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ПРИЙМАЙ, ВІТЧИЗНО рр--ТО^ГТОПНЬ“0 «С0М0'Л!>СЬКО ’ молодіжній КОМІ/ • И бригаді колгоспу «Зоря йон^н,3му>> ИовоаРхангельського ра« .. УпШ(у очолюе Герой Соціалістичну™ пРаЛІЛ?СИЛЬ МотоРний, Збира. ° 55 і більше центнерів пшениці з гектара.
В кузов 11ВантЗЖНПгЄ 30Л0Т0> зерно рлено ллється 

повторний запах аЖН%? автомобіля, у пшениці не- 
цем... вона пахне вітром, дощем, сон«
ліЛд^ть^наппям'у иТ” 33 °Д'<им, наче в морі кораб- 
Сонце хилиться СПТЬ ‘обмолочують одночасно,
спадає. итьсл до заходу. Але робоче напруження не 

цінуют'ь кХ інтерв’ю. Коротке, — механізатори 
моіорйииТлину погожого «ня-

і техніипарл<,„ бу° важким! зливи. Але люди й 
ітмв,НдЦі Оули наготові. Випогодилось — І дев’ять 

и«И,^. РУШИЛИ в попе. В перші дні збирали длле- 
Ия,.НЛ- площі і мали по 55 центнерів пшениці,
комоаинери, шофери, всі механізатори прагнуть за
вершити жнива за 8 робочих днів.

А. КРЯТЕНКО.с. Іванівна Новоархангсльського району.
Фоторепортаж із бригади Героя Соціалістичної 

Праці В. І. Моторного буде опубліковано в наступ
ному номері нашої газети.

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! Рік оидання ХЮ

ВОНИ СЬОГОДНІ
ПЕРШІ

Лг

і

ого обкому лксма

ВАСИЛЬ МУЗОФАРОВ 
колгоспу Імені Енгель- 

і Олександрійського

СМЕТАНА з 
імені XXI з’їз- 
Бсбрикецького 

гектарів,

З І
са 
району — 118 гектарів, 
4111 центнерів зерна.

АНАТОЛІЙ КОСТЕНКО 
з колгоспу імені 50-річчя 
Жовтня Петрівського ра
йону — скосив на звал 
33,8 гектара — на пряму 
— 91.5 гектара, намоло
тив 3753 центнери зерна.

РОВ з колгоспу імені 
Петровського Устинів- 
ського району — 169,5 
гектара, 4996,5 центнера 
зерна.

ГРИГОРІЙ ІВАЩЕНКО 
з колгоспу імені Улья
нова Новгородкіяського 
району — 119 гектарі», 
4876 центнерів зерна.

МИКОЛА ШУЛЬГА З 
колгоспу імені Ульяно
ва Ковг ОрОДНІБСЬКОГО 
району — 118 гектарів, 
4735 центнерів зерна.

ГРИГОРІЙ ГОЛОБО- 
РОДЬКО з колгоспу 
«Пам’ять Леніна» Мало- 
висківського району — 
140 гектарів, 459и цент
нерів зерна.

ВІТАЛІЙ КУДЕЛЕНКО 
з колгоспу імені Фрунзе 
Компаніївського району 
— 173 гектари, 4421 цент
нер зерна.

ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 
з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринець- 
кого району — 180 гек
тарів, 6539 центнерів 
зерна.

БОРИС 
колгоспу 
ЛУ КПРС 
району — 149 
5454 центнери зерна.

ВОЛОДИМИР ГРАЖ
ДА» з колгоспу «Росія» 
Маловисківського райо
ну — 133 гектари, 5033 
центнери зерна.

ОЛЕКСАНДР ПИЛИ
ПЕНКО з колгоспу «Зо
ря комунізму» Бобри- 
нецького району — 175 
гектарів, 5402 центнери 
зерна.

ОЛЕКСАНДР КУШНІ-

1971 р.
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СТЕЖИНА 
ДО СЕРДЕЦЬ
ГГАЯ ЗУПИНИЛАСЬ перед замкненими 

дверима власної хати. «Чому ж влас
ної? — запитала себе. — Чому я думаю: 
власної? Адже міську квартиру ніхто не 
вважає власного». Вона відійшла од две
рей, оглянула неоштукатурений, з чер
воної цегли будиночок, такий же хлівець,

С? і вже думку з питання «моє чи не моє» 
самії перескочили на докучливі буденні 
сгірапй.1 Там вибілити, вифарбувати, де
інде просто прибрати. У хаті, знала, не-

(Закінчення па 2-й стор.).

ГОЛОС
РАДУ«

Це треті мої жнива. 
Вдруге вийшли на хлібну 
ниву разом з Анатолієм 
Бурлакою. Добре підго
тували свій СК-4. Адже 
нинішні жнива особливі.

Вони зададуть тон на ціле п ятиріччя. 
Й тому ми з Анатолієм взяли підви
щені соціалістичні зобов язання: 
рішили разом з усіма 
колгоспу 
робочих

Перші 
чималий 
<_.Якщо 
цьому клині, поки навантажать маши
ну зерном, пройдеш з початку й до 
кінця гонів, а зараз, скосивши такий 
же відрізом, навантажували дві ма
шини. Кожен гектар на цій площі 
видав по 50 центнерів зерна.

Змагаємось ми з •гимсомольсько- 
молодіжним екіпажем комбайнера 
Василя Чирки. Це змагання допома
гає нам показати високі результати у 
боротьбі за приз газети «Молодий 
комунар» «Кращому молодому жен
цю Кіровоградщини».

Комсомолець Віталій БУРЛАКА, 
комбайнер.

ви- 
хліборобами 

закінчити жнива за десять 
днів.
дні радують. Скосили вже 
клин озимої пшениці, 
минулого року, бувало, на

Починаючи жчива, я зобов’я- в 
зався перекрити минулорічний 
свій здобуток: скосити 150 гек- в районі серед молодих 
тарів та видати з бункера 4500 
центнерів зернових. Дощі част
ково притримали темпи робіт, 
але на сьогоднішній день маю 
128 гектарів підібраних коло
сових та намолотив 4700 цент
нерів хліба. Кожний гектар ви
дає на 8 центнерів зерна біль
ше, ніж торік. Парові ділянки

1 З СУДАНУ надходять тривожні 
ж повідомлення, які свідчать про 

масові арешти комуністів та ін
ших суданських патріотів. Скрізь 
організуються облави і обшуки з 
метою виявлення й арешту кому
ністів та інших демократів. Військові 
трибунали виносять суворі вироки сот
ням ні в чому не винних людей. Ряд 
комуністів та інших патріотів засудже
но до страти, деякі смертні вироки вже 
виконано. Розправа над патріотами краї
ни супроводиться істеричною антикому
ністичною кампанією.

В опублікованій заяві ТАРС говори
ться, що всі радянські люди, які глибо
ко симпатизують дружньому судансько
му народові, з тривогою стежать за роз
витком подій у цій країні. Разом із сві
товою прогресивною громадськістю во
ни висловлюють надію на те, ще керів
ництво Судану усвідомить небезпечність 
шляху, на який воно штовхає країну,

нас
Мій здобуток — найкращий 

( жен
ців. Нещодавно перший секре
тар РК ЛКСМУ Георгій Сімбаба 
вручив нашому екіпажу пере
хідний Червоний і 
перник по змаганню 
Головецький 
але сказав, 
ПОСТуПИТоСЯ. 
ставав по 
центнери.

вимпел. Су- 
Микола 

поздоровив нас, 
що першістю не 

До цього він від- 
обмолоту на 34

І ось новина: Микола з по
мічником Сергієм Наторним 
еб'гнали нас. Перший рік ком
сомолець за штурвалом ком
байна, але бачу, що досвіду І 
сумління —• йому не позичати. 
Суперник не з легких. Тому 
ефективно використовую нож
ну хвилину, щоб утримати на
городу.

Леонід РАЛЬКО, 
комбайнер колгоспу «Росія». 
Маловиекіпсиного району.

Проти терору в Судані
небезпечність нинішньої обстановки для 
самої долі Суданської національно-де
мократичної революції і знайде в собі 
сили повернутися на шлях зміцнений 
єдності всіх національних патріотичних 
сил,

Із заявою протесту проти репресій в 
Судані виступила Всесоюзна Центральна 
Рада профспілок. З почуттям болю 4 
обурення, говориться в заяві ВЦРПС, 
радянські трудящі сприйняли трагічну 
Звістку г.ро розправу суданських влас
тей над видатним громадським діячем, 
генеральним секретарем Федерації 
робітничих профспілок Судану і віце- 
голоаою Всесвітньої федерації проф
спілок, лауреатом міжнародної Ленін-

ської премії «За зміцнення миру між 
народами» товаришем Шафіа Ахмедом 
Аш-Шейхом.

Від імені мільйонів робітників і служ
бовців Радянського Союзу ВЦРПС гнів
но засуджує страту товариша Шафіа 
Ахмеда Аш-Шейха, вимагає припинити 
переслідування профспілкових керівни
ків і активчтів у Судані.

У Радянській країні проходчть мітин
ги трудящих, учасники яких одностайно 
вимагають припинення 
патріотами в Судані.

Як повідомляють------ кореспонденти
ТАРС, рішучий протест проти репресій 
в Судані висловлює прогоесивне гро
мадськість багатьох країн світу.

ПАРС).
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ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ 
ДЕВ’ЯТОЇ П ’ЯТИРІЧКИ

ЗАВТРА

Трудящі Радянської Украї
ни, втілюючи в життя рі
шення XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з їзду КП України, 
розгорнули соціалістичне 
змагання за дострокове ви
конання плану першого ро
ку дев ятої п’ятирічки і до
билися в минулому півріч
чі дальших успіхів у роз
витку народного господар
ства, піднесенні добробуту 
та культурного рівня життя 
народу. Про це говориться 
в повідомленні ЦСУ УРСР 
про підсумки виконання 
Державного плану розвитку 
народного господарства Ук
раїнської PCP в першому 
півріччі 1971 року.

У промисловості "Ті і в річ
ний план реалізації продук
ції і випуску більшості най
важливіших видів виробів 
перевиконано. !

Колгоспи і радгоспи рес
публіки, відзначається у по
відомленні ЦСУ, організо
вано провели весняні польо
ві роботи. План сівби ярих 
культур, встановлений гос
подарствами, перевиконано, 
більше, ніж намічалося, по
сіяно кукурудзи на зерно,

гречки, рису, 
картоплі, овочів 
культур. Посівні 
сільськогосподарських куль
тур у республіці становили 
32,9 мільйона гектарів.

Тривало зростання вироб
ництва продуктів тварин
ництва. Порівняно з першим 
півріччям минулого року в 
колгоспах і радгоспах ви
роблено м’яса більше на З 
проценти, в тому числі сви
нини — на 21 процент і 
м’яса птиці — на 18 про
центів, яєць — на 14 про
центів.

На виконання директив 
XXIV з’їзду КПРС по п’я
тирічному плану почалося 
проведення заходів по під
вищенню заробітної плати 
робітникам і службовцям.

Піврічний план державно
го і кооперативного житло
вого будівництва в цілому 
по республіці перевикона
но.

Загальна чисельність на
селення Української PCP на 
1 липня цього року стано
вила 47,7 мільйона чоловік.

(РАТАУ)

соняшнику, 
та інших 

площі всіх

Колектив станції підтверджує високе звання — 
комуністичного. В цьому чимала заслуга і чергової 
Ольги Семеновой Вона горда:з того, що. піврічний 
план навантаження вагонів викопано на 114, ви
вантаження — на 103 проценти, скорочено простій 
вагонів під однією ваитажно-розвантажуг.альноіб 
операцією на 0,8 години проти норми, чгм зеко
номлено 170 вагонів для перевезення вантажів.

/7« малюнку: чергова по станції Капітанівка 
Новоміїргородського району Ольга СЕМЕНОВА. 

Малюнок і тенет В. ШУЛЬГИ.

Капітанівка

ХАЗЯЇ
СТАЛЕВИХ ДОРІГ

Майже півтораста членне ВЛКСМ працюють в 
комсомольсько-молодіжній колоні -нам ямського 
локомотивного де-то. В традиції колективу - 
визначним подіям готувати трудові подарунки. До 
свого свята — Всесоюзного Дня залізничника 
члени передової в дето колони провели 187 важ
ковагових поїздів. Це значить, що перевезено по
над план 86200 тонн народногосподарських ван
тажів їздять тут не лише з зипередженям графі
ків, а й економно. Від початку року Члени колони 
заощадили 211349 кіловат-годин електроенергії.

Заспівузачами'-швидкісних перевозен є колек
тиві стали комуністи і комсомольці. Керівник 
комсомольсько-молодіжної колони депо, кому
ніст Микола Тимофеев на своєму рахунку має 
17 важковагових поїздів, 10800 тонн надпланово 
перевезених народногосподарських товарів і 17 
тисяч кіловат-годин електроенергії.

Напружені дні зараз і у комсомольців та моло
ді станції Знам’янка. Літо для залізничника це 
і велика армія відпускників, яких треба вчасно 
доставити до місць відпочинку, це і перевантаже
ність товарних составів — йде хліб нового вро
жаю. Комсомольсько-молодіжний колектив стан
ції, очолюваний молодим комуністом Володими- 
рога Вологуєм, зустрічає своє свято з високими 
показниками в труді. Вагонооборот тут виконано 
на 102,8 процента, формування составів на гірці 
па 105,4 процента. В числі тих, хто виборював пе
ремогу, черговий оператор техконтори Віра 
Самброс, башмачник Микола Гііскарьов, сигналіст 
Володимир Максименко.

(Закінчення. Початок див. на 1 стор.). 

ма зразкового порядку, бо розпочала 
ремонт і, не закінчивши, замкнула квар
тиру та уже дві доби й не навідувалась 
до неї. Днює на фермі, ночує у матері. 
Відчиняючи двері, міркувала, чи зможе 
сама пересунути шафу — під блискучим 
лаком шафа здається зовсім легень
кою. . .

Порядкування у кімнатах не приносило 
задоволення, і 'Гал міняла про ті хвилини, 
коли вони удвох переставлятимуть полі
ровані. меблі, вишукуючи найліпший ва
ріант. Взяла н руки віник, а побачила 
Ай-Петрі. Засміялася... Крим. Крим! Туди 
вона ладна помчати першої-ліпшої миті, 
І відстань до Криму'здається чайкорот- 
шою у світі, бо там несе військогу служ
бу колгоспний зоотехнік, а її чоловік 
Валентин Пащенко.

Мела, мила. На годинник поглядала, 
Зраділа, коли повернуло на п'яту по обі
ді. О п'ятій Таїса Пащенко буде на засі
данні як член виконкому Зеленівс.кої 
сільської Ради, а увечері знову стане в 
тій .ролі, в якій найбільшо звикли бачити 
комсомолку, — на посту завідуючої 
фермою колгоспу імені Тельмана. Лише 
на мить зупинилась коло маків під ха
тою і хутко пішла широкою вулицею. 
Середнього зросту, русява. Акуратна 
зачіска. Зелене шерстяне плаття, легкий 
плащ — після дощу прохолодно. Гумові 
чобітки — знову ж гаки винуватий дощ. 
Стріла свого безпосереднього начальни
ка, бригадира першої комплексної брига
ди Івана Матароаича Целуйка. Зупини
лись, заговорили. Бачу, надто посерйоз
нішала Таїса. людина життєрадісна, весе
лої вдачі. Значить, г.ро болюче загово
рили, про корми. А може й не про кор- 
а>и. Мало хіба клопоту у неї? Вона ж іще 
пропагандист в гуртку комсомольської 
пслітосаіти, а оце якраз і комплектується 
гурток.

ХТО ТРУД свій вкладає в сільське гос
подарство, той не мріє про блажен

ство у спокої. Інакше він швидко повер- 
й гається від полів і ферм шукати іншої 
’І ДОЛІ. Знала, знала це випускниця зоотех-

нічного факультету Білоцерківського ін
ституту сільського господарства Відала, 
яку відповідальність бере на себе, по
годжуючись на пропозицію очолити рід- 
годівельну ферму, де зараз близько 
двох з половиною тисяч голів великої 
рогатої худоби.

На другому тижні завідування фермою 
Таїса переважуєала худобу. Операція, 
уоч і громіздка, однак простіша гростої, 
і те, що сталось, було несподіванкою.

— Як моя худібка, Таю? — підійшла 
уже немолода нідгодіве льниця Марія Ва-

плекають, люди плани виконують, люди 
м’ясо державі дають.

З іншого боку поглянула на випадок. 
Грами... Ні, не лише грами, не лише кар
бованці до заробітку — то й престиж 
бувалої колгоспниці, котра немало по
працювала з певністю, що матиме кра
щий успіх. Так хотілося кращого. Не
вдовзі Марію Андріївну просели на 
г.енсію, вона й молода завідуюча зали
шилися друзями.

Вмзв.гіги, доводити, переконувати — 
легше, і значно важкою виявита-

СТЕЖИНА
ДО СЕРДЕЦЬ

Теяята, 
приріст 

гарний.

ракута.
— Не дуже. Маріє Андріївна, — відпо

віла завідуюча.
— Чого б то не дуже, доню? 

слава богу, доправилися. бичу, 
гарний має бути.

— П'ятсот грамів — це ще не 
В інших тисяча є.

— П'ятсот?! Неправда! — відрізала від- 
годіветьипцт з такою силою певноеіі, що 
Таїса не знайшлася на якесь заперечен
ня. їй, завідуючій не вірять чи вазі? Чи 
це реакція на молодість? Образливо. До
водила жінці, показувала результати зва
жування — дарма, на своєму стоїть: не
правда 1 неправда.

— Добре, Маріє Андріївно, завтра пе
ревіримо.

— Атож, переяір, бо не може такого 
• бути.

Наступного дня переважила худобу в 
присутності члена ревізійної комісії. По
милки не було. Відгодівепьниця попроха
ла вибачення, і конфлікт вичерпався. 
Тільки образа від невіри ще довго сиді
ла а душі. Проте, на люди не виривалась. 
Тут вперше Таїса задумалась глибоко: 
що головне в її роботі — люди чи зоо
технія? Люди тую худобу дог/вдають,

ся позиція принциповості, безком
промісності. коли необхідно засто
сувати владу. Тая пригадує переатеста
цію тнариипиків («справжній екзамен 
влаштували!») і черговий конфлікт в 
зв'язку з нею. Тільки одній відіодіьель- 
і'иці з першої, найбільшої а колгоспі 
ферми, не присвоїли розряду. Настсяла 
на тому сама завідуюча: відгодівельниця 
часто порушувала дисципліну.

— Я покидаю ферму. — заявила обра
жена тваринниця.

— Нерозсудливо чините. — заперечи
ла Тая. — Розряд від вас залежить. Одер
жите його, як станете працювати краще. 
Одним словом, не рекомендую... Би одна
ково до нас повернетесь, тільки стаж пе
рервете.

Тая співчувала відгодівельниці, десь у 
глибинах серця затаївся й жаль. Але не 
л-огла по-іншому, не мала прааа. Обо
в'язок — важка річ, особливо обов’язок 
неприємний. Вірила, що сувора прав
да — найкращий засіб виховання. І щи
ро зраділа, коли «втікачка» повернулася 
до свого колективу, до своєї праці. Вона 
знову на фермі, без розряду працює. 
А люди? Не засудили завідуючої, не до
рікнули: з плеча рубаєш, дівчино? Бо їм

не треба поблажок, бо в них єди іий 
критерій взаємостосунків між керівни
ками і підлеглими: справедливість.
ОДАЄТЬСЯ трохи дивним, що саме че- 
*-* рез суперечки, непоодинокі конфлік

ти осе біл&ше й більше наближалася до 
людей комсомолка Тая. НапоЧатку вона 
жахалась будь-якого невдоволення се-: 
ред відгодівельників, але згодом глиб-, 
ше зрозуміла характер колгоспник і#.І 
У суперечках, сутичках люди вивчали її, 
і коли витримала перевірку, визнали' 
остаточно й беззастережно.

Якось, в час обідньої годівлі, завідую
ча застала на фермі спражнісінький скан
дал. Замість роздавати худобі корми, 
відгодізельниці зібралися з гурт, і ніхто 
й не думав братися за роботу.

— В чому справа? — тамуючи тривогу., 
запитала Таїса.

— Хаіі віч скаже. — показували жінки 
на Таїного помічника; — Хай скаже, ян 
ділить корми.

— Як же він ділить?
— Як-небудь. На око. Йому байдужі' 

продуктивність, проценти.
Тая полегшено засміялась, сама взяла

ся за те, що виявилось не під силу по
мічникові. їй підкорились без жодних 
заперечень, і до серця прилинула тепла 
хвиля. Вона пригадала горезвісне зважу
вання,і мало не в голос промовила; на
решті...

Повірили у неї й керівники господар
ства. Вона знає це. І думає про це кожен 
раз, як тільки переступає поріг хати.

Моя хата чи не моя? Чому ж мвє бути 
власною? Хіба тому, що користується 
колгоспною квартирою безкоштовно? Чи 
це сила традиції села, де звикли до пра
вила: хата у кожного своя?

Дарма, при бажанні виплатить вартість 
будівлі. Хай лишень чоловік поверне
ться.

— Зрештою, яке 
сказала сама собі, 
шись перед трюмо.

це має значення, — 
в роздумі зупинив-

I. БЕЗДІТНИЙ.
Компаніївськпи район, 
с Мар’їйа.

РЕЙСИ степової пісні
□ А ПОЛЯХ, на гонах та до- 
1 1 рогах Олексан арійсько
го району пульсує жнивний 
струм. Стрекочуть номбай- 
ни, польовими дорогами 
здіймають куряву автома
шини, досгазляючи зерно но 
гін, напружено гудуть авто
поїзди. що вззуть його на 
хлібоприймальні пункти.

Жнива — то косовиця і 
для нультармійців. На кол
госпних дорогах ззраз мож
на часто побачити низну ав
томобілів. яка везе жнива
рям хоч І норо гний, але та
кий необхідний відпочинок. 
То — агітпоїзд Олександрін-

сьного районного Будинку 
культури.

В його складі — агітма- 
шині, автолавка з промис
ловими та продовольчими 
товарами, автомобіль побу
тового обслуговування. З по
чатку жнив агітпоїзд зробив 
близько 10 рейсів. В кол
госпах «Україна», «Кому
нар», «Ленінським шляхом» 
та інші механізатори про
слухали лекції «Основні пи
тання економічної політи
ки паотії ні сучасному 
етапі >, «Про підсумки робо
ти. XXIV з’їзду КПРС та зав
дання районної партійно’

організації», дивились кон
церти агітбригади. Гаряче 
аплодують глядачі виконав
цям гумористичного тан
цю Сашку Недвизі і Петру 
Варченну, Вірі Віленко та 
Тамарі Біляновій, що май
стерно виконують сатирич
ні сценки, зачаровано слу
хають жіночий вокальний 
квартет Катерини Ланкової. 
Валентини Нравцової, Тамі
ли Скорин та Тамари Біля- новог.

М. ВІДЕНКО.
Олександрійський район.

війну було розгромлено 22°ніГ\іецькі дивізії б1ЛЯ СТ1Н якого 5 в--ти-су Вітчизняну 
няжьЯЙ в£иЖ° неявно. під-
центр. Тут є оперний театр, консе^ культурний

воно

На з в і м к у: центральна частина Волгограда.
___________  Фот<> С. ГОЛУБЄаД. (АПН).
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ТГЕ, що людина надзвичайно склад- 
•*• на, не погребує доведення хоча б 
тому, що все зроблене нею — витвір 
найвищої складності, і не лише холод
ного аналітичного розуму, а й великих 
людських почуттів, фантазії. Ге, що з 
першого погляду залишає враження 
всебічної ясності і зовнішньої просто
ти, приводить до помилкової ОЦІНКИ 
самої людини. Призводить до конф-

Авт'ори сценарію О. Гельман та 
Т. Калецька ставлять своїм завданням 
прослідкувати народження самосвідо
мості робітників. Боротьбу з самими 
собою. Зафіксувати всю її складність.

Пристосовузання до «простоти» і 
«недалекості» сьогоднішнього робіт
ника відкрило лише власну відсталість 
і недалекоглядність самого керівни
ка. Коваленков залишається на самоті
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ВЛАСНУ ГІДНІСТЬ
ПРО ФІЛЬМ «НІЧНА ЗМІНА»
ліктів, один з яких знайшов художнє 
відображення у кінофільмі «Нічна 
зміна», знятого на кіностудії «Лен- 
фільм».

В арсеналі одного з керівників бу
дівництва єдиний метод заохочення 
робітників — гроші. Міряючи сьо
годнішню людину віджилими мірками, 
Коваленноа впевнений в тому, що го
ловна потреба робітника — карбова
нець. Записуючи один рейс за два, 
він схиляє на свій бік кількох водіїв. 
1 ті, замість того, щоб везти розчин на 
будівництво котловану великої будо- 
еи, повернуть кермо в протилежний 
бік — на будівництво житлового бу
динку, В глибині свідомості водії 
розуміють негідність свого вчинку, 
хоча б тому, що намагаються янось 
виправдати себе. Але ховають власну 
совість за пеленою байдужості.

зі своєю філософією примітивного 
ганібратства.

Згадане — лише епізод на тлі більш 
широкого розгалуження подій.

Автори фільму показали психоло
гічний вир пристрастей, контрастуючи 
світ Коваленкоза і молодого диспет
чера Євгена Грибова. Відданий будів
ництву, чесний, принциповий і відкри
тий, Євген розуміє підлість вчиьку 
свого «колеги». Але Євген ще не ви
зрів до кінця як організатор, не зав
жди уміє переконувати інших. Це 
уміння приходить з досвідом.

Колоритною постаттю у фільмі є 
бригадир бетонників Пономарьов — 
«дід», як любовно назизають його ро

бітники. В цій ролі знявся народний 
артист СРСР Юрій Толубеев. Старий 
робітник — совість І честь колективу. 
Т) ЧОМУ полягає формування люд- 

ської свідомості? Мабуть, у зро
станні і розширенні виднокругу З 
життя. Буття людське весь час спря
моване по лінії висхідній. До якого’ж 
берега прилучилися згадані вже водії? 
Якщо гозорити образно, го до берега 
вищого, хоч і більш недоступного 
своєю стрімкою крутизною.

Вийшоаши на нього, охоплюєш не
бачене з пологого схилу, де залишаю
ться користолюбці коваленкови.

Творці фільму не зупинилися лише 
на темі виробничій. Врешті, це було б 
однобічно і не відповідало б в життє
вій правді. Герої живуть повсякден
ним, активним життям. Кохання Євге
на і Наді ускладнюється тим, що вона 
сдружена. В неї син. Боротьба між 
обов'язком матері і знайденим 
справжнім коханням передано кадра
ми реалістичними, психологічно міст
кими.

Проте намагання конфлікт особистий 
і виробничий втиснути в класицистич
ні рамки однієї доби, призводить до 
небажаної поспішності в розвитку 
сюжету. А це, в свою чергу, до 
«блискавичного» розв’язання конфлік
ту особистого. Герої фільму пряму
ють від простоти — жити для себе до 
складності — відповідальності перед 
колеттивом, перед пласною робітни
чою гідністю. З цієї точки зору кіно
стрічка є цікавим штрихом до порт
рету сучасного молодого робітника.

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.

Вічний МІМЦІОМР
В педінституті — ношена:
— О шостій — концерт хорової капели.
Дехто вже почав дивуватись:
— Як же це: студечти поїхали з міста в склад! буді

вельних загонів, то хто ж співатиме?
А інші стверджували: в хорі — більше як дев'яносто 

чоловік.
Справді, ввечері до актового залу інституту заГппла 

велика група хористів. Але тут знову хтось дивувазея. 
Бо перед педагогами, музико знавцями міста була не са
модіяльна народна академічна хорова капела студентів, 
яка ось уже декілька років нагороджується дипломами 
на фестивалях самодіяльних митців. Тільки Борис Васи
льович Притула. керівник прославленого мистецького 
колективу знову стоїть перед співаками.

— Починаймо звітний койцерт академічної хорової ка
пели студентіз-заочників музично-педагогічного факуль
тету...

Натхненно прозвучав еВічн.гґі революціонер*. А полім 
пісня Леонтовнча «Козака несуть». Далі знову Леоито- 
вич — «Піють півні », «Зашуміла ліщинонька ».‘Присутніх 
в залі тішило багатоголосся і чіткий ансамбль, своєрідне

художнє забарвлення в звучанні цих складних хорових 
творів. Злагодженість, глибоку задушевність виконання 
можна було відзначити у виконанні й інших творів.

Після концерту музикознавці, кращі місцеві хормей
стери висловлювали думки, що повий мистецький колек
тив може помірятись майетерістю і з народною хоровою 
капелою інституту.’ А Борис Васильович своє:

— В першому колективі — більшість юнаків та дівчат, 
які готуються стати фізиками і математиками, філолога
ми 1 біологами. А тут — майбутні музиканти, керівники 
гуртків художньої самодіяльності, майбутні викладачі 
музучилищ. І ці люди вже мають неабияку підготовку. 
Тому.я й не побоявся включати одразу в репертуар кон
церту такі с.итадні багатоголосі хорові’твори.

А ще, готуючи програму звітного концерту, Борис При- 
тула хотів навчити своїх вихованців справжньої дири
гентської майстерності, прагнув одкрити студентам-заоч- 
ника.м таємниці хормейстерської справи.

Перед ким стояли Валентин Свиридов (керівник народ- 
ного хору села Шишісіно НовоукраТнського району). Во
лодимир Кравцов (керівник народного хору села Черво- 
нокам’яики Олександрійського району), Вячеслав Іванов 
та Микола Хлєбнікоз, які недавно створили нові хорові 
колективи г> селі Дмитрівні Знам'янського району та Кі
ровограді. Перейняти досвід молодого випуски пса Оде
ської консерваторії Б. Притули вони прагнуть вже давно. 
І Борис Васильович постарався допомогти цим та бага
тьом іншим ентузіастам. Всі вони вирішили в репертуар 
своїх хорових колективів включиш неодмінно і ТІ ПІСНІ, 
які виконувала капела студе.чтів-заочни.’іів педінституту.

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

Анатолій КЛИМЧУК

♦ • *
Сонне п’є із ранкової чаші 
Барви лісу її сріблясту росу. .
До ставка за галявою нашою 
Я в долонях свій пас грій несу. 
Відчуваю тебе зовсім близько я, — 
В біле з зеленню ти одяглась. 
Бачив диго я: клон із берізкою. 
Танцювали під місяцем вальс.
Потім в сні їх примарились лиця: 
Милувався я ними з гори...
Місяць здався мечі паляницею 
На капустяних листях хмарн і.
м. Кіровоград.

Михайло ЧЕРІІИШ

н © ога © 21
Згасло сонця ясне багаття,
Літній день в лопухах затих...
Скільки ти переміряв, батьку, ;
Чорних ріллей і стерень рудих! , '
Ти на полі душею виріс,
його щедрість ввібрав святу. •
Трьом синам наділив ти нгірість, 
Чорноброзі-сгь свою й доброту.
По війні в’сержантських погонах
Мсгрував важкий вссносій,
Грілось сонце влітку на гонах ’
Біля шрамів на спині твоїй. *
У щоденні п’янкім, робочім
Цвіт вишневий на скроні ліг, : І
І забили літа на спочин,
Непомітно сповільнивши біг.
Але знаю, шо поле батька 10 І
Не відпустить з своїх глибин.
...Згасло сонця ясне багаття, ' І
Зорі падають через тип.

ЛЮБИТЬ,
НЕ ЛЮБИТЬ

Там. де синь легкою шалію впала, 
До землі СХИЛ ЇВШИ колоски, 
Па ромашці дівчина гадала. 
Бережно зривала пелюстки.
Таємниче шепотіли губи,
А навкруг принишкли пшгшші, 
Доки слова не лишилось «любить!» 
І один пелюсточок в руці.
Личко юне залили рум’янці, 
Заснували мрії, як рої...
Тільки хлопець вечором із танців 
Проводжав додому це її.
м. Долішська.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 1 СЕРПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для дітей. (М). 
9.15 — Новини. (М), 9.30 — 
Сьогодні Всесоюзний День 
залізничника. (М). 10.00 — 
Музичний кіосн. (М). 10.30
— «Тобі, ю чість». (М). 11.10
— Наша афіша. (К). 11.15
— «За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС». «Магі
стралі дружби». (Ужго
род). 11.40 — «Все про 
^Спортлото». (К). 12.00 —
Інтербачення. Для школя
рів. «Роби з нами, роби, як 
ми, роби краще нас». (М). 
13.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. <М). 
13.30 — «Старт». (К). 14.35
— «Світ соціалізму». (М).
Кольорове телебачення. 
15.00 — Художній фільм. 
(М). 16.10 — Мультфільм.
(М). 16.30 — Клуб нінопо- 

дорожей. (М). 17.30 — Про
грама передач. (К). 17.35 — 
«Дніпро нличе». (К). 17.45
— Тележурнал «Сільські
обрії». (К). 18.15 — «Облич
чя друзів». (М). 19.15 —
Концерт, присвячений Все
союзному Дню залізнични
ка (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Худож
ній телефільм «Сагз про 
Форсайтів». 20 серія. «Без- 
можні домагання». 22.20 — 
Українське кольорове те
лебачення. Творчий вечір 
артистів Молдавського 
оперного театру. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10
— «Узбецькі мережива».
Концерт. (М). 12.00 — Ху
дожній фільм «Костянтин 
Заслояов». (К). 13.30 —
«У світі мистецтв». <М). 
1109 — «Музичні зустрі
чі». (М). 16.10 — Наша

афіша. (К). 16.15 — Кон
церт духозого оркестру 
Південно-Західної залізни
ці. (К). 16.45 — Телефільм. 
(К). 17.30 — «Трудівники
села». (М). 18.00 — Для
дітей. «Марка країни Го- 
налупи». (К). 19.10 — Ху
дожній фільм «Костянтин 
Заслонов». (К). 20.30 —
«На добраніч, діти!». (К). 
20.45 — Фільм-нонцерт.
(К) 21.55 — М. В. Гоголь 
«Повість про те, як посва
рились Іван Іванович з 
Іваном Нииифоровичем». 
Телеспектакль. (К).

ПОНЕДІЛОК, 2 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Талевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Вовчий 
острів». (К). 17.00 — Но
вини. (М). 17.10 — «Жни
ва». (Херсон). 17.20 — Ко
льорове телебачення. Для 
дітей. Мультфільм. (М).

18.00 — Телевісті. (К). 18.20 
Для дітей. «Теремок».

(Донецьк). 19.00 — Народні 
таланти. Концерт. (Ужго
род). 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. ЦСКА — 
«Динамо». (Тбілісі). В пе
рерві «За ряднами партій
них накреслень». (Кірово
град). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Худож
ній телефільм «Сага про 
Форсайтів». 21 серія. (М). 
«Позов на наклеп». 22.35 — 
«Палітра». (Львів). 23 10 —• 
Телевісті, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К), 11.10 —
Художній фільм «Волчий 
острів». (К). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.05 — Для шко
лярів «Піонеріл». (Красно
дар). 18.30 — Літературні 
читання. (М). 19.00 — Твор
чість народів світу. (М). 
19.30 — Спектакль Черні-

10.15

(Сімферо- 
Кольорове
Художній

вецького музично-драма
тичного театру ім. 0. Ко- 
билячської. В перерві —• 
«На добраніч, діти!» (КІ, 
21.45 — В ефірі «Моло
дість». Молодь і науково- 
технічний прогрес. (К).

ВІВТОРОК, З СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Для дітей. «Для кого вода 
як повітря», 
поль). 10.40 - 
телебачення. 
фільм «Длзфонс Циттеоба- 
не». (М). 11.45 — Телевіс
ті. (К). 11.55 — Художній 
фільм «Журналіст» I се
рія. (Кіровоград). 17.20 — 
Для дітей. «Сонечко». 17.40
— Телевісті. (К). 13.00 —
Програма передач. (Кіро
воград). 18.05 — Кольоро
ве телебачення. Для шко
лярів «Квіти, що ти вирос
тив». (М). 18.30 — Телена-

рис «Пробудже іня». (Кіро» 
воград). 18.40 — Телефільм 
«Бережіть хліб». (Кірово
град). 1Э.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболі. «Дйнамо» 
(К). — «Арарат». В перер
ві — «Хроніна тижня». 
(Кіровоград). 20.45 — Спі
ває НІнолаи Гяуров. (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній те
лефільм «Сага про Форсай
тів». 22 серія. «Срібна 
ложка». (М). 22.20 — Ко
льорове телебачення. Кон
церт. (М). 23 00 — Телевіс
ті. (Н).
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вмуувАЯКЯ
АБО БАЛАЧКИ

Зі НАЧИНКОЮ
Ото йдеш собі нашим оновле

ним містом, а назустріч тобі 
симпатичні хлопці й дівчата. 
Прислухаєшся до їх балачок, і 
теж стає на душі гарно, — всі 
вони, оці симпатичні молоді лю
ди, в усьому хочуть бачити чи
стоту, аби на лоні нашого жит
тя не було жодного остюка.

йдеш, усміхаєшся таким сим
патичним. Аж ось нема-нема, та 
й стрінеться тобі ЯКИЙСЬ, бризне 
чергу сяних-таких слів, і вже од 
гарного настрою й сліду нема...

1. «НА ПОХМІЛЛЯ — 
«СОНЦЕДАР»

їх — п’ятеро. Позадирали но
ги на розхиг.итану лаву в скве
рі, планують своє «бутгя».

— Значить тан, Сьома: в ме
не є трояка, в Гемби — сорок 
копійок, — мідяками. Беремо 
пляшку, сто грамів хамси і два 
бублики. На автобус не тра’ — 
своїм ходом доберемось.

— Ти — корифеи, МЛрин. Як
раз виста іить. А здамо пляшку, 
ще й на енлянку «Сонцедару» 
буде. На похмілля.

І погойдались до гастроному.
А ввечері в рідній хаті:
— Таг/ню. а що ти мені ку

пив?
— Соловейну ти мій,горобин

ну! Якби в татка було хоч де
сять копійочон, то він би тобі 
горошку доп’яв. А тан мама 
твоя дала рубчика, то я навіть 
не обідав, — членські внески 
заплатив, а додому ледве дотю
пав пішки...

Хлопчин з співчуттям диви
ться на свого татна. • А потім 
з утіхою показує йому білу мо
нету:

— Це мама, ян йшла на дру
гу зміну, мені на морозиво да
ла. Щоб я не пустував, сам 
вдома сидів.

— Ото розумник. Тільки ти ж 
горличко застудиш. Краще по

біжи, поки ще одкритий ларьок, 
та купи мені пачку «Паміру», 
А я тобі завтра солодкого пів
ника принесу.»

2. «УБОЛІВАЛЬНИКИ»
Тільки-но почаася кіножур

нал. З динаміків в голубому за
лі зринула тиха музика. Та •" 
одразу голос диктора:

Й

КОЛЕКЦІОНУЙТЕ СОВІСТЬ!
Що треба зробити, щоб одержувати систематично 

кожен помер якої-небудь газети? «Слід передплатити 
її, тобто цю газету, на цілий рік», — скажете ви. Так 
і я думав. А, виявляється, у цій думці був дуже ' 
наївною' людиною. Для того, щоб систематично 
одержувати пресу, треба, дійсно, спочатку заплатити 
гроші на’ всі річні номери газети, а потім зареєстру
ватися (і без цього не обійтись) як жертва безза
коння в «Марковому пеклі». (Добре, що є таке!). Бо, 
виявляється, жага колекціонування так охопила 
працівників 9-го міського поштового відділення, що 
вони, збивши оскому на колекціонуванні марок, ко
робок від сірників, старих гудзиків і портретів 
полеона, перейшли до колекціонування газет, 
мають одержувати передплатники. Так, у минулі ро
ки вони колекціонували мої номери газети «Кірово
градська правда» з телеграмою, а нині призбірують 
«Молодий комунар», який я передплатив на цілий 
рік. Так що мені доведеться прикуплювати в кіоскі.

Прошу зареєструвати мене в «Марковому пеклі» 
як жертву пандемії колекціонування, що охопила 
наше 9-е поштове відділення.

(Лист т. ЧИНЧЕНКА, інженера, м. Кіровоград, 
Н-Олексіївка, вул. Ушакова, 83, прочитав з рішенням, 
що згаданим працівникам пора вже приступити до 
колекціонування своєї совісті — службовець «Пек
ла» В. ЮНГА).

На
як і

УВАГА! л
ЗАПОВНІТЬ 
АНКЕТИ!

«Дороге «Маркове пек
ло»!

З проханням звертає
ться до тебе молодь ст. 
Гогованівськ. Ми хочем, 
щоб ти дало відповідь на 
одне запитання: «Де нам 
проводити вільний час?» 

Клуб наш, станційний, 
закрили ще з 1970 року, а 
молодь не має де вільний 
час проводити. Клуб нам 

вистроїли в міжколгосп
буді. На день Радянської 

Армії поставили в новому 
нлубі концерт на честь 
свята і на честь відкриття 
клубу. Вже який час про
йшов, а в клубі ще ні од
ного кіно не поставили. 
Начальник міжколгоспбу
ду говорить: «Немає в них 
червоного кутка і тому не 
ставлять кіно». То чому ж 
вони відкрили клуб? Ми 
не раз писали в район, 
бібліотека декілька днів 
працювала, а за клуб не
має що й казати. Дуже 
просимо тебе, допоможи 
нам, якщо можеш.
Молодь сг. Голованівськ».

Дорогі головаміеці! По
відомте мам, будь пасив, 
прізвище, ім’я та по бать- 
иові голови міжколгосп
буду, ім’я, по батькові і 
прізвище начальника стан
ції Голованівськ та ще 
ім'я, прізвище (по бать
кові не обов’язково) сек
ретаря вашої комсомоль
ської організації та заві
дуючого Голованівсьиим 
райвідділом культури і, 
повірте, кіно буде кожно
го дня!

Наша адреса і телефони

— Тут, на колгоспній птахо
фермі, повна автоматизація...

А на задньому кріслі: '
— -..Я теж ще не думаю же

нитись. Ще всіигну знайти 
якусь, що тільки гроші на'шуби 
вимагатиме.

Невзабарі вже кадри худож
нього кінофільму.

І знову на 
театру:

_ Ти „ипи, ВІтька?.. Та про-. ХО Л 
ниньсь не хропи... Бачиш, при
гортає? _ , • . ’І

— Іі-і... Оце то да-а!..
— Що? Хіба ти понімасш в 

цьому ділі? Інасш. А хіба так 
цілуються? Тут явне розход
ження з життям. Теж мені ще 
режисери...

Жінка не стерпіла:
— Тихіше, будь ласка. і
Якусь мить мовчали. А тоді 

Іще:— Валера, я ж н вже десь ба
чив. Ох і взгляд! Чекай, чекай, 
дай згадати. Вона, вроді, була в 
нас на фестивалі...

— От в тебе голова замакіт
рилась... Це ж Фатєєва. Ми її 
минулого тижня в черсоному 
залі роздивлялись...

— Да-а!.. В нас в Кіровограді 
таких нема. А мама каже; «До
ни волочитись будеш? ЖенисьІ».

ххх
Оце такі балачки — дрібнень

кі собі, дурістю начинені, брид
ні. Можна й уваги не звернути Ворші 
часом.

К

Редактор В. погрібний

о ппвгі но повідомлялося, чи робив 
В пресі не п'сітихітського робкоо-

па або »ип=ро;,“нням трьо. »°’Р 
креп-жоржету. У нас немае п ну

нити пасажирський поїзд. коли
Тим більше ми далися под цУ’рішила 

дізналися, що згадану сенсаці[Юі зу. 
п«и Р^^°ятиГмеХ^ Н телепанії. 

ЗнаєтЧедж,Вян це Робиться? Захотілось, ме
ні, наприклад, Щ.°б 'я й «шжу проОрші гикнув разів сорок. Я и юж? Р 
себе, думаючи тільки за.кума. 
куме! Гикаи, куме!». І там. в Орш', 
кума гатять по спині, а він есє

ГИТач оцим методом Г. О. І сак задумав 
зупинити комбайна. Тілони и Хопї-оспі 
к падгаспі «Мар амп льському», колгоспі 
«дружба» виконують та. перевиконують. 
А тут б’єшся кожного Місяця, щоб вико
нати ’ Аж зло взяло. «Зупинисо!» — ка
же собі в думці. А він пливе у пшеничне 
море. Маріампільська пшениця по 
центнерів дає, у п’ятихатщв по 39

Переключився т. Ісан на **атер!альн"„ 
метод — посередній зв язок явищ, «м 
ось води шоферам, що возять зерно на 
елеватор у Рядову, не дам — от і за 
тор. От виглядай, комбаинину, дядю Пе 
тю з далеких мадрів». Магазин --на 
ревізію з необмеженим строком; в лоток 
зачес ги тюльну, в буфет їдальні - цукер 
ни «Школьная».і спробуємо! слева-

Празда лаборанти та в,з1Рн««и 
тора напоїли водив з колгоспів «Росіїп» 
та імені Ілліча, і нині підносять джерель 
МОЇ з вілоа (хоч І носити не близько, І 
Заздрісний план т. Ісака схопив облизня, 
проте його експеримент - головою..в 
жнивну пору зупинити комбайни 
перечно увійде в історію.

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград. ,НІНО-

ЯКІ НА СМАК
ПОРОЖНІ
яйця?

САТИРИЧНО- 
ГУМОРИСТИЧНА 
СТОРІНКА № З

Л ОСЛЛЛА я в неділю чолові- 
■■ ка до магазину купити 
яєць. Вони завжди бувають в 
гастрономі самообслуговування 
«Мрія», що розташований в 
буднику № 72 по проспекту 
«Правды». Як на те, в той день 
в гастрочомі яєць не було, і 
довелось заглянути в продо
вольчий магазин № 125, що 
розташований поруч. Гам яйця 
були.

— Вони свіжі? — запитав чо
ловік продавця.

— Аякже. — відповіла та.
— Тоді, будь ласка, три де

сятки...
Продавець взяла господар

ську сітку, і заповнила її ба
жаним продуктом.

І дісталося ж від мене моєму 
легковажному чоловікові. Коли 
я почала перекладали яйця з 
холодильник, то виявила — од
не яйце зовсім порожнє,; одне 
розбите і тухле. Інші я вже не 
діставала. Занесла я цю «про
дукцію» в 125-Й магазин 1 по
просила зробити зворотний об
мін «товар — гроші». Прода
вець відмовилась взяти назад 
яйця, так само як і пояснити, 
навіщо вона відпускає зіпсова
ну продукцію. Відпускає свідо-

мо, адже порожне яйце з нор
мальним ніяк не переплутаєш. 
На згадку продавцям про цю 
покупку я залишила в магази
ні сітку з яйцями.

Після роздумів хочу, через 
«Маркове пекло» висловити 
свої побажання. Тісний, ма
ленький продовольчий магазин 
№ 125 свою роль відіграв — на 
зміну йому прийшов гастроном 
«Мрія». І було б дуже добре, 
коли б у ньому відкрили мага
зин дитячого харчування або 
овочевий. н АСТАПОВА, 

службовець.
Тов. Астапова! Ви залишили 

на згадку продавцям магазину 
№125 сітку яєць. А ми оце 
думаємо, що б і нам залиши
ти їм для пам’яті — щось тано- 
го пенельного.

щось тано-

ДУМКИ З ПРОТЯГОМ
ф) П'яницю вкусив зеле
ний змій. А він шукав 
доброго джіна!
А До музиканта при-

йшла слала. Bin забув 
про оперу 1 зацікавився 
гімнами.
А Вода буває газована, 
джерельна 1 першодже- 
рельна. Рецензенти упо
добають останню.

І

— Тату! Що ти малюш? 
—• Гроші, синку.

м. Кіровоград, вуп. ЛуначаргькогЬ, 36. 
Телефони: еідпоеідапьного секретаре—2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01157. Індекс ЛИ07.
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ПІСЛЯ ВІДВІДИН 
«МАРКОВОГО ПЕКЛА»

«ЗВУКОЗАПИС 
ЗАФІКСУВАВ»

Під таким заголовком
1 

тичної сторінки було 
друковано репліку, в якій 
йшлось про пасивність 
міського штабу народної 
дружини в питанні наве
дення порядку на дитмай
данчику парку, відпочинку 
м. Кіровограда.

Ось що повідомив секре
тар Кіровоградського МК 
ЛКСМУ Ю. Руднєв.
«Увечері, дійсно, дітям 

неможливо потрапити на 
гойдалки через деяких 
веселих «дядечків» і «тіто
чок». Міськком комсомолу 
дав вказівну комсомоль
ському оперативному шта
бу кожного вечора чергу
вати на майданчику.

в 
сатирично-гуморис- 

на-

БОЛГАРСЬКИЙ ГУМОР
БАТЬКІВСЬКА ТУРБОТА

— У доньни день народ
ження. Купимо їй букет 
троянд?

— Ні, це не прантично. 
Як на мене, то найліпше 
шинарну попільничку

Уповноважений «Пекла» на жнивах 
Пегрівському районі.

КАДРОВЕ ПИТАННЯ
Не ножем, хто має лев’я

чу гриву, посідає 
саду.

РОЗДУМИ
££ Ризиковано 
ахілесову п’яту в

його по-

шукати 
осла.

Ж ’

ф Людина знімає капелю
ха, якщо має голову.

З газети «Народна 
младєж».
Перснлад О. БАСЕНКО.

• МОЛОДОЙ КОММУВАР>. оргип Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. с, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.

З щоденника 
нашого 
знайомого

ВІША
ЖЕННЯ

У ВІЛЬШАНКУ
«1.1. цього року. Гладшаю з кожним 

днем. Що робити? Петро радить займа
тись ранковою гімнастикою. Купив ган
телі».

♦З.ІУ. Гантелі не допомагають. Треба 
спробувати біг. Як кажуть лікарі — бігом 
од Інфаркту».

«10.7. Апетит собачий. Прибавив у ва
зі на десять кілограмів. Прочитав книжну 
про йогів. Луїс Фредерін твердить, що 
через два місяці гладкі люди худнуть 
природним шляхом без шнідливих наслід
ків І ускладнень».
«18.УІІ. Хай не бреше. Погладшав ще 
на вісім кіло. Викликало керівництво. 
Посилає на тиждень у відрядження. У- 
Вільшанну».

«19.УІІ. Селище зелене. І тихе. Чого не 
скажеш про тутешню їдальню. Бо хоч 
розпивати спиртні напої.і не дозволяє
ться, але під столами — пляшок!

Тан І не пообідав. Не дотовпився». ’
«2О.УІІ. Борщу но доїв. Битків теж. 

Цікаво, де обідають працівники їдальні?»
«21.УІІ. Спробував шніцель І котлету. 

Здається, м’ясо замінили на сіль».
«23.УІІ. Меню не міняється. Яність 

страв — теж. Почав підозрювати, що ме
не збираються отруїти. Треба попередити 
шеф-кухаря, що я не ревізор».

«24.УІІ. Ноги не носять. їсти вже не хо
четься. Завтра додому. Хоч би дійти до 
автовокзалу».

«25.711. Приїхав додому...
Жінка до хати не впустила. Не призна

ла. Каже, що чоловік у неї.огрядний, муж
чина, а це — якийсь шнилет нещасний»

З ПЕКЕЛЬНОЇ ПОШТИ
Новомиргородський район, с. Мартиноша. 

Випускникам 7-А нл. місцевої школи.

«По-перше, якщо хочеш бути кіноактрисою, то треба, щоб лице бую чисте без 
ластовиння? У мене єсть, ластовиння. Напишіть, як їх знищити. Тільки, будь ласка 
не пишіть, щоб звертатися до лікаря, а самі напишіть, як їх знищити»1 ':

В такому разі відповідаємо. Поплюйте тричі у бік, зеооотний тому, де демомгтпи • 
?аСайг?ні ЬМ 3 УЧЭСТЮ НІНОактриси’ яна «ава^а концерт для американських солдЖ-

«І ще напишіть адрес кіностудії о Києві па ім'я якої-небуді, кіноактриси з 
Києва, або просто'адрес кіноактриси». ■ , іиси з,

У нас у всіх на обличчі ластог.иння. Тож, втративши надію ноли . еакторами, ми не ноленціонуємо їх адрес. Д ноли-небудь стати ніно-
<По-друге моя подруга хоче бути письменницею. 1 вона хоче домовитись ™ nt 

написати оповідання. Тещ вона просить, щоб ви иаписТяи адрес З&ебидь 
письменника чи письменниці». , моюнеоуаь.

із задоволенням сповіщаємо: Viktor Hugo. Paris. France

щоб вивчитись на вчительку Іноземної мови?». Р МУТЬ й
Здається, такі абітурієнти користуються особливою симпатігі«

математики і граматини істопії' і •??аР®ний -Ä» '««J
Просто ‘i«ro,,,ooooccn,VpÖci5a,,^„/’S| 
<Я і мої подруги (ппо ^Л о 3й систс*іатично. ..

симо Вас, щоб Jeu даю S, млЄІІ^,ІШІисала) ,1Р0' 
танпя і під заголовке и ■ ,п\О^по°1дь на nc‘l оа,ш' 

як ви помітили, ми тан і зробили* Л(арто,ІІСМм»-

/
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