
7

Рік зидання ХУ. 
№ 48 (1840).

В. І. .ПЕННІ ТА А. В. ЛУНАЧАРЄЬКНП В ГРУПІ ТОВАРИШІВ ПІСЛЯ ЗАКЛАДКИ 
|\Л1АМ ЯШНКА.сЗаїЛЬНЕІИІП ТРУД»; МОСКВА, 1920 РІК,

СЕРЕД святкових днів календаря на
шого радянського народу квітне

вий суботник став загальновизнаною 
датою. І чудовий почин пере
дових колективів московських під
приємств, — провести Всесоюзний 
комуністичний суботник в переддень 
дня народження В. 1. Леніна — викли
кав повсюди нову хвилю патріотично
го піднесення, пробудив найкращі по
чуття нашого сучасника.

їх сього.ціі продемонструвати и святкових 
колонах праці вийшли близько 230 тисяч 
юнаків і дівчат Кіровоград щиті. У 127 ти
сяч з них на грудях пломеніють значки чле
нів влкем.

Заспів зробили делегати XVII з'їзду 
ВЛКСМ від Кіровоградської області. 
Перед виїздом до столиці еони в пов
ному складі прийшли попрацювати ра
зом з усіма.

Великі плани у юні області на день 
суботника. На робочі місця заступлять 
понад 300 комсомольсько-молодіжних 
колективів промислових підприємств, 
будов, транспорту, 78 комсомольсько- 
молодіжних тракторних бригад, близь
ко 80 колективів МТФ. 1 кожен колек

тив, кожен комсомолець, юнак і дівчи-

ГАЗЕТА ВИХОДИ! Ь 3 1939 РОКУ.
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Прекрасне свято — «червона субота»/ Свято 
радісної праці. Молода Олександрія готувалась 
до нього старанно. Найперше було створено 
штаб, який сьогодні регулюватиме ритм трудово
го дня і .забезпечуватиме безперебійність ходу су
ботника. Визначено і доведено до кожної органі
зації завдання.

Яасаджуватимуіь дерева та закінчуватимуть впорядку
вання парку імені 50-річчя Всесоюзної піонерської організа
ції імені Леніна, працюватимуть на будівництві палацу 
спорту, прибиратимуть та прикрашатимуть місто учні всіх 
шкіл та училищ, працівники багатьох установ. Цс — біль
ше 10 тисяч молодих олексаіідрііінів. Вони посадять тисячі 
плодових та декоративних дерев, до 10 тисяч кущів, зберуть 
сотні тони металолому.

Місто станс красивішим. Але головне завдання 
«червоної’суботи» — праця на робочих місцях. За 
верстати та конвейєри стануть 5 тисяч комсомольців 
і молоді. З продукції, вартістю 860 тисяч карбован
ців, яку заплановано випустити сьогодні. 240—250 
тисяч будуть «МОЛрДІЖНіІМИ». У фонд п’ятирічки моло
ді Олександрі»ці перерахують більше 10 тисяч карбо
ванців, зароблених сьогодні.

До кіпця дня буде відома більшість результатів
. «червоної суботи». Поки що є цифри попередні. Але

• думається, вони цілком обгрунтовані. Бо і міськком 
комсомолу, і штаб суботника узагальнили досвід ми- 

'-•іьулих років, зробили все, щоб на свято праці-молодь 
вийшла з великим бажанням попрацювати ‘ударно, 
вийшла, розуміючи значення цього дня. Протягом 
тижня з усіх організаціях проходили міські комсо
мольські збори «XVII з'їзду ВЛКСМ — паші трудо
ві дарунки». Це були грунтовні розмови про органі
зацію робочого дня 20 квітня, про праіио па зеконом
лених матеріалах, про соціалістичне змагання під час. 
суботника, ' \ ,

і от сьогодні це змагання розгорілось. День почав
ся мі(ингамн на підприємствах та в учбозпх.закла
дах. Опісля, настроєні святково і по-бойовому, моло
ді робітники стали до своїх робочих місць. Через 
кожні півтори—дві години підбиватимуться підсумки 
праці. Учасники суботника дізнаватимуться про них 
відразу, а до кінця суботника штаби «Комсомольсь
ких проягскторіЕ» випустять фотоінформаційиі лист
ки. Досвід минулорічного суботника показав, що ці 
заходи дуже дієві.

Завершиться трудовий день па багатьох підприємствах 
теоретичними конференціями. Учасники суботника обгоио- 
ригі. результати «червоної суботи*, ще раз зпернутьси до 
ленінських думок про працю комуністичну, ночують розпо
віді иегзрлнів праці і молодик передовиків про трудові 
здобутки в п'ятирічці.

На ленінських суботннках минулих років олександ- 
-Т^ійці демонстрували зразки ударної праці. Впевнені, 

що і сьогоднішній трудовий день пройде успішно. Бо 
комсомольці дарують XVII з’їздові ВЛКСМ свої ви
робничі дарунки.

А. ГРУША, 
другий секретар Олександрійського міськкому 
комсомолу. *

на прагнуть сьогодні показати зразки 
комуністичного ставлення до праці

З конвейєрів заводу «Червона зір
ка» зійде до кінця дня 110 сівалок з 
написом «Комсомольська». Так вирі
шили молоді машинобудівники ще за
довго до 20 квітня. На попередній пе- 

тисячі молодих робітників 
Саітловод- 
штабам по

рекличці 
Кіровограда, Олександрії, 
ська, Знам'янки доповіли 
проведенню суботника про готовність 
працювати сьогодні на зекономлених 
матеріалах і сировині.

Вагомі завдання накреслили і молоді хлі
бороби області. Місце їх роботи — поле, 
ферма. Близько 400 молодих механізаторів, 
200 шоферів. 150 доярок — такий загін роз
почав сьогодні трудовий день в Олександ
рійському районі. Шістнадцять комсомоль
сько-молодіжних механізованих лапок ви
йшли на сівбу кукурудзи. А в цей час мо
лодь райцентру працює на будівництві клу
бу міжколгоспного піонерською табору 
«Дружба», учні ПТУ № І, Лі З та Олександ
рійського радгоспу-технікуму впорядковують 
частину автодороги, що проходить через 
місто.

Перелік ударних енрап на суботинку до-

повню« також участь юнаків і дівчат, піо- 
псріч і школярів в зборі металолому, озеле
ненні нашого краю. За один день з міст і 
сіл вирушать десятки автоколон з сирови
ною для металургійної промисловості. Це 
комсомольські організації промислових під
приємств. будов, транспорту, колгоспів І 
радгоспів, комсомольські і піонерські орга
нізації шкіл підправлять сьогодні понад три 
з половиною тисячі гони металолому.

В центрі всіх подій на суботник/ 
стоять комсомольські штаби. Від їх 
оперативності, діловитості залежить 
успіх ударного дня 20 квітня. І день 
цей буде успішним. Молоді трудівни
ки Кіровоградщини доб ються, щоб 
Всесоюзний комуністичний суботник на 
честь дня народження Володимира Іл
ліча Леніна став яскравим трудовим 
святом в рік 50-річчя присвоєння ком
сомолу імені вождя пролетарської ре
волюції.

22 КВІТНЯ
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
В. І. ЛЕНІНА

А. НОВИЦЬКИИ, 
другий секретар ОК ЛКСМУ, 
начальник комсомольського об
ласного штабу Всесоюзного ко
муністичного суботника.

Минула буремна й майбутню 
доба

В1П — з памп!
Він — з нами!

Він — з нами!
Ні шести часу, ні ворожа злоба 
Не спинить ідучих —

з його прапорами
В. ПОГРІБНИЙ.

За останні роки якісно змі
нилася посівна техніка, скон
струйована працівниками кі
ровоградського ГСКБ. 1 най
перше — збільшилася про
дуктивність сівалок. Досяглії 
цього за рахунок підвищення . 
швидкості, застосування біль
ших місткостей для насіння і 
добрив, поєднання операцій 
висіву насіння і внесення мін- 
добрив, збільшення ширини 
захвату. Одночасно підвищи
лася якість посівних робіт, 
різко скоротилися затрати 
ручної праці, час технічного' 
обслуговування.

КОНСТРУКТОРИ
ХЛІБОРОБАМ

Нині на зміну прийшли 
нові 

на базі зернових сівалок 
С3-3,6 і бурякових ССТ- 
12А. Та 
зом з вченими, механіза- 

спеціалістами 
спеціальностей 
над вдоскона-

машини; створені

конструктори ре

торами і 
суміжних 
працюють 
ленням посівної техніки.

Успіх при сівбі зале
жить не лише від кон
струкції сівалки і якості її 
виготовлення. На продук
тивність і довговічність 
машин впливає те, чи пра
вильно її склали і відре
гулювали, як експлуату
ють. Немало значить і 
зберігання та своєчасний 
ремонт. Все це, перш за 
все, повинні врахувати 
молоді механізатори, які 
мають ще недостатньо 
досвіду і практики в по
водженні з технікою. Ни
ні під час сівби кукурудзи 
хотілося б націлити їх на 
високопродуктивне вико
ристання машин. Сама 
такий підхід допоможе 
провести роботи в стислі 
строки. м. ножнов, . 

старший інженер-кои- 
структор Головного 
спеціалізованого
структорського бюро ; 
грунтообробних 
посівних машин.

кой

та
І

ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ - З ЇЗДОВІ

ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ—ВИКОНАЄМО!
і\омсомольці і молодь Долинського району готують вагомі трудові 

подарунки ,\\ п з'їздові ВЛКСМ. У соціалістичне змагання за високоякіс
не проведення весняних польових робіт у наіїкоротиіі строки включилися 
десятки комсомольсько-молодіжних екіпаж ів.

Па сівбі ранніх зернових відзна
чилися трактористи Василь Мітен
ко і Федір Тацяк, сівачі Віктор Бой
ко і Микола Бшпивець з колгоспу 
імені І орького. Вони щодня висі-

вали в грунт насіння гороху, ячме
ню одночасно з мінеральними доб
ривами на 14—15 гектарах при 
нормі 12.

По-ударному працювали на ланах і 
молоді хлібороби колгоспу імені Лені-

на. Найкращих показників тут добився 
колектив комсомольсько-молодіжного 
екіпажу другого відділка, очолюваний 
Д. Лихо гід. Молоді сіаальї пкн завед- 
ііінли сівбу городу па два дні раніше 
передбаченого строку.

Добре потрудилися також комсомоль- 
сько-мо.:одїж>іі екіпажі » колгоспів »Ро
дина», «Шлях до комунізму», радгоспу 
імені Карла Маркса. .

ІІипі молоді механізатори вивели 
в поле кукурудзяні сівалки. Комсо
мольці зобов’язалися у дні роботи 
'з’їзду трудитись лише з перевико
нанням норм.

С. МАТУСЯ К,
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».
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молодих девіз: по-комуністичноиуі
КІРОВОГРАДСЬНІ взут- 

тєвики візьмуть актив
ну участь в Ленінському 
комуністичному суботнику., 
В цей день 1250 чопозік 
працюватимуть на своїх

Із зекономленої

робочих місцях, е 50 — на 
впорядкуванні території.

Колектив фабрики зобо
в'язався виготовити 9700 
пар дитячого взуття із зе
кономлених матеріалів. Це 
дасть можливість внести у 
фонд п'ятирічки 33 тисячі 
карбованців. Від ветеранів 
праці не відстає і мопеді».

Комсомолки Любов Акерман, 
ударниця комуністичної праці 
Людмила Футорнюі» і молода 
робітниця ноче им ил к а ІІядіп 
Медяник — серед наііаі.іии- 
иішнх учасників соціалістично
го змагання. Комсомольці це
ху, який першим па фаориці 
ннборов знання цеху комуні».- 
тнчиої праці, вирі4інлп шігоіо- 
гигн 2770 пар взутій.(із зечо- 
номлених матеріалів) і внести 
у фонд п’ятирічки 700 карбо
ванців.

ПРАЦЮЄМО З ПІДНЕСЕННЯМ
У НАШОМУ будівельному управлінні робітники 

від новачка до ветерана схвально зустріли іні
ціативу москвичів — 20 квітня провести Всесоюз
ний комуністичний суботшік. І конкретними трудо
вими ділами вирішив кожен відзначити переддень 
104-річ.чииі з дня народження В. І. Леніна.

Сьогодні на багатьох будовах майорять лозунги: 
«Суботнику — паГпиішу продуктивність праці!» Під 
цим девізом заступили на свої робочі місця понад 
200 комсомольців і молоді нашого управління. Па 
важливих об'єктах міста нестимуть ударну вахту 
юнаки і дівчата. Комсомольсько-молодіжна бригада, 
яку очолює Лариса Стригуль, буде зводити корпус 
районної лікарні на 240 ліжок. На будівництві цеху 
нестандартного обладнання будуть зайняті 35 чо
ловік. Ще задовго до сьогоднішнього дня вирішили: 
зароблені на суботнику гроші перерахувати у фонд 
дев'ятої п’ятирічки. Внесок нашого управління за 
попередніми підрахункам»! повинен перевищити тися
чу карбованців. А настрій у всіх — попрацювати 
так, щоб збільшити що цифру.

В. СКАЛА, 
електромонтер, член комітету комсомолу БУ 
№ 1 тресту «Олександріяважбуд».

м. Світ.іоподськ. Фото В.ПА СУБОТШІК!

ЯК СУМЛІННЯ ВЕЛИТЬ
наш 
респондент.

A. ПЕЧЕІіЮК, 
громадський ко-

ІНТЕРВ’Ю З БРИГАД И РОЛІ

їх — десятеро. Комуністи — 
Анатолій Бабич і Юрій' Масузен- 
ко. Перший — бригадир, другії;! —- 
групкомсорг. Решта — комсомолі», 
ні, випускники профтехучилища. 
Нині це один з кращих комсомсль- 

••С1:КО-МОЛОДІЖНИХ колективів ком
бінату < Кіровоградважбу.ч». Юна
кам і дівчатам з бригади А. Бабича 
доручили зводити комбінат «Рем- 
г.обуттехіїіка».

— Як жив>ть і працюють члени бри
гади в рік 
Присвоєння 
Леніна? —
Г.'уься наш 
БАБИЧА.

— Наша мета- вчитись працювати по- 
.тсіііпськи, повсякчас тіідшнцу вати спої 
лні.і іія і майстерність, відч, вати висо
ку відповідальність за доруч.ну справу. 
Так велить нам nu.ua кочсомотьсььа 
ссиість. Соціалістичні зобл.і'і анпя ен- 
ьсііаємо па почат.іу грудні’, зекономи
мо 10 тисяч штук цегли, 13 кубометрів 
резчиву.

святкування 50-річчл з дня 
комсомолові імені В. І. 

з таким зіііінтаиі.ям зпер- 
кореспондент до АНАТОЛІЯ

Щоб бути першими в зма.аі'ні треба, 
в; і'чайпо, настійно тНдпищутати сг-но 
мгйстерність. І ту г нам велика иідмоіа 
♦- наставництво. Більш досвідчені до- 
і’смагаюгь молодшим: Меі;)> Медяних
— ііатаїгі Цурпковіїі, Юрій Мпсузенко
— Василеві Бузіновськему. Микол: Ле
син — Миколі Дубовому. 'Гр і члени на
шої бригади підвищать свою кваліфіка
цію ще на один розряд, три — закін
чать навчання у вечірній школі. Ми з 
Юрієм готуємось до вступу н будівель
ний технікум...

Як член обкому .’ІКСА’У, А і а то
лі й Бабич часто буває в інших 
комсомольських органі/аіиях бу
дівельних управлінь міста, виру
шає на риштування новобудов ра
зом з комсомольськими прожек
тористами. 1 ноіо завжди турбу
ють проблеми, іг.о заважають бу-

дівельннкам працювати швидко і 
якісно.

— Нерідіо нам загримуюіь постачан
ня розчину, одержуємо 1'11 ЬКОНрібіІІ 
матеріали. Це ИПЛІП.ЛЄ іів р»іім праці Л 
потім доводиться її Х'ІІІЬІЬ і и • • звідси і 
низька якість.

— А як працюватиме бригада 2« миг
ни, в день «червоної суботи»?

— Кожен-член Лрі’гадн мас за .-.»liny 
пск-тестн вісім квадратних метрів пере
городок. Зробимо по дванадцять. 1 та
кий темп буде надалі, зокрема в день 
роботи XVII в’їзду В.'ІКЛ-М.

День за днем. Бригада молодо
го комуніста Анатолія Бабича що
зміни рапортує:

— Завдання виконано достроко
во. Є зекономлені матеріали.

1 все зроблено на совість. Як і 
обіцяли.

в»
НА ПРИЗ ГАЗЕТИ «МК» «ПЕРШІЙ ТРИТИСЯЧНИЦІ Kl РОВОІ РАДИШ НИ»

0 АКІНЧИЛОСЯ обіднє 
доїння, а доярки не 

-розходилися, чекали ви
хідну тоїо дня Надію Го
ворун.
. Заоїдз'ючий іреіім відділ-, 

ком колгоспу імені У.'ІЬЯНО- 
'на Іван ФедороіОіч Тома- 
шевсьмій, коли зібралися! 

.всі, попі домив:
— Декілька 

"діичпта, ми
Надіто. Вона 

.кварталі надоїла на кожну 
корову по 1216 кілограмів 
молока. Німо н Голованів- 
сььому районі не добийся 

■ крайніх показників. А зараз 
ми дізналися, що Надія 
стала переможцем у зма
ганні серед молодих доярок 

.області.
Комсомолки Ганна 

Цвігун, Надія Брижагюк, 
Лідія Баланюк, Валенти
на Тимошина щиро по
здоровляли групкомсор- 
га ферми, розглядали 
щойно вручений Н. Го
ворун приз «Першій три
тисячний Кіровоградщи- 
ни». Згадали і про свій 
наказ Надії — розповіс
ти на районній комсо
мольській конференції 
про те, як включилися 
минулого року у кон
курс, як участь у ньому 
допомагає добиватися 
високих надоїв і дати

дніїї' тому, 
поздоровляли 

в першому

слово делегатам: х-ось 
з них, членів комсомоль
сько-молодіжної, обо- 
6 язі'.сво володітиме цим. 
призом.

Слова дотримали, хоч 
і не сподівалися зробити 
цього у першому 
талі, 
січні 
мольські збори і повідо
мила, що на сусідній 
фермі сутужно з корма
ми. «Потрібно поділити
ся, — запропонувала, по
думавши, що за приз до
ведеться боротися вже в 
другому кварталі. — Бу
демо, дівчата здобрюва
ти корми, робити міне
ральну підкормку. Да
вайте вирішувати разом. 
Та допомогти сусідам 
потрібної. Знали, на що 
йшли доярки, але пого
дились.

Розпочалася трудова біо
графія Надії Говорун два
надцять років тому, як за
кінчила семирічку. Б усьо
му приклад брати із стар
шої сестри. Неабияким ус
піхом було іолі надоїти по 
3002 кілограмів молока на 
кожну корову. Надія досяг
ла нього рівня і здивувала 
багатьох... Повернулася як
раз на ферму літня доярки 
Антоніма Смуток, «Беріть

квар-
Зібрала Надія в 
дівчат на комсо-

мою трупу, — запропонува
ла Надія, — я нову pot- 
дою». Наорала групу, а не
вдовзі tunny перейшла три-' 
тисячний рубіж. У 1971 рої.і 
ііадію іонорун прийняли и 
нарі.ю, і тоді ж пат вроди
ли орденом «Знак Поша
ни». Близько 1 тисяч ьі.то- 
іраміг. .молока на кожну ко 
рову надоїла вона минуло
го року, і за успіхи у Все- 
сої-ззно.му соціалістичному 
’.наганні була нагороджена 
орденом Трудової о Червоно
го Прапора.

Змагається Надія із 
комсомолкою Ганною 
Цвігун, яка теж зобов г,- 
залася надоїти на коро- 
еу по 4 тисячі кілогра
мів молока. І Ганна і На
дія підписали також до
говір на трудове супер
ництво із молодою дояр
кою саого колгоспу Ва
лентиною Гіарахонько, 
яка минулого року по
долала чотиритисячний 
рубіж, увійшла в десят
ку кращих молодих 
доярок області.

II а фото: приз 
«Молодик комунар» 
іній т рнтіїсячіїиці 
градшнни» у НАДІЇ
РУН (зліва) із колюсну іме
ні Ульянова Голованівського 
району. Подрупі-комсомол- 
кн НАДІЯ БРИЖАТЮК та 
ЛІДІЯ БАЛА11ЮК вітають 
груїгкомсорі а комсомоль
сько- молодіжного колекти
ву МІФ із успіхом.

ночаль-

газети
• ІІср- 

Кіропо- 
I Ове-

Фото Ю. Лі ВАШ НИКОВА.

ЩОБ краще збагнути стан справ на ре
конструкції Сальківського цукрозаво

ду, оголошеній ударною комсомоль
ською будозою,—найкраще потрапити на 
оперативку, яка щодня відбувається в ка
бінеті директора підприємства Данила 
Акимовича Сакала. Збираються
ники всіх дільниць, що ведуть роботи ра
зом □ генпідрядником — Побузьким уп
равлінням комбінату «Кіроеоградважбуд», 
та замовники — з боку адміністрації за
воду. Розмоза тут кожного разу коротка 
й ділова.

Проте фотографією однієї такої вироб
ничої наради екхопити всі деталі й под

робиці будівництва просто неможливо. 
Ситуація змінюється чи не щоднини.

...Начальні'!, дільниці Суді вел і. но- монтаж його 
Управління Лі 125 Віталій За.тіско звітує про 
виконання от ягу ройїг на'своїх ді.’іяпюіх. і :і 
являється, щеб виконати денну норму, ще тре
ба закінчи'.: кладку сті.ч для хімводоочистьи. 
В свою «с-ріу Ь1т,..;і Заліско незадоволенні): 
СУ-200 т:сста,'їч .х неякісною продукцією, псу 
ються мста.юі.они>р;.і ції. 7ут же .<>‘лоьязун>:ь 
лою підготувати де >і про комплектність цих 
виробів — винні ('удути і.ідпошдати. Начальник 
дільниці ьУ-i.-j л .«іл.щп.» . занотовує всі о:р;- 
хи до заіпкіп ка. Ь.;а:ю, що иислівае, і недолі
ки неї айво буду і. .тіхиїдонаиі.

А вже зав’язалась дії кусія між Василем 
Петровичем < иіренком. що представляв СУ-26С, 
та механіком Іваном Микитовичем Бойком. В 
чому суть її? Станцію підйому сировини по 
акту Василі. Петрови і вже повинен здати, а 
насправді іце не не ішли, показують пальцем ’ 
на механіка — він, мовляв, винен, не видав 
нам поірібної кількості .матеріалу...

Не придатні для тракту подачі лотки, 
не довезли плити, електроди обіцяють 
Дати аж увечері. Начальник комплексу

Мель- 
збирв- 
будів- 

_ заван
таження, щоб працювати на реконструк
ції у дві зміни.

1 от u цьому, на перший погляд зданалось би, 
хаосі розмов і жестикулювань виразно просту
пає ділова струна, то спрямовує сбгопорсння в 
потрібне русло, скорочує висловлювання, обри
ває пусті фразі-, і, врешті, вупиііяе увагу при
сутніх на договорі про соціалістичне змагання 
між працівниками Сальківського пукрозаиоду і 
комбінату «Кіровоградиажбуд», Фактично, це 
ряд втаємозобоз’язань генпідрядників і замов
ників, з якого «випадають» кілька 
підійшли строки виконання. Що 
зараз — значить перекладати на власні плечі, 
крім відповідальної майбутньої, і ношу сьогод
нішніх днів, 
ність може 
гаре.м...

Попри всі 
лектнвн, які 
їх можна н 
бітників.

Цікавим було знайомство з таким, уже 
відзначеним у «Блискавці», колективом 
теслярів-бетонників шостої дільниці Пет
ра Чабанюка. Бригадир, споважнілий, ши-

реконструкції Василь Миколайович 
ник дзвонить в Кіровоград, завтра 
ється в Запоріжжя. Адміністрація 
ництва ще раз переглядає робоче

роколлечий, говорить нелоспіхом. Буді- 
вельником стає 23 роки тому, одразу ліс- д 
ля служби в армії. Сам висловився з і 
міхом про це, назвавши власне життя 
«кочовим». Будов-і, як вес: и, змінювали 
одна другу, до спецівки звик як до влас
ного прізвища.

Найбільше в пам яті останнє — Побуж
жя. Будівництво феронікелевого комбіна
ту проводив від початку й до кінця. 0 
трудовій книзі — лише подяки, що по- 
з -ачили сумлінну працю.

В Сальковсму Петро Мусійович підби
рав бригаду на місці, 
цям, вчив найчастіше 
роботою. Спеціально на навчання не роз
женешся, — часу обмаль. Методи? Його ;

І

Jr
♦ ТЕС!

пунктів — 
ж. зволікати

Тривожно стає тому, що ия сукуп- 
ішявіїтіїсь надалі непосильним тя-

недоробки на реконструкції в ко- 
нправляються з виконанням норм, 

авести як приклад для інших ро-

Допомагав хлоп- 
безпосередньо за

АДРЕСА—
€АЛЬКОВЕ»

• НА УДАРНІЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКІЙ БУДОВІ

!

обличчя знову просвітлює усміх. Згадує, 
ніби для себе. Велосипед ще раз не до
велось придумувати. Казав хлопцям, що 
найліпше і, водночас, просто— роби так, 
як я.

Всього бувало. А тепер колектив — один з 
кращих а шостому управлінні. Всі десять бу
дівельників швидко й вміло виконують бетонні 
й теслярські роботи, в'яжуть арматуру. Відзна
чали вже хлониів — Іллю Чебана. Анатолія Ко- 
місарчука. Самі ж комсомольці бачили спочат
ку: коли приїхали — все ніби було невпопад, 
настрій пропадав. А тепер колектив здружився, 
пройшов трудовий гарт. Згадують, як на два 
дні раніше строку виконали завдання — підго
тували фундамент під колони металоконструк
ції) і вловного корпусу, «серця» заводу. Вчасно 
здали фундамент і під турбогенератор...

Щодня приїжджає молодь на рекон- 
струкц’ю Сальківського цукрозаводу, по
повнює згуртований загін будівельників. 
Є чим зайнятися в позаробочий час. Член 
корпункту нашої газети інструктор Гайво- 
ронського РК ЛКСМУ Микола Сосонський 
розповф, як організували тут бібліотечку
— комсомольські організації шкіл району 
зібрали книги і передали в подарунок"^ 
молодим на будові.

А молоді будівельники
листів до рідних

— «Салькове».

на конвертах 
пишуть зворотну адресу

спецкор
Г айворонськнй

А. НЕЧИТАЙЛО, 
«Молодого комунара», 
район.

nu.ua


40 квітня 1924 року

ТТГ АЛКИИ відгук у комсо- 
* А мольців і молоді нашого 

району знайшов зейлик мос- 
кеичів — зробити «червону 
суботу» днем аисокопродук- 
тивної праці, чонад 13 ти
сяч молодих виробнични
ків, колгоспників, службов
ців, школярів стали сьогодні 
до верстатів, вийшли на по
ля, впорядковують вулиці се
лищ. Нинішній день став 
справжнім святам комуніс
тичної праці.

Оіііонпз частина молодих ро
бітників првцюе на своїх робо
чих місцях. 60 комсомольців цук
розаводу ремонтують обладнан
ня. Вони вирішили виконати за 
зміну півтори норми. Комсомоль
сько-молодіжний мсхвкізовгний 
•■гін рнйолного відділення «Сіль
госптехніки» зобов'язався перс- 
везтн і розкидані на полях кол
госпу імені Карла Маркса 203 
тонн органічних добріш, перевез
ти до- складу цього господарства 
120 тонн мінеральних добрив. Всі 
члени коленінву працюють на 
зекономленому паливі, вир. ины н 
яцкокатн завдання на 130 про- 
мептів. а. молоді трактористи Ви- 
<і:ль Міхпо, Миколк Федоренко, 

‘ Леонід Дворницький, Михайлб 
Гайпов — на ію.

Понад три тисячі мо
лодих колгоспників ви
йшли на весняне по
ле. Члени комсомоль
сько-молодіжних трак
торних бригад колгос
пів «Дружба», імені 
Жданова, імені Шев-

чекка приступили до сівби 
зернової кукурудзи і посі
ють цю культуру на площі 
понад 400 гектарів. Молоді 
механізатори інших госпо
дарств готують грунт для 
сівби качанистої, сіють куку
рудзу на силос. Значна час
тина юнаків і дівчат переби
рає картоплю на овочесхови
щах господарств.

Молоці доярки району підтри
мали почни членів ксмюмо.и,- 
сько-молодіжвої МТФ колгоспу 
ІмеїЛ Фрунзе (групкомсорг Ніна 
Гудоонч) — ознаменувати «чер

„МОЛОДИЙ КОМУНАР** З епюр

Слухачі університету комсомольських кореспондентів 
повідомляють:

ЛИШЕ
ПЕРШИМ
КЛАСОМ

суботу» високопродуктив
ною працею, здати молоко ви
сокої якості.

Значний обсяг робіт вирі
шили виконати школярі. Во
ни посадять близько 50 тисяч 
дерев і кущів, у Рівному, 
Комишуватому, Глодосах, 
Новоукраїнці старшокласни
ки закладуть алеї, парки. Уч
ні також зберуть 
150 тонн металевого брухту.

Зароблені лід час суботни
ка комсомольцями 
дю кошти, близько 
карбованців, будуть перера
ховані у фонд дев'ятої п’яти
річки.

з комсомолом

і вивезуть 
брухту.

і молод-
10 тисяч

В. ЛУГОВИН, 
інструктор Новоукра- 
їнсьііого райкому ком
сомолу.

3 нетерпінням чека
ють «червоної суботи» 
комсомольці та піонери 
Диківської середньої 
школи Знам'янського 
району. Вже визначено 
фронт робіт. Десяти
класники, наприклад, об
ладнуватимуть спортив
ний майданчик, оброб
лятимуть шкільні ділян
ки, виступлять з концер
тами на трьох колгосп
них тваринницьких фер
мах. Зараз вони впоряд
ковують парники.

Не відстають від стар
шого брата — комсомо
лі? — і піонери цієї шко-

ли. Вони працюють на 
колгоспному полі. Цю 
ж робоїу виконувати
муть і в день суботника,

Л. ТИТАРЕНКО, 
учениця десятого 
класу.

НЕ ЧИСЛОМ,

ні норми не менш, як на 
125—130 процентів.

С. ФЕ НЕН КО. 
начальник шта
бу «Комсомоль
ського прожекто
ра» Братолюбів
ського відділення 
«Сільгосптехніка» 

Долииського райо
ну.

і

А ВМІННЯМ
наша комсо- 
організація і 
до мйлочи-

— Хоч
мольська
належить
сельних, — сказав Її ва
тажок, токар Володимир 
Маслов, — те це не Ста-

На будівництві 
дюсш

ДобіИНСЯ сьогодні, в день комуністичного суботника, 
найвищої продуктивності праці, здані молоко дише 
першим класом з найменшими затратами праці — так 
вирішили члени нашої комсомольсько-молодіжної фер
ми. 1 в правилах у нас від слова не відступати. До 
молокоприймального пункту відправимо. ЗУ центнерів 
молока. А в перервах між доїнням і годівлею комсо
мольці посадять біля корпусів дерева, побілять примі
щення, тин навколо тваринницького містечка.

Комуністичною працею нинішній день відзначать всі 
трудівники ферми.

ш ї^/'.

І. І

R. МАСЛОВА, 
групкомсорг комсомольсько-молодіжної ферми 
колгоспу «Перше травня» Маловнсківського 
району.
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не перешкодою у вико
нанні тих завдань, які 
запланували ми на день 
суботника.

«Червоній суботі» — 
гідну зустрічі» — так ви
рішили 
зборах, , і 
2 квітня, 
Братолюбівського відді
лення «Сільгосптехніки».

В цей день всі 
працюватимуть на своїх 
робочих місцях. Було 
прийнято зобов'язан
ня — виконати свої змін-

HÖ 
що

загальних 
відбулися 

комсомольці

ВОНИ

«Всі — на субот ник!»— 
з таким закликом до 
всіх школярів міста Кі
ровограда звернулись 
учні середньої школи 
№ 5. Вони в цей день 
працюватимуть на вули
цях і в скверах міста.

З великим ентузіаз
мом зустріли учні за
клик дев'ятої школи по
працювати на будівни
цтві спортивного комп
лексу. Так і вирішено: 
двісті наших старшоклас
ників візьмуть участь у 
будівництві, решта — 
працюватиме в сквері 
імені Шевченка. Піонери 
в цей день збиратимуть 
металолом і макулатуру.

А. МАРКЕВИЧ, 
учениця восьмого., 
класу СШ № 5 м. Кі
ровограда. .

ЛЕНІНСЬКА 
ВАХТА

В Кіровограді, неподалік 
від р'ічки Інгул, стоїть ста
ровинний млин. З давнини 
текли сюди пшеничні рі
ки, щоб стати хлібом. Але 
якось стався такий випа
док, що його всі пам'ята
ють і до цього часу. Йшов 
шостий рік Радянської вла
ди. Напередодні першого 
травня робітники мпина 
зібрались в дворі, готува
лися до святкової де- 
монстрації. Хтось з них 
запропонував вибрати Во
лодимира Ілліча Леніна 
почесним вальцювальни
ком. Проголосували. Од
ноголосно. З тим і на пер- 
шотрааневу демонстрацію 
вийшли.

Про події тих років міс
цева газета «Красный 
путь» писала 4 травня 
1923 року: «Загальні збо
ри робітників млина... пос
тановили вибрати товари
ша Ленінз почесним валь
цювальником, а його зар
плату віддавати для роз
витку повітряного флоту. — 
Крім того, робітники по
становили перед КОЖНИМ 
святом одну годину від
працювати понад норм/. 
А зарплату також відда- 

і вати для розвитку авіа
ції».

В облдаржархіві зберіг
ся рахунок Володимира 
Ілліча, позначений черв
нем 1923 року. В ньому 
значиться зарплата 642 
карбованці 40 колійок.

Минали роки. Ленінська 
вахта стала традицією. 
Гроші з рихунеу Ілліча 
підкладались на стратоста
ти та літаки, на яких літав 
Валерій Чкалов, на перші 
ракети, які в той час підні
мались лише на 300 мет
рів на землею...

Коли я сьогодні вдив
ляюся в портрети космо
навтів. то бачиться мені не 
тільки Байконур, але й ста
рий млин в Кіровограді... 
А ви самі ніколи не звер
тали уваги на те, що пше
ничний колос нагадує 
спрямовану в небо раксгу?

О НАГОРИМО, 
директор Кіровоград
ського обласною дер
жавного архіву.

==яе=в₽*ясвуи v ■лл’п виііг —і ст-мм» и и ія ■ ні ■ — і—

О ІСТОРІЇ людства Володимиру Іллічу 
Леїйну — творцю Комуністичної пар

тії Радянського Союзу, основоположнику 
першої в світі соціалістичної держави на
лежить видатна роль. Ного ім’я відоме в 
усьому свігі. —

Ленін —■ основини із бягаточнсельнмх 
псевдонімів Володимира Ілліча, став ного 
ДРУЦШ Нрі і:- під яким він і ввійшов 
у світову і сі :>г. і. о. В незакіпченій автобіо
графії в травні 1917 року він свідчив: 
«Звуть х-.ене Володимир Ілліч Ульянов»’,

1 Іеобхі,шість у псевдонімах Володимир 
Ілліч іядічь уже на перших порах своєї 
революційної діяльності. На початку на
шого століття шеф московських жандар
мів Зубаїов д -шості своєму начальству, 
то ? більшого за Ульяпова зараз в рево
люції нема нікого» і пропонував «зрізати 
то голову з революційного тіла».

В Росії і в еміграції Володимир Ілліч 
вимушений б\ в ховати своє справжнє прі
звище від поліцейських шпиків — царських, 
німецьких, австрійських та ін. Викорис
тання псевдонімів допомагало йому вести 
політичну, організаторську, теоретичну і лі

тературну роботу. 1 до 1917 року його 
знало більше під псевдонімами, ніж під 
справжнім прізвищем Ульянов.

Зараз відомо понад 150 псевдонімів, 
якими користувався Володимир Ілліч про
тягом своєї революційної діяльності. Се
ред них партійні клички, літературні псев
доніми і видумані імена на документах, 
якими доводилось йому користуватись з 
метою конспірації. З партійних кличок 
нанвідомішою була «Старик». Гак моло
дого 23-річпого революціонера називали 
ного товариші но партії. В 90-і роки ми
нулого століття цією партійною кличкою 
почали називати всю групу революцій
них марксистів, очолюваних Леніним.

Багато псевдонімів Ленін використову
вав один — два рази, деякі частіше. Але 
були й такі, до яких він звертався часто. 
Першим літературним псевдонімом Лені
на був «К. Тулій», яким в 1895 ропі вій 
підписав свою статно «Економічний зміст 
народництва і критика його в книзі п.

Я ПРОНЕСУ ЇХ
Туг все його,
Тут ьсе до болю наше---
Від тих ідей, якими Ленін жив, 
До котелка, е якому кашу 
Варив Ілліч на озері Розлив. 
У цих кімнатах я тамую подих. 
Здається, двері скрипнуть — 

і сюди 
Зайде Ілліч, як сотні раз 

заходив,
В руці кашкет зім явши, 

як завжди.

Струве». До цього псевдоніма Ленін звер
гався протягом кількох років.

Одним із ноширецих був «Ільїн»; під 
цим іменем Володимир Ілліч надрукував 
свою відому працю'«Розвиток капіталізму 
в Росії»

Що стосується псевдоніма «Ленін», то 
вії* уперше з'явився в грудні 1901 року в 
журналі «Ззря», де буа Надрукований по
чаток статті «Аграрне питання і «крити
ки Маркса». В 1902 році з виходом у світ 
книги < 1 Цо робити?» цей псевдонім став 
основним псевдонімом Володимира Ілліча.

Чому він в:ддав перевагу саме' цьому

ПСЕВДОНІ
ІЛЛІЧА

псевдоніму, відповісти важко. Ми миємо 
поки що лише одне джерело. І Іа весні 
1924 року співробітники редакції газети 
Московського комітету партії «Комячей
ка» попросили II. К. Крупську розповісти, 
як виник цей псевдонім. 16 травня того ж 
року в № 10 цієї газети з’явилася така 
відповідь Надії Костянтинівни: «... Я не 
знаю, чому Володимир Ілліч взяв собі 
псевдонім «Ленін», ніколи ного про не не 
питала... Напевне, псевдонім вибрано ви
падково... Не думаю, що Володимир Ілліч 
надавав особливого значення псевдоніму».

Те ж говорив і молодший брат Леніна 
Д. І. Ульянов.

До Жовтневої революції Володимир Іл
ліч часто підписував свої твори «Н. Ле
нін». За кордоном ні ініціали розшифро
вували, звичайно, як «.Микола Ленін». Ці
каво, що в 1921 році знаменитий аііглій-

КНИГИ 111*0 ВОЖДЯВСЮДИ...
І хоч який він зайнятий не буде, 
Для мене знайде кілька 

теплих слів.
Я збережу, я пронесу їх всюди, 
Як все, що він нам заповів, 
За те, що час Комуни

вже близький, 
Я вдячний Леніну любов ю 

сина.
...На гомінливі вулиці Москви 
Виходжу я,
Окрилений і сильний.

В. ГАНОЦЬКИЙ.

«Тобі про Леніна» — так 
називається одна з книжкових 
виставок, які колектив облас
ної бібліотеки імені Аркадія 
Гайдара організував до 22 
квітня — Дня нам’яті вождя 
революції. Юні кішголюбп змо
жуть ознайомитись з книгами, 
які розповідають про життя і 
діяльність Ілліча і з виставок 
Ми Леніна носимо ім’я»,

'і

ськпй письменник Бернард Шоу підніс 
В. І. Леніну свою книгу з таким дарчим 
написом: «Миколі Леніну, єдиному дер
жавному діячу Європи, який володіє та-, 
лапгом, характером і знаниями, що відпо-: 
відають його відповідальному положен
ию». '

У другій час ги ні довідкового тому до 5 
видання Повного зібрання творів В. 1. Ле
ніна опубліковано покажчик псевдонімів 
Володимира Ілліча. До нього включені 
псевдоніми, названі ним самим, а також 
ті, якими він підписував статті, листи, до
кументи і матеріали. За кожним з них 
стоять яскраві сторінки життя і діяльши 
сті вождя міжнародного робітничого кла- 
су І ВСІХ трудящих.

М. МИХАЙЛОВ, і 
ЛІНІ. І

«Живуще ленінське слово зву
чи гь сьогодні, як і вчора».

Відвідувачі бібліотеки взяли 
участь у циклах ленінських 
читань, які проходили у біб
ліотеці. Для старших читачів 
такий цикл завершився ран
ком «Ленін і ленінці», в Як0" 
му взяли активну участь пяти- 
класнпки Кіровоградської се
редньої школи № 5.
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(Закінчення розповіді про взаємини 
Валерія і Діди).

« Буду чекати»»
те-

важ-
На-

— Батько викликав Валерія 
пеграмою. Написав: «Матері 
ко». Мені дійсно було важко, 
ступного дня він прилетів літаком. 
Як зайшов — яз плачем на нього. 
«Тепер й інститут пропаде», — 
плачу. Зізнався у всьому.

А Микола Іванович наказав йому 
одразу дати телеграму в інститут, 
що затримається. Другого дня вони 
з батьком виїхали в Ростов. А ще 
через два батько повернувся сам. 
Валерій з Ростова поїхав прямо на 
Київ, Ліда ні на що не згодилась — 
ні розписатися, ні весілля справити, 
ні приїхати додому. Замість весіль
ної радості в нашому домі посе
лився траур. Ми були вбиті...

Від батьків Ліди Поліна Михай
лівна дізналася пізніше, коли наро
дилась дитина. Валерія викликали 
телефоном і повідомили про це. 
Другого ж дня він був у Ростові, 
пішов до Ліди з квітами. Його чека
ла, на жаль, холодна зустріч. На 
багато записок Ліда відповіла од
нією короткою: «Вчись собі спокій
но. Я не буду тобі заважати...»,

— Як приїхав на канікули — хо
див очманілим, — закінчувала По
ліна Михайлівна. — Не відповідала 
йому Ліда. «Поїдь», — просила йо
го, а він мені «На коліна ставати?..», 
А через півроку Ліда вийшла заміж 
за набагато старшого від себе — 
інженера. Я все знала, бо ми ради
лися з батьками, так хотіли, щоб 
між Валерієм і Лідою 
стала... Він уже був 
на третьому, як во
на стала йому писа
ти. На канікули по
їхав у Ростов і звід
ти прислав телегра
му, що приїдуть з 
Лідою. Батько ви
кликав його до те
лефону 
негайно 
мому. 
серйозно. «У них. — каже, 
пиво, склалася сім’я, треба р 
себе в руки, вона може ще не по
думала, як слід». Та Валерій став на 
своєму.

Як я 
їй, що 
вийшла 
ралася. 
збожеволів, 
знання почав сперечатися, попріка- 
ти, а як поїхав — рідко писав! Піс
ля одного листа вона схопила Юр- 
на внучка нашого, і пішла до своєї 
матері. Поїхала знову 8 Ростов. 
~ільки Юрка мати не віддала, по- 
гім ми його забрали, доглядали 
майже півроку. А через деякий час 
зона за ним приїхала. Ми думали 
есе якось обійдеться, а як забрала 
Юрка — відчули негоже. І справді, 
згодом від батьків дізналися, що 
здруге вийшла заміж...

А Валерій після четвертого кинув 
навчання, їздив на Північ. Два рази 
одружувазея. Першої і не бачила. 
А друга ще нещодавно написала 
листа, що коли ми не повернемо до 
неї Валерія, вона подасть в суд на 
аліменти...

— Як же навчання? Так і не за
кінчив? — питаю.

— З горем пополам — заочно... 
Ще я дізнався, що Валерій змі

нив кілька місць роботи, що спро
бував і в Ростові працювати, що і 
в новій сім’ї (це вже була, по суті, 
третя сім’я) Ліда не мириться: 
нещодавно вона приїздила до ма
тері з маленькою дочкою.

— А Валерій був у відпустці, 
•дома господарював. Ліда, вияв- 

| ляється, приїхала в той день, коли 
І від'їхав він на роботу... Може б 

стрілися, — чую тихе Поліни Ми
хайлівни з якоюсь надією. — А, мо
же, й добре, що не зустрілися, — 
вже із задумою. — Поїхав. Боюсь я 
за Валерія. Ніколи він у нас не при
лучався до спиртного. Ви ж знаєте 
нашу сім’ю. А це я занепокоїлась. 
Знаєте, нічого не хочу сказати, а 
не сподобалося цього разу, як він

і наказав 
приїхати поки 

Він поговорив

до неї охочий, до пляшки... Може, 
це мені здалося. Ми так вже за 
нього попереживали, та й зараз 
життя не влаштоване. Ми ж так ві
рили, що буде щасливим. Усе від
давали. Не знаю, що трапилося...

Я пам’ятаю, тоді не сказав Поліні 
Михайлівні чогось заспокійливого. 
Мовляв, усе влаштується, 
глибоко вразила розповідь 
хлопця, якого я знав. І я на 
щання пообіцяв неодмінно
до них. їака нагода трапилася. Ми
кола Іванович, навпаки, розповідав 
мало, як і буває це у чоловіків, але 
я відчував, як ніяково цій людині, 
ніби все, що сталося, було великою

Мене 
цього 

про- 
зайти

злагода на

з ним
— мож-

ВЗЯ1И

леліяла Ліду. Ми простили 
відцуралась тоді Валерія, 
заміж. І вона у всьому ста- 
А Валерій, навпаки, неначе 

Перед від’їздом на на-

ф Останній матч рознграту 
кубка Всесоюзної ради доб« 
роїФіьинх спортивних това
рне і в профспілок з боксу в 
своїй зоні кіровоградці прове
ли в спортивному залі заводу 
«Червона зірка», їх суперни
ком була збірна команда Ки
ївської обласної ради проф
спілок.

Па ринг вийшли боксери 
першої щонайлегшої вагової 
категорії кандидат у майстри 
спорту Євген Бєльськнй (Ки
їв) та кіровоградський першо
розрядник Олександр Грпзо- 
їлазов. По очках судді відда
ли перевагу киянину. У дру
гій щонайлегшій вазі зустрі
лися кандидати у майстри 
спорту Вячеслав і'утковськпй 
(Київ) та паш земляк Михай
ло Грушевськнй. Сильнішим 
виявився Грушевськнй. Пер
шорозрядник Віктор Григорен
ко одержав перемогу над ки
ївським майстром спорту Ми
колою Опанасенком (най
легша вага). Майстер спорту, 
неодноразовий призер пер
шості України Михайло Шко
да (Київ) приніс своїй коман
ді два очка за перемогу над 
першорозрядником Олександ
ром Юдіпим, кандидат у 
майстри спорту Василь Ли
сенко по очках переміг кияни- 
па Леоніда Потруху (перша 
папівсередня вага).

Майстер спорту кіроаогра- 
дець Михайло Литвинов за 
явною перевагою (два очка) 
здобув перемогу над Василем 
Петренком. Па пі »важковаго

Чи не вважала вона це найбільшою 
ганьбою? І від інституту відмови
лася з тієї ж причини. Підтверд
ження цьому: у важку для себе 
хвилину Ліда їде до сестри, де дів
чину, по суті, врятовують. Але по
чуття, воно врятоване?

Ліда відштовхує від себе і батька 
дитини — Валерія. Може, тому, 
що він не залишився у місті з нею 
і вступив до політехнічного. Мов
ляв, він за неї не переживав, такий- 
сякий. А можливо, Ліді шкода ста
ло цього здібного, гарного хлопця, 
і вона вважала, що сім'я стане йо
му на заваді.

А, вірніше всього, Ліда 
готова до сімейного життя 
відбувалося для неї ніби 
вчорашня випускниця ще 
рилася з тим, що вона не 
дісна, безтурботна студентка, май
бутня вчителька, а заклопотана ма
ти. Що мрія, яку стільки років пле
кала, відлетіла якось враз. І що ви
нуватець цьому він, Валерій. Як же 
тут подати йому руку?

Згодьтеся, у сімнадцять і вісім
надцять ми менше всього думаємо 
і дбаємо про заміжжя, одруження. 
Ми бачимо себе майбутніми піло
том і інженером, машинобудівни
ком і машиністом, агрономом і ар
тисткою, геологом і конструкто
ром, вчителькою і медсестрою. До 
цього, перш за все, 
потім хочемо бачити 
друга — вірного, 
гарного, веселого, щирого, 
так?

Перед Лідою і Валерієм після їх 
вчинку життя поставило все інакше, 
спочатку — друг, народження сі
м'ї, а потім (тепер уже значно важ- 
чеі) добиватися здійснення своєї 
мети. Ліда і Валерій, як і кожен 
юнак і дівчина у їх віці (винятки ли
ше окремі) не були готові до тако
го позороту. А звідси — відчай, 
розпач, допущення нових непра
вильних вчинків. Чому вийшла за
між? Можливо, хотіла себе пока
рати — зробила помилку, тепер 
виходь заміж за будь-кого, за
водь сім’ю, оце твоє вчителювання. 
Але ж чоловік виявився 
рієм. Вона зовсім про 
мріяла, злякалася 
життя без любові, 
вже змирившись зі своїм станови
щем, пішла до Поліни Михайлівни 
в невістки, : ; ■ . .

Але тепер запротестувало серце 
у Валерія. Далі буде все добре, 
міг міркувати він, але чому вона 
тоді його відштовхнула, чому зра
дила, вийшовши заміж за іншого? 
Вона зрадила їхньому почуттю. Ад
же він не зраджував... Тоді він не 
поїхав би з міста, але якби вона 
йому хоч слово сказала,..

А далі — ще гірше. Ліда кидас і 
цю сім'ю, а Валерій не може збу
дувати нову міцну. Може, на заваді
— світле чуття того незабутнього 
світанку? Може, перед ним все ж 
стоїть Ліда з сином?

Син... Якою б нечуваною, неба
ченою, ні з чим не зрівняною, ве
ликою без меж — радістю був би 
він для батька. Вона — мати, а він
— перший син. Чи є на світі щось 
чудесніше, чи є щасливіша мить! А 
тут ця мить стала буденною, більше 
того, — не жданою, такою затьма
реною.

Можливо, було дещо й по-іншо
му. Можливо Ліда і Валерій 
молоді люди, ніж 
про них думку, 
ться допускати. Але головне у нас 
на долоні —• 
шляху вийшов

не була 
і все це 
уві сні, 

не зми- 
життєра-

прагнемо. А 
поряд себе 

незрадливого, 
Чи не

поразкою його, Миколи Івановича, 
життя. "

Якою буде подальша доля цих 
двох молодих людей? Нам би не 
хотілося пророкувати ^їм зневір'я, 
невлаштованість' — біду. ‘ Хочеться 
їм від щирої душі щасливого!.. ‘

Проте вже чимало вчинено і Ва
лерієм і Лідою. І давайте ми з ва
ми розберемося в тому, що стало
ся. і . ’ _ , ’

Спроби зробити .-це є у листах, 
остання пошта — (близько 30 лис
тів) наших.читачів, які висвітлюють 
вже свої думки, не дочекавшись 
кінця розповіді. Валентина Марчук 
із селища Компаніівки пише: 
межу не написати вам 
що дуже схвилювала 
Я не знаю, вірніше, не можу 
ністю зрозуміти, яка причина тому, 
що сталося з Лідою і Валерієм». 
Але через рядок майже категорич
не твердження: «Мені здається, що 
причина в тому: Ліда і Валерій 
просто не кохали одне одного...» і 
на підтвердження — розповідь про 
свою знайому Таню С., з якою ста
лося те, що сталося з Лідою, але 
Олександр через чотири роки при
їхав до неї і сича, і вони тепер щас
ливі. 1 ...

Людмила Саморокоаа з м. Олек
сандрії міркує дещо інше: «Дуже 
шко^а їх, що вони втратили свої по- і 
чуття так рано. Якби вони зберегли 
свої почуття чистими, закінчили на
вчання, одружилися, то дитина в їх 
сім'ї не була б поміхою, а тільки 
радістю. Сім'я була б щасливою, а 
так, я не дуже впевнена, що в них 
буде любов, відвертість, довіра...».

Думки різні. Давайте все ж про
аналізуємо те, що трапилося. Ліда 

■відсахнулася від Валерія одразу , ,
десь після випускного. Ми вже гово- йому суботньому номері), 
рили: зони обоє злякалися того, що 
трапилося, вони розгубилися, були 
приголомшені: юнак і дівчина не 
були розбещеними, знали, що доб
ре, а що погано. Чи не через це і 
від університету (своєї мрії) від
мовляється Ліда? Вона знає, чим 
може закінчитись їх вчинок. Сту- 
денткз-лершокурсниця з дитиною...

«Не 
листа тому, 

мене стаття.
nos-

не Вала- 
такого не 

довгих років 
щастя і тому,

гірші 
ми складаємо 

хоч цього не хоче-

початок життєвого 
надто . складним, 

важким. Як кажуть в народі, не 
вдався. А могло ж бути як пре
красно. Ось так, як розповідає у 
своєму листі Валентина Б. з Кірово
града (його опублікуємо в наступ-

В. ЯСЕНІОК.
(Закінчення — в черговому ви

пуску і Дере».
Про вашу пошту. Редакція одер

жала вже 85 відгуків. Вступаючи в 
розмову, пишіть, які питання ви 
хотіли б підняти в майбутніх ви
пусках. Деякі автори вже пропону

ють: «Дівоча гордість». Л ви?)
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вик Володимир Вовченко (Кі
ровоград) примусив Євгена 
Чнхоловця відмовитися від 
продовження бою. Три раун
ди тривав поєдинок майстрів 
спорту важковаговиків -- кі- 
ровоградця Анатолія Савчука 
та киянина Василя Тимошен- 
ка. Суддівська колегія одно
голосно віддала перевагу Сав 
чуку.

В командному заліку з ра
хунком 18: ІЗ перемогу здобу
ли спортсмени Кіровоградщи- 
ни. На цьому змагання в зо
нах закінчилися.

Обласна рада профспілок 
встановила три призи. Ними 
нагороджені: за волю до пе
ремоги — майстер спорту 
Анатолій Савчук, за найбіль
шу кількість одержаних очок 
у цих змаганнях — майстер 
спорту . Михайло Литвиной 
Третій приз отримав кращий 
боксер у звітному матчі — 
київський майстер спорту три
разовий чемпіон республік!! 
Михайло Шкода.

В. ТВЕРДОСТУП.

ГПО НА МАРШ!

Під таким девізом тривають в Знам'янці змагання 
з багатоборства І'ГІО на приз газети «.Комсомоль
ская правда». В колективі фізкультури «Факел» юна
ки та дівчата обладнали комплексні майданчики, на 
яких складали залік з фізичної і а військово-техніч
ної підготовки. А на комсомольських зборах аван- 
тардівці нашого колективу кинули клич: «Кожному 
комсомольцю — спортивний розряд!»

9 травин — фініш першого етапу змагань, який проходить 
в цехах, бригадах, навчальних групах, класах. У нас вже « 
претенденти для участі в районних та міських змаганнях. 
Цс — першорозрядники В. Новоселов, В. Першим, Л. По
линути. Н. Шульженко.

Кілька днів тому..ми надіслали рапорт в обласну 
раду ДСТ «Авангард» про успішне завершения спар
такіади з багатоборства ГҐЮ.

А старти тривають. .
о. БОРИСОВ, 

кандидат у майстри спорту СРСР.

болу. «Чорноморець» — «Дні
про», «Зоря — «Спартак» 
(Відеозапис). (М). 23.45 —- Ве
чірні новини. (К).
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НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00- 

Програма передач. (М). 9.05— 
Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Будильник». (М). 10.00
— «Служу Радянському Сою
зу». (М). 11.00 — «В ефірі — 
«Молодість». (М). 11.45 —•
«Музичний кіоск». (М). 12.15
— «Сільська година». (М).
13.15 — Художній фільм «Єгор
Буличов та Інші». (М). 14.15
— Кольорове телебачення.
Концертний зал телестудії 
«Орля». (М). 13.30 — «Між
народна панорама». (М). 16.00
— «На ваші замовлення». 
Музична програма. (М). 16.40
— «Поезія». (М). 16.55 — «Па
афішах Великого 
СРСР». (М). 17.30
рове телебачення, 
мультфільмів. (М). 
«Кіровоградіцина і 
пику». (Кіровоград). 18.15 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіиоподорожей». (М). 19.15 — 
«Народжено революцією». 
Документальний фільм. (М). 
19.35 — Концерт майстрів мис
тецтв. (М). 21.00 — Програма 
«Чпс»л (М). 21.30 — Продов
ження концерту майстрів мис
тецтв. (М). 22.30 — Спортив
на програма, (М). 23.15 —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
ІІаша афіша. (К) . 10.05 —
Телефільм «Історія однієї сі
м’ї». (К). 11.05 — Для дітей. 
«Здрастуйте, друзі». (К). 11.50
— «Сільські обрії». (Херсон).
12.15 — «Автогурпір-74».
(Дніпропетровськ). 13.15 
«Екран молодих». (К). 11.15— 
Фільм-коііперт «Веселі ма
люнки». (К). 14.35 — Мульт
фільм «Паша приятелька Мі- 
каела». (К). 14.45 — Телеаль- 
манах «Братерство». (Ужго
род). 15.25 — Для школярів. 
«Ми на марші». (К). 16.25 — 
«Московські канікули». Тслс- 
вистава. (К). 18.30 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.00 — Спор
тивна програма. Першість 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(К) — «Шахтар» (Д). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма а Час». (М). 
21.30 — Художній фільм
«Красна площа». 1 серія. (К). 
22.45 — Першість СРСР з фут-

> театру 
— Кольо- 
Програма 
18.00 — 

на субот-

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.30- 
«Деіи. за днем». (Кіровоград). 
16.45 — Телефільм. (Кірово-

і — Кольорове те- 
Інтербачення. 

засідання, присвя- 
з дня ия- 

___ Кон
церт , (М). 20.20 — «Апасіо
ната». Телевізійний художній 
фільм. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М.). 21.30 — «В ефірі 
— «Молодість». (М). 23.00 •- 
Кольороне т с л е б а ч с п н.я. 
«Спортивний щрдеиннк». (М). 
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Кольорове телебачення. Уро
чисте засідання, присвячене! 
104-й річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна. (М). 18.15 — 
Концерт. (К). 18.30 — Інфор
маційна програма «Вісті«. 
(К). 19.00 — Урочисте засідан
ня. присвячене 10-1-й річниці 
з дня народження В. І. Лені
на. Концерт. (К). 21.50 - Ху
дожній фільм «Класна пло
ща». (2 серія). (К). 23.00 —
Проірама «Час». (Вілеоза- 
пис). (М).

град). 17.00 
лсбаченпя.
Урочисте і 
чеис 104-й річниці 
роджеіінп В. (. Леніна, 
церг , (М).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05— 
Колкоропе телсбаченіш. «Ран
кова гімнастика». (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Інтерба
чення. Для иіколяріп. «Для 
чого хлопчикам пісня». (Де- 
пінград). 10.00 — Кокореве 
телебачення. Іитербачеиня. 
Відкриття XVII виїзду 
ВЛКСМ. (М). 16.45 - «На го
ловних напрямках п’ятиріч
ки». (Львів). 17.05 — Україн
ська літератури для учнів. 10 
класу. (К). 17.45 — Для дітей. 
«ПавлнськІ казки». (Кірово
град па Республіканське те
лебачення). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
баченню. «Пісня не розстане
ться з тобою». (М), 18.45 —
Кольороне телебачення. «На 
XVII з’їзді ВЛКСМ». (М). 
18,55 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний багатосерій
ний художній фільм «Стара 
фортеця». І серія. (М). 20.00 
•— Кольорове телебачениа. 
Репортаж про відкриття XVII 
з’їзду ВЛКСМ. (М). 22.00 — 
Кольорове телебачення. Спор
тивне свято, присвячене від
криттю XVII з'їзду ВЛКСМ. 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

Зо редактора Б. «УМАНСЬКИЙ.
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