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ТАК, ми йдемо за героями пер
ших п’ятирічок. Своєю комсо

мольською працею, всіма своїми 
ділами примножуємо традиції за
чинателів стахаїіовського руху. 
Тепер розмах соціалістичного зма
гання набирає сили в усю широ
чінь — юнаки та дівчата борю
ться за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу XXV з’їз
ду КПРС.

Напруга всюди — в кожному трудо
вому колективі, бригаді, дільниці, змі
ні, в кожній первинній комсомольській 
організації. На Кіровоградському за
воді тракторних гідроагрегатів, на
приклад, виявляють ударників у рам
ках руху «XXV з’їзду КПРС — 25 удар
них декад». В 14 комсомольсько-моло
діжних колективах Світловодського за
воду чистих металів триває змагання 
па кращого за професією. Апаратники 
Віктор Войтович, Тамара Логвин, пла
вильник Микола Стадній, інженер Ста
ніслав Рубаненко — ось 
звитяжці, які борються за високі пла
нові показники, за високу якість про
дукції. А з ними і ще
ВЛКСМ, з своїми комплексними плана
ми, з єдиною метою — перемогти, бути 
попереду. Щоб вписати і свій рядок у 
Рапорт партійному з’їзду. По три нор

ії ми за дві зміни виконують десятки мо-

ці молоді

вирішення 
змагання принесе 

ефективність,

978 членів

то
високу

ВИСОКА ЧЕСТЬ УДАРНИКА
лодих шахтарів Олександрії, машино
будівники заводу «Червона зірка», по- 
госпсдарськл працюють хлібороби об
ласті.

І комітети комсомолу повинні чітко 
пмзначкти, де розгорнуто змагання, по
стійно контролювати його хід, домог
тись того, щоб кожен комсомолець 
справді бсровся за почесне право під
писати Рапорт. Особливу увагу слід 
звернути на виконання всіма членами 
Спілки особистих комплексних планів 
Ленінського заліку «Учитися комуніз
му». Підсумки трудового суперництва 
доцільно підбивати щотижня, щоде
кади.

Правильно роблять ТІ комітеті! 
комсомолу, які після кожного та
кого сгапу в перехідні мандати за
носять імена переможців, узагаль
нюють їх досвід, оперативно орга
нізовуючи школи передових мето
дів праці.

Уваги потребує кожна категорія 
молоді. Якщо уміло організувати 
юнаків та дівчат па —-------
справи, 
справді 

сприятиме підвищенню найважли
віших економічних показників в 
кожному комсомольсько-молодіж
ному колективі бригади, цеху, в 
цілому на підприємстві. Бажаний 
результат буде лише і оді, якщо 
комітет комсомолу, всі молоді 
трудівники знатимуть, хто сьо
годні попереду, хто претендує на 
першість.

Право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу XXV з’їзду КПРС буде 
представлено кращим із кращих, моло
дим гвардійцям п'ятирічки, відмінни
кам навчання — переможцям перед- 
з’їздівського соціалістичного змагання, 
які успішно поєднують ударну, високо
продуктивну працю з відмінною гро
мадською роботою, зразковою поведін
кою. Рішення про присудження почес
ного права підписати Рапорт приймати
меться на комсомольських зборах — в 
урочистій обстановці, з участю вете
ранів партії і комсомолу, героїв війни 
і праці, делегатів XXV з’їзду КПРС. 
Переможцям соціалістичного змагання, 
які підпишуть Рапорт Ленінського ком
сомолу XXV з’їзду КПРС, за самовід
дану працю, відмінне навчання та вс- 

лику громадську роботу буде вручено 
посвідчення ЦК ВЛКСМ, пам'ятна кни
га «Вчитися комунізму», їх Імена зане
суть до Книги трудової слави «Молоді 
гвардійці п’ятирічки».

Отже, тобі випала велика 
честь — боротися за високе право 
підписати Рапорт, який відобра
жатиме всю роботу комсомоль
ських організацій по здійсненню 
рішень XXIV з’їзду КПРС, досяг- І 
пеиня комсомольців і молоді в пе- 
редз’їздівському змаганні під де
візом: «П’ятирічці переможний 
фініш! XXV з’їзду КПРС гідну 
зустріч’». Тож заслужи такого І 
права, товаришу! На риштуваннях І 
новобудов, в заводському веху, на 
колгоспній ниві, в студентській 
аудиторії і класній кімнаті своїми 
ділами і помислами доведи свою 
причетність до тих великих справ, 
які вершить весь радянський на
род під проводом свого кермани
ча — партії Леніна. І

D
 Спорт

Анкета ,,МКІІ
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В Кіровоградському управ

лінні водопровідно-каналіза
ційного господарства добре 
працює ремонтна бригада во
допровідної мережі,- яку ОЧОг 
люе Микола Віденко. Передо
ва бригада виконує ремонтні 
роботи на 120—130 процентів.

Н а ф о то (зліва направо): 
майстер водопровідної мережі 
Василь РОГОЖА, члени 
бригади тракторнст-екскава- 
торник Микола САРЖЕВ- 
СЬКПЙ. слюсар Григорій КО- 
ЗІНННГІ, шофер Валентнії 
РИЩЕНКО,'бригадир ремоііт- 

■ ників Микола ВІДЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

Г^звіиїм
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МІСЯЦІ:
ДОСВІД
І УРОКи
М ИНУЛОІ суботи в області відбулося 9 звітво-вибор- 
I"1 них комсомольських конференцій. Для більшості ко
мітетів вони були черговими, а для Ленінського райко
му комсомолу .м. Кіровограда друга конференція стала 
першим звітом про діяльність за двадцять два місяці. 
Адже перша була організаційною для щоішостпореного 
району.

За цей період райком раззм з комітетами комсомолу під
приємств, установ та навчальних закладів зробив чимало для 
підвищення трудової і суспільно-політичної активності молоді, 
для організації соціалістичного •змагання, для виховання моло
дих будівників комунізму. В його діяльності багато успіхів, хо
ча іі багато прорахупків. В більшості останні пояснюються тим, 
що райкомівці, виконуючи свої посадові обов’язки (знайомі і 
звичні для інших), ще і вчились складній І багатогранній про
фесії комсомольського керівника, набували досвіду.

Ось цифри. Більше тисячі молодих виробничників ра
йону до четвертого кварталу цього року завершили осо
бисті п’ятирічки, а шість комсомольсько-молодіжних 
бригад виконали п’ятирічні плани ще на початку 1975 
року. Сім колективів включили до свого складу героїв- 
комсомольців, що загинули в роки війни і трудяться під 
девізом «За себе і за того хлопця». Бригаду різників 
Миколи Скліфуса з ковальсько-пресового цеху заводу 
«Червона зірка»,поповнив. Герой Радянського Союзу 
Антон Антонов. На двісті процентів виконує норму ви
робітку слюсар заводу ОКБ ЗВМ Валерій Барсуков. Він 
працює за себе і за Тимура Фрунзе.
„ 75 комсомольсько-молодіжних колективів підхопили 
ініціативу формувальників Олександра Дацєкка з ли
варного цеху сірого чавуну заводу «Червона зірка» —» 
змагатись за право носити ім’я XXV з’їзду КПРС.

ї в той же час у соціалістичному змаганні молоді чимало 
, прорахупків. Дуже мало комсомольсько-молодіжних колективів 

створено в організаціях будуправліиня № 1 тресту '-Кіровоград- 
сільбуд», швейно-внрЬбіїичого об'єднання «Україна» та інших. 
Тут — недооцінка ролі комсомольсько-молодіжного колективу. 
Ілюструється вена таким прикладом. Комсомольсько-молодіжну 
бригаду швей ателье № II фабрики «Індпошив» укомплектува
ли новачками. Чи варто говорити, що бригада працює неритміч
но, що дівчата нсзадоволеіїі? Такий підхід до організації лише 
дискредитує принцип ударного комсомольсько-молодіжного ко
лективу.

Саме в організаційній роботі найбільше невдач у рай- 
комібців. Не проводились навчання бригадирів і груп- 
комсоргів комсомольсько-молодіжних, недостатньо уза
гальнював комітет дссвід кращих колективів.

Все ж-успіхів чимало. Але припадають вони, в біль
шості, па великі організації, очолювані комітетами. Цю 
закономірність відзначили і делегати конференції. Обго
ворюючи звітну.доповідь, секретар комсомольської орга
нізації обласної дитячої лікарні Петро Янютін підкрес
лив, що райком комсомолу ще не застосовує диферен
ційованого підходу до різних категорій молоді, як того 
вимагаюіь рішення XVII з'їзду ВЛКСМ. Поки що орга
нізації установ — особливо малочисельні (а їх у районі 
багато) — поза його увагою. Петро Янютін розповів, що 
отримав бланки особистих комплексних планів, розроб
лених... для молодих виробничників.

Ми. далекі, від думки про тс, що райком зог.сім забув 
про ці організації Очевидно, справа тут у нечіткому ви
значенні першочергового і другорядного. Скажімо, до 
питань важливої кампанії — обміну комсомольських до
кументів — районний комітет комсомолу-намагався ві
дійти по-діловому. Але знову-таки, найкраще, найефек
тивніше вона проходить у великих комсомольських ко
лективах. Тут лозунг «Дійти до кожного»—справді дійо
вий. В ході індивідуальних бесід 298 комсомольців по
дали 326 пропозицій і зауважень на адресу комітетів 
Щодо поліпшення внутріспілкової роботи. 1 в той же час 
повністю закінчили обмін всього 11 з 38 організацій. 
Комсомольці взуттєвої фабрики, облархітектури та ів- 

. ші прийшли до обміну непідготов’леними. В цих органі
заціях досі нс .завершено фотографування, погано про
водяться індивідуальні співбесіди з членами Спілки.

ДО&ВІД’ЇПНІ комсомольські працівники знають, йк 
нелегко, але важливо виховувати комсомольських 

ватажків та активістів. Цей процес тривалий, а наслідки 
приходять не відразу. Та Ленінський райком комсомолу 
допустив за звітний період плинність кадрів секретарів 

первинних організацій. Думається, що далась взнаки і 
недостатня організаційна та методична робота з секре
тар я мЬ, і непостійний зв’язок з малочисельвими, і слаб
ка індивідуальна робота з ватажками.

Делегати конференції критикували і такий напрямок внутрі
спілкової роботи як організацію навчання комсомольських кад
рів. Пригадуються збори активу, проведені райкомом у кінці 
вересня. Про підготовку до початку навчання у гуртках політ
освіти розповів другий секретар райкому комсомолу Юрій Ку- 
ликопськнй, про хід звітно-виборних зборів — завідуючий від
ділом комсомольських організацій райкому Федір Жосан. про 
результати звірки — зав. -сектором обліку Людмила Коваленко. 
Чимало цінних порад про те. як секретареві побудувати свій 
виступ, дав перш ій секретар Ленінського райкому Компартії 
України С. С. Ліновичепко. А потім знову на трибуну вийшов 
Юрій Куликовськнй і почав... вже скагаг.е і зрозуміле. І Федір 
Жосан знову говорив про звіти і вибори. А по залу котився шу 
мок цілком зрозумілого незадоволення. Де ж діловитість і 
клнчпетність комсомольського працівника?

ДУМАЄТЬСЯ,.що подібні прорахупки і помилки не 
стануть хронічними. Адже звітний період, повто

рюємо. був і повчальним для райкому. І райкомївці ба
гато чим збагатилися. Про це говорить і чудова органі
зація самої конференції, і увесь її дух: діловий, у роботі 
і веселий, повний дружніх жартів і бадьорих пісень у 
перервах. Значить, настрій на майбутнє — бойовий. На 
користь піде і достатня самокритичність у звітній допові
ді, з якою виступив секретар Юрій Куликовський, і прин
циповість оцінок діяльності комітету делегатами, що ви
ступали. ■

У роботі конференції взяли участь і виступили перший 
секретар Ленінського райкому Компартії України С С. 
Ліновичепко та секретар обкому комсомдлу В. В. Пет
раков.

* ♦ -9

Відбувся організаційний пленум Ленінського райкому 
комсомолу міста Кіровограда. Першим секретарем ра
йонного комітету комсомолу обрано Валерія Мальцева, 
другим — Юрія Кулкковського, секретарем - завідую
чою відділом учнівської молоді Людмилу Юденкову.

м. віденко, 
спецкор «Молодого комунара», делегат кон
ференції.

м. Кіровоград.
■ ввяияииир^*вяиі

інформаційні повідомлення про 
інші районні комсомольські конфе 
ренції див. на 2-й crop.
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«Рішеиия

і поведінку. У вирішенні
.... •"? значення 

/Іонійський залік, який ній-

2 едіор

комсомольські

А

Організаційні
пленуми

Першим секретарем 
Устинівського РК ЯКОМУ 
обрано Кравченка Олек
сандра Кузьмича, другим 
— Федоренка Володи
мира Федоровича.

Першим секретарем 
Вільшанського РК ЛКСМУ 
обрано Антонюк Любов 
Федорівну, другим — 
Гончаренка Валерія Гри
горовича.

Першим секретарем 
Ульяновського РК 
ЛКСМУ обрано Постер- 
нак Любов Федорівну, 
другим — Гіавлюка Во
лодимира Маркевича.

Першим секретарем 
Головані вського РК 
ЛКСМУ обрано Собчеи- 
ка Миколу Георгійовича, 
другим—Мельника Ана
толія Пилиповича.

Першим секретарем 
Кіровоградсь кого PH 
ЛКСМУ обрано Федо- 
ровську Вікторію Мануї- 
лівну, другим — Березі- 
на Сергія Івановича.

Першим секретарем 
Онуфріїв с ь к о г о РК 
ЛКСМУ обрано Кочергу 
Миколу Івановича, дру
гим — Бейду Марію Фе
дорівну.

пюріпі. людина, 
її як людину.

б не торкнувся пін пси-.- 
думки, намагається ска- 
все свіжо. небуденно.

обрали
Відбулися перші орга

нізаційні пленуми ново
обраних райкомів ком
сомолу.

конференції
XXXIV комсомольська 

конференція Головані»-
ського, XXIV комсомоль
ська конференція Кіро
воградського, XXIX ком
сомольська конференція 
Онуфріївського, XXV 
комсомольська конфе
ренція Бірьшанського,
XXV комсомольська кон
ференція Ульяновського,
XXVI комсомольська 
конференція Устйнів- 
еєкого районів.

політичний гоїрт

ЧОМУ ЗАШАРІВСЯ СЕКРЕТАР
або розповідь про те, як у Добровеличківському районі 
«готуються» провести Ленінський залік

ЯК ВІ ДОМИ, з червня 1975 
чень — лютий 1976 року 

комсомольських органі іаніях 
вершу є і вся Ленінський залік 
.XXIV з’їзду КІІРС - в життя!-.

Колгосп імені Жовтневої революції Доб- 
рове.пічківського району розташований не
далеко від райцентру, і. мабуть, місцевий 

’ секре тар комсомольської організації Віктор 
Стадииченко мав можливість чи не найчас
тіше із своїх коїег бувати в райкомі ЛКСМ 
України, та й комсомольські нр; півники не 
обходили організацію стороною.

Віктора ми разом з першим секретарем 
Доброветнчкі вського райкому комсомолу 
Володимиром Демнденком застали на місці. 
Він розповідав про роботу своєї організа
ції, викладаючи, як підкріплення своїх слів, 
одну за однією папки з документ пупі. Ми 
поцікавились роботою комітету комсомолу 
цо проведенню Ленінського ‘заліку. Віктор 
зашарівся, те раз уважно нодпьигся на 
папки... Виявилося, що в первинній комсо
мольськії організації колгоспу Лег.інському 
заліку «Рішення XXIV з'їзду КПРС — в 
життя!» не надають належної уваги. Ате- 
сіаційна комісія не затверджена, не скла
дені графіки атестації. Це і не дивно — у 
комсомольців колгоспу немає особистих 
комплексних планів «Вчитися комунізму». То 
й постає питання: кого ж атестувати? А в 
комсомольській організації є порушники 
трудової дисципліни, які не викопують ви
моги Статуту, залишаються байдужими до 
життя своєї організації. Отже, є над чим і 
з ким працювати, є кого запитати па ком-

сокольських зборах, як він, член В.'ІКСМ, 
віпіопує свій особистий комплексний плай 

Вчитися комунізму».
Не набагато краще проходить залік і в 

• ,колгоспів
К. Маркса, 
комсомоль-

комсомольських органі таціях 
«Шлях до комунізму», імені 
«Правда» та інших. До речі, 
єькііуі ватажкам цих колгоспів є ж у кою 
повчитися. Наприклад, в комсомольських 
організаціях колгоспів імені XXII з’їзду 
КІІРС (секретар С. Мартинов), «Україна» 
(секретар В. Завалко).

ПЕРЕВІРКА показала, що і Доброве.тпч- 
ківськнй райком ЛКСМ України поки 

що мало падає методичної допоуіопі пер
винним комсомольським організаціям в 
проведенні заліку. Працівники райкому, бу
ваючи в комітетах комсоуіолу, поверхово 
знайомляться .зі станом справ, задоволь
няються самою наявністю документації, 
рідко ведуть розмови з членами Спілки про 
залік.
VI/11 З’ЇЗД ВЛКСМ поставив перед ком- 
АіІІ сомсльськпмн організація »ні завдан
ня і далі вдосконалювати всю систему ма
сово-політичної роботи, посилювати увагу 
до її змісту, до використання популярних 
серед молоді активних ферм пропаганди, 
постійно проявляти піклування про підвп- 
іцеиіія майстерності лектора, агітатора, по
лі і інформатора.

Процес формування світогляду тільки то
ді можна вважати успішним, коли набуті 
людиною знання сприяють виробленню чіт
ких ідейїіо-політичних ПОЗИЦІЙ, КОЛИ вони 
перетворюються у внутрішні переконання,

виявляють не тільки її ІКЯ.ІЯДИ, 
але і поведінку.
цих завдань важливе 
має Л-.... .
роко ввійшов у практику робо- 
ги комсомольських організацій 
і стан важливою частиною всієї 
системи комуністичною вихо
вання .молоді.

постанови бюро обкому , ІКС. 1 
В первинних комсомольських Орга- 
області необхідно переглянути осо-

Згідно 
України 
п'гшиіях ---------- -
бнеті комплексні плани «Вчитися комуніз
му», конкретизувати взяті ю
бов’язапня по гідній зустрічі Хл\ зн.ь 
КІІРС. заслуховувати на комсомольських 
зборах звіти юнаків і дівчат^ про їх вико
нання. В січні — лютому 19і6 року в усіх 
первинних комсомо.Іоські’.х організаціях об- 
ласті проходитиме громадсько-! олітична 
атестація учасників .’Існіиського заліку. 
Комітетам комсоуіолу’ необхідно затвердити 
атестаціпні комісії, графіки проведення ате
стації, провести цей важливіш- захід в уро
чистій обстановці, на високому органі зачіп
но політичному рівні.

ГРОМАДСЬКОЇ ІО.'І ІТІ141ІА атестація 
має допомогти юнакам і дівчатам глиб

ше вивчити матеріали Х\ 11 з’їзду ВгіКСМ, 
визначити роль і місце КОЖНОГО КОМСОУІО.ІЬ- 
ця, комсомольської організації у розв’язан
ні завдань, поставлених партією і комсомо
лом но гідній зустрічі XXV з’їзду КІІРС.

Ось тому сподівання комсомольських ва
тажків з Добровелнчківського району про 
те. що справи утрясуться», видаються про
сто несерйозними. Така важлива кампанія 
як Ленінський залік вимагає віл кожного 
комсомольця (а від секретаря — тим наче) 
підходу діловитого і вдумливою, справді 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО.

1. КОСТЕНКО, 
завідуючий відділом пропаганди і куль
турно-масової роботи обкому ЛКСМ 
України,

Хоч лист

І не був

надрукований

НОВОСІЛЛЯ

НЕЗАБАРОМ
До редакції звернулась робітниця 

Знам’яиськрго меблевого комбінату 
/І. А. Свирнденко. Вона скаржи
лась на незадовільні жі.тлові умови.

Цю скаргу ми направили викон
кому Знам’янської районної Ради 
депутатів трудящих.

Як повідомив його голова Г. Т. 
Костенко, адміністрація і завод
ський комітет профспілки меблево
го комбінату прийняли рішення про 
розширення житлової ПЛОЩІ сім’ї 
Свирнденко Л. А. за рахунок су
міжної квартири, яка іезабаром 
звільниться.

звіти 
І ВИБОРИ

викладав 
служив у

у сіль- 
Радян- 

напе- 
ці пе- 

щедро

а
Линовицького 
воєнні і пово- 
пам’ять його 
як обеліски з

і що

пластів виросли його

два розді- 
вічності» і

Л. НАРОДОВИЙ. 
член обласного літоб’ед- 
НЗНВЯ-

лише

1/НИГА віршів «Зоряна дале- 
■' чінь» щойно випущена ви
давництвом «Радянський пись
менник». Це третя збірка мо
лодого поета із Черкас Петра 
Линовицького.

Які духовні «корисні копали
ни» закладені в надрах її сто
рінок? Чи зумів поет прониза
ти думки та почуття читача
струмом художньої перекон
ливості? І, зрештою, які ж те
матичні овиди книги?

Видавнича анотація стверд
жує, що «у новій книзі віршів 
Петро Линовицький розкриває 
розмаїтий світ молодого су
часника, вихованця комсомо
лі?, стверджує в його характері 
мужність, жагу до життя, до 
праці в світі, де «...висока мо
ва прапорів на подвиг кличе!».

Поділ книги на 
ли — «Портрети
«Під небом високим» — вель
ми умовний. Вона сприймає
ться як єдине ціле — і за зміс
том, і композиційно.

Коли читаєш вірші, хочеться 
за ними побачити автора, від
чути і збагнути, з яких житей
ських

'РЕЦЕНЗІЄ

погляди, переживання.
І заслуга в цьому не 

таланту, який у П. Линовицько
го, безперечно, є, а й біогра
фії поета, замішаної з густої 
глини життя. Його поетичні 
пласти глибокі, органічно по
в’язані з живою тканиною буд
нів. Це й зрозуміло: молодий 
поет працював на ударній ком
сомольській будові, навчався в 
педінституті, 
ській школі, 
ській Армії. Забігаючи 
ред, скажемо, що всі 
ріоди життя автора 
представлені у збірці віршами. 
А це свідчить, що поет іде в 
своїй творчості від реально 
пережитого.

Дитинство П. 
випало на важкі 
енні роки. Тож 
виростає з них, 
могил героїв:

Я родом з війни.м 
І и шепочу,
Коли спогад, як птах, 
відлітає у пирій: 
«О діти мої!
О нащадки мої! 
Вудьте родом 
іі миру...

Як перегукуються ці рядки з 
миролюбними лозунгами на
шої епохи! І якою непідроб
ною людяністю, глибоким вбо
ліванням за долю планети віє 
від них. Громадянська зрілість 
поета, як борця за мир, про
ступає у цьому вірші («Я ро-

з війни») мужньо і за
клично.

Активне авторське ставлення до 
зобрахзуваного — одна з характер
них рис книги. Поет вболіває за тс 
ІНІ іде. що 
утверджує

До чого 
пем своєї 
затії про 
схвильовано, прагне малювати сло
вом, залучаючи для цього різнома
нітні художні засоби.
0ЕРЦЕБИНУ збірки склада- 

ють вірші, присвячені на
шим сучасникам, людям праці. 
Але це не ті календарні одно
денки, коли поет (та ще й га
зетний журналіст) після відві
дин колгоспу чи заводу черкне 
кілька строф, поставить перед 
ними іменну присвяту і вважає 
себе співцем сучасника. У 
П. Линовицького ці вірші вино
шені, одухотворені. Поет ро
зуміє труд, відчуває себе 
близьким до людей праці. Ось 
вірш «Старий ливарник». Ми 
не знаємо імені цієї людини, 
та бачимо, відчуваємо, її, як 
живу, бо образ намальований 
художньо переконливо. Ливар
ник відробив своє, але не мо
же змиритися з тим, що далі 
буде жити без металу,

вогню. І просить молодих сво
їх вихованців: «Дайте востаннє 
пробити льотку». І коли метал 
пішов, «все в його стихлім 
єстві ожило».

Високохудожні, схвильовані ряд
ки, присвячені Максимові Рильсько
му. вчительці Вірі Матвіївні, Зої 
Космодем’янській, голові колгоспу 
з Черкащини Григорію Івановичу 
Шарапі, бригадирові будівельників, 
у якому «щось такс є* віл Павки 
Корчаї іна.

Книга хвилює, примушує мисли
ти. відточує грані наших почуттів.

Однак було б несправедли
вим промовчати і про ге, що 
своїм сірим відтінком збіднює 
в цілому яскраве поетичне 
вбрання сторінок збірки. Це, 
перш за все, штампи і баналь
ності. «Боли мені, боли, кохан
ня перше, красиво так, пре
красно так, боли». Тут же, за
кусивши вудила, галопує до
сить відомий «рожевий кінь». 
Сильнішими могли б бути вір
ші «Новобранці», «Щоденник 
Гані Савичевої» та деякі інші. 
Але гарного в книзі більше, і 
воно залишається з нами.
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У ДРУЗІВ
штінціі
• РОЗПОВІДАЮТЬ 

МОЛОДІЖНІ 
СТОРІНКИ 
«ПОЛУМ’Я»
ТОЛБУХІНСЬКОЇ 
ОКРУЖНОЇ ГАЗЕТИ 
«ДОБРУДЖАНСЬКА 
ТРИБУНА»

ПІСЛЯ повернення з Кі- 
ровоградіцини члени 

делегації окружної ком
сомольської організації — 
учасники засідання п ято- 
го ювілейного міжнарод
ного клубу молодих ме
ханізаторів — виступлять з 
розповідями про побаче
не на землі радянській, 
про зустрічі З СВОЇМИ МО
ЛОДИМИ побратимами в 
тракторних бригадах кол
госпів.

Керівник делегації — 
секретар окружкому Ди- 
митровської Комуністич
ної Спілки Молоді Стоян 
Стояноз у статті «Кірово
градські зустрічі», зокре
ма, зазначає: «Під час пе
ребування в Кіровоград
ській області ми мали 
можливість ознайомитися 
з досягненнями в розвит
ку сільського господар
ства, побували в колгоспі 
імені XX з'їзду КПРС, де 
працюють члени міжна
родного клубу молодих 
механізаторів і голова ра
ди клубу двічі Герой Со
ціалістичної Праці О. В. 
Гіталов».

ТГа прийомі в Кірово
градському обкомі Ком
партії України перший 
секретар М. М. Кобильчак 
наголосив на винятково 
важливій ролі Міжнарод
ного клубу молодих меха
нізаторів у справі кому
ністичного виховання мо
лоді Толбухінського ок
ругу та Кіровоградської 
області.
Головою обрано О. В. Гі- 
талова, його заступниками 
першого секретаря Тол
бухінського окружкому 
комсомолу Івана Станова 
і першого секретаря Кі
ровоградського обкому 
комсомолу Миколу Скля- 
ниченка.

Н. ДОБРІН.

■уЛ ЛИСТОПАДІ наймолодшому на ІІо- 
д воархангельщнні народному’ історн- 
ко-крщ-.таячому музею села Підписок« 
сповнюється 8 років. За час него існу
вання .громадська рада музею на чолі з 
вчителем місцевої середньої школи 
Дмитром Івановичем Фартушняком зро
била чимало корисних справ Фонди по
всякчас зростають, збагачуються. Ком
сомольські активісти, члени ради, сам 
Дмитро Іванович (історик за фахом) 
регулярно проводять у музеї екскурсії, 
зустрічі з ветеранами праці і війни, ве
дуть жваве листування.

Багато відділів є в народному музеї. 
Але найбільшою популярністю користує
ться відділ «Село у роки Велико? Віт
чизняної війни». Тут.матеріали, які роз
повідають про важкі бої, які вели в

ВІД 
НАЙДОРОЖЧИХ
РЕЛІКВІЙ

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
І ПИТАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО 1 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

серпні 1941 року па території панюго 
району частині! 6 і 12 радянських армій, 
про бойові дії у 1943—1944 роках місце
вого партизанського загону. Завдяки 
пошукам, що їх проводять слідопити 
музею, стали відомі імена і подвиги ба
гатьох радянських воїііів-визволителів.

В музеї зібрано листи ветеранів, які 
боронили або звільняли село Ііідвнсоке 
від загарбників. Є туї спогади генералів 
Б. І. Арушаняпа, Я- 1 Тонконогова, С. І. 
Повлева, полковників П Д Рєпіна, К. В. 
Гераснменка, відомого радянського поста 
Є. А. Дотматовськсго, партизана С. І. 
Коїш тонка. Зібрані матеріали яскраво 
відображають героїзм і бойову спів
дружність радянських воїнів різних на
ціональностей, які пліч-о-пліч відважно 
билися з ворогом.

У минулій війні помад 600 жителів се
ла воювали на різних фронтах, 219 вої* 
нів-иідвнеочан вже ніколи не поверну
ться до рідного порога. їм присвячений 
стенд «Вічна слава героям-землякам».

До 30-річчя Перемоги члени лектор
ської групи, що діє при музеї, прочита
ли 57 лекцій, провели понад 100 оглядо
вих і тема пічних екскурсій, тут відбули
ся зустрічі молоді села з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни; колишнім 
командиром 141 стрілецької дивізії гене

ралом я. І. ТонконоїО1311.М, колишнім 
бійцем цієї дивізії Д м. Гафізовігм, з 
кавалером чотирьох бонових орденів 
І. О Могнльїінковнм, учасником Сталін- 
ірадської битви С Т. Крнвониським. 
Проведені читацькі конференції за кни
гами В Селімова, А. Васильєва, 
10. Стрнжкова. А. Хизенка, в яких роз
повідається про події, що відбувалися V 
нашому краї під час війни.

Музеи широко пропагує героїку 
перших п'ятирічок. На іісіо стендах 
яскраво відображено період колективі
зації. боротьбу трудівників за відбудову 
села. Матеріали розповідають про орде
ноносців Г. Ф. ГІокорняк, II В. Сливко, 
3. Я. Слизко, М. І. Дігтяр, О. І. Семчен 
ко, В. М. Хашевагського. О. їх. Сг. мопси
ка, А. М. Паламарчука.

В музеї влашто
вуються уроки іс
торії і суспільство
знавства, піонер 
ські збори і уроки 
мужності На них 
завжди запрошу
ють ветеранів вій
ни, знатних людей 
села.

Систематична і 
цілеснрямо в а н а 
робота музею по 
вихованню моло
ді на революцій
них, бойових і тру
дових "традиціях 

радянського народу стає дієвішою з ро
ку а рік. У книзі відгуків. про роботу 
музею сотні записів. Ось один з них: 
«Ми, учні 10 класу, відвідали наш на
родний музей. Виходячи на широкий 
шлях самостійного життя, урочисто обі
цяємо, що завжди пам’ятатимемо слав- 
я\ історію нашого села, краю, нашої 
любимої Вітчизни, будемо гідними спад
коємцями слави наших батьків».

Музей відомий далеко за межами ра
йону. Майже щодня па його адресу над
ходять листи, бандеролі. В одних — 
спогади, фотографії, копії документів, 
подарунки, в других — прохання від
шукати братів, батьків. 1 годі починає
ться копітка робота, перевіряються всі 
.записники, архіви, громадська рада дає 
відповідь авторові листа.

За роки існування сільський ’ музей 
став центром ідеологічною виховання, 
надійним помічником комсомольської ор
ганізації в роботі по військово-патріо
тичному вихованню молоді.

О. ДІДОВЕЦЬ, 
працівник редакції райгазеги 
«Колос».

І ІовоархангельськиГі район.

•

Фінальні сгарт.і VI Спартакіади УРСР позаду. 
В змаганнях з 27 виді» епорг} і ЗО видів програми 
взяли уча-.-1ь команди 25 областей і 2 команди сто 
лп.чі України. Підсумкова спартакіадна таблиця 
добре ілюструє, на які висоти майсіерності може 
віпТііі кожен колектив Подивіться па табло: в пер-' 
іній групі найвище команда-1 м. Києва — 5606,5 оі 
ка, в другій — .миколаївці (1187,5), в третій — 
предст-ївішкн Київської області — 1168. А в кіро 
воградців лише 561 очко і в своїй групі (третій) во
ни на четвер тому місці Попереду нашої збірної —. 
двадцяіь колективів республіки.

ІЦо з тою. як порадували борці класичного сти
лю чи, скажімо, боксери? їх багаж очок все одіїо 
мізерний, бо його не підкріпили предсіавіїпкп інших 
ввдіз спорту, які навіть не були заявлені на зма
гання. І знову з низькому «ранзі» були легкоатле
ти Кірозоградщнни, які вийшли на 26 місце, «випе
редивши» лише одного суперника — команду тер
нопільчан. Якщо ■іершпїі призер набрав 745 очок, 
то наші зем іякп 24.

ОТОЖ ми 1 ПРОПОНУЄМО НАШИМ ЧИТА
ЧАМ, ФІЗКУЛЬТУРНИМ АКТИВІСТАМ, СПОРТ
СМЕНАМ КІЛЬКА ЗАПИТАНЬ АНКЕТИ. ХАЙ 
КОЖЕН »ВИСЛОВИТЬ СВОЮ ДУМКУ ПРО 
СХОДЖЕННЯ ЗБІРНИХ ОБЛАСТІ, ПРО РОЗ
ВИТОК ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ.

Ч И
ДАЛЕКО 

ДО ОЛІМПУ?
1. Чому, на вашу думку, на Кіроеоградщмні немає 

майстрів спорту серед легкоатлетів!

2. Чи тільки відсутність зразкових спортивних 
споруд на місцях заважає підвищенню майстерності 
волейболістів, гандболістів, представників інших 
видів спорту!

Про людину судять ііо з того, що вопа-каже і ро себе «Ні думає. а з її 
справ. В одного — це будинки, зведені власними руками, в другого — без
крає поле вирощеної пшениці. А чим виміряти працю педагога? Кількістю 
уроків? Чи отими дитячими оченятами, в яких спалахує согіїнк цікавості 
щоразу, коли вчитель починає спою розповідь? А може треба порахувати 
оті безсонні ночі проведені над школярськими зошитами?

Софія Леснідівиа Закуснлсвз, вчителька російської мови і літератури 
Берестяцької 8-річної ніколи Гайворопськоіо району не рахує того.' Вона 
просто піддає вихованцям все тепло серця, уміння. Тому-то й люблять 
школярі її уроки, чекають їй завжди з нетерпінням

Па фото- урок росіГіл.кої літератури веде відмінник народної освіти 
С. Л. Закусилова.

Фото В. ЛАСУНА.

3. Яка ваша думка про діяльність тренерів!

Учитель літератури

4. Чи виручить ентузіазм! Як ви ставитесь до то
го, щоб секції очолили фахівці, працюючи на гро
мадських засадах!

5. Що у вашому колективі фізкультури заважає 
розвитку олімпійських видів спорту!

ціалістичіїа німецька робітни
ча молодь.

За даними прс-сп. на цей час 
у ФРН винесено загалом 120С 
судових рішень які забороня
ють «'політично ііе'б.тдгопа дій
ним-» особам працювати в 
держаипому апараті і системі 
ОСВІТИ Своїм вістрям пі рі
шення. які групгуїотщя па так 
знаній «Постанові гша ради- 

. кяльїгі ЖтстгепіпМ.Ідіїрміговаїїі 
насамперед >рбти активних 
діячів Н!<ІІ та інших прогре- 

1 сіряні.Є ііартІА та Ьрі:ініїзаціЙ.

41 НОВИМИ трудовими звер
шеннями зустрічають молоді 
будівельники міста Нейбран- 
денбурга. наступний IX з'їзд 
СЄПН. Достроково викопавши 
завдання п’ятирічки, вони по
дарували рідному • місту но
вий район — Ней'ч»а^денбург< 

1 ОСТ. .Менш як п’ять років

тривало будівництво нього 
житлового масиву, оголошено
го ударною будовою Спілки 
вільної німецької молоді. Те
пер у зручних квартирах п’я
ти і одпиадцятнповерхових 
будинків поселилися більш як 
двадцять тисяч нопоселів. Ви
переджаючи графіки роботи, 
бгдівельппки здали понад 
план 80 квартир.
А Серйозні трудноті, як; 

переживає японська економі
ка. призводять до ТОГО. 1Н” 
багитр дрібних і середніх під
приємств і фірм відмовляю
ться від поелуг* пііііускіїикіп 
вузів і коледжів. Як гбвори-

ться u доповіді комерційного 
банку Танє-кобе банк», 40 
процентів зареєстрованих у 
ньому дрібних і середніх ком
паній взагалі пе приймуть на 
роботу молодих спеціалістів, 
які одержать дипломи наступ
ної весни.

44 За рішенням Гессенсько
го земельного суду МОЛОДІЙ 
учкуелыц .Дигуліді Ца-тр. забо
ронено викладати п школі 
міста Бюрштадта. Вона по- 
траййла її число и-.прГіігіічі(<> 
иеблаїюіці.’.ійініх» ;лиціе .через 
те, и(о є членом' легальної 
прогресивної організації Со- (ТАРС).

І

6. Чи допомагають фізкультурникам керівники 
вашого колгоспу, підприємства! Яка місія комітету 
комсомолу в справі розвитку фізичної культури!

Ч
Див. 4-у crop.V-------------------------
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7) Наша адреса і те/ю

Нічого. До вашого приїзду я 
обчислювальну машину.

7. Якщо ти спортсмен, то скільки разів протягом 
року ти брав участь у змаганнях і яких результатів 
ДОМІГСЯ!

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛИСМУ. г. Кировоград.

<С. Гесс прізвище, см я, місце навчання, роботи, 
адреса;

Ластовиння на твоему об-

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

8. Чи залучена у твоему колективі до занять 
спортом допризовна молодь! Який процент дівчат 
в спортивних секціях!

ч. Твої пропозиції щодо поліпшення спортивно 
масової роботи в твоєму селі, районі, області, за 
місцем проживання! [Можна на окремому аркуші).

Виріж ціо анкету, запевни і надішли до редакції/

Лінія згину

Цанкета мк [•ІПгЬІиІ*. Е3
м. Кіровоград,
вул. Луначарсъкого, 36
редакція газети

Молодий комунар

ЇЇ КРСК’.І ДО ВЕРШИН СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕР
НОСТІ - ПРИКЛАД ТОГО. ЯК МОЛОДА ЛЮДИНА 
ГАРТУЄ СВОЮ ВОЛЮ. СВІЙ ХАРАКТЕР І. ВРЕШТІ- 
РЕ^Т. ПЕРЕМАГАЄ В НАПРУЖЕННІ СПОРТИВНІЙ

НА ФОТО: АБСОЛЮТНА ЧЕМПІОНКА СРСР З ХУ
ДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИК» ІРИНА ДЕРЮГІНА.

ДІЯ ДРУГА

КАРТИНА ШОСТА

Галявина біля ставка. Праворуч видно 
криницю з журавлем. Ліворуч — кущі. 
На галявину виходять двоє дівчат. Цс 
доярки колгоспу «Маяк» Ліля й Марій
ка. Вони раї но раз нахиляються, зби
рають квіти. їх наздоганяє Оксана.

ОКСАНА (радо ролмахує газетою). 
Дівчата, у цін газеті є стаття про наших 
суперників! Ще й колективне ([»ОТО.

Ліля і Марійка беруть н Оксани газету. 
МАРІЙКА. Де ті хлопці-молодці? 
ОКСАНА (показує па фото). Ось!
ЛІЛЯ. А неважні які! Молока, мабуть, 

більше впливають, ніж надоюють.
ОКСАНА. Дуже погано, що у пас ли

ше чорпо-білп іі друк — кольору очей не 
можна розгледіти.

ЛІЛЯ. А де ж їх керівник?
МАРІЙКА (показує). Ось!
ЛІЛЯ. Повнота — вище середньої.
(Вбігає Іра і мерщій до дівчат, що 

схилилися над газетою. Вона в спортив
ному костюмі).

ІРА. Який ви тут кросворд розгадуєте?
ОКСАНА. Ніякий не кросворд. -Цс ми 

наших сусідів розглядаємо. Про них в 
газеті написано.

ІРА. Нащо їх у газетах розглядати, 
через кілька хвилин вони тут будуть.

ЛІЛЯ (з острахом). Що, воші вже 
приїхали?

ІРА. Самі ходять по фермі. 
щоб не було ніякого окозамилювання, 
то нов'дуть у найкращий корівник, 
кажуть найкращу групу...». Бачите, 
ви — за об’єктивність у змаганні.

ЛІЛЯ. А ми ніби проти цього? Але 
віщо ж це «інкогніто»?

Дівчата швидко ховають газету. Захо
дять хлопці.

СТАНІСЛАВ (виходить наперед з порт
фелем). Рівняйсь! Струнко!

(Дівчата з цікавістю розглядають цей 
«маскарад»).

СТАНІСЛАВ (підійшов до Лілі, рапор
тує). Особистий склад комсомольсько-мо
лодіжного колективу молочноїопарної 
ферми колгоспу «Промінь» у складі стар-( 
того оператора Мишка, операторів Саш
ка, Степана прибули для пивчеініл сек
ретів роботи вашої ферми!

САШКО. Невеличке доповнення. При
були ми разом з керівником колективу 
Станіславом Горобчиком. Ви не зважай
те на його прізвище — в душі він орел.

(Хлопці підходять, тиснуть руки дівча
там, вручають квіти).

ЛІЛЯ (певдополено). Значить, приїха
ли по секрети? А виходить, що ми тепер 
уже «розсекречені». Ви ж побували на 
фермі, все бачили.

СТАНІСЛАВ (до Лілі). Не ображайся! 
Дякуємо всім за письмові консультації. 
Але краще раз побачити, ніж сто разів 
почути. (Далі з лукавинкою). До того ж, 
ви дещо було й приховали. У пас діють 
доїльні установки, а ми ще дідівськими 
апаратами користуємося.

МИШКО (до Степана). Бачиш, корес
пондент не перебільшив — оп скільки 
ластовиння у Оксани. (Переводить погляд 
па Марійку). Венера Мілоська!..

САШКО (непомітно спостерігає 
Jpoio). Ну ц око в кореспондента. Точно 
передав кежіїу рисочку.

ІРЛ (обертаючись). Ти щось і спорив? 
СЛІРКО. «Отчепаш» повторюю.
СТАНІСЛАВ. Так хто ж сьогодні впас 

утримує першість?
ЛІЛЯ. Давайте підіб’ємо підсумки. 

Влаштуємо щось па зразок конкурсу.
ІРЛ. Найвищий бал. звичайно, — за 

продуктивність. Ллє не тільки хлібом 
єдиним жнве людина,

МЛР1ПКЛ. Учасники вікторини мають 
відповісти на два запитання: одне вироб
ниче, а друге — естетичного плану. Кож
на відповідь оцінюється 
ною системою.

МИШКО (з острахом), 
що отой естетичний бік 
бить мене.

СТАНІСЛАВ (патетично). Право поста
лити перше запитання налається пред
ставникові слабкої половшої людства!

МАРІЙКА. Подивимось, хто з нас чиїм 
представником буде!

!ОКСА1ІА; Курчат восени лічать.
ЛІЛЯ. Перше питання до завідуючого 

фірмою.
МИШКО (перериває). Пардон, До ке

рівника к злектнву.
ЛІ ЛЯ. Пробачте, до керівника колек

тиву; раціон годівлі худоби і його вплив 
па продуктивність?

СТАНІСЛАВ. Від раціону, його повно
цінності продуктивність коріп у прямій 
залежності. Адже в народі недарма 
жуть: у корови молоко па язиці...

ЛІЛЯ. Відповідь дуже загальна, 
вірна.

ДІВЧАТА (хором). Шість балів.
САШКО. Стислість — сестра таланту. 

А все додаткове, іцо вас цікавить, може
те прочитати в довіднику зоотехніка.

ка-

але

Кажуть, 
«А 
по
во

па-

за

за десятибаль-

Чує мог серце, 
вікторини згу-

(Закінчення. Початок
В газеті за 21 жовтня ц. р.)

Чемпіонат другої фут
больної ліги у шостій зо
ні, що стартував у квітні, 
наближається до 
29 жовтня будуть 
три команди, які 
жуть боротьбу за 
до першої ліги V 
лому — XXXVIII 
паті країни.

А поки що па зелених полях 
стадіонів йде вперта боротьба 
за кожне очко, яке зараз має 
велику ціну для лідерів і аут
сайдерів.

Передостанню зустріч дру
гого кола кіровогратська «Зір
ка» провела в Житомирі з 
«Автомобілістом», який у по
передньому турі у себе вдома 
програв з рахунком 1:2 мико
лаївському «Суднобудівнику.» 
і з 37 очками перемістився на 
друге місце, пропустивши впе
ред «Кривбас» — 38 очок.

Наші земляки мали 36 
очок і займали третю схо-

МАР1ПКД.
ЗНИЗИТИ однії

ЛІЛЯ (до 
твердження 
режиму обмежень і навантажень 
ського організму?

СТАНІСЛАВ. Мені відомо одне: п люд
ському організмі все побудовано так 
гармонійно, що він не потребує ніяких 
обмежень.

ЛІЛЯ. Скажи, Станіславе, скільки ти 
за день випиваєш молока?

СТАНІСЛАВ. Не мій улюблений напій. 
Близько трьох літрів.

МАРІЙКА. Ой леле, як бичск-годопи- 
чок!
' ЛІЛЯ. Дійсно, в людському організ
мі — все гармонійне, але від постійного 
цереїдашія недовго і дисгармонію стео- 
1)пги. Саме про цс і говорить Амосов.

ДІВЧАТА. Один бал.
СТАНІСЛАВ. Тепер паш хід.
МИШКО (обдумуючи, до Марусі). Чи 

впливає вродливість доярки 
зіівііість худоби? Якщо так, 
по чи негатшно?

МАРІЙКА. Питання пс
■ ХЛОПЦІ (жартома). Як 

ІРЛ,- Впливає і цілком 
випадково паша .Марійка 
шість но удсях молока.

СТАНІСЛАВ (іронічно), 
повідь, коли б це було па

За суперечки пропоную 
бал.
Станіслава). Чи знаєш ти 
академіка Лмосова щодо 

люд«

па продук
те) позитив-

суті.
ne по суті-!

по
ЦС ___
позитивно. Не 
утримує пер-

Г>ІД- 
клу- 

дссять

за таку
„ . , засіданні

бу песалнх' і кмітливих, можна il 
балів поставити.

ІРЛ. Яке запитання —• така й 
відь. -

МШПКО (пошепки). Не інакше, 
шг.го Станіслава підкупили, бач. 
хваляе дівчат.

МАРІЙКА (декламує, дивлячись 
Мишка):

Запитали у Григора:
От. хоч би за вчора. J
Скільки справ упорав?
— Лиш вареників макітру 
Та одну півлітру.

Хлопці весело сміються,
СТЕПАН. Ми п’ємо лиш молоко, хоч І 

це за Амосовим.
МИШКО (підхоплюється). Прошу без 

натяків. У мене ніс від дня народження 
такий червоний. Он хлопці підтвердять.

ВІДПО-

як 
як

па- 
ви-

па

ХЛОПЦІ. Дійсно. Оце й роднася з ота- 
ким перцем,

МАРІЙКА (звертаючись до Мишка). 
Минулої суботи на сцені нашого Будин
ку культури виступав ансамбль танцю 
під керівництвом Павла Вірського.

МІ 1111 КО. Вони і в нас гастролювали. 
МАРІЙКА. Який колорит!
МИШКО (звертаючись до хлопців). Я 

ж казав, що мене ця естетика, колорит 
загублять. (Довго роздумуючи, післп 
паузи). Який там колорит! Просто хлоп
ці і дівчата добре танцюють.

МАРІЙКА.- Ііе зовсім так. Кожен та
нець, його колорит, костюми артистів, 
навіть рухи говорять про епоху.. Танок 
«Запорожці» ніколи не сплутаєш з.тан
ком «Сталевари». Запорожці — то невга
мовна’ веселість, веселкові розсипи барв, 
величаве відчутая своєї гідності. Стале
вари — філігранність рухів, якась внут
рішня цілеспрямованість. То — дійсно 
гімн робочим рукам! Відчуваєш у всьо
му подих нашої епохи.

ЛІЛЯ. Що ж. Мишо, свій колектив під
водиш?

САШКО (до Оксани). Як пояснити та
ку метаморфозу: сьогодні ти бачиш чо
ловіків у вузьких штанях, завтра в шор
тах. Сьогодні жінки ходять у платтях до 
колін, завтра — навпаки — до п’ят? Ка
жуть: примхи моди. Дійсно так, чи тут 
якась закономірність?

ІРЛ. Мода, якоюсь мірою, залежить 
під розвитку суспільства. Суспільство 
живе за законами історичного розвитку, 
а, значить, і .мода крокує поруч. Так, і 
не інакв.е. Як би тоді могли модельєри 
передбачити нові моди сезону на .багато 
років уперед?

САШКО. А мені здається, що мода має 
циклічний характер розпитку. Через пев
ні історичні періоди вона повторюється.

ІРЛ. Окремі елементи моди дійсно ін
коли повторюються. Це і справляє вра
ження її повернення. Кажуть, що нині 
мода 30-х років. Посудіть самі. З тих пір, 
як навчились люди випалювати цеглу, 
попи будують будники Будівельний ма
теріал один, а порівняйте сучасний цег
ляний будинок з спорудою 30-х років і ви 
побачите велику різницю, насамперед, в 
архітектурі будови. Отак і мода.

Раптом Марійка кудись швидко йде І 
за хвилину повертається. До неї підбіга
ють дівчата, збуджено шепочуться. По
тім Ліля виходить з гурту.

ЛІЛЯ. Дуже шкода, але г.а цьому па
шу зустріч доведеться перервати.

САШКО (в розпачі). А як же вікто
рина?

МАРІЛКЛ. Доведеться відмінити, 
ваших же інтересах.

ІРЛ. Нас викликають у терміновій 
справі.

СТЕПАН (до Оксани, намагаючись об
няти її). Оксано, хоч ти залишся.

ОКСАНА. Облиш, зараз не до цього. 
СТАНІСЛАВ. Добре, але обіцяйте, що 

приїдете до пас.
ДІВЧАТА (хором). Обов'язково.
МИШКО (цілуючи Марійчину руку). 

До зустрічі!
САШКО (закохано дивиться в очі Гри). 

Ірочко' я під'їжджаю, але тут лишається 
моє серце.

ІРЛ. Забери своє серце, а то хлопці 
часто тут грають у футбола. Ще прий
муть за м’яча.

СТЕПАН (тисне руку Оксани). Розумі
єш. не встиг перелічити.

ОКСАНА. Що перелічити?
СТЕПАН. " 

личчі.
ОКСАНА і

тато.
СТЕПАН.

скоистпуюю ___
СТАНІСЛАВ. Товаришко Лілечко, так 

обіцяєш приїхати до нас зі своїми по
другами?

ЛІЛЯ. Я ж пс знаю куди їхати. Може 
ти знову за прилавок станеш. Моро
зиво пропагувати набагато легше.

СТАНІСЛАВ. До пас у село. Я багато 
дечого не встиг тобі розповісти.

ЛІЛЯ. Якщо и село, тоді домовились.
(Дівчата хутко виходять, хлопці ИСв- 

чазно спостерігають, як вони віддаляю
ться).

(ніяковіїочи). Його дуже ба-

ШАШКИ

/ПЬ0
фінішу, 

відомі 
продов- 
путівки 
наступ- 
чемпіо-

дпнку. до речі, перший 
поєдинок цих суперників 
приніс перемогу кірово- 
градцям — 3:0. Тому звіт
ний матч давніх знайомих 
по футбольних баталіях 
мав принциповий харак
тер для обох клубів. Але 
«Автомобілісту був дещо 
у вигіднішому становищі, 
бо грав па своєму полі.

Житомирці з самого по
чатку матчу повели наступ 
па ворота гостей. Весь час 
атаки. Дві з них закінчи
лися взяттям воріт «Зір
ки». Судді зафіксували 
поразку кіповоградців з 
рахунком 0:2.

Отже, «Автомобіліст» 
набрав .39 очок і знову 
очолив таблицю, на друго
му місці — «Кривбас», на

третьому — «Зірка». Наші 
земляки набрали 36 очок. 
Стільки ж в команди Чер
нігова (вона зіграла вні
чию з «Суднобудівником» 
— 2:2), але кіровоградпі 
мзіоїь кращу різнишо за
битих і пропущених м’я
чів.

25 жовтня «Зірка» у Мико
лаєві, в останньому матчі дру
гого кола. поміряється силами 
з місцевим «Суднобудівни
ком».

В. ШАБАЛІН

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

: суботу.

Чемпіон— 
без жодного 

програшу
V спортивному залі Кірово- 

градського заводу тракторних 
гідроагрегатів відбулася осе;, 
бпета першість області з між
народних (серед чоловіків) 1 
російських (серед жінок) ша
шок. }

Успішно виступив майстер 
спорту Леонід Махновський. 
Він набрав 5,5 очка із 7 мож
ливих і завоював звання чем
піона. На 0,5 очка відсталії 
майстер спорту Анатолій Ку
ліш та першорозрядник Воло
димир Карман.

Жодної партії, на турнірі но 
програла спартаківка Галин а 
Істоміна і впсрщс завоюпала 
почесне звання найсильнішої 

'шашкістки Кіровоградпінни. 
Друге місце дісталося її од
ноклубниці Алісі Гїономарьо- 
вій, а третє — представниці 
«Авангарду» Катерині Єрнст.

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

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