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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ПО СТОРІНКАХ «ВІДРОДЖЕННЯ»!
Виставку «Подвиг партії — подвиі народу» за книгою то

вариша Л. 1. Брежнєва «Відродження» відкрито в Запорізько
му обласному краєзнавчому музс-ї. Понад триста експонатів — 
оригінали документів, фотої рафії особисті речі героїв твору 
передають атмосферу незабутніх днів відбудови зруйновано;0 
війною Придніпров'я.

Місто, що лежить у руїнах без води, тепла, електрики’, — 
таким побачив Запоріжжя в перший післявоєнний рік Леонід 
Ілліч Брежнєв. Експонати, присвячені відновленню Дніпрогесу 
й «Запоріжсталі», показують братерську допомогу всієї краї
ни, яскраві прояви дружби народів. У «Блискавках», які ви
пускала виїзна редакція «Правды» на Дніпробуді відтворено 
ударні діла синів багатьох народів нашої багатонаціональної 
Батьківщини — росіянина Петра Жиделєва. українця Федора 
Шевченка, утбекл Імана Бекмуратова. казаха Абдурахмана 

'Дадабаєва та інших. Спеціальні розділи розповідають про ге
роїв книги «Відродження».

З великим інтересом і увагою знайомляться відвідувач; з 
відтвореним на виставці інтер'єром кутка кабінету товариша 
Л. 1. Брежнева який працював у ті роки першим секретарем 
Запорізького обкому партії.

Першими відвідувачами виставки стали делегати обласної 
партійної конференції.

Будівельникам, монтажникам, проектувальникам, 
експлуатаційникам, партійним, профспілковим
і комсомольським організаціям, всім учасникам 
будівництва залізничної лінії Долинська—Помічна
Центральний Комітет Компар

тії України і Рада Міністрів Ук
раїнської СРСР сердечно поздо
ровляють вас з великою трудо
вою перемогою — завершенням 
будівництва і здачею в експлу
атацію залізничної лінії Долин
ська—Помічна. Ця лінія має 
важливе значення для поліпшен
ня транспортно - економічних 
зв’язків півдня республіки, вона 
найкоротшнм шляхом з’єднує 
Криворіжжя і Придніпров'я з ін
шими індустріальними районами 
України і чорноморськими пор
тами.

Спорудження в стислі строки 
нової, оснащеної сучасною техні
кою залізничної лінії завдовжки 
133 кілометри, стало можливим 
завдяки широкому розмахові со
ціалістичного змагання, самовід
даній творчій прані робітників, 
інженерів і техніків трестів «Пів- 
дс 11 з а х і дт р а і ісбуд», « Одсст р а 11 с-
буд», «Півдспбудмеханізанія», 
«Мостобуд» № 1 та інших спеці
алізованих будівельних і проект
них організацій, залізничників 
Одесько-Кишинівської магістра

лі. Велику організаторську робо
ту по забезпеченню своєчасного 
введення лінії в експлуатацію 
провели партійні, радянські, 
профспілкові і комсомольські ор
ганізації Кіровоградської обла
сті.

ЦК Компартії України і Рада 
Міністрів республіки висловлю
ють впевненість у тому, що заліз
ничники Одесько-Кишинівської 
магістралі забезпечать успішне

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

освоєння введеної в дію лінії, а 
будівельники і монтажники і на
далі добиватимуться скорочення 
строків, підвищення якості будів
ництва і реконструкції транс
портних об’єктів.

Бажаємо вам, дорогі товариші, 
нових трудових успіхів у вико
нанні рішень XXV з’їзду КПРС, 
завдань десятої п’ятирічки, доб
рого здоров’я і особистого щас
тя!

РАДА МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ДОЛИНСЬКА—ПОМІЧНА: ФІНІШ!„Малому БАМу“
«Керуючись вказівками товариша Л. І. Брежнє

ва, висловленими на XVIII з’їзді BJ1KCM, всемір
но посилювати шефство комсомолу над споруд
женням і реконструкцією найважливіших народ
ногосподарських об’єктів».

(З резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ).

II А РУКАВАХ курток 
“ будівельників заліз
ниці Долинська — По
мічна — емблема з на
писом «ВАМ». Це не да
нина вередливій моді, не 
той випадок, коли на 
сумках, на футболках 
малюють що завгодно, 
аби виглядати скстраори - 
гінальним. аби чимось 
відрізнятися від подіб
них до себе. Пі. цим 
юнакам 1 дівчатам не 
потрібно ніяких розпіз
навальних знаків, бо 
нове слово «малобамі- 
вець» но праву зай
няло своє місце у слов
нику десятої п’ятирічки, 
а тому не потребує ко
ментарів. Коротке й 
дзвінке слово «БАМ» 
на емблемі є скоріше 
символом причетності до 
однієї з найяскравіших 
подій в історії комсомо
лу КіроБоградщини. А 
ще — символом духов 
мої близькості з тими, 
хто розбудив колись глу
ху сибірську тайгу, дає 
їй нове ЖИТТЯ.

Якщо подумки пойер 
нутися до днів ТИХ ДВОХ 
з половиною років бу
дівництва магістралі, то, 
напевно, про кожен день

можна написати цілу 
книгу. Ось тільки як 
розказати про небуден
ність буднів, про велике 
в малих справах. Малі 
— не тому, що вони бу
ли звичайними для бу
дівельників. Звичайним 
був І

ТОЙ ПЕРШИЙ
ДЕНЬ

Стояла морозна, не
звичка для останніх зим 
погода. А в ДолинськіЙ, 
що розташована на від
критій. рівній місцевос
ті, ще н вітрець добряче 
припікав. За таких об
ставин воно краще було 
б де-небудь у затишку. І 
в цей час, 4 січня 1976 
року, з Києва прибув не
великий потяг, усього 
чотири спеціальних ваго
ни. Приїхало дванад
цять чоловік, тих, кому 
судилося стати першо- 
прохідця.ми. Серед них 
був і Олександр Кур 
ганський, виконроб бу
дівельного управління 
№ И6 тресту «ІІівдсн- 
західтрансбуд».

«Уже в лютому ми

велике життя!
пройшли перші 2,7 кі
лометра, — розповідав 
він потім вашому корес
пондентові. — Важливо 
було з самого початку 
взяти високий темп». Ви
сокою трудовою напру
гою відзначились

І ДНІ НАСТУПНІ

«Бамівські» норми бу
ли законом для комсо
мольсько - молоді ж н о ї 
бригади монтерів колії 
Петра Степанова. Пор 
ми. які хлопці встанови 
ли самі і невиконання 
яких абсолютно виклю
чалося. Ніхто не робив 
скидок на примхи погоди 
і «сюрпризи» складної 
техніки. Полотно трохи 
нерівне, решітки не про
ходять у пройму коліє
укладача — вони ста
ють монтажникамн-вер 
холазами. Невчасно на
дійшли рейки зі шпала
ми — лишаються ще на 
годипу-дві і все-таки ви 
конують свою «бамів 
ську» норму.

Робота кожної брига
ди пізнається по «почер
ку». «Почерк» монтерів 
комсомольсько молодіж
ного колективу комуніс
та Миколи Івановича 
Усачова можна охарак
теризувати одним сло
вом: якість. -

Проте не однією лише 
надійністю визначається

якість роботи усачовців. 
Планові завдання брига
да викопувала, як пра
вило. па 200 процентів. 
Говорити, що цього во
на досягла лише завдя
ки ентузіазмові, означа
ло б применшити зна
чення творчого підходу 
монтерів до справи. 
Бригадний підряд — ось 
та основа, на якій грун
туються всі плани, заду
ми і результати колек

тиву. Наприклад, обсяг 
усіх колійних робіт у 
районі станції Вороши- 
ловка па суму 300 ти 
сяч карбованців бригада 
виконала па місяць рані 
ше строку завдяки 
ефективному викорис
танню злобі нського ме
тоду.

'Прогресивні методи 
праці, госпрозрахунок 
— цього досить, аби 
втиснутись у вузькі рам
ки строків будівництва? 
Живий усе-таки ентузі
азм, що зігрівав серця 
будівників Боярської 
вузькоколійки. 1 Іеобхід- 
но було за короткий час 
урізати об'їзну колію у

прогін Долинська — 
Кривий Ріг. щоб вико
пати роботи по розгалу
женню колій па станції 
Тймкове. Початок не ві
щував нічого поганої о. 
А потім, коли до кінця 
лишалося ще багато ча
су, раптом зламався 
бульдозер. Небо захма
рилось. пішов мокрий 
сніг Що ж люди? Ком
сомольсько - молодіжна 
бригада імені Корчагіиа, 
інші бригади продовжу
вали роботу. Микола 
Яровий. Петро Степанив, 
Леонід Воробйов... На 
відпочинок ніхто не 
йшов. П’ять з полози-
(Закінчення на 3-й сгор.).

Уважно вдивіться в цей знімок, що стане незабаром історичним докумен
том. Об єктив зафіксував на обличчях людей радість: ось вона, перемого! Пе
ремога в боротьбі з мооозгми, зі спекою, з часом і з утомою. Два з половиною 
роки будівництва «малого ЬАМу» — залізниці Долинська—Помічна — були спев
нені романтикою буднів, непомітними для самих будівельників подвигами.
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ДОВІР'Я НАРОДУ - ВИСОКА ЧЕСТЬ
Починається висування кандидатів у депутати Верховно! Ради СгСР .

У виборчій кампанії настав важливий 
і відповідальний етап: 27 грудня в краї
ні почалося висування кандидатів у 
депутати Верховної Ради СРСР.

Вибори з Країні Рад — яскраве свід
чення гіерезаг соціалістичної демокра
тії, які дістали відображення в новому 
Законі про зибори до Верховної Ради 
СРСР. Кращих, найавторитетніших 
представників робітничого класу, кол
госпного селянства, інтелігенції вису
вають виборці кандидатами з народні 
депутати. Першими на зборах у трудо
вих колективах зони називають імена 
керівників Кому ністичної. партії і Ра
дянської держави.

• 3 піднесеним настроєм прийшли на 
збори робітники, інженерно-технічні 
працівники і службовці заводу лічиль
но-аналітичних машин — передового 

•підприємства столиці.
На трибуні — секретар парткому 

підприємства В. В. Хованський. Він 
сказав:

— Депутатами найвищого законо
давчого органу держави обираються 
кращі люди країни, ті, хто завжди і з 
усьому служить народові, для кого це 
стало найвищим смислом життя. Я 
пропоную висунути кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР по нашо
му Бауманському виборчому округу 
продовжувача великої ленінської спра
ви, видатного діяча Комуністичної пар
тії і Радянської держави, міжнародно
го комуністичного і робітничого руху 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лову Президії Верховної Ради СРСР 
товариша Леоніда Ілліча Брежнєва.

Бурхливими, дозго не стихаючими 
оплесками, стоячи зустріли учасники 
зборів цю пропозицію.

Промовець докладно розпозів про 
життєвий шлях товариша Л. І. Бреж
нєва.

Одноголосно приймається постанова 
висунути кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР по Бауманському 
виборчому округу № 3 м. Москви по 
виборах до Ради Союзу від робітників, 
інженерно-технічних працівників і 
службовціз ААоскозського заводу лі
чильно-аналітичних машин БРЕЖНЄВА 
Леоніда Ілліча, генерального члена 
Політбюро ЦК КПРС, Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голову Президії 
Верховної Ради СРСР.

Відбулися збори колективу Москов
ського вищого технічного училища 
імені М. Е. Баумана.

Слозо — завідуючому кафедрою, 
професорові Ю. М. Смирнову.

— Радянські люди, — сказаз він, — 
пишаються успіхами, досягнутими на
шою Батьківщиною на зсіх ділянках 
комуністичного будівництва, і по пра
ву зв'язують їх з цілеспрямованою 
плодотворною діяльністю Комуністич
ної партії, її Центрального Комітету, 
Політбюро ЦК на чолі з вірним і не
похитним продозжузачем справи ве
ликого Леніна, видатним політичним 
діячем сучасності товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Від імені колективу МВТУ промо
вець запропонував висунути кандида
том у депутати Верховної Ради СРСР 
по Бауманському виборчому округу 
міста Москви Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голозу Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Леоніда Ілліча 
Брежнева.

Збори одноголосно постановили ви
сунути Леоніда Ілліча Брежнєва канди
датом у депутати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Бауманському ви
борчому округу № 3 міста Москви.

Товариша Л. І. Брежнєва одностайно 
висунули кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР по Бауманському 
виборчому округу міста Москви та- 

. кож учасники зборів, які відбулися в 
московському швейному виробничому 
об’єднанні «Большевичка», у Всесо
юзному електротехнічному інституті 
імені 13. І. Леніна.

На одному з найстаріших підпри
ємств країни — комбінаті «Трехгорная 
мануфактура» імені Ф. Е. Дзержин- 
ського відЬулися загальні збори робіт
ників, інженерно-технічних працівни
ків і службовців цього підприємства, 
присвячені висуненню кандидата з де
путати Верховної Ради СРСР.

Прядильниця, Герой Соціалістичної 
праці В. А. Погибелєва запропонувала 
від імені колективу комбінату висунути 
кандидатом у депутати Верховної Ради 
СРСР по Московському міському ви

борчому округу № 1 по виборах до 
Ради Національностей від РРФСР чле
на Політбюро ЦК КПРС, Голозу Ради 
Міністрів СРСР О. М. Косигіна.

Охарактеризувавши політичну і дер
жавну діяльність О. М. Косигіна, вірно
го сина Ленінської партії, визначного 
діяча партії і держави, В. А. Погибеле’ 
за підкреслила, що О. М. Косигін від
давав і зіддає свої сили і багатющий 
досвід служінню справі комуністично
го будівництва, проведенню в життя 
лінії партії на дальший розвилок на
родного господарства, зміцнення ми
ру та безпеки нашої Батьківщини, щас
тя і процвітання радянських людей. 
Ми знаємо, сказала зона, Олексія Ми
колайовича як людину, яка дуже бага
то уваги приділяє розвиткові і рекон
струкції підприємств Москви, перетво
ренню нашої столиці в зразкове кому
ністичне місто. Зидаті і заслуги О. М. 
Косигіна перед Комуністичною парті
єю і Радянською Державою відзначені 
двома Золотими медалями Героя Со
ціалістичної Пр-іці.

Москвичі не раз виявляли довір'я 
товаришеві О. М. Косигіну, обираючи 
його депутатом Верховної Ради СРС₽ і 
Верховної Ради РРФСР. Він з честю 
виправдував виявлене йому високе до
вір’я.

Промовець заернувся до учасників 
зборів з проханням підтримати пропо
зицію про висунення Олексія Микола
йовича Косигіна кандидатом у депута
ти Верховної Ради СРСР.

Учасники зборів одностайно поста
новили висунути кандидатом у депута
ти Верховної Ради СРСР по Москов
ському міському виборчому округу 
№ І по виборах до Ради Національ
ностей від РРФСР Олексія Миколайо
вича КОСИГІНА.

На зборах трудящих, які відбулися в 
Москві, були висунуті: кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР по Пероз- 
ському виборчому округу міста Моск
ви по виборах до Ради Союзу член По
літбюро ЦК КПРС, перший секретар 
Московського міського ісомітету партії 
Віктор Васильович ГРИШИН; кандида
том у депутати Верховної Ради СРСР 
по Кунцезському виборчому округу 
міста Москви по виборах до Ради Со
юзу член Політбюро ЦК КПРС, Мінісір 
оборони СРСР, Маршал Радянського 
Союзу Дмитро Федорович УСТИНОВ; 
по інших округах — бри'адир комп
лексної бригади БУШ управління 
«Зеленоградбуд», Герой Соціалістичної 
Праці Микола Анатолійович ЗЛО
БІ Н; Пр езидент Академії наук СРСР 
Анатолій Петрович АЛЕКСАНДРОВ.

У Московській області кандидатом у 
депутати Ради Союзу Верхозної Ради 
СРСР по Ступінському виборчому ок
ругу було висунуто члена Політбюро 
ЦК КПРС, Голозу Комітету Державної 
безпеки СРСР Юрія Володимировича 
АНДРОПОВА; по інших округах — ста
левара заводу «Электросталь», лауреа
та Державної премії СРСР Анатолія 
Романовича КОРОТЕНЬКОВА, ткалю 
Монінського камзольного комбінату 
Клаздію Платонівну ДВОРЯНИНОВУ, 
бригадира розточувальників Ксломен- 
ського заводу важкого верстатобуду
вання Валерія Павловича ЗАЙЦЕВА.

Кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верхозної Ради СРСР по Кіровському 

виборчому округу міста Ленінграда зи 
сунутий член Політбюро ЦК КПРС, сен 
ретар ЦК КПРС Михайло Андріиозич 
СУСПОВ, кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верхозьої Ради СРСР по Мос
ковському виборчому округу Ленінгра
да — член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар Ленінградського обкому 
партії Григорій Васильович РОМАНОВ, 
по інших округах: інструктор виробни
чого навчання — наставник СМП ■ У 
№ 90, Герой Соціалістичної праці Бо
рис Олександрович ЖУРАвЛЬОЗ, 
шзачка об’єднання «Большевичка» Зоя 
Петрівна САМОЛЬОТОВА, намотуваль
ниця заводу «Мезон» науково-зироб- 
ничого об'єднання «Позитрон» Надія 
Тимофії-зна МАКСИМОВА.

Член Політбюро ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС Андрій Павлович КИРИЛЕН
КО висунутий кандидатом у депутати 
,Ради Союзу Верхозної Ради СРСР по 
Чкалоаському виборчому округу з 
Сзердловській області. Кандидатом у 
депутати трудящі області назвали та
кож Генерального директора вироб
ничого об’єднання «Уралмаш» Євгенз 
Андрійовича ЗАРЯАЧОВА.

Кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по Київському- 
Ленінському виборчому округу вису
нутий член Політбюро ЦК КІ ІРС, і Іир- 
ший секретар ЦК Компартії України 
Вопэдимир аасильозич ЦцьРБИЦ&КИИ.

Серед кандидатів у депутати Верхов
ної Ради СРСР, названих трудящими 
України, — оператор стана гарячої 
прокатки Дніпровського металургійно
го заводу імені Ф. Е. Дзержинського 
Володимир Харитонович СОКОЛ, 
бригадир гірників шахтоуправління 
імені Космоназтіз об’єднання «Дотг 
басантрацит» Григорій ізанович МО- 
ЦАК, помічник майстра прядильного 
цеху Одеської фабрики технічних тка
нин Тамара Семеніана ДУДНИК, тон зр 
Харківського тракторного заводу імені 
С. * Орджонікід’зе Федір Дмитрович 
КАСЬЯНЕНКО.

Кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верхозної Ради СРСР по Мінському 
міському друюму виборчому округу 
висунутий член Гіилітбюро ЦК КПРС, 
Міністр закордонних спрзз СРСР Анд
рій Андріиозич ГРОМИКО. Кандида
тами в депутати у Білорусії названі та- 
коук слюсар-інструме.чтальїіик Мінсько
го радіозаводу імені 50-річчя Компар
тії Білорусії виробничого об єднання 
«Горизонт» Микола Якович БАРК!» Н, 
токар Гомельського верстатобудівного 
заводу імені С. М. Кіроза Володимир 
Леонідович ШВАРОЗ.

В Узбецькій РСР кандидатами з де
путати Верхозної Ради СРСР стали тка
ля Ташкентського текстильного ком
бінату Дільбар Баратівна КУЛЬМАТО- 
ВА, водій базознозбиральних машин 
радгоспу «Малік» Сирдар їнського ра
йону Тухтахон Баззрівна КИРГИЗБАЄ- 
ВА. голова правління колгоспу імені 
Крупської Амудар'їнського району Ка
ракалпацької АРСР Айім КАМАЛОВА.

У Казахстані кандидатом у депутати 
Верхозної Р-іди СРСР по Алма-Атин- 
ському - Ленінському виборчому окру
гу по виборах до Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР висунутий член Політ
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії Казахстану Дінмухамед Ах
медович КУНДЄ8.

Кандидатами в депутати Верховної 
Ради СРСР трудящі Казахстану назва
ли також закрійницю виробничого 
взуттєвого об'єднання «Джетису» Та
мару Михайлівну ЛЄСОГОРОВУ, стар
шого чабана радгоспу кДалакайнар- 
ський» Жараса Молдабековича ОС* 
ПАНБЕКО8А, зазантажуаача металур
гійного цеху Балхашсьчою гірничо- 
металургійного комбінату імені 50-річ
чя Жовтневої революції Жолдаспая 
ОСПАНОВА.

На передвиборних зборах у Грузин
ській РСР кандидатами до найзищого 

державного органу влади висунуті 
сталевар Рустазського металургійного 
зазоду Отар Олександрович Л0МІД32, 
бригадир стерняріп Тбіліського заводу 
«Центролит» Георгій Миколайович 
КУРЇАНІДЗЕ; в Азербайджанській 
РСР — керівник бурозої бригади мор
ського управління бурових робіт іера- 
фїл Самі огли ГУСЕЙНОВ, бригадир 
фрезерувальників Кишлинського ма
шинобудівного зазоду Октаи Алісата- 
роаич БАГІРОВ, механік водій бавов
нозбиральної машини колгоспу «Но 
мунізм» Бардинського району Тар* 
лан Гасан низи МУСАЄВА; у Литов
ській РСР — оадіомонтажниця віль
нюського зазоду радюкомг.онечтіз 
Іоана Антанізна КЛіМАВІЧЕНЕ, маши- 
ніст-бульдозерист Шілудського меліо
ративного БМУ Владас Владович 11ПМ- 
КУС.

Кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верхозної Ради СРСР по Кишинізсько- 
му-Леніьському виборчому округу ви
сунутий член Політбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС Костянтин -Усіино* 
аич ЧЕРНЕНКО. Серед кандидатів до 
Верховної Ради С°СР, названих трудя
щими Молдавії, — бригадир комп
лексної бригади арматурникіз Киши
нівського ззводу залізоЬегоїТних виро 
біз і великопанельного домобудуван
ня № 4 Віра Петрівна БУі А, керівник 
бригади об'єднання механізації і елек
трифікації сільськогосподарської о ви
робництва Чадир Лунзької районної 
ради колгоспіз Савелій Михайлович 
ЛАРМАКЛ).

Кандидатом у депутати Ради Націо
нальностей ВерХОВНОЇ РхіДИ СРСР по 
Кірозському виоорчому округу Латвій
ської РСР висунутий член Політбюро 
ЦК КПРС, голови комітету партійного 
контролю при ЦК КПРС Арзід Янович 
ПЕЛьШЕ. Кандидатом у депутати Вер
хозної Ради СРСР названий також ме
ханік техніко-дослідного відділу Ризь
кого заводу ВЕФ імені В. І. Леніна 
Вольдемар Кристапозич Круміньш.

Трудящі Киргизької РСР на передви
борних зборах кандидатами в депута
ти Верховної Ради СРСР назвали брига
дира комплексної бригади ПМК № 29 
тресту «Ошбуд» Євгена Федоровича 
ЧЕРНИ1ЛО8А, старшого чабана колгос
пу «Росія» Кіровського району ТолО- 
бека АМАНБАЄВА; у Таджицькій РСР 
кандидатами в депутати найзищого 
державного органу злади висунуті тка
ля Ленінабадського шовкового комбі
нату Махфірат ДОДНБАЄВА, тракто
рист колгоспу імені Леніна Ленінсько
го району Косім НУРОВ; у Вірменській 
РСР кандидатами а депутати Верхов, юї 
Ради СРСР названі президент Академії 
наук Вірменської РСР Віктор Амазаспо- 
внч А.МБАРЦУМЯН, бригадир тресту 
«Єрпрсмбуд» і арнік Хачатурович МА- 
НАСЯН; у Туркменській РСР учасники 
зборів висунули кандидатами в депу
тати Верховної Ради СРСР апаратника 
Чарджоуського суперфосфатного зазо
ду імені В. І. Леніна Парахата КУРБА
НОВА, бриіадира комплексної комсо 
мольсько-молбдіжної бригади БМУІ 
управління «Гуркменцентробуд» Кади 
ра КАДИРОВА, бригадира бавовниць
кої бригади радгоспу «Каракумський 
канал» Каракумського району Марий
ської області Реджепгельди БАЙРА 
МОВА. Трудящі Естонської РСР назва
ли своїми кандидатами швачку-мото- 
ристку Таллінського виробничого 
шзейного об'єднання імені В. елемен
ті Ельві Іоханнесівну КООЛМЕЙСГЕР, 
майстра машинного доїння радгоспу 
«Вільянді» Вільяндісьхого району Лей- 
ду Аугустівну ПЕЙПС.

♦ « ♦

Повсюдно обрано представників на 
окружні передвиборні наради, яким 
доручено підтримати кандидатури, ви
сунуті на зборах трудящих.

(ТАРС).
И

КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОДІЖНИХ

НОВИН

МОЛОДІ — ПРО 
'МОЛОДИХ

Почесними гостями Хар
ківського ГЮГу в день пре
м’єри вистави «Початок 
фанфарного маршу» були 
трудівники машинобудіз- 

I ного заводу .імені Дзер- 
4

жинського, колишні вихо
ванці трудової комуни, 
створеної тут А. С. Мзка- 
ренком наприкінці 20 х 
років. П’єса місцевих ав
торів А. Бєляцького і 
3. Сагалоза, написана за 
мотивами творів видатно
го радянського педагоіа, 
повернула ветеранів до 
далеких днів юності, коли 
в трудовому колективі 
мужніли і гартувалися їх
ні характери.

Нова робота ТЮГу про
довжує героїко-патр.іотич* 

ну тему про комсомол, 
почату виставою «Листи 
до друга», яку молоді ар
тисти присвятили М. Оєт- 
розському. А тепер у ди
тячому театрі готуються 
до постановки нового тво
ру — про самовіддану бо
ротьбу молодих підпіль
ників Харкова в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. 
Він завершить своєрідну 
трилогію про комсомол.

(Хор. ТАРС).
Харків. • • :

ПОЧАТОК
РОБІТНИЧОЇ 
БІОГРАФІЇ

— Цей хлопець гідний 
третього розряду, — ска
зав директор заводу «Чир- 
чиксельмаш» В. Медведев, 
котрий уважно спостері
гав за учасниками конкур
су школярів на звання 
«Кращий молодий токар», 
що пройшов на підприєм
стві.

Десятикласник Чирчиць- 
кої школи № 6 Ренат
Аметов про якого йшла 
мова, не чув цих слів. 
Уся його увага була зосе
реджена на складній де
талі, з якої треба швидко 
зняти зайві мікрони мета
лу. Та ось верстат вимк
нуто, і члени жюрі ста
ранно вимірюють деталь. 
Точність обробки — висо
ка.

Добре знання теоретич
них оенбв професій тока
ря, слюсаря, фрезеруваль

ника показали десятки 
юнаків і дівчат із чирчиць* 
ких шкіл. Упевнено вико-
нали вони й практичні зав
дання: вміло поводилися 
з верстатами та інструмен
тами, грамотно читали 
креслення. Нагородою 
для багатьох учнів було 
персональне запрошення 
на роботу в заводські це
хи після закінчення шко-

(Кор. ТАРС).
Чирчик, 
Узбецька РСР;
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НОВИНИ

КІНОЕКРАНА

«ЧОРНА
ДЕРЕЗА»Таку назву має двосерійна кольорова широкоформатна стрічка білоруських кінематографістів, випуск якої присвячений ьи-річчю .утворення Білоруської РСР.Назва фільму — символічна. Священна пам’ять історії і скорботна пам’ять живих про ті грізні роки ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ, які випали на долю нашої Батьківш.и- ни, не дають нам забуті ти, що являє собою фашизм.В основу кінокартини покладено дійсні події. Прототипи героїв нині працюють на заводах Мінська.У долі людей, стокии час у горнило Фільм про років, іде пронести випробування 
Д00р01\) , лЮООВ, ьатькшіцищ і після ремоги відродити з руїн міста і заводи.Мужніми, віддани.ми, добрими рачимо ми молодого лейтенанта, танкіста Андрія хмару, на дю, що врятувала йому життя, радистку Токіо, комісара партизанського загону Макара, що після війни став директором Мінського автозаводу.Андрія війна наздогнала під Мінськом. 1е- пер у його 'житті найголовнішим стало — бити ворога, котрий ніс руйнування 1 сльози білоруській землі, спалював білі берези, незваним гостем увірвався в його життя, жину нечку.Пораненого, контуженого, його рятує дівчина Пади. Вона доставляє Андрія в партизанський Загін. Лікар Антоиіііа Іванівна зробила йому операцію, заплативши за це своїм життям і життям своєї дочки Олі.Епізод розстрілу Антонівн Іванівни 1 її дочки не можна дивитися байдуже.«Чорну березу» поставив режисер Віталій Четвериков.У фільмі вражає самовідданість білоруської дівчини Наді. Вона, зрозумівши па війні силу людської єдності, змогла виховати трьох чужих дітей, не думаючи ні про нагороду, ні про блаю- родніеть свого вчинку.Кілька слів про назву картини. Для нас образ бі.’і'ої берези — втілення чистоти, вірності, краси. Це образ Батьківщини. У кінострічці береза появляється кілька разів: молода берізка, поранений стовбур з маленьким пагінцем, а наприкінці . фільму ми бачимо старе і дерево, розщеплене на три стволи. Це символ Білорусії, вона ла у війну жити.

центрі фільму • — яких нїор- війни кинув випробувань, молодь вона крізь 40-х 
змогла 

страшні 
людську 
ШрНІСТіз 

пе-

вбив його дру- I маленьку до-

вистся-1 продовжує
інженер 
матного 
«Комсомолець*.
м. Кіровоград.

М. ЛЮТ.АН, 
широкофор’ 

кінотеатру

Цей кабінет мало чим схожий на шкільний клас чи студентську аудиторію: вздовж стін стоять діючі системи автоматичної телефонної станції, навколо розвішано схеми, на столах лежать прилади, інструменти, блоки радіоапаратури... Справжня лабораторія.— Доириіі день! Перевіримо домашнє завдання...Десять років минуло відтоді, як Людмила Панасівна Остапенко ось так, як оці учні, сиділа в Цьому кабінеті-лабораторії Кіровоградського професійно - технічно г о училища зв’язку і ловила кожне слово свого вчителя — майстра виробничого навчання. А тепер вона сама майстер, керівник групи.1 Людмилі Панасівні треба виправдати себе в очах учнів. А для цього мало бути просто людиною, котра ляше добре володіє своєю технічною спеціальністю. Необхідно бути і педагогом, і товаришем, 1 порадником для своїх вихованців.До вступу в училище вони ще мало знайомі з роботою електромонтера телефонних станцій, більш конкретно знайомляться під час навчання, виробничої практики. Але керівник хоче, щоб учні взнали особливості своєї роботи значно раніше. і коли Людмила Панасівна бачить, що її вихованцям безліч кольорових проводів не здається вже хаотичним сплетінням, що їм зрозумілі й клацання реле та кропових шукачів, — вона влаштовує екскурсію на телефонно-телеграфну станцію.

9 »Посіло лі и А коїиупАр^По закінченні училища зв’язку Людмила Панасівна чотири роки працювала на Кіровоградській ТТС, і хоча минуло вже шість років після роботи на станції. їй усе тут знайоме, а в майстерності вона може позмагатися навіть із

пістю, радіотехнікою. Тут вдосконалюються діючі моделі телефонно- телеграфних станцій, монтуються нові прилади, які допомагають у навчанні. Робота Людмили Панасівни в предметному гуртку — це також і велика виховна
?,9

досвідченими спеціалістами.Серед тих, що працю ють на ТТС, багато випускників Кіровоградського училища зв'язку. Дружба між ними і май- бутн і ми спеціа л іс гам и міцніє рік у рік. Частенько Людмила Панасівна приводить на ТТС своїх учнів — на практичні заняття. І вони з успіхом можуть замінити на простих операціях кваліфікованих спеціалістів. Робота з «живими» системами знайомить їх з тонкощами своєї майбутньої професії. Після відвідань Кіровоградської телефонно-телеграфної станції юнаки 1 дівчата ще більше прагнуть до знань, і це примушує їх працювати самостійно, брати активну участь у гуртках, що є в кожній групі училища.Людмила Панасівна теж веде предметний гурток у своїй групі. До нього вона залучає всіх, хто по-справжньому цікавиться своєю спєціа.іь-

робота, їй майстер роблячою навчання приділяв велику увагу.Є в груш ігор Добри- нін. із хлопців, яких називають «важкими». Але є у Ігоря справжнє захоплення — радіотехніка. Тут і вирішила Людмила Панасівна спрямувати талант хлопця в потрібне русло, а заразом — і зайняти його вільний час роботою в гуртку. Переконалася, такий підхід до людини діє значно краще, ніж постійна критика і висміювання...Мине ще небагато часу, і учні, для яких тільки почалося друге півріччя, залишать училище. 1 полетять, як завжди, до Людмили Папа сівші листи з подяками. Дякуватимуть їй за науку та виховання і колишні учні, I керівництво підприємства, де вони працюватимуть. А це для майстра виробничого навчання, педагога — найвища нагорода за його труд.

ТОВАРИШ ПТУ

З сіно»;

В. БАБИЧ.
м. Кіровоград.

Сумська радіотехнічна школа ДТСДАФ підготувала чи
мало кваліфікованих спеціалістів. її випускники успіш
но виступають на республіканських і всесоюзних зма
ганнях з радюспорту. Багатьом курсантам знання, здо
буті а школі, допомогли успішно нести службу в армії.

На знімну: курсанти на заняттях.
Фото М. ГРИЦЕНКО.

Малому БАМу“—великеИ
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.)пою годин тривав поєдинок з підступною квітневою погодою, з утомою. Все Ж ВОШІ дійшли до світлофора. Ніякого методу не було. Лиш велика відповідальність І воля.Магістраль стала школою мужності для сотень юнаків і дівчат.Школою гарту стала для студентів, вели тут
ТРЕТІЙ, 
ТРУДОВИЙ 
СЕМЕСТР— Путящий студенти, — виконроб . управління № 144 тресту «Півдепзахідтранс- буд> Володимир Кузьмич Мікічуров. — То нічого, що з настанням літа доводиться дбати і про побут їхній, і про харчування (про дозвілля вони й самі прекрасно потурбуються: концерти художньої самодіяльності, спортивні змагання). Приїжджають будзагонівці — робочої сили стає втроє більше. А нам. виконробам, це як повітря.Ііе страшно, шляхобудувапні

обсяг робіт, який начебто під силу бригаді чоловік у 20.їхали на ударну комсомольську будову хлопці, дівчата з близьких і віддалених міст і сіл об ласті. їхали
трудовою магістраль які про

народ ці сказав будівельного

Що у ..... .......вони ще новачки Вірніше, були новачками. Головне — прагнення навчитися цієї справи. Його не бракувало.‘ Володимир та й усі дівиики особливою згадують
Кузьмич «корінні» бума гіст рал і зі теплотою ____ будівельний загін «Прометей» Кіровоградського інституту сільськогосподарськ ого маши побуду ванна. Бувперіод, коли 5—6 студентів виконували такий

ЗА
КОМСОМОЛЬ
СЬКИМИ
ПУТІВКАМИУ кабінеті першого секретаря Бобрипецько- го райкому комсомолу Дмитра Замші задзвонив телефон.— Загін добровольців? Так, приступаємо до формування. Що, за пару днів? Важкувато, але... Буде загін!На тому кінці дрогу повірили, бо вже давно переконалися, що на БобринецькиЙ райком можна покластися.Справді, протягом двох днів загін у два десятки добровольців відбув до станції Осикувата.Взагалі, бобринчани з повним правом можуть назвати магістраль своєю. Тут працювали буд- загони сільськогосподарського -технікуму, СПТУ № 2. Просто в поле до «малобамівців» виїжджали художні агітбригади, райком постійно тримав під контролем побутове обслуговування будівельників. Лекції па різноманітні теми ввійшли в систему, до них звикли, як 1 до кінофільмів, що їх регулярно показували на імпровізованих дапчиках. ІЦо терно: райком лу тримав під лем не і тільки пеньку ділянку. Сферою його турботи стала чи пе

половина залізниці.А піонерами шефства над спорудженням ма- іістралі стали, звичайно ж, комсомольці і молодь міста Долинської і Долипського району.Добровольці були різними. Дехто пе витримував, але таких і по умовляли залишатися; не дано, мабуть, їм відчути смислу цієї важкої романтики.• Романтики звикли до магістралі, де
Є ТАКА БРИГАДАБригадир, середній на зріст, міцний, з розчер вонілим від різкого вітру обличчям, перепитує:— Що найбільше запам'яталося? Як зустрічали з хлібом-сіллю недавно отут, біля Боб- ринця. З буднів кожен день особливий, неповторний.і потім:— Вітер кіровоградських степів запам’ятається надовго. Продуває з усіх чотирьох боків відразу. І чорнозем кіровоградський надовго запам’ятається: густийчорнозем. У негоду, бувало, ноги не витягнеш. Та це прекрасно, що ми збудували - магістраль, вона дасть нове життя цим степам.Комсомольсько - молодіжна бригада монтерів, яку очолює комуніст Віктор ІІовохат- с.ький, — одна з кращих па будівництві. В окремі дні вона викопувала по ДВІ-ДВ£ з половиною йор- переможцем що проходивкііюмаіі- характе- комсомо- контро- Бобри-

життя!очолював він бригаду мулярів, а потім зі своїми хлопцями освоїв професію монтера колії, найпотрібнішу на залізниці, і перейшов під начало Віктора.♦ * «Учора відбувся урочистий мітинг, присвячений пускові в експлуатацію 'залізниці ська-Помічпа, крив перший Бобринецького партії М, Г. Гайдамака. Ііа мітингу виступив перший секретар обкому Компартії УкраїниМ. М. Кобяльчак. Вій оголосив привітання ЦК Компартії України. Гіа мітингу також виступили голова держазчої ко місії, начальник Одесько- Кишинівської залізниці 
О. М. Кожушко, керуючий трестом « Південза- хідтрансбуд» В. В. Ба- руленков, бригадир комсомольсько - молодіжної бригади монтерів колії будівельного управління № 144 тресту «Півдеп- західтрансбуд», кавалер

ми. Була конкурсу, у тресті.ЦікавийУ ііого складі працює кавалер ордена Трудового Червоного Прапора Станіслав Верголійович Адаменко. Не так давно мєнозд.

це колектив.

Долии- ііого від- секретар райкому

 ( ордена Леніна П. Г. Касьянов, машиніст крана будівельно - монтажного поїзда № 514 тресту «Одестрансбуд» 1. Ф. Гедзь, головний агроном колгоспу імені XX з’їзду КПРС, заслужений агроном У РСР, Герой Со ц і а л істичп.ої Праці
Л. М. Цимбал. Учасники мітингу прийняли тексти вітальних листів на адреси ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР, Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії ВерховноїРади СРСР Л. 1. Брежнєва та ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради Української РСР, Ради Міністрів У РСР.В урочистій обстановці — товариш М. М. Ко- бнльчак розрізав червону стрічку.Залізницю Долииська- Помічна відкрито! пій проходять два вантажних состави.Отже, великого життя, «малий БАМ»!

По
тобі

Л РОМАШОК, 
В. ГРИБ (фото), 

спецкори «Молодого 
комунара».

Одні з творців магістра^ '— члени бригади В.‘ М. СЕ-
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ЖНШРІ ГАЗЕТНОЇ ИШ
Відколосився на без

межних просторах нашої 
Батьківщини сдавний 1978 
рік. Він був знаменний не
забутніми подіями і дата
ми в житті радянського 
народу.

Ювілейного комсомоль
ського року, що минув 
тільки-но, до редакції на
дійшло 7220 листів з да
леких та близьких міст, 
районів і сіл Кіровоград- 
щини. Нам писали учні і 
студенти, робітники і кол
госпники, службовці і мо
лоді митці. Більше поло
вини їхніх кореспонденцій 
було вміщено на сторін
ках «Молодого комуна
ра».

Завдяки активності на
ших позаштатних авторів 
у газеті появились нові 
рубрики, стали гостріши
ми й читабельнішими про
блемні сторінки. Обласний 
молодіжний часопис праг
нув чутко вловлювати 
пульс молодого радян
ського сьогодення, надаю
чи слово комсомольським 
ватажкам і комсомольсь
ким пропагандистам, кра
щим виробничникам, хлі

3 початку року 
редакція отримала 
7220 листів

Так народжується ялин
ка на плои(і С. М. Кірова п 
обласному центрі. її »ви
рощують» буквально за 
нільна днів до Нового року 
(фото справа).

Передноворічні клопоти 
виповнили будні комсо' 
польсько - мол о д і ж н о і 
бригади розфлеову вачон. 
Кіровоградської кондитер 
ської фабрики, де бригади
ром Віра ДзопоЕа.

«Кого В. ГРИБА.

боробам і наставникам 
молоді.

І ось сьогодні, на поро
зі Нового року, оглядаю
чи творчий ужинок друзів 
нашої газети — позаштат
них кореспондентів, МИ з 
вдячністю згадуємо пла
вильника Світловодського 
заводу чистих металів 
Сергія Тишка, восьми
класника цього ж міста 
Анатолія Венцковського, 
інженера з Побузького 
нікелевого заводу Олек
сандра Різниченка, вчителя 
з Новомиргородськзго 
району, члена обласного 
літоб’єднання Миколу
Стояна, кіровоградців — 
працівника обкому ком
сомолу Віктора Орла, ди
ректора обласного дер
жавного архіву Володими
ра Сергійовича Крама
ренка, кандидата історич
них наук Івана Терентійо- 
вича Артеменка, працівни
ка спортклубу «Зірка» Вік
тора Твєрдосту.па, інструк 
тора обласної ради това
риства «Спартак» Георгія 
Дубівку, піокеспсжату 
Світлану Сар.кепську, пра
цівників міліції Дмитра 
Танського і Вгнїаміна Яни- 

шєбського та багатьох ін
ших.

Вагомо врунилось і ко
лосилось минулого року 
красне слово кіровоград
ських письменників. На 
сторінках нашої газети 
щедро засівали поетичні 
рубрики своїми творами 
члени обласного літера
турного об’єднання поети 
Володимир Базилезський, 
Леонід Народовий, Георгій 
Шевченко, Євген Желез
няков, Людмила Ніколаєв- 
ська, члени міської моло
діжної літстудії «Сівач» 
Лариса Калюжна, Світлана 
Ярошевська, Валентина 
Литвиненко, Володимир 
Бубир, Сергій Колесников, 
Анна Брагінська.

Твори, присвячені бла
городній праці хлібороба 
і шахтаря, натрудженим 
рукам матері і солдатсь- 
ським нелегким будням, 
славному ювілею комсо
молу, присилали нам 
Людмила Попчук з Нозо- 
миргородського району, 
І(лавдія Башликова з 
Олександрії, Костянтин 
Лєсьєв з Гайворонгького 
району, Анатолій Крим
ський з Кіровоградського 

району, Вячеслав Ссиуреч- 
ко і Юрій Френнель із 
Світловодська, Микола Зо- 
лотарснко з Устинівського 
району. Тільки з їхньою 
допомогою в «Молодому 
комунарі» могли появля
тися «Грона», «На поетич
ній орбіті», «П’яте колесо» 
тощо.

Від щирого серця віта
ємо всіх наших дописува
чів з Новим роком, зичи
мо їм багатого ужинку 
на творчій ниві, міцного 
здоров'я, особистого щас
тя і світлих життєвих до
ріг. Сподіваємося, що 
1979 року загін позаштат
них кореспондентів «Мо
лодого комунара» попов
ниться нови/ли іменами, а 
його сторінки зарясніють 
цікавими, талановитими 
кореспонденціями, репор
тажами, нарисами і фото
знімками. Газетярська ни
ва важка своєю умовністю. 
Адже її треба засівати ці
лий рік. Вона вимагає не
абиякої праці, розуму і 
серця. Праці щоденної, ко
піткої.

Отже, шановні наші ко
леги, доглядайте цю низу 
своєю творчістю, пильнуй
те її сходи. Пишіть, 
творіть, дерзайте! Хай ва
ша творчість помножиться 
на справжній успіх на 
сторінках нашої обласної 
молодіжної газети.

ХУЛІГАН В
Це сталося на автостан

ції Новоукраїнки. В салон 
автобуса зайшов невисо
кий на зріст молодик із 
світлим волоссям і від
критим, навіть симпатич
ним обличчям.

На задньому сидінні тіс
нилися чотири кремезних 
юнаки. До них і підійшов 
одразу «симпатичний» не
знайомець.

— Давай карбованця! — 
наказав вій одному з хлоп 
ціе.

__?

— Ти що, глухий? — 
рявкнув хуліган і вдарив 
юнака по обличчю.

Його сусіди прис/хирні- 
ли і принишкли. Жоден із 
них навіть пальцем не во-

АВТОБУСІ
рухнув, щоб заступитися 
за товариша.

— Гони карбованця! — 
рапто.м звернувся знахаб
нілий «герой» до іншого 
хлопця. — Гони, поки пи
ка ціла!

Наступної митті на «пи
ку» ще одного з боягуз
ливої четвірки ліг добря
чий ляпас. 1 тут сталося 
неймовірне. Худенька, 
тендітна дівчина, яка сиді
ла поруч полохливих хлоп
ців, різко схопила хуліга 
на за рукав:

— За що б’сш? Що він 
тобі зробив?

І розгнузданий молодик, 
щось буркнувши собі під 
ніс, швидко залишив салон 
автобуса...

Найбільше в цьогку ви-

ЗАПРОШУЄМО_

ДО РОЗМОВи_

падку мене вразила дівчи
на, котра... заступилася зз 
чотирьох здорованів, що 
не змогли стати на захист 
своєї чоловічої гордості, 
своєї честі.

Я розумію, що випадок 
цей не типовий. Та, не 
жаль, подібне ще трапля
ється в нашому житті. Чо
му? Хто в цьому винен??

ВІД РЕДАКЦІЇ: Цьою 
лисга написала учениця 
Вовоукраїнської середньої 
школи № 3. не назвавши 
свого прізвища. Ті запи
тання. які вона стави 11» 
наприкінці листа, ми б хо
тіли задати нашим допи
сувачам. Отож чекаємо 
від вас відповідей, ша
новні наші читачі.

*-
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СХВИЛЬОВАНИЙ РЯДОВ ВІДГУКІВ
Читач розмірковує

сЧОМУ МЕНЕ 
НЕ ЛЮБЛЯТЬ!»

Під таким заголовком 
тиждень тому в нашій га
зеті було опубліковано 
лист Лариси М. З різних 
куточків області надій
шли відгук» на то публі
кацію.

Існує краса душі. Як
що вже заздрити, то са
ме таким людям — 
привабливим саме цією 
красою.

Л. БАЛАН.

v) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кнроіиігра декого обкома 

ЛКСМУ г. Кпровоірад. 
Гаїсіа псчаїяеіся 

па украинском языке.

ЗебО5О, ГСП. Кіроеоград-50, пул. Пуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—-2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
V. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ПОГОДА

ЗО — 31 грудня — значка 
хмарність. опади, місцями 
туман. Вітер західний 7 — 
12 метрів па секунду. Темпе
ратура повітря вночі — 
близько нуля, вдень 1 — 6 
градусів тепла.
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Наступний номер газети 

вийде у понеділок, 1 січня.

Ларису М. найбільше 
хвилює те, що у неї ні
коли не буде справжньо
го кохання (ох. оці вис
новки в ...16 років!).

У цьому — весь її 
світогляд, усе її ДУХОВНО 
багатство. Чи не замало?

Л. АБРАМОВА, 
Л. ГУЗЕНКО та інші.

Природа наділила всіх 
нас різними характера
ми. здібностями тощо. У 
кожного своя краса, 
своя привабливість. За
пам’ятай, і зрозумій це, 
Ларисо.

Л КУШНІР.

н мене дуже схвилював. ОПУБЛІКОВАНУ

БАТЬКИ І ДІТИ

У вашій газеті за 5 груд
ня я прочитав матеріал 
«Троянди не плачуть...» 
Ві
Я не збагну, чому через 
непорозуміння батьків по
винні терпіти діти? До ре
чі, з кого ж вони брати
муть приклад у житті? З 
батька, який не дозволяє 
річним братові і сестрі жи
ги разом, чи з матері, яка 
«•забуває» провідати свою 
дочку?...

М. СвІТЛОВОДСЇіК.

Ігор АЛЬОШИН.

Читач критикує, пропо
нує, радить

З ВІДПОВІДЕЙ
НА АНКЕТУ
«мк»,

12 ГРУДНЯ

Більше пишіть про мо
лодого сучасника, йсіо 
ДуХОЕНИЙ світ, трудові буд
ні.

В. ЄПІК.
м Світлаподськ.

Я пропоную завести в 
газеті рубрики «Трибуна 
молодого керівника» і 

«Що сьогодні читає мо
лодь».

А. КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

Мені не подобається, 
що на сторінках газети 
рідко появляється «Диск- 
зал». А хто з молоді не 
любить сучасних естрад
них пісень!

Т СОКОЛОВСЬКА.
І Іовоархаїисльськіїй 
район.

У газеті мало появля
ється матеріалів про мо
лодих учителів. Чому!

Р. МАЛИНОВСЬКА. 
Компапіївськіїй район.

КВІТИ 

МАДАГАСКАРУ
Прекрасні орхідеї ста

нуть головною продукцією 
кооперативу, що створю«, 
тьея па Мадагаскарі, ідея 
його створення народила
ся у квітиикаиіп острова 
після Перемоги їхніх вихо
ванців на IX Всесвітньому 
КОНКУРСІ, проведеному цьо
го ропу в Бангкоку, сто
лиці Таїланду. Представле
ні тут ЗО видів мадагасиар- 
сі кнх орхідей (а .на остро
ві їх налічується до тися
чі) викликали сенсацію. 
Вперше беручи участь у 
таких змаганнях, поїш «г.п- 
переднлн» своїх іменитих 
суперників з Австралії. 
Японії. Індії та інших 
країн, завоювавши золо
ту іі срібну медалі.

Цілий ріі;. навіть прохо
лодною зимою — з травня 
по пересічи. — на Мада
гаскарі багатство квітів. 
Маленький сільський ба
зар І великі ринки міст, 
особливо в столиці Антана
наріву. вражають різно- 
барв'ям.

...А орхідеї, які в інших 
країнах ростуть лише в са
дах і теплицях, на Мада
гаскарі можна нарвати 
просто в лісі.

в. євсєєв, 
кор. TA PC.

Антананаріву.
■■■інввввкавйяввім
Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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