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ДІЛОМ-

ДАК.ІІІК 
ПАРТІЇ

Ми — на фініші дев’ятої п’ятиріч
ки. П’ятирічки звитяжної праці, мо
рального й політичного змужніння, 
дальшого піднесення матеріального 
достатку. Характеризуючи її підсум
ки, в своїй промові иа грудневому 
(1975 р.) Пленумі LIK КПРС товариш 
Л. J. Брежнєв підкреслив: «Ми зро
били .хороший крок уперед. Якщо ма
ти на увазі масштаби абсолютних 
приростів суспільного виробництва, 
то дев’ята п’ятирічка е найкращою 
п’ятирічкою в історії нашої країни. 
Паша Батьківщина стала ше багат
шою, ше сильнішою. Радянські люди 
стали жити краще. А це — найвища 
оцінка діяльності партії».

Словом і ділом молодь орденонос
ної Кіровоградшшіи довела свою 
непохитну вірність справі партії Ле
ніна. За дострокове виконання п’яти
річних завдань майже 400 юнаків і 
дівчат нагороджені золотими і сріб- 

! ними знаками UK ВЛКСМ «Молодий 
. гвардієць п’ятирічки», 148 кращих з 

кращих за ударну працю і відмінне 
навчання удостоїлись високої честі 
бути сфотографованими біля Прапо
ра Перемоги, за високі здобутки в 
комуністичному вихованні молоді 
Новоукраїнську районну комсомоль
ську організацію Батьківщина від- 

' значила орденом Трудового Черво
ного Прапора. Щодня, щогодини мо
лодіжні колективи області ft окремі 
виробничники рапортують про нові 
трудові звершення. Із задоволенням 
приймаючи досягнуті результати, 
юнаки та дівчата глибоко аналізують 
пабутки досвіду, розглядають їх як 
міцний фундамент для виконання 

! широкої програми десятої п’ятирічки, 
наміченої в проекті ЦК КПРС до 
XXV з’їзду партії «Основні напрями 
розвитку народного господарства 
СРСР в‘а 1976—і 980 роки». Цей ви-

к/ро»оградсьіи

значний
годні в центрі уваги радяпсЕйих лю-
-деіі. До кінця усвідомити велич мас
штабів і складність завдань, які сьо
годні стоять перед нами, знайти свій 
рядок у проекті, продумати, як буде
мо його виконувати, які нові резерви 
використаєм для здійснення наміче
ного — обов’язок кожної радянської
людини. Комсомольські працівники, 
активісти, ідеологічні працівники ма
ють допомогти молодим людям у 
цьому, спрямувати їхню енергію,
знання, творче горіння в соціальне 
русло. Сформувати в молодої лю
дини вміння мислити по-державному, 
почуття господаря свого підприєм
ства, колгоспу, всієї країни, прище
пити високі моральні якості — зав
дання нелегке. Воно вимагає постій
ної і цілеспрямованої ідейно-вихов
ної роботи, пошуку нових форм і ме
толів ідеологічної роботи.

Десята п’ятирічка — п’ятирічка 
ефективності і якості. Боротьба за 
високу'якість в роботі неодмінно сто
сується всіх сфер суспільною жит
тя. Сьогодні—це особлива й актуаль
на вимога до діяльності ко.мсомоль-
ських ватажків, пропагандистів, лек
торів, агітаторів. В кожному трудо
вому колективі слід добитися твор
чого, ділового обговорення назрілих 
проблем, допомагати молоді ясніше 
бачити перспективу, домогтися гли
бокого засвоєння кожним комсомоль-
цем економічної політики партії. 
Розкриваючи теоретичну глибину і 
наукову обгрунтованість проекту 
ЦК КПРС до XXV з’їзду партії, не
обхідно уважно, па конкретних фак
тах проаналізувати зроблене, викри
ти недоліки й упущення для виявлен
ня невикористаних резервів підви
щення продуктивності прані. Поряд 
з цим необхідно показати перспекти
ви розвитку в повій п’ятирічці окре
мих галузей народного господарства, 
району, міста, села

При обговоренні проекту ЦК 
КПРС, підсумків грудневого (1975 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, комітети комсо
молу мають добитися, щоб кожен 
комсомолки ко-.молодіжннй колектив, 
кожен виробничник відповів ділом 
иа слово партії, взяв підвищені со
ціалістичні зобов’язання, виступив із 
зустрічним планом, щоб обговорення 
викликало нову, нестримну хвилю 
трудового ентузіазму молоді в тру
довому суперництві за право підпи
сати Рапорт Ленінського комсомолу 
XXV з'їздові КПРС.
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СІВАЛКИ— 
ПОНАД ПЛАН

По-діловому проходили комсомольські 
збори у ковальсько-пресовому цеху заво
ду «Червона зірка». На порядку денному 
стояло питання про виконання взятих 
зобов'язань на честь XXV з’їзду КПРС.

У центрі уваги—виступ бригадира ком
сомольсько-молодіжного колективу Ми
коли Склїфуса. На календарі очолюваного 
ним колективу вже червень 1978 року. 
Нещодавно бригада виступила з ініціати
вою — випускати щомісячно 25 надплано
вих сівалок на честь наступного форуму 
комуністів, яка була схвалена бюро Ле
нінського райкому комсомолу, гаряче під
тримана юнаками та дівчатами цеху, за
воду.

На зборах підбили попередні підсумки 
роботи: з конвейєра вже зійшли 24 над
планові комсомольські сівалки. Молоді

робітники заводу «Червона зірка» вир!-» 
шили підвищити темпи, здати у грудні по
над план 28 комсомольських сіеалок.

Ю. КУЛИКОВСЬКИЙ, 
другий секретар Ленінською РК 
ЛКСМ України.

м. Кіровоград.

ШКОЛЯРІ
РА ПОРТУ ЮТІ>

Готуючись гідно зустріти XXV з’їзд 
НПРС, комсомольці нашої школи працю
ють і вчаться під девізом «На партію рів
няйся, комсомол, йдучи вперед ШЛЯХОМ 
до комунізму».

Успішно пройшла в школі операція «Бі
лим лист». За місяць зібрано і здано 
5 тонн 300 кілограмів макулатури. Протя
гом двомісячника зібрано і здано 43 тон
ни металобрухту.

Учнями нашої школи також розповсюд
жено вже художньої літератури на суму 
•460 нарбованців.

Всі комсомольці активно включились й 
осінню кампанію по збору листя та від
ходів городини для зимової годівлі худо
би. Ними було зібрано 1 тонну 860 кіло 
грамі* листя і здано в підшефним колгосп 
«Дружба».

В. БУРОВА, 
старша піонерЕОжата Нееоукраїн- 
ської середньої школи № 6. ‘

<3SMVM
РобІТПНКІІ цеху комуністичної 

праці № 5 Кіровоградської 
взуттєвої фабрики до XXV 
з’їзду КПРС вирішили вигото
вити -1С0 пар взугтн із зеконом
лених матеріалів. Виковуючи це 
зобов’язання, значних успіхів у 
роботі щозміни домагаються 
молоді трудівники збиральної 
дільниці, де групкомсоргом 
О. Гулецька. Комсомольський 
ватажок завжди показує това
ришам приклад у роботі.
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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ
РЕСПУБЛ ІКАНСЬКОЇ 
ГАЗЕТИ «МОЛОДЬ 
УКРАЇНИ» 
ОРДЕНОМ
ДРУЖБИ НАРОДІВ

За плодотворну роботу 
■по комуністичному вихован
ню молоді, мобілізації її на 
розв’язання завдань госпо
дарського і культурного 
•будівництва нагородити ук
раїнську республіканську 
назету «Молодь України» 
орденом Дружби народів.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР 

М. ПІДГОРНИЙ. 
Секретар Президії 

Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
24 грудня 1975 р.

ВСЕСОЮЗНА 
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Зустрічаючи десяту п’я
тирічку» — така тема Все
союзної прес-конференції, 
що тривала два дні в Цент
ральному будинку журна
ліста. В прес-конференції, 
організованій Спілкою жур
налістів СРСР і москов
ською організацією цієї 
Спілки, взяли участь пра
цівники центральних, рес
публіканських. крайових і 
^власних газет, а також ра
діо, телебачення, інформа
ційних агентств.

На закінчення конферен
ції виступив завідуючий 
сектором газет відділу про
паганди ЦК КПРС І. А. 
Зубков.

(Кор, ТАРС),

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.
Нп фото; О. Гулецька.

Співбесіда в Олександрійському міськкомі з групою 
молодих робітників авторемонтного заводу, які цього 
дня міняли комсомольські документи, не зайняла й 
години. Особливих нарікань на роботу комітету ком
сомолу підприємства не було. Хіба що зауваження ро
бітниці механічної дільниці цеху централізованого від« 
ловлення деталей Валентини Пастух: бажано, щоб 
регулярніше проводились вечори для МОЛОДІ.

Але неприємно вразив комсомольський квиток фре
зерувальника цього ж цеху Віталія Усатснкя. Ні, на' 
ньому немає брудних плям, всі сторінки цілі. І членські 
внески хлопець платив до останнього місяця. Тільки в 
графах, де мав стояти штами ...чисто Майже на двох 
сторінках! і

Віталій знизує плечима:
— Ніхто цим не цікавився, можливо, не було 

штампа...
Секретар комітету комсомолу заводу Л Валсі.товпч панів 

багато позитивних фантів і життя молоді підприємств». Та й 
з співбесід стало зрозуміло, шо комітет не стоїть осторонь ці
кавих справ спілчан. Тпадиційшічп стглн спортивні змагання 
з ручного м’яча, волейболу, футболу. Цікаво пройшло обго
ворення листа ЦК ВЛКСМ «Про обмін комсомольських доку
ментів».

1 все ж відчувалося, що секретар веггдоволевий. 
Причину він пояснив дуже просто:

— Не завжди маю змогу розмовляти з новачками. 
У відділі кадрів заводу добре знають про те. що їх 
слід направляти до комітету комссіаолу, але не завжди 
не роблять. Звісно, у них свої справи, але ж і мені від 
цього не легше. У нас дев'ять первинних організацій, 
163 комсомольці. Тому немає гарантії, то хто-небудь 
не залишиться поза нашою увагою. 1 групиомссргя в 
цьому питанні не завжди на висоті.

Звертався Л. Валентовнч до працівників відділу кадрів? 
Так. і неодноразово. Обіцяли допомогти па> .-.тьи: • відділу 
В. В. Нагорннй, інспектор Є. К. Дроздова. Але й досі молодь 
з особовим листком часто обминає комітет.

Можливо, допомогла б адміністрація? Та на звітно- 
виборних комсомольських зборах про пс ніхто н сло
вом не обмовився, хоча н керівники заводу, спеціалісти 
були присутні на них. А на підтримку всіх секретарів 
первинних теж не доводиться розраховувати. До них 
пір існує «вакансія» на місце секретаря в складально
му цеху. Організація не має свого постійного ва
тажка. •

Шукати причини недоліків довго не потрібно. Насам
перед, вони криються в недостатній петт гичці завкому 
комсомольськими активістами деяких цехів Хоч яким 
досвідченим не був би секретар,.(Леонід вже тривалий 
час на цін посаді), усіх питань він не може вирішити 

сам. І якщо спсртивзо-масова робота на високому рів
ні, це аж ніяк не служить виправданням незадовільно
го стану внутріспі лкової дисципліни в первинній орга
нізації цеху.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара»*

м, Олександрія.
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району. Але цей показник засмутив 
інших учасників змагань. їм було 
просто соромно слухати про свої 
«досягнення». Наприклад, спортсме
ни колгоспу «Зоря» командою (три 
стрільці) «натягнули» ледве 139 
очок. Відповідь тут проста: в «Зорі» 
теж немає тиру. І стрільцям довело
ся першу пробу сил робити на ра
йонних змаганнях.

Дотсаафівці нам повідомили:
— В районі є два тири.
А в райкомі комсомолу:
— В Павлнші, Омельнику і Онуф

ріївні спортивні споруди юнаки та

ПЕРШИИ- 
КРАЙНІЙ...

ф Трирічка будівництва військово- 
технічних споруд — прочерки! * Рекорд 
засмучує?.. Ф В райкомі — забули...

КУТОЧОК КОЛЕКЦІОНЕРА

М11 НЕ ЗБИРАЛИСЯ шукати 
крайнього. Хай буде це будь- 

яка первинна організація. В райкомі 
комсомолу запропонували поїхати 
а Успепку;

—- Робота по підготовці молоді 
до служби тут на високому рівні.

Перші зустрічі в селі наче й під
тверджували правильність такого 
запевнення. В Успенській середній 
школі нам показали зразковий спор
тивний комплекс, розповіли про 
уроки мужності. Організатор поза- 
класпої роботи О. Ф. Грек з гордіс
тю показував барвисті стенди — 
«В. І. Ленін — органі
затор Радянської Ар
мії», «Герої Кіровоград- 
щшш», згадував зу
стрічі з колишніми 
фронтовиками. Все це 
переконувало в тому, 
що і педагогічний ко
лектив, і комсомоль
ська організація шко- 
ли. знайшли правильне 
русло в роботі по вій
ськово - патріотичному 
вихованню молоді. Але 
нас цікавило конкретне 
запитання: як практич
но готує себе до випробувань май
бутній воїн? Військовий керівних 
М. П. Гладкий запевнив:

— Всі випускники — значківці 
ГПО, мають технічну спеціальність. 
От тільки стрільба...

І ми довідуємось, що старшоклас
ники тренуються в пневматичному 
тиру. Результати тут ніби її непога
ні. Та коли один—два рази на рік 
поїдуть о Онуфріївну — їх вчитель 
одразу бентежиться: одні трійки в 
його фізкультурників. Показники з 
кульової стрільби далекі від того, 
щоб був виконаний залік за норма
тивами ГПО. Але якось незручно 
робити прочерк — з усіх інших ви
дів (біг, підтягування і т. п.) добрі 
ж цифри. І проти кожного прізвища 
ставиться потрібна «галочка».

Так і в місцевому колгоспі «Шлях 
Леніна». Господарство зуміло зна
йти кошти, щоб спорудити меморі
альний комплекс воїнам-визволите- 
лям, щоб відкрити краєзнавчий му
зей, а стрілецький тир схожий па яр. 
Та комсомольські активісти села за
спокоїлись. Вирішили чекати кра
щих часів. Аж тоді, мабуть, у пла
нах роботи комітетів комсомолу 
з’явиться графа: «Підготовка мо
лоді до служби в армії»...

То, може, цс лише в Успеиці, де 
«перші», як з’ясувалось, перейшли в 
шеренгу крайніх?.. Відповідь на це 
дали цифри з проведених недавно 
стрілецьких змагань на приз Героя 
Радянського Союзу М. Онопи. Тоді 
представник колгоспу імені Комін
терну Анатолій Кужинський набрав 
92 очка і встановив новий рекорд

дівчата будували під час суботнії- 
ків.

Отже, є па кого рівнятись. Ои 
тільки павлиські комсомольці мають 
па своєму рахунку більше 800 лю
дино-днів на будівництві тиру. В ін
ших же комсомольських організа
ціях — дивне виправдання:

— Не було вказівки.
«Вказівка» мала бути ще в 1973 

році, коли почалась республіканська 
трирічна будівництва військово-тех
нічних спортивних об'єктів. Та в 
райкомі комсомолу просто за
були визначити напрями роботи 
первинних організацій у цьому рус
лі. Ніяких планів, ніякого орієнти
ру, ніякого контролю Задля фор
мальності в червні 1973 року на за
сіданні бюро райкому ЛКСМУ від
булась розмова про діяльність ком
сомольських та фізкультурних акти
вістів колгоспів «Дружба», «Украї
на» і міжколгоспбуду. Про триріч
ну — ні слова. Хоча відзначили: 
нормативи комплексу ГПО спілчани 
складають погано. В постанові бю
ро записали: заслухати ці організа
ції повторно в листопаді.

Проте, таке рішення було «забро
ньовано» в товстий зшиток і вже в 
липні питання спортивно-масової 
роботи в названих організаціях зня
ли з контролю — теж окремим рі
шенням бюро. В листопаді, звичай
но, до цієї розмови ніхто не повер
тався, хоч в «Україні», «Дружбі» та 
міжколгоспбуді справи з фізичною 
та військово-технічною підготовкою 
молоді так і не поліпшились.

Аж ось згадали —• ІЗ грудня цьо
го року. Це вже тоді, коли з обкому 
комсомолу запитали, як же вико
нуються накреслення трирічнії? По
кликали тоді на. бюро райкому 
ЛКСМУ комсомольських активістів 
міжколгоспбуду. Про що ж їх запи
тали? Як будували тир, чи здобули 
призовники технічну спеціальність? 
Ці питання, як і раніше, не вирі
шуються. Але е «досвід» — облад
нали за три роки волейбольний май
данчик. От і всі справи з фізичної 
та військово-технічної підготовки

То. може, хоч тепер щось кон
кретне порадили між- 
колгослбудівцям? Аяк
же — діяти активніше! 
Та як, звідки починати 
вирішення проблеми? 
Тут ге/К дивна безпорад
ність Бо навіть секре
тар райкому комсомолу 
М. Бейда не ложе зорі
єнтуватись, де «про
граш» Про вимоїн, які 
ставила постанова обко
му ЛКСМУ та обкому 
ДТСААФ про трирічну 
будівництва військово-

технічних об’єктів; навіть не чули. 
Забули в Онуфріївні і про старти з 
багатоборства ГПО на призи «Ком
сомольской правды». А коли відря
дили команду на обласні змагання, 
мали неприємний «подарунок» — 
призовник Володимир Сидельников 
на вогневому рубежі набрав аж... 
5 очок. Тут би й треба було згадати 
комсомольським активістам про свої 
обов'язки. Але вони заспокоюва
лись: «Є ше ДТСААФ, споргкомігет. 
В цілому справи наче непогані. Від
булися походи «Шляхами слави 
батьків», уроки мужності, вечори 
бойової слави. От це суто наші, 
комсомольські діла...». А якщо на
віть і в цьому є вузькі місця? Такі 
заход і практикувались здебільшого 
перед знаменними датами. В шко
лах, наприклад, їх ініціаторами ста
ють педагогічні колективи, а не ко
мітети комсомолу. Учні вирушають 
в походи, ведуть пошук імен невідо
мих героїв, а комсомольці-вироб- 
ничннки тут часто-густо в ролі спо
глядачів. Навіть під час обласного 
зльоту переможців походу молоді 
«Шляхами слави батьків» деякі 
представники з колгоспів Онуфріїв- 
ського району прямо так і сказали:

— Та нікуди ми не їздили, і ніку
ди не ходили. От хіба що школярі...

То хто ж віднайде джерело ак
тивності? Звідки тягнеться розслаб
лена струна байдужості? Вона там, 
де безвідповідальність!.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 

Онуфріївськнй район.

Невелику квартиру вчи
теля російської мови і лі
тератури Олександра Да- 
видовича Давидова по 
вулиці Леніна в Кірово
граді скоріше можна на
звати особистим музеєм 
І не відразу визначиш, що 
в ньому найцінніше. Мож
ливо, бібліотека в десять 
тисяч томів, де зібрані 
твори Пушкіна, Горького, 
Достоєвського, Чехова, 
Бальзака га інші? Нелегко 
було розмістити це багат
ство. Книгами заповнені 
шафи вздовж стін, дове
лось навіть перегородити 
кімнату штучною стіною— 
суцільною книжковою по
лицею.

Або, можливо, близько 
двадцяти філателістичних 
альбомів? У них — радян
ські поштові марки, почи
наючи від перших, що ви
пущені в країні, і, кінчаю
чи марками наших днів. 
Правда, є деякі пропуски, 
але з часом їх стає есе 
менше й менше, адже ко
лекція постійно попов
нюється.

Однак сам господар 
квартири вважає своїм 
найбільшим захопленням 
збирання та колекціону
вання значків. Почалося 
це десять років тому піс
ля передачі по централь
ному телебаченню, в якій 
цікаво розповідалося про 
одного колекціонера.

— Давай і ми спробує
мо,—запропонував Олек
сандр Давидовим своєму 
сину Сергію, тоді учню 
п’ятого класу.

Перший «вклад» в ко
лекцію — від учнів, знайо
мих. Допоміг журнал 
«Філателія СРСР», з якого 
дізнавались адреси колек
ціонерів, і пропонували 
обмін.

Тепер в Олександра Да- 
видовича десятки, якщо 
не сотні добровільних по
мічників. Під час нашої 
бесіди пролунав дзвінок; 
на хвилину завітав лікар 
Б. Ф. Бондаренко. Він 
тільки-но повернувся з 
відрядження й привіз чо
тири значки, присвячені 
Дніпрогесу.

Навіть не вірнться, іцо таке 
можна створити за одне деся
тиріччя. На 150 стендах — по
над 24 тисячі значків. Серед 
них в і дуже рідкісні, відомі 
лише о одному або двох при-

ЧИТАЧ
ТУРБУЄТЬСЯМІСТ УСУНЕ НЕБЕЗПЕКУ

До редакції надійшов 
лист зід жителів Бала 
шівки (м. Кіровоград). 
Вони турбуються про те, 
що крутий спуск по ву
лиці Терешкової в оже
ледь небезпечний для

азтомобільного гранс- 
спорту, оскільки він ні
чим не відгороджений 
від річки.

Ми познайомили з цим 
листом інженера держ- 
автоінспекції Кірово
градського відділу внут- 

трішніх справ Г. Г. Феофа- 
нова, котрий повідомив, 
що в наступному році в 
цьому районі буде зда
ний в експлуатацію но
вий міст — шляхопровід, 
одна з віток якого і ре
конструює небезпечну 
ділянку.

А щоб не сталось ава
рії, в ожеледь спуски 
посипають відсівом. Згід
но рішення сесії міської 
Ради депутатів трудя
щих від 26 серпня 1975 
року зсі вулиці міста

закріплено за підпри
ємствами обласного 
центру, керівники яких 
повинні слідкувати за 
впорядкованістю доріг. 
Вулицю Терешкової за
кріплено за автопідпри- 
ємстаом № 10661 (ди
ректор тоз. Горбенко).

ЧИТАЧ 
повідомляє

„АРТИСТКИ“ 
З СЬОМОГО —
так називають жителі 
села Журавлинки во
кальний ансамбль дівча- 
ток-семикласниць міс
цевої восьмирічної шко
ли. Коли на сцені з’явля

ються Люся Глухова, Ва
ля Дудник, Надя Руса- 
нозська, Таміла Туманов- 
ська та дзі Лариси Ян
чук, зал завжди зустрі
чає їх теплими оплеска
ми. Пісні у їх виконанні 
ззучато на шкільних ве
чорах відпочинку, часті 
гості зони і в сільському 
Будинку культури. По
любилися односельча
нам і народні танці різ
них країн світу, які май
стерно виконує Таміла 
Туманозська. Акомпонує 
дізчаткам на баяні вчи
тель математики А. П. 
Ростивалін.

Л. ПОЛІЩУК, 
наш громадський ко
респондент.

ГоЛованівський район.

ВДОН 

мідниках. Як. наприклад, оцей 
внпуіценнй оонад зо рохів то
му в Кірозотра >і. На цим? 
вигравіювало: «в пам’яті. 
25-річкого ювілею старому ак
тору робітничого театре заво
ду «Червона зірка». ІОА'.гі р.» 
На зворотньому боці: «Е. з' 
Апо.тярову віз культвідділу»’ 

На стендах широко 
представлені серії «Кос
мос», «Ударники п'ятирі
чок», «Велика Вітчизняна 
війна», «Мистецтво» тощо. 
Ленініана відкривається 
ювілейною медаллю до 
другої річниці велико’; 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Це — перша з 
нашій країні медаль із 
зображенням творця Ко
муністичної партії і Радян
ської держави В. І. Леніна.

В колекції багато знач
ків 20, 30, 40-х років, та
ких, як «Ворошилозський 
стрілець», на честь будів
ників перших ліній Мос
ковського метрополітену, 
ГПО та інші.

Найбільшим є спортив
ний стенд, на якому у ви
гляді кубка розташоване 
кілька тисяч значків. Най
ціннішою для господаря 
колекції £ остання олім
пійська медаль заслуже
ного майстра спорту гім
наста Юрія Титова, заао- 
йована ним на Олімпій
ських іграх в Мельбурні в 
1956 році. А до і-еї ще по
дарунок — книжка Ю. Ти
това «Сума балів» з авто
графом автора: «Дорого
му Олександру Давидови
чу на пам'ять про наші 
зустрічі».

— Мені, яи вчителю, — 
говорить Олександр Да
видович, — колекціону
вання допомагає у прове
денні уроків. Сері;, при
свячені Пушкіну, Шекспі- 
ру, Толстому, Остроасько- 
му, 150-річчю з дня на
родження Шевченка, знач
ки з зображенням полі
тичних діячів, композито
рів та інші чудово ілю
струють теми шкільної 
програми.

Або взяти цикл значків 
«Космос і аерофлот». Це — 
історія розвитку нашої авіації 
від «ПО-2» до сучасних реак
тивних лайнерів і ракет, до 
польотів перших супутників, 
космічних кораблів та інших, 
досягнень по освоєнню кос
мосу.

Пишається Олександр Дави
дович 18 стендами, присвяче
ними містам Москві, Києву, 
Суздалю, Ульяновську, Хаба

ровську, Кіровограду. Цей 
цикл — своєрідна географічна 
карта нашої Батьківщини.

Про все цікаве, звичай
но, не розповіси. І той, хто 
бажає докладніше взнати 
про квартиру-музей по 
вулиці Леніна, 46 в Кіро
вограді, може написати на 
цю адресу, а їо й завітати 
• гості. Олександр Дави
дович із задоволенням 
познайомить кожного зі 
своїми скарбами.

М. ДМИТРІЄВ.

«Полум’яні роки».

ЗУСТРІЧІ 
З ГЕРОЯМИ

Всесоюзна молодіжна читацька конференція «Полум’яні 
роки», присвячена 30-річчіо Перемети радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні, крокує по Кіровоградищні Ак
тивну участь у ній беруть профспілкові бібліотеки області, 

„.Чим більше віддаляють нас роки від Дня Перемоги, тим 
яскравіше вимальовується вся велич подвигу радянського 
народу 1 його Збройних Сил у Великій Вітчизняній війні. 
« ній радянські люди, представники всіх національностей 
Нашої країни, показали всьому світові, на які великі подви
ги здатний народ, коли піп відстоює свою незалежність; яка 
Сезмежио ззлнка його любов до Батьківщини, гідної Кому

ністичної партії; яка непримиренна його ненависть до за
гарбників.

звання Героя Радянського Союзу. Це Г. В. БалицькиА, К. Г. 
Впшпевецькіїй, Д. Т. І'уляев, О. С. Єгоров, О. 10. Жежеря, 
II. К. Кошовий, О. 10, Мазуренко та багато іншіїх

Майже всі профспілкові бібліотеки разом з комітетами 
комсомолу провели читацькі конференції, обговорення книг 
П. Нечая «Зірка Єгорова», Г. Балпцького «Війна вночі». 
Чималим попитом у читачів користуються твори Д. Клюєнка 
про партизанський рух 1 партійне підпілля на Кіровоград- 
щииі. З живими героями книг «Гартовані партією» та 
«Ступені мужності» бібліотекарі організовують зустрічі для 
молодих робітників. Така змістовна, цілеспрямована робота 
З читацькою молоддю безпосередньо і>а виробництві сприяє 
вихованню у молодих робітників почуттів вдячності ветера
нам війни за їх безсмертний подвиг, відповідальності за 
збереження миру па планеті.

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
інструктор культвідділу облпрофради, голова 
комісії по пропаганді знань серед молоді;

Р. БЕРКУН, 
зав. методичним відділом обласної базової 
бібліотеки профспілок.

На фото: 
О. Д. Дави
дов біля ко
лекції (право
руч), перша 
радянська ме
даль із зобра
женням В. І. 
Леніна (вго
рі) •

Фото 
І. КОРЗУНА.

Серед прославлених героїв війни було чимало наших зем- 
ЛЙКІв-кіровоградців, людей, чиї біографії зв'язані з нашим 
іфіївм, котрі за велич подвигу в ім’я Батьківщини удостоєні



^атурно. мнет
року ЛІМолодкй жолтуняргг

РИЛЄЄВПролог

З сшор*

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ

З ЦИКЛУ «посіли»
ДО 150-Р1ЧЧЯ 
ПОВСТАННЯ
ДЕКАБРИСТІВ

Жмві в пам’яті 
народній

Сотні кіроаоградціа зі
бралися позавчора на ву
лиці Декабристів біля бу
динку обласної бібліотеки 
імені Н. К. Крупської. Мі
тинг, присвячений відкрит
тю меморіальної дошки 
на відзначення 150-річчя 
повстання -декабристів, 
відкрив заступник голови 
міськвиконкому В. І. Ага- 
фінець

На мітингу виступили 
завідуюча відділом облас
ної біблюїеки Е. М. Янчу- 
кова, робітник заводу 
«Черзона зірка» В. ф. Гон
чаренко, студент педаго
гічного інституту Володи
мир Мі-чакім.

З стінки будинку спадає 
біле покривало, і перед 
очима присутніх постає 
дошка з чорного мармуру. 
На ній—барельєфні порт
рети декабристів П. Пес- 
теля, С. Муравйова-Апос- 
тола, М. Бєстужева-Рюмі- 
на, К. Рилєєва, ГІ. Кахов
ського, які були страчені 
13 липня 1825 року. Ниж
че — напис: «В 1926 році 
цю вулицю названо іме
нем декабристів. Дошку 
встановлено на відзначен
ня 150-річчя повстання де
кабристів

Мрійники, гусари, дуелянти, 
мудреці й поети в двадцять літ, 
як вони вклонялися галантио, 
дивували доблестями світ. 
Як вони вітійствували гордо, 
скільки дам приборкали — овваї 
їхні еполети і ботфорти, 
вишукані жести і слова. 
Та фатальне відчуття польоту, 
полум’я нестриманих промов ' 
і невідворотність повороту 
до тюремних каторжних заков. 
Але що їм лихо неминуче, 
коли є мета, іскрить сніжок, 
коли все жиггя — таке летюче, 
дивне, як шампанського ковток!

Н. Бестужев.

Бестужев старший

Прощай! Велят одеваться..,
З передсмертного листа К. Рилєєва. 

.Чи багато потрібно поету 
за годину якусь до загину? 
Як належить поету померти, 
малодушно не згорбити спину. 
В казематі не вдариться сліпо 
об нездвижнип граніт головою 
і шматочок насущного хліба 
крижаною запити водою,» 
Давню думу додумати вперто, 
щоб душі не принизити плачем, 
та тюремщику глянути твердо 
прямо в очі у прірву неначе. 
Та дружині листа дописати, 
та зневаживши саван потворний, 
все життя своє підсумувати 
і за хвилю — прожити повторно 
Чи багато потрібно поету?
Попрощатися з друзями глухо.., 
Гренадери зімкнули багнети, 
музу гніву ведуть наче шлюху. 
Чи багато потрібно поету?
Тільки б вимовить пошепки — браття, 
та тупому жандарму з лорнетом 
прохрипіти останнє прокляття.
І померти Гі воскреснути знову, 
щоб, полишивши вчинки і строфи, 
наче в море ступити раптово 
прямо в безмір, у нашу епоху.

Лунін усміхається — «можливо. 
Не дано минуле повернуть.
Але є майбутнє і важливо 
буть собою — ось у чому суть». 
Як з лиця злиня зоря остання, 
під вітрів зловісні голоси м
піде він один на полювання 
в несходимі каторжні ліси. 
Знехтувавши царську заборону, 
па відлюдді десь в непевний час 
вистріля гусар усі патрони 
та один залишить про запас. 
Як приблуда прпчвала надвечір 
(Налякався б приятель Оже!) 
/Для самодержавного ведмедя 
Лунін свій патрон прибереже. 
Тільки пі к чому іепер рушниця. 
Головне — чорнило і папір. 
Моторошно скрикне в лісі птиця. 
Рипне ставня. Глухомань. Сибір. 
Він свічу запалить нетерпляче. 
Просвітліє раптом па виду. 
Побажає сам собі удачі, 
а накличе лихо та біду.

Лунін в Акатуї
От людей можно отделаться, 
от их идей нельзя.

М. Лунин.
У темряві старого каземату 
жива душа неначе у норі. 
Тут братовбивці, злодії, солдати, 
розбійники і польські бунтарі. 
Тут радість і печаль однако всуе, 
бо хто тебе почує довкруги? 
За сопками страшного Акатуя 
па сотні гін безмов’я і сніги.
На сотні верст — ні брата, ані пруга.

Мне надобно отказаться от всякого 
счастья.

Лунін на поселенні
Га.і: Лунин дерзко пред., 

свои губительные меры.
лагал

— Дай мені, дай мені твердості, боже, 
не збожеволівши, перенести
глум самодержця, лакея-вельможу, 
смертю мене покарай і прости.
— Дні безтурботні не повернути: 
листям опали, як в жовтні гаї.
Дай мені силу жінку забути, 
пам’ять даруй не забути її.
— Дай мені, доле, рішучості крихту, 
як і колись незалежно пройти, 
болісно стиснувши зуби до крику, 
мимо затемнених вікон отих.
...Кроки по Іжевськім виспівують лунко. 
Тьмяно вилискує каменю твердь.
О рятівна неможливість рятунку! 
Серце скандує — свобода чи смерть!
Що вас жене до Сенатської площі, 
і неухильно штовхає вперед, 
старший Бестужев, Бестужев молодший, 
вас, Кюхельбекер, дивак і поет?

... один из тончайших 
катнейших.

Л. Пу гикни. 
умов и дели-

А. Герцен. 
Що це з вами, Лунін, що ж це сталось? 
Як же ви змарніли, світе мій! 
Зазира підступно в очі старість, 
псом звечора виє сніговій. 
Хилитесь, либонь, шляхетним станом, 
згадуєте милу суєту — 
аксельбанти, ківер із султаном, 
іменинну шпагу золоту? 
Чи не ви, не відаючи страху, 
легко піднімали пістолет 
і спокійно, як з партнером в шахи, 
грали з смертю в жмурки тет-а-тет? 
Чи ж не вам в затаєній Варшаві, 
на чужій нескореній землі 
вишептала сльози нелукаві 
в час вечірній панна Наталі?

про-
О

«Космічні пісні Олександри Пахмутової проникнут) земною теплотою, задушевні і поетичні. 
Саме ця особлива людська крага її мелодій про підкорювачів сьомого океану зачаровує міль
йони слухачів. І «секрет»' — не тільки з обдаруванні композитора, але н в її тісному спілку
ванні з самим,) героями — радянськими зоряними богатирями. Давня дружба зв’язує Олек
сандре Миколаївну з першою в світі жіііко.о-космокавтом Валентиною Ніколаєг-ою-Тсрешко- 

вою. Спеціальний кореспондент АПН Всеволод Мар’ян зустрівся з заслуженим діячем мистецтз 
РРФСР. секретарем Спілки композиторів СРСР Пахмутовою і взяв у неї інтерв’ю.

За паровозом 
вікна їх злились 

__  . ... . . ? — запита
ла я" — Поїзд, — не помічаючи'мого хвилю-

Як жебрака зневажено закон.
Тут бич свистить, збиткується наруга, 
чи пак, мордастий пристав Машуков. 
Сміється Лунін — «що /к, коли химера 
свобода, про яку Руссо рече, 
то почитаєм краще мп Гомера».
І тягнеться притьмом через плече 
з дивана до старенького футляра, 
що зачекався поряд неспроста, 
недбало вийме з нього окуляри 
й від холоду зіщулившись, чпта. 
О чародій! Не книга — суще диво, 
і не хотів би, а наскрізь прогне, 
це не якесь там осоружне чтиво 
якогось там- абата Ламенпе.
Солдат, схилившись, припаде до вічка: 
чого розбубонівся цей вусач?
І ніч глуха, і доюряе свічка, 

й життя, як свічка, хоч радій, хоч плач.

КОРЕСПОНДЕНТ: Хай моє перше питання, 
Олександрі Пахмутовій, не виявиться таким 
прямолінійним: адже, дуже цікаво, що спіль
ного між Вами — композитором і космонав
том?

ПАХМУТОВА: Ну. по-перше, ми — жінки 
з усіма належними нашій статі рисами. По- 
друге, навіть сьогодні, при великому прогресі 
в області професійного рівноправ’я з чолові
ками, жіпка-койлозитор, поки що, явище не 
дуже поширене. До речі, є така закономір
ність в тому, що саме в нашій країні жінка 
«заглибилась» в таку, здавалося б, далеку 
від неї професію, як космонавт. 1, якщо хоче
те, композитор також.

Але найголовніший аргумент моєї дружби 
з Валентиною — все-таки музика. Ми обоє 
безмежно любимо її. Причому, зізнатися, ме
не з першої ж зустрічі вразило, як тонко і 
з яким великим відчуттям сприймає музику 
наша мужня героїня космосу.

ІЗ «ЩОДЕННИКА ЖИТТЯ» В. ТЕРЕШКО- 
ЗОЇ: «Я досить часто порівнювала поезію і 
музику — два джерела, які зливаються в один 
потік. Вірила, що мова музики зрозуміла 
кожній людині, яка об’єднує людей всіх кон
тинентів. рас і національностей.

Музика наповнює природу. Я з насолодою 
розрізняю її в громовицях, в завиванні мете
лиці, в шовковому шелесті листя, в шумі трап, 
які розгойдує вітер. Я знаходила її в тембрі 
маминого голосу. Подобалось, як вижчать 
пилки, стукають сокири і луна розносить дріб
ний перестук дерев’яних вальків сільських жі
нок. що перуть білизну на камені біля ставка.

Поволі в моє життя один за одним входили 
Глівка, Мусоргський, Рнмський-Корсаков, Бо- 
родій, Чайкозський, Рахманіпов, Прокоф’єв, 
Шостакович, Хачатурян. Кожен зі своїм не- 

■ повторним талантом, кожен зі своєю музн- 
1 кою. їх творчість пробуджувала найсвітліші 
> почуття...».

(
- А ЩО СКАЖЕ МАМА?
— Співачка вона в мене. Скільки ми з нею 

пісеш,. бувало, в два голоси співали. З ди
тинства Взтюша як подруга мені найближча.

І
У нас з нею разом, пополам пісні і горе. Вій
на була, жили ми голодно. Валя о поле на 
обід мені три картоплини в мундирах принесе 
та солі трошки. Сиджу на камені, їм, а сіль 
не чіпаю, тому, що сльози вдови, ой які со
лоні! Тільки Валя, бувало, подивиться 1 ска
же: «Досить, мамо, плакати, даьай краще 
заспіваємо».

ПОДРУГИ ВАЛЕНТИНИ З «ЧЕРВОНОГО 
ПЕРЕКОПУ»:

— Струнка, в білій кофтині, сірій юбці ви
ходила Валя на сцену Палацу культури з 
домрою в руках. У складі фабричного оркест
ру виступала. Із Зоряного написала: «Мамоч
ко, будь ласка, скажи Валентин! Федорівні 
(наш паргорг), нехай пришло мені домру. Бу
ду тут грати».

ІЗ ПЕРШОГО ІНТЕРВ’Ю КОСМОНАВТА-6:
— Спостерігали (з Валерієм Бпковським.— 

РЕД.) в ілюмінатори за світом, що пропливав 
повз нас—за Землею, Місяцем, зірками, співали 
дуетом про дружбу, про світанкн, про Москву 
і, звичайно, волзькі частівки... і навіть жар
тівливу пісеньку, складену друзямн-журналіс- 
тами на космодромі перед нашим польотом.

ПАХМУТОВА: Ви ось нагадали 
«Щоденника життя» Валентним,

слона із
- '**'•1 ,і-*  - ——..........  знаєте,
який епіграф написала вона до нього? «Треба 
жити завжди закоханим у щось недосяжне 
тобі. Людина стає вища ростом від того, що 
тягнеться вгору». Максим Горький.

КОРЕСПОНДЕНТ: А в якій мірі, на Ваш 
погляд, цей епіграф можна віднести до жит
тя самої Валентини Ніколаєвої-Терсиїкової?

ПАХМУТОВА: Багато можна було розпо
вісти, але я обмежусь двома фактами. Семи
річна Валя мріяла стати... машиністом.

ІЗ АВТОБІОГРАФІЧНО! ПОВІСТІ В. НІ- 
КОЛАЄВОЇ-ГЕРЕШКОВОЇ «ВСЕСВІТ - ВІД
КРИТИМ ОКЕАН»: Верст за п’ять перед 
Ярославлсм шосе перетинало залізниця, і т^т 
вперше в жиггі я побачила поїзд. Мене вра
зив паровоз, що проймався зі свистом. Ріжучи 
повітря, гуркочучи колесами по рейках. Мені 
запам’яталось гіеселс обличчя машиніста,машиніста,

який виглядав із будки, 
майнули зелені вагони, і 
єдину срібну лінію. — Ма, що цс? 
ї._............ .. -
вання, відповіла вона. — А людина в будці — 
хто? — не вгамовувалась я. — Машиніст, — 
також спокійно сказала мама, намагаючись 
швидше перейти звільнений переїзд. Поїзд, 
миготів рубіновим вогником хвостового ваго
ну. Але радісний гул його ще довго віддавав
ся в вухах. — А жінки можуть бути маши
ністами? — знову запитала я. — Ну йди, йди, 
яка із тебе жінка, — ласкаво посміхаючись 
посварила мама, — ти ще дівчинка, І тобі тре
ба зубрити буквар... Не знаю чому, але мені 
дуже захотілось

ПАХМУТОВА: 
комсомольського 
бінату, мрія про

ВАЛЕНТИНА(«всесвіт - відкритий океан»): 
зустріч мені стрімголов біжить молода робіт
ниця. Сині очі її переповнені радістю... «Лю
дина в космосі! Радянська! Гагарін... Юрій...». 
— крикнула комсомолка. I побігла далі...

Довго ми не лягали спати тієї ночі. І все 
говорили і говорили про пе.іике чудо XX сто
ліття, яке сталося в нашій країні. І, начебто 
підводячи підсумок сказаному, мама відміти
ла: «Злітав хлопець, тепер черіа за дівчи
ною...» .

Чому вона так сказала, я до цього часу не 
знаю, але її слова відізвались в серці, заче
пили в ньому якісь струни, не давали спати...

...Ми вирізали із газет записки Гагаріна і 
перечитували їх. Я прочитала, не здогадую
чись, що підзаголовки записок як .іеміхи плу
га, виорали мою душу, і все перевернули я 
ній, що душа моя засівається зернам» ще 
неусвідом.іених мрій, інколи я ловила себе 
на тому, що начебто перебуваю п кабіні кос
мічного корабля, і тоді гнала геть від себе ці 
думки. Якщо іі полетить жінка п космос, го 
вона буде якась незвичайна — красива, силь
на, розумна, мужня...».

ПАХМУГОВА: Мрія, це те саме — юрьків- 
ське непідступне, запускає такі глибокі і ре
альні коріння в душу, характер Валентини, 
що нє може не дати надалі великі сходи...

ВАЛЕНТИНА НІКОЛАЄВА-1ЕРЕШКОВ \ 
(«ВСЕСВІТ - ВІДКРИТИЙ ОКЕАН»): «Хто 
ж виявиться цією щасливицею? — думали ми. 
загоряючи на Которослі. Чи не мав Гагарін 
на увазі конкретну жінку? Ні п його книзі, ні 
у фільмі про полії «Востоку» на її ігпупвиїт

шіі
ЛЮБОВ

водити паровоза...
А як захопила Валентину, 
ватажка текстильного ком- 

КОСМІЧПНЙ політ!
Н1КОЛАЄВА-ТЕРЕШКОВА: 

«Ні-

ПЛАНЕТИ
не було і натяку... Але сумнівів не залита 
лось рано чи пізно радянська дівчина полініє 
в зоряний океан. Адже в нашій країн! нічого 
ис робиться без участі жінок... Вночі я пере
бирала в пам’яті своє життя з усіма його ра
дощами і невдачами. Це було життя гішічне 
для мільйонів дівчат мого покоління. Чи ви
стачить сил і знань, і впертості, щоб піти по 
новому шляху?».

ПАХМУТОВА: Можете собі уявити виутріш 
ию реакцію Валентини на неусвідомленні, на 
віть жартівливі звернення до неї тренера, 
подруг по аероклубу: «Ей, ти, Гагарін в юб
ці...». А що чим Ярославль гірший Гжатська?

Важко бути один на один зі своїми думка
ми, сумнівами. Валентина розповідає, що 
не хотіла хвилювати матір, і вперше не пора
дилась з нею. Вена повідала свою мрію пар
тійному ватажку •.ервоиопсрскогських тек
стильників — Валентині Федорівні Усовій. 
«Моя друці мама» — тая називає Валентина 
цю жінку у неї навчалась попа мужності, 
стійкості, чесності Для Валентини, мабуть, як 
і для баїагьох трудівників з «Червоною Пе
рекопу», в цій жінці поєднувалось тс велике 
що ївсться одним слоном — комуніст. «А ти 
ппевнена в собі?». «Так!». — «Тоді іважся». 
Ось такий короткий діалої відбувся між пііми 
за весь довгий вечір, який нони провели ра 
зом.

ВАЛЕН I II ПА УСОВА (ІЗ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
В. ГЕРЕШКОВІИ В ЧЛЕНІ! КПРС): Не по 
жалкує пі сил, ні знань, щоб викопати будь- 
яке завдання партії І уряду, буде завжди ■ 
перших лапах будівників комуністичного її 
спільства...

ПАХМУЇоВА: Вона іна.ці. яке іаидани- 
треба виконати Валешииі. вірила н неї...
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МАЙЖЕ щоп’ятниці увє- 
*’* чері вони збираються 
тут чималеньким натов
пом. Стоять мовчки, або 
впівголоса розмовляють. І 
жадібно ловлять будь-яку 
чутку, котра народжується 
тут же, в цьому натовпі.

Через дві години на 
сходи, що ведуть до две
рей ЗАГСу, піднімається 
невисока чорнява жінка 
із зібганими аркушами в 
руках. Гомін затихає. По
чинається перекличка.

— Двадцять 
чемно!

— Я!
— Двадцять

кратов!
- Я’
— Двадця т 

третій! 
тук!

Мовчанка.
— Викреєліть! 

Не з’явився, 
значить викрес
лить. — чаю
ться голоси.

— Даадця т ь 
п’яти«»! Гри
ценко!

— Де ж справедливість, 
послухайте, — хвилюється 
мужчина в модному ко
жушку. — Після двадцять 
третього — двадцять п’я
тий! Тут стоїш мерзнеш, 

В потерпаєш, а вони для ко- 
I гось місце готують!

— Наклеп! — втрачає 
витримку жінка із спис
ками.

Натовп разом включає
ться у суперечку і те дов
го серед ночі біля ЗАГСу 
чуються роздратовані го
лоси.

О, ні, десятки цих лю
дей витрачають прекрас- 

Іний. зимовий вечір у п’ят
ницю зовсім не для того, 
щоб у суботу зранку по
трапити до ЗАГСу. Це не 

. щасливі батьки і не ра
дісні наречені, що хочуть 
зробити знаменні записи 
в акти громадянського 
стану.

перший! Фед-

другнй!

ь
Полі—

• НА

У нага,

Поруч із ЗАГСом в Кі
ровограді—магазин -»Пе
редплатні видання», кот
рий відкриється завтра о 
десятій. Ось туди, до кви
танційних книжок мага
зину і звернуті помисли 
тих, хто стоїть у всенош
ній. Притискує мороз чи 
моросить холодний зимо
вий дощ, а воші терпляче 
стоять, чекаючи кінця пе
реклички, щоб через дві— 
три години знову з’яви
тись біля ЗАГСу. І рано- 
вранці — знову. І через 
тиждсіїь-два — знову.

— Книголюби... — ша
нобливо перемовляються 
перехожі. — 1 не ліньки 
ото півночі тупцювати!

ЧЕРЗІ
КНИГАМИ...

РОЗСУД ЧИТАЧА

конкурс 

продовжуються!

ж мати ори-

передплатними
— озирається муж- 
кожушку, міряючи 
дядька з ніг до г.о-

— Охота гірше поволі! 
Зупинимось на хвилину. 

Прислухаємось. Ось підхо
дить дядько в пальто-«мос- 
ковиі» та в смушковій шапці 
і питає:

— За чим черга?
— За 

даннямі«!
чина в
поглядом 
лови.

— А-а-а. — з розумінням 
протягує той, і відходить.

— На кого буде передпла
та? — цікавиться симпатична 
перехожа у жінки, що стоїть 
поруч з кожушком.

— На Гете, — випереджає 
сусідку володар модної дуб
ленки. І не без 
дає:

жалю до- 
Алс записалось вже 

чоловік сто п'ятдесят.
— А він, цей... на росій

ській чи українській мові 
писав? — порушує паузу 
дівчина з білявим волос
сям, котра, видно, добря
че замерзла у цій чер
зі. — Я знаю, що видання 
буде па російській

хочеться все 
гінал.

Мужчина 
саркастично 
О, він добре 
те — це класик зарубіж
ної літератури, і ані ро
сійською, ані українською 
мовою писати не міг.

М. КОРІННИЙ.
Від редакції. Ми віри

мо, що у цих чергах біль
шість — серйозні книго
люби і меншість — воло
дарі дублених кожушків, 
яким прекрасні книги 
служать оздобою інтер’є
рів квартир. Тим 
образливо, що їм,

любам, 
диться 
півночі
зі, витрачати 
дорогоцінний 
час і здо
ров’я.

А що ж ро
бити? Може 

пора в місті організувати 
клуб книголюбів? Та про
водити є ньому велику 
роботу серед шануваль
ників книги, безпомилко
во визначити, хто цікави
ться змістом книги, а 
хто — її палітуркою. В 
клубі легко було б нала
годити і обміни літерату
рою (бо в Кіровограді не
має букіністичних полиць 
в книгарнях, дуже важко 
придбати і твори інозем
них письменників в ори
гіналах). А вивчення чи
тацького попиту для ви
давництв? Мабуть, з ча
сом організація на зра
зок клубу книголюбів, 
взяла б на себе і органі
зацію передплати на літе
ратуру.

А яка ваша думка, то
вариші книголюби? Вам 
подобаються всеноіцні 
черги?

в кожушку 
посміхається, 
знає, що Ге-

більш 
книго-
дово- 

стояти 
в чер-

I
I
I

0

I
Q

Ми маємо на увазі конкурс 
на кращу назву нової сатирич
но-гумористичної сторінки. Ре
дакція не може поснаржитись 
на малу пошту з пропозиціями. 
Але треба більше, краще, 
швидше, шановні читачі! Кон-

ЮШКА

курс оголошено не заради смі
ху! Тож включайтесь активні
ше в боротьбу за головний 
приз «Гумор-76».

Ні, жарти геть! До виходу 
нової сторінки — дуже мало 
часу. Думайте, любителі по
сміятись! Виношуйте свої ідеї 
і пишіть. Або дзвоніть (теле
фон 2-45-36). Або ж заходьте. 
Ми завжди раді вітати людей 
з почуттям гумору.

I

I
після ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

ДУМКИ ВГОЛОС
І ПРО СЕБЕ

Колючим пером

I

«Жертви естетики»-
так називалась репліка у «Ма- 
когоиовій юшці* від 29 листо
пада 1975 року, у якій ішлося 
про не дуже вдалий експери
мент з роздягалкою у Знам’ян- 
ському локомотивному депо.

Як повідомив начальник депо 
В. 3. ДАМИНОВ, реконструк
ція душеної з відкритою роздя- 
галкою дала можливість провіт
рювати одяг. Після виступу 
»МК» усунено ряд недоліків. 
Розширено приміщення для ро
бочого одягу, виготовлені 
км для зберігання мила і 

І лок, збільшено кількість 
І лок. Незабаром кожному 
І викові видаватимуться і 

■ нюватнмуться рушники та інше.

ячей- 
моча- 
віша- 
робіт- 
обмі-

ф Він вивіє його на чисту 
воду і сказав: «Великому 
кораблю — велике плаван
ня?».

ф інколи, будуючи пала
ци на піску, перевертаєш 
тисячі тонн словесної руди.

ф Відкривайте америки 
там, де Макар телят не пас!

Ф Розставивши всі крап
ки над «і», не забудь ви
мкнути світло.

ф Не вішай носа! Стере
жись автомобіля!

ф На короткій нозі з на
чальником, роби ходи ко
нем.

ХОМА в гостях
— Почувайте себе, Хомо, 
Так, неначе ви удома... — 
А Хома тихенько вбік:
— Я насилу з дому втік.

ХОЧУ МАТИ
— Не йди за Гриця, —

доньці мати, —
Бо вій поганий
— Я маю тата,

Ше хочу мати
Борис

м. Кіровоград.

будс тато...
— мовить 

Ліна, — 
чоловіка.
ЧАМЛАЙ.

Редактор М. УСПАПЕНКО.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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ПОНЕДІЛОК
СІЛ ПЕРША ПРОГРАМА.

9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30—к. т. Мульт
фільми. (М). 10.00 — к. т. 
«У світі тварин». (М). 11.00 
—к. т. «Клуб кіііоподоро- 
жеГі». (М). 15.45 — «Еко
номічна співдружність со
ціалістичних країн». (М).
16.15 — к. т. «Пат сад».
(М). 16.-15 — к. т. «Об'єк
тнії». (М). 17.15 — к. т. 
«На ваше прохання, хло
п’ята». (ЛІ). 18.00 —
«День за днем». (К-д).
18.15 — «Лісовий 
Новорічна програма 
дітей», (К-Д). 19.00 — к. т. 
Міжнародна зустріч з хо
кею: «Нью-Йорк РеГінд- 
жс-рс» — ЦСКЛ. Передача 
з Нью-Йорка. (С11ІЛ). В 
перерві—мультфільм. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30
— к. т. Телеспектакль 
«Трактирниця». К. Толь- 
доні. (М). По закінченні
— новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 — Док. телефільм 
«Головний конструктор». 
1 серія. (К). 12 00 — Но
вини. (К). 12.15 — Кон
церт. (Запоріжжя). 12.45— 
«Палітра». (К). 15.45 —
Наша афіша. (К). 15.50 — 
«Партії бійці». Теленарис. 
(Ужгород). 16.05 — «Важ
ливий етап комуністичного 
будівництва». Бесіда 2. 
(К). 16.20 — Для дітей.
Вистава ляльок. (Харків). 
17.10 — «Вогню не про
йти». (К). 17.30 — Теле
журнал «Гірник». (До
нецьк). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — 
Фільм-копцерт «Хореогра
фічна поема». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «На
родні таланти». (К). 20.35
— «Рубежі десятої п’яти
річки». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — «Ін- 
терклуб». (К). 22.15 — Те
лежурнал «Старт». (К). 
23.15—Вечірні повніш. (К). 
ВІВТОРОК
ОЛ ПЕРША ПРОГРАМА. ОМ 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30 — 
к. т. Мультфільми. (М). 
10.00 — к. т. «На паші 
прохання, хлоп’яга». (М). 
10.45 — к. т. Телеспектакль 
«Трактирниця». К. Голь- 
доиі. (М). 15.10 — к. т.
«Фільу — дітям». «Теле
грама». (М), 16.40 — к. т. 
«Наукові відкриття 1975 
року». (М). 17.10 — к. т. 
Концертний зал телестудії 
«Орли». (М). 18.00— «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Говорять делегати 18 об
ласної партійної конфе
ренції». (К-д). 18.10—«Фо
торепортаж з будівництва 
газопроводу «Дружба». 
(К-д). 18.15 — к. т. «У
кожному малюнку — сон
це». (М). 18.30 — к. т. «З 
Новим роком. БАМ1». (М).
19.30 — Телефільм. (К-д).
19.40 — «Наш коментар». 
«Герої дев’ятої п’ятиріч
ки». (К-д). 19.50 — к. т.
Худ. фільм «Король мане
жу». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. Міжна
родна зустріч з хокею: 
«ГІіттсбург Цііігпіііз» — 
«Крила Рад». Передача із 
Піттсбурга. По закінчен
ні — повиті. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.30 — Наша афіша. (К).
10.35 — Док. телефільм 
«Голошиїй конструктор». 
Друга, серія. (К). ІІ.35 — 
Науково-популярний жур
нал «Інтеграл». (К). 12.15 
— Новішії, (К). 12.30 —
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». Волинська об
ласть. (Львів). 15.50—На
ша афіша. (К). 15.55 —
«Народні таланти». (За
поріжжя). 16.30 — Для ді
тей. «Іскорка». (Донецьк). 
17.00 — «Міжнародне жит
тя». (К). 17.25 — «Вітчиз
но, моя неозора». (К). 
18.00 — Муз. фільм «Ме
лодії моєї Батьківщини». 
(К). 18.30 — «Телешкола 
механізатора». (Д-к). 19.00
- «Вісті». (К). 19.30 —
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». Дніпропетровська 
область. (Д-к). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 - «Час». (М). 21.30— 
«Вечірня музична пошта». 
(К). 22.15 — «Новини кіно
екрану». (К). 23.25 — Ве
чірні новини. (К).
СЕРЕДА

ПЕРША ПРОГРАМА. Л 9.00 — Новини. (М).
9.10 — к т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. Мультфільми. (М). 
10.05 — к. т. «Зимове свя
то». (М). 10.20 - к. т.
«Фільм — дітям». Тел. 
худ. фільм «Новорічні 
пригоди ” 
11.30 - 
народів
— к. т.
12.45 — _. .
з'їзду КПРС». «Дніпропет
ровська область». (Д-к). 
14.00 — О. Коломієць. «Фа-

D^ТЁЛЕЕКМЙ

бал». 
для

9 29 грудин 
раонн». Тслсвистана.. (К). 
15.15 — «Свито колективу 
Одесько-Кишинівської за
лізниці». (Одеса). 16.30 — 
«Ви нам писали». (К). 
17.40 — к. т. «Чарівні сні
жинки». Концерт. (М). 
18.00 —Новини. (М). 18.15 
к. т. «Назустріч XXV з’їз
ду КПРС». «1975-й рік за
вершальний*. Док. теле
фільм. (М). 19.15 — к. т. 
Тираж «Снортлого». (М). 
19.30 — к. т. Художній 
фільм «Іпан Васильо
вич міняє професію». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 
к. т. Фільм-спектакль Цен
трального театру ляльок 
«Божественна комедія». 
(М). 23.00 — к. т. «Вогні 
цирку». (М). 23.40 — к. т. 
«Країно моя!». Док. те
лефільм. (М). 23.50 — «З 
Новим роком, товариші!». 
Привітання радянському 
народу. (М). 00.05 — к. т. 
«Голубий вогник!. (М). 
03.05 — к. т. «Новорічний 
концерт». (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
15.00 — Док. фільм «То
вариш жінка». (М), 
15.35 — «Казка про Гор
боконика». Фільм-балет.
(М). 16.55— «Народна тпор
чість». ТСлсогляд (М). 
17.40 — Худ. фільм «Зиг
заг удачі». (К). 
«Вісті». (К). 19.45 
церт заслуженого 
яльного ансамблю 
УРСР «Ятрапь»...............
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час»( 
(М). 21.30 — «Усмішки».
(К). 22.25 — «Знахідки но
ворічної ночі». (К). 23.40
— Док. телефільм «Країна 
моя!». (М). 
Носим роком, 
Привітання 
народу. (М).
ЧЕТВЕР

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Повніш. (М). 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. «Лусканчик». Мульт
фільм. (А1). 10.00 — к. т. 
«Пісня, романс, пальс». 
Концерт. (М). 10.30 — к. т. 
«Поезія». (М). 10.50 — к. т. 
«Фільм — дітям». Худ. 
телефільм «Пригоди Бу- 
ратіпо». Перша серія.(М). 
12.00 — к. т. Міжнародна
зустріч з хокею: 
реаль Канадиенс» 
Передача із 
14.15 — к. . . .
ниці Кубинської 
ції». Програма 
чепня Куби. (М). 16.00 — 
к. т. «Спорт-75». (М). 16.55
— к. т. «Новорічний кар
навал». (М). 17.25 — Ба
гатосерійний мультфільм 
«Ластовинка». і серія. 
(ЧССР). 17.45 — к. т. Тел. 
худ. фільм «Іронія долі, 
або з легким паром'.». І і 
2 серії. (М). 21.00—«Час». 
(М). 21.30 — к. т. Заключ
ний концерт Всесоюзного 
телефестивалю «Піспя-75». 
(М). В перерві — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.55 — Наша афіша. (К). 
10.00 — «В дні шкільних 
канікул». «Ще раз про 
Червону шапочку». Ляль
кова вистава. (Миколаїв). 
10.50 — «Сонечко». (К).
11.30 — Док. телефільм 
«Автопортрет». (К). 12.10— 
Худ. фільм «Снігова коро
лева». (К). 13.10 — «Лісо
вий бал». Новорічна про
грама для дітей. (К-Д на 
Республіканське телеба
чення). 13.55 — Худ. фільм 
«Рекорд». (К). 15.00 — «За 
вашими листами». «Каи- 
дашева сім’я». (К). 15.45— 
Циркова програма. (К).
17.30 «Актори і ролі». (К).
18.30 — «Попі мелодії ро
ку». (К). 19.00 — «Вісті».

19.30 — Док. теле
фільм «Здрастуй, това
риші». (К). 19.45 — «Ново
річна мультішанора.ма». 
(К) 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час*. 
(М). 21.30 — Худ. 
«Багата наречена». 
П’ЯТНИЦЯ 2 ПЕРША ПРОГРАМА.

9.60 — Ноппни. (М).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
«Дітям про звірят». (Л-д). 
9.55 — к. т. Музична про- 
грама «Ранкова пошта». 
(М). 10.25 — к. т. «Розпо
віді про художників». 
(Пластов). Передача 1. 
(М), 10.55 — к. т. «Фільм 
— дітям». Худ. фільм 
«Пригоди Буратіно». 2 се
рія. (М). 12.05 — «Ново
річні інтерв’ю». Музична 
програма. (М). 12.50—к. т. 
«Пошта програми «Здо
ров’я». (М). 13.20 — к. т. 
«Балет на льоду». Виступ 
солістів Ленінградського 
балету на льоду .'і. Біло- 
усової. О. Нротопопова та 
інших. (М). 13.50 — к. т. 
«Будинок «Іграшки». (М). 
Док. телефільм, 14.00 — 
К. т. «Розповіді про Мо
скву». (М). 15.00 — к. т. 
«Наша адреса — Радян
ський Союз». (М). 16.00 — 
к. т. К’/бок світу з горпих 
лиж. (М). 16.40 — к. т.
«Очевидне — неймовірне». 
(М). 17.40 — Багатосерій
ний мультфільм «Лпсто- 
липка», 2 серія. (ЧССР). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 

. — к. т. Тел. худ. фільм «У 
мене с леь». J серія. (М). 
19.20 — и, 7, Дон, фільм

19.10 — 
— Коїь 
самоді- 

танцю 
(К-л).

23.50 — «З 
товариші!». 
радянського

I

10.20 -
— дітям», 

фільм ■' .
.Маті і Віті». (М). 
к. т. «Тпорчість 
світу». (М). 12.00 
Для дітей.
«Назустріч

т.

(К). 
XXV

1
т.

«Мон- 
.—ЦСКА. 

Монреаля, 
т. «До 17-ї річ- 

револю- 
телеба-

«Кай-

zz (К).
:Актори і ролі». (К).

(К).

фільм 
(К).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня-ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПО 4: січня 
«Джульетта». (М). 10.60 
к. т. Телетеатр мініатюр 
«13 стільців*. (М). 2J 00 Д 
«Час». (М). 21.30 — и. і. 
«Театральні зустрічі*. (М)’ 
23.05 — к. т. «Танцюваль
ний зал». Но закінчений-« 
Иоппии (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.25 — Наша афіша. (К), 
10.30 — «В дні шкільних 
канікул». «Дід Мороз І 
Санта Клаус». Вистава’. 
(Д’к). 11.45 — Копцерг.
(Херсон). 12.15 — Худ’, 
фільм «Попелюшка». (М), 
ІЗ.35 — «Літературне чца 
тиння». (К). 14.45—Фільм- 
копцерт «Червона ругй»', 
(К). 15.30 — Для дітей.
«Сонячне коло». (К). 1(4.00 
«З Новим роком!». Кон
церт. (Линів). 16.45 — Для 
юнацтва. «Атестат ввічли
вості». (Одеса). 17.30 -4 
Мультфільми. (К). 18.16-» 
Концерт Державного ака
демічного україіїськагф 
народного хору ім. Г. Ві
рьовки. (К). 19.00 — «Віс
ті*. (К). 19.30—Худ. фільм 
«Любити людину». 1 се
рія. (К). 20.50 — «Но доб
раніч, діти!». (К). 21.1'0 —Ак. 
«Час» (М). 21.30-Ю. Мй 
лютіп. «Поцілунок Чапі
ти». Вистава. (Одеса). 
СУБОТА

З ПЕРША ПРОГРАМА,
9.00 — Новини. (М),
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика для дітей. (М)4
9.30 — к. т. «Буднятіні».
(М). 10.00 — к. т. «Служу 
Радянському Союзу!», 
(М). 11.00 - к. т. Худ,
фільм «Життя 1 дивовиж» 
ні пригоди Робіпзсна Кру» 
зо». (М). 12.30 — и. А
«Сільська годяйа». (МЕ
13.30 — к. т. «Музичний
кіоск». (М). ЬІ.ОО — *17$ 
езія». (М). Е, Багрнцьинн, 
14.40 — к. т. Тел. муз', 
фільм «Під дахами М0і(‘ 
мартра» . 1 і 2 серії. 
17.00 — к. т. «ВІльгсльМ 
Пік». До 100-рІчч:) я литі 
народження. (М). 17.40 
«Ластовнпка». Багзтосе- 
ріїїппй мультфільм. З се
рія. (ЧССР). 18.00 — Мо; • 
вини. (М). 18.15 — х. т.,
Худ. телефільм «У м-чіс <5 
лев». 2 серія. (М). 19.20-4 
к. т. «Радянський Соїоз 
очима зарубіжних гссгей»\ 
(М). 19.40 — к. т. Док, 
телефільм «Лід 1 фанта
зія». (М); 20.00 — X. т,
«Клуб кінонодорожей»', 
(М). 21.00 — «Час». (М);
21.30 — к. т. Фільм-коц*.
нерт «Пісні циган». (М), 
По закінченні — пони
ні«. (М). £

ДРУГА ПРОГРАМА
10.00 — Паша афіша. (!’> 
10.05 — «В дні ШКІЛЬНИХ 
кг.нікул*. «Яоворічпа ка
русель». (Львів). 11.00 
Вистава. (Харків). 12.45 -• 
Худ. фільм «Принц Біиії, 
(К). 14.00 — «Мальовнича 
Україна». (Одеса). !4.30-4> 
«Музична енциклопедія»« 
(К). 15.30 — «Слава сол- 
датська». (В-д). . 1630 -Ч> 
Фільм-копцерт. (К). 17.00-« 
«Фізкульт-нрнвіт!». Спор
тивно-розважальна про
грама. (Донецьк). 1Б.С0 ** 
«Тпорчість». К). 19.00 »4
«Вісті». (К). 19.30 — Худ« 
фільм «Любити людину»1. 
2 серія. (К) 20.50 — «1-Ій 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 —
«Дійові особи та виконав
ці». 22.50 — Вечірні нови
ни. (К).
НЕДІЛЯ

4 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (.М). 9 30 -«
к т. Мультфільми. (М)« 
16.00 — к. т. «Один за всіх, 
всі за одного». (Л-д). 10145
— Худ. фільм «Великий
трамплін». (М). 14.40 гт
Док телефільми. (М)» 
15.30 — к. т. «Літературне 
читання». Г. X. Лидере*’!«« 
«Казки і історії». (М<Т 
16.15 — к. т. «Концертний 
зал телестудії «Орля»; 
(М). 10.55 — к. т. «ЯК гар- 
тусалася сталь». Тел. худ. 
багатосерійний фільм. (МЦ 
18.00 — Новини. (М). 18 15
— к. т. Мультфільми. (М). 
18.-10 — к. т. Концерт. (М)у
19.10 — к. т. «Від усіє) 
душі». (М). 21.00 — -Час». 
(М). 21.30 -- к. т. МІжпд/ 
родпа зустріч з хокею? 
«Буффало Сейбрс» 
«Крила Рад». Передача із 
Буффало. По закінченні-^ 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.55 — Наша афіша. (К), 
12.00—Новини. (К). 12.15-« 
«В дні шкільних канікул». 
«Червона квіточка». Ляль* 
копа вистапа. (Запорім* 
жя) 16.50 — Лаша афиша. 
(К).’ 16.55 — «Плани пар/ 
тії—плани народу». (Вд);
17.10 — Для дітей. «Фізи
ка малюків». Випуск 7< 
(К). 17.30 - «Трудова ди
настія». (Харків). 18.00 —• 
Мультфільм -Де ти. Ді
дусю Морозе?». (К). 18-30
— Для малят. «Новоріч
ний концерт. (Допечи 
19.00 — «Вісті». (Кнні > 
включенням К-да). 19&
— «Зііміплі худоби —* 
повсякденну увагу». (X ні, 
19.45 — Док. фільми. (К), 
20 45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час»* 
(М). 21.30 — Деліб. «Кода 
пелія»; Вистапа. (ЛьііінЕ 
23.10—Вечірні повніш, (К),

і
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