ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 3 грудня 1939 р.

Цю номсомольсьно-молодіжну бригаду формувань:
нйнів ливарного цеху Кі
ровоградського чавуноли
варного заводу (бригадир
Володимир Борейно, групкомсорг Катерина Зермаль)
«Молодий комунар» від
крив для себе і для чита
чів у нинішньому році.
Наступний рік називатиме
нові імена звитяжців нової
п'ятирічни.

до читачі
Сьогодні, дорогий читачу, ти тримаєш в руках
3635—3636 номер газети. Звичайний номер. І ра
зом з тим відповідальний для нас, журналістів. Бо
кожна газетна сторінка — то розповідь про твор
чі плани редакції, позаштатного активу по «Мо
лодому комунару» зразка 1986 року.
Нині творче життя газети, її колективу, поза-

На
знімну:
члени
КМК формувальників Воло
димир
БОРЕЙКО, Федір
ТЯРІН, Василь
БОРКОВ,
Катерина ЗЕРКАЛЬ, Ольга
НУЛИК та Василь ЖУКОВ
СЬКИЙ на фоні перехідно
го прапора, яким їхній цех
нагороджено як перемож
ця соціалістичного змаган
ня заводу за попередній
місяць. З перевиконанням
плану працював у вересні
не тільки цех, а й бригада
В. Борейна.
Фото В. ГРИБА.

штатних авторів ми звіряємо з тими завданнями,
які ставить

партія

перед

Червневий

пресою.

(1983 р.) Пленум ЦК КПРС чітко визначив, що
засоби масової

інфор-

мації і пропаганди, в

«МОЛОДИЙ КСМУНАР»-86

тому числі і молодіжна преса, покликані пе

звитягйс невідступність від мети тру

реконувати людей глн

дової комсомолі!, ц
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життя і
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тю, гостротою думки І

ВИРІШУВАТИМЕМО

яскравістю стилю. Кон

кретні завдання по гідній зустрічі XXVII з’їзду
КПРС

дозвілля,

поставили

перед

пресою

(1985 р.) та жовтневий (1985 р.)

і

квітневий

Пленуми ЦК

КПРС. Це — програма дій для нас, журналістів.

Кожен номер газети — то розповідь про

ни

нішній день комсомолі!’, юнаків і дівчат області,
які вірність комуністичним ідеалам,

ленінській

справі доводять творінням своїх невтомних рук.

Колектив редакції у постійному

пошуку, завжди

прагне робити газету цікавою і змістовною.

Ми, журналісти, добре розуміємо: авторитет
газети залежить насамперед від живого і дієвого
зв’язку з читачем. Бо кожен помер газети—то зу
стріч з читачами. І ми прагнемо, щоб кожна така
зустріч збагачувала, надихала, мобілізовувала
молодого сучасника. Нині редакція одержала чи
мало листів, у яких наші читачі висловили свої
думки щодо поліпшення змісту, поліграфічного
оформлення газети. Чимало пропозицій цього ро
ку було висловлено читачами і на прес-конферен
ціях, зустрічах, усних випусках, святах газети, які
для редакції стали вже традицією. Саме організа
ційно-масова робота, тісне спілкування з читача
ми збагачує, додає творчої наснаги журналістам.
Скільки нових тем і рубрик вони підказали. Це,
насамперед, рубрики «Як справи, агітаторе?»,
«Робочій хвилині — суворий лік», «На контролі
газети», сторінка «Суботній кур'єр», добірка’ інформацій «Репортер» та інші.
Працюючи над моделлю газети «МК»-86, ред
колегія врахувала думки, критичні зауваження,
пропозиції наших читачів, позаштатного активу.
Зрозуміло, публікацією сьогоднішнього номера
не завершується робота над газетою-8в. Навпа
ки, колектив редакції ще активніше працюватиме
над поліпшенням змісту і оформлення газети.
Адже наша мета — наочно, зримо, багатогранно
показувати нашого сучасника у всіх сферах його
життя і діяльності, виховувати молодь Еіа кращих
традиціях радянських людей, суспільства. Звичай
но, треба самокритично визнати, що колектив
редакції, позаштатний актив іце не все зробили
для того, аби позбутись шаблону, поверхового
відходу у розкритті ряду тем. Упускаються деякі
важливі проблеми життя й діяльності молоді.

Газетні публікації мають

хвилювати,

а зна-

чить — нести подвійне навантаження: пізнаваль
не і виховне. Над підвищенням якості, дієвості і

ефективності газетного рядка ми м надалі будемо
працювати.

і

Час-не стоїть на місці, і
кожен новий день весе нам
нові турботи, радощі, за
непокоєння. Кожен повий
день нашої країни — не
напружена праця мільйо
нів радянських людей, иові трудові перемоги, нові
досягнення в галузі науки
і техніки, вирішення все
нових і нових ззвдаць,які
ставить перед нашим на
родом партія.
Квітневий (1985 р.) Пле~ нум ЦК КПРС, нарада в
ЦК з’питань науково-тех
нічного прогресу висунули
й обгрунтували розгорну
ту концепцію прискорення
соціально - економічного
розвитку країни і досяг
нення на цій основі якісно
нового стану вашого су
спільства. Ця концепція
пронизує і всі три доку
менти, які обговорювалися
на жовтневому Пленумі
ЦК КПРС, що відбувся
днями.
Ми, робітничий клас,
комуністи і комсомольці,
усі трудящі Кіровсградщннн розуміємо, що приско
рення соціально-економіч
ного розвитку країни —
настійна вимога часу. Во
на диктується як внутріш
ньою, так і зовнішньополі
тичною обстановкою. Про
грама планомірного і все
бічного вдосконалення со
ціалізму, як відзначалось
на Пленумі,—-це Програма
боротьби за мир і соціаль
ний прогрес.
Сьогодні ми вступили у
відповідальну фазу підго
товки до XXVII з’їзду
КПРС. Тепер щодень зві
тують перед партією і наро
дом про дострокове вико
нання планів 11 ої п’яти
річки трудові колективи

області. Достроково, на
півроку раніше виконав
п’ятирічне завдання і наш
завод «Гідроснла», на яко
му я працюю фрезеруваль
ником. На моєму особис
тому робочому . календа
рі
сьогодні — березень
1987 року.
/Ковтневиїї (1985 р.) Пле
нум ЦК КПРС уже обго
ворив проект Основних на
прямів економічного і со
ціального розвитку СРСР
на дванадцяту п’ятирічку
і на період до 2000 року.
Тепер їх будуть обговорю
вати трудящі. Скажемо
своє слово і ми, робітники
кіровоградського .заводу
«Гідроснла», скаже і паша
•преса.
З обласною молодіжною
газетою «Молодий кому
нар» у вас, можна сказа
ти, давні зв’язки. Саме
молодіжна розповіла про
мене як кандидата у депуРади
тати
Верховної
СРСР, вона чимало пише
про паш завод, про товарншів по роботі. А на по
чатку нинішнього року па
дала мені слово під руб
рикою «П’ятирічка і ми:
розмова з Молодим сучас
ником». Говорив про те,
що хвилює, про що дума
лося не раз і не два—про
робітничу честь, про те,
що кожен з нас повинен
робити своє діло на со
вість, сумлінність усіх і
кожного зокрема і складає
поняття, небайдуже будькому із заводчан, —_честь
заводської марки, Вияв,
лається, пе тільки мене
хвилювали усі ці питан
пя. Слово, надруковане в
газеті, підказало, що ті ж
самі проблеми хвилюють
багатьох молодих вироб
ничників області. Розмову
підхопили молоді робітни
ки, інженери, члени ком
сомольсько - молодіжних
колективів, ділились па
сторінках обласної моло
діжнії своїми, проблемами,

успіхами, разом в:
резерви. Увесь рік я слід
кував за цією розмовою.
І ось п’ятирічка на фіні
ші. Не сьогодні-завтра за
вершиться і розмова па
сторінках газети про ре
зерви Іі-ої, про виконання
і перевиконання її планів
і завдань.
Проте, думаю, розмова*
про трудове сумління, про
невпинний ріст продук
тивності праці, економію і
бережливість, про все на
ростаючі темпи науковотехнічного прогресу — те
ма не одного дня як усієї
нашої преси, так і «Моло
дого комунара». Адже ві
домо, що у новій п’ятиріч
ці приріст національного
доходу і продукції всіх
галузей матеріального ви
робництва вперше повніс
тю буде одержат за ра-

хунок підвищення продук
тивності праці. Економія
перетвориться у вирішаль
не джерело задоволення
потреб народного госпо
дарства в додаткових ма
теріалах. Гадаю, цї лнтапня будуть визначальними у
веденні газетою економіч
них.тем. І ми, виробнични
ки, теж скажемо на сторін
ках газети своє слово —
як більше зекономити, як
краще добиватися плано
мірного зростання продук
тивності праці, зниження
собівартосіі
вироблюва
ної продукції.
І. МДШНЯГУЦА,
фрезерувальник ЗйЕОду «Гідросила>:; ДЄПу>
Ради
Тої Верховної
СРСР.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Прискорення

науковс-техиіч-

ного прогресу, раціоналізація і винахідництво з
метою вдосконалення виробничих процесів, авто-

матнзація і механізація, повна заміна ручної пра

І

ці, економія і бережливість у витрачанні сировини
і матеріалів, спрямування па це раціоналізатор-

ської. інженерної думки, зміцнення дисципліни
відповідальності на всіх ділянках

і

виробництва,

продуктивне використання робочого часу, розвиток творчої ініціативи молодих — ось той гіриблиз-

ний перелік питань, які вестиме газета у наступ

ному році. Думається, вони всебічно представля
ють завдання XII п’ятирічки.
Що ж стосується рубрики, яка називатиме у на

ступному році нові імена, нові трудові

перемоги

XII п’ятирічки, то ви, дорогі читачі, можете стати
її авторами. Чекаємо ваших пропозицій.
ВІДДІЛ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ.

І

«Молодий
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«ВИ ПРО НАС, МИ ПРО
комсомольці

кол

госпу передплатили

газе-

Усі

■ ту «Молодий комунар»

МОЛОДІ у колгоспі баА" гато: тільки комсо
мольців 82. Переважна
більшість їх працює у ви
робничій сфері. Водіями,
комбайнерами, тракторис
тами, доярками. Професії,
найпочесніші нині на селі.
А лише два роки тому у
господарстві
перебувало
на обліку тільки 42 ком
сомольці. Саме тоді кол
госпну комсомолію очолив
Віктор Солончепко. Сам
родом із Компановки, Вік
тор попросив райком ком
сомолу направши його о
село. Послали у Мар’ївку,
де Віктора невдовзі обра
ли комсомольським ва
тажком.
Важкувато було. О.хоплекий безліччю
комсо
мольських турбот, Віктор,
однак, не випускав з поля
зору
основні
питання.
Спершу навів належний
порядок у внутріспілковій
роботі: майже вдвічі зрос
ла за два останні роки
комсомольська
органнація. По-діловому взявся
за створення комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. Та, мабуть, найбільшу
увагу
Віктор приділяв
проведенню дозвілля мо
лоді. Молоді колгоспники
не уявляють нині своє
життя без традиційних ве
чорів відпочинку, клубу
молодої сім’ї, проводів до
лав Радянської Армії.
За короткий час автори
тет Віктора зріс, міцною
і бойовитою стала очолю
вана ним комсомольська
організація. Один із штри
хів цікавого і повнокров
ного життя
колгоспної
спілки — усі без винятку
комсомольці передплатили
свою молодіжну газету
«Молодий комунар». Цей
факт І привів пас у кол
госп цього разу.
— У «Молодому комуна
рі» я, наші комсомольці
знаходять багато цікавих
і корисних матеріалів. При
ємно, що. кілька разів пи
сали і про наш колгосп,
пашу молодь. Чого не ви
стачає газеті? Особисто я
хотів би прочитати про
досвід створення КМК в
господарствах.

Віктор недарма хоие по
знайомитися з таким дос
відом.
Саме створення
КМК — одна з найболю
чіших його проблем. Па
радоксально, але чи не в
кожному виробничому під
розділі колгоспу майже
половина — молодь. Ор
ганізувати їх. виділити в
окремий виробничий колек
тив не завжди вдасться.
"Йнотасові КМК на жии-

йозі а. Адже кому потрі
бен новостворений колек
тив, який працюватиме гір
ше свого
попередника!
Отож Віктор розмірковує
так: створювати КМК не
тільки там-, де є можли
вість, а й де у цьому є
виробнича необхідність.
Кожного року все біль
ше молоді залишається в
Зеленому та
Мар’ївці.
Охоче їдуть сюди працю
вати і з інших господарств,

Флагман

привітно запрошує до осе пер, через рік, коли трапи
лі. А там — все така ж лася нагода, бути у цьому
чистота і затишок, все та господарстві,
захотілося
кою ж чепурненькою гір зайти до Лисепків. Тим
кою вишиті подушки на більше, що Петро потрібен
ліжку — давнє захоплен був ще й у справі: недавно
ня господині. На столі, як
і тоді, розгорнуті підруч на звітно-виборних комсо
ники, зошити — студснти- мольських зборах його об
заочннки Київської сіль рали секретарем комсо
ськогосподарської академії мольської організації 2-го
знову готуються вечорами відділка. Прийняв, так би
до сесії. І тільки слабень мовити, сімейну естафету—
кий, проте настирний і ви у минулому році ватажком

КОМУНАР»-86 — це

соціалістичного

змагання |

комсомольців і молоді області, це—
арсенал раціоналізаторської і вина- Iі
хідницької думки, це — активний по- (/

мічник

групкомсорга

а

керівника

!ґ

КМК.,.

В УЧИТЕЛЬСЬКІЙ
Сьогодні механізатор
Володимир
ЦІЛУЙМО працює
на 90-гвктарній бу
ряковій плантації
колгоспу
імені
Комсомолу Украї
ни.
Допомагаючи
колегам вчасно зі
брати вирощений
урожай,
Володимир, як І в своєму
господарстві, очо
лив змагання се
ред механізаторів.

}

_________________ І
причому не тільки зі сво
го району. Бо правління,
партійна га комсомоль
ські організації че на сло
вах, а на ділі турбуються
про кадри. Один такий
факт: тут щороку здає
ться 9—10 будинків для
молодих сімей. ‘Створю
ються умови - для праці і
змістовного
відпочинку.
Турбота про колгоспників
дає свої плоди: для кол
госпу стають зви тими ви
сокі врожаї сільськогоспо
дарських культур і при
рости живої ваги тварин.

могливпй, дитячий плач,
на який Ольга одразу мет
нулася у спальню, — був
новим і незвичним у цій
оселі. Новим і незвичним
для тих, хто заходить сю
ди, як і ми, — раз у рік, а
для Ольги і Петра він став

ВСЕ ТА Ж
ДОРОГА
У цю осінню пору село
Зелене, де знаходиться
другий відділок колгоспу
імені Тельмана, мало від
повідає своїй назві — зе
леними були тільки поля
озимини, що то там. то тут
траплялися обабіч дороги.
Насправді ж, воно було
золотаво-жовтим і рідше
—багряно-червоним — са
ме такі фарби подарувала
йому осінь. Так трапилося,
що вже другий рік підряд
ми приїжджаємо сюди у
жовтні, і вже вдруге, їду
чи селом, щедро засипа
ним жовтим листям, дума
лось, одне і теж: а весною
село Зелене, мабуть, і
справді, зелене...
Були тут усього раз,
проте хату Ольги і Петра
Лисенків, молодих агроно
мів колгоспу, знайшли од
разу, без перепитувань —
нову вулицю (а вона на
горі, над ставком) видно
!ЦЄ при в’їзді в село, а що

— Тепер нас, Лисен
ків, троє, — посміхали
ся Ольга і Петро, агро
номи колгоспу, молоді
депутати районної і мі
ської Рад народних де
путатів.
— Приїдемо ще че
рез рік. може
буде
четверо? — відказали
ми у тон.
А що ж, і приїдемо!

уже своїм, рідним, знайо
мим — маленькій Валюшні
уже два з половиною мі
сяці.
Ну, а тепер невеличке
пояснення для читачів. Мо.
же пам’ятаєте, дорогі дру
зі, 7 листопада минулого

Фото М. САВЕНКА.

будиник Ірє-ИИ скраю —
запам'яталося ще з пер
шого приїзду.
Тільки прочинили две
рі — веранда зустріла, як
і рік тому, розмаїттям хри
зантем. Аж ось і Ольга на
порозі — впізнала одразу,

молоді в Зеленому
його дружина.

була

— Тепер же у неї інше
відповідальне комсомоль
ське доручення — ростити
доньку, — жартували спіл
чани. — Тож, приймай
справи, Петре...
Поцікавившись думкою
Петра про «Молодий комупар»-86, ми і попросили
врахувати якраз його сек
ретарство: чим саме, у яких
питаннях газета могла б
допомогти йому.

Зробити знімок
з комсомольськомолодіжного
ко
лективу
Зеленівської 8-річної шко
ли (виявляється і
тут
може
бути
КМК!) у повному
його складі нам не
вдалося
—
про
дзвенів дзвоник
і
вчителі розійшли
ся по класах. А
Сергій МИХАИЛЮТА, Світлана ПЕТРУХА та
Володи
мир ШПИЛЬ мали
у цей час «війно».
Вони і представля
ють сьогодні педколектив школи у
вашому фоторепор-

игіх, К.М1К. а.-иОГсіража —
цього, вважає, Віктор, для
такого колгоспу надто за
мало.
З іншого боку Віктор
як комуніст, член правлін
ня розуміє, що К 'іК зара
ди КМК — справа несер-

«МОЛОДИЙ

року у «Молодому кому
нарі» був надрукований
фоторепортаж
«Дорога
щастя й радості», що роз
повідав про сім’ю молодих
спеціалістів колгоспу іме
ні Тельмаиа? Знайомство
запам’яталося, тож і те

Верх узяли все ж питан
ня виробничі. Петро читав
усі публікації в газеті про
бригадний підряд. Вважає,
що газета пропагує його
вміло
і аргументовано.
Проте, ця тема не вичер
пана, тим більше, що кон
кретно, на ділі, часто ви
никають проблеми непе,
редбачені — як
інколи
трапляється і в їхній трак
торній бригаді, яка пра
цює на підряді. І газеті слід
більше писати, па ного
думку, про практичний
бік справи, більше жи
вих прикладів, досвіду.

А тут знайомство було
новим. Вірніше — знайом
ства, у множині. Коли ми
прочинили двері в учи
тельську Зелеиівської вось
мирічки, за гарячою дис
кусією молоді люди не
одразу помітили, що хтось
зайшов. Проте поцікави
тись, чим саме було викли
кане таке пожвавлення в
учительській на перерві
перед останнім шостим
уроком (?!) було не зруч
но: для цього треба бути
хоч трохи знайомими. А
тут і в селі ще не всі зна
ють учителів — 6 молодих
дипломованих
спеціаліс
тів прибули сюди у ниніш
ньому навчальному році. 1
ось знайомимося, невиму
шено і жартівливо пред
ставляє своїх колег викла
дач
«найпотрібнішбго»
предмету — фізкультури
Ігор Леонідович Декалюї::
Віктор Леонідович Полетаєв — учитель
музики,
Сергій Миколайович Михайлюта — вчитель істо
рії, Володимир Євгенович
Шпиль — учитель росій
ської мови і літератури,
Світлана
Володимирівна
Петруха — початкові кла
си/ Поліна Миколаївна Ко.
белєва — старша піокервожата, і, нарешті, Ольга
Василівна Середа — вчи
тель математики, директор
школи. Ось так, шанобли
во, повним ім’ям — бо,
треба звикати, так до них
тепер звертаються їхні уч
ні. А якщо суб’єктивно,
мені особисто сцена в учи
тельській нагадувала сту
дентську аудиторію, а не
кабінет, мимо якого на
віть пустуни проходять
серйозними — такими мо
лодими і веселими були її
господарі.
Ну, що ж, ми, газетярі,
знаємо, що студентська
читацька аудиторія найпрогресивніша і найвимогливіша. Що скажете, вчо
рашні студенти?
— Подобається, як газе я
та веде спортивну тему. І
про «Зірку» останнім ча
сом цікаво пишете, об’єк
тивно.., — це, як ви '’дога
дались, учитель фізкуль
тури.
— Я ие пропускаю жод
ного «Диск-залу», — а це
вже учитель музики. — Є
нарікання — не завжди
ноти малюєте точно. Та її
пісні на замовлення дуже
часто—одпосезоіший шля
гер. Я розумію, що які замовляють — такі й дру
куєте, знаю, що й замов
ляють їх найчастіше паші
учні... Тому й пропоную:
у наступному році давай
те поговоримо всерйоз про
сучасну естрадну пісшо...
— Студентським проб
лемам більше уваги — ми
по-старшщі шукаємо їх у
газеті, — ця думка повто
рювалася кілька разів.
А па прощання молоді
педагоги пообіцяли стати
у наступному році нашим
колективним читачем, і ко
лективно висловити свої
зауваження і побажання
Щодо газети-86.

— Ну. а тепер як сек
ретареві
комсомольської
організації, мені доведе
ться узяти П'Л контроль
найрізноманітніші питан
ня: і дозвілля молоді, і ком
сомольське політпавчаппя
і створення належних по
бутових УМОВ для молоді
у селі, щоб не тікала вона
звідси, а. навпаки, повер
талася па землю батьків і
дідів своїх... Тож і далі пи
шіть про все це.
Що ж сказала про «Мо
лодий комунар» Оля?
— Не бійтеся мене за
питати, про що хотіли...
Думаєте, як сиджу вдома
•з лялькою, то й газети ні
коли читати? Даремно! І
газети читаю, і контрольні
викопую, і до сесії готуюсь
— цього року поїдемо її
здавати утрьох. Хіба ж мо
жемо посрамитися перед
нашою донькою?
Це тепер — наша газе
та! Ви ж знаєте, що ми
обоє подом з інших облас
тей. Проте, коли розпові
ли ви про пашу сім’ю у
газеті, фотографії помісти
ли — я послала її додому
замість листа. Ви моїй ма
мі краще від мене розповіли, як ми тут живемо з
Петром, як працюємо, як
ставляться до нашої пра
ці у колгоспі люди... Нехай
паша молодіжна газета і
Я. ЯРМОЛЕНКО,
в Наступному році буде
щедрою на тепле і щире
А. БЕЗТАКД.
слово про звичайну лю Колгосп імені Тельмана,
дину...
Компаніївський район.

ВРАХОВУЮЧИ
ВАШУ ДУМКУ

ТВІЙ
комсомольський
квиток
\

Н. ВИДАЙКО, студентка:

У кожного з нас був різ
ним той день і час, а мож
ливо й різними були обста
вини, за яких нам вручався
комсомольський
квиток.
Проте спільними були хви
лювання — і з чеканні
своєї черги під дверима,
де йшло бюро райкому
комсомолу, і з урочистій
тиші, коли перший секре
тар райкому ЛКСМУ тис тобі по-дорослому руку і ві
тав зі вступом до Ленін
ської Спілки. А пам’ятаєте,
друзі, з якою гордістю ви
принесли того вечора кви
ток додому, як боялися
його на'зіть дати потрима
ти у руки молодшому бра
тикові чи сестричці? Ну,
якже, це ваш перший у
житті документ. Та ще й
який...
І ось пройшло кілька
років. Навіть у ставленні
до свого комсомольського
документа (я уже не гово
рю до
комсомольських
обов’язків) з’являється не
дбалість.
Відмітка
про
сплату внесків не простав
ляється не то місяцями-роками. Мені, як комсор
гу групи доводиться пере
віряти квитки у комсо
мольців, і, зовнішній ви
гляд окремих; м’яко КЗжучи, засмучує. А дехто
взагалі їх губить, не вва
жаючи це великим гріхом.
І досі ображається на чле
нів комітету комсомолу
одна наша однокурсниця,
на яку- наклали стягнення
у зв’язку із втратою ком
сомольського документа...
Наклали стягнення, а мо
же треба було виключити’
Якщо не зрозуміла своєї
помилки, ображається —
значить не дорожить сво
їм квитком? Такий висно
вок напрошується...
Не хочеться вірити, що
такі ось комсомольці мо
жуть «відсиджуватись» і
«викручуватись» у комсо
молі роками. І ще більше
у те — що про них знають
у комсомольських орга
нізаціях...

ВІД РЕДАКЦІЇ: «Твій
комсомольський квиток» —так назвемо серію публі
кацій «МК» у наступному
році по внутріспілковій
роботі, Це — І підказана
читачами
розмова про
ставлення до комсомоль
ського квитка, до свого
членства у лавах ВЛКСМце — і перевірка дисциплі
нованості комсомольців ■—
сплата членських внесківце — і комсомольський об
лік, виконання комсомоль
ського доручення, нефор
мальні справи, неформаль
ні звіти. Словом, погово’ римо про все те. шо легко
І підшити до клейма «фор
малізм», якому (навіть сло
ву!) у КОМСОМОЛІ не місце

З стор--------

«Молодий комунар»

24 жовтня 1985 року

могли колективові редакції
й найактивніші наші чита
чі, які надсилали до газети
свої статті, рецензії, в сво
їх листах називали адреси
майбутніх публікацій, ді
лилися своїми думками з
приводу тих чи інших
проблем життя юнаків та
дівчат області, виховання
їх стійкими борцями за ко
муністичні ідеали.
Як і раніше, обличчя
спецвипуску (виходитиме
він щокварталу) визнача
тимуть пропозиції наших
читачів, які ми розглядає
мо як своєрідні орієнтири
в колі молодіжних інтере
сів. Для спецвипусків ми
обиратимемо ті з них, у
яких йтиметься про ста
новлення сучасної молодої
людини, про проблеми й
труднощі, які чекають її
на шляху ідейного змуж
ніння.
Ворожі
радіоголоси,
ідеологічні диверсії різних
«слуг божих», замаскова
них агентів ЦРУ США, мо
лодіжна мода як одна а
ділянок цих диверсій, а
також усе, що сьогодніш
ня
радянська
молодь
може протиставити їм —
ось коло тем, які визначатимуть тематичну спрямова
ність випуску «Думаємо. Боремося. Живемо». Ми по
стійно надаватимемо можливість поділитися з читачами
«Молодого комунара» враженнями од знайомства з на
шою дійсністю зарубіжним гостям області, спеціалістам
з інших країн, які працюватимуть на Кіровоградщпні.
Окремий розділ буде присвячено інтернаціоналістам.
Зокрема, ми розповідатимемо її про тих, хто побував в
інших країнах, допомагав їхнім народам у будівництві,
в охороні здоров’я тощо. Поряд із розповідями про ді
яльність зарубіжних підривних центрів, імперіалістичних
розвідок, консультаціями з приводу становища країн,
розташованих у «гарячих точках» земної кулі, ми друку
ватимемо й матеріали про тих, хто в тій чи іншій мірі
потрапив під вплив ідеологічного противника (якщо га
ні, звичайно, знайдуться серед молоді). Ми продовжи
мо й серію публікацій про справжніх ідейних бійців,
А ще хочеться додати, що матеріали коптрпропагандистської спрямованості будуть з’являтися не лише на
сторінках спецвипуску «Думаємо. Боремося. Живемо».
Вони знайдуть своє місце і в «Світогляді» та інших те
матичних полосах, з’являтимуться і в суботніх номерах.
Сподіваємося, що, знайомлячись із ними, ви частіше й
глибше задумуватиметеся над таким складним життям
сучасного світу, швидше займете у ньому позицію не
стороннього спостерігача, а активного учасника суспільного життя, борця за комуністичні ідеали.

враховуючи вашу думку

ФОРМАЛІЗМУ
НЕ ТРЕБА
Г. В. ЖУРАВЕЛЬ, завкабінетом політосвіти Другого
Імені Петровського цукрокомбінату Олександрівського району:
Я не перший рік маю
справу з політосвітою, зо
крема в комсомольських
політшколах. І можу з пев
ністю сказати, що найбіль
ше у їхній роботі шкодить
формалізм. А прояви його
можуть бути найрізнома
нітніші.
Скажімо, фор
мальний підхід до визна
чення часу занять, без
врахування потреб робіт
ників,
об’єктивних умов
(комусь саме у цей час
треба, наприклад, забира
ти дітей з дитсадка), може
призвести до зниження
рівня
відвідування або
втрати інтересу
слухачів
(хіба може молода мати,
знаючи, що нікому забра
ти дитя, уважно слухати
пропагандиста?).
Я вже не кажу про фор
мальне ставлення деяких
пропагандистів до занять.
Не зачіпав «Молодий ко
мунар» цього питання і з
іншого
боку:
стосовно
формального
ставлення
слухачів до навчання.
Мені здається, що серія,
гострих, безкомпромісних
публікацій на цю тему по
сприяла б не лише підви
щенню рівня політосвіти
комсомольців області, але
й зростанню інтересу чи
тачів газети до публікацій
на цю тематику.

ДУМАЄМО, БОРЕМОСЯ, ЖИВЕМО
спецвипуск «Молодого комуна
ТАКра»,НАЗИВАЄТЬСЯ
перший номер якого ти, дорогий наш читачу,

одержав рік тому. За час, що минув відтоді, ти одержу
вав ного щокварталу. Цей рік можна було б сміливо
назвати періодом формування тематики спецвипуску.
Постійну прописку на його сторінках одержали рубри
ки «Фестивальна орбіта», «Суспільство і ти», «Обов’я
зок», «Твоя життєва позиція», «Про нас за рубежем»,
«Радянський Союз очима зарубіжних гостей», «Духовна
криза «вільного світу» тощо.
Спецвипуск розповідав тобі про те, як молодь області
готувалась до XII Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів, познайомив з йою учасниками, із їхніми спога
дами про фестиваль. Через усі чотири номери спецви
пуску пройшла тема боротьби за мир. проти гонки оз
броєнь. йшлося про внесок молоді Кіровоградщнни у
справу миру, про воїнів-земляків, які з честю виконува
ли свій інтернаціональний обов’язок иа землі Демокра
тичної Республіки Афганістан. Про те, як прагнення
миру, велика сила ідей дружби і співробітництва між
народами позначаються на житті простих радянських
людей, колгоспників і військових, повідала у своєму на
рисі Н. Гарас з Новоукраїнського району «І відлунює в
Серці тривога». У багатьох публікаціях спецвипуску ми
намагалися говорити з тобою про найголовніше — від
повідальність перед Батьківщиною, перед рідним наро
дом і власного совістю за кожен свій вчинок. У підго
товці, визначенні тематики спецвипусків немало допо-

СЛОВО ГРОМАДСЬКОГО КОРЕСПОНДЕНТА

Пригадую своє
знайомство з «Молодим комунаром». Мої колеги жваво
обговорювали газетну пуб
лікацію, яка не залишила
й мене байдужою. Звідтоді
зацікавилася газетою, пе
редплатила її. Ось уже
П’ятий рік у нас в сім’ї ко
жен чигає «Молодий
ко
мунар».
Скажу, що наша сім’я
передплачує чимало газет і
журналів, але найпершою
в руки ми беремо «нашу»,
тобто «Молодий комунар».
«Нашою» її звуть діти. І ми
звикли, бо вже не один рік
я сама пишу. Відгукуюсь на
дискусійні надруковані стат
ті, які зачіпають, як кажуть,
за живе. Бо хочеться по
ділитися своїми думками і
враженнями, досвідом. Так
І стала позаштатним корес
пондентом
газети. Тепер
часто заходжу в редакцію,
отримую завдання, змістов
ну, кваліфіковану допомогу
журналістів. Пишу на різні
теми. В першу чергу про
людей, які трудяться в ко
мунальній системі, де пра
цюю сама багато років і
знаю наші досягнення й не
доліки. В пам’яті цікаві
рейди, які
організовувала
редакція і залучала до учас
ті в них громадських ко
респондентів... Одне слово,
можна було б багато роз
казувати про контакти з ре
дакцією, про опубліковане.
А як приємно відчути, коли
твій виступ в газеті не за
лишився непоміченим, до
поміг комусь!
Часто хороші відгуки чую
від колег: на «Клуб моло
дої сім'ї», «Вітрила»,-«Дискзал», «Вітряк»...
Якось випадково в одній

розмові почула, що деякі
студенти КІСМу передпла
чують газету на гуртожи
ток, навіть не читаючи...
Прикро. А чому? Причина
вагома. Частіше треба дру
кувати матеріали про сту
дентське життя, їхні проб
леми, труднощі,
інтереси.
Виходить, що ось скільки
хлопців і дівчат лишається
ніби збоку швидкоплинної
життєвої течії. Гадаю, ре
дакції слід подумати над
цим.
І ще хочеться поділитись
однією думкою, я помітила,
стежачи за газетними пуб
лікаціями, що не з усіх ра
йонів надходить до редак
ції інформація так, як де
потрібно. Взагалі, корес
понденцій, репортажів, за
міток, нарисів з сіл, відда
лених районів, під якими б
підписався громадський ко
респондент — не густо. І це
напевно, не означає, що там
немає їх. Але що потрібен
тісніший контакт позаштат
них із журналістам?! — це
без сумніву. Кіровоградцям
простіше, бо ближче. Од
нак консультації, обмін дос
відом потрібен усім. Ду
маю, що журналісти газети
зроблять висновок і шука
тимуть частіше дорогу до
громадських
кореспонден
тів, буваючи на місцях. /\ле
й корисною була б бодай
одна в рік зустріч поза
штатних кореспондентів в
редакції. Два роки тому та
кий зліт редакція провела.
Невже він себе не виправ
дав?
Л. КРАМАРЕНКО,
громадський кореспон, дент «Молодого кому
нара».

м. Кіровоград.

Еідділ пропаганди «МК».

ЕТ А ОБЛАСНІЙ Дошці по**
шани красується порт
рет людини з лагідним по
глядом добрих очей. То—
Іван Карпович Вільний, по
чесний
майстер
спорту
СРСР,
старший
тренер
збірної області зі стендо
вої стрільби,
наставник
фізкультурних
активісти
«Колоса». Він виховав цілу
плеяду
висококласних
спортсменів, які не раз за
хищали честь області на
республіканських і всесо

юзних турнірах. Лише в
цьому році нагороди з
першості УРСР привезли
його учні майстри спорту
Маргарита Заяц,
Олена
Чернявська,
Костянтин
Мандрик. Останній дебю
тував на європейській пер
шості, де також домігся

І

І

ВІД РЕДАКЦІЇ: Справ
ді, поверховість, формаль
ний підхід в підготовці до
політзанять ще не зжиті в
деяких
школах системи
комсомольської політосві
ти області. Тому в ниніш
ньому навчальному році
відділ пропаганди «Моло-

дого комунара» спільно з
науково-методичною
ра
дою з питань комсомоль
ської політосвіти при Бу
динку політосвіти обкому
Компартії України, почи
наючи з листопада 1985
року, регулярно готувати
ме публікації на пропоно
вану тему. У і986 році ми
надамо слово пропагандис
там і слухачам, які захо
чуть висловитися з приво
ду організації політнавчання; в інтерв’ю, кореспон
денціях, статтях йтиметься
про конкретні прояви фор
малізму та шляхи його
подолання. В розмові змо
жуть взяти участь усі ба
жаючі.

ЗАЗИРНЕМО
В ІСТОРІЮ
в. ДАРЕНКСВ, Світловодський район:
В інших газетах та жур
налах час від часу я зна
ходжу замітки та великі
статті про минуле тієї чи
іншої місцевості, про пе
ребування
там відомих
людей та пов’язані з цим
цікаві події, про історію
творів
мистецтва. Мені
здається, ваша газета тіль
ки виграла, коли б біль
ше писала про це.

ВІД РЕДАКЦІЇ. «Сторін-В
ки історії» — так назива- «
тиметься рубрика, під якою Й
ми подаватимемо матеріа- Іі
ли про цікаві краєзнавчі В
дослідження, про експона- '
ти музеїв Кіровоградщиви II
та інших міст; ви познайо- В
митеся із враженнями від
поїздок, зустрічей з людь
ми цікавої долі, артиста
ми, письменниками, худож
никами. Зокрема, невдовзі
ви зможете прочитати за
мітки про відвідини музею в
великого російського поета в
Сергія Єсеніна, 90-річчя І
котрого відзначається ни- і
нішнього року-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-86 — це
не лише змістовні матеріали на теми
атеїзму, комсомольської політосеі- І
ти, інтернаціонального виховання, але
й гостросюжетні публікації про твої,
молодий сучаснику, місце і роль в
ідеологічному
протиборстві двох
систем, побудовані на фактах життя
молоді області.

мужності довелося
мені
потрапити в ці жовтневі
дні — дід вдома розмов
ляв з внуком про виміри
любові до Вітчизни, рід
ної землі,
про
вірність
Батьківщині і високий обо
в’язок захищати її.

зустрічається на
різних
турнірах, дає йому лише
п’ятдесят. От і онук говодить:
— А ти, дідуню, справ
ді молодий і дуже симпа
тичний у нас. Треба ж зу
міти так! Й секретів немає

НА УРОК МУЖНОСТІ

Є ВИМІР ЛЮБОВІ
успіху,
виступаючи
за
збірну країни. Костянтину
не вистачало всього чоти
ри очка, щоб стати май
стром спорту міжнародно
го класу.
Пишається Іван Карпович
й тим, що стали майстрами спорту його сини —
Валерій та Ігор, Стендовим спортом захоплюється
вже й внук,
шістнадця
тирічний Вадим — син Ва
лерія. Юн$к уже виконав
норматив першого спор
тивного розряду.
Іван Карпович часто ви
ступає на
уроках
муж
ності в школах обласного
центру,
розповідаючи
юнакам та дівчатам, як бив
фашистів разом з бойови
ми побратимами в парти
занському загоні, а потім
у діючій армії.
На
своєрідний
урок

П РОСТІ, задушевні, щирі слова ветерана:
— Я, може, тільки тому
й вижив у тій страшній
круговерті, що мав міцні
руки і зірке око — снай
перський приціл не ПІДВО
ДИВ мене. Ось нині Вам,
юним стендовикам, -елегко на тренуваннях, а ще
важче на змаганнях. Та це
аж ніяк не порівняєш з
тим, що там, в лісі, який
оточували не раз карате
лі, намагаючись знищити
народних месників. День,
цілу добу доводилось бу
ти в неймовірній напрузі.
Сотні, тисячі годин напру
ги. І ми вистояли. Бо ма
ли помститись
ворогові,
прогнати його з нашої
землі.
Івану
Карповичу
вже
шістдесят два. А дехто з
його коле«, з якими він

І

в цьому...
— А який там се <рег.
Все це він, його велич
ність спорт. Якби хоч не
місяць відцурався його,
стаодразу б атакувала
рість. Однак я поки що
над нею владарюю.
Триває розмова про ге
роїзм. мужність. Внук за
питує діда:
— Що скажеш про под
виг? З чого він починає
ться, де його вершина, хто
звершив найбільший под
виг?
— Найбільший — народ
наш. А проявити героїзм
це, по-моєму, зробити і те
чого не можна, здається
зробити — пересинити се
бе, прогнати страх, кров
своєї не пожаліти заради
того, щоб врятузати това
риша. всіх своїх бойових
друзів.

— Я знав багатьох ге
роїв, — продовжував свою
бесіду з онуком Іван Кар
пович, — Одним з КІрОЕОградців захоплювався най
більше. Він майже мій ро
весник — Григорій Олек
сандрович Куроп’ягников,
Герой Радянською Сою
зу, старшина другої стат
ті,
моряк-чорноморець,
якому встановлено обе
ліск на прикордонній за
ставі, його ім'ям названий
військовий корабель.
Дід говорив
з внуком
про підготовку до армій
ської служби, рОЗПСЕІДВВ
про ордени і медалі, стаІван
тути Збройних Сил.
Карпович з гордістю дивився на Вадима: він уже
досяг
немало
став
значківцем ГГІО,
першорозрядником, має неаби
яку волю, старання,
на
вчаючись в СПТУ на тесля
ра,
вміє
переборювати
труднощі. І все ж хлопець
ще не
загартував
себе
сповна духовно. Теж Іван
Карпович ставить йому за
приклад батька — І спор
том займався Валерій
й
інститут
закінчив
став
досвідченим співробітни
ком в органах внутрішніх
справ, ігор он теж висо
кокласний спеціаліст
>-:а
заводі.
Чесними
і ціле
спрямованими ча
шляху
до мети допоміг стати си
нам спорт і Вадим знає,
як йти до перемоги чес
но. Йому наказзЕ дід:
— Зібрати всі
фізичні
сили і болю Ні на крен не
відступати, наближаючись
до визначеної еисоти.
Дід дивився на
внука
добрими лагідними очима.
Він був переконаний
—
внук виросте справжньою
людиною, він не підведе
його, фронтовика парти
зана-снайпера.

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.
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ВРАХОВУЮЧИ ВАШУ ДУМКУ

Н. НАГОРНА,
H. АЗАМАТ,
учениці III курсу Кіро
воградського техніку
му радянської тор
гівлі:

туру обслуговування на
селення. Такі публікації,
принципові й відверті, ми
охоче прочитаємо, візьме
мо участь в дискусії, вони
допоможуть нам, майбут
нім працівникім торгівлі,
очима покупця глянути на
свою роботу. Та й деякі
покупці подивляться на
себе збоку. Думаємо, що
така розмоза знайде сво
го читача.
І ще одна пропозиція.
Цього навчального року
ми закінчуємо технікум.
Не завжди до молодих
спеціалістів ставляться сер-

Хто буде
хорошим

_ «МОЛОДИЙ КОМУНДР»-86 — це і
вікторини, і спогади, і подорожі, і
знайомства, з навчання. Тобі, старшо
класнику, студент, молодий робітник,
газета у наступному році пропонує
узяти участь у дискусіях на теми «Я б
в робітники пішов», «Любов завжди
0 права» та інших, яка тебе зацікав
лять,

ШММО НА
як. Чи не тому на обслу- І як з такими не обходься,
говузання у торгівлі най як не намагайся згоди
більше нарікань?
ти — все їм не так. Не
Ми вчимося в технікумі тільки продавець буває
радянської торгівлі. Вже винен з конфліктних ситу
самі не раз стояли за при аціях, хоча найбільше всеЧасто в торгівлю потрап лавком. І з власного неве таки залежить від нього.
ляють випадкові люди. їм личкого досвіду знаємо —
До чого ми ведемо? Хо
байдужа їхня професія, є й різні покупці. Одні четься, аби в «Молодому
вони не переживають за її доброзичливі, інші — зав комунарі» з’явилася сер
престиж. І працюють аби- жди чимось незадоволені. йозна розмоза про куль

РОЗПОВІДАЄМО
ПРО ПРОФЕСІЮ

! !"?!

Після закінчення шко
ли я хочу стати клубним
працівником. Але батьки
мої проти. Вони кажуть,
що робота ця несерйоз
на. Розкажіть, будь лас
ка, про цю професію.
Лариса Н.

Олександрійський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ: 17 жовт
ня «Молодий
комунар»
опублікував лист мешкан
ця м. Кіровограда, в якому
порушуються саме питання
культури обслуговування
населення, закликав чита
чів взяти в розмові участь.
Перші відгуки уже на ре
дакційному столі — не обі
йшли стороною
читачі
опублікованого листа. А те,
що відгуки різні — дає під-

стави говорити, що диску
сія передбачається гост
рою, серйозною.
Щодо другої пропозиції
учениць технікуму, то в
наступному році редакція
збирається опублікувати
цикл проблемних матеріа
лів під умовною назвою
«Я« справи, молодий спе
ціалісте?», Просимо чита
чів підказати нам адреси
відряджень, досвід і проб
леми, що стосуються ста
новлення молодих спеціа
лістів на підприємствах, в
колективних
господарст
вах, навчальних закладах.

І
РЕЦЕНЗУЄМО НОВУ КНИГУ
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Дорога редакціє!

йозно. Нам здається, тут
також є про що погово
рити.

вечори у бібліотеці, і
зайняті вихідні дні, був
розпач від того, що
щось не вдається, як ду
малося.
Чи кожний бажаючий
може стати працівником
клубу? Звичайно ж, ні.
Доброзичливість, кому
нікабельність, вигадли
вість, енергійність — ось
ці основні риси, які ма
ють бути притаманними
людям моєї професії.
Нерідко, особливо у
сільських клубах, робо
та не ведеться. Є завклу
бом, і технічно заклад,
культури обладнаний, а
роботи немає. На мій
погляд, це насамперед
свідчить про пасивність .
клубного працівника. 1
замок на дверях клубу—
це його візитна картка.
Отже, якщо ти, Лари
со, вирішила стати клуб
ним
працівником, то
званг- спочатку, чи здат
на ти взяти на себе від
повідальність до органі
зації культурного дозвіл
ля людей. Адже це одна
з найважливіших ланок
у вихованні
людини.
Зваж добре всі еза» і
«проти». 1 лише тоді по
давай заяву до училища
чи інституту.

Я
познайомилася з
твоїм листом, Ларисо.
На жаль, існує ще дум
ка, що робота клубного
працівника полягає у
тому, щоб просто розва
жати людей. Нсзно, така
думка виникла про цю
професію і у твоїх бать
ків.
Проте мені є чим запе
речити. Клубна робота
вимагає. від кожного
працівника
неабиякого
уміння спілкуватися з
людьми.
Наш Палац
культури — профспілко
вий. Часто ми буваємо
на кіровоградському вирибничому об’єднанні по
сівалках «Червона зір
ка», іустрічаємося з робітннками, організовує
мо для них вечори-портрети, вечорн-зустрічі. І
кожен з цих вечорів має
бути не схожим на ін
ший. Доводиться пере
глядати велику кількість
літератур’:; у пошуках
чогось нового, 'знайоми
тися з трудовими ко
лективами, вивчати ок
ремих лю ;зй, і лише піс
ля цього ми починаємо
працювати над створен
ням сценарію, бо, на
жаль, методичної літера
тури по проведенню ма•овн.\ заходів небагато,
і тим більше, не можна
їх всі готувати за одним
рецептом. На мій погляд,
робота клубного праців
ника споріднена з робо
тою журналіста — адже
га сама творча кухня по
створеигпо сценарію, що
й по підготовці газетної
публікації. Треба обо
в'язково зуміти з вели
кого обсягу матеріалу
вичленити
найголозпіще, треба вміти працюватя зі словом.
Роботу клубного пра
цівника я вважаю ие з
легких. Звичайно, тим
хто приходить на вечо
ри, наша робота видає
ться легкою. І це зрозу
міло. Адже глядач нас,
клубних працівників, ба
чить красивими, усміхне
ними. І йому невідомо,
що, готуючи черговий
вечір, були в нас і довгі _

І

Т. НЕЛЮБіНА,
завідуюча
кабіне7ОМ
Іполітосвітроботи Палацу куль
тури імені
•
* "И
Жовтня.

ВІД
РЕДАКЦІЇ.
Майже щодня до нас
надходять листи від
старшокласників,
у
яких вони запитують,
де можна набути тієї
чи Іншої професії. У
них наші дописувачі
нерідко просять роз
повісти про професії,
які вони вирішили об
рати для себе. Спів
розмовниками
цих
юнаків і дівчат на
сторінках нашої газе
ти стануть у наступ
ному році робітник і
механізатор, шофер і
кіноактор, тренер і
кібернетик, лінотипіст
і кулінар, міліціонер
І
радіомонтажник.
Вони поведуть з тими,
хто стоїть перед ви
бором, розмову про
всі призабливі і не
привабливі
сторони
своєї професії, щоб
молоді, зваживши всі
«за» і «проти», не по
милилися, обираючи
собі стежку на все
життя.

Знвая (■вяннанн. ■■■■

Автограф
для вас
Три роки тому розмовою
наших кореспондентів з
першим лауреатом респуб
ліканської
літературної
премії імені нашого зем
ляка Юрія Янозського ки
ївським письменником Єзгеном Гуцзлом газета за
початкувала нову рубрику
«Автограф для
читачів
«Молодого
комунара».
Звідтоді вона регулярно
з'являлась на полосах га
зети. Автографи читачам
за цей час запропонували
нозі лауреати премії іме
ні Юрія Янозського пись
менники Микола Кравчук
і Юрій Щербак, гості на
шого міста поети Євген
Долматовський і Дмитро
Ізаноз, відомий
радян
ський кінорежисер Ельдар Рязанов і естрзднии
співак Вахтанг Кікзбідзе,
В читачів ця рубрика
щоразу викликає підвище
ний інтерес, редакція піс
ля кожної публікації «Ав
тографа» отримує зідгуки,
замозлення. Ось і недавно
ми отримали листа-замовлення: «Шанознз редакціє!
Читачам газети ціказо бу
ло б зустрітись на сторін
ках газети з воротарем
славної київської
фут
больної дружини Михай
лом Михзйлозим. Адже не
всі назіть знають, що він
наш земляк (М. Михайлоз
навчався в середній школі
№ 11 м. Кіровограда), ви
хованець кіровоградсько
го спорту». Студентка з
обласного центру не на
звала свого прізвища, та "
не в цьому суть — про
позиція її нам здалась
справді цікавою. Читачі
«МК»-86 зустрінуться в на
ступному році зі стражем
футбольних воріт київ
ського «Динамо» Михай
лом Михайлози.м (сподіваємось і віримо, що на
той час зін уже буде чем
піоном СРСР з футболу
1985 року).
Протягом
наступного
1986 року «Автограф», як
і досі, постійно з’являти
меться а газеті. «Молодий
комунар» запропонує ці
каві розмови з ведучою
телепередачі
«Музичний
кіоск»
Елеонорою
Бєляезою, народною артист
кою СРСР Адою Роговцевою, новим
лауреатом
премії імені Юрія Яновського, українським нове
лістом Семеном Журахозичем. ’
А чий би ще автограф
хотів би отримати ти, чи
тачу! Запропонуй нам ад
реси людей, які живуть,
працюють і творять на КІровогрздщині,

КАРИЙ
плаванням, отож, потра
пивши до озера, цілими
днями не розлучається з
аквалангом...
Саме Іваїпота виявиться,
врсшті-решг, тим останнім
«вузликом», до якого по
ступово
добиратиметься
слідчий Максим Карий.
Спокуса жити легко і «кра
сиво» штовхає Олега Івашоту на розшуки скарбу, і
він мети своєї досягає. А
збуваючи знайдене золото
за великі гроші, йде на
низку, злочинів, послідов
ність, мотиви і учасників
яких належить розгадати
Карому.
Читач, який візьме до
рук повість 10. Дмитреика
«Скарби мовчать», буде
винагороджений тим непо
слабним інтересом, який
викликає детективно-при
годницька інтрига твору.
Ллє 10. Дмитренку не
завжди вдається бути до
статньо глибоким і пере
конливим саме у людино
знавчій, психологічній сфе
рі. Загалом, надто ескізно
окреслено образ слідчогоМаксима Карого. На по
чатку повісті Карий щойно
поміняв лейтенантські, по
голи па капі ганські; автор
атестує 'свого героя, як
здібного юриста (його і в
званні підвищили після ус.пішно завершеної справи
позачергово!). Наше зна
йомство з героєм зміцнює .
віру в нього. Але чому
все-таки досить рідко-стаємо ми свідками внутріш-

Детективна історія, яку
довелося
розплутувати
слідчому Максимові Каро
му, розпочавшись із роз
шуків убивці, несподівано
обернулася
пригодниць
ким сюжетом.
У міському парку зна
йдено тіло людини, що
стала жертвою злочинців,
які спокусилися трьома
тисячами карбованців звідчаєного сімейними незла-----іодами молодика Убпвці
____ ..
будуть знайдені, досить
швидко, але слідство на
цьому не припиняється.
Максима Карого зацікав
лює та обставина, що в
руц,і вбитого знайдено зо
лоту монету. Але «золо
тник відблиск має і спра
ва про квартирне погра
бування фотографа Хрініо’ка, яке сталося за вель
ми дивних обставин... Який
зв’язок між цими двома
подіями? Звідки взялися
в місті старовинні золоті
монети?
Так у повісті молодого
прозаїка Юрія Дмитреика
заявляється загадкова іс
торія скарбу, захованого—
згідно з легендою — нз дні
таємничого озера в Чорно
му лісі неподалік від Зна
м’янки не ким іншим, як...
«батьком» Махном. Сюжет
повісті довгий час розви
вається
двома лініями.
Максим Карий, щойно
одержавши підвищення в
чині, веде слідство у спра
ві вбивства, а тим часом
йрофесор-ботапік Довгая
організовує експедицію в
Чорний ліс для вивчення
флори в зоні озера. Експе
диція ця, по суті, добро
вільна, через те до складу
групи потрапляють люди
дуже різні. Серед них — і
випадковий
знайомий
Юрія Васильовича Довгая,
недовчений студент Олег
Івашота. Він, як стає відо
мо, цікавиться історією,
захоплюється
підводним

■

■■■■■■.

ньої роботи інтелекту й ду
ші капітана Карого? Чому
загубилася в повісті «лі
нія» його стосунків з тро
хи химерною журналіст
кою Світланою?
Здається, це найелабша
лінія в творі, введена, во
чевидь, для «інтимізації»
оповіді і для збільшення
числа’точок, з яких освіт
лювався б характер Каро
го. Проте, відчувається, що
автору нелегко було вирі
шити, як розгортати по
дальший хід сюжету в
цьому напрямку. Тому він
несподівано поспішив" закінчити психологічно непрояснений «роман» Ка
рого багатозначним натя
ком: ие хвилюйся, читачу,
все складається якнайкра
ще! І з’являється на об
личчі капітана, заклопота
ного справами, і загалом,
дещо спантеличеного по
ведінкою Світлани, сонце
сяйна усмішка. Бути моло
дому щастю! Хоч, повто
рюю, до такого фіналу в
цій частині повість підве
дена 10. Дмитрецком си
ломіць.
Індивідуалізація, більша
виразність характерів —все це потрібно і детекти
ву, жанру, що користує
ться в широких читацьких
колах великою популярністю. Популярність> же
повинна
зобов’язувати:
детектив — це серйозно!
3. ПАНЧЕНКО,
член Спілки письмен
ників СРСР.

■в
ВІД РЕДАКЦІЇ; Публікуючи рецензію на при
годницьку повість нашого земляка Юрія Дмит
ра™ (книга побачила світ нинішнього року у ви
давництві «Молодь» в серії «Перша книга поозаїка»), редакція обіцяє читачам нову зустріч з
головна героєм твору слідчим Максимом Карим.
«Молодив комунар» наступного року друкуватиме
ЛСТРОСЮЖЄТ"У "°в^ь Юрія
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Нлятлз Гіппократа,

(Устиніасьна райлікарня).
Фото М. САВЕННА,

24 жовтня 1985 року
Иї ИНОСЯЧИ в заголовок
” сіа» и це сливо, я мала
на увазі те, що буду гово
рити не просто про парк,
який знаходиться в Новомиколаївському мікрорайо
ні Кіровограда, а саме про
Парк як частину нашої ду
ховної культури. Для мене
особисто цей масив ще й
тому іменується Парком,
що без нього важко уяви
ти мої веселі шкільні ро
ки. Урочисті піонерські лі
нійки, спортивні свята, суботникн, розваї и, найдо
рожчі таємниці подруг,
довірені в прозорі вечори
— все це Парк. Сюди ми
приходили зграйками го
туватись до' екзаменів, тут
знайшов нас учитель ма
тематики, коли ми з дитя
чою жорстокістю приготу
валися зірвати урок. А он
там алея... Одним словом,
Парк, і я переконана, що
для більшості жителів Но
вої Миколаївки цей парк
має таке ж значення, як і
для мене. Тепер я рідко
сюди зазираю і лише оз
броївшись
редакційним
завданням, знову блукаю
між високих дерев. Десь
у куточку учнівської па
м’яті зринають знайомі
рядки: «Они все'те же. Все
тот же их приятный серд
цу шум...». Дерева нс шум
лять, — осінь, вони тихо
ронять багряне листя. До
горають клени. Парк на
повнений життям. На ди
тячому майданчику — га
мір, сміх. Це — учні 1—2

«Молодий комунар»

класів школи № 27. Вони
приходять сюди майже
кожний день — «на при
роду». Граються, збира
ють букети кленового лис
тя, спостерігають .за дере
вами: які З них раніше
втрачають
вбрання,

ку викликає сум, починаю
чи вже з огорожі. Установ
ка з’явилася звідкись —
парк не слід огороджува
ти. Але розібравши огоро
жу до половини, так і за
лишили. Тепер підходити
до парку просто неприєм

школи № З А. 1. Василен
ко, — це наш парк. Двічі
на рік весною і восени ми
займаємось його благо
устроєм. Кожен клас має
свою ділянку, за яку від
повідає. Цієї весни ми
принесли в парк 58 шпакі
вень, посадили більше
півсотні дерев. Але мате
ріально, як ви розумієте,
школа не може парк утри
мувати. Та й розібрати до
кінця огорожу дітям не
під силу. Неприємно ба
чити постійно перед очима
купи битої цегли».
Парк і клуб, як свід
чить табличка, підпоряд
ковані «Червоній зірці».
Парк носить ім’я Якима
Петровича Крючкова, лю
дини, яка пройшла шлях
від простого робітника до
директора заводу, відомо
го далеко за межами на
шої країни. У нинішнього
керівництва виробничого
об’єднання по сівалках
«Червона зірка», як вид
но, такни непривабливий
но, не болить голова від
вигляд мають центральні
ворота і напівзруйиована
того, що в центрі краси
огорожа напроти школи
вого, затишного житлово
№ 3. Можливо, комусь хо го масиву Нової Микола
четься мати перед очима
ївки вражає безгосподар
руїни Колізею чи там
ністю парк. «Скільки я вже
афінського
Акрополя?
звертався і в партком за
Будьмо відверті, на подіб
воду, і в завком, — гово
ні лаври новомиколаїврить завгосп школи П. К.
ському парку претендува- • Винниченко, — допомагай
ти важко. «Ми цеп парк
те ж нам, але крім обіця
любимо, — говорить завуч
нок, нічого не чув. Звичай-

яких
листя тримається
довше. Вчителька Ж. С.
Волошина, уважно спосте
рігає за своїми вихован
цями, які веселяться на
свіжому повітрі. «Хоро
ший парк, — гозорить во
на мені, — але так жаль,
що мало в ньому умов для
активного відпочинку ді
тей. Дві каруселі, дві гой
далки, гірка, турнік, і все.
Обладнали б його краще».
Я погоджуюсь і мимоволі
порівнюю — колись дитя
чий майданчик був наба
гато зручніший.
Так, нинішній стан пар

ВРАХОВУЮЧИ ВАШУ ДУМКУ
ми моди, а й пропанувати конкретні адреси в
містах та селищах області,
де можна, скажімо, поши
ли ті чи інші речі. Взагалі,
добре було б, якби під
цією рубрикою періодич
но виступали побутовики
області
з інформацією
про вигідні й необхідні са
Г. Г. АБУ7КОВА, модель- ме для молодої сім’ї фор
єр-конструкгор Олександ ми обслуговування.
рійської фабрики індпо
ВІД РЕДАКЦІЇ: Подіб
шиття й ремонту одягу:
ні пропозиції вже не раз
На сторінках «Молодого зустрічалися у цьогорічній
комунара» час від часу пошті «Молодого комуна
з’являються матеріали на
ра», а також у відповідях
тами
молодіжної моди.
Але, мені здається, немає на анкету «Молодий комуу цьому системи й ціле иар»-86. Тому пропозицію
ввести з січня 1986 року
спрямованості.
«Пропонуємо
Думаю, мою пропозицію рубрику
вам...» приймаємо. А оста
підтрима'ють інші читачі, й
особливо читачки: у «Клу точно вирішити, якими бу
бі молодої сім’ї» започат ти матеріалам під цією
кувати постійну рубрику, рубрикою, пропонуємо тим,
скажімо, під назвою «Про хто передплатна обласну
понуємо вам». Під цією молодіжну на наступний
рубрикою слід давати не рік. Так що чекаємо ваших,
лише відомості про напря- листів, друзі газети!
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5 стор
но, кошти виділяють на
ремонт клубу, обладнання
парку, йле справа не тіль
ки в коштах. Тут люди
потрібні, рука господаря.
Ремонтом житловий відділ
займається. Спробуйте з
ними
домовитись
про
вчасний ремонт. А парк
цім часом занедбаний».
Сьогодні па моєму пись
мовому столі лежить чу
дова книга «Поезія садів»,
її автор, академік Д. С.
Лихачов,-говорить: «Сад і
парк — це живі, дійові ре
зультати діяльності людей
і умов природи». На думку
Дмитра Сергійовича, парк

І

І

і сад не можна розглядати
самі до собі, вони пов’я
зані з іншими видами мис
тецтва (мистецтва!), насамперед з поезією, і становлять «естетичний клімат епохи»...
Важко співставити «естетичянй клімат епохи» з
уламками огорожі парку
імені Крючкова, та, на
жаль, доведеться це зро
бити,
якщо виробниче
об’єднання «Червона зір
ка» продовжуватиме ди
витися на них, як на руї
ни Колізею.
В. ЛЕЗОЧКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Ми беремо на контроль справи у
парку імені Крючкова. Та передбачаємо й гаку реакцію читачів на щойно прочитану кореспонденцію: «Аон у нашому парку робиться те саме, та чомусь про
це не пишуть!». Напишемо, з вашою, шановні перед
платники «Молодого комунара», допомогою.
Парки, сквери, інші призначені для відпочинку зе
лені масиви є у кожному місті й селі, і що там ро
биться, знає кожен. Бо це — найдоступніші місця
масового дозвілля! Клуб, кінотеатр, дискотека, танц
майданчик уміщують обмежену кількість відвідува
чів, а парк — скільки завгодно і в будь-який час.
Чи все вам подобається у ваших парках? Що б ви
хотіли побачити у них — нові атракціони, кіоски, літню естраду, пункт прокату спортінвентарю? Чи ви
воліли б, щоб у вашому місті чи селі був парк без
усяких там видовищних і розважальних точок та
клумб, а просто собі такий острівець тиші, зелені,
чистого повітря із вузькими потаємними стежинами
(узимку це були б лижні траси) 1 бузковими хаща
ми? Пишіть нам свої пропозиції, зауваження.
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«МОЛОДИЙ КОМУНД?»-86 запро
сить зас на репетицію цікавого само*
діяльного колективу, у кінозал, на
дискотеку, у театр, на лоно природи
і допоможе побачити там усе най
краще, найнеповторніше;

Олена К.,

студентка Кіровоград
ського педагогічного
інституту імені О. С.
Пушкіна:
Дорога редакцієї Ми 3
Андрієм вирішили ОДРУжитися. Мій
майбутній
чоловік інтелігентна люди
на. Сама я люблю музику,
граю на піаніно, вчуся в
інституті. Але у нас з Ан
дрієм виникло побоюван
ня щодо того, чи зможёмсГми з самого початку
організувати наш побут.
Нас з школі і з інституті

багато чому вчили, проте
про економічні основи
молодої сім’ї там не гово
рилося нічого. Отже, ми
взажаємо, що на сторінці
«Аудиторія» були б дореч
ними публікації про орга
нізацію побуту і дозвілля
студентської сім’ї.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Проте,
як самим змайструвати
книжкову поличку або ди
тяче ліжко, як розрахува
ти сімейний бюджет, щоб
грошей вистачало від сти
пендії до стипендії ви ді
знаєтесь з «Аудиторії» у
наступному році. Там же
ми будемо вміщувати ад
реси підприємств, які за
прошують на погодинну
роботу студентів денного
відділення вищих навчаль
них закладів. І проблема
організації сімейного до
звілля, гадаємо, не буде
обійдена стороною. Про
доезід організації такої
форми дозвілля розпо
вість «Аудиторія» у одно
му з січневих випусків.

Про неї уже писала районна
колишній
фронтовик П. П. Каравансьннй дякуваз листоноші за
чуйне ставлення до людей, ввічливе обслуговування.
Таку подяку листоноші Людмилі Петрівні СЕРЕДЄННО в селі Олексіївці Добровеличківського району міг
би скласти кожен із 220 її адресатів. Листоноша не
тільки вчасно розносить журнали й газети, бажані
листи, а н приймає у людей телеграми, листи, платню
за користування радіо, електроенергією... Нести доб
рі новини, радість у кожен дім — цьому вчив и бать
ко, який також працював поштарем. Більше десяти
років дочка продовжує його справу.
Фото В. ГРИБА.
1
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Клуб-гніздо «зальотних птахів»?

О. РУМІННА, Т. МУЗИКА.

Фото С. ФЕИЄНКА.

«Нема куди піти відпо
чити’», «Не знаємо, куди
себе подіти вечорами!»,
«Більше пишіть про до
звілля молодії» — скаржа
ться і просять багато авто
рів листів до редакції. Да
вайте спробуємо разом
переконатися з тому, що
свій вільний час можна
заповнити чимось цікавим
при раціональному роз
поділі занять. Беремо тиж
день. Щодня після роботи,
навчання, домашніх тур
бот
залишається
ще
якийсь час для відпочин
ку. Отже...
У понеділок ви диви
тесь телевізор. У вівторок
ідете до друзів. Середу
віддаєте своєму хоббі —
шиєте, граєте на баяні,
стружете, пиляєте, малює-

те і т. д. У четвер беретеся за цікаву книгу, В п'ятна
ницю — прогулянка
природу, ну, а субота й не
діля — будинок культури
чи клуб, кіно, гуртки, тан
ці, дискотека. Що, з остан
нім, тобто з клубами, не
завжди «вигорає», особли
во в селах?
Про це ви теж пишете.
В деяких сільських закла
дах культури нерегулярно
демонструються
фільми,
танцювальні вечори про
водяться через раз абой
зовсім їх немає, Чудове
поле і для вияву своїх
здібностей, і для прове
дення часу з задоволен
ням і не без користі —
участь у гуртках худож
ньої самодіяльності. Та й
із цим не завжди гаразд

— чи то гуртки працюють
слабо, чи то нема бажаю-»
чих їх відвідувати, як і не
ма бажаючих серед моло
ді самим щось зробити для
пожвавлення роботи клу
бу...
інколи сільський
клуб
стає тимчасовим гніздом
для «зальотних птахів»,
прибулих із міста, які за
тиждень находяться там
куди завгодно і сільські
розваги їм постільки-поскільки. Однак же пи
шуть скарги — і те в клубі
не так, і те,.. Наша газета
нині готує грунтовні стат
ті на такі теми і продов
жить розмову наступною
року.
Відділ морально-есте
тичного
виховання
«МК».
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«Молодий комунар»

«молодим

події •

Факти •
КОМЕНТАР

КОМУНАР» - 86
значно
більше
уваги приділяти
ме висвітленню
міжнародних по
дій, життю моло
ді за рубежем.
Читайте про це
під
рубрикою
«Планета».

ПРАВДА ПРО ПРАВД ЛЮДИНИ
Кор д о 11 с ь к 11 й пригадує,
що незабаром після того,
як він розповів друзям у
Москві про свій намір ви
їхати з СРСР, ніби за сиг
налом чарівної палички,
надійшло «офіційне запро
шення» від родичів з Із
раїлю.
— Звичайно ж, цс була
«липа», — говорить він.
— В Ізраїлі у мене немає
ніяких родичів. Більшість
євреїв
виїжджають
з
СРСР саме у такий спо
сіб.
Опинившись у
НьюГазету американських ли в Ізраїль, де жили в Йорку, я зміг поселитися
таких злиднях, що їм і не в готелі при допомозі од
«Дейлі спилося, — розповідає нієї емігрантської органі
комуністів
моя співбесідниця. — Ко
адресу
уорлд» надрукувала бе лн вони вирішили пере зації. Мені дали
біржі праці. Спочатку
я
селитися
до
США,
їм,
щоб
влаштувався на
швейній
сіду свого кореспонден
заплатити різноманітні по фабриці закрійником і за
та Нори Боноскі з окрс- датки і мпга, довелося за робляв 180 доларів
на
лишити в Ізраїлі всі свої тиждень. Та
незабаром
мими
євреями-емігран- заощадження, які привез
мене звільнили під вигля
ли з Радянського Союзу.
тами з Радянського Сою- Влаштувавшись у США, дом того, що я недостат
ньо швидко працюю і не
за виконую
зу. Пропонуємо
увазі вони надіслали мені
вказівок.
Я
прошення. Дочка написа влаштувався у майстерню
читачів цю бесіду з де ла, що їй необхідна опе по
виготовленню копій
рація і вона хотіла б, щоб скульптур, де отримував
якими скороченнями.
мати була поруч. Я дов менше. Через три з поло
го роздумувала і поїхала. виною місяці мене знову
Тільки-но я зайшла, ха
Але стосунки з
цією вигнали. Я поміняв
ще
зяйка зразу ж зачинила дочкою були припинені, кілька місць. Мене
або
обманула звільняли, або я йшов сам
за мною двері. Я опини оскільки вона
лася у скромно обсгавле матір.
через нестерпні
умови,
ній напівтемній кімнаті.
— Тільки в перші часи я Ким тільки я не праціоЖалюзі на вікнах
були отримувала допомогу від вав — вахтером, посильі,пушені. Мені
довелося єврейських б.тагодійннць- ним, продавцем морозива.
ще раз дати слово, що я кпх організацій, Що стаЗараз я маю уявлення, як
не називатиму ім’я
цієї петься з тобою потім, їх
жінки. Це її дещо заспо- не обходить. Доводиться у цій країні ставляться до
з покладатися лише на се- іммігрантів.'З ними пово
коїло, але, бесідуючи
дяться як з рабами. Інко
нею, я не могла не помі бе. Коли ми
звсряулись
чає до товариства по наданню ли не знаєш, де тебе об
тати, що вона весь
мануть, які в тебе права.
чогось боїться.
допомоги єврейським емі Ніхто про тебе не потур
Моя співбесідниця живс грантам, нам
відповіли:
у Брукліиі, одному з ра- • Забудьте про свою про бується. Там, де я праВона фесію. Якщо вам запропо щовав, я постійно відчуйоп:в Нью-Йорка,
емігрувалаі із Радянсько- нують мити підлогу, не вав атмосферу недовір’я і
го Союзу і тепер гірко в відмовляйгсся». Спочатку підозри. Тобі кажуть, що
цьому розкаюється. Каже, нас не діймав зміст цих ти повинен пошити 20 ви
робів, а ти можеш зроби
до живе г.іби на засланні, слів.
ти тільки 10.
< грах, самотність, відчут
Моя дочка змінила де
Кордоиський сподівав
тя провини не залишають кілька місць, а її чоловік,
ся, що з часом він викли
’*•
приїхавши сюди, довго не
- А чого ви так боїте затримався. Ніякої мате че сюди дружину з сипом,
які залишилися в Радян
ся? — запитую я.
ріальної допомоги на ді
Вона каже, що не при тей. А за лих я особливо ському Союзі, Зараз він
не
ховувала свого наміру по потерпаю. Багато наших про це навіть гадки
має.
вернутися назад до СРСР, підлітків
призвичаїлися
і тепер на неї намагають до наркотиків, стали зло
Де буде навчатися
ся здійснювати тиск, її за- чинцями.
мій син? Американські
і
жують інші, як і вона,
радянські школи порівню
Жінка
замовкає.
Потім
євреї-смігранти з СРСР та
вати не варто. Що це за
продовжує: школи, коли учні вжива
сіоністи. Зона
боїться крізь сльози
грабу ють наркотики,спиртні на
не тільки :а себе, але «Євреї-смігранти
й за свою ..очку і внучок, ють однії одного. Багато пої, здійснюють убивства.
з них опинилися в психі
що проживають з нею.
Недавно, коли у ФБР
Поліції відомо, що в атричних лікарнях. Та най довідалися, що я хочу по
душевний
страшніший
цьому районі діє банда
вернутися до Радянського
злочинців, що
•••■ складаєть біль».
Союзу, його співробітники
Глянувши ііа зашгорсні з’явилися до мене з візи
ся з євреїв— ниходців з.
СРСР. Вони тримають під вікна, вона додає:
.
том. Мені порадили не ро
— Нікому' не
можна бити «дурниць».
страхом всю єврейську об
Після
щину. ІІа їхньому рахунку сказати, що ти хочеш по цього візиту я почав всьо
вернутися па батьківщину. го боятися. Мені здаєтьне одне вбивство.
Більшість жертв в
тій Зразу ж до тебе почина ся, що за мною постійно
чи іншій мірі була пов’я ють ставитися вороже і з стежать,
До речі, всіх
зана з нелегальною тор- підозрою. З ламп тепер євреїв, що приїхали з Рагів.іею наркотнкамн Од- ніхто не спілкується.
У дянського Союзу, допиту
нак ці ■бивства потрясли моєї внучки немає друзів. ють у ФБР.
кожну єврейську сім’ю,
Коли я йшла,
жінщТ
Страх — це те, що
в
не
що переселилася з Радян знову благала мене
першу
чергу
відчуває
тут
ського Союзу. Напад було згадувати її імені.
емігрант, страх за
саме
вчинено і на мою співбе
* ¥ *
сідницю, її квартиру
Трндцягпсемпрічнпй Та існування. Таке вражен
поі рзбували.
рас Кордоиський родом з ня, ніби втрачаєш опору
Вона скар Ж иться на вн- Москви. Він емігрував у під ногами, що ти глухо
соні ціни в
США.
«За США в 1978 році. Чому німий, безпомічний. Ці по
чуття пе піддаються опи
квартиру доводиться від- він це зробив?
іавати більшу частину на
Як він висловився, йо санню. Не уявляю, гово
ших доходів», — говорить го поплутала
«бітлома- рить Кордоиський, як лю
вона.
нія». Музика пт-самоучка, дина, що жила в Радян
ському Союзі, сподіваєть
З Радяисі ■ ого Союзу він цікавився
західною
вона виїхала за порадою музикою, що здавалась ся знайти щастя тут. Ті,
другої своєї дочки,
що йому чимось екзотичним. хто сюди їде, або сліпі,
емігрувала з
чоловіком 1 ще, за
його словами, або прикидаються сліпи
'■'йому хотілося побачити ми.
раніше.
(АПН).
« Спочатку вони поїха- світ».

Як «американський
рай» став пеклом
ря раджішх йрй

і
І
І
І
|
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Вчені проти гонки
озброєнь
РИМ, 22 жовтня. Мор.
ТАРС В. Соломій передає:
Необхідність відчутного і
збалансованого скорочен
ня ядерних озброєнь, вста
новлення дійового конт
ролю над їх виробництвом
і
розміщенням — такий
лейтмотив
виступів
на
міжнародній зустрічі вче
них на тему; «Ядерна зброя
і контроль над озброєння
ми в Єсропі», яка прохо
дить в італійському місті
Кастільйончелло (область
юскана). У форумі, орга
нізованому
з
ініціативи
італійського комітету «Вче
ні за роззброєння», бе
руть участь понад 150 дія
чів науки багатьох країн,
у тому числі Радянського
Союзу.
Виступаючи на зустрічі,
професор Міланського уні
верситету П. Котта-Рамузіно
еисловив
серйозну
стурбованість концентра
цією
на Європейському
континенті, зокрема в Іта
лії, величезної кількості
американської
ядерної
зброї. Відвернення ядер
ної війни — першочергове
завдання всього людстеэ,
заявив /дер Кастільйончел
ло Б. Данезін.
Великий
вклад у цю загальну спра
ву можуть і повинні внес
ти діячі науки. Тривогу в
зв язку з триваючою гон
кою озброєнь
вислови
ли
американські
вчені
Дж. Холдрен і Р. Герхофф.
Робота міжнародної зу
стрічі «Ядерна зброя і
контроль над озброєннями
в Європі» привертає вели
ку увагу миролюбної гро
мадськості. На адресу її

учасників надійшли при
вітання і послання, в тому
числі від президента Іта
лії Ф. Коссіги, в яких ви
словлюється щира тривога
за долю Європи і світу в
цілому.

Обгрунтована
занепокоєність
_ ДЕЛІ, 22 жовтня. (ТАРС).
Прем'єр-міністр
ІНДІЇ
Р. Ганді висловив занепо
коєність з приводу загост
рення міжнародної обста
новки і посилення воєнної
небезпеки, повідомляє ін
формаційне
агентство
ЮНІ. В інтерв’ю індій
ським журналістам, які бе
руть участь у висвітленні
конференції глав держав
і урядів країн — членів
співдружності
в Нассау
(Багамські
острови), він
заявив, що поява нобого
покоління
смертоносних
озброєнь, які створюються
на основі останніх досяг
нень науки і техніки, ста
новить величезну загрозу
для всієї планети.
Глава індійського уряду
висловив надію, що наступ
на
радянсько-американ
ська зустріч на найеищому
рівні в Женеві приведе до
ослаблення
міжнародної
напруженості і приборкан
ня гонки ядерних озбро
єнь. Весь світ, підкреслив
він, чекає цієї зустрічі, яка
відповідає сподіванням і
надіям людства на вряту
вання від ядерної загрози.
Р. Ганді закликав також
до
встановлення нового
міжнародного
економіч
ного порядку, що грунтує
ться на принципах рівності
і справедливості.

ЧІЛІ БОРЕТЬСЯ
БУЕНОС-АЙРЕС. Кийки,
сльозоточивий газ і водо
мети застосувала чілійська
поліція проти студентської
делАонстрації в Сантьяго.
Сотні
учасників маршу
протесту вимагали припи
нити криваві репресії вій
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ськово-фашистського ре
жиму проти чілійського
народу, звільнити » натіеєнь десятки патріотів,
у
тому числі відомих діячів
опозиції Родольфо Сегеля
і Мануеля Бустоса, яким

Рішучий протест
БЄЛГРАД,
22 жовтня.
(ТАРС). Компетентні орга
ни Югославії заявили аме‘
риканській стороні рішучий
протест у зв’язку з пору

шенням умов недавнього
заходження
авіаносця
ВАЛ.Ф США «Саратога» в
порт Дубровник. На пресконференції, яка тут від
булась, офіційний пред
ставник союзного секре
таріату
в
закордонних
справах СФРЮ псясниЛ^
що югославські власті, вра^*
ховуючи тверді 'запевнен
ня американської сторони
в тому, що цей бойовий
корабель США до і після
відвідання берегів
Юго-(хй
славії не брати/ле участі ві"
будь-яких воєнних акціях,
дали позитивну відповідь
на поданий запит. Однан,
незважаючи на дані обі
цянки, авіаносець, як з’я
сувалося, зайшов у Дуб
ровник безпосередньо піс
ля участі в акції по пере
хопленню єгипетського па
сажирського літака.
Компетентні органи Юго
славії відхилили як. «юри
дично
необгрунтовану»
ноту США від 12 жовтня
з приводу вимоги амери
канської
сторони
про
арешт і видачу їй одного
з членів виконкому Орга
нізації визволення Пале-^
стини, який проїхає траі-.Л^Ь
зитом через СФРЮ. Юго^^

славія, з^яеив офіційний І
представник секретаріату, Б
визнає ОВП як єдиного
законного
представника^^
палестинського народу, і |
члени виконкому ОВП ко- В
ристуються на її території і
дипломатичним
і/луніте- ,
тол«.

загрожує
розправа
за
участь у Днях національ
ного протесту. В ході роз
гону демонстрації агенти
поліції й охранки ^арештували більш як 50 чоловік.

Заворушення учнівської
молоді сталися також в Ін
шому місті Чілі — Еальпараісо.

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

ТАЙПНОЇ

СТРІЧКИ

ТАРС

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

ПРАГА. Дуже добре пра
цювали чехословацькі сту
денти під час «третього»
трудового семестру. За по
передніми
підрахунками,
економічний
ефект, що
його дала народному гос
подарству праця юнаків і
дівчат,
перевищив
гпвмільлрда крон. За цією
цифрою — нові промисло
ві об'єкти і .школи, корпуси
гуртожитків І
спортивні
номплекси.

І цього року особливу
увагу було приділено удар
ним будовам молоді, серед
яких — атомна
електро
станція «Дуковани», багаторядна
автомагістраль
«Південна траса» в Празі.
БУДАПЕШТ. ЦК Угорської
комуністичної спілки моло
ді, товариство угорськорадянської дружби, а танож ряд державних уста
нов УНР оголосили про по
чаток чергового туру тра
диційної молодіжної вікто
рини «Хто більше знає про
Радянський Союз7». В на
ступні місяці в ній. візь
муть участь угорські сту
денти, школярі,
молодіж
ні трудові колективи краї
ни. Основною метою кон
курсу, фінал якого буде
проведено
напередодні
25-річчя з дня польоту в
космос Ю. О. Гагаріна,
ближче познайомити
мо
лоде покоління з історією
І СЬОГОДНІШНІМ днем
пер
шої у світі держави робіт
ників і селян, життям ра
дянської молоді. Перемож
ці цього популярного в
Угорщині конкурсу стануть
володарями
туристичних
путівок для поїздки по Ра
дянському Союзу.

Гаванський морський акваріум — о/дне з найулюбле
ніших місць відпочинку жителів кубинської столиці. Тут
у величезних резервуарах 1 басейнах зібрано більше ста
видів жителів моря.
На знімку: особливу увагу дітей і дорослих при
вертають спектаклі за участю дресированих дельфінів і
МОрСЬКИХ Левів.
фото д. БОРОДІНА.
(ТАРС).

ШВЕЙЦАРІЯ. Цей гігантський гриб знайдено недале
ко від Берна. Його вага 4,5 кілограма, довжина по ко
лу — 130 сантиметрів. Лісовий велет не тільки придат
ний для вживання, але й відноситься до розряду деліка
тесів.
Фото Кейстон — ТАРС.
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(

22 — 29 ЖОВТНЯ —
ТИЖДЕНЬ
МОЛОДІЖНОЇ КНИГИ

ПРО ГЕРОЯ
НАШОГО
ЧАСУ
Ряд цікавих літературних
масовик заходів для учнів
ської І робітничої молоді
провела Світловодська центчлька міська бібліотека,
^літературний вечір, що про
йшов на турбазі «Славутич»,
тут
присвятили першому
лауреатові премії імені Ле
нінського комсомолу Миколі
Островському. Вечір назвали «Серце, яке не згасне».
Творчості молодого поетаінтсрпаціоналіста Олександ
ра Стовби, котрий загинув,
виконуючи _ інтернаціональ
ний
обов язок на землі
ДРЛ, присвятила світловод
ська молодь літературний
вечір «Пісня, сильніша за
грозу». Бесіди, обговорення
книг В. Викова. Г. Баклано
ва, читацька конференція
«Молодий сучасник у романі
В- Ліпатова «І це все про
нього» провелр бібліотекарі
у гуртожитках будівельни
ків, заводу чистих металів
та інших.
А в Розсоховатській та
Кіровській сільських бібліо,как Маловисківського ра^ріну вечори книги назива
лися «Побратим Корчагіна
і Маресьева». На них йшло
ся про творчий шлях пись*£&іенника В. Титова, лауреата
республіканської комсомоль
ської премії імені М. Островського.
А. КОРІНЬ.

Відкриття

Любов Григорівна Лаврик вже тричі
виходила
на вулицю,
виглядаючи
листоношу.
Поверталася
знову у двір,
тамуючи
тривогу, бралася до хат
ньої роботи, а очі так і
бігли за ворота: чи не йде
вже Оленка?
Листоношу вона поміти
ла між зеленню
дерев
одразу. Вийшла на доро
гу, намагаючись наперед
з виразу обличчя листоно
ші дізнатись: є для
неї
сьогодні лист чи
нема.
Серце забилось від хвилюаання.
Олена, побачивши бабу- •
сю, усміхнулась.
— А вам лист! — зама
хала конвертом. — Зда
леку!
І тільки коли
підійшла
ближче, помітила сльози
на очах у жінки.
Матір,
яка чекає листів від сина
з армії, зрозуміє тільки
така мати.
Швиденько витерши ху
стинкою очі, Любоа Гри
горівна теж повеселіша
ла.
— Спасибі, доню,
ой
спасибі, — дякувала. —
Мені сьогодні і сон хо
роший снився: думаю, ма
буть, лист буде, — про
мовляла скоромовкою, а
сама, притиснувши
кон
верта до грудей, вже по
спішала у двір, щоб ско
ріше залишитися з сином
наодинці.
Олені на душі добре від
того стало, так наче вилі
кувала від неспокою
і
гризоги людину.
І
не
тільки Любов Григорівну,
бо з сумці листоноші ле
жить ще кілька
листів.
Тьотя Надя Сергієнко вчо
ра питала вісточки (син в
армії служить) — сьогод-

театрально

го сезону — завжди свя
то. Свято не тільки

для

світло

театрального колективу, а

й для глядачів. 27 жовтня
відкриває свій 48-й

теат

ральний сезон Кіровоград

ський український му.зич-

по-драматіїчнпп театр іме

ні М. Л. Кропивпицького.
Гостинно відчиняє

двері

відремонтоване приміщен

ня театру, і знову

наповниться живими

сцена

го

лосами.’ звуками музики...

Минулий
театральний
сезон ' для
кроиивиичаи
був складним. І не тільки
тому, то не мали основ
ної сцени і багато подо
рожували
по
області.
Складний і відповідальний
передусім підготовкою до
визначної події в
житті
нашої державі! і всього
прогресивного людства —
40-річчя Великої Перемо
ги радянського народу _ у
Великій Вітчизняній війні
та
майбутнього
XXVII
з’їзду КПРС.
40-річчю Великої Пере
моги колектив театру при
святив свої вистави «Віч
но живі» В. Родова
та
«Червоні
дияполята»
М. Гусєва, а XXV.II з’їзду
КПРС — виставу за п'є
сою О. Перекаліпа «Гаря
ча точка». Напевно, важко
віднайти байдужих серед
глядачів, які побували на
виставі «Вечір» О. Дулярева. Любителям комедії
театр у минулому сезоні
подарував «Вечір україн
ського, водевілю^ — віїста-

ву, що включила в себе
твори української класич
ної драматургії «Москальчарівннк» І. Котляревсь
кого.
«Козир - дівка»
Г. Кзітки-Основ’янспка та
виставу за п’єсою М. Старицького «За двома зай
цями». Молодь . театру
підготувала до конкурсу
самостійних позапланових
робіт, який пройде в лис
топаді цього року в м. Оде
сі. виставу
за
п’єсою
А.
Крима
«Фіктивний
шлюб».
\ Влітку в Головаїіівсько
му, Гай'воропському, Улья
новському, а. восени
в
Світловодському, Опуфріївському, Петрівському та
Олександрійському райо
нах кропивничан радісно
зустрічали найвіддалепіші
села. Цікавою і
творчо
наповненою була
гаст
рольна подорож
театру
до Львівської
області.
Глядачі Дрогобича, Трус
кавця, Моршина, Борисла
ва, Самбора, Жпдачіва гос
типно вітали артистів як
кращих своїх друзів. Кропнвпшґанп ближче
по.знайомилися з
історією
Львівщини, побували па
батьківщині
І. Франка.
Напередодні нового сезо
ну театральна сім’я кропивпияан поповнилася мо
лодими силами — прийш
ла, зокрема, випускная
Дніпропетровського теат
рального училища
Ірина
Кіндратів.

У листопаді цього року
світло рампи має засві 111ти прем'єра вистави «По
кликання», В. ВрубЛевської, яку театр присвячує
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стор

Вручити
довгожданий
лист
ні вона її порадує. І
ще
багатьох.
Олена Зубко обслуго
вує Каховську, Червоноармійську, Комсомольсь
ку, Залізничну вулиці, що
на території колгоспу іме
ні Ленінського комсомолу.
Листоношею працює тут
уже чотири роки. Пропо
нували їй перейти опера
тором на вузол зв’язку —
відмовилась. Може
для
кого й дивно, а
Олені
стільки ця робота прино
сить задоволення, що на
іншому місці себе й
не
уявляє. Принесла радість
у дім Лавриків, і
сама
радіє чи не більше за них.
За день «спасибі» чує від
людей, мабуть,
більше
сотні разів. Кому ще, ці
каво, люди так часто дя
кують? А якщо судити по
цьому про цінність про
фесії, то Олена, виявля
ється, виб.рала чи не найпотрібнішу. Так вважає са
ма листоноша.
Правління колгоспу доб
ре потурбувалося
про
впорядкування своєї те
риторії. Вулиці заасфаль
товані — пошту розноси
ти легше, швидше. А як
би прибралась вулиця, як
би всі колгоспники розби

XXVII з’їзду КПРС. Спо
діваємося, хорошим
мо
ральним уроком для мо
лоді станс вистава «Убий
лева» О. Коломійця.
На
малят чекає
новорічний
дарунок — казка II. Мед
веде вої - Ш е іі ко
«Чумаць
кий скарб».

За традицією, як зав
жди. в листопаді, пройде
Всесоюзний тиждень «Те-

рампи
аїр для дітей та юнацт
ва». Це — творчі зустрі
чі, дискусії, обговорення
вистав, уроки театрально
го мистецтва, вечори кла
сичної драматургії, поїзд
ки на хутір Надія, екс
курсії до музею
М. Л.
Кропивпицького, зустрічі
творчого колективу з са
модіяльними дитячими те
атральними колективами.
Думаємо.
школярі
не
гі.іькп цікаво і змістовно
проведуть цей тиждень, а
й стануть прихильниками і
пропагандистами тезіру.

У планах творчої молоді
геатру в майбутньому те
атральному сезоні — ак
тивна робота в літератур
но-театральній
вітальні,
яка гостинно
відкрила
двері в одному із затиш
них залів — обласної біб
ліотеки для дітей та юна
цтва імені О. БоГіченка.
Найближчими днями те
атр прийме своїх перших
у цьому році глядачів. Го
стинно запрошуємо
всіх
прихильників театрального
мистецтва відвідати наші
вистави.

8. ЛИТ8ИНЕНКО,
завідуюча літератур
ною частиною Кірово
градського українсь
кого музично-драма
тичного театру імені
М. Л. Кропивницьного.

ли біля своїх будинків та
кі квітники, як -у
бабусі
Ольги Огир та її сусідки
Марії Іванової... •
З сумкою, повною но
вин, комсомолка
Олена
Зубко вирушає щодня на
свою дільницю. 1
серед
молодіжних видань най
більше в неї примірників
«Комсомольской правды»
та «Молодого комунара».
Листоноша помітила та
ку закочомірність: із кож
ним роком чільність пе
редплатників на обласну
молодіжку збільшується.
...Вулиця Залізнична —
найдовша
на
дільниці.
Сумка майже спорожні-*
ла,
залишилося
всього
кілька примірників
ви
дань.
Зоя Власова
зустріла
листоношу біля воріт. Взя
ла протягнуті газети:
— Набігалася, Олено,
за день? Мабуть, і ніг не
чуєш?
— Та всього три двори
залишилось. Обійду...
— НІ, ти посидь трохи,
посидь, — заметушилася
жінка. — Я цю пошту са
ма сусідам віднесу.
Ти
відпочинь, а я швидень
ко.
Олена усміхнулась:
— Спасибі вам, тьотю
Зою...
— Тобі, доню, спасибі.

Л. КОНДРАТЬЕВА.
м. Нозоукраїнка.

БОРОТЬБА ДЗЮ-ДО

ТІЛЬКИ ОДНА
МЕДАЛЬ
У Кіровограді закінчи
лась особиста першість
України з боротьби дзю-до.
За звання сильніших зма
галися близько 140 дівчат
1968—1970 років народ
ження.
Вищі сходинки у своїх
вагових
категоріях за
воювали: Поліна Краснянська з Вінниці, черкащан
ки Тетяна Філіпова, Оле
на Стенічкіна, Валентина
Михальченко і
Марина
Гордієнко, Олена Сопронова з Херсона та Антоніна Пальцева з Житомира.
Вдало провела поєдинки
вихованка кіровоградсько
го тренера В. С. Хаицевича
(ДСТ «Колос») десяти
класниця СШ № 19 Кате
рина Горина. їй дісталася
бронзова медаль.

В. ШАБАЛІН.

ФУТБОЛ

«Зірка»—
«Суднобудівннк»3:1
У вівторок відбувся чер
говий тур чемпіонату краї
ни з футболу серед команд
другої ліги. Кіровоградська
«Зірка» приймала на своє
му полі одного з лідерів
групи команд, іцо боряться
за 1 —14 місця (миколаїв
ці мали па своєму рахунку
51 очко, а кіровоградці —
39). Матч закінчився пе
реконливою
перемогою
«Зірки» з рахунком 3:1. Голи у ворота «Суднобудів
ника» забили О. Лисковець,
Я.
Бобпляк та
10. Смагін.

(Продовження. Поч. у №№ 116, 118, 120,
122, 123, 127 ц. р.(.
— Бачу, — заспокійливо проговорив Торрен і пі«
дійнявши гравітон над поверхнею, завис у трьох метрах від їжака, яким застиг у чеканні під машиною.—»
До нашої потвори повзе голкокол, шлях якому пере»
тинае інший їжак.
За битвою їжаків Торрен і Прон спостерігали
уперше.
>
Уздрівши суперника, їжак, що «доїдав» залишки
киберліювого щита, покинув «здобич» і з наростаю»
чого швидкістю, нашорошивши свої погрозливо чорні
голки, покотився на ворога. Удар був настільки силь»
ним, що обидва їжаки, здавалось, знепритомніли,
Першим оговтався ситий їжак і, всунувши свої обла
мані голки десь усередину, знову підкотився до су»
перинка, що нерухомо лежав край рівчака. Голки
переможця увіп’ялися у голки переможеного і поча
ли ламати їх, усотувати в себе. Так тривало доти, по
ки від невдахи не залишилась гірка брудно-сірого по
пелу, а переможець, значно побільшавши у розмірах,
покинув свою жертву і покотився полем до голкокола, що застиг на пагорбі.
— Зараз з голкоколом вступить у бійку, — мовив
Торрен і, підлетівши до іолкокола. завис над ним,
Через кілька хвилин їжак дістався ближче. Той заво
рушився 1, підступивши майже впритул до їжака,
всунув свою незграбну товстелезну голку у громаддя
й на очах почав рости, а їжак — зменшуватись у роз
мірах.
— То він так годує голкокола,—промимрив Прон.—
Однак не могли ж ці тварини послати сигнал про не
безпеку. Та й на екрані Інн перед1 вильотом до Заурди ми спостерігали за розвитком життя на планеті.
Тут мешкали булькаті поселенці. Щоправда, їх було
небагато — близько трьох мільйонів, та не могли ж
вони за такий порівняно невеликий строк перетвори
тись на їжаків... Це абракадабра. Зрозуміло, ми не
знаємо, скільки часу йшов сигнал, та не мільйони ж
СВІТЛОВИХ РОКІВ.

НєВЖЄ СПІДНІЇ ПИСІ,? _

— Прилади говорять, що розумне життя на плане
ті є, хоча й поволі затухає. Де ж тоді вони поділися?
Лін зробили вже чотири витки над Заурдою, сьогодні
втретє висадились у десантних ракетках І... жодного
візуального натяку на розумне життя... Лише їжаки,
бодай їм негаразд, голкоколи та неповороткі тихохід
ні крокуючі щітки... Ми повинні знайти розумне жит
тя! — сказав Торрен і, підійнявши гравітон нал Заур*
дою, полетів на захід...
— Ну от, нарешті, й на заурдійськс місто надиба
ли, — зраділо вигукнув Торрен, коли головний ком
п’ютер корабля передав на гравітон сигнал. — Заурдійці зарилися під землю. Що спонукало їх будувати
підземні міста?
Примостивши гравітон поруч з одним із куполів,
який, мов сторожа, з усіх боків оточили їжаки. Тор
рен одягнув скафандр особливого захисту І зістриб
нув неподалік від напівпрозорого купола. На юнака
одразу ж покотився найближчий їжак. За ним ще
і ще.
— Обережніше, Торрене! — знову, як і першого
разу, застеріг товариша Прон. — На тебе котяться
ще з десяток їжаків. — Швидше до входу!
— Я біля нього, однак нікого там немає і вхід за
чинено наглухо.
— Стрибай у гравітон, бо ненажерливі тварюки
перетворять тебе разом із скафандром на порох.
— Гаразд, — тихо проказав Торрен, і не пориваю
чись сісти у гравітон.
Перший їжак накотився зненацька. Його голки,
ледь торкнувшись скафандра, почали всовуватись у
нього, немов то була не спеціальна броня, а густий
кисіль. Увімкнувши захисне поле, Торрен на півметра
відкинув від себе їжака, однак енергії на підтри
мання довкруж скафандра поля було обмаль, тому
Торрену довелось відступити до гравітона. Не зроби
цього — їжаки точно залишили б від нього гірку по
пелу.
«Треба щось робити, а я ретирувався», — картав
себе Торрен. — Та що я міг вдіяти? Доцільніше по
вернутися на базу. Там із товаришами поміркуємо,
що робитимемо далі.
Рада на кораблі тривала майже добу. Чотири ав
томатичні зонди повернулися на «Зерту» ні з чим.
П’ятий втрапив у полон до їжаків. Всі тільки спосте
рігали як гинув, поступово перетворюючись у НІЩО,
автоматичний розвідник.
— Ну ось і маємо. Ми дісталися на поклик заурдійців, — сказав командир «Зерти» Зван Гром, — від
шукали підземні поселення, однак чим можемо допо
могти їм. коли й досі не вступили в контакт? Розвід
ники. які були на Заурді чотирнадцять років тому,
досить туманно розповіли пеолянам про відвідання
цієї незрозумілої планети. Першодослідники вивчили
мову заурдійців. Більше нічого не вдалося витягнути
з булькатих, трохи лінькуватих, забарливих мешкан
ців Заурди. їжаки ж... Бонн не мислячі істоти — ро
боти. В цьому ми переконалися вчора. Тому треба
будь-що дістатися до заурдійськях підземних міст й
допомогти розумним мешканцям. Але в який спосіб?
—• Мені здається, що я знаю, як можна пройти у
підземелля, — зрадів Прон. — Треба відволікати їжа
ків від одного з куполів, поле над якими заряджене
позитивно, тож піл час дотику із полем РО. анігілює.
Тоді ми й зможемо зустрітись із заурдійцями. А ви
хід на поверхню заблокуємо пже нашим полем...
(Далі буде).

8 crop.
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«Молодий комунар»

послуги, реклама. 10.05 —
Розповіді про художників.
10.35 — Майстри
оперної
сцени. 11,10 — «Віденські
мотиви». Кіноварне. 11.25 -А
«Москвичка». Телеклуб. 12.45— Документальний
теле
фільм. 13.40 — VI Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
про народну творчість «Ве
селка». «Спогади, спогади».
(Франція). 14.00 — «Сім’я І
школа». Тележурнал. 14.30-?Новини.
14.45 — Людиіщ.
Земля. Всесвіт. 15.30—Мульт
фільм. 15.40 — «Плевен —
місто дружби, місто слави».
15.55 — Новини. 16.00 — «На
чиїй вулиці свято?». 16.45—
У світі тварин. 17.45 — Бе
сіда Ю. О. Жукова. 18.15 —і
Новини. 18.20 — Телефільм
»Напередодні». 1 і 2 серії.Під час перерви — 19.35 —
Чемпіонат світу з шахів.
формаційний випуск. 21.ОСИ
«Час». 21.35 — «Що? ДсТ
Коли?». Телевікторина. Під
час перерви — Новини. ПО
закінченні — Чемпіонат світ
ту з шахів. Інформаційний
випуск.

КУТОЧОК ЩОЛАІСЯЧНОЇ САТИРИЧНОГУМОРИСТИЧНОЇ сторінки «вітряк»
З МІШКА ГУМОРЕСОК

КОЛЕКЦІОНЕРИ
Тепер усі щось колек
ціонують. Одні збирають
етикетки з-під. пива, дехто
автомобілі (звісно —- мініатюрні копії), інші
монети старовинні і су
часні... Чого тільки не ко-декціоиують!
Збирання ж автографів
стало одним з найпопулярлітих колекціонувань.
- Автографи збирають лю
ди різного віку, різних
професій і різних уподо
бань. Ось, наприклад, су
сід мій Автипепко (ми жи
вемо на дев’ятому повер
сі) притягнув у свою квар
тиру кам’яну брилу з чу
дернацьким карбуванням і
-запевняє всіх, що не спра
ва рук неандертальця. Лі-

кар Косяк відпиляв від ду
ба сучок з художнім різбленням закоханого «Пе
тя + Марина = /Іюбов».
Професор історії Фартушияк колекціонує підписи
студентів, яким він ста
вить незадовільні оцінки
на іспитах. І треба сказа
ти, що його колекція швид
ко поновлюється.
Студенти під час сесії
бігають за автографами !
викладачів з заліковими .
книжками, а «літуй» Ёла- '
сюк з трудовою книжкою
з однієї роботи на іншу.
А я колекціоную автогра
фи різних видань на го
норарних квитанціях.

А. УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
Ритмічна гімнастика. 10.60-А
Доброго вам здоров'я. 11.20
— Фільм-концерт. 11.45 —
Телефільм «Роздум, про кад
ку». 12.00 — Призначається
побачення. 12.30 — «Чарів
ний фургон». Лялькова ви
става,-4 3.20 — Новини. 13.35
— Неспокійні серця. 14.20
— Наука і час. 14.50 —
Фільм-концерт. 15.15 — Між
народна студія УТ. 15.45 —
Концерт. 10.35 — Художній
телефільм для дітей. «ГумГам.». 17.45 — Сатиричний
об’єктив. 18.15 — Концерт.
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна
камера.
19.30 — Концерт*.
20.20 — Світ поезії. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Водій автобуса^
1 серія.
22.40 — Новиїв
23.05 — Художня гімнасті^
на. Республіканський турнір
на призи газети -Молода
гвардія».

Володимир ХАЛЯВА.

м. Кіровоград.

РЕШЕТО Брехня! —
ПРИСТОСУВАВСЯ
.Bin теми для пастелей
Про пустелі
Черпав зі стелі,
Лежачи в постелі.

БРЕХНЯ
— Ну Л люд пішов!
Як можна дорікати,
Що я живу
На батькову зарплату?

У груди бив себе €гор. —
Та_ж я живу
На... пенсію його!

ТЕРПЛЯЧИЙ
Прокинувсь..
„
Умився.
Вдягнувся.
Поснідав.
І став терпеливо
Чекати обіду.
Борис СЛЮСАР.

м. Світловодськ.

А ЦТ (II програма)

висівки

Антиалкоголізми
□ Закон
збереження
П Біла гарячкр — темздоров я: не гП'ЗГТи у пляш на пляма на репутації лю
ку.
дини.
□ Діагноз терапевта: у
□ Після трьох склянок
серці перепої.
горілки
заблукав у трьох
□ Навіть у солідних
соснах.
спиртних напоїв — підмо
чена репутація.
Юрій РИЬНИКОЕ.

Руса носа де пояса...

тецтва. ЗО. Держава в Аф
риці. 31. ВИД Транспорту.
32. Грошова одиниця Юго
славії. 33. Лабораторна по
пічна багаторічна
росли судина. 34. Спортивне това
на. 8. Фізична
величи риство.
По ЕСртиналі: 1. Україн
на. 9. Одяг у древніх греків.
радянський
поет.
10. Радянський кіноактор і ський
режисер. 11. Озеро в Цент 2. Двочлен. 3. Сорт слив.
ральних Андах. 12. Древ- 4. Ріка в Африці. 6. Серед
ньогрецький
скульптор. ньовічний філософ. 7. Штуч
камінь.
15. Пам’ятник, кам’яна спо ний дорогоцінний
руда у вигляді
чотири 8. Супутник Сатурна. 13. До
гранного стовпа. 17. Роман, рогоцінний метал. 14. Зма
Г. Флобера. 19. Гігантський гання з бігу на довгі ди
скат. 20. Кондитерський ви станції. 16. Різновид воріт.
ріб.
23. Російський поет, 18. Папка для поштового
драматург, академік. 24. Ос паперу. 21. Вид мистецтва.
трів в Індійському океані. 22. Змагання. 23. Вулкан на
28. Вид образотворчого мис- Гавайях. 25. Яскрава зірка в
сузір’ї Ерідана. 26. Столиця
держави е Європі. 27. Ав
стралійська ящірка. 29. Ек
зотична тварина.

КОНКУРС «ЕРУДИТ»
Запропонований у першо
му турі кросворд «Анагра/ла», на думку багатьох еру
дитів,
вияеився
занадто
легким. Але й хитрим. Ска
жімо, на окремі питання
можна було дати аж три
відповіді: варан — навар,—
Варна, та Еписувалися в клі
тинки тільки перші дві. Пра
вильними виявилися еаріанти карат — катар, мастак
— Маскат, а ось тантал —
атлант — ні.
Ерудитів, безперечно, ці
кавить розподіл місць за
очками. НазиЕаєл'.о спершу,
всупереч традиції, аутсай
дерів: Н. Ковалик (Долинський район) — 23 очка,
С. Каплунов (Мала Виска)—
25. Лідерів, тобто тих, хто
набрав максимум очок (36).
— більше двадцяти! Серед
них І. Чорнсіван (Кірово
град), Н. Стрілецька (Олек
сандрія), 1. Довгий (ОнуфріТвський район) та інші. Реш
та учасників набрали від
29 до 35 очок, тобто мають
чудові шанси на високі міс
ця і далі. Автор «Анаграми»
В. Нечипоренко
одержує
72 очка.
У кількох листах є запи
тання про вимоги до скла
дання кросворде. Старай
теся придумувати кросвор
ди невеликі, не тематичні,
намагайтеся, щоб питання
до них були якомога корот
шими. Кросворди виконуйте

чорною тушшю на білому
цупкому папері.
Заодно кілька слів про
оформлення відповідей. За
номерами питань пишіть їх
у стоепчик. Присилати за
певнені кросворди, вирізані
з газети — зайєе.
Кросворди плануємо вмі
щувати щомісяця. Відповіді
на кросворд другого туру
мм псбинні одержати до 16
листопада.

КРОСВОРД
Гїо горизонталі: 5.

Тро-

Склав С. МАРУТОВСБК.ИЙ.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
«АНАГРАМА», ВМІЩЕНИЙ
У «МК» ЗА 17 ВЕРЕСНЯ
Пс горизонталі. 5. Акорд.
6. Варан. 9. Аскет. 11. Кор
вет. 12. Мастак. 1-5. Торс.
17.
Бобслей.
18. ’ Трак.
19. Кордон. 20. Драька.
24.
Ложа.
25, Ракетка.
26. Арат. 29. Деталь. ЗО. Мо
рока. 31. Спорт. 33. Тавро.
34. Трава.
По вертикалі. 1. Скелет.
2. Арка. 3. Кант. 4. Тантал.
7. Окраса. 8. Донор. 10. Ка
рат. 13. Шоколад, 14. Мет
рика. 16. Смола. 18. Такса.
21.
Тотем.
22. Сектор.23. Ланка. 27. Клапан. 28. Го
лова. 31. Серп. 32. Тура.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Яуначарського, 16.

На украинском языке.

ВИ 02709.

Обсяг 0.5 друк. арк.

8.00 — Гімнастика. 8.15 -7.
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Документальний те
лефільм.
9.05 — Ранкова
пошта. 9.35 — Програма
Свердловського телебачен
ня. 10.50 — Наш сад. 11.20—Клуб мандрівників. 12.20 •=&
Телефільм «Лібся». 13.30 «£
Стадіон для всіх. 14.00 •*?'
«Вогнева ви людина». Доку2
ментальний телефільм про
життя і творчість К. Чукот
ського. 15.05 — «М. Глілка'.Романси».
Фільм-концерт.
16.15 — Телефільм «Четвер
тий тато». 16.50 — «Генерал
Фотоетюд С. ФЕН ЕННА.
Карбишев».
Науково-попу
лярний фільм. 17.05 — Кон
церт Державного оркестру
народних інструментів БРСР.
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ім. І. Жиновича. 17.35 *4'
Міжнародні змагання з вело
болу, 18.00 — «Фестивалі.;.Конкурси...
Концерти...»’.
19.10 — Реклама. 19.15 -А.
Здоров’я. 20.00 — Вечірня
ЦТ (І програма)
казка. 20.15 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Чолові
8.00 — -Час». 8.35 — Кон ки.
Жальгіріс» — «Спар
церт народного ансамблю так» (Ленінград). 21.00 -~
танцю «Орга» Палацу куль •Час».
21.35 — Телефільм
тури ім. В. І. Леніна. 9.05 — • Олег та Лина». 22.50 — НбАБВГДейка. 9.35 — Товари, гини.

«МОЛОДИЙ
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об’єктивні звіти про гру нашої найго- <■
повнішої футбольної команди «Зір- (і
Ка», це — НОВИНИ СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ
області. Цікаві поради в газеті знайдуть молоді господині. На ерудитів
чекають кросворди, вікторини, конкурси... Гострять свої пера сатирики,
гумористи, прихильники дотепного
слова.
Шановним читачу І Для того, аби
тобі не було скучно після напружєного трудового дня, якщо в тебе часго виникає бажання поспілкуватись Із
кимось, коли ти хочеш придбати собі вірного товариша — ПЕРЕДПЛАТНІ
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