
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! ЗАВТРА — ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

ДОВІР’Я ДІЛОМ 
В И П РА В Д Ай

О. СКІЧКО,

перший секретар обкому комсомолу

ЗАКІНЧИЛИСЯ звіти і 
вибори в комсомолі. 

В усіх комсомольських 
групах та організаціях 
пройшли головні збори 
року. Наскільки важлива 
була це кампанія в житті 
комсомолу, свідчить те, як 
серйозно обговорювали 
юнаки і дівчата підсумки 
своєї роботи, намічали 
плани і заходи для успіш
ного завершення третього 
року п’ятирічки.

Особл-ивими були ни
нішні звіти і вибори. Адже 
проходили вони в знамен
ний час — радянська мо
лодь, уся країна відзна
чали 60-річчя Ленінсько
го комсомолу, відсвятку
вали першу річницю нової 
Конституції СРСР, 61-у річ
ницю Великого Жовтня. 
Ось чому на головних 
комсомольських зборах 
ішла вимоглива, як ніко
ли, розмова про втілення 
в життя історичних рішень 
XXV з їзду КПРС, завдань, 
поставлених у привітанні 
ЦК КПРС XVIII з’їздові 
ВЛКСМ і промові товари
ша Л. І. Брежнєва на з’їз
ді, рішень форумів комсо
молу.

Підсумком цієї розмови 
є конкретні заходи, спря
мовані на поліпшення всієї 
внутріспілкової 'роботи. 
Звіти і вибори відбулися в 
1743 групах, 3550 комсо
мольських організаціях з 
правами первинних, у 1550 
первинних комсомольських 
організаціях. Нині вже 
можна дати оцінку робо
ти, виконаної за цей час 
звітів і виборів. Комсо
мольці області обрали 
своїми ватажками найдо- 
стойніших з-поміж себе. 
Тих, хто вміє запалити на 
цікаві й корисні справи 
товаришів, що живуть і 
трудяться поруч, на кого 
хочуть бути схожими в 
повсякденні. В числі обра. 
них групкомсоргів і сек
ретарів комсомольських 
організацій цехів, бригад, 
відділків кожен четвертий 
— молодий комуніст, дві 
третини секретарів пер
винних комсомольських 
організацій — комуністи. 
З особливою увагою по
ставились міськкоми і 
райкоми комсомолу об
ласті до поліпшення якос
ті складу всього КОМСО
МОЛЬСЬКОГО’ активу. Напе
редодні звітів і виборів у 
первинні КОМСОМОЛЬСЬКІ 
організації було надісла
но рекомендації по добо
ру кандидатур майбутньо
го активу, повсюди про-

йшли семінари з питань 
г роведення головних збо
рів року. Авторитету роз
мові з трибуни звітів і ви
борів надавала участь у 
роботі зборів керівників 
партійних, радянських, гос
подарських органів, вете
ранів партії і комсомолу.

З великою увагою поста
вились комітети КОМСОМО- 
лу до якісного складу ви
борного комсомольсько
го активу. Бо успіх робо
ти кожної організації знач
ною /лірою залежить від 
її ватажка. Від нього, ва
тажка, починається процес 
втілення в реальні справи 
ідей і задумів комсомоль
ського колективу і чи бу
де кожен день спілчан 
сповнений радістю творен
ня.

Це добре розуміють у 
Новоукраїнській, Бобри- 
нецькій, Новомиргород- 
ській районних комсо
мольських організаціях. 
Тут кожен другий з обра
них ватажків — молодий 
комуніст, який уже про
йшов школу комсомоль
ської роботи. Своя сис
тема добору комсомоль
ського активу склалася у 
Світловодській і Знам’ян- 
ській комсомольських ор
ганізаціях. Формуючи йо
го резерв, тут віддають 
перевагу тим, хто добре 
працює в комітеті, бюро 
комсомолу, хто вимогли
вий до себе і товаришів 
при виконанні доручень, 
активний у громадському 
житті. Цю категорію моло
ді залучають до підготов
ки комсомольських зборів, 
питань на бюро міськ
комів, до роботи з доку
ментами, інформацією в 
комітетах. Так ці юнаки і 
дівчата набувають досвіду 
комсомольської роботи.

Багато рис, якостей по
винен мати комсомоль
ський ватажок: широкий 
кругозір, почуття відпові
дальності, високої вимог
ливості до себе і до ін
ших. Останню рису особ
ливо слід узяти на озбро
єння секретарям комсо
мольських організацій, 
яких обрано вперше. Піс
ля цьогорічних звітів і ви
борів таких в області на
лічується понад 25 про
центів. Міськкоми і рай
коми комсомолу повинні 
першими допомогти їм у 
практичній роботі. Найкра
щою формою навчання 
вперше обраного активу є 
семінари. Понад шість з 
половиною тисяч комсо
мольських активістів об

ласті вже пройшли навчан
ня на них.

Д НАЛІЗ підсумків звіт- 
**• но-виборної кампанії по

казує, що вона прохбдила 
в обстановці високого тру
дового піднесення ком
сомольців і молоді, викли
каного виступом Л. І. 
Брежнєва на урочистому 
засіданні, присвяченому 
60-річчю ВЛКСМ, Повсюди 
юнаки і дівчата рапорту
вали про виконання пла
нових завдань третього 
року п'ятирічки, брали 
підвищені зобов’язання 
на наступний рік. Саме в 
ході звітів і виборів наро
дилося чимало цінних по
чинань трудової молоді 
Кіровоградщини. Ось кіль
ка прикладів того.

П’ятирічку — до 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна! Таке зобов'я
зання взяли комсомольці 
Олександрійського авто
ремонтного заводу, ком
сомольсько - молодіжний 
колектив електромонтаж
ної дільниці обладнання 
тваринницьких ферм Боб- 
ринецької райсільгосп-
техніки ’ (групкомсорг 
В. Путковський), комсо
мольці шофери В. Наза
ренко та М. Ткаченко з 
радгоспу імені Гагаріна 
Олександрійського райо
ну.

На честь комсомольсь
кого ювілею спілчани це
ху № 1 Знам’ямського ло
комотивного депо, ком
сомольсько - молодіжний 
колектив цеху № 2 голов
ного підприємства Кіро
воградського виробничо
го швейного об’єднання 
працювали на зекономле
них матеріалах.

З конкретною пропози
цією прийшла на головні 
збори року комсомолка 
Ніна П’яничук з колгоспу 
«Росія» Голованівського 
району. Молода доярка ні
кого не залишила байду
жим, кинувши заклик: «Да
вайте візьмемо всією ком
сомольською організацією 
шефство над будівницт
вом нової молочнотовар
ної ферми, а з уведенням 
її в дію створимо там ком
сомольсько - молодіжний 
колектив!» Ініціативу схва
лив райком партії. Ком
сомольці і молодь госпо
дарства вже відпрацюва
ли на будівництві 148 лю
дино-днів.

(Закінчення на 2-й стор.)

МОЖЕ, комусь цс ви
дасться й дивним, але 

енергетиків можна порів
няти з недремними варто
вими. Судіть самі. Повер
таєтесь єн з роботи додо
му і відразу ж — куди? 
Правильно, вмощуєтесь у 
зручному кріслі напроти 
телевізора. За кілька хви
лин па голубому скрапі 
розгорнуться полії, які 
довго ще не даватимуть 
спокою бентежній душі 
болільника. А в кімнаті 
тепло, затіни.ю. 1 вам не 
спадає па думку, що в цю 
мить, коли Валерій Харла
мов стрімко наближається 
до воріт суперника, рап
том погасне телеекран Ви

ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШЕВІ Л. І. БРЕЖНШ
НАЙВИЩОЇ НАГОРОДИ БАШІВЩИНИ
За видатні заслуги перед Комуністич

ною партією і радянською державою у 
зміцненні економічної та оборонної мо
гутності Радянського Союзу в роки Вели-, 
кої Вітчизняної війни і ь післявоєнний пе
ріод, за невтомну працю в боротьбі за 
мир і в зв’язку з днем народження Пре
зидія Верховної Ради СРСР нагородила 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Голову 
Президії Верховної Ради СРСР, Маршала 
Радянського Союзу, двічі Героя Радян
ського Союзу товариша Л. І. Брежнєва

орденом Леніна і третьою медаллю «Зо
лота Зірка».

19 грудня в Кремлі в урочистій обста
новці відбулося вручення товаришеві 
Л І. Брежнєву найвищої нагороди Бать
ківщини.

Нагороду товаришеві Л. І. Брежневу за 
дорученням Президії Верхоеної Ради 
СРСР вручив член Політбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС М. А Суслов.(ТАРС).

НАДИХАЮЧІ ПЛАНИ, 
ЯСНІ ПЕРСПЕКТИВИ

У Києві продовжувала 
роботу дев’ята сесія Вер
ховної Ради Української 
РСР дев’ятого скликання. 
Обговорюючи Державний 
план економічного і соці
ального розвитку та Дер
жавний бюджет республі
ки на четвертий рік п'яти
річки. аналізуючи хід ви
конання плану в 1978 ро
ці, депутати зупинялись 
на тому, що зроблено, го
ворили про тс, що треба 
зробити в новому,1979 ро
ці.

Верховна Рада одного
лосно приймає Закон про 
Державний план економіч
ного і соціального розвит
ку Української РСР на 
1979 рік, Закон про Дер
жавний бюджет па 1979 
рік, а також постанову 

цього й припустити не мо
жете, бо...

Бо цього вечора несуть 
вахту слюсарі електрики, 
майстри по ремонту елек
трообладнання начальнії 
кп змін, усі ті хто дарує 
людям світло і тепло. В 
тому числі Гі працівники 
Кіровоградської тепло- 
слскгронсн тралі. За оди 
падпять місяців ниніївньс- 
го року колектив ТЕЦ би 
робив 38.1 мільйона кіло 
ват-годин електроенергії 
проти 37,7 мільйона кіло 
ват-годин за планом. 
257 236 гігакалорій тепло- 
енергії замість 255 100 за
планованих гігакалорій 
Енергетики зекономили

про затвердження звіту 
про виконання Державно
го бюджету УРСР за 1977 
рік.

Сесія переходить до роз
гляду третьою питання 
порядку денного. З допо
віддю «Про проект Зако
ну Української РСР про 
Раду Міністрів Україн
ської РСР» виступив Го 
лова Ради Міністрів 
УРСР, дспутаї О. П Ляш
ко.

Після обговорення Вер
ховна Рада УРСР одної о- 
лосно приймає Закон про 
Раду Міністрів Україн
ської РСР та посіаноцу 
про порядок введення в 
дію Закону про Раду Мі
ністрів Української РСР.

Сесія переходить до роз
гляду четвертого питання 
порядку денного — про

275 тисяч кіловат-годин 
електроенергії і 132 тонни 
умовного палива. Звичай
но ж, на ударних ділянках 
виробництва молодь не 
відстає від досвідчених.

Па фото (зліва на
право): вгорі — па цент
ральному пульті управлін
ня. Начальник зміни Ген- 
палій Мірошниченко дає 
завдання майстрові по 
ремонту електрообладнан
ня Олексію Чеботарьову, 
внизу — начальник зміни 
Олександр Барановськмй, 
слюсар-електрик .Леонід 
Ворона і начальник зміни 
Геннадій Мірошниченко.

Фото В. ГРИБА.

проекг Закону Україн
ської РСР про вибори до 
Верховної Ради УРСР. З 
доповіддю у цьому питан
ні виступив другий секре
тар ЦК Компартії України, 
депутат 1 3 Соколов.

Одноголосно приймаєть
ся Закон Української РСР 
про вибори до Верховної 
Ради Української РСР.

З доповіддю про за
твердження Указів Прези
дії Верховної Ради Ук
раїнської РС.Р виступив 
секретар Президії Верхов
ної Ради УРСР, дспутаї 
Я. Я. Колотуха.

Депутат одноголосно 
приймають Закони і по
станови про затвердження 
Указів Президії Верховної 
Ради Української РСР, 
прийнятих в період між 
сесіями.

Дев’ята сесія Верховної 
Ради Української РСР де
в’ятого скликання оголо
шується закритою.(РАТАУ). 1



3 сяиор. „Молодяі комунар“
-21 грудня t&78 року

ДОВІР’Я 
ДІЛОМ
ВИПРАВДАЙ

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.)

Широкої підтримки за
слуговує ініціатива комсо
мольців універсального 
торговельного об'єднання
«Кіровоград»: 
зві гно-зиборної 
еони ухвалили 
працювати під

під час 
кампанії 
рішення 
девізом:

«Ветеранам війни, партії, 
комсомолу — турботу ком
сомольців сфери обслуго-
вування!». Нині комітет 
комсомолу об'єднання
складає списки ветеранів 
міста, намічає, кого із
спілчан закріпити за ними 
Словом, ініціатива почи
нає діяти.

Добре готувалася до 
головних зборів року пе
реважна більшість комі

тетів комсомолу. Але по
ряд з ними були й такі, 
що формально постави
лись до проведення звіт
но-виборної кампанії 1978 
року. В Устинівському ра
йоні, наприклад, не ви
магалося дотримання гра
фіків проведення комсо
мольських зборів праців
ники райкому комсомолу 
не допомагали на місцях 
первинним організаціям 
належно підготуватися до 
зборів.

Ряд серйозних прора- 
хунків допустила в ход 
звітів і виборів Олександ
рійська міська комсомоль
ська організація. І ці про- 
рахунки мають конкретне 
пояснення: бюро міськко
му комсомолу ослабило 
контроль за ходом звітів

і виборів, практично сек
ретарі міськкому не бра
ли участі в роботі ‘зборів. 
Останнім часом ослабла 
внутріспілкова робота з 
місті, не чути з Олександ
рії ні комсомольських іні
ціатив, ні починань.

ЦВІТНО-ВИБОРНА кам-
пані я в комсомолі об

ласті ще раз показала, що 
комсомольська організація 
Кіровоградщини до 60- 
річчя Ленінського комсо
молу прийшла ідейно за
гартованим, організацій
но зміцнілим загоном. 
Нині разом з усім радян
ським народом юнаки і 
дівчата області гаряче об
говорюють рішення лис
топадового (1978 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, десятої 
сесії Верховної Ради СРСР 
і грудневого (1978 р.). Пле
нуму ЦК Компартії Украї
ни.

У відповідь на заклик 
партії та уряду ударним 
трудом наблизити фініш 
п'ятирічки комсомольці і 
молодь беруть підвищені 
соціалістичні зобов'язан
ня, намічають плани на 
майбутнє. В цей важливий 
період слід прискіпливо 
враховувати всі пропози
ції, зауваження, спрямова
ні на поліпшення органі
заторської роботи в ком
сомолі, які було подано і 
висловлено в ході звітів і 
виборів. Втілення а життя 
цих пропозицій і заува
жень — одне з першочер- 
гових завдань комітетів 
комсомолу.

І КОЛЕКТИВНЕ ЧИТАННЯ СПОГАДІВ 
Я Л. І. БРЕЖНЄВА «ЦІЛИНА»

ЗДРАСТУЙ,земле 
ЦІЛИННА!

Центральний лекторій 
і юнацька бібліотека імені 

Т. Г. Шевченка провели 
читацьку конференцію 
по книзі товариша Л. І. 
Брежнєва «Ціліша».

Інженер бблсільгосп- 
техніки М. О. Осадча у 
своєму виступі розповіла 
про велику мобілізуючу 
силу «Цілини», про її 
значення для практичної 
діяльності партійних і 
комсомольських органі
зацій, кожного комуніс
та і комсомольця зокре
ма.

Цікавими були спога
ди викладача педагогіч
ного інституту імені 
О. С. Пушкіна, цілинни

ка В. В. Смотренка про 
освоєння казахських сте
пів, про безпосередню 
участь кіровоградців у 
цьому великому трудо
вому подвигу.

А читачка бібліотеки, 
учениця середньої шко
ли № 5 Т. Бондар про
читала вірш Анатолія 
естонського «Цілинни
ки». ч

Учасники конференції 
з інтересом подивилися 
документальний фільм 
«Здрастуй, земле цілин
на!»

Л. ШЕВЕЛЄВА, 
працівник бібліотеки 
імені Т. Г. Шевченка.

м. Кіровоград.

Рішенням бюро обкому ЛКСМ 
України комсомольсько-молодіж
ній групі другої молочнотоварної 
ферми колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобрииецького району 
присвоено звання імені 60-річчя 
ВЛКСМ. Відзначено справді на
полегливу, творчу працю моло
дих бобринчан: у ювілейному 
комсомольському році вони зобо
в’язувалися надоїти від кожної 
корови в середньому 3500 кіло
грамів молока, а вже за одинад
цять місяців одержали по 3780. 
Це — найкращий трудовий по
казник серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів ферм Кіро- 
воградщшш.

Перемога? Так. Г>о і Галина 
Мельник, і Поліпа Іванченко, і 
Валентина Кобиляп, і Тетяна ІІІу- 
рунга, і Ніна Пугач — усі дівча
та на чолі зі своїм беззмінним 
і рункомсбргом Володимиром Кіі- 
щсііком ще на початку року по
ставили собі за мету відзначити 
комсомольський рік' по-справж
ньому ударною працею 1 виборо
ти рвання переможців в обласно
му змаганні серед молодих тва
ринників. Пі. перемоги заплану
вати не можна. Але жададня її — 
запалює, веде до трудового под
вигу Тим паче, що «матеріаль
ний» потенціал для цього бригада 
мала...

• . . Комсорг — з десятирічним 
досвідом роботи на фермі. Можна 
сказати, для Володимира майже 
ніяких секретів у професії вже 
не існує: свого часу з хлопцем 
щедро поділилися досвідом відо
мі доярки Раїса Петрівна Мала, 
Віра Іванівна Іванова. Володи
мир. говорили жінки, — не прос
то мол однії колега, а перспектив
ний дояр

І Міщенко виявився вдячним 
учнем: нині в трудових здобутках 
його випереджає лише Галина 
Олефірепко; за одинадцять міся
ців різниця в їхніх надоях не ду
же значна: 4096 — 3912.

Розвиток наставництва — доб
ра перспектива. Так вважають па 
фермі. І ветерани, збираючись на 
пенсію, передають групи корів У 
надійні молоді руки. Ось і в цьо
му році досвідчені наставники з 
упевненістю передали дві групи в 
комсомольсько-молодіжну брига
ду Володимира Міщений. «Ніна 
Пугач і Тетяна Шурупга, які до
глядатимуть за ними, готові 
примножити досягнення своїх на
ставниць», — сказав комсорг.

Якось па комсомольських збо
рах бригада говорила про можли
вість виконання п'ятирічних зав
дань до 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна.

— Треба чіткіше організовува
ти кожен робочий день, -- висту
пали одні.

Цікаво пройшла читаць
ка конференція по книзі 
Л. І. Брежнєва «Цілина» у 
клубі імені Воровського 
міста Гайворона.

Ініціаторами її стали уч
ні СПТУ № 6 та районна 
бібліотека. На конферен
цію запросили колишніх 
цілинників С. В. КРАМАРА 
— кавалера ордена Трудо
вого Червоного Прапора, 
водія Гайворонського ав- 
топідприємс гаа № 10032,
П. С, ОРЛА — бригадира 
тракторної бригади колгос
пу «Росія», А. П. МАЛАНІ- 
НА — директора СПТУ 
№ 6.

НА ЗНІМКУ: вихованці 
училища вручають коро
вай колишнім цілинникам 
(зліва направо) — С. В. 
КРАМАРЕВІ, П. С. ОРЛУ, 
А. П. МАЛАНІНУ.

Фото В. ЗЄМНОРІЯ.

- ВИ ЗОБОВ’ЯЗУВАЛИСЬ —

ПРИКЛАД КОМСОРГА
у БРИГАДІ ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ ВЛКСМ

— Посилити контроль за якіс
тю кормів і дотриманням раціо
ну годівлі. — додавали інші.

' — І підвищити, відповідаль
ність кожного з пас, — говорив 
комсорг.

З ним погоджувалися. І вірили 
власним силам. Силам, помноже
ним па досвід старших, теоретич
ні знання, які одержують на за
няттях. що їх проводять для тва
ринників зооветспеціалісти і еко
номісти.

Варто додати: сам групкомсорг. 
для якого навчання стало твер
дим правилом, вчиться й па заоч
ному відділенні Олександрійсько
го радгосгіу-тсх пі куму.

— Сьогодні на тваринницькій 
фермі без знань, без спеціальної 
підготовки не обійтися, — гово
рить комсорг. Тому Й зрозуміла 
сміливість колективу імені 
60-річчя ВЛКСМ: у наступному 
році бригада прагне надоїти від 
кожної корови по 3700 кілогра
мів молока, що па 500 кілогра
мів перевершує зобов'язання 
всього колективу ферми.

Р. МАРЧЕНКО.
Бобрипецький райок.

На знімку: Володимир МІ ЩЕП
КО.

Фото В ГРИБА.

ЛЕНІНСЬКИЙ СТИПЕНДІАТ
Віктор Шмаков — сту

дент 41-ї груші фізико-ма- 
тс.ма пічного факультс і у, 
ленінський стипендіат, 
профорг факультету — 
мав уже значний запас 
знань, коли зі студент
ським квитком у руках 
уперше переступив поріг 
інституту: кілька років 
працював учителем Рів- 
нянськоі середньої ШКОЛИ 
№ 2 Новоукраїнськаго ра
йону. Однокурсники диву
валися:

— Чому прийшов саме 
на стаціонар? Адже дома 
сім’я, діти, маєш досвід 
роботи в школі...

— Знання мені потрібні 
глибокі, — пояснював Вік
тор.

Не дивно, що з перших 
днів навчання на факуль
теті Віктор поринув у нау
ку. Вже на першій сесії 
він порадував екзаменато
рів ерудицією, логікою 
мислення. На сторінці за
лікової книжки зарясніли 
п’ятірки. А потім «відмін
но» стало звичним і єди
ним атрибутом за.тіковкп 
Шмакова.

Лін спочатку вражалися: 
як це у Віктора вистачає 
часу її сил бути круглим 
відмінником і * активістом 
громадської роботи? А по
тім зрозуміли: Віктор — 
організований, уміє ціну
вати кожну хвилину.

— Копії вже ВСТУ ПИВ до 
ІНСТНТ . ГУ. то бери все. що 
можна взяти, — говорив

нам Віктор. — П'ять років 
навчання повніші ст ати ро
ками найнапруженішої ро
боти над собою.

Цпого року ми витриму
вали чи не найскладніший 
екзамен: зачищали свою 
педагогічну практику. Вік
тор Шмаков знову склав 
цеп іспит на «відмінно».

Л попереду — нові ек
замени. адже незабаром 
зимова сесія. Проте з Вік
тором Шмаховим. як ка
жуть, ніякі труднощі не 
стоашні: сам відмінно під
готується і нам допоможе.

в. шило, 
четвертокурсник фізпко- 
магематичного факуль
тету Кіровоградського 
педінституту.

А

СЬОГОДНІ—УСПІХ. А ЗАВТРА?««
У матеріалі під таким 

заголовком («Молодий ко
мунар» за 21 листопада) 
було піддано критиці ко
мітет комсомолу колгоспу 
«Перше травня» Маловис- 
ківського району за те. що 
він стоїть осторонь впро
вадження машинного до
їння корів на молочното
варних фермах, не займа
ється підбором кадрів 
тваринників.

Як повідомив - секретар 
комітету комсомолу і. Ян
чук,
рили на засіданні коміте
ту. Критику визпали спра

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «ЛАК»

ведливою. Намітили захо
ди по залученню молоді 
до робочі па фермах. Па 
період стійлового утри
мання стада комітет ком
сомолу направив сюди 10 
крашнх комсомольців, з 
них п’ять дівчат. Заплано
вано раз на два місяці
проводити спільні засідан
ня комітетів комсомолу і 
місцевої школи з мстою 
ширшої професійної орі
єнтації сільської іоні: раз

виступ газети обгопо- па квартал улаштовувати 
спільні вечори відпочинку 
з школі, в клубі; прона-

гуватп досвід кращих мо
лодих трудівників госпо
дарства і паставпнків.

Піші в гуртку «Школа 
комуністичної праці» роз
ширяють свої знання 12 
молодих доярок, передба
чено найближчим часом, 
почати заняття доярок на 
курсах майстрів машинно
го доїння, щоб на кінець 
1980 року мати в госпо
дарстві не менше ЗО таких 
спеціалістів. Комітет ком
сомолу зобов’язав вироб
ничих вожатих відвідувати 
в школі своїх вихованців 
двічі на місяць.
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ДУМКА ДОРОСЛОЇ людини

ТИ - ДЕСЯТИКЛАСНИК. 
’ 1 нинішній навчальний

рік у школі — останній 
для тебе.

Але ти ще почуваєш се
бе в школі, як у рідному 
домі. Твої друзі-одноклас- 
ники — одна сім'я. У вас 
багато спільних турбот, ви 
разом ходите в кіно і го
туєте уроки...

Ти так ззи-с до школи, 
що й не уявляєш, як зали
шишся без неї, як це за 
твою парту сядуть інші. А 
ти проходитимеш до шко
ли гостем. Ти ще не зна
єш, якою буде твоя само
стійність,.
думаз про 
ось знов і 
єш себе: що робитиму 
після прощального шкіль
ного дзвінка, куди піду, 
ким стану?

Так багато є професій, 
а тобі треба вибрати лише 
одну, свою, і не помилити
ся...

«Всі професії такі ціна 
ві й потрібні, що, здаєтьг 
ся, на головні й другоряд
ні поділити їх неможли
во», «По-моєму, важливе 
не те, де працюватимеш, 
а як працюватимеш. Кож
на професія по-своєму 
хороша, треба тільки лю
бити її».

Такі рядки дуже часто 
подивуються в листах на
ших читачів-старшокласни- 
ків. А нещодавно до ре
дакції прийшов г.ист На

, талки Богачук.
Прочитайте його. 
Дорога редакціє!

І Пише до тебе учениця 
9-го класу Великотрояніз- 
ської середньої школи 
Ульяновського району На-

I танка Богачук. Дуже про
шу допомогти еимоїх роз-

I думах.
Я, як і всі дівчата нашо

го класу, оволодіваю про
фесією майстра машинно- 

■ І про 
по
до 

Валя (вона 
продавця]

го доїння. Розповіла 
це подругам, і вони 
різному поставились 
мого наміру, 
вчиться на 
схвалює. А Лариса (вчить
ся на медсестру] зовсім 
не згодна зі мною. Я от
римала від неї таку відпо
відь: «Як я сміялася та й, 
мабуть, завжди сміятиму
ся з твоїх «майстрів ма
шинного доїння»! Уявляю, 
як вам 
криває 
сії».

Я не 
чому з 
виться моя подруга до та
кої почесної професії. По
моем у, кожна професія 
цікава й по-своєму важли- 
зз, бо приносить користь 
країні, народові.

Прохаю тебе, редакціє: 
розсуди нас. Хотілося б 
почути й думки своїх ро
весників.

З повагою НАТАЛКА.
Прочитавши лист, м-и ви

рішили присвятити сьо
годнішній випуск «Вітрил» 
темі, яку порушила Натал
ка Богачук. У цій розмові 
взяли участь учні Рівнен
ської школи № 2 і тварин
ники колгоспу «Росія» Но- 
зоукраїнського 
Деякі з кількох 
роздумів ми 
мо увазі всіх 

чів і Наталки 
крема.

Гадаємо, і 
випускники, кого 
зав лист учениці 
ким Троянів, кого 
сили замислитися 
нішні «Вітрила», 
теся своїми думками, роз
кажете про свої проблеми 
у виіоорі професії.

■ Отже, чекаємо ваших

ВИБИРАЙ ЗА ВЕЛІНі

Наталка вибрала собі професію доярки. Гіо-моє- му, не розумію, і я поважаю її. Уявляю Наталку працьовитою, принциповою Відчуймо: своє село...А Лариса вчиться на медсестру? Що ж, її майбутня професія теж, хороша, цікава. Тільки навіщо презирливо ставитись до інших професій?Моя мама працює дояркою 15 років. Я змалечку звикла допомагати їй. А нинішнього ліча працювала вже самостійно. Мої мрії тепер назавжди пов'язані із селом Хочу — і думаю, що цс буде правильно, —‘ після закінчення школи працювати на фермі.
Таия КОЛІСНИК, 
учениця 8-ю класу.МоТй ровесниці Наталці Богачук.Приєднуюсь до думки, що кожна професія по- своєму красива і корисна. Я вже вирішив: пі.-ля 10-го класу працюватиму механізатором у рідному

1 Віктор ЯРЕМЕНКО, 

учень 10-го класу.Я теж збираюся тис-я в селі. Буду ристі днть такі,
А па!

Анатолій МИСЮРА, 
учень 10-го класу.

лнши- тракто- ом. 1 ніхто не зава- , мені в цьому. Навіть , як Лариса.Наталка — молодчн-
Професія доярки така ж хороша, як і професія лікаря, вчителя. Я сама в цьому переконалася, коли працювала з подругами на тваринницькій фермі нашого колгоспу. Можу сказати: ми діставали від праці велике задоволений. Як хороше вставати рано- вранці і бігти росяними травами па ферму, де тебе чекають, де ти потрібна! Але після школи я

вчигимусь на кулінара. Бо ця професія мені найбільше подиоаеіьсн. 1 мані моя — кулінар.1..
Люда БОНДАР, 

учсіінц.і 10-го класу.Чомусь склалася така думка, що працювати в колгосп ідуть лише ті, хто погано вчився в шюілі. А я думаю інакше: в селі залишає і вся той, хт справді любить землю роботу на ній.
Серпи ЛЛНЕЦЬКИИ, 

учень 10-го класу.Моі батьки працюють нашому колгоспі імені Бату тіна: мама — дояркою, тато — трактористом, і я хочу працювати після школи ким. Тому Богачук люзав. . Лариси, ла вона му, не му. Я так думаю: здружує не професія, щось куди більше.
Люда ГЕРТИЧНА, 
учениця 8-го класу.

працюватив селі -- зоогехні- лист Наталки мене дуже схізл- Обурює позиція Принаймні вчини* не по-товарисько- по-комсомольськи- людей а
Складається враження, ніби Ларис« думає, що для роботи в колгоспі ніяких знань не треба, що мовна відразу стати майстерною дояркою. Гадаю, не треба ні тобі, Наталко пі будь-кому іншому доводи їй протилежне. Тому й не поважаю людей, які можуть говорити пусте про почесну професію, а отже і про шанованих людей цієї професіїЯ поки що навчаюсь у восьмому класі і.ще не вибрала майбутньої стежки в житті. Ллє батьки навчили мене любити працю, поважати роботящих людей і завжди працювати на совість, і я вважаю, що це для всіх ників.

Таия
учениця 8-го класу.

я твій лист, ІІатал- стало: невже можна з професії доярки і молоко, їсти хліб з сметану, сир?..Але, разом з тим, мені здається. твоя подруга Лариса пришіжус насамперед себе, презирливо ставлячись до нашої справи.11а фермі, де я працюю, багато дівчат-комсимолок. і майже всі поприходили сюди після школи. Колектив дружини, веселий. А тому її прицюється вдвоє краще. Розуміємо: своєю сумлінною роботою ми приносимо країні тільки користь. І хочеться досягати рекордів у надоях молока. Адже цс так потрібно! Я, наприклад, надоїла вже від кожної корови більш як по ЗЗОи кілограмів молока, иі і у Галі Се.пенової, Ііїори Стецші ко також досягнення вагомі — три тисячі. А до нового року всі доярки нашої ферми стануть три- ТНСЯЧНИЦЯМН.Зг.ичанію, праця на фермі — не яг. у заводському цеху. Можливо, це и лякає деяких випускниць. Кроте не сьогодні-завтра на всі ферми прийде повна механізація. Ось і наші корівники, збудовані за старими проектами, вже пристосовують до механізації: незабаром стануть до ладу транспоріе ри, отже, и робота доярок набаїа- •іо полегшиться.Я люблю свою роботу. І тобі, Наталко, раджу: якщо справді любиш тварин, якщо справді хочеться вивчитись і.а майстра машинного доїння, — будь вірна своїй дієті. Бо —це я точно знаю! — най більше щастя, коли до душі, коли сама її жалкуєш про це.Ти ще в дев'ятому, можливість 'зважити Найголовніший крок у житті... 1 я не відразу стала дояркою. Пере пробувала кілька професій. Навіть виїхала, було, із села. Та незабаром повернулася. Бо - таїш немає, переконалася я, землі кращої, ніж твоя рідка. 1 односельчани хороші, чуйні, працьовитіІноді.чуєш від молоді: і;е піду в колгосп, бо треба вчитися, мати диплом. Справді, вчитися треба, і колгосп може направити на ішв ’ чшшя. 11с знаю, як у вас, Наталю, але правління нашого колгоспу із задоволенням дає направлення чим, хто хоче здобути середню спеціальну чи вищу освіту. 1 багато моїх односельців — дипломовані спеціалісти. Працювала дояркою Віра Дертій. А захотіла стати зоотехніком — і колгосп дав їй направлення в Олександрійській: радгосп-техпікум. А Микола Іванович Пицюк, приміром, закінчивши цей же технікум, очолив свиноферму.Працювати в колгоспі так само почесно, як і на заводі чи в науково-дослідному інституті. Колгоспи тепер заможні, в багатьох буднії ках — парове опалення, газ. Треба лиш хотіти працювати і не Соятися труднощів, які бувають у ножній роботі.
Тамара ЗАПОРОЖЕЦЬ, 

доярка колгоспу «Росія».І Іовоукраінськіїй район.

Цей годинник,зроблений 
165/ року, — знахідка гол
ландського антиквара Тер
та Ьійнена. Річ у тому, що 
він, цей годинник, нале
жить до категорії перших 
маятникових годинників, 
конструкцію яких запро
понував іще Галілей. У свГ- 
ті відомі всього чотири ек
земпляри подібного годин
ника.

Фото АНП — ТАРС.

вдалз
пристосувалися

З найцікавішими пред
ставниками підводної фау
ни зіткнулися вчені з Бра- 
зілії, Великобританії, Іта
лії, Норвегії і США, які на 
борту американського суд
на «Альфа Гелікс» протя 
гом тривалого часу визча- 
ли життя мешканців гли
бин найбільшої ріки у сві
ті — Амазонки, 
експедиції 
вчили види 
вуть не тільки в основному 
руслі ріки, а й у невели
ких заболочених рукавах і 
маленьких озераху запла
ві Амазонки.

У ході експедиції було 
зроблено ряд цікавих від 
криттів. Гак, наприклад, 
деякі види риб мають уні
кальну здатність пристосо
вуватись до екстремаль
них умов середовищ': 
мешкання. У багатьох риб, 
що виявились у заболоче
них і мілководних озерах, 
частина шлунка перетво 
рилася в легеню: вони на
вчилися дихати, висунувши 
голозу з води,-в. якій ка
тастрофічно мало кисню. 
А у коропа, що живе в 
Амазонці, відбулися зміни 
в хімічному складі крозі— 
появилося три типи гемо
глобіну, який доносить ки
сень до тканин.

Такі зміни необхідні ри
бам Амазонки, оскільки 
води ріки, в котрих відбу
вається постійне гниття 
водоростей, надззичайно 
бідні киснем.

К. СТРЖИЖОВСЬКИЙ.
(ТАРС).

Учасники 
ретельно ви- 
риб, що нси-

Фото АНП — ТАРС.
ЛОНДОН. Віолончель ро

боти відомого італійського 
скрипкового майстра Ан
тонів Страдіварі продано 
тут на аукціоні за 145 ти
сяч фунтів стерлінгів. Це 
найбільша сума, коли-не
будь заплачена на аукціо
ні за музичний інструмент. 
Вважають, що ця віолон
чель, яку Страдіварі вн($- 
товив у Кремоні 1710 роИу, 
є однією з найкращих сьо 
годні.
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ПЕ було під Кіровоградом.
Діти з Балашкївської околиці зби

валися в поле. Петько знайшов цілу 
плантацію кукурудзи. У ножного 
після відступу німців у домі нічого 
не лишалося. Тому Петьчина пропо
зиція зробити десятикілометровий 
кидок по качани. хоча це було й 
рисковано в зоні фронтової смуги, 
прийі_:гася всім до душі. Справу 
мало не зіпсували дівчатка. Вони 
причепилися, як п'явки. Скільки їх 
не відраджували, не відпихали, вони 
все-танч ув’язалися, але йшли на 
певній відстані.

Кукусудза була чудовою. Кожний 
уже наламав собі стільки, скільки 
міг донести. Дівчатка допомагали 
хлогтчі :ам. І це згладило вранішній 
інцидент. Готувалися повернутись 
додому, як раптом Петько вигукнув 
од здивування:

— Хлопці, дивіться» Наші!
Батарея Крилова у призначеним 

час вийшла на заданий рубіж тзн- 
конебезпеч.чого напряму.

Діти, обрадувані, щасливі, хотіли 
було кинутись назустріч воїнам, але 
петько попередив: -Не вилазити! А 
то наженуть. Бій подивимось».

ОПОВІДАННЯ

завмерли, вдивляються у степ, звід
ки долинав якийсь ледве уловимим 
гул.

«Ідуть! — майнуло в голові. — 
Зняти по одному бійцю з обслуги і в 
тил по снаряди. Таскати на собі. 
Інакше — каюк!» — подумав він.

Петька неначе підкинуло із зем
лі. Він схопився і хрипло вигукнув: 
«За мною!»

Петько боявся упустити з очей 
солдатів, котрі пішли по снаряди.

Догнали, коли ті вже поверталися 
з ящиками на плечах.

— Дядю! Що нести? — спитав 
Петьно, підбігаючи до високого на 
зріст гвардійця, який тримав на пле
чі два ящики.

— Ти звідки тут, хлопче? — про
басив він, здивований появою підліт
ка. — Ану марш додому! Не дитяче 
це діло. Мати, либонь, плаче, жде.

— Нікуди я не піду, — заступив 
дорогу гігантові. — Кажи, що нести! 
— з дитячою безпосередністю пере- 
йшоз вій на «ти».

— Гаразд, — полагіднішав гвар
дієць, — Іванов, — звернувся він 
до солдата, — покажи.

Володимир ШУРАПОВ

йоге слстя — завжди закон, він 
серед дітлахів найстарший, йому 
чотирнадцять років. Круглоплечий, 
руни довгі, сильні, кулаки важкі. І 
ВІН нзйписьменніший — ДО ВІЙНИ 
занін аїв рість класів.

Пслмо на них, гучно хропучи, 
мчали рпбі коні гарматою, бігли 
солдати. Кукурузники ь'е встигли 
опагатись, як перша упряжка 
круто розвернулася, ламаючи сухі 
стеО.ч.-. зупинилася метрів за двад- 
цять-тридцять. Дихнуло кінським 
поток, горілою фапбою та порохом. 
Ствол. спрямований у бік Новоук- 
рл' ікхолодно блиснув у яскраво, 
му промінні сонця.

командир, високий на зріст кра. 
сегь, надриваючи голос, давав 
ко- г »<■’ поячпяючигь то біля одної, 
то іншо" обслуги, підганяв сол
датів. котрі й без цього квапились 
янсигт швидше обладнати позицію. 
І арті артисти уперто посбали мерз
лу. але вже зверху підталу землю. 
Облим >п спітнілі, збуджені. Б’ють 
сердито, мовчки вивертаючи жирні 
брил:- чорнозему, перемішаного із 
зернистим снігом. кукурудзяними 
стеблами, корінням, вигорілим лис
тям.

— Швидше, швидше, гвардійці! — 
нваїпнв команлио. нетерпляче по
глядаючи в той бік. звідки появи
лись. — Іванов! — окликнув вертко
го молодого солдата. шп розводив 
станки. — Миттю по роз’їзду! Де це 
вони запропастилися? Хоч би чого... 
— він не доказав і скомандував: — 
Бігом мэпш! Одна нога тут. друга — 
таг. ! — Вийняв цигарку, повернувся 
спинсю до вітру, прикурив і попря
мував до третьої гармати.

Сонце косим промінням упирало
ся в паруючі спини солдатів.

— Переживає. — дивлячись йому 
вслід пробасив гвардієць із шевчен
ківськими вусами, витираючи шап
кою піт. — Снарядів же немає. За
пасне як кіт наплакав. Чим стріляти 
будемо? Ломами та кайлами «тиг
рів»» і «пантер» не зупиниш.

Угледівши Іванова, що повертався, 
рфщер побіг йому назустріч.

— Ну що?
— Застряли.
— Як?! Де?
— У балці.
Офщер умить витягнувся, при

ел .-хався, повернув голову до пози
цій. Він побачив, що всі підвелися,

В.іт.'.га, стсвпиншись, слухняно 
пішла за Петьком.

— Ну, що вам дати? — заговорив 
Іванов. — Ящики важкі. — І рап
том став відпливати їхні кришки. 
Нл сонні зло блиснули сталеві кону
си- — Беріть по одному і гайда за 
мною.

— Сергію і Марате, беремо по дпа! 
— скомандував Петько.

Вони вервечкою витягнулися слі
дом за солдатом, який, нагинаючись, 
ішов без оглядки. Петько, весь чер
воний від натуги, обертаючись, по- 
Прикував: «Не відставайте, пацани!»

А за хлопчаками йшли дівчатка. 
Катька, вихряста, з кісками в різні 
боки, несла снаряд у подолі чорної 
спідниці. зшитої з ковдри, і біла 
нічна сорочка фартушком опускала
ся нижче колін.

Симпатична, гостра на язик Та- 
мална свій вантаж тримала в кар
татій хустці за спиною. Ппостоголо- 
са, розпашіла, з тюапельками поту 
на кирпатому носику.

Реготуха, голубоока Варя і не по 
літах серйозна Лідка поклали сна
ряди у плетені кошики.

До позиції лишалося метрів п’ят
десят, коли Петько побачив попере
ду султан вибуху, а потім розірване 
на частини тіло солдата Іванова, що 
повертався з передової. Петько тпо- 
хи не впустив сналядів. Вони ковз. 
нули вздовж тулуба, і він. упавши 
на коліна, ледве встиг схопити їх 
за конуси і міцно притиснути до 
стегон, його кинуло в жал. Чомусь 
зггтсопла й заніміла спина. У вухах — 
гул і дзвін. Крізь дим, що розсіював
ся. побачив: командно разом з висо
ким на зріст гвардійцем бігом роз
вертали гармату. Петько глянув пра
воруч і жахнувся: величезний танк 
із чорним хрестом на броні, підм’пв- 
ши під себе третю гармату, кинувся 
прямо на нього. І цієї ж миті з по
зиції долетіло нестямне: «Сна-
ря-а-ди!»

Не тямлячи себе, Петько схопився, 
подався грудьми вперед і стрімголов 
рвонувся на крик.

Поаворуч лунко застукотів велико
каліберний ворожий кулемет.

«Вперед!» — наказував собі Петь
ко і. пригинаючись, мчав, як вихор. 
Кулі то розпорювали землю поруч, 
то свистіли над головою.

Заряджаючий на ходу вихопив у 
Петька снаряд і з незвичайною 
спритністю загнав його в стиол. За 

щитком блиснув вогонь. Гармата 
підстрибнула. Танк здригнувся, за
вертівся жучком, башта здулась, пе
рекосився довгий ствол.

На позицію, важко дихаючи, вбіг 
Марат, за ним решта хлопчаків.

Командир побачив дітей, і облич
чя його витягнулось у знак оклику. 
Йому хотілося вилаяти і негайно 
прогнати їх, але замість цього він 
раптом радісно вигукнув:

Пацани! Сюди, сюди кладіть! — 
Указував місце і хапав кожного за 
голову, цілував у мокрі від погу 
обличчя і шепотів: «Спасибі, спаси
бі. милі». А коли одна за одною на 
позиції появилися дівчатка, ледве 
живі від страху, командир на мить 
завмер від здивування, потім кинув
ся до них і став відбирати снаряди, 
складаючи їх на руку, як пОліна, 
примовляючи: «Хіба ж це жіноча
справа?»

— Тікають! — радісно закричав 
Петько,

— Ур.р-р-ра! Наша взяла! — друж
но загорлали хлопчаки і дівчатка, 
стрибаючи на місці, підкидаючи 
мокрі шапки і хустки.

— Тікаймо, братці! — скоманду
вав Петько, що знову знайшов сипу 
і впевненість у собі. — Вони можуть 
повернутися.

Над позицією пронісся снаряд.

— Усім в укриття! — закричав 
офіцер і тієї ж миті зрозумів, що їх 
уже ніяка сила не зупинить. Піоне
ри віддалялися, збуджені, радісні від 
зустрічі з ним. напоєні диханням 
бою. суворим фронтовим хрещен
ням.

До пізнього вечора без стогону і 
хникання носили г.они снаряди, які 
з кожною ходкою ставали важчими й 
важчими. На дітей полювали ворожі 
літаки, обстрілювали, кидали бомби. 
Одна з них попала в Лідку, і з неї 
нічого не лишилося.

Надвечір контратака ослабла і 
захлинулася. Зникли повітряні піра
ти.

Коли ні темно-синьому небі зай
нялися яскраві пірни і легкий мо
розець скував землю, дітлахи ледг.е- 
ледве доплелися до позиції.

Нараз Петько помітне мертвих 
солдатів. Вони були накриті плащ- 
палаткамн. шинелями. На одному з 
них вітер загнув край накидки, і 
Петько побачив знайоме обличчя 
гвардійця .з шевченківськими вуса
ми. Болюче защеміло, серце, на очах 
виступили сльози.

Діти обережно склали останню 
партію снарядів. Петьио підійшов до 
командира і. наче вибачаючись, сип
ло сказав:

— Товаришу лейтенант, усе. Там 
більше немає.

Офіцер довго дивився на втомле
ні обличчя хлопчаків і дівчаток, ос
вітлені місячним блиском, поклав на 
їхні худенькі плечі свої міцні руки.

— Як тебе звуть? — звернувся до 
Петька.

— Петько.
— Петько так Петько. Вишикуй 

свій загін.
Петько цілком перемінився. Ппуд- 

ко витягнув від себе руки (він часто 
бачив, як це робили командири в 
полку, де служив йосо батько) і, на
скільки дозволяло застуджене горло, 
скомандував:

— Загін, по оранжиру, шикуйсь!
Коли вони вистроїлись і завмерли 

в чеканні чогось невідомого, таємни
чого. лейтенант, випроставшись, чіт
ко підніс до скроні долоню і голосно 
сказав:

— Від імені служби оголошую по
дяку!

Лише Петько і Марат нарізно від. 
повіли: «Служу Радянському Союзу».

Лейтенант опустив руку і по-бать- 
нівському тепло промовив:

— Діти, відповідати треба дружно 
і всім разом: «Служимо Радянсько
му Союзу!»

ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ

В ЛЮДИНІ ВСЕ ПОВИННЕ 
БУТИ ПРЕКРАСНИМ: І ОБ' 
ЛИЧЧЯ, І ОДЯГ, І ДУША, 
І ДУМКИ.

А. П. ЧЕХОВ.

ВСТУПАЙТЕ ДО НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ МВС СРСР!

Управління внутрішніх справ облвиконкому проводить 
черговий набір до середніх і вищих навчальних закладів 
МВС СРСР і до Харківського юридичного інституту.

До цих закладів ппмймаїотт. осіб чоловічої статі. і:ю 
відслужили дійсну військову службу в Радянській Армії, 
тільки комсомольців і комуністів, придатних за станом 
здоров’я до служби в органах МВС. що мають середню 
осе.'! у. позитивно характеризуються но службі в Радян
ські! Армії, за місцем роботи і проживання, віком до 25 
років.

Строк навчання: у вищих учбових закладах — 4 роки, 
в середніх — 2 роки.

Вступники складають екзамени: до вищих навчальних 
закладів — з російської мови і літератури (твір і усно), 
історії СРСР (усно), іноземної мови (усно); до середніх 
навчальних закладів — з російської мови і літератури 
(тв-р), історії СРСР (усно).

Під час навчання курсантів забезпечують безплатним 
харчуванням, гуртожитком. обмундируванням і грішми. 
Період навчання зараховують до загального стажу служ
би п органах МВС. Студенти Харківського юрнцнтпого 
інституту одержують стипендію в розмірі 55 карбован
ців на місяць. їм надають гуртожиток.

Випускникам навчальних закладів МВС СРСР видають 
диплом про вищу або- середню юридичну освіту і при
своюють звання «Лейтенант міліції» (лейтенант внутріш
ньої служби). їх направляють в органи внутрішніх справ 
па посади слідчих, експсртів-криміналістів . інспекторів 
карного розшуку, відділу боротьби з розкраданнями со
ціалістичної власності і спекуляцією, ДАІ. адміністратив
ної служби міліції, начальницького складу виправно тру
дових установ.

Бажаючі вступити на навчання звертаються на адресу: 
316050. м. Кіровоград, вул. Длержинського, 41, відділ над- 
рів. кабінет Ні 86, з 9 по 18 годину, крім суботи і неділі. 
При собі необхідно мати паспорт, військовий, комсо
мольський (партійний) квитки, атестат про середню 
освіту. |

ВІДДІЛ КАДРІВ УВС ОБЛВИКОНКОМУ.

|р Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газе і а псчаїасгсії 

на украинском языке.

34605-0, ГСП. Кіровоград-50, вул. Пуначарського, 36. 
Телеспочи: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
ЕЇдділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання іа спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. АГ Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ЧОМУ МЕНЕ НЕ ЛЮБЛЯТЬ?
У класі я сиджу поруч красивої дівчини. Вона — 

відмінниця. Та справа не р цьому. Я останнім часом 
часто ловлю себе на думці, що їй дуже заздрю. 
Особливо тоді, коли вона розповідає про свого дру
га, хлопця із сусіднього класу... \

Я вчуся теж непогано. І в школі мене наче поважа
ють. Але ровесники мої мене поважають так, ніби 
жаліють. Я ніколи не дружила з жодним хлопцем г, 
мабуть, не дружитиму. Бо я негарна, і за це мене не 
люблять.

Я дуже добре знаю, що у мене ніколи не буде 
справжнього ‘•охання. Як мені тепер бути?

Лариса М.
Гайворонський район.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Такі листи рідко приходять до газе

ти. Адже назвати себе негарним тільки тому, що твоя 
зовнішність не може посперечатися із зовнішністю Бе- 
нери Міпоської, наважиться далеко не кожний, і все 
ж лист шістнадцятирічної Лариси, сповнений розпачу
і тривоги, не може залишити нас байдужими.Ми знер-^ 
тасмось до тебе, читачу: поділися з нами ссоїми роз-‘ 
думами і порадами щодо листа Лариси М.

ОГЛЯД ПОШТИ ВІДДІЛУ ЛИСТІВ

Лист курсанта Кірово
градського зьотно-ш ту |і- 
максіжого училища Віта
лія Ткаченка «Сучасна 
дівчина? Пробачте...», на
друкований V «Молодому 
крмунарі» 7 грудня цього 
року, докотився відлунням 
схвильованих рядків м пан
ди її.іпі куточки нашої об
ласті. Відгуки, що їх на
писал и старшокласники. 
С! УДО'ІТИ. -робітники, служ
бовці. попе творились У 
своєрідну спірні^. до якої 
плгальио . підключили 
струм високій напруги.

Ось кілька уривків: «Ми 
вважаємо, що сучасна дів
чина повніша бути скром
ною і високо нести свою 
іншому гідність. -И. СА
ВЕНКО і Т. ГРИП Г-11 КО. 
Новоукоаїнський район». 
< В нашій сучасниці повин
ні поєднуватись такі риси 
характеру; сміливість, ніж
ність і жіноча гордість. 
.ЛЮДМИЛА Г. Кірово
град». «Я не проти моди, 
але мене обурює одне: 
чому всякі дівчата ку
рять? Адже не їм зовсім 
не лишіть. ЗІ НА К. Даро
ве іпчківський район»,
«Дорогі дівчата, не забу
вайте: тс. що «модно», не 
завжди гапно. Ми пашімо 
вам не губити своєї діво
чої гоодості в поганій 
компанії плч’чіп« і гкга- 
рет. Л Ю'КСГНКО. 
О. ВАСИЛЬЄВА. Долии- 
ськиіі район».

Обурення авторч .-шетя 
«Сучасна дівчина? Про
бачте.» поділяють усі па
ші дописувачі. І по ціл
ком зрозуміло, адже ідеал 
сучасної дцтчіїпи не може 
вимірюватись . кількістю 
чарок випитого вина і вп- 
купсіїпх пачок сигарет.

і все ж тут хотілося б по
вести мову про інше. А са
мо' чому ч нас іще є такі 
дівчата? Навіщо вони па
родіюють свою вроду, пе
ретворюючись па поівоиіі 
карикатури окремих рег-н- 
баглішпх і низькопробних 
зап'-біжних кінострічок? І 
ЧИ ІЮ КРИЄТЬСЯ ТУТ причн-

па. як не не парадоксаль
но, в сильній статі? Ска
жімо, група дівчат із Кі
ровограда V СВОЄМУ лисії 
до редакції пише: «Ми ба
гато в чому згодні з Віта
лієм Ткачснком,і все ж хо
тілося б. щоб він і його 
друзі-курсаяти глянули на 
себе самокритичніше. Па 
жаль, чимало курсаінів 
КЛІПУ скромністю не від
значаються.

НАДІЯ М. з Кіровогра
да зак’іічмє свій відгук 
так: «Нещодавно я їхала 
в переповненому автобусі. 
І тут увагу всіх пасажи
рів привернув до себе 
юнак, одягнутий v джин- 
с.н і модну куртку. Він б\в •-<- 
п’яним. чіплявся до не
знайомої дівчини. Зреш
тою своє невдале «зали
цяння» закінчив вулични
ми. непспзурнимн слова
ми. Хотілося V свою чер
гу запитати В'галія і чи
тачів газети: «Не сучасніш 
хлопець? Гак? Годі про
бачте...»

Ні. кр'їтеїм. м сучасної ті 
ніколи не було і не б\ де 
елементарне хамство, в 
яку б сменю воно не одя
галось і якими б іЬра.чамп 
воно не прикривалося. 
Наш молодий сучасник, як 
відзначають усі читачі, 
цс. передусім, людина світ
лої ДАНІ' І СВІТЛОГО 
мм,- яка будує (’‘-ого.'чіїн^Хі 
НІЙ світ. ТВОРЧО Й |И'ІИ.)М- 
но гортаючи будні пре- 
крзсного радянською сі-о- 
гочекня.

Що ж то лак званих 
«сучасних» модниць. то ду
мається. іцо вони паслі.’ш- 
ки старомодні у своїй 
пссвдоекстпавагаптно с г і. 
що викликають не стільки 
СПІВЧУТТЯ. СКІЛЬКИ ІРОНІЧ
НУ посмішку. І бм.де жаль, 
коли деякі З НИХ МОЖУТЬ 
надто пізно зрозуміти 
свою фатальну помилку. 
Власне, толі вони нагаду; 
вал ймуть зів’ялі квіти, так 
недоречно застромлені я- 
понільшяио.

В. ГОНЧАРЕНКО.
JHUM’U'. ГЗХ’ПИИВ

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Пасіупний номер «Молодого комунара» вийде завтра^ 
22 грудня. і

Ви ще маєте нагоду передплатити обласну мо
лодіжну Газету «Молодий комунар».

Передплатна ціпа на рік — 2 карбованці 40 ко
пійок Індекс 61197

Передплату можна оформити в будь-якому ь'Д- 
діленні зв’язну, агентстві «Союздрук», у листо
нош чи громадських розповсюджувачів преси.
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