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Брш аднр комсомольсько-мо
лодіжної бригади закрійників 
.Лариса Ковальчук в минулому 
році зекономила понад 25 тисяч 
квадратних дециметрів шкіря
них матеріалів. На Кіровоград
ській взуттєвій фабриці її зна
ють як удариніпо в соціалістич
ному змаганні. Від початку ро- 

, , ку вона щозміни викопує денні
норми на 130—135 процентів.

»1-і Па фото: ЛАРИСА КОВАЛЬ- 
-ь, МУК.

ФОТО Р. ЄПЕЙКПІА.

НА ФОРУМІ 
КУБИНСЬКИХ 
КОМСОМОЛЬЦІВ
ГАВАНА. (ТАРС). У святково 

прикрашеному залі гаванського 
театру «Мелья» 2 квітня поча
ла роботу 7-а Національна кон
ференція Спілки молодих ко
муністів Куби (СМК). учасники 
якої проаналізують виконання 
кубинським комсомолом рішень 
II з’їзду СМК і намітять зав
дання на майбутнє. В роботі 
конференції беруть участь по
над 500 юнаків і дівчат — кра
щих представників молодих ро
бітників, трудівників села, бій
ців Революційних збройних сил, 
студентів і школярів країни.

Із звітною доповіддю перед 
делегатами виступив перший 
секретар Національного коміте
ту СМК Луїс Орландо Домів- І 
гсс.

Говорячи про міжнародну ді- В 
яльність організації, пін високо В 
оцінив відиосинй між СМК і ■ 
Ленінським комсомолом, а та- І 
мож молодіжними спілками in- Н 
тих соціалістичних країн.

Луїс Орландо Домінгсс вка- В 
зав на важливість всебічного В 
розвитку соціалістичного зма- ■ 
гавіїя серед молоді в розв’я- І 
занпі економічних завдань.

:*! *
ГАВАНА. (ТАРС). На 7-й На

ціональній конференції Спілки 
молодих комуністів Куби 
(СМК). яка тут проходить, ви
ступив член Секретаріату ЦК 
компартії Куби Ісідоро Маль- 
.^lepVa. Він розповів учасникам 
конференції про роботу по під
готовці до першого з’їзду нар
ти і, зокрема, про розробку 
проекту Статуту партії.

Проект Статуту передбачає, 
сказав 1. Мальмієрка, що ті, 
хто вступає в партію, проходять 
протягом одного року кандидат
ський стаж. У партію можуть 
бути прийняті безпосередньо В 
члени СМК. які мають стаж 
перебування в цій організації 
не менше двох років. У цьому 
зв’язку І. Мальмісрка підкрес
лив роль Спілки молодих кому
ністів як резерву Комуністич- 

, иої партії і закликав членів 
(СХїК ще активніше працювати 
над розв'язанням важливих зав
дань, які стоять перёд ними.

Рік видання XV 

№ 42 (f 834}.

6 КВІТНЯ 
1974 року

Ціна 2 неп.

ЗВУЧАТЬ ПІСНІ
МОЛОДІЖНІ
• ФЕСТИВАЛЬ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПіСШ

В ОЛЕКСАНДРІЇ

В ОБКОМІ ЛКСМУ

НА УДАРНУ 
КОМСОМОЛЬСЬКУ

Комсомольці і молодь Кіровоградщини широко розгор. 
нули боротьбу за дострокове виконання планів четвертого, 
визначального року п’ятирічки. На підприємствах, в будів
ництві, транспорті, в колгоспах і радгоспах комсомоль

ці І молодь готують трудові дарунки XVII з’їздез;- ВЛКСМ і 
50-річчю присвоєння комсомолу імені в. І. Леніна. Ентузі
азм юнаків і дівчат особливо яскраво проявляється на бу
довах п’ятирічки. Молоді будівельники роблять усе, щоб 
наблизити строки оседення в дію найважливіших об’стів
країни.

Враховуючи важливість для 
народного господарства ре
конструкції Сальківського 
цукрового заводу Гайворон- 
ського району, де тільки в 
1974 році необхідно освоїти 
близько чотирьох мільйонів 
карбованців, бюро обкому 
ЛКСМ України постанозило 
оголосити реконструкцію Са
льківського цукрового заво
ду ОБЛАСНОЮ УГАРНОЮ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЮ БУДО
ВОЮ.

Згідно постанови для на
дання допомоги в рекон
струкції заводу міськкомам і 
райкомам комсомолу необ
хідно в 1974 і 1975 роках 
підібрати і направити на бу
дову 220 юнаків і дівчат. При 
відборі слід враховувати до
свід, кваліфікованість ребіт- 
ників-будівельників, яких мо
жна було б використати як 
бригадирів-іструкторів у на
вчанні молодих робітників

будівельним спеціальностям. 
Гайворонський райком ком

сомолу зобов'язаний роз
горнути дійове соціалістичне 
змагання серед комсомоль
ців і молоді, молодіжних 
колективів за успішне закін
чення будівництва головних 
об’єктів заводу. Для моло
діжних колективів — пере
можців соцзмагання встано
влюється перехідний Черво
ний прапор, а для відзначен
ня кращих молодих робітни
ків — трги вимпели обкому 
комсомолу.
Гайворонський райком ком

сомолу, комітет комсомолу 
Сальківського цукрового за
воду зобов язані забезпе
чити організований прийом 
прибулих за комсомольськи
ми путівками, трудовлаштува- 
ти юнаків і дівчат, створити 
всі необхідні умови побуту, 
навчання і культурного доз
вілля.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ

■і МЛП
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

II ЕЩОДАВНО молодий 
тракторист Іван Кривий 

одержав квиток члена Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу. Поздоров
ляючи з цією ----- ’----------
ПОДІЄЮ, друзі Б 
щиро бажали Г 
хів у труді. І механізатор

пам ятною 
бригаді 

йому успі-

ОБКОМУ ЛКСМУ

«Червона субота»: праця натхненна

ВІД кожного 
ВНЕСОК

ЗЇЗД
КОМПОЗИТОРІВ

В Москві у Великому Крем
лівському Палаці 2 квітня по
чав роботу V з’їзд Спілки 
композиторів СРСР. Його де
легати — композитори і музи« 
кознавпі з усіх союзних рес
публік — обговорять актуаль
ні завдання радянського му
зичного мистецтва, підіб’ють 
підсумки своєї діяльності 
останні роки, намітять 
дання на майбутнє.

Вступним словом з’їзд 
крив композитор Герой 
піалістнчної Праці Д. 
Шостаковнч. Із звітною допо
віддю правління Спілки ком
позиторів СРСР виступив 
перший секретар правління 
Т. М. Хрєнннков.

(ТАРС).

за 
sad«
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са» 
Д<

№
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Нещодавно зал Олександрійського районного Бу
динку культури був переповнений. Па фестиваль 
комсомольської пісні, присвячений 50-річчю присво
єння комсомолу імені В. 1. Леніна, прибули моло
діжні колективи художньої самодіяльності підпри
ємств, колгоспів та навчальних закладів району.

Першим прнвітаз учасників фестивалю інструмен
тальний ансамбль радгосну-техпікуму єКобзарї», 
який під керівництвом секретаря комітету комсомо
лу Василя Федчепка викопав кілька патріотичних та 
народних мелодій.

Потім учасники художніх колективів і глядачі з 
. великою увагою прослухали розповідь делегата 

XXII з'їзду ЛКСМ України першого секретаря Олек
сандрійського РК ЛКСМУ Михайла Ягодснка про 
роботу Республіканського форуму комсомолу.

Особливо сподобались присутнім виступи моло
діжних колективів СГГГУ № 1. учнів Новопразької, 
Користівської, Войнівської середніх шкіл. Зачарував 
зал своїми голосами дівочий ансамбль СГГГУ № З, 

»•яким керує досвідчений майстер мистецької справи 
Г. Н. Федорюк.

В тон день на сцені Будинку культури прозвуча
ло понад 00 патріотичних та ліричних комсомоль

ських пісень. А наприкінці фестивалю переможцям 
конкурсу було вручено почесні грамоти та пам’ятні 

. подарунки.

ВИПРАВДАНЕ
ДОВІР’Я
Еиконує наказ своїх това
ришів по змаганню. Ра
зом з ними він докладає 
багато зусиль, щоб ско
ротити строки весняних 
польових робіт. Своїм 
трактором Т-74 на сівбі 
ранніх зернових Іван що
зміни виконує по півтори 
норми.

Як передового механі
затора Івана днями зане
сено на дошку Пошани 
районної газети «Зоря ко
мунізму».

Зараз Іван Кривий — 
ланковий комсомоль'сько- 
молодіжної ланки по ви
рощуванню високих уро
жаїв кукурудзи готується 
до сіяння качанистої.

Г. ДИМУРА, 
секретар комсомольсь
кої організації кол
госпу імені Щорса Кі
ровоградського райо-

Питання про організацію Всесоюзного 
суботника набрало зараз на Кіровоград
ському заводі радіовиробів особливої 
ваги. В первинних комсомольських орга
нізаціях відбулись збори, де були визна
чені завдання на 20 квітня. Спілчани й 
молодь заводу одностайно вирішили: в 
цей день всі як один стануть до своїх 
робочих місць.

Зараз комсомольські активісти нашого чід^ 
приємства дбають про найширшу гласність 
проведення суботника. Лозунги, транспаран
ти, свіжі написи на стендах сповіщають нож
ному робітникові про м/.Лбутню подію.

Нещодавно у пас підбивались підсумки 
змагань за кращу комсомольсько-молодіжну 
бригаду заводу. Всі колективи підійдуть ДО 
дня Всесоюзного суботника зі своїм почином 
чи ініціативою.

В. КАЛИНА, 
секретар комітету комсомолу Кі
ровоградського заводу радіовпро- 
бів.

м. Кіровоград.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ-
ДВІ
НОРМИ

Близько п’ятисот чоловік вийдуть в нашому цеху на робо<. 
чу зміну в день суботника, присвяченого 104-й річниці з дн(і 
народження В. І. Леніна. Плани у всіх конкретні, настрій 
один — видатну подію відзначити ударною працею. Колектив 
цеху взяв зобов язання в день суботника виготовити вузлів І 
комплектів деталей на 308 посівних машин, запчастин — 
суму 430 карбованців. Всього буде випущено продукції 
дві тисячі карбованців більше, ніж у звичайний робочий 
день.

Внесок в результати ударної зм і н зроблять і члени комсомолку 
сько-молодіжної бригади свердлувальниць, яку очолює Катерина Мі- 
иульчина. Вони вирішили довести темпи виробітку 20 квітня до двох 
норм. „ . . 4 1

В. КОЗКА. І

Є. ХАЛАБЕРДА.

Фото Ю. ЛІ ВАШ ВИКОВА.

РАДГОСП «МЛРІАМПОЛЬСЬКПП» ПЕГРІВСЬКОГО РАЙОНУ - ГОСПОДАРСТВО ВИ
СОКОЇ КУЛЬТУРІ] ЗЕМЛЕРОБСТВА. ИИ1П ТУТ В ОПТИМАЛЬНІ СТРОЮ! НАМАГАЮ
ТЬСЯ ПРОВЕСТИ ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ.

НА ФОТО: БОРОНУВАННЯ ОЗИМИНИ ВЕДЕ МОЛОДИЛ ТРАКТОРИСТ ОЛЕКСІЙ 
АНТРЮШКИІ.
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І.
Лише при згадці про зав

трашній день, ставало якось 
тривожно. «Як зустрінуть? Чи 
но прийдеться — за речі та 
додому?» — думав Володимир 
і від тих запитань легше не бу
ло. А втім, і матір хотілось за
спокоїти. «Коли важко було, 
додому ніс свій настрій, а 
там?..» — згадав, як зітхала во
на, прощаючись. І хоча його 
рідні Розношенці не так вже й 
далеко від нової адреси — 

(Кам'яного Броду, та мати « 
мати — вона тільки сумно хи
тала головою на запевнення, 
що він часто буде навідува
тись.

А другого дня все вийшло 
несподівано просто.

Збори в рільничій бригаді Л І 
колгоспу Імені Орджонікідзс при- 
свячувались підготовці до жнив. 
Здебільшого тут були вже статечні 
колгоспники, молодих й четвертої 
частини не набереться. И говорили 
про майбутню косовиціо розважли
во, не гарячкували, ніби оцінюючи 
кожне слово. Вже під кінець сек
ретар партійного комітету Володи
мир Григорович Блідер оголосив:

— Районне управління сільського 
господарства направило до нас на 
роботу молодого спеціаліста Воло
димира Шевчука. Він працювати
ме у вашій бригаді агротехніком, 
так що приймайте нового бригади
ра...

В дисциплінованому до того 
зібранні почулися спочатку 
здивовані, а потім і скептичні 
голоси: «Та він же ще зовсім 
молодий!», «Не витримає 
хлопець!», «А молодших там 
немає?..». Навіть крізь густу 
засмагу пробився спалах зні
яковіння на обличчі Володи
мира. Підвівся, кілька слів про 
себе, як годиться при знайом
стві, І тихо, але твердо, так, 
що й найвіддаленіші почули: 

Я не підведу вас. Будемо 
працювати разом,

Це була 
зборам. Це була відповідь і 
начальнику 
управління 
дарства, який кілька днів тому 
сказав напутнє: «Ти добрим

І

відповідь — слово

кадрів районного 
сільського госпо-

----------------------  „МОЛОДИЙ КОМУНАР-

----------------- Д Е Л Е г АТ 
був дояром. Будь же таким і 
хліборобом».

Двадцять другий 
поворотним в житті 
мира. Поворотним та 
діваним.

рік став
Володи

не наспо-

II.
Народна мудрість 

«Життя прожити — не ниву пе
рейти!. А якщо народився по
біля ниви, виріс на ній, як то
ді.., Перейдеш? Ні, І обійти,

говорить:

З’ЇЗДУ-----------------
корів та ще й не просто групу, & 
найвідсталішу. Частина корів -*• 
плові, невхожені. Середній надій 
ледис сягав 1800 кілограмів на ко
рову. «Не Інакше, як сміються наді 
мною, — вирішив Володя, — ну й 
хазяйство ж дісталось!». Підозру 
розвіяли Надійна Поворозиик, Катя 
Коваль, Зоя Орищенко: «І у нас но 
кращі рябухи були». Володя по
годжувався з ними лише в одно
му — успіх ніхто не простягне на 
долоні, і хотів, щоб не в останніх 
була його група. У дівчат вивчав 
прийоми роздоювання корів, слід
кував, щоб тварини були ситі, ухо-

б квітня 1974 року

тівТ миті спитали, про що з!Ч 
мріє, мабуть, не відповів би. 
Просто в такі моменти посту
пово Володя закохувався в по
ле. І в інституті він поступив, 
на подив усім, на агрономіч
ний факультет.

Трудова біографія Володи
мира Шевчука — це приклад 
пошуку свого місця серед лю
дей, становлення і утверджеи-

ІСПИТ ВШІОДІ ШЕВЧУКА
мабуть, не сила... Бо вона з то
бою, вона в тобі, до б ти не 
був, чим би ти не займався. 
І ми не дивуємося з того, що 
сиві капітани далекого плаван
ня повертаються в рідне село...

Володя, стрункий, чорнявий, 
на вигляд ще підліток, тільки- 
но закінчив школу. Вчився доб
ре і спробував поступити в 
Одеський будівельний інститут. 
Не витримаа конкурсу, та не
вдачі не дав засмутити себе.

— Студентом я ще буду, ма
мо, — заспокоював вдома. — 
Обов'язково буду... А зараз 
піду на ферму.

Марія Йосипівна й руками 
сплеснула:

— Ти в здоровому глузді?! 
Чи ж чоловіча то справа корів 
доїти? А що до ферми три кі
лометри, подумав?

— Ось гляньте, мамо, — Во
лодя показав районну газету. 
На першій сторінці — великий 
портрет дояра з колгоспу імені 
Леніна Віктора Цуркана. — Він 
перший серед хлопців став 
доярем, я буду другим, а там, 
дивись й інші розохотяться, — 
пожаріував вже для прими
рення.

А на фермі новенького прийняли 
серйозно. Одразу закріпили групу

жені. Через рік Володимир Шев
чук — перший дояр в своєму кол
госпі, став уже людиною відомою. 
Від кожної закріпленої коропи він 
добився надоїв по 3150 кілограмів 
молока, в той час, як середній по
казник по фермі становив 2700. За 
першість в соціалістичному змаган
ні серед тваринників колгоспу 
правління преміювало його турист
ською путівкою за кордон.

Багато спогадів Володимира 
Шевчука пов'язано з фермою. 
Тут йому дали рекомендації до 
вступу в члени КПРС, тут він 
поступив до Уманського сіль
ськогосподарського інституту. 
Звідси ж проводжали кращого 
дояра колгоспу на службу в 
Радянську Армію.

III.
Дорога до ферми йшла се

лом, далі — полем. Володя 
любив саме цей її відрізок. 
Одразу просторінь, і відчува
єш це в будь-яку пору. А на
одинці з нею ніби сил наби
раєшся. Весною простір поля і 
неба п'янить, влітку бенте
жить — вродило б хліба... Іно
ді, торкнувшись колоска, юнак 
ніби відчував, як наливаються 
його зерна, як пульсують в 
ньому струми сонця й землі. 
Зачудовано дивився тоді на 
витвір природи і, якби його

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ 
НАДРУКОВАНИЙ

ня. Високі слова, але іншими 
не скажеш, бо не есе просто 
складалося в нього, не асе од
разу. Та за що брався — робив 
на совість. Вже два роки

очолю« рільничу бригаду в 
колгоспі І слово, дане на због 
рах при затвердженні його на 
цю посаду, стримав. Колектив 
бригади вийшов на перше міс; 
це в соціалістичному змаганні 
з колективом рільничої брига
ди № 3. Лише одна ланка, очо
лювана кавалером ордена Тру
дового Червоного Прапора 
Тамарою Шевчук, виростила в 
минулому році по 320 центне
рів цукрових буряків, з гекта
ра, по 63 центнери кукурудзи 
В зерні. Статечних членів 
бригади вже не хвилює моло
дість їх бригадира. «На своєму 
місці!» — кажуть про Володи
мира з повагою.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Ульяновський район.

ООНЦЕ щедро розливало промінням. 
Теплий вітерець тріпотів галстука

ми піонерів. А вони дружно садили 
деревця. Ацтсніна Гнатівна Ігнатьєва, аг
роном, Герой Соціалістичної Праці бе
режно допомагала то одному, то іншо
му учневі. Того дня у парку імені Лені
на міста Кіровограда з'явилося п’ятде
сят тендітних берізок. їх посадили учас
ники першого міського зльоту юннатів. 

Потім вони зібралися в Палаці піоне
рів на урочисте засідання. Світлана • 
Милосердова познайомила присутніх З

Борг ліквідовано

БЕРІЗКА

10. БОРОШНА, 
завідуюча піонерсько-масовим від
ділом Кіровоградського Палацу 
піонерів.

ВІДБУВСЯ ЗЛІТ ЮНІОРІВ
І

Почесними гостями зльоту. Це — Герой 
Соціалістичної Праці, агроном колгоспу 
імені Шевченка Кіровоградського райо
ну А. Г. Ігнатьсва, І. В. Акулін — завіду
ючий сільськогосподарським відділом 
Міськвиконкому, В. Т. Ситник — відпо
відальний секретар обласного Товарист
ва охорони природи, М. К. Глаголєв — 
відповідальний секретар міського Това
риства охорони природи.

Юні натуралісти підбили підсумки ро
боти і накреслили завдання наперед. 
Від друзів природи школи № 13 висту
пила Наталка Олежко. Світлана Замурз 
розповідала про юннатів школи № 18. 
Кращих гуртківців міста нагородили по
чесними грамотами.

На закінчення було прийнято звер
нення до всіх піонерів міста Кіровогра
да. Юні друзі природи закликали на 
честь 50-річчя присвоєння комсомольсь
кій і піонерській організаціям імені Ле
ніна закласти нові сквери, сади, алеї, 
зробити вулиці міста красивими, зеле
ними.

В редакцію звернулась член колгоспу «Друж
ба» Добповеличківського району А. А. Горбенко. 
Вона скаржилась па те, що правління артілі не 
видало їй додаткової натуроплати за роботу па 
очищенні кукурудзи в минулому році.

Цей лист ми направили правлінню колгоспу. А

невдовзі одержали відповідь. Секретар парткому 
т. Балицький повідомляв, що колгосп не мав то
ді змоги зробити оплату кукурудзою. Зараз цей 
борг ліквідовано шляхом видачі колгоспникам 
оплати ячменем. Колгоспниця А. А. Горбенко та
кож одержала його.

ТРЕТІЙ рік НОВИЙ фізкуль
турний комплекс ПЮ кли

че на старти юнаків та дівчаг 
області. Значківцями стали 
вже більше тридцяти тисяч 
комсомольців. Радує той факт, 
що залік з фізичної та військо
во-технічної підготовки успіш
но складають призовники. В 
районах області тривали спар
такіадні старти з багатобор
ства ГПО серед майбутніх вої
нів. В Устннівці, Компаніївці, 

Повомиргороді, наприклад, лише окремі юнаки не зуміли 
виконати нормативи. А ось в Новгородківському і Зна- 
м'янському районах тільки третина допризовної молоді 
фінішузала з потрібними результатами. І така цифра — 
ілюстрація до того, як райкоми ЛКСМУ, спорткомігетн, 
дтсаафівські активісти дбають про підвищення фізично
го гарту юнаків, котрі готуються до служби в армії. 
Особливо насторожує стан справ на селі.

Нещодавно секретаріат Укрпрофрадп розглянув питання про 
роботу колективів фізкультури колгоспів, радгоспів, СІЛЬСЬКО- 
господмрсыгих підприємств і організацій Кіровоградщини щодо 
впровадження в дію 
комплексу ГПО. Різ
кій критиці було під
дано обласну раду і 
ДСТ «Колос», в фіз
культурних колекти-1 
чах якого до скла
дання нормативів за
лучено трохи більше 

десятої частини трудівників села. І цс в першу чергу тому, що 
на місцях не створено належних умов дли спортивно-масової 
роботи. В семи районах підсутні плавальні басейн» га відкри
тій водоймах, в дванадцяти — лише по 1—3 тирн. Перевірка 
показала, що в 103 колективах фізкультури (з 338) ще не було 
жодних змаїаіи, за програмою ГПО.

А в місті? Днями питання залучення трудящих і особ
ливо молоді до занять фізкультурою і спортом було ви
несене на засідання виконкому Кіровоградської район, 
ної Ради депутатів трудящих. Слухали ------- ---- :
очолюють комісії ГПО в БУ-528, БУ 200. 
повідь:

— Нам ніде готувати значківців.
В. Гаїїін (БУ.528):
— Ніде пройти медогляд...
Так міркують люди, які займають 

посади. І це в той час, коли з міського спорткомі- 
тету всіх повідомили про графік проходження медогляду, 
час складання нормативів. Покликали в суботні і неділь
ні дні товаришів із цих будівельних організацій. На 
стадіон не прийшов ніхто. В БУ-200, де дві третини мо
лоді, комсомольські активісти навіть не спромоглися від
повісти, чому юнаки та дівчата не вийшли на старти...

В обласному центрі 14185 значківців ГПО. Був час 
коли вони відвідували стадіон, три, брали участь в

кросі. А потім — самозаспокоєння:
— От і добре, в мене є значок, тепер хай інші...
Справа ж вся в тому, що старти за програмою комп

лексу мають бути безперервними. Бо кінцева мета — 
не значок, а фізичний гарт і здоров’я на довгі роки. Тут 
комсомольським і фізкультурним активістам варто уріз
номанітнити форми роботи, залучати молодь до найціка
віших змагань. А простір нескінченний.

В. ГОЛУБ, завідуючий відділом спортивної та оборон
но-масової роботи обкому ЛКСМУ:

— Спортивному самовдосконаленню сприятиме чем
піонат СРСР з багатоборства ГПО на призи «Комсо
мольской правды». Перший етап змагань проходить в 
колективах фізкультури. Він присвячений Дню перемо
ги, його девіз «Готовий до захисту Батьківщини. Стар
ти — у кожному класі, групі, бригаді, цеху, в колгос
пі, на заводі. Потім будуть районні та міські змагання. 
На третьому етапі — обласні змагання в зонах, э яких 
беруть участь команди, укомплектовані з переможців 
першостей районів і міст. Принагідно нагадати, що в 
стартах першого етапу можуть взяти участь всі бажаю
чі, допущені за станом здоров’я 
ГПО, В змаганнях другого етапу

норм 
лише 
ГПО.

ОДЕРЖАВ ЗНАЧОК. А ДАЛІ?

товариші, які 
І знову ж зід-

відповідальні

до складання 
беруть участь 

значківці 
Учасниками облас
них, республікан
ських і всесоюз-

1 них змагань мо- 
в жуть бути лише 

«золоті» значківці.
О. БЕРЕЗАН, голова Кіровоградського міського 

спорткомітету:
— В ці весняні дні ми згуртували загони, щоб під

готувати до змагань всі спортивні бази. Будуть дні бі
гуна і стрибуна, матчові зустрічі за програмою комп
лексу ГПО. Вийдуть, скажімо, на старт дві заводські 
бригади. Хто в загальному заліку матиме кращі резу
льтати з стрибків, підтягуванні на перекладині, в якому 
колективі сильніший стрілець чи бігун? Думаю, такі 
старти захоплять багатьох. І, звичайно, першими в цих 
поєдинках будуть ті, хто вже склав нормативи комп
лексу і продовжу« тренуватись:

І. ЦВІРКУН, викладач фізкультури Бобринецького 
сільськогосподарського технікуму:

— Якщо всі наші учні стануть значківцями, то ми не 
вважатимемо, що мети досягли. Вже зараз ті, хто став 
переможцями в змаганнях з багатоборства ГПО, го
туються до чемпіонату району. Кращі значківці допо
магають друзям якнайшвидше скласти залік 3 фізич
ної, та військово-технічної підготовки. За програмою 
комплексу організовуємо змагання між групами поє
динки на гризи героїе-земляків...

От'ке> є *золоте руно». І віднайти його треба в кож- 
оргаиізацИКТИ’і ^‘зкультурН’ в КОЖ!1ІЙ комсомольській

-ч
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ЦЕ ВЖЕ четвертий спектакль моло- 
дих кропивничан, присвячений 

50-річчю присвоєння комсомолові імені 
Леніна. Глядач вже бачив «Тримайся, 
Альошо!», «І олубі олені» та «Дівчина 
ї море» і може судити про якість цих 
робіт. Свій доробок митці демонструва
тимуть на республіканському огляді ро
боти театрів з творчою молоддю, який 
розпочався в обласному центрі другого 
квітня. В перший день глядачі побачи
ли прем'єру — драму Ю. Яковлева 
«Яким тебе люблять».

Про що ця вистава? Про день сьо
годнішній, про хороших і не дуже хоро
ших людей, про ціну дружби і про го
товність до подвигу. Забігаючи напе
ред, скажемо, що колективу акторів 
вдалось донести до глядача ідеї, за
кладені драматургом у п'єсі...

...Старий Пешеходов — людина непомітна. 
Розклеює афіші, і час неначе зовсім не змі
нює його. Все такий же сивий старий, затяг
нутий у напіввоєнну гімнастьорку. Дивак. 
Ало його днвакувагість — від загнатого У 
пайпотаємніші куточки душі горя. Він і досі

Рем — Сергіїв антипод. Якщо остан
ній готовий до подвигу і, врешті вер
шить його у бою, то у першого за до
сить імпозантною зовнішністю і орео' 
лом_героя — байдужість і порожнеча 
юної, але вже ураженої філософією 
обивателя, душі. Образ цей, написаний 
психологічно, з цілою гамою відтінків, 
значно складніший від прекрасного, 
але простого образу Сергія, тим біль
ше, що Серьожка, з’явившись у кількох 
епізодах (де артист А. Косяченко встиг 
наділити свого героя певними людськи
ми рисами), живе далі у спогадах ма
тері Віри Петрівни (артистка В. Горю
нова), Ніни, підполковника Ваніна (ар
тист І. Касьян). Відповідальність же за- 
сцеиічніій образ Рема повністю лягає 
на Г. Якпмишпна та режисера вистави 
Р. Королькову-Степаненко, і окремі про- 
рахунки у творенні ними цього персо
нажу, певно ж, єдина —............ л-----
ній, можна сказати, 
сурі.

вада у майстер- 
добротній режи-

9 стор

ЯК ВДОМА

«ХЛІБОДАР»

Л. МАТКЕВИЧ, 
учениця 9-го класу.

його черговий
с. Арепова 
Новоукраїнськоі о району. випуск, 

доповідь 
обласного Товариства

П ОРОГА редакціє! Цього року я за- 
кінчую вісім класів. Здавна мрію 

стати бджільником і працювати в рідно
му колгоспі.
Повідомте, 

будь ласка, 
в якому уч
бовому за
кладі мож 
на набути цієї спеціальності.

Сергій Карпук».

гтЕРГІЄВї окуляри ніяк нє 
втримувалися на переніс

сі. Він постійно піднімав їх 
аж на голову. А коли зрозу
мів, що не вкладеться у від
ведений час, так і залишив їх 
у спокої... Уважніше взявся 
до гвинта. Коли деталь за
блищала всіма боками 1 ви
міри співпали і,з заданими, 
хлопець виключив верстат, 
підізвав представника ко
місії.

Поруч закінчувала працю
вати Ірина Бардасова. Вона 
вже нарізала різьбу на гвинт. 
Виконувала так он мовити 
«позаконкурсну» роботу.

Ірина Бардасова і Сергій 
Першогуб — восьмиклас
ники. Але навчаються у 
різних школах. На облас
ний конкурс «Золоті ру
ки» їх привело спільне за
хоплення токарською
справою, Звичайно,
у самій організації кон
курсу було ще не все чіт
ко. Та вже той факт, що 
конкурс відбувся, гово
рить про початок доброї 
справи. Вона допоможе 
глибше вивчити школярів, 
їх запити, уподобання.

М. БОРИСОВЛ.
На фото: учасники кон

курсу виконують практичні 
завдання.

Фото О. ЧЕБОТЛРЬОВОЇ.

Рем Г. Яки- 
мншина над
то прямолі
нійний. За
надто зверх
ньо розмовляє 
він із старим 
Пєшоходовим, 
без сумнівів І 
внутр І ш н і X 
вагань роз
топтує віру 
Ніни. А сум- 
ніли ці повин
ні бути, бо на 
обох берегах 
Ромового ру

бінову були цінності значимі. Кохання на 
одному і власний спокій на другому, тут ви
конавцю не вистачило фарб, шоб намалюва
ти образ самолюба, котрий навіть здатний 
на героїчний вчинок, але тільки імпульсивно, 
0 ГУРТЇ. підкорившись масовому підйому. А 
потім цей імпульс він неодмінно виставить 
як рису свого характеру. І ції невдача тим 

що Г. Якимишину випала 
драматизмом, складна роль, 

мріють, 
ХОЧ і де- 

ЦІННІСТЬ 
громадського 
«Яким тебе 
бажанні за- 

більше моло- 
дає відповідь

т* БЕРЕГИ твого
&

*
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чекав двох своїх синів. Пішли до армії ще в 
тривожному сорок першому і не повернулись. 
А старий впевнений — вони не загинули, во
ни просто й досі потрібні Батьківщині.

Він нічого не вимагає для себе, ані 
почестей, ані слави, хоча всю війну 
пройшов услід за синами, воюючи. 
Просить лите, привіт передати дітям, 
якщо хто, бува, зустріне їх в армії. Ви
магає також права споглядати і мати 
свою думку.

Ми недаремно почали розмову про 
цю п’єсу із характеристики не головно
го, але дуже яскравого героя, якого 
майстерно й переконливо грає В. Терен
тьев. Бо характер цієї людини — сво
єрідний термометр людської чуйності і, 
без перебільшення, гідності, особливо у 
хвилини, коли розміреність нормально
го життя порушується, коли ці хвилини 
стають поворотними кругами долі.

...Служить на одному із наших кордонів 
Серьожка (артист А. Косяченко). Охороняв 
спокій народу, д з ним і щасливу безтур- 
ботність сестри Ніни. Незабаром солдат при- 

"'їде у відпустку. В цей час у місті з’являєть
ся колишній його товариш Ромка, або Рем, 
як він називав себе зараз. Такий мрійливий 
і такий сучасний Рем... Він навіть парасольку 
постійно носить з собою, не гірш за англійсь
кого денді. Над ним — ще її ореол героя 
студентського будзагоиу, рука на перев’язі: 
поранило, коли гасив пожежу. І Ніна ві
рить, що ця відчайдушна і мила людина 
справді кохає її і готова на все: на те, щоб 
викрасти кохану, щоб «рятувати друга, щоб 
замінити солдата у бойовому строю. Така не
обхідність скоро виникає: Сергій гине у бою 
з порушниками кордону. Ного автомат оси
ротів. І Рем, надійний і сміливий Рем, рап
том зламується. Піддадшись спочатку пер
шому пориву, пообіцявши Ніні їхати на 
Серьожину заставу, він не приходить па по
їзд.

На жаль, сце «раптом», заплановане 
драматургом, 
психологічно
Глядач від початку не вірять, що Рем 
— хороший хлопець, не вірить навіть у 
кохання безпосередньої Ніни, Бо ця 
дівчина не здатна кохати явного негід
ника. І цим артист Г. Якимишин, кот
рий виконує роль Рема, часом ставить 
під сумнів правдивість гри О. Королен
ко. А вона свою героїню Ніну розкри
ває, в цілому, непогано.

не вилилось на 
вмотивований

сцені у 
перехід.

більш прикра, 
роль, насичена _ ,
про яку молоді актори часом тільки

В цілому ж ці прорахунку 
що впливають на художню 
вистави, не знижують її 
звучання.. Коли дивишся 
люблять», ловиш себе на 
кликати в театр якомога 
дих людей. Ного колектив 
па питання, що хвилює багатьох юнаків 
та дівчат: чи є місце для подвигу сьо
годні, у мирний і спокійний час? 
Л^ИТТЯ багатогранне і в будь-яку 
••• мить воно може закликати тебе до 
героїзму. Треба бути готовим. Бо, як 
казав старий Пєшоходов, від готовнос
ті до подвигу — дуже коротка від
стань. Людина може одягатись модно, 
може бути сучасною і навіть екстра
вагантною, ба, може й парасольку но
сити, без потреби, якщо хочеться, аби 
тільки за модною оболонкою пс губи
лась совість, аби у серці біль за загиб
лого товариша множилась на двадцять 
мільйонів які полягли тієї війни. Цю 
думку у драмі «Яким тебе люблять* 
кропивничани проводять виразно, пере
конливо.

Дуже добре, що актори, зайняті у 
останній виставі, складають єдиний 
гармонійний ансамбль, але варто від
значити, що в ньому ролі, виконувані 
митцями старшого покоління, звучать 
більш виразно. Р. Горюнова, І. Терен
тьев та О. Касьян творять своїх героїв 
упевненіше і правдоподібніше. Дума
ється, що огляд роботи театрів з твор
чою молоддю буде не лише звітом про 
зроблене, а й стане приводом до сер
йозної і плідної розмови ---- ---------- :
далекість актора, його 
про пауку у старших.

М.

Минулої п ягниці відбулось 
чергове заняття міського універ
ситету комсомольських кореспон
дентів. Слухачам було прочита
но лекції «Стаття і кореспон
денція» (із циклу «Газстні жан
ри») та «Планування і організа
ція роботи редакції газети».

Сьогодні пропонуємо увазі чи
тачів добірку інформацій, під
готовлених слухачами універси
тету.

«Зробимо свій гуртожиток ще 
кращим» — ці слова стали девізом 
суботника, який був проведений ми
нулої суботи мешканцями гурто
житку Кіровоградського педагогіч
ного інституту.

Під керівництвом голови студ- 
профкому факультету фізичного 
виховання Богдана Гончара всі 
студенти, які живуть у гуртожитку, 
взяли в ньому найактивнішу участь. 
Під звуки бадьорої музики вийшли 
вони на роботу. За декілька годин 
причепурили свій дім: скопали 
клумби, посадили дерева, побілили 
коридори, привели кімнати, кори
дори, фойє у святковий вигляд.

В. ЯРОШЕНКО, 
студент педінституту.

про відлові- 
майстерність і

ВІДЕНКО.

Професію бджільника ти можеш набу
ти, поступивши до Чернятинського рад- 
госпу-технікуму, де є відповідний від
діл. Адреса учбового закладу така: 
Вінницька область, Жмеринський район, 
село Чернятин, радгосп-технікум.

Яудеса — справжні
В Бобрннецькому сільсько

господарському технікумі вже 
■ традицією проводити
; Аечорн на атеїстичні теми. Та- 
. Кий відбувся й нещодавно. 
, його підготували першокурс- 
! ііііки, активісти хімічного 
І гуртка під керівництвом вн- 
! Кладача О. Є. Тищенко. Піс- 
I /ія доповіді вони продемон

стрували справжні чудеса: 
і перетворення води у «вино» 
I та «молоко», а також чудо з 

УУД:с — «чарівну паличку», 
Ш легкого дотику якої за
палювалась свічка.

Г. ІВАХНЕНКО.

фільм, 
романом 

на кіностудії 
режисер С. Дружипіна,

«Здійснення бажань». Цей 
створений за однойменним 
В. Каверіна, поставила і._ " 
«Мосфільм» р......._г 2.
Головний герой — студент-філолог Ми
кола Трубачевський наприкінці 20-х ро
ків знаходить і розшифровує автограф 
Пушкіна — невідому на тон час десяту 
главу «Євггнія Онегіна», Цс великий 
успіх молодого науковця. Та це — ли
ше перший етап становлення характе-

ру. Трубачевський повинен скласти ще 
П моральний екзамен. Для юнака ви
пробуванням стає історія з пограбу
ванням бауерського архіву.

У головній ролі знімався актор Ми
кола Єременко, знайомий глядачам з 
фільмів «Біля озера», «Любити люди
ну» та «Гарячий сніг»(

Кінокартина «Калина червона» роз
повідає про складну долю колишнього 
селянина Єгора Прокудіна, який збочив 
з вірного життєвого шляху, став зло
дієм. Після відбуття покарання у ви
правно-трудовій колонії Єгор вирішує 
назавжди порвати з минулим. Він 
приїздить в село до молодої жінки, з 
якою перед тим лише листувався, і 
влаштовується па роботу тракторис
том, Але колишні «дружки» Прокудіна 
знаходять його І намагаються повер
нути на старий злочинний шлях. Єгор 
рішуче відмовляється і гине від кулі 
рецидивіста.

Письменник Василь ІПукшип висту
пає у цій повій стрічці кіностудії 
«Мосфільм» одночасно як автор сце
нарію, режисер-постаиовппк і викона
вець головної ролі.

Фільм «Причетність» знято ПЯ Ризь
кій кіностудії. Він розповідає про ро
боту молодого тележурналіста Айвара 
Клуціса над телепередачею про героя 
громадянської війни легендарного 
командира Червоної Армії Яна Флбрн- 
ціуса. Образ Айвара створив Ролапд 
Загорськиіі, знайомий глядачам з філь-

мів «Я-іпна серед жита» і «Афера Цеп- 
ліса». Режисер-постаповиик Р. Горяєв.

У центрі фільму «Одна серед лю
дей» — образ скромної і талановитої 
жінки, відомої узбецької поетеси На- 
діри, чиї пісні, сповнені прагнення до 
іцастя іі боротьби за свободу, співав 
простий люд. Діяльність Надіри до
шкуляє грізному й могутньому еміру 
Бухари. Заради розправи з цією жін
кою, яка піднялась до високих ідейних 
висот, емір ладен спустошити песь 
край, зробити своїми рабами усіх його 
жителів., і

Кінокартину поставлено на кіносту
дії «Узбскфільм». Режнсер-постанов- 
инк К. Ярма гов, у головній ролі зня
лась С. Ісаєва.-.«

Здатність до активних, цілеспрямо
ваних дій. до подвигу в ім'я своїх 
переконань, в Ім'я ідей, іцо ними живе 
суспільство -- характерна риса Гали
ни- — героїні нового фільму кіностудії 
імені Довженка «Абітурієнтка».

Автори стрічки письменник Олесь 
Гончар і режисер постановник Олексій 
Мішурін з хвилюванням оповідають 
Історію короткого, але прекрасного 
життя юної абітурієнтки, прототипом 
якої стала стюардеса Надія Курчснко. 
У ролях знімались популярні актори 
І. Шевчук. М. Мерзлікін. С. Марі ішов 
та інші.

Крім цих кінокартин глядачі Кіро
вограда можуть побачити й інші ра
дянські та зарубіжні фільми.

Л. БОРОВИК, 
працівник обласної контори 
по прокату кінофільмів.

Па фото: кадр з кінофільму «Старі 
стіни», поставленого на кіностудії 
«Лепфіль.м». Ця кінокартина також 
демонструватиметься у квітні. у

Так називається усний журнал, 
проведення якого стало традицією 
на обласній дослідній станції, Ось 
і цього дня в Будинку культури 
відбувся 
Присутні уважно слухали 
лектора 
«Знання» М. О. Осадчої про хліб.

На одержанні високих врожаїв 
озимої пшениці на Кіровоградщині 
зупинився □ своїй розповіді канди
дат сільськогосподарських наук 
А. Л. Ткаченко.

На сторінках журналу виступали 
також старші наукові співробітники: 
К. Д. Матзєєв, Л. І. Скалецька, Є. П. 
Іваноа.НАЙКРАЩИЙ подарунок

Добре організувала роботу дра
матичного гуртка директор Брато- 
любівського сільського Будинку 
культури комсомолка Людмила 
Ґармасар. Вона сама бере в ньому 
активну участь, залучила й інших 
любителів сценічного мистецтва.

Нещодавно гуртківці підготували 
п’єсу «Весілля без нареченої». Ця 
вистава пройшла з великим успі
хом.

Бурхливими оплесками нагороди
ли односельчани самодіяльних мит
ців — Петра Каплуна, Миколу На- 
єнка, трактористів місцевого кол
госпу «Зоря комунізму», Любов 
Дмитрівну Реву, санітарку дільнич
ної лікарні, та інших.

Організований відпочинок і,.особ
ливо, майстерна гра аматорів сце
ни — це найкращий подарунок тру
дівникам села.

С. ФЕНЕНКО, 
газбзварювальнмк Братолю- 
бівського відділення «Сіль

госптехніка».
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{Отже, продовжуємо розм зву, 
розпочату ь минулому . суботньому 
випуску листом до редакції Ва
лентини tТільки відверто»).

«Буду чекати»
В раніших публікаціях молодіж

ної газети, — про це повідомляло
ся в попередній подачі «Двоє», — 
в розмові з юним читачем підкрес
лювалося, що не слід ототожнюва
ти щиру, хорошу дружбу юнака з 
дівчиною, що пов'язана з їх суміс
ним навчанням, роботою, місцем 
проживання (в одному будинку, на 
одній вулиці). З тим, коли з явилося 
справжнє почуття кохання. Чи ко
хання? Але що почуття хвилююче, 
не знане раніше — це незапереч
но.

Всім єам, мабуть, запам'яталося 
місце в оомані Л. Толстого «Війна і 
мир», де говориться про захоплення 
Наташі Ростової прекрасною ніччю. 
Пам ятаєте її схвильоване: «Соню, 
хіба можна спати?..» А хіба раніше 
не було місячних ночей, хіба рані
ше його косі проміння не освітлю
вали тихим сяйвом ось ці дерева й 
кущі, хіба не було раніше таємни
чого співу? Було. Але — для інших. 
А для Наташі ці відкриття тільки 
народжувалися.

Отак і в нас одного разу народ
жується відкриття — потяг до лю
дини. Такої ж як ти, або — кращої, 
сильнішої, щирішої. Як воно народ
жується? Хочеться відповісти сло
вами вашої ж ровесниці, яка надіс
лала відгук на лист Валентини Роз- 
кевич. Теж — Валентини:

«Я хочу розповісти про себе. Я, 
як і всі інші дівчата, зустрічаюсь з 
хлопцем. На погляд він такий са
мий. як і всі, а насправді, — ні. Я не 
знаю, може це для мене він якийсь 
не такий. Але чомусь я можу від
верто йому усе розповісти, і він та
кож. Ми довіряємо одне одному і 
ніхто не може

з листа якої ми навели вище, і її 
другові? Тільки одне — якщо у вас 
народився твердий чистий потяг, 
міцне почуття — оберігайте його в 
такій же чистоті, збагачуйте. Тобі, 
Валю, — вірного чекання. Тобі, 
хлопче, — завжди нести в серці, як 
підеш в армію, таку ж вірність, сві
домість, що ти не один, що на тебе 
чекають, живуть тобою там, на рід
ній вулиці, в рідному місті. І — не 
поспішайте. Будьте чесними один 
перед одним, і тоді ніколи про вас 
не скажуть, як писала Валентина 
Розкевич: «Дівчина вже не любить 
свого спокусника, але, щоб зберег
ти честь майбутньої дитини...» На
томість у вас на все життя залиши
ться радість тим, що увійшли ви в 
нього чистими, багатими своїм ра
дісним незрадливим почуттям одне 
до другого...

Більше можна сказати з приводу 
запитань, які хвилюють юнаків і дів
чат, чого не слід робити.

нас розлучити.
Мені те немає 

17 рокіз, аж лі
том, йому вже 
18. По.му в трав
ні в армію, а я 
залишусь і буду 
чекати його. Він
обіцяє прийти, і я чомусь вірю йому. 

А може це й є те справжнє ко
хання?

Редакція, дайте мені, будь ласка, 
відповідь, чи можна нам зараз роз
писатися’

Лист з села Розсоховатки від 
О. Н.:

«...Люблю читати книги. В них я 
шукаю відповіді на життєві запи
тання, але ось на цс я відповіді від
шукати не можу. З мамою я теж

Щоб там не було, а ми повинні 
бути разом». (Лист з Кіровограда).

Ось вам народження раніше не
знаного почуття у двох молодих 
людей. Престо — захоплення? 
Згодьтеся, що нам важко сказати, 
бо тут вже може бути перше ко
хання. Міцна, незрадлива любов, 
що надихає, дає сили? І так сказа
ти категорично не наважимося. Бо, 
може, тому почуттю ще потрібно 
набоагися сили, глибини, стійкості.

Що порадити? Загальної відпові
ді для тебе і твоїх ровесників, Ва
лентино, на запитання «Чи можна 
ксхати у шістнадцять-сімнадцягь?», 
«Чи це гже справжнє почуття?» — 
прагнути дати, мабуть, і не потріб
но. Бо, згодьтеся, все залежить від 
психічного складу юнака і дівчини, 
ступеню фізіологічного розвитку, 
життєзих умов. Як в народі гово
рять? «Йому вже двадцять п’ять 
скоро, а він у бік дівчат ще й не 
глянув». Або інше (в художній лі- 
теоатуоі теж часто можна зустрі
ти): «Скільки вашій?» — «Та сімнад
цятий пішов». «А глянути — на ви
данні вже»...

поговорити не можу на цю тему, я 
чомусь соромлюся, а більше, я не 
знаю, як мама віднесеться до цьо
го.

Справа в тому, що в нашому 
класі навЬаїться хлопець, якого я 
не знаю, чи кохаю, чи не щось інше. 
Мені здається, що він мало звертає 
на мене уваги, але я... Коли я його 
бачу, в мене трепече серце, мені 
здається, шо я і йду не так. як слід. 
Коли я не бачу його, то в мене він 
не виходить з думки, мені здається, 
що жити без нього я не можу, але 
шо вдіяти.

...Прошу вас, порадьте, як мені 
бути, чи .може бути кохання в моє
му віці?».

Перше почуття! Яке воно чисте! 
Ще полохливе, як та рання весна з 
приморозками — боязка, свіжа, 
тільки проснулася.

Зверніть увагу, юначе і дівчино, 
на слова, що не можуть не хвилю
вати: «Коли я його бачу, в мене 
трепече серце, мені здається, що я 
і йду не так, як слід». Це те, без 
чого не може бути справжнє по
чуття — кохання, любов!

Корисну вичерпну пораду можна 
дати тільки в конкретиому випадку, 
тільки окремому юнакові чи дівчи
ні. Ось чому ми радимо звертати
ся вам за порадою ло батьків, до 
старших, які вас добре знають, 
яким ви довіряєте, і які є авторите
том серэд людей, до вчителів, що 
вивчили і пзш характер, і ваші на
міри, вашу серйозність або легко
важність.

Що, наприклад, можна відповісти 
Валентин' Н. з Кіровограда, уривок

Бути кращим, ніж був, відзначи
тись чимось хорошим, чимось по
радувати, а, може, й здивувати, 
зробити таке, що ти раніше не зро
бив би, — маємо на увазі добрий 
вчинок, — чи не це одна з найпер
ших цінностей любові! Очищення, 
надихаюча готовність. З літератури 
ви знаєте багато прикладів, коли 
великі почуття любові допомагали 
звершувати подвиги, особливо ж — 
переборювати труднощі: вже май
же мертвих — оживати, прирече-

них на загибель — вириватися з 
смертельної небезпеки, не спати 
ночами задля здійснення великої 
мети.

Тож — перше чисте почуття. Що 
тут порадити, що відповісти дівчині 
з села Розсоховатки? «Так, це ко
хання». Цього ствердити ще не мо
жемо. Бо отак — «мені здається, 
що я і йду не так, як слід», — мо
же початися і звичайне захоплення, 
яке може перерости у велике по
чуття, і яке — це залежить і від те
бе і від об'єкту твого захоплення, 
в якому ти одного разу виявиш 
щось неприємне, те, що тебе обу
рює — може згаснути, не ВСТИГШИ 
як слід розгорітися. І в цьому — 
велика складність почуття, яке не 
дає право на стандартний рецепт 
для юнаків і дівчат, опанованих та
ким почуттям.

Від одного хочеться застерегти 
категорично.

...З Поліною Михайлівною тоді 
ми були близькими сусідами. Вона 
часто з усією своєю сім’єю — чоло
віком Миколою Івановичем, сином 
Валеркою, десятикласником, і п’я
тикласницею Ірою — приходила в 
гості до Івана Яковича, в якого ми 
квартирували. Валерка — перша 
гордість. Вчився на «відмінно», зай- і 
мався спортом, від вчителів — 
тільки слова похвали, хоч і бували 
якісь окремі зауваження.

— Я знала, що вони дружать: Лі- 
да і він. Бона — така Еихована, 
батьки хороші, а вчилася як! Я 
тільки раз її бачила. Хоч і жінка, а 
відразу влюбилася, — це вона мені 
розповідає зараз Як змінилася за 
ці десять років. Посріблилося зов
сім її русяве волосся і лягла по
стійна якась задума замість колись 
живої радості на обличчі,

— Ви ж знаєте, нашого Валер
ку, — продовжувала вона, і по то
му, як вона розповідала, — з жа
лем, колись говірка — нині неохо
ча розповідачка, — я зрозумів, що 
їй через Валерія довелося немало 
пережити.
(Продовження розмови — в нас

тупному суботньому випуску. А тим 
часом юнаки і дівчата можуть відпо
відати на лист Валентини. Про зміст 
їх ми повідомлятимемо у наших ма- 
теріаліх під рубрикою <Двое»).

Перевіряється 
часом
(РЯДКИ З ЛИСТІВ).

Я згодний з Валею, шо сова запро
понувала поговорити на сторінках 
газети про кохання. Справді, ця те
ма завжди хвилювала наших юна
ків і дівчат. Та й не може не хви
лювати. Адже без кохання не було 
б житія на землі.

Що ж таке кохання? Кожна лю
дина розуміє його по-різному, у 
кожного якесь своє, єдине і непов
торне почуття. 1 тому ніяких,рецеп
тів дати неможливо А любити — 
цс прекрасно. Адже коли людина 
.побить, вона стає набагато кра
щою.

Правильно Валя пише про деяких 
батьків. І хоча таких у нас мало, 
та. па жаль, вони ще є. "Хоча і самі 
цього іноді не помічають. Але ж ди
тина з самого народження вірить у 
своїх батька і матір, вбачає в них 
свій ідеал. Як погано, коли вся її 
віра псоекреслюється неуважністю. 
Батькам потрібно більше уваги 
приділяти своїм дітям. Валя звину
вачує батьків і вчителів у тому, то 
вони «прогледіли» дівчину. І що-во
ни винні в тому, то дівчина стала 
матір’ю в шістнадцять років. Бага
то в чому воин і справді винні. Але 
ж у дівчини теж є голова на пле
чах. по лише для того, щоб носити 
хустку. Якщо вона провела з хлоп
цем два-три вечора, то ие не озна
чає, що вона у нього закохана. 
Можливо, не просто захоплення. 
Кохання перевіряється часом. І ні
коли не потрібно поспішати.

Дорога редакція, прошу тебе вка
зати на мої помилкові твердження, 
якщо вони є.

Геннадій АРХИПОВ.
м. Олександрія.

-------------------- - (і квіпіпя 1974 року ---------- 

ЗАВТРА — ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ Я

Згідно рішення Всесвітньої організації охорони 
здоров’я в цьому році цей День проходить під деві
зом: «Краще харчування — здоровіший світ».

І СИЛА, І бадьорість!.
Здавна люди зпак.-іь, що правильний режим харчування-- 

джерело здоров'я, сіїлн, бадьорості й краси. 1, треба сказа
ти, що працівники сільського господарства та харчової,про
мисловості докладають багато зусиль, щоб повнився достат
ком стіл кожної сім’ї. Однак, слід пам'ятати, що надмірне 
харчування не раціональне.

За підрахунками вчених, тривалість житія людини, хворої 
па ожиріння, на сім років коротше, ніж людний з нормаль
ною вагою тіла.

Щоб запобігти цьому, кожен повинен потурбуватись, аби 
харчуванігі Гуло унормованим, з врахуванням характеру 
роботи, індивідуальних особливостей організму, віку, кліма
тичних умов тощо.

Прнй.чіто поділяти працездатне населення на дві основні 
і рупії: від їв до 40 і від 40 до 60 років. Єдиних, суворо рег
ламентованих, правил харчування немає і бути не може, 
Але деякі загальні рекомендації можна дані.

Увечері нз варто споживати багато їжі. Набагато корисні
ше добре поснідати. Перед сном не рекомендується пити чай, 
каву, які збуджують нервову систему. Краще випити склян
ку компоту чи кефіру або з'їсти фруктів.

В обід не забувайте про суп та інші гарячі страви. Воин 
сприяють виділенню необхідних кислот і ферментів. які 
атакують «важку» другу страву, і цим самим допомзМігть 
швидше перетравити її і засвоїти. Корййно також випити 
склянку фруктового соку.

Ми звикла до триразового харчування, але набагато до
цільніше перейти на чотириразове. Бо наукою встаповдегіо. 
що при частішому споживанні по невеликій кількості^жі 
забезпечується не лише краще її засво-. пня, а іі запобглй^- 
ться зайве утворення жиру в організмі.

Людський організм щодня потребує 100 грамів білку.'Для 
нього рекомендується споживати 2 склянки молока г,40і»— 
150 грамів м'яса, корисні такой яйця. М'ясо і рибу мфнна 
замінити сиром. Який містить багато амінокислоти — метіо
ніну, що благотворно впливає на печінку і запобігає хворобі 
сепцсво-судчпної системи.

Треба стежити за тим, щоб кожного дня раціон містив 
20—30 грамів олії і 25—30 грамів тваринних жирів. До
речно нагадати про цінність маргарину. Адже не секрет, —• 
багато хто вважає ного другорядним продуктом. Насправ
ді ж він — універсальний. Поєднуючи в собі рослинний і 
тваринний жири, різноманітні вітаміни, маргарин дуже ко
рпений. Бо саме вітамінів у нашому організмі часто не ви
стачає. А це знижує працездатність і сгііікість організму до 
різних захворювань.

Слід пам’ятати, що вітамінів групи «В» багато в хлібі з 
борошна грубого помолу, гречаній, вівсяній крупах, горохо
ві та квасолі. Овочі й особливо квашенр-капуста та морква- 
багаті на вітамін «С». Тому бажано,.щоб вони були постій
но у вашому раціоні.

Отже, збереження спл, бадьорості та здоров’я па довгі ро
ки залежить від пас самих, від правильно організованого ре
жиму харчування.

головний лікар обласного Бу
днику санітарної освіти.

ФЕДОРОВА,

20.50 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час».
(М). 21.30 — Художній фільм. 
«Один із нас». (К). 23.10 —,
«На лапах республіки». ОО/
23.15 — Вечірні повний. (К*4Й^'

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» *- 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград,

вівторок

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

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

поліграфії і книжкової горіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів.- (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. «У 
світі тварин». (М). 11.00 —
Музична програма. «За листа
ми глядачів». (М). 11.25 —
«На здобуття Ленінської пре
мії». Народний художник 
СРСР Є. Моисеенко. (Ленін
град). 16.05 — Наша афіша. 
(М). 16.10 — «Партійне жит
тя». (Ворошиловград). 16.45 — 
«У боротьбі з шумами». (Кі
ровоград). 16.55 — Телефільм. 
(Кіровоград). 17.15 -- «Зустріч 
з відомими кіномнтиямн». 
(Дніпропетровськ). 18.00 —
«День за днем». (Кіровограді. 
18.15 — «Зустрічний план
Туркменської PCP — в дії». 
(М). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Кольорове те
лебачення. Телеспектакль. 
«Зпоротпіїй зв’язок». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
світу з хокся. Збірна СРСР — 
збірна Польщі. (Фінляндія). 
23.45 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00- 
Нопини. (М). 11.15 — Докумен
тальний телефільм. «Ближня 
еміграція*. (К). 11.35—« Шкіль
ний скрап». Фізика для учнів 
10 класу. (K). 12.10 — «Школа 
передового досвіду». (К). 12.40
— Концерт заслуженого на
родного хору «Десна» м. Чер
нігова. (К). 13.25 — Назустріч 
XVII з’їзду ВЛКСМ. Худож
ній фільм «Серце Бопівура». 
І серія. (К). 15.35 — Телевізій
ний документальний Фільм. 
«Тепло студентського Тайми
ру». (Норільськ). 15.55 - 
«Прихід весни». (М). 16.10 — 
«Нариси історії нашої Бать
ківщини». (М). 16.40 — «Ваш 
сад». (М). 17.10 — Кольорове 
телебачення. «Розучіть піс
ню». Л. Лядова. «Старий 
марш». (М). 17.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Тобі, юність». (М). 18.00
— Фільм-концсрт. «Дорогою 
пісень». (К). 18.30 — «Орбіта 
«Дружби». (Харків). 19.00 — 
«Назустріч V Міжнародному 
конкурсу Імені П. І. Майкоп- 
ського». (М). 19.30 — «Коло
рит». Літературна художня 
програма. (Донецьк). 20.20 — 
Концерт оркестру штабу Чср- 
поііопрапорного Одеського 
військового округу. (Отеса).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 і. 
Програма передач. (М). 9.05
— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20і
— Новини. (М). 9.30 — Ко
льорове телебачення. «$луб 
кіноподррожей». (М). 10.15 
«Мічений атом». Художній, 
фільм. (М). 11.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 12.15 —‘І 
«Мїльнрнн птахограда». .(Кі
ровоград н'а Рсспубліканіьвс 
телебачення). 12.30 — ХуДож.-
ній фільм. «Один із нас». (К).
15.30 — «На матчах претен
дентів». Шахи. (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. «Рідні 
наспіви». (М). 16.30 — «По
рідній країні». Білоруська 
PCP. (М). 17.00 — «Сільські
зустрічі». Теленарис про дві
чі Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова і його 
бригаду. (М). 17.30 — Для
школярів. «На приз клубу 
«Золота шайба». (М). 18,00 — 
«Резерви виробництва — в 
Дію». (Кіровоград). 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.30
— «Польова пошта «Подви
гу». (М). 19.00 — «Радянський 
Союз оччма заоубіжннх гос
тей». (М). 19.15 — О. М. Ост- 
ровський. «Остання іхсртпа». 
Вистава. (Ленінград). (№)• 
2I.D0 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження пнстзЗр' 
«Остання жертва». (М). 22;зо
— Кольорове телебачення.
«Наша адреса — Радянський 
Союз». (М). 23.30 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Ноннин. (К). 11.15 — Теле
фільм. «Карнавал тварин». 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Українська література 
для учнів 9 класу. Л. Україн
ка. «Лісова пісня». (К). (Мб
— «Мільйони птахограДа.» •
(Кіропог6ї|д на Республікан
ське телебачення). 12.30 -*
«Однії із нас» Художнії) 
фільм. (К). 16.15 — Кают-
компанія «Глобус». (Одеса). 
17.00 - • Па головних напрям
ках п'ятирічки». (К). 17.15 
«Пісні їиі вас». (Донецьк). 
1,8.00 —Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — До 30-річчя виз
волення Керчі під німецько- 
фашистських загарбників. До
кументальний фільм «Кер
ченська протока». (К). 19.00
— Програма «Вісті». (К).
19.45 — Дні польської культу
ри в СРСР. Концерт. (К). В 
перервах — «На добраніч, ДЬ 
ти!». (К). Програма <ЧаЗ£. 
(М). 22.30 — Тележурнал
«Старт». (К). 23.15 — «На ла
нах республіки». (К). 23.20 — 
Вечірні ііоіипін. (К).
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