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Зелени/ли струмками біжать за об
рій рядки сходів цукрових буряків. 
Петро Постсрнак мружить очі й ми
моволі усміхається: аж не віриться, 
що з цих тендітних рослинок незаба
ром виростуть великі солодкі корені. 
Щоб вони були ваговитими — кого 
сьогодні найперша турбота. Його і ін
ших членів комсомольсько-молодіж
ної ланки, яку він очолює в колгоспі 
імені Калініна Ульяновського району. 
Торін на кожному з 233 гектарів хлоп
ці одержали по 310 центнерів коре
нів. А цього року на такій же площі 
зобов’язались виростити по 470!

Ні, не для гасла запланували^ собі 
полоні механізатори цей високий ру
біж. Запооуна успіху — d їхній напо
легливості. в тєорчому неспокої, у по
всякденній турботі про підвищення 
культури землеробства. Віддані своїй 
прецесії, механізатори прагнуть умі
ло, грамотно вести хліборобське ді
ло — за прикладом передовиків і но
ваторів колгоспного виробництва. 
Особливо допоміг їм v цьому багатий 
досвід буряківників Ямпільського ра
йону Вінницької області. Досить нага
дати, що торік у цьому районі цукро
ві буряки вирощували 25 комсомоль
сько-молодіжних ланок, кожен четг-*- 
тий гектар бурякових плантацій гп- 
роблявся рунами молодих. П’ятії ко
лективів на кожному з 433 гектарів 
закріпленої площі добились 500-цент- 
нерного врожаю цукристих, а на реш
ті комсомольських площ вирощено 
від 208 до 453 центнерів коренів з гек
тара.

Почин і результати праці ямпільців 
широко висвітлювались у пресі. При 
вивченні і поширенні досвіду коміте
там комсомолу треба звернути увагу 
ка організацію змагання ініціаторів 
за високий кінцевий результат праці. 
Тут насамперед слід домогтися иисо- 
і'ої відповідальності за долю врожаю, 
чіткої злагодженості і механізаторів, 
і водіїв, і ообітників цукрових заво
дія Rd. мабуть, пам’ятають, що ко.ж- 

-->лтя тонна коренів перевезена у 
ямпільців молодими автомобілістами, 

»••о середньодобову продуктивність 
щщоезаводу бчдо підвищено на її.8 
процента.

Більше 70 комсомольсько-молодіж
них ланок вирошчють сьогодні цук
ристі на полях Кіровоградщини. Гх 
кількість значно зросте при збиранні 
та перевезенні врожаю. Тому чітко 
організувати роботу цих бойових за
гонів юнаків і дівчат слід заздалегідь, 
обдумавши і запланувавши ножен на
ступний період боротьби за виконання 
підвищених соціалістичних зобов’я
зань

Відомо, що чимало врожаю ми 
втрачаємо при збиранні та несвоєчас
ному вивезенні коренів. Здійснювати 
постійний і суворий контроль за до
триманням установленої технології 
цієї справи — прямий обов’язок ко
мітетів комсомолу, штабів і постів 
('Комсомольського прожектора». То
рік, наприклад, на комсомольських 
полях цукрових буряків було прове
демо майже триста рейдів «КП», під 
час яких виявлено і усунуто сотні 
істотних недоліків.

У четвертому році п’ятирічки тру
дівники області зобов'язались прода
ти державі 3415 тисяч тонн цукрових 
буряків. Тож вагомим у цій справі по
винен бути наш, комсомольський ине- 
сои. І вже сьогодні слід робити все 
для того, щоб були відомі імена пере
довиків і відстаючих, щоб кожен бу
ряківник змагався за празо володіти 
призом ПК ЛМСМУ імені героїнь-п’я- 
тисотенниць.адоб найвищими здобут
ками v праці зустріти ювілей комсо
молу України.

По 250 центнерів цукро
вих буряків на круг і без 
затрат ручної праці зобов'я
залася виростити паша ме
ханізована ланка. Щоб мати 
таку віддачу поля, внесли в 
грунт по 20 тони органічних 
та по 15 центнерів мінераль
них добрив на кожен гектар. 
Своєчасно посіяли, а інші 
проводимо досходове боро
нування, готові іі до під
живлення рослин.

Колектив у ланці піді
брався дружний і працьови
тий.

ШКОЛА КОМСОРГА

Вирощувані цю культуру 
вміють усі — кавалер орде
на Трудового Червоного 
Прапора комуніст Валерій 
Легкошерст, кандидат у 
члени КГІРС Василь Вдо
венко, комсомолець Микола 
Китаев та інші. Словом, усі 
настроєні по-бойовому.

М АРТЕМЕНКО, 
ланковий комсомоль
сько-молодіжної ланки 
по вирощуванню цук
рових буряків колгоспу 
імені Калініна Олек
сандрійського району.

У дев’ятикласниці Рівиянської десятирічки № 2 Новоунр£:н- 
сьното району Балі Заніздри мама — передова доярка кол
госпу імені Ватутіна. Частенько дівчина допомагає неньці, бо 
подобається їй робота на фермі. Коли комсомольці шкспи 
організували шефство над тваринництвом, Валя була в числі 
тих, хто першим відгукнувся на цей заклик.

На знімку: Валя ЗАНІЗДРА зі сеоїм підопічним — ново 
народженим телям.

Фото в. артеменка. І
ЗАСІДАННЯ 
КОМІТЕТУ

Пригадую такий випадок. 
Йшло засідання комітету ком
сомолу одного заводу. Допові
дач жваво наводив перекон
ливі дані про участь комсо
мольців і молоді в боротьбі за 
якість продукції, що випуска
ється, перелічував почини, прі
звища передовиків. На закін
чення скоромовкою відзначив 
велику плинність кадрів серед 
молодих токарів і ріст числа 
рекламацій, що поступили на 
завод від споживачів. Почало
ся обговорення. Однак запро
шені активісти, та й самі чле
ни комітету комсомолу чо- 
мусь не прагнули включитися 
в ділову розмову. Після засі
дання секретар поремствував: 
«Пасивні якісь... — І додав: — 
Але головне зроблено — те
пер ми маємо комплексну 
програму участі комсомоль
ської організації у випуску 
верстатів зі Знаком якості».

Можливо, прийнятий доку
мент і є важливою ланкою в 
розв'язанні певних завдань цієї 
комсомольської організації. 
Але ж засідання проводили не 
тільки для того, щоб затвер
дити програму. Колективна ра
да повинна була збагатити її 
думками і вплинути на подаль
ші справи. А цього якраз 
сталося.

Наведений приклад дає 
від задуматись: наскільки 
вміло використовуємо 
дання, різного роду 
для підвищення рівня
тивного керівництва. Дуже час
то на них запрошується маса 
людей, але чи завжди органі
затори обдумують підсумки 
такої роботи? Що виносять 
юнаки і дівчата з подібних за
ходів?

Давно помічено: складні
проблеми краще за есє вирі
шуються спільно. Адже в про
цесі колективного думання лю
дина мислить не тільки набага
то швидше, але й продуктив
ніше. Ще К. Маркс відзначав, 
що сам по собі «...суспільний 
контакт викликає змагання і 
своєрідне збудження життєвої

у ви- 
підхо-

вико-

і не

при
ми 

засі-
чаради 
колек-

енергії.., що збільшує індиві
дуальну продуктивність окре
мих осіб...» Для наради, так 
само, як і для інших видів 
спільної діяльності багатьох 
людей, властиве одержання 
додаткового сезультату 
ГЛЯДІ НОВИХ ідей нових 
дів до проблеми і т. д.

У комсомолі широко
ристовуються різного роду на
ради. Будучи визнаною Фор
мою організаторської соботи, 
вони дозволяють вирішувати в 
СТИСЛІ СТООКИ цілий комплекс 
завдань: донести необхідну
інформацію до широкого ко
ла комсомольського активу; 
здійснити знайомство з їхніми 
поглядами і пропозиціями; 
розподілити завдання, скоор
динувати дії і організувати 
співробітництво; виробити оп
тимальні рішення по актуальних 
і складних питаннях виховання 
молоді, внутріспілкового жит
тя.

Теоретично начебто зрозу
міло. Однак практика свідчить: 
одні наради приносять користь, 
а інші ні. Чому? Причин кілька. 
І перша з них — невміння пра
цювати з інформацією, яка є 
предметом праці учасників 
наради. Насправді, якщо до
повідь перенасичена величез
ною кількістю фактів і цифр, 
то чи може вона бути сприй
нята аудиторією в повному об
сязі? На жаль, багато допові
дачів розраховують лише на 
слухове сприйняття їхніх пові
домлень. Але ж візуально лю
дина засвоює в кілька разів 
більше інформації! Зробити 
діаграми, таблиці не важко, в 
ефект буде більшим.

Є й інша біда. Деякі активіс
ти намагаються відійти від гост
роти питання, що обговорю
ються, замінюють загальни
ми словами і фразами об’єк
тивну оцінку цифр, фак
тів, явищ. Реакція залу од
нозначна — шум. розмови, 
читання газет і журналів. Від
сутність живої думки, нових 
ідей об’єктивно «відключає» 
присутніх від доповідача.

Доповідь повинна бути проб
лемною. Ніби азбучна істина. 
Однак нерідко велика підготов
ча робота по збору необхід
них даних, їх аналізу і вияв
ленню істинних проблем під
міняється імпровізацією на 
трибуні. Крім того, необхідна 
мужність, щоб гострі кути в 
доповіді не зрізалися, імена 
конкретних винуватців недолі
ків називались

Але ось доповідь прослуха
на. І виникає добре відома ба
гатьом пауза. Лісу рук не вид
но... По списку один за другим 
виходять чеогові ооатери. А 
де ж полеміка, зіткнення про
тилежних точок зооу? Чи всім 
уже настільки есе зрозуміло 
шо можна підбивати підсумки? 
Питання, які щодня життя ста
вить пєоед КОМСОМОЛЬСЬКИМИ 
організаціями, складні. І на- 
вояд чи їх можна легко роз
в’язати. Так що справа не е 
ясності, а в Іншому. Просто не 
всі учасники засідання були 
належним чином підготовлені 
до обговорення проблеми. До
слідження, проведені В ОДНІЙ 
з організацій, показали: кож
ний п’ятий узнав про те. з яко
го приводу запрошується, -тіль
ки в день засідання, кожний 
сьомий одержав інформацію 
про зміст засідання за і-єнь 
до нього.

Чи не дивно? Токар, що по
чинає виготовляти нову деталь, 
обов’язково одержує вказів
ки: як, в якому оежимі потріб
но вести обробку заготовки 
Комбайнеру перед виходом ч 
поле представляють дані про 
стан зернових. А ось своєчас
но повідомити про порядок 
денний, мету і завдання чо
мусь не завжди вдається. А 
без попередньої підготовки 
учасників наради важко розра
ховувати на їхню компетентну 
думку чи пораду.

На одному заводі активісти 
вирішили вияснити, який кое
фіцієнт корисної дії нарад, що 
проводяться по лінії комсо
мольської організації. Були 
вивчені протоколи засідань ко
мітету комсомолу, комсомоль
ських активів, апаратних 
рад. Результати були 
же повчальними. Виявилось на
приклад, що майже двадцять 
процентів засідань, нарад мож
на було не проводити, бо пи
тання, що на них розглядали
ся, не потребували колегіаль
них рішень. Особливої уваги 
заслуговує така цифра: кожен

саме велика кількість 
які беруть участь в 
забезпечує якісні рє- 

V великій аудиторії

на- 
ду-

третій учасник наради не мав 
безпосереднього відношення 
до проблем, що обговорював 
лися. Згадаслло. ян В. І. Ленін, 
розробляючи питання управ
ління в соціалістичному су
спільстві неодноразово засте
рігав від «всілякого розду
вання колегіальності», вимагав 
ззпрошувати на засідання тіль
ки тих людей, які можуть при
нести овальну користь при 
оезв’язанні питань шо обгово- 
оюються

Спеціалісти вважають, що не
ЗсвЖПИ 
людей 
н?оавах
зультати. 
людині звичайно важче відва
житись на публічний виступ.

Колективна думка не завжди 
рухається по прямій. Неві ідеї, 
нові підходи до проблеми чи 
навіть погляд на неї під іншим 
кутом, виникають не як авто
матичний оєзультя’ простого 
злиття знань і досвіду учасни
ків. Часом на насадах виника
ють такі питання, які ведуть 
його в бік від наміченої мети.

Об’єднати зусилля багатьох 
людей направити розмову в 
потрібне русло покликаний го
лова Інколи його порівнюють 
з досвідченим рульовим, що 
Епрсвно веде засідання крізь 
«рифи» неясностей суперечок 
і протиріч. Однак перш за 
все він повинен уміти «витягу
вати 
творювати 
повести людей 
на вирішення 
проблем.

Здавалося б, 
магається небагато: 
ділову товариську атмосферу 
на засіданні, дати можливість 
всім бажаючим виступити і в 
кінці підбити підсумок обгово
рення Один секретар коміте
ту комсомолу заводу зізнався! 
«Я вже два роки в комітеті, 
багато провів різних заходів, 
але тільки сьогодні відчув, що 
з роллю голови справився. Не
даремно я так ретельно і грун
товно готувався до наради». 
Він правий.

Потрібен досвід, велика са
мостійна робота по оволодін
ню наукою і мистецтвом ве
дення наради. Саме тут ле
жать величезні ще не до кін
ця використані резерви бага
томільйонного комсомольсько, 
го активу по підвищенню рів
ня роботи органів колективно
го керівництва.

А. БРАЖКО.

ідеї» з присутніх і пере- 
їх у силу, здатну 

на нові справи, 
ще складніших

для цього ви- 
створитИ
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2 стор „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

У постанові ЦК КПРС «.Про дальше .поліпшення 
ідеологічної, політико-виховної роботи» вказується на 
вжиття додаткових заходів для піднесення масового 
фізкультурного руху, підвищення спортивної майстер
ності, поліпшення виховної робот серед фізкультур
ників і спортсменів.

Паш кореспондент зустрівся з головою Ульяновсько
го районного спорткомітегу В. ПРАВО.СИМ і попросив 
розповісти, який орієнтир у цьому напрямі вибрали 
фізкультурні активісти району.

ГПО НА МАРШІ

ПОЧИНАЄМО
АКТУАЛЬНЕ ОНТЕРВ'Ю

— Сьогодні, як і рані
ше, ми ставимо на перший 
план пропаганду фізкуль
тури і спбрґу серед моло
ді. Юнаки та дівчата, при
ступаючи до тренувань пе
ред складанням ііорма ці
пів І ПО, повніші мати 
знання но темі «Фізична 
культура і спорт в СРСР». 
Ік треба ознайомити з 
основними гігієнічними за
собами і правилами загар
тування, вони мають розу
міти значення райкової гі
гієнічної гімнастики і ви
конувати комплекс вправ 
тину зарядки. їм треба 
знати й основні правила 
цивільної оборони. Відомо, 
що юнаки та дівчата 16-— 
18 років не можуть отри
мати значок ІТЇО, доки не 
освоять програми початко
вої військової підготовки. 
І на це орієнтують комсо
мольські га фізкультурні 
активісти, виступаючи на 
місцях перед молодими 
тр у д і в і 111 к а м і г' сел а, перед 
школярами. І, звичайно, 
пропагуємо вимоги та нор
мативи фізкультурною 
комплексу, розповідаємо 
про кращих бата гоборців, 
чемпіонів і рекордсменів 
району.

— Які ж конкретні захо
ди плануються в колекти
вах фізкультури, у комсо
мольських організаціях?

— Окрім лекцій та бесід 
на темп, про які я вже ска
зав, будуть вечори спор
тивної слави, всчори-зуст- 
[>ічі з провідними спорт
сменами області. Неаби
який ефект у моральному, 
військово - патріотичному 
вихованні спортсменів ма
ють змагання па призи ю- 
роїв-земляків. 1 такі по
единки проводяться ч кож
ному селі. У колгоспі імені 
Фрунзе, наприклад, щоро
ку проходять змагання до
призовників на приз Героя 
Радянського Союзу Архи
па Мапіти. Спортсмени 
Ульяновки змагаються на 
кубок нам'яті юної розвід
ниці Вален і шш Шевченко. 
На таких змаганнях висту
пають перед юнаками і дів
чатами КОЛИШНІ фронтовії- ’ 
кн. Щоразу нагадують, 
яке значення дл.ч них мали 
високий фізичний гарт і , 
початкова військова підгб- і 
тонка. . 1

— У постанові йдеться і 
про ефективне використай- і 
ця спортивних баз, Судів- і 
ннцтво нових споруд для <

. розгортання спортивно-.
і масової роботи. Що роби

ться в районі в цьому на
прямі?

— Ми маємо вже колек
тиви фізкультури, які на
громадили певний ДОСВІД В 

І експлуатації та будівни
цтві спортивних баз У 
колгоспах імені Шорса, 
імені Шевченка, імені 
Фрунзе. Типові стадіони, 
майданчики з іумово-бі 
гумнпм покриттям збудо
вано у селах, де цечі іра.-и- 
зуються колгоспи, а в 
бригадах—кбм п л єксі і і м а й- 
дапчііки для складання 
нормативів ГІЮ, у містеч
ках механізаторів, на тва- 
ршпііщькпх фермах — іг
рові майданчики.

— Яку ж практичну ви- < 
могу ви ставите перед ьо- І 
лектнвамн фізкультури, 
щоб далі підносити масо- | 
вии фізкультурний рух, 
щоб зростала майстернкіь 
сі ортсменів?

— Треба, щоб спортивні 
поєдинки проводились не
від випадку до випадку, а 
регулярно, за певним гра
фіком чи кланом. У кол
госпі імені Шевченка, де 
інструктором по спорту 
Анатолій Барський, масові 
турніри організовуються 
щотижня, здебільшого у 
вихідні дні. Вже шшішрьо- 
го сезону майстерністю мі
рялися тенісисти, легко
атлети, волейболісти, ги
рьовики, важкоатлети, ша
хісти. 140 молодих хлібо
робів вийшли па старій, 
9 з них викопали нормати
ви спортивних розрядів. 
Л в ці травневі дні най
більш масові змагання 
з багатоборства ТІ ІО. 
юнаки складають залік з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки.

— 1 як проходять такі 
поєдинки?

— Ми хочемо, аби вони 
були організовані красиво, 
урочисто — як свято. Не 
заради того, щоб постави
ти галочку в протоколі чи 
в звіті. Кожний турнір, як
що він проводиться зі 
знанням справи, вже є за
собом пропаганди фізкуль
тури і спорту. Ті, хто при
йшов па стадіон, щоб по
дивитися на змагання до
свідчених спортсменів, теж 
подарують собі захоплен
ня. І зростуть ряди фіз
культурників. і вчорашній 
новачок зробить крок до 
Олімпу.

АДРЕСИ ДОСВІДУ

У ВЧИТЕЛІ 
РЕКОМЕНДУЄ ШКОЛА

««.. II ДОБІЖИ
прииоид — 
ПОРУЧ»

Так називався рейдовий 
матеріал, надрукований у 
газеті 26 квітня. У ньому 
йшлося про незадовільне 
побутове обслуговування 
механізаторів колгоспу 
імені Леніна Комнапіїв- 
ськосо-району, про погану

організацію весняних ро
біт.

Як повідомно редакцію 
■ заступник голови виконко

му Комиапіївської район
ної Ради народних депу
татів Д. Васильченко, на
ведені факти мали місце. 
Рейдовий матеріал обгово
рено на розширеному 
засіданні правління кол
госпу імені Леніна. Нині у 
господарчіві створено від
повідні умовк ДЛЯ ВИСОКО- 
продуктивної прані меха
нізаторів у полі. Налагод
жено їх харчування і під
везення до робочих місці». 
Поліпшено і’цсож органі
зацію соціалістичною зма
гання.

З У сільських 
освітніх школах 
ловградщшш вже знають, 
яке поповнення матимуть 
їх педагогічні колективи 
до нового навчального ро
ку. Вакантні посади 
муть колишні 
цих шкіл, які 
нині дипломи 
ловградському 
йому інституті 
Шевченка.

При цьому 
створено на

загально-
Ворошії-

зач- 
внховаїщі 

одержую і ь 
в Борошч- 
псдагогіч- 

імепі Т. Г.

інституті 
громадських 

засадах факультет май
бутнього вчи геля, мсіа 
якого — відібрати тих, ко
му до душі професія вчи
теля, кому подобається 
працювати з дітьми. Реко
мендації - характеристики 
на таких учнів школа на
правляє в районні відділи 
народної освіти і райкоми 
комсомолу. В дев’ятому 
класі майбутні абітурієн
ти зараховуються на під
готовчий факультет і про
тягом двох років без від
риву від школи займаю
ться за спеціальною вузів
ською програмою, під ке
рівництвом своїх шефів у 
дні канікул працюють в ін
ститутських лабораторіях. 

Така практика підготов
ки учнів повністю себе ви
правдала: за шість років 
існування факультету кіль- 
іЦсть сільських школярів, 
які успішно склали вступ
ні іспити, збільшилась з 28 
до 60 процентів. Тепер в 
інституті більше трьохсот 
таких студентів. Усі вони 
добре вчаться, беруть ак
тивну участь у громад
ському житті вузу. 29 вчи
телів з першого набору 
вин уск 1111 к і в фа культету,
які одержали дипломи в 
минулому році, тепер пра
цюють у сільських школах 
і зарекомендували себе 
добрими вихователями.

О. КОВАЛЕНКО, 
кор. РАТДУ

15 травня 1919 року

ТАКА РОБОТА УВАГА: ПІДЛІТОК!

II. В. Соловйова — діль
ничний інспектор у спра
вах неповнолітніх Олек
сандр і йськогб м іського 
відділу внутрішніх справ. 
На цін посаді — всього 
два роки. Ллє ‘старшого 
лейтенанта Соловйову доб
ре знають в Олександрії. 
Тут вона народилася, сю
ди повернулася, закінчив
ши з відзнакою Львівську 
спецшколу МВС СРСР.

До неї часто приходять 
за порадою вчителі, бать-

люб- 
воиа

ки. Ніну Віталіївну 
дать діти, і з ними 
швидко знаходить спільну 
мову.

І Іривітна усмішка діль
ничного інспектора обез
зброює найугїертіших з 
«важких» підлітків. І ось 
уже починається серйозна 
розмова. А скільки їх, отих 
розмов;-з батьками, з під
літками, з учителями! Га
ка у неї робота — пере
виховувати. так званих 
«важках». Проте, для Ніші

Віталіївнн вони просто ді
ти, яких іноді не можуть 
або ж не хочуть зрозуміти 
дорослі, а то й гірше; на. 
яких горе-батьки просто 
не звертають уваги.

У цій нелегкій справі їй 
допомагають члени педа
гогічного загону імен.' Ма
каронна. їх шістдесят 
п'ять. Створений загін па 
базі Олександрійського пе
дагогічного та культурно- 
освігпього училищ. Мака- 
ренківці проводять велику 
профілактичну та індиві
дуальну роботу серед під
літків. Кожен має свої о- 
підшефного. Головним 
фактором перевиховання, 
вважають педзагонівці, 
має бути дружба між ше
фом і підшефним.

Олександр і йськи н п ед- 
загін минулого року визна

чно юдннм з кращих в об
ласті. Начальник 
макаренківців 
/иоко, командир 
Надія Проценко і коман
дир відділення Ольга Чуб 
відзначені за свою роботу 
Міністерством внутрішніх 
справ СРСР. . .

У боротьбі за поліпшення ефективності 
і якості роботи велике 
рення на 
умов для високопродуктивної праці, 
вищення культури виробництва, доведення 
до встановлених нормативів санітарно-побу
тових приміщень, підприємств громадського 
харчування на виробництві і в навчальних зак
ладах. Наша рейдова бригада побувала на 
кількох підприємствах обласного центру. Ось 
що вона виявила.

ВСІХ
значення має озо- 

лідпрмємстаах та будовах 
під-

ГУРТОЖИТОК

ТВІЙ ДІМ

РЕЙД «КПИ

штабу 
Тамара 
за юну

На фото: манарениш 
ці, учні четвертого курсу 
Олександрійського педучи
лища (зліва направо): Ганн 
ТЮТЕНКО, Ольга ЧУ5, Тонн 
ЖИЛКО; Н. В. СОЛОВИО 
ВА — дільничний інспек
тор у справах нелоаноліт-,

Фэто Л. ЛАПІНЬ.

АРТО ЛИШЕ ВЗЯТИСЯ
Умови праці і відпочин

ку робітничої молоді нині 
значно поліпшились. Ми
лують око багатоповерхо
ві сучасні будинки гурто
житків. Кімнати в них світ
лі, затишні. Після трудової 
зміни молодь 
взяти участь в 
іграх, почитати 
ти, журнали, 
телевізійні передачі, 
на жаль, є і такі гуртожит
ки, де ще чимало треба 
зробити, щоб задовольни
ти запити юнаків і дівчат.

Гуртожиток № 3 комбі
нату «Кіровоградзажбуд». 
Одного погляду на меблі 
вистачило, щоб мати певне 
уявлення про те, як тут 
живеться молоді. Шафи 
настільки старі, що до них 
боязко торкнутися; роз- 
сипляться... На наше запи
тання: «Коли останній раз 
завозили меблі в гурто
житок?» комендант 3. Го
лушко відповісти не змог
ла, просто не пам’ятала. 
Не вистачає в кімна/ах на
віть старих тумбочок, а на
явні давно просяться, щоб 
їх списали. Вихід знахо
дять самі мешканці. Меблі 
вони компонують так- 
ящик беруть з однієї тум
бочки, дверцята — з дру
гої, а корпус — з третьої. 
Гібрид не симпатичний, 
але служити ще може.

мас змогу 
спортивних 
свіжі газз- 
подизитясь

Та,

Рейдова бригада
з вихователями 3.
ною і Л. Коваль побувала 
в кількох кімнатах. Майже 
в кожній з них брудні сто
ли, постелі на ліжках за
правлені недбало., сково
рідки стоять інколи прямо 
на стільцях, оббитих тка
ниною. Кухонні стіни вкри • 
ті шаром бруду. Цього б 
не трапилось, якби рада 
гуртожитку, вихователі ве
ли змагання за кращу кім
нату, регулярно підбивали 
його підсумки. У постано
ві ЦК КГІРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роб . ти » 
говориться про необхід
ність поліпшення виховної 
роботи за місцем прожи
вання, в гуртожитках, у 
невеликих колективах. Ро
бота з молоддю повинна 
стати більш живою, кон
кретною, цікавою і пере
конливою. На жаль, і вихо
вання молоді з гуртожит
ку ще не 
ІОДНІШНІМ

Власне, 
то зусиль 
щоб задовольнити 
молодих людей. Скажімо, 
душ в гуртожитку працює 
тільки двічі на тиждень з 
семи до десяти годин ве
чора. Чому тільки двічі і 
чому саме увечері? Адже 
люди працюють і в другу

разсм
Гавши-

відповідає сьо- 
вимогам.
не так бага- 

треба докласти, 
запити

зміну. Як їм бути, де по
митися? Це питання може 
вирішити комендант гур
тожитку без будь-якої ре
золюції.

Рейдова звернула увагу 
і на організацію харчуван
ня молодих робітників. 8 
гуртожитку облрембуд- 
тресту справи з цим вкрай 
погані. Окрім 
пива котлет у 
чого немає. Але 
так. Скажімо,

вінегрьту, 
буфеті ні- 
не скрізь 
мешканці 

третього гуртожитку ком
бінату «Кірозоградзаж- 
буд», про який ішла мова, 
задоволені своїм буфе- 
том-ідальнею. Тут великий 
вибір блюд, вони 
У буфеті чисто, тут приєм
но поїсти.

Буває так, що

смачні.

якась 
дрібниця заважає викона
ти велику роботу. На буді
вельному майданчику, де 
споруджується житловий 
будинок по вулиці Черво- 
нозорівській, ми розгово
рилися з мулярами Н. Ко
валем, Л. Вузловим, М. Жи- 
луном з бригади М. Дуд
ника. Робітники скаржили
ся на те, що їм зидаюгь 
мало рукавиць. А голими 
руками як працювати з 
цеглою?

А ось те, що робітники 
не забезпечені гарячим 
харчуванням, вже далеко 
не дрібниця. Адже є мож
ливість налагодити достав-

обідів безпосередньо 
на робочий майданчик. З 
бригадою штукатурів це 
питання вирішено, а 
рештою будівельників—і.і1 

— Хотілося б, — каже 
Н. Коваль,—щоб адмініст
рація допомогла нам куп
ляти продукти тут, на май
данчику. Хіба важко Під
везти м’ясо, овочі, ковба
су хоч раз на тиждень. Бу
дівельники працюють з 
7 години ранку і до 4 ве
чора. А якщо запізнитеся 
машина з розчином, дово
диться затримуватись і 
пізніше. Коли ж повертає
мось додому, частина ма
газинів уже зачинена.

Невирішених питань у 
робітничих гуртожитках І 
на будівельних майданчи
ках ще баї ато. Тут і нера
ціональне використання- 
техніки, і відсутність сгіс>р-- 
тизного інвентаря, постій
них інструкторів. Але ду
же хвилює те, що в ба. а- 
тьох гуртожитках не ство
рено умов для навчання 
робітничої молоді. Скажі
мо, в гуртожитку облрем- 
будтресту виділили окре
му кімнату для занять, але"“ 
оглянути її ми не змогли: 
черговому не вдалося ЇЇ 
відчинити, не підходив жо
ден КЛЮЧ.

Безумовно, перерахова
ні недоліки усунути не 
важко. Варто лише взятися 
за це комсомольському 
активу, радам гуртожитків, 
місцевим штабам «Комсо
мольського прожектори», 
Адже гуртожиток — то 
дім молодих робітників, а 
в домі, як відомо, повинен 
бути порядок.

Нумо, хлопці!
Рейдозз бригада: 

Г. АПЬОШИЧЕВ, В. МИ
КОЛАЙЧУК, Ю. ЖУК— - 
члени районного шта
бу «Комсомольського 
прожектора» Кіров- 
ського району м. Кі
ровограда, В. ША
РІЙ — спецкор «Мо
лодого комунара».

з
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поразку 
виборам, 
що вона

ШЙШ

! МІЖНАРОДНИЙ 
ОГЛЯД

МОЛОДИЙ КОМУНАР"
І І

Єдиний ШЛЯХ
боротьба

ДО 
закликом 
боротьбу 

Уряду, 
відрод-

Молодий голос, посиле
ний мегафоном, лунає над 
привокзальною площею з 
токійському районі Сінд- 
зюку. Юнак у студентській 
куртці, стоячи на даху ав
томобіля, звертається 
присутніх із 
включатися з 
проти політики 
спрямованої на

'"яЕі’ня в країні мілітариз
му, який коштував япон
ської^ народові мільйонів 
вірачхгних у війнах людей. 
Він закликає молодих лю
дей, які оточують автомо
біль, виступити проти про
грами капіталістичної «ра
ціоналізації» виробництва, 
яку проводять власники 
заводів і фабрик і яка ве
де до зростання і без того 
величезної армії безробіт
них. Він з гнівом говорить 
про підтримку урядом ге- 
гемоністських домагань 
пекінських лідерів, таврує 
ганьбою варварську агре
сію Китаю проти Соціаліс
тичної Республіки В’єтнам, 
підступи Пекіна в Кампу- 
чії.

Такі мітинги можна час
то побачити в ці дні в різ
них районах 
столиці та з інших 
країни. Значна 
японської молоді 

небезпеку становить 
для неї політика правлячої 
ліберально - демократич
но; г'Яагії і реакційних кіл, 
що штовхають країну на 
шлях підготовки до війни. 
Останнім часом з Японії 
швидкими темпами йде на
рощування воєнного по
тенціалу — збройні сили 
оснащуються найновішими 
видами зброї, розширює
ться воєнне виробництво, 
будуються військові бази, 
зміцнюється японо-амери- 
канський воєнний союз, 
розгортається воєнне спіа- 
робітництзо з Пекіном. 
Під покровительством вла
стей розгорнуто — особ
ливо серед молоді — 
справжню кампанію на
садження самурайського 
духу, пропаганди маячних 
ІЗДй про перевагу япон- 
<<ої нації і схиляння пе

ред колишньою «славою» 
ЯПОК2ЙЛЇ армії.

японської 
містах 

частина 
бачить,

в їхала
лідер

Г. ГАВРИЛЕНКО, 
ю. УСїИМЕНКО 

(ТАРС). (ТАРС).

РОДЕЗІЯ. Расистським 
режи« Сміта посилює те
рор проти норінного на
селення країни. Карателі 
проводять масові обшу
ки, обпази і арешти. В 
Солсбері расисти ввели 
комендантську годину. 
Кохіои африканець, кет- 
оий буде затриманий на 
иулицях міста без відпо- 
'Аних документів після 
/ 'один вечора і до 5 го
дин підлягає роз-
Сфіпу на місті.
.На знімну: пере* 

иірі'.а документів у афри
канських жителів Солс
бері.

Фото камера 
ПРЕС—ТА?С.

робітни- 
заморо-

В умозах, коли в країні 
шостий рік підряд спосте
рігаються кризові явища і 
застій в економіці, особ
ливої гостроти для молоді 
набула також проблема 
влаштування на робоїу. 
Тепер в Японії, за офіцій
ними даними, 1350 тисяч 
чолозік не мають роботи, 
і ЗО процентів серед них — 
молодь. У середньому ли
ше один з п’яти випускни
ків японських вищих на
вчальних закладів може 
розраховувати на одер
жання роботи. Серед дів
чат цей процент ще мен
ший — вони зазнають 
при найманні на роботу 
справжньої дискримінації. 
При зростанні дорожнечі 
заробітна плата у більшої 
частини молодих 
кіз і службозців 
жена.

Японські юнаки 
та розуміють, що в умо- 
взх посилення політичної 
реакції і гніту капіталістич
них монополій у них не
має іншого шляху, крім 
боротьби. І зони стають 
на цей шлях дедалі рішу
чіше. Широку програму 
боротьби проти мілітариз
му намітив з’їзд Всеяпон- 
ської ради молодіжних 
організацій, який відбувся 
цими днями. Його учасни
ки вимагали покласти край 
політиці відродження мі
літаризму і зміцнення во
єнного союзу з США, що 
її проводять власті. Вони 
прийняли рішення посили
ти рух за повну заборону 
ядерної зброї, за додер
жання японським урядом 
трьох обіцянок — не ви
робляти, не ввозити, 
мати ядерної зброї.

З'їзд намітив також 
ходи по захисту інтересів 
трудящої сільської і мі
ської молоді та студент
ства.

не

за-

Англія 
після виборів
На Дауніпг-стріт, неве

ликій тихій зупинці, яка 
відходить від широкого 
Уайтхолла, де розташовані 
основні міністерства Анг
лії, в будинку номер де
сять з’явився новий квар
тирант. У резиденцію пре
м’єр-міністра, розташова
ну навпроти похмурих 
арок міністерства закор
донних справ, “ ”
Маргарет Тетчер, 

консервативної партії, яка 
завоювала абсолютну біль
шість у палаті громад ан
глійського парламенту в 
результаті проведених ци
ми днями дострокових 
парламентських виборів.

Коментуючи 
лейбористів на 
преса зазначає, 
відобразила незадоволен
ня англійських виборців 
насамперед економічним 
курсом лейбористського 
уряду, його намаганням 
перекласти на плечі тру
дящих тягар серйозних 
труднощів, які переживає 
країна. Лейбористське ке
рівництво фактично ігно
рувало вимоги, висунуті 
делегатами на конферен
ціях власної партії і з’їз
дах британського конгре
су тред-юніонів.

Воно виступало з ролі по
борника гонки озброєнь 
скорочення асигнувань на 
соціальні потреби і стри
мування зростання заро
бітної плати в умовах 
збільшення інфляції і вар
тості життя, не вжило дійс
них заходів проти засилля 
великою капіталу і масо
вого безробіття. Така полі
тика зустріла запеклий 
опір профспілок, опери 
лейбористської партії, ви
кликала небувалий за всю 
післявоєнну історію Англії 
розмах страйкової бо
ротьби і привела в кінце
вому підсумку до втраіи 
голосів виборців.

Англія після виборів 
стоїть перед необхідністю 
розв’язання найскладні
ших політичних, соціаль
них .і економічних проб
лем. Армія безробітних 
становить близько півтора 
мільйона чоловік, зростан
ня інфляції досягає деся
ти процентів на рік, по
мітно знизилися темпи 
промисг.озого виробни
цтва. Важким тягарем ле
жать на національній еко
номіці непосильні воєнні 
витрати, які зросли майже 
до дев яти мільярдів фун
тів стерлінгів на рік. Збе
рігається надзвичайна на
пруженість у Північній Ір
ландії, звідки мало не що
дня надходять повідом
лення про нозі 
окупації Ольстеру 
ськими військами.

Уряд М. Тетчер 
тому засіданні розглянув 
програму своєї діяльності. 
За повідомленнями преси, 
консерватори планують 
провести денаціоналізацію 
ряду галузей промисло
вості, значно обмежити 
права і свободи організо
ваних загонів робітничого 
руху Англії.

Як передвиборна 
грама Торі, так і 
кроки нового уряду 
чать про те, що консерва
тори мають намір прова
дити у внутрішній політиці 
«жорсткий» курс, який 
приведе до конфронтації 
з профспілками, зростан
ня страйкового руху і по
яви нових пробле/л При 
нерозв’язаних старих.

жертзи 
англій-

на пер-

про- 
перші 

свід-

З стер.

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАР А»

ПРАГА 50 молодих поль
ських спеціалістів прибули 
на споруджувану піц Цра- 
гою електростанцію «Мсль- 
лик-111», яка е ударною 
молодіжною будовою ЧССР. 
В чітку інтернаціональний 
колектив будівників ТЕС 
поповнять студентські за
гони з Радянського Союзу 
та інших соціалістичних 
країн. -.

Торік тут працювали 
близько 200 робітників і 
студентів з СРСР, Польщі. 
НДР. Угорщини. Праця 
сприяла не тільки приско
ренню строків будівництва, 
а її зміцненню дружби мо
лоді країн соціалізму.

ч

І

ХЛОПЦІ Д. КДЮ6НК0

з нашого
села УРИВКИ

З ПОВІСТИ

УЛАН-БАТОР. У день Пе
ремоги над гітлерівським 
фашизмом в МИР старту
вав республіканський по
хід монгольської молоді 
під девізом «Дорогами бо
йової слави», присвячений 
40 річчю перемоги на Хал- 
хпи-Голі.

Усі заходи походу моло
ді проходитимуть під зна
ком дружби та бойового 
братерства збрЬїіних сил 
Монголії і Радянського Со
юзу.

Пройде ударна трудова 
вахта молоді, відбудуться 
мітинги, збори і зустрічі з 
учасниками боїв на Хал- 
хйн-Голі.

у «Молодому комунарі» 
травня ц. р.}. і

ВІДЕНЬ. Поліпшення ста
новища молодих робітни
ків на виробництві вимага
ли делегати профспілкової 
конференції молоді Верх
ньої Австрії, яка відбулась 
у Лінці.

У виступах учасників 
конференції від и-Йчалось, 
що підприємці грубо пору
шують трудове законодав
ство, використовують пра
цю дітей і підлітків для 
одержання максимальних 
прибутків. Делегати вказа
ли на необхідність прове
дення реформи професій
но-технічного навчання і 
виділення додаткових кош
тів для поліпшення умов 
праці й життя молодих ро
бітників. •

ПАРИЖ. У столиці Мав 
рітанії Нуакщоті сталися 
сути іки МІЖ молоддю І ПО
ЛІЦІЄЮ. Центральні вулиці 
міста ти будинки ліцеїв 
блоковані військовими під 
розділами.

За повідомленням агент
ства Франс Пресе, завору- 
шеУїня були викликані за
провадженням у навчаль
них закладах нової систе
ми оцінок.

ВРАЗЗАВі.іо, Тут почав
ся традиційний тиждень 
дружби конголезької і ра
дянської молоді. Для участі 
в ньому на запрошення Ції 
Спілки конголезької соціа
лістичної МОЛОДІ В 111’К 
прибула делегація ВЛКСМ 
на чолі з секретарем ЦІЇ 
ВЛКСМ В. А. Гусейновны. 
У складі делегації комсо
мольські активісти — мо
лоді робітники, учні, сту
денти. •

Програма тижня, основні 
заходи якого пройдуть у 
місті Иуент Нуар, на узбе
режжі Атлантичного оке
ану, включає зустрічі, дис
кусії, концерти, відвідання 
визначнії;, місць.

•

САИ-XOCt. Більш як 60 
тисяч нікараїуанських 
школярів ке пішли вчора в 
школу. За повідомленнями 
з Нікарагуа, учні оголосили 
загальний страйк на знак 
протесту проти сваволі 
солдатні диктатора Сомо- 
си, яка застрелила іціми 
днями школяра. Хлопчик 
був у класі, коли карателі 
відкрили вогонь по учнях

Н а ма гаюч кс ь п г»нду ш пт; і 
боротьбу нікарагуансілгих 
патріотів проти антиішрод 
ного режиму, Сомоса роз
в'язав у країні кампанію 
терору.

(Продовження. Початок 
за 1, 9, 11

4. Гроза
Одного разу зі станції Цибулево в село в’їхала вели- І 

ка Калки автомашин. Вони зупинилися а подвір’ях, і во
рожі солдати і офіцери розселилися по хатах. Було по 
мітно, що фашисти чимось стурбовані.

Федя відразу зметикував, що на відпочинок з Фронту 
перебазувався якийсь пошарпаний ворожий ’ поли. І 
Уважно стежив за схудлими и синякузатимц від моро І 
зів фріцами, в душі радіа їх такій нікчемності и безпо
радності. «Видно, добре дісталось німчурі проклятій!» — 
радів хлопець. Прислухаючись до розмов, Фсдя часто 
вловлював своє, айайоме слово; «Стапінграді».

Намагався ближче вештатись, уважніше вслухагнся, 
аби щось второпати з того, про ще так настирливо го 
ворили фріци. Але з часом уже все сено знало про ка- | 
тастрофічну поразку гітлерівців під Сталинградом. Про 
це повідомили партизанські листівки, які знову з’яаи- і 
лися з Підлісному і околичних селах.

Через дза тижні німецькі автомашини так раптово и 
несподівано виїхали, як і з’явились у селі. А весна со
рок третього вже настирливо стукала у двері Квітневе 
сонце зсз вище піднімалося вгору. Тепло виманило на ‘ 
подвір я всю родину Шекелів. Батько стругав плесново
го держака, мати за парканом вигрібала торішнє лис- І 
тя. Обоє нездужали.

Батько мружив на сонці свої густі чорні брови й час 
від часу поглядав на ліс. Хотілося майнути до партиза і 
Hie. Та здоров’я не пускало. «Краще звідси допомагати- ■ 
му, — вирішив. — Щось передам, щось підкажу, Ма . 
буть, з продуктами у них не все гаразд, іреба иогово- ІІ 
рити з Коноааленьом. У нього, здасться, картопля ще 
водиться, — or можна й підтримати трохи.,.»

а Федя думав про своє, невже цього літа не здас 
ться зв язатисп з партизанами? Як шкода мари Іванів
ни! Уже ж надійно трималися за ниточку, що вела гірн 
мо в ліс. А тепер і відомості нікому передати, й поради
тись по-спразжньому ні з ким.

Якщо говорили про Любу, то вона боялася за свою 
долю. Багатьох її однолітків уже погнали в Німеччину. 
Скніють там з роботі, виснажуються з чужинському 
краї. А, можливо, і в живих уже нгмаг. Ті скупі пові
домлення, що надходять звідти, зиклнкаюіь жах і сму
ток. Дівчина стала якась безмовна, неговірка. Часта 
тікає, переховується з тітки в Григорівці, Але хіба ж 
знаєш коли на твою і олову лихо звалиться, коли при
йдуть за тобою бандити озброєні’.

гіа сусідських дсорах теж вештались люди. [
Копали городи, волочили ділянки, засаджували гряд і 

ни. Після зимового перепочинку владно кликала до се 
бе земля! Та недовго дати селянам попрацюзатн н.і Р 
своїх наділах, Поліцаї зганяли на поля зсіх односельців. Я 
З коровами І плугами, лопатами й граблями йшли зони [] 
похмурі, як колись на панщину.

Федю з Яшею теж погнали сьогодні на роботу, У полі 
вже оуло людно. Все село поліцаї вигнали на панщину І] 
З обід хлопчаки відокремились від гурту, заходились 
обмінюватись новинами.

— А партизани знову заявляють про себе! — оберет і
но кинув хлопчина з сусідської вулиці, якого звали Н 
Олексій. — Кажуть, у німецькій формі поїхали в Мар ії- 
нівку і з комори гивезли цілу підводу продуктів. J

— А біля Миколаївки перехопили обоз із зерном — і 
усе людям роздали...

— У Букварі сільську управу розгромили... Підіслали fl 
якусь жінку попроситись на нічліг, А коли поліцаї від
чинили двері — партизани тут як тут. забрали зОрою, 
розігнали варту, а всі документи спалили,..

Хлопці ловили кожне таке повідомлення. Але, на 
жаль, ніхто не розпоєідав про особисті зустрічі чи знз- 11 
кометна з народними месниками.

Гітлерівців тепер усе більше й більше непокоїла ' 
активність партизанів. Комендант Коган розпорядився І 
на всіх головних шляхах посіазити шлагбауми і варту, ‘ 
яка перевіряла б транспорт і пішоходів. Від усіх меш
канців села вимагав вивішувати на вхідних дверях j 
списки членів сімей і суворо карати за нічліг і перехо- ‘ 
вування підозрілих осіб.

Навколо проїжджого шляху Опександрівка — Кіра- п 
воград окупанти почали пиляти й вивозити ліс. При я 
гнали десятки лісорубів, котрі під посиленою охоро л 
ною приступили до роботи. Комендант Нерубаївськиго в 
лісу Ганс з цього приводу провіа нараду всіх лісників | 
Старостам «громадських дворів» наказувалось виділи 11 
ти косарів і знищувати бур’яни, тразя на підступах 
до проїжджого шляху. її

Та на осі ці їхн заходи партизани розробили се.и 4 
план. Семен Іванович Довженко і комісар загону 1 
Кіндрат Омелянович Ярко розбили загін на дзі групи и у 
надвечір вийшли на завдання.

Сонце ховалось за обрій, від крислатих дубів лягали J 
довгі тіні. З поля долинало турлювання жайворон
ків, у траві тріщали коники. Народні месники поспішно 1 
маскувалися в густому чагарнику.

У кінці робочого дня німецькі охоронці зганяли пі- !і 
сорубів і машинами відправляли з село. Лишалось і 
кілька солдатів з вантажниками, що мали відправляїи я 
на станцію спиляний піс Семитонні «бюсініи» повіль
но просувалися між пеньками, далеко в лісі відлуню 
вав гуркіт моторів. Чопи вони зрівнялися з пгртизан- 
сьиою засадою, з-за кущів пролунала гучна команд?. 
«Вогонь!»

Густа злива свинцю полетіла на колону машин. Дві 
останні встигли швидко розвернутися й вибратись і»а- І 
битий шлях. Охорона пустилася назтіч. Партизани ото
чили понізечену машину, забрали зброю й провіант І

Не остигли партизани добратися до своєї лісової ба
зи, як згуститесь хмари, зблиснуло я небі — й рапюм 
вдарив грім. Гучний, розкотистий літній грім. Залопогі- її 
ли по нартузах обличчях густі дощові краплини, Поча і 
лася тепла злиоа.

Збуджені від недавнього бою, промоклі до нитки мас- J 
ники поставали під дерево. Семен Іваноеич, витираючи 
руками мокре обличчя, голосно підбадьорював бійцю:

— Хай іде дощ!.. Скора — літо! А -
зансьна пора!

це наша парти-
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КОЛЕКЦІЯ
Марки, театр 
Ч айковський

1940 року на ознаменування 100-річчя 
з дня народження П. І. Чайковського ви
йшла серія поштових марок. На них _
портрети композитора (один по офоріу 
В. Таге), будинок-музей у Клину, де Пет
ро Ілліч жив з 1892 року. Особливо ціка
ва художня мініатюра, на якій, крім 
портрета Чайковського, можна побачити 
ноти — перші такти увертюри до опери 
«Євгеній Онєгін».

Прем’єра опери відбулася 17 березня 
1879 року в Москві. Слід звернутися до 
серії поштових марок, випущених 1249 
року і присвячених 125-річчю держав
ного ордена Леніна академічного Мало
го театру, де опера вперше побачила 
світ.

1951 року Міністерство зв язку випус
тило серію поштових марок «175-річчя 
державного ордена Леніна академічного 
Великого театру СРСР». На одній

ніатюрі (№ 1612) зображено Великий 
театр, на другій 1613) дано портрети 
композиторів М. І. Глінки, П. І. Чайков- 
ського, М. П. Мусоргського, ІД. А. Гим- 
ського-Корсакова та О. П. Бородіна на 
тлі Великого театру.

П. І. Чайковському присвячено багато 
знаків поштової оплати — поштові мар
ки, художні маркіровані конверти тощо. 
На одній з марок (№ 3367) ми бачимо 
Московську державну консерваторію 
імені ГІ. І, Чайковського. Перед нею 
пам’ятник великому російському компо
зиторові. В залі консерваторії й тепер 
звучить музика П. І. Чайковського, зо
крема опера «Євгеній Онєгін». І хоча в 
березні цього року виповнилося сто ро
ків з дня першої постановки цього 
датного музичного твору, музика 
жди звучить свіжо, по-новому.

17 ТРАВНЯ

рік. 22.45 — інформаційна 
програма.

ПРОГРАМА. а ео
8.40 — Гімнаети- 

«Фо-

15 ТРАВНЯ

1.5 травня 1979 року

чизнлиа». Фільм 4 — «Пар
тизани: війна в тилу воро
га». 11.05 — «Розповіді про 
художників». 11.35—«Ран
кова пошта». 12.15 — «Рух 
без небезпеки». 12.45 —
♦ Спортлото». 13.00 — «Здо
ров'я». 13.45 — До Дня на
родження піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна. 
«Орлята вчаться 
Концерт
14.45 — ___
ро>. 15.55 — На залигані»^ 
шахтарів відповідає 
тичини оглядач В. II. Беке
тов. 16.40 — ПІ Мїжнарод- 

.і телепро-
творчоез і.

тварин».

ПЕРША 
«Час».

ип. 9.05 — Телефільм 
тографії на стіні». 1 серія. 
10.30 — «Творчість пародіє 
світу».
новини. 
14.50 -
«Іме ні Леніна». 15.20 — 
лежуриал «Звіздар».
— Концерт народної музи
ки. 16.30 — «Село: діла і 
проблеми». 17.00 — «Шахо
ва школа». 17.30 — Фільм- 
концерт «Ми з Волій:-. 
17.40 — «Для вас, вчителі». 
18.00 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 18.30
— «У колективах, занесе
них на обласну Дошку по
шани» Інтерв'ю з головою 
колгоспу «Шляхом Леніна» 
Олександрівського ранену 
С. К. Дорошком. (К-д). 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— «Алкоголізм Бесіда лі
каря». 19.30 — Телефільм 
«Фотографії на стіні» 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21 35—
— Народний артист СРСР 
М. Царьов. По закінченні- 
«Сьоіодні у світі».

літаги».
14.30 — Новинн.

Фільм «Нас четве-,
По закінченні — 

14.30 — Новини.
- Док телефільм ------ Тс.

16.05 фестиваль
народної

— «У світі ________
— Бесіда на міжиа- 

теми політичного
«Правда»

ний 
грам 
17.00 
18.00
РОДІ! і 
оглядача газети __ ___
10. О. ІКуковя. 18 45 — «На 
арені цирку». 19.30 — Від- 
бірковий магч чемпіонату 
Європи з футболу: збірна 
СРСР — збірна Угорщини. 
(Тбілісі). 21.00 — «Час». 
21.35 — Концепт артистів 
оперети. 22.35— Чемпіонат 
Європи Із спортиЕмої гім
настики. Чоловіки. (ФРН). 
По закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05—«Один за всіх, всі 
за одного». 9.50 — О. С. 
Пушкін. «Маленькі тре:? 
дії». Фільм-впстава. 10.55— 
«Голоси і барви», 
концерт. 11.25 -
«Ефект співдружності», 
досвіду роботи працівників 
торгівлі і виробництва. 
(К-д на Республіканське те
лебачення). 11.40 —«Шкіль
ний скрап». 10 клас. Ук
раїнська література. 14.30
— Новини. 14.50 -- Док. те
лефільми. 15.45 — М. Сер
вантес. «Доп Кіхот». 16.15
— Концерт ансамблю пісні 
і танцю Червоноградсько- 
го Палацу культури ім. Ле- 
’йча- 16.40 — «Горизонт». 
17.45 — «Підмосковний ме
ридіан». 18.15 — ♦ Велике, 
арена юного споптсмеї.іа». 
іапл ~ «Сьогодні у світі».

"7 «День за днем» 
(Ц-д). 19.10 — «Слана сол
датська». (К-д). 20.10-«Ве

лика Вітчизняна». Фільм З
— «Блокада Ленінграда» 
2100 - «Час». 21.35 - 
Фільм-концерт «Святослав 
РІхтер грає Баха». По за
кінченні — «Сьогодні у СВІТІ».

діти!» 21.00 — 
21.35 — Телефільм 

2 серія. 22.45 -- 
По закінченні —

Фільм- 
К. т.

З

траї е-

ВІДЛУННЯ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ

16 ТРАВНЯ

І за-

читала 
«Всім 

знаєш

„МОЯ ГІРКА
ПРАВДА“

В. ЯНИШЕВСЬКИИ.

матерів повторить слова: 
«Вона хвора!»

І ссь я зустріла людину, 
без якої не мислю життя. 
Я його кохаю, він мене 
теж. Мені 22 роки, йому 24. 
Він — офіцер. У перший 

зустрічі я 
про свою

І.

Під таким заголовком у 
нашій газеті за 7 квітня 
цього рону був опублікова
ний лист Катерини М., в 
якому авторка писала, що 
вона немає права на лю
бов, на власне щастя 
рез хвоообу серця.

На лист Каті М. до редак
ції надійшло багато відгу
ків з різних куточків Ніро- 
воградщини. Деякі з уих 
ми сьогодні друкуємо.

лю- 
че-

вечір нашої 
йому сказала 
хворобу. Він нічого не від
повів. І ось, коли він за
пропонував одружитись, я 
йому знову повторила, що 
у мене хворе серце. На це 
він мені відповів: «Я тебе 
кохаю, і це найголовніше».

Я щаслива. У мене ско
ро весілля. Катю! Як
що він тебе кохає, то ні
яких перешкод не може 
бути на вашім шляху, а ко
ли ні, то облиш і забудь. 
А ще вір, що ти зустрінеш 
свого лицаря. Раджу тобі 
розповісти все йому.

Бажаю тобі щастя!
НАДЯ П.

тим. Отже, чому ж ти не 
призналася своєму другу в 
тому, іцо у тебе хворе 
серце? Невже можна від 
дорогої для тебе людини 
приховувати свою «гірку 
правду»?

Катю, будь щирою і смі
ливою теж. Ми віримо в 
тебе і бажаємо тобі вели
кого людського щастя.

ГАЛЯ С., ТАМАРА Г.

Доля Каті чимось подіб
на до глосі. У мене теж 
хворе серце. Я ждала два 
роки хлопця з армії. Коли 
він повернувся і запропо
нував одружитися, 
мати була проти, 
йому сказала: «Хоч 
красива й працьовита, але 

• вона хвора. Знайдеш собі 
здорову дружину». Так і 
вийшло. Він одружився з 
/лосю подругою...

Минуло три роки. Я зу
стрічалася з різними хлоп
цями. Були такі, що про
понували одружитись, та я 

І боялася, що знову одна з

його 
Вона 
вона

Прошіталя в «Молодому 
комунарі» лист Каті М. 
«Моя гірка правда», він 
пас дуже схвилював. Ми—- 
десятикласниці. Нам по 
сімнадцять років. У такий 
час паші ровесники зустрі
чаються з першим кохан
ням, захоплюються. Розча
ровуються також.

Катю, невже ти справді 
вважаєш, що коли хвора, 
то не маєш права на осо
бисте щастя? Якщо люди
на по-справжньому лю
бить, їй не страшні ніякі 
перешкоди. До речі, в ко
ханні треба бути відвєр-

Ти, Катю, мабуть, 
повість В. Титова 
смертям на зло» і 
про долю шахтаря Сергія 
Петрова і його дружини 
Тетяни. ААабугь, пам’ятаєш, 
як Сергій гнав від себе Та
ню. Але яка то велика бу
ла любов дівчини! 
твердо знаг.а, що не змо
же ніколи покинути Сер
гія, бо любить.

Справжній Друг — це 
той, кому ти че боятимеш
ся сказати правду, . бо 
знаєш, що він зрозуміє її.

Ти пишеш, що він спра
ведливий. Якщо він тебе 
не кохає чи не хоче дру
жити з тобою, він скачсе 
про це. Краще гірка прав
да, ніж солодка брехня.

Можливе, те, що ти ска
жеш йому про все сьогод
ні, а не пізніше, допоможе 
вам бути щасливими.

Не треба впадати у від
чай. Тільки сильні люди 
можуть бути щасливими.

ДІВЧАТА 10 КЛАСУ.
Компаніівський район.

Таня

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — Теле
фільм «Пуск». 1 серія. 11.25
— Новини. 15.55 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
Заслужений майстер на
родної 'І ворчості УРСР 
М. ІО. Шсрсгій. 16.35 — 
«Впевнена хода п'ятирі
чок» 17.05 — «Троє поро
сят та сірий вовк». Лялько
ва вистава. 18.00 — Кінова
рне «Однокласники». 18.30
— Грає струнний квартет 
ім. М. Лисенка. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Поезія О. С. Пушкіна в
музиці». 20.05 — Футбол: 
«Чорноморець» — «Ара
рат». 2 тайм. 20.45 — «На добраніч. ‘ -- --
♦ Час». “ 
«Пуск».
«Старт» 
новини

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнаст и- 
ка. 9.05 — Мультфильм. 9.15
— «Клуб кіпоподопожей»
10.15 — Гпає ансамбль аль
тистів. 10.30 — «Велика 
Вітчизняна». Фільм 3 —
♦ Блокада Ленінграда». По 
закінченні — новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «Сіль
ські будні». 15.40 — «Ро
сійська мова» 16 10 — «По 
музеях і виставочних 
лах». «Лувр». 16.40
«Об’єктив»' 17.10 — «День 
за днем». (К-л). 17.20 —
Оголошення. (К-д). 17.25 — 
Телефільм. (К-д). 17.30 —
«Сторінки історії». «Курс 
на індустріалізацію». 18.10
— «Відгукніться сурмачі!»
18 45 — ^Сьогодні у світі». 
19.00 — •’Людина і закон». 
19.35 — Телефільм «Фото
графії па стіні» 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 —
Міжнародне Олімпійське 
«Спортлото».. По закін
ченні — «Сьогодні у свігі»

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Су
часник у творах художни
ків Дніпропетровщини».
10.30 — Телефільм «Пуск».
2 серія 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас Суспільст
вознавство. 12.10 — «До 
120-піччя з дня народження 
П. К. Саксаганського». «На 
«Хуторі Надія» Репортажі з 
будинку-музею Тобі лсвичів. 
(К-д па Республіканське те
лебачення). 15.55 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 —
«Людяна і світ». 16 45 — 
Фільм-концерт. 17 15 —
Спортивні телефільмі! 
13.00 — «Сонечко». 18.30— 
Реклама. Оголошення. 19.00

___ _____  камера».
19.30 — «Наука і життя». 
20.05 — Співас О Чепур
ний. 20.40 — «Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час» 21.35
— Телефільм «Пуск». З се-

«Актуальна

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Інформаційна програма.
11.00 — Телефільм «Пуск» 
З серія. 12.10 — «Телспост 
па ударіїііі будові». Мико
лаївський глиноземний за
вод 15 55 — «Срібний дзві
ночок». 16.15 — «Посвячен
ня у робітники». 16.45 — 
Зустріч молоді м. Запоріж
жя з Героєм Соціалістичної 
Праці, директором заводу 
«Диіпроспеисталь» К. С 
Єльцовим. 17.30—Концепт 
ний зал телестудії «Орля». 
18.00 — Док. телефільм 
18.30 — Концерт старовин
ної музики. 19 00 — «Акту 
альна камера». 19.30- Дні 
літературі! РРФСР в Укра
їнській РСР. «Поезія» 
19.50 — О. Островськнй
-Остання жертва». Виста
ва. 20.45 — «На добраніч. 
Ліги!» 21.00 — «Час». 21 35
— Продовження виставі! 
«Остання жертва» В не
гоція — новини

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 
— Новини. 10.10 — Музич
ний телефільм. 19.40 —
Вшанування династій за
порізьких металургів. 
11.30 — «Пісня скликає 
друзів». 12 10 — Концерт 
зразкового духового ср- 
і.Юстпу штабу ПриКВО 
12 55 — «Комсомольська
традиція». 14.20 -- «Житт 
славетних». О Пархоменко. 
15.20—«Моцарт І Сл7йГ>>Н'і». 
Тслсвистава. Іб.О.тЖ- Те
лефільм «Тимур і його 
команда» 1 сепія 17.10 — 
«Мода-79». 17.50 — «Со
нячні кларнети». Телстур- 
нір колективів художньої 
самодіяльності Херсонської 
і Кіровоградської областей. 
(К-д па Республікансько те
лебачення). 19 90 — «Акту
альна камера» 19 39 —Фес
тиваль мисі штэ «Київська 
весна» Концерт. В перер
ві — «На дг браній. діти!». 
По закінченні — мульт
фільми для дорослих “ Но
вини

18 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА 8.00
— «Час». 8 40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Телефільм «Фо
тографії па стіні». (2 се
рія). 10.35 — «Зірочка:-. По 
закінченні — новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «До
ювілею першої п'ятиріч
ки». Док фільми 15.45 - 
Грає Р. Хунцарія (форте
піано). 18.15 — «Рідна
природа». 16.45 — «.Москва 
і москвичі». 17.15 — «М. і 
Гліпка». 17.45 — Зустріч 
юнкорів телестудії /Орля» 
з членом-копеспондсп гом 
АМІ1 СРСР хірургом С Я 
Долецьким. 18 45 — «Сьо
годні у світі» 19.90—«Піс
ня далека і близька». 19.40
— До Міжнародного дня 
музеїв. 20.10 — «Велика 
Вітчизняна». Фільм 4 — 
«Партизани: війна в тилу 
ворога». 21.00 — «Час» 
21.35 — Тслєфільм-коипсрт 
«Життя в танці». 22.40 — 
«Сьогодні у світі». 22.55 — 
«Мелодії 1 ритми зарубіж
ної естради».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини 10.25 — «Орієн
тир». 11.10 — «Сузір’я п’я
тирічок». Кіпопрограма. 
11.40 — ♦Шкільний екран». 
Я клас Російська мова. 
15.55—К. т. «Срібний дзві
ночок». (К-д на Рсспчблі- 
каїїське телебачення). 16.1.5
— ♦Народні таланти». 17.00
— «Рік четвертнії, удар
ний». 1.7.25 — Для школя
рів «Стаоти надій». 17.55
— «325-річчю возз'єднання 
України з Росією присвя
чується». Відкриття Фести
валю .мистецтв «Київська 
весна». В перерві — «Акту
альна камера». 21.15—Док. 
телефільм «Київ». По за
кінченні — фільм «Чапів 
па ніч» 1 новини.

19 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 

— «Час». 8.49 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Хай завжди бу
де сонце!» 9.35—«Для вас, 
батьки». 10.05 — Фантазія 
па темп .пісень С. Тулико
ва. 10.15 — «Велика Віт-

20 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. ЯСО
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. !?.С5 — Кон
церт Державного ансамблю 
пісні і танцю Калмицької 
АРСР. 9 30 -- «Будильник». 
10 00 — «Сгужу РадянсіАе-. 
му Союзу!» 11.90 -- Фільм 
«Новий Гуллівср». 12 20 — 
Кіножурнал «Хочу.
ти». 12.30 — «Сіль?і5йа го
дина». 13.іі! — «Музичний 
кіоск». 14.00. —■ «Увесь 
день». Фільм-впстава, ЇВ ЗО
— «Клуб КІІ'ОПОДОРСІКей».
17.30 — Концепт! 17 40 — 
Док. телефільм «Право на 
мрію» 18.00 — «Міжнарод
на панорама». 18.45 —
Мультфільми. 10 29 — Па- 
у ново-популярні-іі фільм 
«Таємниця» 20 29 — Теле
фільм «Сім поверхів для 
тисяч! бажань». 21 00 — 
«Час». 21.35 — «Па вулиці 
Нежданової». По закінчен
ні — новини.

у г.Ье зна- 
лі.сяла то-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 С0
— Повиті. 10.15 — «Село і
люди». 11.00 — «Доброго 
вам здоров’я». 11 ЗО — «По 
країні рідині». 12.10 —
♦ Екран молодих». «Трикут
ник». 13.00 -• Вокально-Ін
струментальний ансамбль 
«Альош.'а». 13.30 -- ТслЛ> 
фільм «Тимур ( його кома«£ 
да». 2 серія 14.35 — «Сла
ва солдатська». І^-^р-—«Не
дільний сувенір». 1-6.05 — 
Для дітей. «Катпусин кіно
зал». 17.05 — Дні літерату
ри РРФСР в Українській 
РСР. «Чуття єдиної роди
ни». 18.00 — 'Твій день на
родження, піонеріє!» 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — Фестиваль мис
тецтв «Київська весна». 
Концерт. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.35 — Фестиваль мис
тецтв «Київська весна». 
Концерт. По закінченні — 
новини.
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