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РК ЛИСМУ

Відбувся пленум Бобрииецького райкому комсомо
лу. Пленум розглянув питання «Про завдання ра
йонної комсомольської організації в світлі рішень 
грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС та X плену
му ЦК ВЛКСМ».

З доповіддю виступив перший секретар райкому 
ЛКСМУ о. Рожкован.

В обговоренні доповіді взяли участь: доярка кол
госпу «Родина» Надія Чича, секретар комсомольсь* 
кої організації колгоспу імені Шевченка Ратса Стар« 
жинська, майстер молокозаводу Любов Іщук, секре
тар партійної організації радгоспу «Червона зірка» 
Федір Берко, шліфувальник райоб’еднання «Сільгосп
техніка» Олександр Шабатін, групкомеррг МТФ кол
госпу імені XXI з’їзду КПРС Володимир Міщепко, 
пропагандист гуртка комсомольської політосвіти ма- 
нінно-лічильвої станції Людмила Проценко та інші.

Особливу увагу було звернуто па шефство над ме
ханізованими ланками, шо добиваються високих вро- 
Х'.аїв кукурудзи.

Пленум встановив для переможців змагання призи: 
серед тваринників — імені Героя Соціалістичної І Ірані 
Олени Іванівни Новак та серед механізаторів — імені 
Героя Соціалістичної Праці Семена Онуфрійовича 
Гончарка.

В розглянутому питанні пленум прийняв відповід
не рішення.

В роботі пленуму взяв участь і виступив секретар 
Бобрииецького райкому Компартії України В. І. Кос- 
тюк.

В роботі пленуму взяв участь і виступив перший 
секретар обкому комсомолу М. Скляниченко.

Велику увагу звертають па 
виховання молоді та підви
щення професійного рівнії ви
робничників на Олександрій
ському авторемонтному заво
ді. Поруч з досвідченими ро
бітниками тут працює молодь, 
переймаючи досвід у старших.

Ось уже понад 15 років пра
цює п Інструментальному це
ху комуніст Степан Кузьмич 
Шкуро, кращий раціоналіза
тор Міністерства автотранс
порту УРСР. Як кращого за 
професією слюсаря-інструмен- 
тальника шостого розряду на
городжено знаком- “ 
ВЦРПС «Переможець 
дієтичного змагання 
року».

А комсомолець Василь 
кровний .’інше рік тому
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йшов на підприємство, однак 
професію встиг опанувати, 
став спеціалістом третього 
розряду. Взірцем став Степан 
Кузьмич для нього, і в день 
XVII обласної партійної кон
ференції йому є. чим гордити
ся — комсомолець постійним 
виконанням своїх норм на 
ПО—1І5 процентів наближає
ться до наставника.

Щоденні будні вимагають 
спільних зусиль. Не виходить 
щось у молодого — досвідче

ний робітник, комуніст, зав
жди підтримає, допоможе.і і- • ■;

Іі п знімку: С К- ШКУ
РО допомагає В. БЕЗКРОВ- 
ІІОЛІУ читати креслення.

Рік видання XV

Нв 18 (1810).

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

Гї ОНАД чверть століття трудиться шлі- бригадир, що у важку годину війни був £ 

фувальником на Кіровоградському за
воді «Укрсільгосптехніка» Федір Павло
вич Чорнобривець. За самовіддану пра
цю на благо Батьківщини ветеран удо
стоєний звання «Почесний робітник за
воду». І сьогодні на його будинку при
кріплено табличку з цим написом, як 
визнання його заслуг перед колективом. 
У нього пройшли хорошу школу трудо
вого виховання десятки і сотні юнаків і 
дівчат, він допоміг їм міцно утвердити
ся у високому званні, робітника.

В школі села Кірового, Долинського 
району на початку навчального року 
обов’язково в гості до дітей приходить
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голева колгоспу імені Леніна Микола 
Володимирович Миркаленко. На зустрі
чі із старшокласниками розповідає про 
їхніх батьків, що хліб ростять і дбають 
про достаток молока і м'яса. Щирі сло
ва досвідченого хлібороба западають в 
юні серця і проростають вже твердим 
переконанням продовжити справу до
рослих, стати господарем на землі.

В різних краях області живуть кому
ністи Федір Павлович Чорнобривець і 
Микола Миркаленко. Перший — робіт
ник, другий — хлібороб. Але в їх жит- 
.ті .і вчинках багато спільного. Бажання 
в свою працю внести частку серця, ви
сока відповідальність за загальну спра
ву, справжня батьківська турбота про 
нас — молодих. Ці риси ми бачимо у 
кожного вірного справі Леніна члена 
партії. І вони викликають у комсомоль
ців почуття гордості і глибокої поваги, 
бажання в усьому наслідувати комуніс
тів.

Ти заступаєш до верстата, сідаєш за 
кермо трактора, за парту, юний друже. 
Глянь уважно, хто тобі дає останні на
станови перед робочим днем а цеху, 
в тракторній бригаді, в аудиторії? Твій 
майстер з посрібленими скронями. Твій-

еідважним танкістом, а в мирний час 
виростив ешелони хліба. Твій вчитель, 
який виховує в тобі Людину з великої 
літери... Більшість з них, ти це знаєш, 
носять біля серця партійний квиток. І за 
все несуть відповідальність. Щоб країна 
одержала побільше сівалок, щоб у ви
значальному році теж виростити кірово
градський мільйон тонн хліба, щоб ти 
став свідомим будівником комунізму, 
щоб праця була мирною.

В труді і громадській діяльності, в на
вчанні і побуті — всюди комуністи яв
ляються взірцем для молоді. їх особис
тий приклад в соціалістичному змаганні 
за успішне виконання планів п’ятирічки, 
ініціатива у використанні резервів під
вищення продуктивності праці, в роз
повсюдженні досвіду має величезне зна
мення для формування гідної зміни ро
бітничого класу і колгоспнего селянства.

Це за ініціативою бригади форму
вальників із заводу «Червона зірка», яку 
очолює молодий комуніст, делегат XXIV 
з’їзду КПРС Віталій Гетьманець, ряд 
комсомольсько-молодіжних бригад під
приємства закінчили свої п’ятирічні зав
дання за три з половиною роки. Це за 
прикладом колективу тракторної брига
ди колгоспу «Зоря комунізму» Новоар- 
хангельськсго району, де бригадиром 
комуніст, лауреат поемії імені Ленін
ського комсомолу Василь Моторний, 
йде в області боротьба за високу куль
туру землеробства.

Керівна роль комуністів області в 
справі виховання молоді — велика і не
оціненна. Добру хліборобську славу 
здобули всі 63 комсомольсько-молодіж
ні тракторні бригади Кіровоградщини. 
Очолюють їх члени КПРС. Серед них 
уславлені хлібороби — молоді комуніс
ти Анатолій Харкавий, Василь Лузанів- 
ський, Віктор Галушка, Володимир Сен- 
дзюк, Микола Давидов. І в комсомоль
ській роботі — перші керівники і на
ставники теж комуністи. Після недавньої 
звітно-виборної кампанії секретарями 
первинних комсомольських організацій 
обрано 951 член КПРС. їх високий мо
ральний авторитет дисциплінує лави 
членів Спілки, сприяє зміцненню кожної 
комсомольської організації.

Сьогодні відбудеться XVII обласна 
партійна конференція. На високу раду, 
товаришу комсомолець, зберуться ко
муністи заводів, фабрик, панів, ферм, а 
вузів. І як клятву вимовляєш ти слова: і 
бути вірними помічниками бійців партії І 
Леніна, в усьому йти за комуністами!
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РАЦІОНАЛІЗАТОРИ- 
ВИЗНАЧАЛЬНОМУ

За 
ЦИМИ 
ДІВ І . 
ПОЗИЦІЙ 
близько ___ _ г_____
Пристрій для рубки деталей 
визначених розмірів із сорто
вої сталі, розроблений і впро
ваджений у виробництво мо
лодим ковалем С. Гупало, ре
ставрація ступни) трактора
Т-74 (автор А. Гетьман), кра
щі рацвиваходн молодих
умільців.

В розвитку 
чості беруть 
хлопці, а й _____
молка ЛІда Орлова подала і 
впровадила 
рацпропозицію 
штампування

рахунок впроваджених 
у виробництво винахо- 
раніоналізаторськнх про

було заощаджено 
1000 карбованців.

технічної твор- 
участь не лише 
дівчата. Ко.мсо- 
-д___  -- і
у виробництво 

с Пристрій для 
чашок кріплен-

Виконання планів п’ятирічки вимагає від усіх трудів
ників села творчих пошуків, трудових звершень. Добре 
усвідомили це молоді раціоналізатори Олександрівсь- 
кого районного об’єднання «Сільгосптехніка».

пя двигунів і кабін автомобі
лів», що ’дало можливість 
зекономити близько ЗОН карбо
ванців.

Секрет успіху — тіс
ний, постійний зв'язок ко
мітету комсомолу і ради 
ВТВР, які спільно розроб
ляють усі заходи, що 
сприяють розвитку техніч
ної творчості. Допомагає 
молоді і голова ради 
ВТВР — досвідчений ра
ціоналізатор Іван Теренті- 
йович Куценко. Над моло
дими раціоналізаторами 
взяли шефство спеціаліс-

У ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

ЩОДЕННО — 

ПО-УДАРНОМУ

токар центральної 
В. Козаченко’,

і 
кожен день 

> визначально- 
ударним — під

ти: 
майстерні 
слюсар В. Шалько.

Зробити 
четвертого 
го року і 
таким девізом трудяться 
нині «холоді раціоналіза
тори і винахідники під
приємства. їхні зусилля 
направлені на те, щоб під
вищувати продуктивність 
праці, вишукувати ре
зерви.

А. КОЛОДЯЖНИЙ, 
інженер.

—

трудові 
звершення- і 
з'їздам 
КОМСОМОЛУ і

~ ..........   ми виступили ініціатора
ми гідної зустрічі комсомольських з’їздів і ."0-річчя присвоения КОМСОМОЛУ імені ’ 
В. 1. Леніна. ....

І вже з перших днів четвертого, визначального року дев ятоі п ятиршки 
комсомольсько-молодіжна бригада трудиться по-ударному. Інакше _й не звикли. До 
цього нас постійно кличуть пункти підвищених соціалістичних яобов язань, взятих 
на 1974 рік. Ось два з них:

— до відкриття XVII з’їзду ВЛКСМ заформувзтп понад план о0 тисяч дисків,
— у день відкриття з’їзду працювати на зекономлених матеріалах і викопати дві 

змінні норми виробітку.
Сьогодні немає такого колективу чи окремого виробничника, яких би не схви

лювали Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу 
Тож і ми дотримуємо свого слова, адже хлопці в бригаді працьовиті, щозміни 

добиваються виконання норми на 130—150 процентів А Віктор Кондратенко і Юрій 
Свісаренко довели цей показник до 180 процентів. Найвшиі досягнення товаришів 
стають зразками в роботі для кожного члена колективу.

1.КРИК, 
член комсомольсько-молодіжної бригади формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну заводу «Червона зірка».

м, Кіровоград.

Колскііів нашої комсомольсько-молодіжііої бригади, 
де бригадиром комуніст І Я. Іванов, достроково вико
най підвищені соціалістичні зобовязаипя, взяті На 19/3 
пік. В числі комсомольсько-молодіжних колективів області ’ . .. .... .......... 'V» : “А ,ч:г і гтл
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ВИТКОВІ приготування відчувалися 
скрізь: прикрашалася сцена Буднику 

культури, зранку в кабінеті голови колгос
пу — термінова нарада, на стендах біля 
правління з’явилися останні результати по 
надоях молока. Того дня, як сповіщало ого
лошення, мав відбутися вечір вшанування 
кращих трудівників колгоспу. 1 пам'ятним 
хотілося зробити вечір його організаторам
— це відчувалось. Хоч колгосп не з пере
дових в районі, та вагомих результатів та
ких на полі і фермах добились чи не впер
ше.

Зернових в минулому році виростили по 34 
центнери на площі и 2141 гектар, озимої пшениці
— майже по 37 центнерів з гектара площею 120 
гектарів. І в тваринництві певний успіх.

За успіхи у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні дев'ять колгоспників нагороджено ордена
ми і медалями, дванадцять — знаком «Перемо 
жець соціалістичного змдгиння 1073 року».

Йшли приготування' і в кабінеті заступ
ника голови колгоспу Володимира Данило
вича Зубаренка На столі лежав плакат із 
акуратно виписаними показниками минуло
річних досягнень — ще й фарба не висох
ла. Двері майже не зачинялися: хто із за
питанням, хто за порадою, а то вже ії до
повісти про зроблене.

— Мені список комсомольців, будь лас
ка, — звернувся до Володимира Данилови
ча голова сільради II. П. Бобровськніі.

Він готувався до виступу і хотів на вечо
рі назвати кращих юнаків і дівчат. Швид
ко пробіг очима сторінку і так само швид
ко повернув аркуш, розчаровано протягши:

— Нема кого в приклад ставити.
Присутні сприйняли це спокійно. Ні здиоуоаіі- 

ня, ні, бодай, обмовки якої. Як же трапилось, що 
серед комсомольців «перевелись» ті, про кого го
ворять: «завзяті, гарячі в роботі»... Не хотілось 
просто такому вірити. 1 хоча про стан справ в 
комсомольській організації колгоспу імені Лені
на напередодні розповів у листі до редакції ком
сомолець Віктор Зацсрковнпй, перші враження 
всеодно були несподіваними.

«Нема кого в приклад ставити...» І враз 
спливли в пам’яті схвильовані рядки листа: 
«25 вересня минулого року у нас в клубі 
відбулися звітно-виборні комсомольські 
збори. Але після них немає будь-яких зру
шень в роботі організації. До цього часу 
не виконуються рішення зборів. Було за
плановано: створити комсомольсько-моло
діжні колективи в усіх трьох бригадах, ком
сомольцям взяти активну участь в худож
ній самодіяльності, відремонтувати підлогу 
в Богодарівському сільському клубі, при- 
дбати футбольну форму і спортивний ін
вентар. Та слова пішли на вітер».

НЛ ТАКУ відверту і нерадісну сповідь 
автор наважився не одразу. Багато пе

редумав і порівняв, поки взявся за перо. 
«Ранком по радіо розповідали, як живуть і 
трудяться комсомольці республіки, про їх 
активність в соціалістичному змаганні. Цьо
го ж дня в «Молодому комунарі» прочитав 
статтю «Курс — на активність» ...А у нас 
із села молодь «тікає...»

В комсомольській організації колгоспу па 
звітний період стояло на обліку 33 чоловіки. 
Із них тільки 12 — механізатори. В трьох 
тракторних бригадах до того ж працює

КОМІТЕТ, 
ВІДГУКНИСЯ!..

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

е==а==зк5звпиивииоии«ииоаививиисв£
близько сорока чоловік молоді віком до ЗО 
років. Словом, є кому змагатися, є між ким 
організовувати змагання. А ось чи є органі
затори, які змогли б запалити оту актив
ність, що піднімає бажання, як кажуть, 
«перестрибнути себе в роботі?» З боку "ко
мітету комсомолу, як виявилось, такої іні
ціативи і ділових пропозицій не було.

—- Не гаразд у нас з секретарями, — по
яснює заступник голови колгоспу В. Д. Зу- 
баренко.

1 історія й справді «не гаразд». На попередніх 
звітно-виборних зборах секретарем комсомольсь
кої організації обрали Олександра Скулімовсько- 
го. Років кілька тому пін вже виконував таке по
чесне і відповідальне доручення і, враховуючи йо 
го досвід, йому й нняпнли довір'я.- Та Олександр, 
за спеціальністю тракторист, в жнива сів за кер 
мо 1 відтоді від секретарювання відмовився. Ком
сомольська організація з липня і до вересня за
лишилась без ватажка. На останніх звітно-вибор
них зборах обрати секретарем комсомольцям. Бон
даренка — інструктора но спорту. У нього теж був 
«досвід» — н 1965 році його обпряли на цю ж ком
сомольську «посаду», а невдовзі він теж відмо
вився від неї. Друге обрання мало що змінило в 
ставленні секретаря до своїх комсомольських обо
в'язків. Від часу виборів пройшли всього єдині 
Йїорн, але й ті не з ініціативи комсомольців -* 
воин були спільні: ларіійної і комсомольської 
організацій, А потім Миколі вже не було часу

здиматись сиоїмн безпосередніми спранами. З ли
стопада — він Інструктор по спорту- і секретар ком
сомольської організації, і водій машини, що об
слуговуй голову колгоспу (офіційний подій на лі
карняному). Одночасно виконувати стільки обо
в’язків — хто не поспівчуває?.. І секретар... став 
сумлінним шофером.

Ось така «ситуація» з секретарями. І ре-
зу.іьтат — .комсомольська організація по
над півроку фактично не має ватажка. А 
комітет комсомолу, напрошується питання? 
В протоколах за весь час зафік$оване... од
не засідання.

Вчитуючись в лист В. Зацеркозпого і 
знайомлячись з життям, колгоспу, розумієш, 
чому голова сільради не відібрав серед 
комсомольців гідних наслідування в праці. 
Є серед спілчан і праиьовнг. і ті, що «го
рять» в роботі. Сам автор листа, напри
клад, має найбільший виробіток на трактор 
за осінь. Отже, просто — відсутня глас
ність змагання серед ком-омотьнів і моло
ді. Всього укомплектована одна комсомоль
сько-молодіжна механізована ланка — єди
ний колектив, а можливість створення по
дібних колективів є в усіх трьох трак гор
них бригадах, на МТФ № 1. Літний фун
дамент для розгортання соціалістичного 
змагання, та. на жаль, покласти перші цег
лини нікому.

В Статуті ВЛКСМ записано: «Всемірно 
зміцнювати ряди комсомолу, підвищувати 
його бойовитість і організованість, ...суворо 
дотримуватися комсомольської дисципліни, 
...швидко і точно виконувати доручення 
комсомольської організації...» Забули про 
цей непорушний обов'язок члени Спілки 
колгоспу імені Леніна. Секретарі комсо
мольської організації не виправдовують до
вір’я, більш того, самоусуваються від сво
їх обов'язків. І не несуть за серйозне пору
шення внутріспілкової дисципліни ніякої 
відповідальності На очах 32 комсомольців 
«народжується» «ватажок поза справами», 
і це їх якось обходить. Напрошується дум
ка. можливо, «обходить» тому, що самі 
комсомольці не принципово ставляться до 
тих, кому виявляють своє дозір'я, забули 
про цілющу дію критики і самокритики? 
Лист до редакції — перша серйозна турбота 
про майбутнє комсомольської організації. 
Думається, що вона прозвучала не запізно,

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Олександрівна—Богодарівка 
Добровеличківського району.

1974 року -----
РЕПЛІКА

' ПРОПОНУЄ 
„КИЯНКА“

Нарядне плаття з темно- 
синьої шерсті крою «Кі
моно» — п’ятдесята з по
чатку року модель, освое
на на трикотажній фабри
ці «Киянка». Серед обнов 
— шерстяні джемпери, 
сорочки, брючні костюми, 
костюми-птрійки» тощо. 
Спеціалісти підприємства 
запропонували до вироб
ництва в 1974-му році по
над 150 зразків виробів, А 
всього в нинішньому році 
трикотажники столиці Ук
раїни відправляють у тор
говельну /лережу респуб
ліки більш як 3 мільйони 
виробів — на 70 тисяч 
більше, ніж торік,

(РАТАУ).

А пасажирам 
не затишно''

Незабаром місяць, як 
нова будова аеровокзалу 
зустріла своїх перших 
пасажирів. Приїжджі з 
захопленням оглядають 
сучасну споруду з бето
ну і скла, із зручними 
м’якими крклвми, світлу 
і простору. Годі порів
нювати її із колишньою. 
Непогано попрацювали 
будівельники, потруди
лись над інтер'єром 
оформлювані. Та, на 
жаль, не все ще створює 
хороший настрій у паса
жирів. Погода нечасто 
радує — то дощ, то ту
ман. Тож доводиться па, 
сажирам чекати по кіль
ка годин (а часом і діб) 
погожої днини; Чекання 
взагалі — час наростаю
чої нервовості. А тут ще 
й деякі дрібниці додають * 
неприємностей Треба, 
наприклад, подзвонити у 
місто, попередити про 
затримку, а зробити це 
неможливо — на всій те
риторії аеропорту жод
ного телефону-автомату 
(хоча кабіни встановлені 
вже давно). Кіоску з га
зетами та журналами 
теж немає. Репродуктори 
працюють так, що після 
двох повторень пасажи. 
ри звертаються у довід
кове бюро аби їм пояс
нили, що було сказано. 
І до буфету теж є заува
ження — хотілось би, 
щоб у продажу були не 
лише сік, фрукти та за
черствілі пиріжки, а й 
щось калорійніше. Зви
чайно, не завжди можна 
владнати все відразу. 
Але потурбуватись про 
необхідні умови треба в 
першу чергу. Та й часу 
на це потрібно не так 
уже й багато, головне —> 
вміла і чітка організація« 
Сподіваємось, що облас
не управління зв’язку« 
дорресторан та інші від
повідні організації нала
годять свою роботу так, 
щоб пасажири не лише 
милувалися зовнішнім 
виглядом нової будовие 
але й могли всі необхід
ні послуги одержати тут 
же на місці.

Л. ЛЕЩЕНКО.
м. Кіровоград.

В КІМНАТІ МУЗЕЇ 
ІМЕНІ В. І, ЛЕНІНА 

КІРОВОГРАДСЬКО! 
СШ № 34.

Фото В. ковпака: і
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ідНАК стояв біля кінотеатру, 
«V чекав на когось. До нього 

Підійшов працівник відділу 
внутрішніх справ і попросив 
показати документи. Хлопець 
здивовано підвів очі. Мовляв, 
чого б це? Міліціонер спокій
но повторив свою вимогу. Але 
знову одержав відмову. Тоді 
його запросили у відділення 
міліції.

Л тут все з'ясувалось протягом 
кількох хвилин. Хлопцеві ПОЯСНИЛИ, 
що своєю зовнішністю він був схо
жий на людину, яку розшукували 
органи внутрішніх справ. І якби 
він показав своє посвідчення на 
прохання міліціонера — не було б 
зайвих неприємностей. Не трапило
ся б їх, коли б юнак знав, що ко- 

жек громадянин по першій вимозі 
працівника відділу внутрішніх 
справ повнися пред’явити документ, 
який засвідчує його особу.

Цей факт — не випадковість. 
А скоріше наслідок недостат
ньої роботи по празовому ви
хованню молоді. Бо відсутність 
у деяких молодих людей не
обхідного мінімуму правових 
знань нерідко приводить до 
неправильної оцінки ними 
життєвих ситуацій і до небажа
них вчинків.

«Закон, — як підкреслював 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв у своєму 
виступі перед виборцями Бау- 
манського виборчого округу 

міста Москви — обов'язковий 
для всіх. Його повинні дотри
муватись всі, без винятку, не
залежно від стану, чину і ран
гу».

З цією метою зараз вводи
ться правовий всеобуч. В шко
лах, училищах, технікумах за
проваджені 15—20-годинні
програми з питань радянсько
го права. І, треба сказати, де 
ця робота поставлена на рівні 
—■ там і правопорушень не бу
ває. Кіровоградські середні 
школи №№ 6, 11, 13, ряд шкіл 
міста Олександрії вже мають 
певний досвід у цьому. Вечори 

запитань і відповідей, куточки 
«Правових знань», лекції і бе
сіди юристів — ось неповний 
перелік тих заходів, які тут 
проводяться.

Проте, як вказувалось на не
давній нараді директорів шкіл 
обласного центру, у школах 
№№ 3, 8, 24 зросла кількість 
правопорушень серед непов
нолітніх. А причиною цього, у 
великій мірі, є погано постав
лена робота по правовій про
паганді і правовому вихован
ню. У цих школах чекають, ко
ли до них прийдуть юристи і 
організують якийсь захід чи 
прочитають лекцію.

Безумовно, працівники суду, 
юстиції, прокуратури, адвокатури 
покликані подавати допомогу учбо
вим закладам, але ж ніяк не під
міняти ролі вчителів, вихователів. 
Во прн правовому вихованні молоді 
увагу слід звертати не тільки на 
вивчення і роз'яснення закону, а й 
на пнхонання поваги до нього, су

ворого дотримання всіх його вимог.
У молоді важливо виховува

ти почуття особистої відпові
дальності 33 С8ОІ вчинки, 
роз’ясняти, ЩО закон діє не 
лише як * меч для покарання, 
але й стоїть на сторожі інтере
сів суспільства, інтересів самої 
ж молоді.

Зараз у нашій області веде
ться значна робота по право
вій пропаганді серед молоді. 
З цією метою створені і пра
цюють 53 гуртки по вивченню 
основ правових знань. В об
ласному центрі, як і раніше, 
діє правовий лекторій «Закон 
Радянської держави — твій за
кон». Загони «Юних дзержин- 
Ців», комсомольські оператив
ні загони, клуби «Щит і меч» 
•— це теж форми правового 
виховання. Комітетам комсо
молу треба подбати, щоб ця 
робота була невід «мною від 
виховної роботи в цілому.
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На Унтер-ден Лінден
Ілля Гельман^

Та все ж. дядечко тоді 
дав інтера ю одній із за
хіднонімецьких газет, де 
говорив, що його намага
лись «розпропагувати».

Зараз, коли фрау Інге- 
борг закінчила переклада
ти, Хорст Ланге поштиво 
посміхнувся, повільно по
стукав по футляру фото
апарата перетнем.

— Коли вже зайшла мо
ва про свободу, — сказав 
він виклично, — думаю не 
станете заперечувати, що 
хто-хто, а молодь у вас пе
ребуває у певних рамках. 
А молоді потрібен про
стір...

— Як? — вигукнула Ре
ната. — Я не вільна? Сміх, 
та й годії

— Фройляйн! — взяв ТІ 
за руку Хорст. — Я маю 
на увазі, що ти не можеш,

(Продовження. Початок в 
газеті за 7 лютого). 

наприклад, ось зараз, ко
ли таке свято, піти до 
церкви. За це тебе чека
тиме осуд.

Рената розсміялась:
— Навіщо мені церква? 

Я ж — не віруюча...
— Не розумієш, не 

розумієш, дорогенька. 
Ось у вас до молоді не 
доходять так звані «ідеї 
заходу». Тебе, люба, обе
рігають від цього.

— Але ж ми, молоді, 
бачимо і знаємо, куди тяг
нуть ці «ідеї». До утверд
ження багатства над бід
ністю, сили над слабкістю! 
Це ж — елементарно!

— Ти що, комуністка, 
добродійко?

— Я — член Спілки віль
ної німецької молоді! 
Вільної!..

На деякий час розмова урва
лась. Потім Манфрсд продов
жив спою розповідь про улюб
лену вулицю. Щоправда, звід
си пішов легіон «Кондор» на 
допомогу іспанським фашпе- 

там. Тут гітлерівці палили 
книги. Але було й інше — 
барикади ibis року, в 1418-у 
бойовий марш моряків на по
валення режиму Гогеицолср- 
нів...

— А основне — сюди при
йшли ви* — звернувся до нас 
з дружиною Манфред. Він 
зняв окуляри, протер їх хус
тинкою 1 знову повторив цю 
фразу.

— Я, як І всі, боялась гірш 
за смерть. Думала — иобачу 
росіянина, лопне серце... — 
згадала фрау Інгеборг. В її 
темних живих очах засвітився 
теплий, вже колись бачений 
мною вогннк. Зібрана, рухли
ва, вона нагадувала себе та
кою. що була в сорок п'ятому. 
Скільки їй було? Певно, мен
ше. ніж сьогодні Ренаті. — 
Проте, слово честі, вже ПІД 
час першої зустрічі зрозуміла, 
що не криваву помсту, не 
смерть принесли ви нам. 
Пам’ятаєте, — звернулась до 
моєї дружини, — як ви допо
могли. Взяли з моїх тремтя
чих рук дитину, заспокоїли. 
Манфред увесь час плакав, і 
ви зразу ж зрозуміли, чому. 
Пам'ятаєте?

Я пам ятав — тоді поба
чив в очах незнайомої ні
мецької жінки надію. Я есе 
пам'ятав, але ж запитува
ли мою жінку.

— Ні... — Щиро відказа
ла вона. — Цього не 
пам’ятаю. У нас тоді, знає
те, скільки турбот було...

— А ви, бітте, згадайте, 
розкажіть, — попросила 
Рената.

Що ж. Я давно хотів, 
щоб відбулась ця роз
мова...

П ІСЛЯ того, як гене
рал Пласков ви

йшов, у бліндажі ще де
який час чулось: «У Вар
шаві зустрінемось!» На 
це чекали давно. Вважа
лось, що полк, який роз
ташувався у глибокому 
тилу, перебуває на відпо
чинку. Проте, це був до
сить своєрідний «відпочи
нок». На сон випадало не 
більше п'яти, чотирьох, а 
то і трьох годин на добу. 
Навчались удень і вночі, 
на лісовій піщаній місци
ні. Засвоювали прийоми 
атаки і взаємодій піхоти, 
танків, артилерії і авіації. 
Особлива увага надава
лась спецзаняттям. Зер 
нов“ аж здивувався: скіль
ки з'явилось нових спеці
алістів! Усі вони були під
вищені у військовому 
званні: третій клас — мо
лодший сержант, другий 
— сержант, а ті, хто мав 
клас перший, иашили на 
новенькі погони відзнаку 
буквою «Т». Старшина!

Окрім занять в глибокому 
тилу, підділеннямн і взводами 
приїздили на передній край. 
Годинами, а то й цілодобово, 
обдумували майбутні дії до 
дрібниць. Одержавши напря
мок наступу, кожен солдат 
вивчав його до останнього 
кілка загороди.

Заговорили про те, що неза
баром вдасться звільнити усю 
Польщу.

Зернов слухав і думав, яв 

за Варшавою, за перетином 
кордону з Німеччиною, де у 
рабстві його сестричка ЛІда, 
настане час справедливої від 
плати. Він уже ’знав, гцо 
батька закатували в німець
кому концентраційному табо 
рі. Даремно учора на комсо 
мольськнх зборах товариші ис 
зрозуміли ного і не підтрима
ли. Він переконаний: фаши
сти зробили злочинною всю 
націю. Отже, нація і повинна 
відповідати!

Дивно йому було і те, 
що замполіт полку майор 
Астахов теж на зборах ви
ступив проти нього, Зер
нова, хоч останній, здава
лось, був улюбленцем 
майора.

— Як, «старина», до 
Варшави вистачить? — 'за
питав хтось молоденького 
солдата, що складав ко
тушки з дротом ближче 
до виходу. Вперше бойові 
порядки батареї не роз
тягнуто на п'ять-сім, а то і 
десять кілометрів, а всі 
гармати й-пункт спостере
ження розмістились на 
маленькій ділянці землі 
поруч одне з одним. З 
початком артпідготовки 
гармати вдарять по цілях, 
на які вже наведено ство
ли. Прямою наводкою. А 
вже потім, підтримуючи 
вогненний вал, перене
суть вогонь в глибину обо
рони противника, коли 
підуть вперед піхота і 
танки,

Було вже п'ять годин, 

але не чулось розмов про 
сніданок. Невже наступ не 
сьогодні? Та ось капітан 
икороход неголосно нака
зав:

— Усім розійтись по 
місцях. Чекати команди!

Швидко почали застіоатн 
гудзики, гачки шинелей, за гя- 
гупати очкур», У Зернова, як 
у Тайгіннх і Кравченка - 
темпі комбінезони, Вийшовши 
з бліндажа, воніг раптом зу
пинились. Довелось з хвили
ну постояти з заплющеним» 
очима, А вже потім побачили 
замасковані в укриттях гар
мати і викладені на вогневій 
великі, майже у зріст люди
ни, снаряди. Ззаду, від схо
ваної у темряві іііслн, віяло 
холодом; спереду, на німець
кій передовій, до якої було 
менше, ніж п’ятсот метрів, 
потяглись догори у небо іск
ри ракети. Потім вона .зася
яла зеленим погнем і, описав
ши дугу; почала спускатись. 
Мовчали ворожі кулемети, І 
танкісти пішли на повний 
зріст. Виявилось, що у вііба.т- 
ку, яким дні години тому га
няв сніговій, зараз повно ар
тилеристів і мінометників. А 
танк хлопців — у оточенні 
«Іван Івановичів» — великих, 
у рейковій упаковці, реактив
них мін. Так швидко усе вста
новлено!

В танку залишалися ка
прал Війська Польського 
Едик Кчись. Йому, як і 
Зернову, належало корек

тувати вогонь своєї арти
лерії, Сюди ж завітав і 
майор Астахов. «Як зав
жди перед наступом» — 
подумав Зернов.

(Далі буде).

Як ви відпочиваєте?"
ІГТрД цим листом десять підписів моло- 
**дих колгоспників села Сметанівки 
Онуфріївського району.

«Вже п'ятий рік наш колгосп зобов'я
зується розпочати будівництво нового 
клубу. Але все це тільки в плані. Старий 
клуб вже мало придатний для того, щоб 
бути «вогнищем культури». Люди си
дять і дивляться то на екран, то на сте
лю, бо не виключено, що остання впаде 
їм на голову».

Треба сказати, що таких листів у реданцію "" ------- в й|ЛьШ0<;Т{ с1л області
і чи клуби.

..----------- --------- -------- > скарг на
погану організацію відпочинку молоді, на не
вміння працівників культури та комсомольсь
ких активістів влаштувати дозвілля молоді.

Ось, наприклад, рядки з листа від мо
лоді села Грушки Ульяновського райо
ну: «Трудівників нашого села можуть 
порадувати в клубі виступи художньої 
самодіяльності лише... школи та дитсад-

приходить небагато. В більшості с
‘■^збудовано хороші Будинки культури 

Пошта приносить значно більше

розівського і Бандерівського вуглероз
різів.

Звичайно, краше Суло б, якби раптом виріс 
сучасний Будинок культури, якби раптом з'я
вились ідеальні умови для відпочинку, якби 
раптом... Але не все зразу робиться, як ка
жуть. Отхге, давайте розраховувати на реаль
не. Це, по-друге.

І по-третє: «Провести вільний час так, як 
би нам хотілося...» А як хотілося б? З листа 
випливав, що хотілкея б танці. Назряд чи ав
тор вважає, що танці — це значно краще, ніж 
тематичні вечори та вечори відпочинку, які 
влаштовує комітет комсомолу Морозівського 
вуглерозрізу. Мабуть, йдеться про урізнома
нітнення дозвілля. 1а згадайте: чи часто вн 
підходили до секретаря комітету комсомолу 
вуглерозрізу Василя Окуиькова чи до когось 
з членів комітету з своїми конкретними і. го
ловне, ціхавими пропозиціями? Втіи, якщо 
танці — «Дії па мета, то чи варто й підходити?

А членам комітету така допомога кон
че необхідна. І тут варто повести розмо
ву про активністьЧОМУ СУМНО у цій важливій ком 

сокольській справі 
— відпочинку. Бо 
якби молоді люди 
зібрались на ком
сомольські збори і 
порадились, ви
значили. склали

СУКНЯ ДЛЯ СНІГОВОЇ КОРОЛЕВИ
ф Майже два місяці тривав оголошений Світловод- 

ською міською бібліотекою для дітей конкурс на 
краще виготовлення саморобок. Витвори мали бути 
зробленими за мотивами улюблених творів.

і ІОЗВІЛЛІ?іЦ —
огляд пошти

резльні плани, як
би кожен сам брав 
активну участь у 
вечорі, диспуті чи 
в будь-якому ін
шому заході, то, 
можливо, зникла б 
необхідність пи
сати такого листа.

Чимало піонерів вклю
чилися в конкурс. їх заці
кавила тема і можливість 
спробувати свої сили у від
творенні казкових образів 
та книжкових епізодів у 
малюнках, вишивках, випа
люванні по дереву. Кож
ного дня до бібліотеки за 
порадою зверталися хлоп
чики й дівчатка.

Діти приносили з собою вже 
частково зроблені предмети. 
І тоді, пояснюючи свою само
робку, розповідали про улюб
лені книжки. Ось біля малюн
ків шестикласника середньої 
школи № 3 Сергія Щербаня 
зав’язглась розмова про книгу 
Чалого «Мандри Закомари 
ка». Приніс показати серію 
випалених на дереві ілюстра
цій до казки Л. Толстого «Три 
ведмеді» учень 8-го класу 
школіі-інтеркату Л» і Анатолій 

. Туз. А п’ятикласниця Валя 
Мірошник Та учениця 4-го 
класу середньої школи № 2

Людмила Меделян дуже люб
лять казки Андерсена. Вали 
вив'язала сукню Сніговій ко
ролеві, а Люда намалювали 
Дюймовочку у дивовижній 
квітці...

Під час бесід з юними 
читачами бібліотекар, ком

сомолка Світлана Олійник 
ставить перед собою ме
ту — розширити коло 
книг, які читаються дітьми, 
домогтись розвитку есте
тичних смаків учнів.

Жюрі конкурсу, до складу 
якого увійшли вчитель малю
вання СШ № З Е. К. Даман- 
ський, вчителька цієї ж шко
ли 3. В. Казьоннова та інші, 
ретельно оглянули організова
ну бібліотекою виставку «Сво
їми руками», підвели підсум
ки змагань. Дітвори зібралось 
багато. І не лише учасників 
конкурсу. Завідуюча бібліо
текою М. А. Татаринцева від
значила, що конкурс привер
нув увагу не тільки юних 
умільціа-чнтачів, а 1 їх бать
ків та вчителів.

Кращими саморобками 
стали випиляні з фанери 
силуети за мотивами казок 
братів Грімм та за книгою 
«Мандри Гулівера», вико
нані п'яіикласником се
редньої школи № 2 Юрою 
Пуриновим, Серед пере« 
можціо — учні четвертого 
класу школи № 3 Андрій 
Гаусман і Андрій Горба
тий, восьмикласник Сергій 
Ткачое, учениця школи 
№ 6 Лариса Бергман, чет
вертокласниця СШ № 1 
Тамара Довга та ін.

Конкурси дитячої май
стерності, які організову
ють працівники дитячої 
бібліотеки Світловодська, 
не лише допомагають роз? 
вивати у дітвори образне 
мислення, а й привчають 
її до копіткої творчої 
праці.

І. КАРАНТ, 
наш позаштатний ко« 
респондент.

м. Світловодськ.

на. Завідуючу Клубом Т. Ю. Руденко та 
художнього керівника В. Л. Христича у 
святкові дні не побачити на робочому 
місці.

У пертий день нового року настрій 
,исіх, хто прийшов до закладу культури, 

^Рбув зіпсований. Чекали ми, чекали, коли 
з'явиться завклубом або художній керів
ник, та й не дочекались. Довелося ро
зійтись і відпочивати «індивідуально»...

Коментарі, як кажуть, зайві. Редакція 
сподівається, що Ульяновський райком 
комсомолу та районний відділ культури 
найближчим часом розберуться в про
блемах відпочинку- у Грушці і допомо
жуть молоді.

Під листом з Грушкл — вісім підписів. 
Лист же, надісланий нам з Пантаївки Олен- 
свндріііськото району не має жодною. Просто 
«Молодь селищі», і все ж він заслуговує на 
те, щоб навести його майже повністю:

«Шановна редакціє!
Цього листа вам пише молодь Пан

таївки.
Нам би дуже хотілося, щоб хоч 

один раз на тиждень в селищі були тан
ці. У нас е естрадний ансамбль, є кому 
співати, але немає приміщення, де мож
на було б організувати їх. Ми неодно
разово звертались за допомогою до міс
цевих органів, але все кінчалось обіцян

ими.
! Молодь селища».

Перше, що хотілося б заузажити то
варишу, який виступає від імені молоді 
Пантаївки: крім кінотеатру (чудового, 
до речі, кінотеатру, не в кожному рай
центрі такі), е ще н досить просторі при
міщення червоних кутків управлінь Мо-

АЛЕ що таке активність? Можна кри
тикувати комітет за бездіяльність, 

залишаючись байдужим, а можна по
стійно думати, що б запропонувати ці
кавого? Мені довелось бути свідком 
звітно-виборних зборів в одній з цехо
вих організацій Кіровоградського заво
ду тракторних гідроагрегатів, де кожен з 
виступаючих, аналізуючи виконання сво
го доручення, обов'язково повертався до 
теми відпочинку, виступав зі своїми 
пропозиціями.

Звичайно, активність,, бойовитість самі не 
приходять. Розвинути їх у кожного юнака І 
дівчини — завдання комітету комсомолу. /1 
хіба не буває інколи, що член комітету, явнії 
відповідає’ за культмасову роботу, наодинці 
ламає голову: «Ну що б таке організувати ці
каве?». І коли комітет затверджує план робо
ти, пункти якого народжені в головах кількох 
активістів, то можна відразу сказати, що 
більшість з них втілюватиметься в життя з 
великими труднощами. Більше того, такі ме
тоди роботи коміті-ту комсомолу виховують у 
молодих людей споживче ставлення до важ
ливих комсомольських справ: «У нас нудно. І 
куди секретар дивиться?» Найліпшим стилем 
роботи комітету комсомолу в цьому напрям
ку і е, мабуть, стимулювання до активності 
кожного.

Повертаючись до справ у Пантаївці. 
зауважимо, що комітету комсомолу Мо
розівського і Бандурівського вуглероз
різів є на кого спертись. В селищі —де
сятки активістів, що трудяться на вугле- 

' розрізах, на залізниці, в установах. Та й 
писав листа до редакції хтось, стурбо
ваний. проблемами доззілля. А цьому, 
безумовно, передували розмови з дру
зями, знайомими. Отже, шукайте їх, не
байдужих!

М. ВІДЕНКО.

Хоч лист

надруковано

Прогноз», які давали болгарські модель.ри на зиму 1974 
року, виправдалися. Особливою популярністю серед жінои 
користуються швейні вироби із ™УижУфОТО «Софія-Прес».

Група учнів Кірово
градського технікуму 
сільськогосподарсько г о 

машинобудування по
скаржилась в редакцію 
на те, що в магазині 
№ 6 Кіровоградського
міськкоопторгу 10 груд
ня минулого року по за
вищеній ціні продава
лась ковбаса.

З цим листом ми звер
нулись до директора 
міськкоопторгу облепо- 
живспілки тов. Рябоконя. 
Невдовзі одержали від
повідь, де говорилось, 
що факти, наведені в 
листі правильні. Продав
ця магазину № 6 О. І. 
Злобіну за порушення 
правил торгівлі — про
дажу ковбаси по завище
ній ціні — понижено в 
посаді строком на три 
місяці.

Факт, наведений в лис
ті, обговорювався на на
раді завідуючих магази
нами.
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здобула собі нове ім’я. Ім’я 
жінки, яка близько двох десятиліть 
велінням серця та волею обставин 
була міцно прив’язаною до 
тихого, багатьом пам’ятного 
ночка. Минуло всього кілька 
як він осиротів, полишивши 
відчуття смутку у серцях тих, хто 
добре знав її, непорушну мовчазну 
господиню з напрочуд молодими, 
кольору погожого літнього неба 
очима. Гомонимо з сестрою покійної 
поетеси Катериною Костівною. Ми 
давно домовилися з нею про цю зу
стріч, та все якось не випадало. 
І ось, нарешті, цей вечір, вечір за
хоплюючої мандрівки в незабутнє 
минуле. Тут майже нічого не зміни
лось, хіба що зникло крісло-ко- 
ляска Олени Косгізии та поглиби
лася тиша довкола ліжка, де стіль
ки літ у поєдинку з невиліковною 
хворобою висікала 
поетичного вогню з 
пя своєї мужності.

її інтереси визначилися дуже рано, 
її вразлива художня натура шукала сво
го вияву не тільки в пісні, музниі, до 
якої відчувала непоборний потяг, а іі у 
слові конкретному, поетичному. «Чого хо
чу — сама не знаю» — напише, вона у 
спої безхмарні десять літ. захмелівши 
від звуків І барв життя. Дівчинка ще 
зовсім не усвідомлює усієї Його склад
ності. Цілком природно — тс розуміння 
прийде згодом.

Тринадцятилітній авторці випало 
велико щастя не тільки бачити, а й 
розмовляти з Лесею Українкою. Не
сміливо, з душевним трепетом про
стягнула вона геніальному творцеві 
«Неофітів» та «Лісової пісні» свої 
гімназистсвкі зошити. Леся Україн
ка зустріла юну гостю привітно, але 
в оцінках її. у тій відвертості, з 
якою вона вказувала на хиби щой
но прочитаних віршів, не було й тіні 
поблажливості. І як боляче стисну
лося дитяче серце, коли невдовзі 
труна з тілом безстрашної дочки 
Прометея у супроводі траурного 
кортежу повільно пливла осироті
лим пеооном.
2

ЦЬОГО 
бу ди- 
років, 
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поетеса іскри 
твердого креме-
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Г* ПОГАДИ, спогади, спогади.., 
Скільки їх — сумних і веселих, ра

дісних і тривожних, оповитих таєм
ничим серпанком молодості, нероз- 
граченого буяння сил. Доля була 
щедрою до сестер на незабутні зна
йомства. З легкої руки матері май
бутньої дружини Тичини, Ліди Па- 
парук, відбулася зустріч з самим 
поетом. Зустріч, що стала початком 
нічим не затьмареної дружби, яка 
тривала цілих сорок п’ять років. 
Молодий Тичина, лагідний, мрійно- 
окіій, незмінно делікатний — він 
умів бути ще й вірним другом. 
Спільна робота в Державному ви
давництві України тісно зблизила 
Олену Костівну і Павла Григорови
ча.

— Пам'ятаєте — «О люба Інно, ніжна 
Інію»? Це — Катерина Костівна. її очі 
ледь примружені і рухливі промінці 
зморщок, то збігаються докупи, то зно
ву кидаються в розтіч, п залежності від 
того, що хвилює хазяйку. Ще б пак, 
пам’ятати цього Тичининого шедевра!

О люба Інію, ніжна Інно! 
Я — сам. Вікно. Сніги. 
Сестру я Вашу так любив

Дитино, злотоціннс.
Любов? — Давно. Цвіли луги...
О люба Інно, ніжна Інно...

— Так ось, за два тижні до смер
ті, — зітхає ? господиня, — Олена 
Костівяа попросила мене прочитати 
цього'вірша. Рядки, які дорогі і їй, 
і мені... А взагалі з Павлом Григо
ровичем пов'язано надзвичайно ба
гато. З ним ми незмінно зустріча
лись не тільки в Києві, а й у Харко
ві, на Ботанічній. 10, де мешкала 
тоді сестра. Кого там тільки 
не було! Тичина, Сосюра, Дні
провський, композитор Богуслав- 
ський. Читали вірші, розважалися, 
співали. Олена Костівна виконувала 
арії з різних опер і сама ж собі 
акомпанувала.

1958 рік. Відома київська клініка, 
в якій ось уже кілька місяців пере
буває Олена Костівна. Медицина 
безсила. Прославлений професор 
АІаньківськпй безпорадно розводить 
руками. Це все. Присуд, що не під
лягає оскарженню.

Через кілька днів 
по тому, фотель з 
хворою поетесою, під
хоплений 
руками 
секретаря
піднімається на тре
тій поверх високого 
будинку. Поряд з се
строю — Катерина 
Костівна. Вони — 
гості Тичини. Сердеч-

*" на зустріч після дов
гої розлуки. Згаду
ють минуле, моло
дість. Говорять і 1ІС 
можуть наговоритись. 
Через дві-трн години 
фотель опускається 
вниз. Тичина стоїть 
на площадці. Та 
раптом ступає крок 
вперед, підходить до 
сестер:

І

не

дужнмн 
шофера І 

Тичини.
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Лист П. Г. Тичини до сестер Вишннцькпх.
Ч.________ _______________ .
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НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 - 

«Телевізійна школа механіза
тора». (К). 0.00 — Мультфільм 
для дітей. (К). 0.30 — Ранко 
ва гімнастика. (К). 0.45 — «За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Школа Гіталопа». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 10.15 —
ФІльм-кониерт. (К). 10.45 —
«Скарби народу». (Сімферо
поль). 11.15 — Для школярів. 
«Веселннвя». (Донецьк). 12.05
— «Населенню про цивільну 
оборону». (Миколаїв). 12.25 — 
Кольорове телебачення. «Те
левізійний фотоклуб». (К). 
13.30 — «Заощаджений міль
йон». (Дніпропетровськ). 14(0
— «Екран молодих». «Я-і-Ти».
(К). 15.10 — Для юнацтва.
«Честь змолоду». (К). 15.50 — 
«Музика сьогодні». (М). 16.35
— «Міжнародна панорама».

(М). 17.05 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 17.30 — Музична 
програма. «За листами гляда
чів». (ЛІ). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 19.10 — Кольорове 
телебачення. До 100-річчя з 
дня першої постановки опери 
1И. Мусоргського «Борис Го
дунов». Спектакль Ленінград
ського Державного Академіч
ного театру опери та балету 
їм. Кірова. (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Продов
ження спектаклю. (ЛІ). 22.50 — 
Тираж «Сііортлпто». (М). 23.00
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Колі.сроке телебачення. Ран
кова гімнаст«: а для дітей. 
(М). 9.20 - Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник» (ЛІ) 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М). 11.00
— Для школярів. «Вперед, 
хлопці». (М). 12.00 — Кольо-

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: «ідловідального 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.

Інлекс fil 197.RV ЛЛ194

о, к. журлива.

—- Давайте попрощаємось
раз...

У нього в очах — сльози. Та зу
стріч виявилася останньою, хоча 
дружні стосунки між ними не при
пинялись до самої смерті поета.

І ще одна — незабутня, мила 
серцю людина. - 1
□ ВОЛОДИМИРОМ Сосюрою Ка- 
** терина Костівяа Вишницька по
знайомилася у 1920 році в Києві, на 
Тургенєвській, 77. Про історію цьо
го знайомства, що тривало до 1933 
року і вилилося в прекрасні вірші, 
вперше розповів на сторінках «Лі
тературної України» літературозна
вець Леонід Бойко.

Катерина Костівна вчилася тоді в 
музичній школі і брала приватні 
уроки в консерваторії. Якось Воло
димир Миколайович попросив зігра
ти йому щось душевне. Господиня 
заграла баркаролу Чайковського, а 
він вирвав з якогось журналу об
кладинку, схилився до рояля й на
писав: • п

Сипі квіти... ЯСНІ ОЧІ 
Пісня з гаю опівночі. 
Тіні... губи... мрійна шаль, 
В небі місяць I печаль.

І ще одну строфу — ніжну, інтим
ну, схвильовану., таку характерну 
для нього, Сосюри.

Того ж року на Ботанічній, 10 від
булася повторна пам'ятна зустріч. 
У десятитомнику поета, рядки, на
віяні цією зустріччю, видрукувані з 
присвятою. — «Катрусі на спомин»: 

Я знов побачив Вас, біляву і веселу, 
З привітним усміхом на радісних устах, 
А осінь за вікном жовтаве листя стеле, 
І п пирій одліта за птахом дальній птах. 
Я той же, як колись. ДушЭ моя зелена. 
А за вікном летить І па да жовтий лист. 
Я знопу Вас зустрів, пи граєте Шопена 
І знаю я, шо знов ми стрінемось колись.
Катерина Костівна зберігає ще 

одного вірша Володимиру Сосюри.
Будинок на вулиці Журливої, 57 

свяго береже пам’ять і про невми
рущого гранослова Максима Тадс- 
новіша Рильського, який завжди 
незмінно доброзичливо і сердечно 
ставився до Олени Костівни. Це ж 
засвідчує і його лист, оригінал яко
го зберігається нині у сестри поете
си. Імена трьох видатних майстрів 
літератури Радянської України на
завжди прописані в скромному бу
динку на вулиці, що носить ім’я ві
домої поетеси.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

роае телебачення. «Музичний 
кіоск». (ЛІ). 12.30 — «Сіль
ський час». (М). 13.30 — «Ек
ранізація літературних тво
рів». (М). Художній фільм. 
«Злочин І покарання». (ЛІ). 
15.35 — «Поезія». Вірші
Б. Луцького. (М). 15.50 —
«Концерт у заводському клу
бі». (Ворошнловград). 17.00 — 
«Урочисте відкриття VIII 
Спартакіади України». (К).
18.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. Вистава. (К).
19.30 — Програма «Вісті». (К). 
20.00 — «Ми — з Київського 
інституту культури». (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Художній фільм. «Вк
ладок з Полнніним». (К). 23.10
— Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК

9 лютого 19Т4 року

АУДИТОРІЯ- 
ВСЯ ШКОЛА Н місячник

ОБОРОННО 
масової Arтсової *

Програму заходів під час місячника оборонно-ма
сової роботи готували спільно: активісти ДТСААФ, 
члени комітету комсомолу, СШ № 30. Наші шефи—ч 
молоді воїни. Вся робота проводиться під керівниц
твом голови комітету первинної організації ДТСААф 
В. Л. Мартишевського та викладача початкової він- 
ськ'оцої підготовки Ф. Ф. Карасьова.

Серед учнів 9 і 10 класів відбулися змагання з ку
льової стрільби. Найкращі показники — в Сергія 
Лнсиченка, Олександра Дротянка, Леоніда Фісько- 
ва, Геннадія Філіпова, . Маргарити Карпової та ін
ших. Збірна команда школи.готується і для участі в 
міських змаганнях з стрільби. " - , - • і

Серед старшокласниківніші проводяться колек
тивні читання на -гему «Героїчні подвиги радянсь
ких людей в художній літературі». Вчйтель-комуніст 
Ф. Ф. Карасьов виступив з лекцією про ленінські 
ідеї по створенню Збройних Сил СРСР. Систематич
но відбуваються в школі уроки мужності. І отується 
усний журнал «Вчений, солдат, герой» (про героїчне 
життя і безсмертя Д. М. Карбишева), обладнуються 
стенди. . • 1'3 -.£ >

Шкільні комітети ДТСААФ і ЛКСМУ постійно 
влаштовують зустрічі з ветеранами праці, учасника-^, 
ми Великої Вітчизняної. війни. Неабияке враження 

• залишив у старшокласників виступ Я. П.. Тадеуша, 
учасника оборони Брестської, фортеці і колишнього 
в’язня фашистського концтабору Бухеїівальд.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, . 
наш громадський кореспондент.

м. Кіровоград.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

математична школа. (К). 17.30 
— «Показує рейдова». (Кіро
воград). 17.05 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.00 — «День за 
днем». Інформаційний випуск. 
(Кіровоград). 18.15 — «Зуст
річний план Брестської облас
ті — п дії». (М). 19.00 — Ко
льорове телебачення. Прем’є
ра телевізійного багатосерій
ного фільму «Червоне вино». 
І серія. (М). 20.10 - «В кон
цертному залі». (М). 21.00 — 
Ппограма «Час». (М). 21.30 — 
«Студія «Публіцист» пока
зує...» (М). 23.00 — Кольорове 
телебачення. «Спортивний що
денник». (М). 23.30 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00- 
«До виходу в світ Великої 
медичної енциклопедії». (ЛІ). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 18.00 —
Фільм-коннерт. (К). 18.30 —
Телефільм. (Кіровоград). 19.00

ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00
Республіканська фізико-

«МОЛОДО« КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарні! ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.
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кращих 
створено 

яка

го ПТУ № 8 і на третій 
—- Олександрійського 
ПТУ № 3.

З числа 
спортсменів
збірну команду, 
візьме участь у першос
ті республіканської ради 
ДСТ «Трудові резерви», 
що відбудеться в Кіро
вограді з 20 по 22 лю
того.

НА. КИЛИМІ — 
ТОПІ БОРЦІ
Спортивний зал Кіро

воградського МИТУ № 2 
був відданий у розпо
рядження 
тривала 
командна 
ласної ради всесоюзно
го добровільного спор
тивного 
«Трудові 
класичної боротьби. На 
килимі свою майстер
ність демонстрували 150 
спортсменів

Переможцями у своїх ва
гових категоріях стали — 

Коржик, 
Пінчук, 

В. Фатєсп. В. 
цепко, В. 
В. Черевайко.

В командному 
ред міських училищ перши
ми були борці Кіропоірад- 
.ського ПТУ № 6.

У сільських борців на 
першій сходинці пошани 
— команда Гайворон- 
ського ПГУ № 5, на
другій — Голованівсько-

г. 
в.

В. ШАБАЛІН.
:

й

борців. Тут 
особисто- 

першість об-

товариства 
резерви» з

О. Шинкарук, 
О. Дудник, 
Аркан, В. Лу- 
Куроп'ятснко, 

заліку се-

вівторок

БАСКЕТБОЛ 

ПЕРЕМОГЛИ— 
СИЛЬНІШ!

Шість днів продовжу
валася першість Кірово
градського заводу «Чер
вона зірка» з баскетбо
лу серед жіночих 
команд, результати якої 
входять до заліку юві
лейної спартакіади, при- 

сторіччю під- 
Без поразок 

ігри у своїх 
представниці 
механоскла- 

та ковальсько- 
цехів. Вони

свяченої 
присмстаа. 
провели 
підгрупах 
першого 
дального ■ 
пресового 
зустрілися у фіналі. Пе
ремогу з рахунком 20:5 
здобули механоскла
дальний! і стали .чемпі
онками спартакіади (се
ред колективів фізкуль
тури першої групи).

В. ТВЕРДОСТУП.

ПЕРША ПРОГРАЛ1А. 11.00
— Тслевісті. (К). 11.15 -- Те
лефільм. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Українська літе
ратура для учнів 10 класів. 
(К). 12.15 — «Співає Юрій Ма
зурок». (К). 13.00 — О. Алек
сій. «Зворотна адреса». Ви
става. (К). 15.20 — Кіиопро- 
грама студії «Кнїпнауч- 
фільм». (М). 10.15 — «Нариси 
історії нашої Батьківщини». 
(М). 16.45 — «Піонерська ес
тафета». (Одеса). 17.30 — «На 
головних напрямках п'ятиріч
ки». (Дніпропетровськ). 18.00
— «Будьте обережні з вог
нем». (Кіровоград). 18.1.5- — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «У ляльковому магази
ні». (М). 18.35 — «Подвиг». 
(М). 19.10 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра багатосе
рійного художнього фільму 
«Червоне вино». (М). 20.15 — 
«Телевізійна школа механіза
тора». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 -*

і
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— Пргорама «Вісті». (К). 19.30
— О. Алексій. «Зворотна ад
реса». Вистава. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діги!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— О. Алексій. «Зпоротна ад
реса*. Продовження вистави. 
(К). 22.30 — Вечірні нови
ни. (К).

Кінокомедія «Герой резерву»- 
(К). 22.50 — Вечірні новії'
ни. (К>-

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 “Г* 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кІп°- 
подорожей». (М). 10.25 — Те
левізій ний багатосерійний ху
дожній фільм «Червоне ВИМО». 
I серія. (М). 16.45 — «Об’єк
тив». (М), 17.15 — «В бороть
бу за прала трудящих». (М)-
17.30 — Для школярів. «Твор
чість юних». (М). 18.00 --
Реклама. Оголошення. (К)-
18.30 — Фільм-конпсрт. «Рит
ми засніжених гір». < 
19.00 — Програма «Вісті». (К)-
19.30 — Тслеальмаиах «Чиста
криниця». (Харків). 20.15 —’
Кольорове телебачення. Че**' 
піонлт СРСР з Хокею. ЦСКА 
— «Динамо». (М). îl.OO^y-* 
Програма «Час». (М). 2іл»о — 
Продовження трансляції х0" 
кею. (М). 22.10 — Концерт
майстрів мистецтв Туркмен' 
ської PCP. (М). 23.00 — Н°- 
вини, (М).

biirw і і..--’. *■ !»а
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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