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ОСТАННІ
зміни. АОСТАННІ хвилин» 
зміни. Майстер М. Т.

Курко з олівцем у руках 
щось підраховує.

— Як сьогодні попра
цювали? — цікавлюсь.

— Нормально, — від
повідає Микола Тарасо
вич. — Ось наряди за
криваю. Змінне завдан
ня перевиконали. Мо
лодці хлопці!

Жовтневу вахту гідно 
несе молодь Світловод- 
ського 
металів 
СРСР.

Комсомольсько-молодіжна зміна
нічної дільниці цеху № 10, яку очолює* комуніст Кур
ко, невелика.'Тут працює всього 19 чоловік. І з них 
13 — комсомольці. Кілька чоловік прийшли сюди 
зовсім недавно. Та зміна завжди перевиконує пла
нові завдання. Вже два квартали займає друге міс
це у змаганні серед комсомольсько-молодіжних ко- 
лективів.

Підходимо до комсорга зміни Івана Кравченка. 
Старанно прибирає він біля свого токарного вер
стата. /Але не звичну металеву стружку: ось уже два 
дні пояпюе я ппгаїїічнпм склом П’ять технологічних 
операцій потрібно виконати, щоб виготовити просту, 
па перший погляд, кпишку. Норма — 10 штук за 
зміну.

— За два дні я зробив їх півсотні, — каже Іван. — 
Підвищив швидкість різання, також час зекономив 
на одній з операцій. Сам виготовив різець з потріб
ним кутом нахилу — і все пішло швидше...

Дві з половиною норми — це найвищий теми на 
дільниці.. А як у інших справи?

— Я теж сьогодні з опганічннм склом маю спра
ву, — відповідає токар Юрій Козловськпй.

— Юрій вважає себе господарем на виробництві.— 
представляє молодого робітника М. Т. Курко. — Ду
же бережливо ставиться до матеріалів. Сьогодні він 
точив кільце, внутрішній діаметр якого повинен був 
іти в стружку. Так Юра виготовив відрізний універ
сальний різець і. крім кільця, ще й круг отримав. З 
нього теж можна знобити щось потрібне.

Комсомольця Мнкл.ду Блпопськп’-п то поапює то
карем уже сьомий рік, товариші справедливо назива
ють асом. І недавно у нього було відповідальне зав- 

; давня: термінове замовлення цеху № 8 Досить 
складне, високого класу точності та обробки. Мико- 
(виконав його достроково.

Закінчився ще один день ударного тижня, присвя
ченого 60-річчю Жовтня. Як і попередні, це був день І ударної прані молоді Світловодського заводу чистих 
металів.

с. ТИШКО, 
плавильник, позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ 
МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИМ УЧЕННЯМ, ДОСЯГНЕН
НЯМИ НАУКИ, ТЕХНІКИ І КУЛЬТУРИ! ПРИМНОЖУЙТЕ 
СЛАВНІ РЕВОЛЮЦІЙНІ, БОЙОВІ І ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ 
РАДЯНСЬКОГО НАРОДУІ БУДЬТЕ В ПЕРШИХ РЯДАХ 
БОРЦІВ ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ХХУ З’ЇЗДУ 
КПРС!

(Із Закликів ІДК КПРС до 59-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції).

ПЕРША
БОРОЗНА

Рік видання XVII 
№ 125 (2228).

заводу чистих 
імені 50-річчя

ремонтно-меха-

I Микола, і Дмитро 
люблять поле. Люблять 
його в будь-яку пору ро
ку. Ранньої весни, коли 
воно чарує свіжим вру- 
ном, улітку, коли заколи
сує піснею колосків, восе
ни, коли радує своєю 
щедрістю. Ця любов і ви
значила шлях у житті. 
Обоє по закінченні шко
ли вирішили стати механі
заторами. Дмитро 
пив до сільського 
фесійно-технічного 
лища, Микола — до 
куму 
ського

Нині друзі 
практику у своєму 
гбспі імені Крупської Кі
ровоградського району.

Бригадир першої трак
торної бригади цього гос
подарства Олександр Ма- 
нуйлович Грін розповілає:

— Оскільки весна була 
холодна і затяжна, то де
що змінилися строки до
стигання сільськогоспо
дарських культур, ущіль
нилися строки ОСІННІХ ро
біт. Кожний трактоо, як 
кажуть, на обліку, кожна 
пара рук. Комсомольці 
Микола Білий і Дмитро 
Цюпало подають відчутну 
допомогу механізаторам 
бригади. Вони нганюють 
позмінно на тракторі Т-74. 
Ні вдень, ні вночі не ПРО
СТОЮЄ їхня машина.. І шо 
не зміна.
зораного 
мі 4.3.
ХЛОПЦІ

всту- 
про- 
учи- 

техні- 
сіль-механізації 

господарства.
проходять 

кол-

до- 
Ан- 
Ми-
Ти-

то А—7
грунту при нор- 

Випеоелжа’г-ть 
навіть таких

свідчених орачів, як 
доій Іванович Бондар, 
кола Олексійович 
щенко.

Юнаки ніяковіють 
похвали і кажуть щиоо:

— Приємно відчувати, 
що в твоїх руках машина 
слухняна, ш,о людям к 
ристь приносиш.

В. ЦВЄТАЄВ.

від

і Комсомолки Ніна НАГУЛА і Галина ТКАЧЕНКО пра
цюють оздоблювальпицямн на Світловодській меблевій фаб
риці. Від роботи цих дівчат залежить вигляд продукції. 
1 вони з дня в день підвищують свою професійну майстер
ність. А нещодавно зайняли перші місця у конкурсі на кра
щого за професією.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ДРАІІЦ ЄДНАЙТЕСЯ)

Р орган ИСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.
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ПЕРШИМ попросив сло
ва водій Микола Свищ. 

Прямо з місця заговорив 
запально й схвильовано:

— Про знак якості ми 
говоримо часто. Я — шо
фер. Знак якості в моїй 
роботі — це виробіток у 
тонно-кілометрах, екомо- 
мія пального і запасних 
частин, акуратність пере
везень... Та мені нічим по
хвалитися: місяць про
стояв, шукаючи необхід
ної запчастини. Кілька ра
зів звертали- 
СЯ ДО ГОЛОВ- “■ ■ ■ 
ного інжене
ра, але марно. 
Аж коли 
чалося 
зення 
ків, за 
день , 
її. Отож доб
ре ПОВИННІ! 
працювати всі. 
І не від кам
панії до кам
панії в полі.

Перший ви
ступ на звіт
но - вибоонихі 
зборах. Пер-І 
ший і критич-Е 
ний. Чому?! 
Адже комсо-І 
мольська оо-' 
ганізація колгоспу «Доуж- 
ба» Вільшаї ського району 
від звітів до звітів працю
вала активно, плодотвор
но. Про це говорять діла, 
про це сказала у своїй 
звітній доповіді секретар 
комсомольської організа
ції Надія Бистрова. З 59 
члені«? ВПКСМ що стоять 
на обліку. — 40 виообнич- 
ників. ААайже всі вони 
добиваються помітних ус
піхів у поаці. Тоактористи 

С»»«пни5 та Іван 
Бушинський, наприклад, 
місячні виообітии повели 
цього ооку до 115—130
проі’**нт»в нооми. Володи
мир Рибачок із своїм по
мічником 
Осапчуком 
комбайном 
день ВИКОПУЮТЬ 
з площі 10—11 
при нормі 6,2. Усі юнаки і 
дівчата нині виходять на 
суботники 5 недільники. 
Навіть на звітно-виборні 
збори п’ять комсомольців 
не могли з’явитися, бо 
виявились незамінимими 
на вивезенні буряків. «На 
найважливішому завдан
ні», — пояснив головую
чий причину їхньої відсут
ності. і це не гучні слова: 
в них — розуміння висо
кого обов’язку комсо
мольця — бути там, де 
сьогодні, зараз найпотріб- 
ніші твоя енергія, • енту
зіазм, руки трудові. В 
них — високе патріотичне 
піднесення всіх господа
рів колгоспу, які у вїдпо-

по- 
виве- 
буря- 

I один 
дістали

відь на тепле вітання Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І, Брежнєва бу- 
ряководам Харківщини пе
реглянули свої соціаліс
тичні зобов’язання та пла
нові завдання і взяли 
значно вищі: зібрати з 
кожного гектара на 43 
центнери буряків більше і 
продати державі ще 221 
тонну понад план. Комсо
мольці сьогодні серед 
тих, хто слово це в діло 
перетворює. Так, як і на

ивк

й®

I вийшла розмова 
на зборах

Володимиоом 
шестиояцним 
за робочий 

буояки 
гектарів

НАМ УСЕ

• ТРЕТІЙ, 
ТРУДОВИЙ

Фото 10. ДЕРУЖИНСЬКОГО.

право надавалося більш 
підготовленим до цього 
осередкам. Цей факт знов 
же характеризує комсо
мольську організацію з 
найкращого боку. І все ж 
обговорення доповіді не 
звітно-виборних зборах 
почалося з критики.

Вже потім, перечитуючи 
уважно текст звітної 
повіді, переконуєшся, 
саме щиру розмову
редбачалося повести на 
головних зборах року, не 
звести все до сухого звіту

де
що 
пє-

'1

збиранні ранніх зернових. 
Три комсомольсько-моло
діжні екіпажі тоді пока
зували зразки ударної 
праці. Навіть дощі не за
вадили екіпажеві Андрія 
Зуєва. скажімо, комбай
ном СК-6 намолотити 5555 
..-.игнеоів зерна.

РУДОВЕ виховання мо
лоді села комсомоль

ська ооганізація на чолі з 
комітетом тісно поєдну
вала з планомірною вну- 
тоіспілковою роботою. 
Незважаючи на неоівно- 
міону зайнятість людей, 
збори проводили регу- 
ляоно, на них обговоою- 
вали різні 
СТОСУЮТЬСЯ 
проблем 
життя молоді. Ось кілька 
питань порядку денного: 
«Піпсчмки Ленінського за
ліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — у життя?», «Ком
сомольське політнавчан- 
ня: його роль у формуван
ні світогляду молодого су
часника», «Організація 
дозвілля — справа всіх і 
кожного». «Про ПІДСУМКИ 
роботи XXV з’їзду КПРС 
та завдання комсомоль
сько“ організації у світлі 
рішень з’їзду партії», 
«Виконання статутних ви
мог — обов’язок комсо
мольця».

ЗВІТНИЙ період ком
сомольська організа

ція колгоспу однією з 
пеоших у районі почала 
обмін комсомольських до
кументів. Як відомо, таке

питання, що 
актуальних 

господарства,

КОМСОМОЛ І/

теж 
на

ви

про досягнення і здобут
ки, а й намітити плани на 
майбутнє. Така розмова, 
звісно, може виникнути 
при щирій відвертості 
кожного.

Для прикладу кілька 
рядків з доповіді: «На 
низькому рівні в нашому 
колгоспі фізкультурно-ма
сова робота. Ніде займа
тися спортом. У Будинку 
культури обладнали кім
нату, де можна було по
грати в більярд, шахи, 
шашки. Але з часом кім- 
нату_забрали. Що ми зро
били, щоб знайти нове 
місце для занять спор
том? І я як секретар? Ні
чого». Або ще: «...Не ду
же активну участь беруть 
комсомольці в ХУДОЖНІЙ 
самодіяльності. Хоо спо
чатку важко б*'ло зібоати. 
Потім він зовсім перестав 
збиратися. Не було енту
зіастів. Я особисто 
ніколи не приходила 
репетиції...»

«Краще сам себе
лаю, ніж хтось», — може 
зауважити читач. Та Надія 
Бистрова думає по-іншо
му: самокритика — за
прошення до щирості, 
Поиниипово сказала дів
чина про недоліки у сво
їй роботі. Ніякої скидки 
на те. що вона — незвіль- 
нений секретар, що у неї, 
рахівника колгоспної бух
галтерії, основна робота 
вимагає великої уваги, на
пруги, не залишає вільно
го часу для громадських 
справ.

І на відвертість Надії 
відгукнулись одразу. В хо
ді обговорення комсо
мольці подали конкретні 
пропозиції, які стали осно
вою рішення звітно-ви
борних зборів, рішення, 
що стане програмою дій 
на час довжиною в рік. А 
зі зборів виносиш одне 
враження — по-діловому 
вони пройшли від почат
ку до кінця.

О КАГТНКО. 
СПЄЦКОП «Мопс ного 
комунара»

|| А об’єктах не чути 
■ ■ більше стукоту сокир 
і співу бензопилок, не ля
гають рівними рядами 
цеглини, перетворюючись 
у стіни будівель, май
стри не вимагають від ви
конробів чергової маши
ни з цементом... Усі тур
боти третього, трудового 
злилися тепер в одну: під
сумувати зроблене. Що 
змінили па землі 633 юна-

ки і дівчини у формених 
спецівках з промовистими 
літерами на емблемі — 
«СБЗ»? Що залишили во
ни після себе, бійці облас
ного студентського буді
вельного загону*

Першого вересня пролу
нав дзвінок у середній 
школі № 19 м Кіровогра
да. Вперпіе ппллгпяп І не

(Закінчення на 2-й стор.).
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НА ПРИЗ «МИ» 
«КРАЩОМУ 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОМУ 
КОЛЕКТИВОВІ 
МТФ ОБЛАСТІ»

3 000 — 
В ЖОВТНІ
ПІДБИТО ПІДСУМКИ 
ЗМАГАННЯ СЕРЕД 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ 
МОЛОЧНОТОВАРНИХ 
ФЕРМ
ГОСПОДАРСТВ 
КІРОВОГРАДЩИНИ 
ЗА ТРИ КВАРТАЛИ

Дівчатам із комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву колгоспу імені Мічу- 
ріна Новгородківського 
району останні місяці літа 
і вересень запам’яталися 
вже встановленим рит
мом роботи, напружени
ми буднями. Все робили 
впевнено, добротно, тому 
й наблизилися до вико
нання річного зобов'язан
ня — при плані 3 тисячі 
надоїли від кожної коро
ви по 2950 кілограмів мо
лока. Але радості пере
моги молоді майстри ма
шинного доїння не відчу
ли, бо поступилися пер-

шістю в обласному зма
ганні.

А поздоровлення приймали 
члени комсомольсько-моло
діжного колективу Несват- 
ківського відділка радгоспу 
Другого імені Пстровського 
цукрокомбінату. І справді, по 
роботі н результати: за тре
тій квартал колектив одер
жав у середньому від кожної 
корови по 1070 кілограмів мо
лока, а за дев’ять місяців — 
по' 3156. ’

Трете місце вибороли 
лоді майстри машинного 
їнпя п’ятої ферми 
імені XX з’їзду КІ1РС

мо- 
до- 

КОЛГОСІїу 
____ ____ . ? Боб- 
ріінсіи>кого району, які доби, 
лися 2870-кілограмових надоїв. 

Результати інших колек
тивів, що ввійшли до де
сятки, відрізняються щіль
ністю. Рубіж у 2700 кіло
грамів молока від корови

перейшли комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви МТФ Новоселицького 
відділка радгоспу Улья
новського цукрокомбіна- 
гу і радгоспу Олександ
рійського цукрокомбіна- 
гу, 2600 кілограмів — 
Ульяновського відділка 
радгоспу Ульяновського 
цукрокомбінату.

До десятки кращих уві
йшли також комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви колгоспів «Більшовик» 
Гайворонського, «Росія» 
та імені Ульянова Голова- 
нівського, імені XXV з’їз
ду КПРС Онуфріївського 
районів.

Спостерігаю, 
упевненою, 

стрімкою хо
дою йде між 
швейних машин 
Ліда, і чомусь 
не можу уявити 
собі її вчитель
кою, тракто- 
чи лікаркою. Є
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рясткою, кухаркою 
люди, в очах яких написано вірність 
вибраному шляху. їм заздриш, цим 
людям, бо мають вони єдино ви
правдану, єдино можливу стежку.

Ліда із семи років Ънала, що одя
гатиме людей. В оточенні малюків 
білоголове дівча натхненно твори
ло чудернацькі сукні, штанці, хуст
ки. Подружки зачудовано дивилися 
на Ліду, і ось на їхніх очах обшар
пана лялька ставала прекрасною 
принцесою, чарівною Дюймівочкою

Я
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а

Ватажок комсомольської оогані- 
зації Пезрівського райпобуткомбінагу 
Лідія ЗАВГОРОДНЯ.

чи злою чаклункою. Пізніше Ліда 
відкрила з собі одну, здавалося б, 
дивну звичку. На вулицях, у кіноте
атрах, парках вона подумки одягала 
людей. Іде, наприклад, трохи широ
коплеча дівчина в недбало скроєній 
спідниці, в кофтині, що робить пле
чі ще ширшими, а Ліда бачить її в 
темній сукні-«дзвонику» і думає, 
якою гарною, чарівною стала б рап
том оця незграбна незнайомка. З 
бажання бачити людей красивіши
ми, елегантнішими Ліда Завгородня 
й стала технологом. Третій рік після 
закінчення технікуму працює вона 
в районному комбінаті побутового 
обслуговування. Мрія дівчини здійс
нилася — вона визначає стиль зов
нішності сучасної молоді. Поки що— 
у Петровому.

Ж.
Ж'"'
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Замовник буде вдячний — так 
старанно чаклує над його зачіскою мо
лодий перукар Наталка ТЕРСКОВА.

Майстерність приходить ке одразу. Бригадир комсомольсько-молодіжного ко- 
,1АТоУ *и.'.,ття “їхнього одягу Таїса ДІБРОВА і випускниця училища Світлана ПОВЕНКО. фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

і ІЛ&ЯЖ*'ft?- і і

й d

Цех шиття верхнього одягу два І 
роки тому був притчею во язицех в і 
усьому районі. Клієнти лаяли шва- І 
чок за брак, дирекція комбінату — і 
ще й за невиконання планів. І тому І 
пропозицію Ліди створити в цеху І 
комплексну комсомольсько-моло- І 
діжну бригаду директор районного І 
побуткомбінату І". Т. Лістаріна зу
стріла насторожено, з недовірою. І 
Та Ліда переконувала рішуче. І ді- І 
стала згоду на експеримент.

Але, виявилось, не одної сміливості І 
вимагало нове. Дівчата звикли працю- І 
вати кожна окремо. Тим-то неохоче пе- І 
реходилн на нову технологію праці. На- І 
слухалась Ліда неласкавих слів на свою 
адресу... Однак пе розчарувалася. Чита
ла статті в нових журналах про досвід 
інших І за швейну машину сама сідала. | 
умовляла декого не писати заяви на роз
рахунок...

Тепер дівчата (а їх у цеху — вісім) 
справними рухами виконують кожна ! 
свою операцію. Одна працює над рука
вами, друга пришиває кишені, третя під
різає, уточнює вироби після першої при
мірки. Бригада виконує свої місячні зав
дання на 120—1Г.0 процентів. І замовіг.іки 
задоволені: якість виробів стала висо
кою. Адже, працюючи на одній опера
ції, кожна швачка відшліфувала свою 
майстерність. Надійна Орищенко вміло 
обметує петлі, шиє рукава, Ліда Ку- 
ннцька робить машинну строчку...

Бригадиром у цеху Таїса Діброва. 
Дивлячись на цю, трохи сумовиту, 
з лагідними терновими очима, мо
лоду жінку, спочатку не уявляєш, 
що вона може бути організатором. 
Але авторитет її у бригаді незапе
речний. Тактовна, урівноважена, 
Таїса зуміла створити в колективі 
мікроклімат доброзичливості і взає
морозуміння. Ось нервує, готуючи 
костюм до першої примірки, Світ
лана Новенко. Дівчина прийшла у 
бригаду цього літа і, звичайно, пра
цює ще не іак кваліфіковано, як ін
ші. Бригадир помічає розгубленість 
на її обличчі, і вже удвох вони муд
рують біля машини.

Коли мова заходить про якість 
виробів, і бригадир Таїсія Діброва, 
і технолог Лідія Завгородня вміють 
бути не тільки терплячими, а й су
ворими, безкомпромісними. Індиві
дуальні бесіди, екран якості зма
гання, книга скарг і пропозицій, на
вчання в школі передового досві
ду — ось тільки деякі з тих сходи
нок, якими швачки піднімаються до 
вершин майстерності.

Контрольною ланкою соціалістичного 
змагання за підвищення якості роботи 
побутовців є пост якості. Економіст 
І. В. Левченко, швачка Н. К. Коваленко 
та Ліда Завгородня постійно стежать за 
виконанням замовлень. Нс так давно на 
засіданні поста яком! розглянули пи
тання про браковану продукцію швейної 
майстерні радгоспу «Петрівськнй». Роз
мова на виїзному засіданні поста не про
йшла марно — якість поліпшилась.

На екзаменах у середній школі Ліда 
познайомилась із чотирма випускницями 
і розповіла їм про важливість професії 
побутовця. Нині ті дівчата закінчують 
професійно-технічне училище обласного 
побутуправління. їх чекають: з перукар
кою Наталкою Терскоюю Ліда хоче 
орі анізувати комсомольсько-молодіжний 
колектив перукарів. Виїзди в села, моде
лювання нових зачісок — чого тільки не

має у планах дівчат!
Як добре, що ця здібна, ініціатив

на дівчина, яка виросла в місті, при
їхала 
стала 
нею!
г.ячи 
сять: 
як у Ліди Завгородньої».

Л. КРАВЕЦЬ.

сюди, у віддалений район, і 
тут дуже потрібною люди- 
Часто петрівські дівчата, роб- 
замовлення в майстерні, про- 
«Пошийте мені таку спідницю,

ф ДАЙ РУКУ, 
ВИПУСКНИК!

«А ми вже не школярі». За два місяці ми 
вже звикли до цих слів, і все ж трошки 
дивно. Не школярі... Здається, що ще вчо- • ••I ІСА АС ОМ ра Наш десятий <<Б,> в повному складі зби- 

СТАЛА
ВСЯ
КРАЇНА

рався щоранку 8 класі Олександрівської 
школи-інтернату. Разом ішли незвіданими 
дорогами країни знань, читали цікаві книги, 
мріяли про майбутнє. Не хотілося уявляти 
той час, коли до школи будемо приходити 
тільки гостями. Та він уже настав. І як доб
ре, що він не зробив нас чужими! Доля,

при
по
лі а-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

витримали хлопці з буді
вельного загону «Старі» 
Кіровоградського педаго
гічного інституту, пп”- 
йшли поглянути, як 
святковому одягнені 
люки з радісними усміш
ками заповнювали кори
дори і класи школи. І на 
серці у кожного ставало 
світло, хороше. Бо це зав
дяки їхнім рукам виросла 
в новому мікрорайоні ця 
весела, дзвінкоголоса бу
дівля. .

Немає вже в селі Іван- 
ківцях Знам янського ра
йону бонового, працьови
того загону «Юність». Ни
ні хлопці ходять щоранку 
на лекції до рідного ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудуван
ня. А там, у колгоспі іме
ні Шевченка, шофери зво
зять у нове зерносховище 
врожай. І вдячним словом 
згадують приїжджих сту
дентів. Бо новобудова — 
дітіїще їхніх рук.

У сімнадцяти районах 
області виросли цього лі
та нові школи, майстерні, 
житлові будинки. В со
нячному Криму на 
ськогосподарських 
тах працювало сто 
бутиіх педагогів.

сіль- _ 
робо-= 
май- 

П’ятде- 
сят студентів Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування зводили стіни 
механічної майстерні, про
клали десятки кілометрів 
бетонованої дороги в да
лекому Сургуті. На двох 
ударних комсомольських 
будовах Кіровограда — 
чавуноливарному заводі і 
заводі друкарських ма
шинок — трудилися сту
денти. І протягом третьо
го семестру члени облас
ного загону освоїли І міль
йон 654 тисячі карбован
ців. Це — неабиякий вклад 
у виконання народногоспо
дарського плану першого 
року десятої п’ятирічки.

Неспокійний народ сту
денти «Ми, молоді, нам 
усе під силу», — кажуть 
вони- про себе і поспіша
ють туди, де яайгостріша 
потреба в сильних і вмілих 
руках. Не стояли вони 
осторонь турбот колгосп
ників у гарячу жнивну 
пору. Підтримали кірово- 
градці ініціативу студент
ських загонів Ворошилов- 
градської, Одеської і Хар
ківської областей і відпра
цювали по два дні на за
готівлі кормів. Усього за
готовили^ 286 топи грубих 
кормів, зібрали 605 тонн 
овочів і фруктів, очистили 
2440 тони зерна. А члени 
загону «Дорожник» Кі
ровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування зна
йшли застосування своїм 
знанням, здобутим у вузі: 
власноручно відремонту
вали комбайн СК-4. На 
спільних комсомольських 
зборах загону і членів 
колгоспу імені Карла 
Маркса Олександрійсько
го району було вирішено 
направити студентів-ме- 
ханізаторів на збирання 
врожаю. Відремонтований 
комбайн доручили повести 
в поле двом Миколам — 
Трошину та Герасимову. 
І хлопці виправдали до
вір’я: протягом збираль
ної кампанії студентський 
екіпаж упорав ранні зер
нові на площі 100 гекта
рів і намолотив 2800 цент
нерів хліба.

щоправда, розкидала однокласників по 
різних куточках республіки. Але, як спі
вається у пісні, «класом стала вся країна». 
Тепер ми з нетерпінням чекаємо звісток з 
Києва: там наша медалістка Варя Реп’ях у 
стінах університету готується стати істори
ком. Лариса Онопрієнко при зустрічах роз
повідатиме про «прекрасну мову цифр», 
вона —'майбутній учитель математики. 
Педагогами будуть і Люда Зелена, Катря 
Герсенюк, Зоя Отелепко, Галинка Торбен
ко. Вони й тепер не розлучаються: всі ра-

Визначити, в який день 
бійці будівельних загонів 
працювали найкраще, ма
буть, важко. І все ж най
продуктивніше трудилися 
будзагонівці в День удар
ної праці. Та й чи можна 
інакше — назва ж бо яка! 
1800 карбованців, що бу
ли зароблені, студенти пе
рерахували до фонду бу
дівництва Палацу піоне
рів у Ханої. І ще одна ри
са, яка відрізняла цей 
день від інших: разом з 
бійцями студентських бу
дівельних працювала міс
цева молодь. Найбільше 
запам'ятався День удар
ної праці членам загону 
«Юність» До них у гості 
завітав загін студентів з 
Німецької Демократичної 
Республіки, що працював 
на спорудженні газопро
воду Оренбург — Захід
ний кордон СРСР. Лунали 
німецькі й українські сло-

„НАМ УСЕ 
ПІД СИЛУ“

ва на мітингу солідарнос
ті, лунали вони потім і на 
будівельному майданчику.

А ще не забували сту
денти протягом цих п’ят
десяти днів про тих, хто 
через п’ять—шість років 
прийде їм на зміну, — 
про школярів. Для них 
везли з собою книги, пе
редавши потім шкільним 
бібліотекам, для них ор
ганізовували консульта
ційні.пункти, де майбутнім 
абітурієнтам пояснювали 
найскладніші питання 
шкільних наук. І сімнад
цять відремонтованих 
шкіл, і шість нових кабі
нетів, і новозбудовані 
спортивні майданчики — 
теж для них.

Можна ще багато 
повідати про славні діла 
студентів у робочих спе
цівках. Операція «Обов’я
зок» — це вдячні погляди 
і щире «спасибі» від інва- ' 
лідів Великої Вітчизняної 
війни та родичів загиблих 
воїнів, це щодня свіжі кві
ти біля могил воїнів-виз- 
волнтелів. Дев’яносто чо
тири І 
ських агітбригад . 
сятки годин веселого на
строю робітників, кол
госпників, будівельників. 
Підлітки в складі буді
вельних загонів — це на
родження нової особи, 
майбутнього громадянина 
нашої країни.

Поступово темнішають 
вигорілі на сонці непокір
ні чуби, стирається літній 
загар. Та залишається 
щось набагато важливіше: 
залишається на землі ви
твір твоїх рук, людино, 
добра пам’ять про тебе. 
Тож не сумуй, що доводи
ться ховати формену спе
цівку з емблемою «СБЗ» 
аж до наступного літа. 
Воно обов'язково прийде, 
покличе тебе на будови 
третього, трудового се
местру. І знову молоді, 
завзяті залишатимуть свій 
слід на землі. Бо їм, мо
лодим, усе під силу.

Г. ТЮТЮНЕНКО. 
командир обласного 
студентського буді
вельного загону.

роз-

/lUVVIV 
концерти студент--*Кь 
ігітбригад — це де- тг

зом учаться в Олександрійському педучи
лищі. Приємно чути хороші слова про сво
їх випускників директорові школи Борису 
Миколайовичу Ярмоленку, нашій вихова
тельці Ніні Артемівні Василеніго. Нехай не 
хвилюються наставники — ми ніколи і 
підведемо їх. Житимемо в нашому класі ■ 
рідній країні — так, як навчили нас вони.

В. МАСЛО В А, 
випускниця Олександрівської школи- 
інтернату.
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ВІН ПРАЦЮВАВ
У ВЕЛЕТА«

Щось мугика верстат, 
Осінь ходить по цеху 
Наш завод виростав 
Із пісень, а не з цегли. 
Не дими він стелив 
Голубою половою. 
Ріс не серед степів, 
А між дружби чудової, 
Сплав міцнів у сіянні 
Наших давніх родин: 
Білорус, росіянин, 
Українець, грузин... 
Сплав, твердіший граніту, 
Від бетону міцніш. 
Так вросталися квіти 
В зцементований вірш. 
Приїздило подружжя, 
Поспішав холостяк. 
Заводчанське Побужжя 
Починалося так...

Г* ОЛОВА Н І В- 
"■ СЬКИИ район, 
селище Побузьке. Я 
не був тут чотири 
роки. Якраз від ша
лено напружених 
днів пуску’ першої 
черги нікелевого за
воду.

Тон
жди
ться.
тому, 
завод, 
приїздив 
справах 
просто так. Місяці 
гарячої роботи ти
сяч молодих буді
вельників, проек
тантів, машинобудівників, наладчиків. Вони їха
ли сюди на заклик партії, що пролунав з істо
ричної трибуни XXIV з’їзду КПРС, прибували за 
комсомольськими путівками і просто за велінням 

-2^ серця, мерзли на риштуваннях, мокли під дощем у 
" цехах без дахів, спали в тісних гуртожитках, бара

ках та вагончиках. Але скаржились і ке витримува
ли лише поодинокі. Бо всі жили єдиним поривом — 
завершити будівництво, пустити завод. Цій меті під
порядковували все: робочий час, дозвілля (за два 
роки — десятки і десятки суботників), ночі (хіба до 
сну, коли дощі заливають котлован?). Тут назавжди 
запам’ятали подвиги колективу бетонників-арматур- 
ників Омеляна Велета. Дві, три, навіть чотири норми 
виробітку щодня давала ця інтернаціональна брига
да, виступаючи ініціатором багатьох починів. І досі 
слова «Він працював у Велета» є найкращою харак
теристикою робітникові.

«Молодий комунар» тоді чимало розповідав про 
діла цієї комсомольсько-молодіжної бригади, про 
інших юнаків і дівчат. Пригадуєте Сергія Мещеряко
ва, невисокого худорлявого хлопчину в рогових оку
лярах, начальника комсомольського штабу будови? 

, Годі було тоді шукати його вдома після сьомої ран
ку до десятої вечора. На мотоциклі, пішки, на попут
них він устигав побувати і на руднику, і в цехах за
воду, і в гуртожитках: рейди, перевірки, фотографії 
робочого дня, тривожні сигнали в партком і керів
ництву комплексу. І завжди — свіжі, майже щоденні 
випуски «Комсомольського прожектора». їх чекали. 
Читали. Сміялись або ж гнівались, та піхто не ли
шався байдужим. Сергій Мещеряков, запальний, ло-

час назав- 
запам'ятає- 

Кожному. І 
хто будував 

і тому, хто 
сюди у 

і навіть

III. ТОВАРИШІ

міряли 
ВОД. 
мріями

Ці зміни — зов
нішні, їх помітно 
відразу. А трохи 
згодом починаєш

Лг рцвчастий, інколи й сам наражався на неппиємності, 
але не заспокоювався. Він і сьогодні трудиться в од-

г

ному з «найважчих» цехів — механіком у плавиль
ному.

Сергій і сотні таких, як він, працювали, хвилюва
лись часом зазнавали прикрих невдач, скучали за 
-домівками і раділи- все наполегливіше крокуючи до 
мети Вони навіть місто своє хотіли назвати так, щоб 
у його імені звучав метал, — Нікелеградрм.

II. РИТМ
Чотири роки... 

Під’їжджаючи до 
Побузького, я здаля 
помітив чорний 
шлейф диму. Зга
дав, як ще тоді по
дейкували, що ніке
левий завод закіп- 
тюжить все небо. І 
раптом Володя Са- 
кал, заворг Голова- 
нівського райкому 
комсомолу, вгадав
ши мої думки, кив
нув на дим:

— Пекарня! Ма
ленька, а шурує ку-

ЗМІНИ
Ми не весни 
Шумовинням 
Не рудою —
Живиться завод.
Він багатий дужими, 
Юними багатий.
Він палкими душами 
Щедрий і крилатий. 
Горда комсомолів 
Будні велича.
Світла вона долею. 
Словом Ілліча.
Зміни, наче вибухи, 
Радісних тривог.
З наших лав не вибули 
Ритми перемог.

„Молод я А ясоагундр«’* З стор

• СПОСІБ ЖИТТЯ-РАДЯНСЬКИЙ

ЛЮДИНА
ДИВОВИЖНА

Цей завод заселений 
Юною бадьорістю. 
Нам шляхи простелені 
Сонячною повістю.

дн більше, ніж усі 
труби заводу...

Як і колись, кор
пуси нікелевого за
воду виринають 
якось зненацька па весь зріст. Скільки разів приїздив 
сюди, але й досі не можу звикнути до цього дива: 
не так, як у великих містах — у гуркоті вулиць і 
розмаїтті будників, — а просто серед кукурудзи ви
ростає сучасний індустріальний пейзаж....

Завод діє. Впевнено й чітко. У його величезному 
дворі вже не видно заляпаних бетоном автомашин, 
зникли вагончики контор різних монтажних органі
зацій, не сновигають повсюди діловиті виконроби і 
стомлені монтажники у пластнкових шоломах. (А 
втім, шоломи лишилися. На вимогу техніки безпеки 
їх носять робітники і службовці заводу, особливо у 
плавильному та випалювально-відновному цехах).

Якби спробувати одним—двома словами охарак
теризувати сьогоднішнє життя колективу підприєм
ства, найбільш підхожими були б такі: робота і на
вчання. Всі — від робітників до керівників — ці роки 
вчилися і вчаться працювати. Освоювали складну 
технологію виробництва феронікелю (у дечому так і 
не розроблену до кінця проектантами науково-дослід
них інститутів), пізнавали «секрети» професій, набу
вали навичок. Якщо раніше ремонтники плавильну 
піч ремонтували півроку, то тепер навчилися робити 
це за два з половиною — три місяці. Бо освоєння но
вого — це та ж творчість.

І справді, минулого року новатори нікелевого заводу 
впровадили 300 раціоналізаторських пропозицій і три вина
ходи, що зекономило для підприємств понад півмільііона 
карбованців. Один із раціоналізаторів, електрослюсар М. 1. 
Крнвошея, подав вісім пропозицій.

Розповідають, що раніше у плавильному цеху, 
особливо біля електродів печей, скупчувалось багато 
газів і диму. Нищ рооїтники дихають порівняно чис
тим повітрям. На цьому майданчику здорово потру
дились молоді раціоналізатори. Помізкували, як на
лагодити додаткову вентиляцію, численні труби і ка
белі сховали під підлогу.

Ви бачили, як ллється метал? Чудове явище! 
Сліпучо-білий струмінь осяває все довкруг. Це руда 
(на вигляд — звичайна глина, з неї споконвіку в су
сідній Капітанці ліпили хати), пройшовши складний 
шлях від рудника, увібравши в себе напругу праці 
всього колективу, віддає людям золотаве вариво фе
ронікелю. Воно довго тече в ківш...

А перед тим спускають шлак. Він теж гарячий — 
рідина яскраво-червоного кольору. Від печей тепло
воз везе повні ковші цього вогшо і виливає на спе
ціальні площадки — шлаковідвали. Вже потім екска
ватор розбиває чорну склянисту масу, вантажить на 
самоскид. Нею посипають узбіччя доріг, її використо
вують для будівництва шляхів. А секретар комітету 
комсомолу заводу Павло Левченко мріє про те, щоб 
робити з шлаку будівельні матеріали, облицювальні 
плитки.

Все-таки людина — дивовижна. ІЦс не так давно будівни
кам Нікелеграда снився майбутній феронікель, а тепер во
ни оголосили загальнозаводський конкурс на товарний знак 
для продукції. Неначе ще вчора на підприємстві раділи 
кожній плавці, проведеній вдало і без «пригод», а сьогодні, 
коли робота ладиться, вже думають, як піше вико
ристовувати відходи. Ще два — три роки тому люди, Зби
раючись на численні суботиикн і недільники, мріяли про 
справжні вихідні, а сьогодні заступник голови завкому 
профспілки М. 1. Жилінський дивується й бурчить, що во
сени не знайдеш бажаючого на путівку о будинок відпо
чинку. Зовсім недавно металурги думали про будівництво 
ще однієї елекі роплавильної печі а сьогодні, коли вона вже 
дає метал, хочуть зробити човнову станцію на річці. В усьо
му цьому — вияв нашого, радянського оптимізд^у.

Великі зміни приходять і в селище, і в побут побу- 
жан. Після пуску заводу тут виросло вісім п’ятипо
верхових житлових будинків, універсам «Металург», 
малеча отримала дитячий садок па 250 місць. А 
їдальню в центрі селища, де колись похапцем, не роз
дягаючись, харчувався різний відряджений люд, нині 
не впізнати. Різьблені стіни, поліровані меблі, естра
да в кутку —- ввечері їдальня перетворюється в за
тишний ресторан.

Звали хлопця Тарасом< 
Він повальцем ходив. 
Говорив трохи басом, 
Говорить не любив.

Хлопець будні обрамиа 
У завзяття вогонь.
Тут комсоргом обрали 
На будові його.
Чи не перший із перших 
В полі кіл забивав. 
Вирували, як верші, 
Ранки а хвилях заграз. 
Його знали а бригадах 
Молодих і дззінких. 
Він цурався бравади 
І словечок легких.
Променів на риштовках, 
Мов теорив сотню див.
Він це поле розштовхав, 
А вірніш, розбудив.
Був монтажником класни 
Вірив мудрим рукам. 
Звали хлопця Тарасом... 
Він подався на БАМ...

розуміти неповтор
ну красу людей — 
господарів робіт
ничого селища. Ді
ловиті на роботі. 
Спокійні, часто ус
міхнені. УпЄВІіЄііІ п 
собі. Вже можна 
говорити про особ
ливий побузький 
характер. Одна з 
його рис — ніжна 
любов до свого се
лища.

Куди поділись не
пролазна грязюка 
будівництва, тим
часовість житла і 
перебування, знева
га до дрібниць!

Чи пізнали б своє 
Побузьке ті хлопці 
з наметів, які забивали перші кілки в степу? І де во 
ни сьогодні, Цершопрохідці.-’

Побужани дружні між собою. Сашка Задорожць> 
го, члена комсомольсько-молодіжної бригади слюса 
рів-ремонтішків В. Козлова, поклали в Голованівськ} 
лікарню. Далеченько від Побузького — 35 кіломет
рів, та Сашко не скучав. У Івана Євтушеика — своя 
«Победа», ось і приїздив з товаришами по бригаді. 
Заходили й ті, хто бував у справах у районном) 
центрі. Така норма нашого життя.

У Побузькому дуже рідко трапляються правопору
шення. І це закономірно. Адже селище — домівка 
монолітного робітничого колективу. 41а заводі пра
цює майже третина всіх дорослих побужаи. Щодня 
па роботі — віч-на-віч. Соромно буде, коли щось...

IV. ДІЄСЛОВО
Листи посилають поштою. їх передають знайоми

ми, Для них існують спеціальні поштові вагони. А 
як бути, коли лист адресовано... в майбутнє?

«Ви живете в квітучому місті. Його зеленими вули
цями поспішаєте на роботу, його алеями матері гу
ляють з немовлятами. Мир вашому дому!» — так 
починається лист будівників Побузького нікелевого 
комсомольцям 2022 року — тим, хто святкуватиме 
сторіччя Радянського Союзу.

«Ми прийшли на цей берег Бугу, щоб звести в широкому 
українському степу красень велетень — ПобузькнГ нікслс 
вий. Він для вас — найстаріший иавод міста. А ми заклада
ли Ііікслеград з радістю, »о знали, що будуватимемо ні 
просто завод, а первісток радянського промислового феро

нікелю.
Зводили його під дощами і вітрами, жили в наметах і ва- 

готівках, але ця праця не здавалася нам важкою. Батьки 
і дідн наші на риштування Дніпрогссу, Комсомольська-на- 
Амурі та Магнітогорська прийшли з фронтів революції І 
громадянської війни. Вони трудились, як герої, бо знали, 
що кладуть бетон у фундамент найпрскрасіїішої будівлі на 
землі — Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Тому 
й ми прагнули працювати так, щоб бути гідними слави 
батьків».

Вони, комсомольці 1972-го, розповідали про свої 
звершення. Це був рапорт майбутньому.

«По-доброму вам”заздримо. Адже за сторіччя існування 
Країни Рад, котре ви святкуєте сьогодні, держава досягла 
фантастичного розвитку. А на землі — мир і спокій. За ньо
го вмирали наші батьки, за нього боролись ми. Ви завер 
шуєтс оудівництЕО мапОуткьою, викоханого у мріях міль 
бонів.

І, закінчуючи листа, молоді творці Нікелеграда да
вали наказ своїм майбутнім внукам:

«Тому ми, комсомольці сімдесятих, наказуємо вам, на
щадки:

— упевнено крокувати шляхом, 
кий Ленін;.

— з корчагінською пристрастю 
комунізму;

Робітниче натхнення 
Пульсом сонячним б'є. 
Ти — моє сьогодення 
І майбутнє моє.
Там, де Буг огинає 
Степ в бурштинній красі, 
Проросли в небокраї 
Заводські корпуси.
І стоїш ти, Побужжя, 
Молоде, молоде.
У незгасній напрузі 
Розгоряється день.
День прийдешній звитяги 
В сурмах здимлених труб. 
Наші марші і стяги 
Славлять скрилений труд. 
Щедроколосно жити, 
Світлосяйно творити, 
Земле рідна моя...
Герб радянський 

над світом 
Мирним сонцем сія.

що його накреслив вели- 

вершити світлу споруду 

муіи гідними пра ; 
дідів-героїв, які твори
ли революцію, непохит
но нести вогонь Жовт
ня, котрий горів у їх
ніх серцях!»

Лист, адресований у 
майбутнє, — єдине по
слання, котре долає 
не кілометри, в летить 
крізь роки. Цей заму
рували в стіну пла
вильного цеху напере
додні пуску першої 
черги заподу. І нині 
трударі Нікелеграда 
роблять усе, щоб иа- 
блпзигн гой день, коли 
комсомольці, які ще 
не народилися, прочи
тають цього листа, та
муючи подих. Адже 
майбутнє вони творять 
самі. Сьогодні, щого
дини.

Михайло ВІДЕНКО. 
Вірші Валерія 

ГОНЧАРЕНКА.

ОПАЛЮВЛЛЬІШК ВАСИЛЬ СЕРДЮК. ЦЕ - ПОГО ЗА
ВОД, НОГО НІКЕЛЕГРЛД.

Фото Р. ЄПЕЙКІНЛ.
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АДРЕСИ ДРУЖБИ
МИ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ І

Протягом шести днів на Кіровоградіциві перебувала делегація 
болгарських піонервожатпх. Вони зустрічалися зі своїми україн
ськими колегами, обмінювалися з ними досвідом роботи. Перед 
від’їздом, з Кіровограда в обкомі комсомолу відбулася зустріч
із гостями.

— І мені адресу напиши, Да* 
ринка!

— І мені!
1 в блокнотах, зошитах, просто 

на вирваних аркушах появлялися 
поспіхом написані слова! «Ларина 
І.і'. Гол^у 1
Наварна»... Зошити болгарськпх- 
Шонерів теж рясно вкривалися 
рядками: «Кіровоград, середня
школа

Так було в Кіровоградському 
Палаці піонерів, так було п серед
ні: г
появлялися болгарські друзі.

Дев’ятнадцять найкращих альбо
мів з відповідями на запитання вік

торини «Що ти знаєш про Кірово
градську область?» привезли з со
бою до Кіровограда члени делега
ції. А ше — виставку малюнків 
болгарських піонерів.

Закінчилось гостювання болгар
ських друзів па нашій Кіровоград- 
щнііі. Поїхали додому- піонери ра
зом зі своїми наставниками. 1 по
везли з собою згадки про дні, про
ведені на українській землі. 1 ад
реси. Нові адреси дружби.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

На фото: зустріч и обкомі 
комсомолу.

• ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ
ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «мк»_______________________

ТніГв лшТ- 
ЧИЙ КЛОПІТ?

Па лист матері про виховання своєї дцтипи, надруко
ваний у. «Молодому комунарі» за 12 жовтня, надійшли 
перші відгуки. В них різні думки з приводу даної роз
мови, та все ж їх об’єднує спільне — щира стурбова
ність за долю тих, хто не сьогодні-завтра станс на місце 
батьків.

Сьогодні ми друкуємо один із листів. Але мати разом 
з редакцією чекає нових порад, думок, побажань щодо 
стану виховання дітей.

Пишіть нам. Ситуація складна: вирішується доля 
людини.

Жодна з .художніх виставок, жодний кінофестиваль із числа тих, 
іцо відбулися в останні роки в Італії, не викликали такої хвилі 
гострих суперечок і суперечливих оцінок, як традиційна «Бієннале», 
що проходить нині у Венеції. Задумана як виставка новинок мис
тецтва, в першу чергу живопису, вона стала цього року предметом 
широкої дискусії про сучасне мистецтво в сучасному світі. «Бієина- 
Ле» сімдесят шостого року, як дитяча іграшка-калейдоскоп: трохи 
повернеш її — і складається повий узор. Тут, на перший погляд, є 
все па будь-який смак: велика виставка образотворчого мистецтва, 
архітектурні проекти, десятки стрічок кінофестивалю і театральні 
трупи з багатьох країн. І всюди — на міжнародному вернісажі чи на 
кіноекрані — випирає великий знак питання, в якому міститься го
ловна проблема: які взаємовідносини людини, суспільства і мис
тецтва?

Кожний відповідає на не запитання по-своєму.

людина рискує перестати бути 
людиною.

Так чи можливо взагалі говори
ти □ сучасній Італії про «продук
тивне мистецтво», про артистів, 
які не тільки відбивають життя, а 
і є його активними творцями, про 
глядача, який не тільки споживає 
духовну їжу, а й збагачує її свої
ми ідеями?

Існування третьої, але аж ніяк 
не останньої значенням культури 
дає змогу впевнено відповісти — 
так. На жаль, на «Бієннале» ця 
культура не дістала достатнього

СМЕРТЬ МИСТЕЦТВА
В «ПОРОСЯЧОМУ ДОМІ»

Хай
син 
буде 
поруч

Справжня мати та, яка 
і готова на самопожертву, 

яка зростається душею зі 
і своею дитиною. І коли ко

се :а созлука боляче від
зивається в серці дитини, 

І годі приходить взаєморо
зуміння між нею і ма
ті»’''

Внбачіе іа приклад з влас
ного життя. Моя п’ятнадцяти
річна дочка інколи признае- 

гчк»л: -она 
скучає ці мною («Аж серце 
стискається, гак хочеться до 
тебе, матусю моя»). Тут г-рг- 
годубнш дитину, хлч »она гже 
й внпм» за мене... їй хочеться, 
щоб мама і щічку погладила, 
і косн поправила. Тоді почи
нається відверта розмова між 
нами про те, що у них у шко
лі було добре, а що — пога
но. Яка хороша у них Лариса 
Іванівна: хоч і посварила, за- 
Г" "-Г-" - Л!«вп. Які V них із 
класним керівником відбу
ваються цікаві ділові розмо
ви! Обговорюємо вчинки ді- 
г<’г Ччвае. наші думки роз
ходяться. Тоді ми дє годимо, 
як краше було б то» у чи ін
шому вчинити арі штею зна
ходимо вірний шлях.

Найголовніше, що інте
реси дочки — це мої ін
тереси. Вона вже так 
звикла ділитися зі мною 
своїми думками, що у нас 
щодня є про що погово
рити. Я ніколи не відмах
нусь від її розповідей, 
хоч би як була завантаже
на домашньою роботою.

Тож не уявляю, як змог
ла б я віддати дочку в 
інтернат. Тоді не було б і 
наполовину родинного 

'тепла між нами. Яка ж то 
мати, що не сама догля
дає своїх діток?

В інтернат змушені від

давати дітей, коли цього 
вимагають обставини. Чи 
батьків немає, чи школа 
дуже далеко. Ну, це вже 
необхідність. А коли мати 
спить дома, а її дитина — 
десь в іншому місці, я не 
знаю, що собі думає во
на. Як сподіватися, що 
дитина твоя буде охай
ною, коли сама цього не 
навчила її? Чи зможе вона 
потім, коли син чи дочка 
стануть дорослими, сказа
ти гордо й щасливо: «Це 
— мої діти!»? Визнаю, що 
не легко те щастя дас
ться. Не завжди дочка по
годжується зі мною в чо
мусь, але я прагну знайти 
переконливі аргументи. 
Хоч усе це й коштує здо
ров'я та багато часу, але 
воно повернеться стори
цею...

Не вірю авторці листа, що 
у неї ие вистачає часу па 
виховання дитини. А хто ж 
знайде його? Вчителі — цс 
теж батьки, і поли теж з од
ним серцем, як усі ми. 1 після 
роботи приходять у свої сім’ї, 
до своїх дітей. їм. рідним ДІ- 
•Ч'г- впни теж гп-.-іічі 'Чллава- 
“і- теплоту сердець. У школі по
пи дають нашим дітям знан
ня. вчать їх порядності. ! спа

сибі їм за те. А гріти літей 
ласкою і теплом свого серця— 
це вже наша з Вами справа, 
шановна мати. Побільше бу
вайте разом з дитиною у ви
хідні. Відшукуйте в синові ко
рисні схильності, говоріть з 
ним про це частіше.
Реджу, ні в якому разі 

не відривати сина від се
бе. Думаю, що ваш мо
лодший хоче ласки, мами
ного тепла, якого він був 
позбавлений змалку. Ба
буся його доглядала доб
ре? Всі бабусі можуть 
зробити все задля внука, 
аби йому було найкраще. 
І за таких умов треба бу
ло забрати сина додому, 
а не віддавати в Їнїернат. 
Хоч там і непогано, та не 
дома.

Щиро бажаю Вам ус
піху.

Марія ЧОРНОВОЛ.
м. Кіровоград.

напи- 
пер- 
мис-

зразок 
напряму «куль- 

б американському

належить до ін-

Біля входу в невеликий буди
нок у колоніальному стилі про
дається , каталог американської 
експедиції. На обкладинці — доб
ротно упакований ящик з 
сом: «Бієннале». Критичні 

спективи американського 
тецтва». Що ж усередині?

З металевих рейок і залізної 
сітки архітектор Уестерман скон
струював будиночок у метр ви
сотою. В будиночку на великому 
гаку підвішено чучело свині. Все 
це разом під назвою «Поросячий 
дім» демонструється як 
перспективного 
турної іронії» 
мистецтві.

Білл Бекклей
шої течії — «описового мисте
цтва». Уявіть собі три технічно 
добре виконані фотографії — во
допровідного крана, краплі води, 
відра, — розташовані одна над 
одною. «Божевільний діалог ра
зом з гіпнотичною кольоровою 
картиною набуває дивної серйоз
ності, як вид алегорії артистичної 
незалежності і впливу», — сказа
но в каталозі.

Може, американський павіль
йон — випадковість, виняток на 
«Бієннале»?

У путівнику по виставці читає
мо, що Великобританія представи
ла тільки одну роботу — «Скульп
туру з каменю» якогось Річарда 
Лонга.

Інші павільйони, інші твори, ін
ші імена. Не витримавши зро
стаючого відчуття пригніченості, 
хтось говорить про мистецтво 
смерті. Хтось — про смерть мис
тецтва.

Якого мистецтва? Один італій
ський критик, оцінюючи «Бієнна
ле», писав, що не досить уміти 
водити пензлем по полотну. Твір, 
народжений тільки емоційним 
поривом автора і його технікою, 
буде мертвим, якщо за ним не 
стоїть увесь культурний багаж ми-

ЗАКОН ПРО ТЕБЕ

„Сьогодні

нулого і тісний зв'язок із сучас
ним життям.

відбиття. Та все ж її 
представлено тут, на
приклад, трьома ро
ботами лауреата між
народної Ленінської 
премії «За зміцнення 
миру між народами» 
Ренато Гуттузо, 
творчість цього 
дожника, якого 
місяці тому було об
рано до італійського 
сенату, говорить: ар
тист не паразитична 
«річ у собі», а грома
дянин, який має на 
озброєнні ще один — 

найсильніший — засіб боротьби 
за краще Життя.

т Вся 
ху- 
три

Ч-

ОДНА КРАЇНА, 
ТРИ КУЛЬТУРИ

Сьогодні в Італії живуть, кожна 
СБОЇМ життям, принаймні три 
культури.

Кінцевий продукт однієї з них 
консервується у приватних колек
ціях, у хороших книгах, ціна яких 
примушує звичайного італійця 
відмовитись від покупки. Ця куль
тура для багатої меншості має 
матеріальну основу для свого 
існування. Але, черпаючи ідеї з 
того ж колодязя, що й гроші, во
на тупцюється на місці в апокаліп- 
тичному баченні світу, яке сим
волізує виставлений на «Бієннале» 
«твір» Армана: скляний ящик у 
два людських зрости заповнено 
сміттям, ганчір’ям, консервними 
банками.

«Культура номер два», найбільш 
поширена, називається коротким 
словом «кітч» — підробка. «Кітч!» 
— зневажливо відмахуються кри
тики, коли на екрані появляється 
чергова лубкова картинка, злад
жена за пару тижнів. «Кітч» — це 
й ряд тонких книжок у вітрині ма
газину — в різних обкладинках, 
але однаково пустих усередині. А 
в основі «культури номер два»— 
музеї, закриті назавжди з невідо
мої причини, школа, де нічого не 
вчать, багато іншого, через що

«РІК, КОЛИ БУВ ШУКШИН»
«Бієннале» ще триває, але її кі

ноекран уже погас. Серед крити
ків невдоволеність.

«Але все ж ми йдемо звідси не 
з пустими руками, — пише рим
ська газета «Републіка», — був 
показ фільмів Василя Шукшина. 
Досить відкрити одного художни
ка такого масштабу і один такий 
шедевр, як «Ваш син і брат», щоб 
залишилася пам’ять про перегля
нуту серію фільмів. Потім ми бу- _ 
демо згадувати: це був сімдесят 
шостий рік, рік, коли був Шук
шин».

Глядачі «кіно-Бієннале» поба
чили стрічки «Калина червона», 
«Дивні люди», «Ваш син і брат», 
«Живе такий хлопець».

Радянське мистецтво у Венеції 
для багатьох стало відкриттям. Я 
бачив, як відвідувачі нашого па
вільйону подовгу стояли біля ра
дісного й ніжного «Першого СНІ- N 
гу» Ігоря Попова, «Псковського ! 
Кремля» Володимира Стожарова...
І скільки раз доводилось чути В 
слова жалю, що експозиція СРСР |; 
не в два, не в п’ять раз більша, а В 
така ж обсягом, як і багато інших, і;

В. ТРУНОВ, 
власний кореспондент АПН. 

Рим •— Венеція. л

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначарськгго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря гв ВІДДІЛУ 
комсомольського життя—2*45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи—2*45*36, відділу вій» 
ськово-патріотичного виховання та епорту — 2*46*87.

БК 14581? Індекс 61197,

усний журнал“
Знати закони своєї країни — право і громадянський обов’я* 

зок радянських людей. І насамперед — молодих, бо попи 
вступають па дорогу життя. Бібліотека імені М. Островського 
пропагує серед населення міста літературу з питань прапа 1 
законності. Придбала і пропонує читачам книги серій «Дер* 
жапа і право», «Бесіди про радянський закон» та ін. Офор* 
мила книжкову виставку --Закони Радянської Батьківщини».

У тісному контакті з учителями середньої школи А» ЗО пра- 
дюють бібліотекарі. Ось і недавно з учнями випускних кла-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
оргап Кировоградского обкома 

Л КОМУ. г. Кпрояоград.

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

поліграфі? і книжково? торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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сів цієї школи, де керівниками А. І. Полякова та В. П. ІкоТ^ 
пос, вони провели усний журнал «Молодь і радянське закоио* 
давство». • . .
С.-’.уг очга:ґ •атор нозпкласної роботи л; І. Бібікова повела 
першу сторінку, журналу. Вона розповідала про порядок за* 
рахування Та навчання в денних, вечірніх і заочних середніх 
загальноосвітніх школах. Учні дістали відповіді па запитання 
про призов до лап Радянської Армії та проходження військо* 
вої служби..

Про закон, законність, правопорядок, про конкретні права' 
та обов’язки молодих людей, що вчаться, працюють, підпо* 
чпвають, розмовляв зі старшокласниками заступник голови 
обласного сулу О. К. Лсгеза.

Сторінка «Примножимо народні багатства Батьківщини» 
розкрила ще один з найважливіших обов’язків молодих лю* 

дбайливе госцодапськс ставлення до природи. Адже 
природа — наша годувальниця, сировинна база, будівельний 
майданчик, злрапиипя. джерело естетичної насолоди. Розділ 
про природу провела завідуюча бібліотекою В. А. Телюк.

«Поважай закони своєї Батьківщини» — так називалася 
остання сторінка усного журналу. Вона завершилась бібліо* 
графічним оглядом літератури.

Л. ЩЕРБАТЮК, 
завідуюча читальним залом бібліотеки 

імені М. Островського.
М. Кіровоград.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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