугою, — світлими згадками еро 
дитинство — їхнє спільне, незахараще- 
не споживацьким брудом. Адже сам 
Андрій проніс його таким через трид
цятиліття. На його слова: «Перші кни
ги, перші друзі, школа, ріка, рибалка. 
Та її просто цілий світ «і пара ковзанів 
на додаток» — пам’ятаєш у Андерсе
на? — і все твоє...». — Михайло вико
нує з своєї «філософії» заздрісного

Показує
Кіровоград
ПОНЕДІЛОК

1Q Перша
10 14.10 — 

ДОК. фільм

програма.
к. т. Тел. 
«Шляхами

згоди, шляхами співро
бітництва». (М). 15.10 — 
к. т. «Ми знайомимось з 
природою». (М). 15.35 —

обивателя: «Умів ти, значить, по жит
ті спритно пройти — де вєрхл, де піш
ки, де вистрибом, а де й на животі 
плазом, якщо вимагалося (по собі су
див — А. Н.)... Знаємо ми, дорогий,, 
як розуми] люди живуть. Знаємо, та 
пе вміємо. І раді б, яь кажуть, у рай, 
та гріхи тягнуть...». А наостанку цієї 
новели «Квити» Селезньов випергие иа 
сцені те слово, ніби лайку: «Лауреат».
ГОВОРЯЧИ про першу новелу, під 
• назвою «Заступниця*, треба по

вернутися до згадуваних дитячих «то
нів», тих кришталево-чистих дзвіноч
ків душі, за якими — безпосередність 
і щирість світосприйняття. Лариса (ар
тистка Н. Лескова), дівчипка ІЗ років, 
яка вчиться в од;:ому класі і навіть

владним нпутріпіиім настроєм. А, вияв
ляється. то не забаганка, то — рятів
ний круг від суєти, від тих дрібниць, 
які збивають з цілеспрямованого шля
ху і затушовують перед людиною ме
жу, що чітко розділяє «за» і «проти».
ВДАЛО, майстерно зіграна заслуже

ним артистом РРФСР М. Кочсргі- 
ннм (Воронятников). заслуженою ар
тисткою Карельської АРСР 3. Кулако
вой) (Чашкіна) І молодим артистом 
Бєлінським (Сьомій), новела «Незамін
ний». Справді, не так часто зустрі
чаємо ми иа сцені конфліктні ситуації 
у виробничих колективах, подібні бе
сіди віч-па-віч, де порушуються важ 
липі проблеми стосунків між майстром 
і молодим робітником. Особисті ЛЮД

ПРО
ЛЮДСЬКЕ

сидить за одною партою з Борою, си
ном директора фабрики Суслякова (ар
тист В. Шугаев), прийшла до остан
нього, щоб захистити свого батька, 
котрий потрапив у немилість до на
чальника. Новела маленька, побудова
на иа діалозі двох героїв. Проте і в 
короткосюжетному творі артистам 
вдається яскраво змалювати своїх 
персонажів на сцені. Глядач одразу ж 
проймається симпатією до дівчинки, 
котра, мов лакмус, вбирає в себе «огрі
хи» дорослих, відтінюючи їх чистим, 
иезапля.мованнм тлом свого сумління.

істина часом пізнається в порівнян
ні. Інколи людина пробачає собі пер
ший хибний крок чн жест лише за тим, 
що десь зустрічалася з чиїмось, ще 
більш «неохайним». Та, припустившись 
.цього раз, удруге, за інерцією пливе 
далі, щоразу знаходячи ииправдапня. 
Так можна скотитися й до амораль
ності, і цим — глядач дізнається з те
лефонної розмови па сцені — вже грі
шить Сусликов. Аж, дввксь, оте мале 
зухвале дівчатко змусило заговорити 
совість директора фабрики. Ні, він не 
може відразу стати порядним, отак 
собі перевиховатись, бо го буде пере
лицювання. Своїм підлеглим, які зна
ють Суслякова «отим» учорашнім, він 
не пояснює істинної причини, чому 
змінилося ставлення до . батька Лари
си, щоб звучало правдоподібніше, він 
називає його «хлюпиком* з таємничим 
відтінком у голосі, але глядач допев
нився вже, що директор сам так не 
думає.

Часто дорослі зізнаються, що з задо
воленням повертаються до дитячих ка
зок, перечитуючи .їх з якимось все

СЬКІ відносини тут проступають впере
між із виробничими проблемами з 
усією жнвотрепстпістю останніх. Без
перечно, лише в заслугу театрові мож
на поставити ту близькість, порідне- 
ність сцени з реальним життям, коли 
артистам віриш, проймаєшся їх боля
ми і радощами, мимоволі переносиш 
дію за межі рампи. Хочеться визнати 
щиро: новела «Незамінний» викликає 
найповніші асоціації у глядачів, повер
гаючи думки від сцени до робочого 
місця, до розмови в цеху, ТОМ)' й ко
ристь її очевидна,
ЦЕП епізод зовні може виглядати 

недоречним, навіть смішним, але 
хочеться його все-таки переповісти. 
Пвіов якось чоловік алеєю парку. Чи
то мара якесь найшла па нього, чи 
захотілося утнути щось «неординарне», 
а найпевпіше — то хильнув трохи. На
встріч йому старий дідусь поволі чов
гав підошвами. Коли порівнялися, пер
ший — молодий, дужий — несподівано 
дав щигля дідові просто в тім’я, по 
лисині. Старий стрепенувся і вцав... 
Невдовзі лікарі констатували смерть. 
У иьою було хворе серце.

Читач запитає: ку, а що ж із тим, 
другим, певно, не наважившись назва
ти його вбивцею?

Пам’ятаючи про те, що німецьке при
слів’я стверджує': «Всяке ■порівняння 
кульгає», і довелося вдаїкся до пара
лелі, яка подібна до ситуації у новелі 
«Свято», останній з чотирьох у спек
таклі москвичів. Тільки на сцені за
вуальовано, нс так спрощено був зроб
лений той жест •— укол у хворе серце. 
Перед глядачем поволі проступає, мов
би розсуваючи завісу, масковане зовні

душевне зубожіння дочки Музи (ар
тистка А. Захарова) і її знайомих.

Відзначати успіх молодої особи, яка 
захистила дисертацію, приходять її 
ДРУЗІ — запрошені гості. А батьки Му
зи залишаються поза святковим сто
лом, Вірніше, їх зоставило у окремій 
кімнаті невдячне «чадо». їй, дочці, да
леке не лише почуття одвічного боргу 
перед батьками; Муза так виконана, 
вона звикла лише брати від них.

Зовні компанія весела, гомінка, ціл
ком сучасна, з вишуканими манерами 
і необхідним (чи потрібним — на рівні 
їхніх меркантильних ілюзій) рівнем ін
телекту. Випадає з цього «модного ан
самблю» лише чоловік Музи, Степан 
іартист Капусті«}, Одначе й він 
не йде далі власних переживань — 
щоб заперечити, висловити вголос отой 
внутрішній протест, який, відчуває гля
дач, бурунить у його грудях. Не може 
Степав спалахнути гнівом і примусити 
всіх замовкнути, прислухатися, як 
б’ється серце хпорої людини, котра 
пройшла лихоліттями війни, захищаю
чи рідну землю, творячи для них — ни
ні молодих, красивих, освічених та... 
заскорузлн.х душею — благо, піклую- 
чись, аби виросіали воин щасливими. 
Проте, хай звучить це не звинувачен
ням, а пересторогою для Інших, без
думно ставилися старші до тою. щоб 
уберегти п своїй дитині зерна людської 
теплоти і чуйності, проростити їх. Що
правда, це не применшує і вини дігей, 
котрі вже стали дорослими, але не 
збагнули досі, кому вони зобов’язані 
своїми радощами, здобутками, врешті, 
своїм життям. Фраза, мовлена про 
батька: «...Почне розповідати, як він 
у партизанському загоні воював «у свої 
вісімнадцять хлоп’ячих літ». Кому бу
де цікапо!..», в устах Музи звучить 
блюзнірськії...
СЛІДАМИ вистави «Чотири крапли-- 

ни» читач, певно ж, помітив, що 
В. Розов, який на сцені звертається до 
глядача з власними монологами-ремар
ками, не докінчив фрази, вірніше, не 
висловив думку до кінця. Він завершує 
свій монолог так: «І останнє. Автор по
винен бути добрий серцем і вміти 
плакати. Можливо, ці чотири крапли
ни — де чотири мої сльози».

Прозорі, солонуваті краплини. Хай 
обпечусь воин мозок і серце тому оди
накові, котрий самотньо, за спина ми 
здорового оточення, ще силкується — 
приховано, а чи під маскою благочес
тя — вчинити антигромадське, скоїти 
злочин... Ні, мабуть, це «скоїти» сюди 
не завжди застосовне. Зло може бути 
маленьким, мізерним, його ще важке 
передбачити. Але ж є наша мораль, те 
вище, заради чого і зовемося людьми, 
є, як відомо, «два дива на землі: зо
ряне небо вад нами і голос совісті п 
нас самих».

А. НЕЧИТАН ЛО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

«Мамина школа». (М). 
16.05 — Наша афіша. 
(К). 16.10 — «Науке —
виробництву». (К). 16.40
— Концерт. (Х-в). 17.10.
— «Зимівлі худоби — 
повсякденну увагу». (Уж
город), 17.25 — «XXV 
з'їзду КПРС — гідну зу
стріч». «Соціальний порт
рет Одеського морсько
го порту», Передача Ъ

(Одеса). 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 — 
к. т. Мультфільм. (М). 
18.25 — «Назустріч XXV 
з’їзду КПРС». «Змагаю
ться трудящі Ярослав
ської області». (М). 19.10 
— к. т. Концерт з творів 
М. І. Глінки. (М). 19.40 — 
к. т. Тел. багатосерійна 
повість «Ольга Сергіїв
на». Розділ І. (М). 21.00 
—. «Час», (М). 21.30 «т-

к. т. Фільм-балет. «Жи- 
зель». (М). 22.50 — к. т. 
«Спортивний щоденник», 
(М). По закінченні — но
вини. (М).

Друга програма. 15.05
— Телефільм. (К-д). 16.05
— «Пісня про Кольцо
ва». Худ. фільм. (М). 
17.30 — «Молодь плане
ти». (М). 18.00 — «Со
нячне коло»,, Концерт,

(Донецьк). 18.30 — Теле
фільм «Водії». (К). 19.00 
— «Вісті». (К). 19.30 —
«Літературно - музична 
композиція на вірші 
С. Єсеніна». (Одеса). 
20.20 — фільм-концерт. 
(К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Ав
торський вечір компози
тора В, Верменима. В пе
рерві — новини. (К).

ГПО на марші

«золотий»
ЗАПАС

Нові нормативи ГПО 
,— це ускладнена про
грама фізкультурного 
комплексу, це цілий ряд 
східців, по яких підні
маються до високого фі
зичного гарту юнаки та 
дівчата «Червоної зір
ки». Успішно долають ці 
східці робітники інстру
ментального цеху. В ми
нулому році ряди знач
ківців ГПО тут поповни
ли 22 робітники. На зо
лотий значок нормативи 
склали комсомольці Во
лодимир Онищенко, Оль
га Бсрезнякова, Микола 
Нечипоренко, Петро 
Драгульський. Ольга Бе- 
резнякова ще ії першо
розрядниця з велоспор
ту.

Масовими були старти під 
час змагань з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомоль
ской правды». 1 ось знову 
вже 50 робітників інстру
ментального цеху складають 
заліки з військово-технічної 
та фізичної підготовки. 20 з 
них вже мають значки ГПО. 
Найкраще проходять по
єдинки з кульової стрільби, 
І коли мірялися майстер
ністю всі стрільці підприєм
ства, інструментальники не 
мали собі рівних.

Плани фізкультурних 
активістів цеху на те, 
щоб кожен комсомолець 
займався у спортивній 
секції, брав участь у за
водській спартакіаді. 
Але підвищенню май
стерності заважає те, іца 
ми не маємо свого стрі
лецького тиру, відсутній 
і плавальний басейн. А 
були б ці спортивні спо
руди, число значківців 
зростало б швидше, бо 
нині доводиться вирішу
вати проблеми иа «по* 
зичках». !

Л. ЛАЗАРЕНКО, 
інструктор-методнст І; 
спортклубу «Зірка». •

Керівник клубу 
кандидат у майстри 

спорті/ 
Г. ДУБІВКА

ЗАВДАННЯ № 7
1. Назвіть російського 

шахіста, основоположни
ка вітчизняної шахової 
школи. (2 очка).

2. Що означає термін 
«цугцванг»! (2 очка).

3. Розв’яжіть етюд: 
Білі: КрИ; Тй1; СЬ4. 
Чорні: КрЬ8; С(18, Ке7.

Білі починають І вигра*. 
ють, (3 очка).
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X Які рубрики, теми тм 
відзначив би я «МК»-75»! 
Що тобі сподобалось, що 
ні! Чому!

11 жовтня 1975 року

давно тм перед-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПРАЦІВНИКУ! НАШ ПОЗАШТАТНИЙ КОРЕСПОНДЕНТЕ! 
ВИВІСИ ЦЮ СТОРІНКУ-ПЛАКАТ У ВЕЛЕЛЮДНОМУ МІСЦЬ НА ПРОХІДНІЙ 
ПІДПРИЄМСТВА, БІЛЯ КЛУБУ, В КОНТОРІ КОЛГОСПУ, В ШКОЛІ — ВСЮДИ 
НА ВИДНОТІ!

і Чм ■
уламуєш «Молодий кому
нар»!

І

X

Про що хотів би про
питати а наступному 1976 
році! Пропонуй нову руб- 
риф

4. Яка твоя думка що- 
Й верстки, художнього 

ормпення газети!

ки («Планета», «Еврика», 
І «Вітрила», «Бий, барабан!»

В інші) ти читасш з най
більшою увагою! Чому!

І

і
б. Чи потрібно надалі 

друкувати пісні, вміщува
ти матеріали про кохання, 
Дружбу!

з

7. Прізвище, Ім'я, рід 
занять, вік (за бажанням].

Виріж анкету І в конвер
ті надішли на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Луна
чарського, 36. Редакція 
газети «Молодий кому
нар».

І
1

[читачу^

І
І

І
Безсмертне полум’я 

як стяг 
Крилом черленим 

пам'ять будить, 
Шлях починаємо

з життя, 
Узявши цей вогонь

У груди«

ОСІНЬ - ЧАС ПЕРЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТИ И 
ЖУРНАЛИ НА 1976 РІК. З ВЕЛИКОЇ' КІЛЬКОС
ТІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ, ТИ ВІДБИРАЄШ ТІ» 
ЯКІ НАЙБІЛЬШ ВІДПОВІДАЮТЬ ТВОЄМУ ВІКУ, 
УПОДОБАННЯМ.

Газета «Молодий комунар» — для тебе, юначе і дів
чино! Комсомольці області, як і всі радянські моди, 
йдуть назустріч XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Ком
партії України, успішно завершують дев'яту п'ятиріч
ку. Якщо ти—комсомольський секретар, то на сторін
ках обласної молодіжної газети знайдеш матеріали, 
які допоможуть тобі в твоїй роботі. Робітник, кол
госпник, студент, учень — знайдуть рубрику, адресо
вану до них.

ТЕБЕ ЩОСЬ ХВИЛЮЄ, ТИ ЧЕКАЄШ ПОРАДИ, 
У ТЕБЕ НЕВИРІШЕН1 ПРОБЛЕМИ — ЗАПРОШУЄМО 
ДО РОЗМОВИ У 1976 РОЦІ!

СЛОВО ДО ВАС
1 СЛОВО ВАМ
Щороку в області тисячі юнаків і дів

чат вступають в ряди Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді. І з 
червоною книжечкою члена Спілки 
біля серця вони дають клятву на вір
ність ідеям своїх батьків, дають слово 
стати гідними корчагінцямп наших днів.
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Для пас, які тільки готуються стати комсо
мольцями, для вас, як! вже поповнили ком
сомольські організації, обласна молодіжна 
газета відкривав спеціальну рубрику: «За 
рядком Статуту». В матеріалах, надрукованих 
під нею, піде розмова про права І обов’язки 
спілчан, про те, як зробити життя вашої ком
сомольської організації цікавим, змістовним.

До розмови запрошуємо вас, дорогі 
друзі, зі словом до вас звернуться пар
тійні і комсомольські активісти, спеціа
лісти народного господарства, ветерани 
комсомолу, журналісти. Тож, слово 
вам і слово

П РИЛУЧИТИСЯ до тео- 
** ретичних джерел ле
нінської спадщини, грун
товно засвоїти матеріали 
партійних і комсомоль
ських з’їздів, гартувати 
себе ідейно, в дусі відда
ності комуністичним ідеа
лам, боротися за те, щоб 
гордо нести прапор епохи, 
тобі допоможе твоя облас
на молодіжна газета.

НЕ ДЗВОНІТЬ, 
А ЗАХОДЬТЕ

Пам’ятаючи, що гумор 
— справа серйозна, ми по
відомляємо нашим чита
чам, що якби:

ф зібрати всі поетичні 
строфи літературно-мис
тецького клубу «Грона» 
за 1975 рік, то їх ще не 
вистачило б для створен
ня десятитомного збірни
ка віршів;

ф опублікувати всі ма
теріали, вміщені в 1975-му 
під рубриками «Книги на
ших земляків» та «Думки, 
відгуки, рецензії», то нам 
не вдалося б перевершити 
видатного людинознавця ! 
душелюба Євгена Сазо
нова;

ф звести докупи всі 
публікації нинішнього ро
ку під рубрикою «Люди, 
події, час», то нам не вда
лося б відвернути увагу 
широких читацьких кіл 
від серії ЖЗЛ;

ф підсумувати сміх чи
тацької публіки, який ви
кликала в 1975 році сати
рично-гумористична сто
рінка «Макогонова юшка», 
то він все ж поступився б 
реготові над альбомами 
відомого датчанина Херлу- 
фа Бідструпа;»

Досягти зразків, наве
дених у порівняннях з на
шим доробком, допомо
жеш нам у наступному, 
1976 році ти, дорогий чи
тачу, своєю жнвою, твор
чою участю, виступами на 
сторінках «Молодого ко
мунара».

СЛАВКА 
ЗВУТЬ 
РОМЕО

«Донедавна я жив 
несерйозно. Відбував 
знехотя йшов додому, 
ганяв м'яча... І раптом у мені 
щось змінилося. Я знаю, це— 
після зустрічі З ТІ6Ю люди
ною — Інпалідом-танкістом, 
який приїхав на могилу това
риша до нас у місто...».

«У нашому класі зовсім 
зникла дружба. І все через 
тих хлопців — такі байдужі, 
такі байдужі, що прямо нічим 
їх не зацікавиш. А мене ж 
обрали комсоргом...».

«Славка звуть Ромео. Вій 
красивий і всі дівчата нама
гаються йому сподобатися, 
прямо «тануть» перед ним. Я 
горда. Він мені теж подобає
ться, але принижуватись не 
хочу...».

Коли такий лист лягає 
на редакційний стіл, зна
чить потрібно щось тер
міново порадити на сто
рінках газети, чи випису
вати відрядження, — як то 
кажуть, лист клич© у до
рогу.

Як і завжди наступного 
року газета з готовністю 
відгукуватиметься на всі 
ваші «прохання», «поба
жання», «думки», «почут
тя». Старшокласники що
місяця зустрічатимуться 
ні сторінках клубу «Віт
рила», для піонері* вихо
дитиме сторінка «Бий, ба
рабані». Друкуватимуться 
матеріали під знайомими 
вам рубриками: «Студент
ський меридіан», «З життя 
ПТУ», «За партою—робіт
ник», «Словник профе
сій», «Запитуєш — відпо
відаємо».
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агентства зв’язку та поштові 
відділення, листоноші, гро
мадські розповсюджувачі пре
си.
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В БУДИНКУ № 98-23 ОРДЕНОНОСЦІ!
Юрко прийшов до старшої піоиерво- 

жатої першим:
— Ось, ось всі паші твори.
— Про кого?

•— Та про них же — орденоносців наших. їх 
в будинку Л» 99 аж двадцять три! У Володими
ра Івановича — орден Слави, дві «Червоних 
зірки», сім -медалей. А Степан Трохимозич 
перший орден стримав за визволення Кірово
града, п’ятий — за подвиг в Берліні... Зібра
лася ціла рукописна книжка. Ось ще й фото-

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
МУЗЫКА Е. ПТИЧКИНА.
СЛОВА Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО.
Сладка ягода в лес поманит, 
Щедрой спелостью удивит, 
Сладка ягода одурманит.
Горька ягода отрезвит.
Ой, крута судьба, словно горка, 
Доняла она, извела.
Сладкой ягоды — только горстка. 
Горькой ягоды — два ведра.
Я не ведаю, что со мною,
Для чего она так растет...
Сладка ягода — лишь весною, 
Горька ягода — круглый год. 
Над бедой моей ты посмейся, 
Погляди мне вслед из окпа. 
Сладку ягоду рвали вместе, 
Горьку ягоду — я одна.
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516050. ГСП, Кіровограді, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово! роботи — 2-45-36, відділу вій- 
^Биоао-латріотичиого виховання тв спорту — 2-46-87.
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графії, листи орденоносців, їх спогади. Тепер 
в будинку № 98 можна відкрити кімнату бо* 
Йової слави. А зошит віднесемо до редакції.

Ми сподіваємось отримати від чер
воних слідопитів такий рукопис в на
ступному році. Зайдіть в кожну кварти
ру вашого будинку, запитайте сусідів 
про подвиги воїпів-визволителів.

Експедиція «Слава» запрошує тебе до 
пошуків, юний друже!
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Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград.

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

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м, Кіровоград, вул. Глінки, 2.

У мен© різко задзвонив 
телефон.

Знімаю трубку!
— Вас слухають.
У трубці стривожений 

голос.
— Негайно приїздіть. 

(Ні «здраетє» тобі, ні 
«будь ласка»). Бо буд© 
пізно. Ви розумієте, з чим 
всо це пов'язаної Ви...

— Що 
домити?

Голос 
дроту:

— Мої 
пильно виховують свого сина. 
А моя ж хата не може бути 
скраю. Тому дуже вас прошу 
надрукуйте про це статтю — 
щось на зразок «Увага: підлі
ток!». > .

— Ага... Тепер все зро- 
зу/ліло. Поняла, нарешті, 
в чому суть. Обов'язково 
цо зробимо. І но тільки 
про вашого сусіда...

Рубрика «Увага: підлі
ток!» не сходитиме зі сто-

• рінок «Молодого кому
нара» о наступному році.
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