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у ЦК ВЛКСМ
Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Гя- 

Жельников Прийняв 3 серпня голову го- 
Йоіиюго правління Спілки сільської мо
лоді Польської Народної Республіки 
ї. Халадая, який прибув у Радянський 
Союз на запрошення ЦК ВЛКСМ.

, , Ж « іи
Того ж дня тов. Є. М. Тяжельников 

прийняв перебуваючого в Радянському 
Союзі національного секретаря Італій
ської федерації комуністичної молоді 
товариша Р. Імбені. Було обговорено пи
тання дальшого розвитку співробітництва 
між ВЛКСМ і ІФКМ, а також доямі акту
альні питання міжнародного демонретич 
ного молодіжного і студентського руху

З ПОЗИЦІЯ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ»

Я нашій країні успішно проходить мі
сячник радянсько-в’егнатиської дружби 
•га солідарності з боротьбою в'єтнамсько
го народу проти агресії Сполучених Шта
мів, По традиції вій починається щороку 
20 липня, в день підписання Женевських 
угод 1954 року, який оголошено Всесвіт
ньою Радою Миру як День В’єтнаму.

Радянсікі люди вважають проведення 
місячника солідарності з В'єтнамом, що 
бореться, не лише висловленням симпа
тії до дружнього в'єтнамського народу. 
Виступаючи на численних мітингах, ‘збо
рах Товариства радянсько-в’єтнамської 
дружби, вовн підкреслюють, що така со
лідарність — це постійнодіючий фактор, 
спрямований проти злочинів імперіалізму 
ча неоколоніалізму, це — стимул, що 
сприяє дальшому розгортанню націо
нально-визвольного руху народів.

Помає жодного міста чи села, промис
лового підприємства чи радгоспу, де б 
ие засуджувались варварські методи ве
дення .Незаконної війни Сполучених Шта
тів у В’єтнамі; Знищення рослинного н 
тваринного світу, винищення мирного 
населення ва півдні країни, масовані 
бомбардування та руйнування іригацій
них систем ДРВ — ось далеко не пов
ний перелік злочинів американського ім
періалізму, який засуджується світовою 
громадськістю. лпн.
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СпІтсва преса внділас повідомлення про 

«роведсну в Криму зустріч керівників кому
ністичних і робітничих партій соціалістичних 
країн, підкреслюючи, що від час зустрічі, яка 
відзначалась повним взаєморозумінням і єд
ністю поглядів і проходила в сердечній, друж- 
мій атмосфері, відбувся плідний обмін думка- 
at» про хід соціалістичного і комуністичного 
будівництва.

(23 Учасники міжнародної альпініади, при
свяченої 50-річчю СРСР, на льодовику Мосп- 
иЬіа досягли мети — вершини піку комунізму. 
Па висоті 7.495 метрів укріплено Герб Союзу 
FCP і прапори союзних республік.

Тисячі англійських солдатів почали вран
ці Зі липня вторгнення в католицькі райони 
Белфаста, Л'пндоидсррІ та інших міст. З ме
таю окупації районів, жителі яких відмовля- 
аотьсв визнавати англійські й місцеві власті 
доти, лови їм не будуть надані рівні грома
дянські права.

Вісім американських стратегічних бом
бардувальників «ВЧ>2> приземлилися вчора ва 
війсьпопо-повітряну базу СІПЛ Кадена на Окі
наві, після повернення Окінави під адмініст
ративне управління Японії цл вже не перший 
яппадок появи на Окінаві літаків, яні ведуть 
варварські бомбардування в Індокитаї.ДЕВІЗ - СТАРШИХ,ЕНЕРГІЯ-МОЛОДИХ

Щедрий урожай перлових виростила у дру
гому році дсп’ятої и’япірічкп тракторна брига
да комуністичної праці колгоспу «Росія» Но- 
єоукрлїнського району, яку очолює заслужений 
працівник сільського господарства УРСР, ка
валер ордена Леніна Віктор Андріяш. Механі
затори бригади першими н районі закінчили 
збирання пшениці на площі (іОО гектарів. При 
зобов’язапні ЗІ центнер вони одержали з кож
ного гектара но 36 центнеріп добірного зерна. 
Успішно доглядали просапні культури.

Зараз володарі потужної техніки успішно 
клеять кукурудзу на силос. Завдяки раціо
нальній організації праці еопіі розраховують в 
пайкоротші строки зібрати кукурудзу на 130 
гектарах, одержавши не " менше 300 центнерів 
маси з кожного гектара.

Добре вродила качаниста і па тих площах« 
де її вирощують ва зерно. Оглянувши маси» 
зернової кукурудзи, бригадир В. С. Андріяш 
залишився задоволений: буде близько 50 цент
нерів зерна з гентара. Отже, соціалістичне зо
бов’язання, взяте на початку року, механізато
ри виконають э честю.

У тракторній бригаді В. С. Апдріята труди
ться багато молоді. Разом з ветеранами мо
лоді механізатори цього року успішно скла
дають екзамен па трудову зрілість.

На фото: бригадир бригади комупістяччсї 
праці В. С, Андрія»? ще раз завітав на ноле, 
де дозріває качание гаї

Фото В. КОВПАКА,

Олена ШТАНЬКО — випускниця Кіровоградської Сіії № 34. Вона вирішила ста?» їяжеисрлм-матииобудівввв<п.і і кипі скла
дав екзамени до інституту сільськоїосподарськоге машинобудування.

Нро вибір своєї професії О. Штйньво роапслідае сьогодні ьа 2-й стер, газети«
♦от© В. КОВПАКА.

ВСІХ &РАІЯ, ЄДНАЄТЕСЯ!
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обкому лкема

Святково прикрашено один з най
більших індустріальних центрів Ук
раїни — місто Харків. З серпня тут 
» містечку Гвардійського Вищого 
танкового училища імені Верховної 
Ради УРСР урочисто відкрився 
III республіканський зліт учасників 
Всесоюзного походу комсомольців і 
молоді по місцях революційної, бо
йової і трудової слави радянського 
народу, присвячений півстолітньому 
ювілсіо Союзу PCP. Сюди приїхали 
посланці всіх областей України.

За останні два роки в походах по 
місцях революційних подій, боів, 
трудових звершень, дорогами бра
терства народів СРСР пройшли 
п’ять мільйонів юнаків і дівчат Уи-

ЗЛІТ МОЛОДИХ ПАТРІОТІВ
роїпи. Здійснено тисячі експедицій, 
в молодіжних аудиторіях прочитано 
близько ста тисяч лекцій на патріо
тичну та інтернаціональну тематику. 
Зібрані матеріали стали основою 
експозиції для тисяч нових музеїв, 
кімнат і куточків революційної, бо
кової і трудової слави. В республі
ці відкрилися двері шести тисяч 
клубів дружби народів Радянською 
Союзу. Пошуки ентузіастів повер
нули пам’яті народній 25 тсяч 
імен героїв, як) загинули в бороть
бі за честь, свободу і незалежність

нашої Батьківщини. Встановлено, 
впорядковано і реставровано понад 
п’ять тисяч пам’ятників, обелісків, 
меморіальних дошок, що увічнили 
подвиги радянських людей.

Почесними гостями зльоту стали 
ветерани партії і комсомолу, іро- 
мадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, Герої Соціалістичної Праці, 
представники союзних республік 
країни.

Вступним словом зліт відкрив 
другий секретар ЦК ЛКСМ України

Анатолій Корнієвко, У білосніжній 
чаші спалахує головний факел фо
руму молодих патріотів.

Протягом чотирьох днів зльоту 
молодь зустрінеться э ветеранами 
партії і комсомолу, ініціаторам^ 
широко відомих трудових починів. 
Гості і господарі свята юних патріо
тів візьмуть участь у трудовому 
«десанті», в ударній комсомольській 
зміні на заводах, що готуються до 
серійного випуску трактора Т-150.

(РАТАУ).

ВИХОДЬ! ЗЕЛЕНІ ЖНИВА!
З 1 серпня по 1 жовтня — ударний 

республіканський комсомольсько-мо
лодіжний двомісячник
ЗАВДАННЯ ДНЯ: ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ

СЕКРЕТАРІАТ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ ТА КОЛЕГІЇ МІ
НІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР, 
МІНІСТЕРСТВА РАДГОСПІВ УРСР І МІНІСТЕРСТВА 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР ПРИИНЯЛИ 
СПІЛЬНУ ПОСТАНОВУ «ПРО ЗАВДАННЯ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ ПО ЗА
БЕЗПЕЧЕННЮ АКТИВНОЇ УЧАСТІ КОМСОМОЛЬЦІВ 
В МОЛОДІ В ЗАГОТІВЛІ ■ ‘ 
СЬКОГО ТВАРИННИЦТВА».

ЛЯ ВИКОНАННЯ зав
дань в галузі тва

ринництва, зазначається 
в постанові, вирішальне 
значення мас міцна кор
мова база в кожному 
господарстві. Необхідно 
виробляти якомога біль
ше сіна, силосу, сінажу, 
трав’яного борошна, ко
ренеплодів,

Маючи певний досвід 
у заготівлі кормів, ком
сомольські організації 
республіки можуть по
дати відчутну допомогу 
колгоспам і радгоспам. 
Постанова зобов'язує 
обласні, міські, районні 
комітети ЛКСМУ, коміте
ти комсомолу первинних 
організацій провести се
ред молоді широку ор
ганізаторську і роз’яс
нювальну роботу з ме
тою залучення юнаків і 
дівчат до заготівлі кор
мів.

З 1 серпня по 1 жовт
ня цього року оголошу
ється республіканський 
двомісячник. Рекомен-

НОРМ і Б ДЛЯ ГРОМАД«

дується створювати ком
сомольсько - МОЛОДІЖНІ 
бригади, ланки, екіпажі 
по заготівлі кормів, роз
горнути серед нив соці« 
•лістичне змагання, ши
роко застосовуючи мо
ральні н матеріальні сти
мули заохочення. Велику 
користь принесуть удар
ні місячники, декадники, 
недільники, під час яких 
молодь масово включи
ться в збирання врожаю 
кормових культур.

Для відзначення ра
йонних комсомольських 
організацій, які досяг» 
нуть найкращих резуль
татів в республікансько
му комсомольсько-моло
діжному двомісячнику, 
встановлено 12 премій* 
визначено індивідуальні 
нагороди — занесе» ня 
до Книги Пошани респу
бліканської комсомоль
ської організації, Почес
ні грамоти ЦК ЛКСМУі 
представлення до наго
родження в ЦК ЬЛКСМ.



—-----2 стор. --- ----------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР“---------------------
: ЗАВТРА—ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА

5 серпня 1972 року---------

Вагомими трудовими здобутками зустрічають День за
лізничника машиніст локомотивною депо станції Помічна 
Віталій Матвеев та його помічник Борис Дсгтнрсико. Во
ни регулярно водять важковагові поїзди від станції Зна
м’янка до станції Помічна. Кожний такий состав має вагу

4000 —4200 топи при нормі 3500 тони. З початку року брига
да зекономила 3500 кілограмів пального. _ .

На фото: машиніст тепловоза В. МАГоЬЬо ІсПРа 
ва) та його помічник Б. ДЕГТЯРЕНКО перед черговим 
₽ейсом- фото в, КОВПАКА.

1 АБІТУРІЄНТ-72

І „...БО ХОЧУ
В сито
РОБІТНИЧУ“

До початку екзамену ще півгодини. Але біля Ін
ституту вже зібралося сотні юнаків та дівчаг. Це 
здебільшого — сільська молодь, комсомольці, які 
вже працювали в хліборобських колективах, водили 
степом трактори, комбайни, поспішали ранками до 
колгоспних майстерень. А з ними он і мої знайомі — 
молоді робітники з кіровоградських заводів, випуск
ники профтехучилищ. І цс зрозуміло — такі люди 
стануть справжніми інженерами. Бо воші вже давно 
переконались у безпомилковому виборі своєї про
фесії.

Я ж тільки-но з-за шкільної парти, закінчила 
С11І № 34. І мене запитують:

— Чому вступаю саме в інститут сільськогоспо
дарського машинобудування?

Мені трохи й незручно перед цими хлопцями і дів
чатами, котрі вже мають робочий стаж, більш твер
до роблять свій крок в самостійне життя. І я їм по- 
доброму заздрю.

Отож і мені хочеться стати ближче до них. А ви
бір професії інженера-машинобудівиика для мене 
не випадковий. На заводі «Укрсільгосптехніка» пра
цює мій батько, а мати — серед червонозорівців. 
Старша сестра Таня теж вчиться в цьому інституті 
(на вечірньому відділенні), працює на «Червоній зір
ці» у відділі технічного контролю. Бачу, як гордять
ся робітничою професією мої рідні, знаю ціну їх пра
ці. Та й сама я побувала на заводі, спостерігала за 
роботою машинобудівників. От і вирішила: вчити- 
мусь, щоб теж поповнити сім'ю заводчан, разом з 
ними будувати найкращі машини для села. Це — 
моя мрія.

Позаду вже один іспит — письмова робота з ма
тематики. А тепер намагаюсь зосередити всі свої 
знання, щоб і надалі бути з успіхом. Бо хочу вчи
тись...

Олена ШТАНЬКО, 
випускниця Кіровоградської СШ № 34, абіту
рієнтка інституту сільськогосподарського ма
шинобудування.

м. Кіровоград.

О КЩО скласти роки, які я 
машиністом, їх набираєть

ся сімнадцять. Спочатку водив 
паровози, з шістдесят першо
го — пересів на електровози. 
Зі своєї багаторічної практики 
роблю один висновок — не 
проходило року, щоб в депо 
но з’явилось чогось нового,не 
кажучи вже про революцію на 
залізниці — перехід від паро
вої до електричної тяги. Нове 
в техніці, в організації праці, у 
виробничій естетиці владно 
входить у свої права. Ось і 
цього року мені особисто, мо
єму напарнику — машиністу 
Миколі Ткаченку і нашому 
юному другові — помічнику 
машиніста Валентину Стецуну 
випала честь своїми руками ви
пробувати цікаве нововве
дення.

У квітні із Вихеревського де
по Східно-Сибірської залізниці 
прислали локомотив з удоско
наленою системою збудження 
тягових двигунів. Ми мали, як 
у нас кажуть, «обкатати» локо
мотив, а точніше — перевіри
ти в дії нововведення. Поча
лися дослідні поїздки. Автори 
нової схеми — російські за
лізничники, чекали від нас, їх 
українських колег, останнього 
слова експлуатаційників. Мова 
йшла про значне збільшення 
вантажоперевезень електрово
зами в усій країні. Впровад
ження нової схеми саме й да
вало можливість підвищити ва
гові норми при зменшенні за
трат часу.

В середині минулого місяця 
ми повернулися з останньої 
дослідної поїздки із Львова і 
доповіли про закінчення екс
перименту в себе в депо і ро
сійським друзям. Вдало він 
пройшов, головне — ефект, 
без сумнізу, переконливий. Су
діть самі. При теперішніх нор
мах — 3600 тонн на состав елек
тровозом з новою схемою мож
на перевозити 4400 тонн ван
тажу. За місяць вийшло, що 
наш екіпаж перевіз понад нор
му 5 составів, або 17860 тонн 
народногосподарських ванта
жів додатково. Завдяки при

скоренню перевезень нам вда
лося зекономити 35440 кіло
ват-годин електроенергії. В 
цих цифрах найкраща агітація 
за нововведення, тому й вис
новок наш був такий: новій 
схемі — зелений світлофор. І 
дуже шкодуємо, що маємо по
ки що одного такого електро

хорошою перспективою в тех
нічному переоснащенні елак- 
тровозного парку. З перспек
тивою і здобутками.

Наш експеримент був під
триманий ударною працею всіх 
робітників депо. Поряд із стар
шими стояла молодь. В ком
сомольсько-молодіжну естафе

ЗЕЛЕНИЙ СИГНАЛ 
НОВОВВЕДЕННЮ
ВІДКРИЛИ
ЗНАМ’ЯНСЬКІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ
воза від російських друзів.

А в кінці червня на нараді 
в Міністерстві шляхів сполу
чення СРСР вже вирішувалась 
остаточна доля впровадження 
нової схеми. Від нас запроси
ли туди начальника депо Геор
гія Семеновича Тюріна і мене. 
Як випробовувача, мене спи
тали, чи потрібні такі електро
вози. Я й відповів просто: «Без 
цих електровозів ми не змо
жемо підняти вагові норми 
перевезень». Мабуть, переко
нав, бо в ту хвилину відчував, 
що говорю від Імені і винахід
ників з Вихеревського депо, і 
від імені моїх друзів з екіпа
жу, і від імені всіх, хто зичив 
успіхів. Нову схему з удоско
наленою системою незалежно
го збудження тягових двигу
нів затвердили.

Від експерименту зараз пе
реходимо до його широкого 
впровадження. Протягом двох 
місяців у нашому депо будуть 
переобладнані 30 електрово
зів. В майбутньому всі елек
тровози перемінного струму 
країни почнуть працювати за 
новою схемою. Як патріоти 
свого депо, ми герді з того, 
що вперше нововведення бу
ло випробувано у нас. Тож на
ше свято — Всесоюзний день 
залізничника ми зустрічаємо з

ту Одесько-Кишинівської за
лізниці на честь 50-річчя утво
рення СРСР комсомольська 
організація вписала відрадні 
сторінки. Ось вони: 10 комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів за півріччя провели 2675 
важковагових поїздів, додатко
во перевезли 1,2 мільйона тонн 
народногосподарських ванта
жів. Молодими раціоналізато
рами подано і впроваджено 
у виробництво 41 рацпропози
ція з економічним ефектом у 
6124 карбованці. Хороша змі
на росте в колективі, надійна.

Сьогодні формування важ
ковагових поїздів у депо ста
ло явищем поширеним. І мо
лоді залізничники тут не по
ступаються старшим. За тру
дові здобутки їм і шана колек
тиву, і визнання. Більше поло
вини комсомольців носять по
чесне і горде звання «Удар
ник комуністичної праці», 34 
комсомольсько - молодіжн И X 
локомотивних бригад удосто
єні звання «Бригада комуніс
тичної праці». З такою змі
ною надійно відправлятись в 
найдальший рейс.

В. МАЛЄЄВ, 
депутат Верховної Ради 
СРСР, машиніст електро
воза Знам’янського локо
мотивного депо.

V всесоюзний зліт піонерів

ГАЙДАР КРОКУС ПОПЕРЕДУ
«День миру і солідарності» пройшов 

а Артеку 2 серпня. У цей день підбий» 
підсумки роботи піонерських дружин і 
загонів на марші «Мир і солідарність», 
участі юних ленінців і зарубіжних ди
тячих організацій у всесвітній кампанії 
«Юність викриває імперіалізм».

Зранку до табору «Морський», де 
відкрився міжнародний почтамт, при
були представники всіх десяти артеків- 
ськнх дружин. Вони доставили сюди 
листи більш як ста мовами. У цих лис
тах діти різних народів звертаються до 
своїх ровесників з закликом зміцнюва
ти дружбу, закликають людей до того, 
щоб сьогодні і завтра всіх дітей було 
безхмарним і світлим.

Усі листи було вкладено в пляшки, 
закорковано, вивезено в море і віддано

на волю хвиль. їх шлях — в далекі 
країни: до всіх людей доброї волі.

Опівдні увагу артеківців привернув 
міжнародний конкурс малюнків на 
асфальті — «Усім дітям потрібний 
мир».
, У дружині «Янтарній», яка носить 
ім'я Лркадія Гайдара, відкрито мемо
ріальну дошку визначному радянському 
письменникові, великому другу дітей.

На мітингу, що відбувся, голова 
Центрально! ради Всесоюзної піонер
ської організації імені В. I. Леніца 
А. В. Федулова за дорученням ЦК 
ВЛКСМ вручила Т. А. Гайдару — сину 
письменника диплом про присвоєння 
Аркадію Гайдару (посмертно) премії 
імені Ленінського комсомолу.

Про справи тимурівськнх команд роз-

повіли делегати зльоту з різних облас
тей і республік країни.

Спадає покривало з меморіальної 
дошки, на якій накреслено: аУ верхньо
му таборі Артеку в липні — серпні 1931 
року жив, працював Аркадій Петрович 
І айдар. Тут ним завершені «Далекі 
країни» і задумана повість «Військова 
таємниця». А. П. Гайдар був госте ч 
Артеку в 1934 і 1939 рр.».

У і чіткому строю проходять повз 
^/-у А0ШКУ АСЛСГатн * зарубіжні 

г.12512' ж ,Д11Я 0 Артеківському Палаці 
п!?,иЄрі" в1дбУлось урочисте відкриття 

ви5тавк” «50 років Всесоюзної 
ніна»₽ 01 організад1ї імені В. І. Ле-

(РАТАУ).Артек.

А Жанна Ландман приїхала з Головаиївська в Кіровоірад, щоб поступити на факультет 
іноземних мов педінституту.

II а іінінку: Ж. ЛАНДМАН складає екзамен з англійської мови. 
 Фото В. КОВПАКА.

ВІДШУКАЙТЕ 
АМВРОСІЇВКУ

Слідопити Малорицької 
школи-інтернату виявили 
поблизу хутора Птруга 
могили радянських вої
нів, котрі загинули в пер
ші дні Великої Вітчизня
ної війни. Короткі відо
мості про них донесли 
солдатські медальйони. 
Василь Терентійович Лу- 
пиніс назвав адресу бать
ків: місто Амвросіївка 
на Україні. Збереглась 
записка курсанта Петра 
Остаповича Тарасова,

1921 року народження. 
Він родом з села Пача- 
пиня Чемеровського ра
йону Кам’янець-Поділь- 
ської області.

Відомо, що в районі 
Малоріти — Домачева в 
червні 1941 роКу радян_ 
ські воїни стійко і муж
ньо боролися проти пе
реважаючих сил против
ника. Запеклі бої про
довжувались шість днів. 
На сьому добу воїни

.©ПЕРАЦЇЯ

прорвали кільце оточен
ня і пішли на з’єднання 
з іншими частинами.

Останки загиблих в 
Прибужжі героїв пере- 
хоронені в братській мо
гилі в селі Луково. Ме
дальйони з знайденими з 
них записками передані 
в музей бойової слави 
Малорицької школи-ін-
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Нещодавно мене зацікавив 
матеріал про перспективи раз* 

витку автотранспортного господар- 
‘ ства, надрукований на сторінках 

газети «Молодий комунар». Ду
маю, що редакцію цікавлять всі 
думки щодо цього.

Я постійний пішоход вулиць 50 
років Жовтня, Кар.та Маркса. Не« 

•! наче вулиц-і як вулиці: і широкі, 
і і вигляд мають привабливий. Та 

тільки забувається це за хвилею 
страху: так часто виникають на 
них аварії, про які повідомляють 

і працівники державтоінсгіекції. Огі 
знаки в два рядочки, розміщені 
де-не-де, ніяк не назвеш пішоход- 
ними переходами.

' —————.— МІСТО І АВТОМОБІЛЬ

БЕЗПЕКА—ЦІЛИЙ КОМПЛЕКС

З стор.—..... -

S ПОЧАТОК БУДЬ-ЯКОГО TEAT- 
АЛЬНОГО СЕЗОНУ — ЦЕ ПОРА 
ЕКАНЬ І ЩЕ НЕРОЗВ’ЯЗАНИХ

ПРОБЛЕМ. ОТ І ТВОРЧИП КО
ЛЕКТИВ ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ 
ЦІКАВИТЬ. ЯКИИ БУДЕ ГЛЯДАЧ, 
ЩО ЙОМУ БУДЕ ПОДОБАТИСЬ. 
ЙИ СТАНЕ ВІН СВІДКОМ ЦІКА- 

v ВИХ АКТОРСЬКИХ 1 РЕЖИСЕР. 
У СЬКИХ ДЕБЮТІВ,

На фото (справа): сцена з ви
стави «Ще раз про Червону Шапоч
ку»; внизу — творчий колектив ви
стави (зліва направо): перший 
ряд — Віра ГАЙ (заєць), автор п’с- 
СН Сергій ЄФРЕМОВ, головний ху
дожник театру Василь ОСТАПЕН- 
ЙО, Валентина ДЯКОВА (Червона 

Іапочка), другий ряд — Євген 
ВАРМІН (бабуся), Віталій СОЛО- 
ДЯНКІН (вовк), головний режисер 
Театру Богдан ЛАНЬ та ведучий 
»НСтавн — Станіслав СКОРОХО
ДОВ.

ФОТО В. КОВПАКА.

Транспорту багато — чи не кра
ще було б ізолювати пішоходів 
від тієї вулиці? Підземні перехо
ди —.це майбутнє, але бажано бу
ло б їх мати вже тепер. Є місця, 
де і пішоходи часто стають вину
ватцями вуличних пригод — біля 
ЦУМу і по вулиці Луначарського. 
Пішоходні світлофори запрошу
ють —• «ідіть» і зупиняють —Ч 
«стійте». Якби їх було більше, то, 
можливо, і навчились би користу
ватись ними. А так забуваємо гля
нути. Справа навіть не в тому, на
скільки пунктуальна людина.

Не приваблюють наші вулиці і 
калюжами, що підходять в него
ду майже до ніг пішоходів на тро- 
туарах (до речі, теж вузьких, 
особливо в часи пік). Водії авто
бусів бояться під’їжджати до 
бордюр — а якщо яма!? Тоді, як 
кажуть, Магомет іде до гори — 
пішоход хоче бути пасажиром —- 
і стрибає у двері автобуса. Буває, 
що і не дострибує! Для води ко
мунальним організаціям треба не
одмінно будувати стічну каналі
зацію.

Зрозуміло, що стічну ка.чаліза* 
цію враз не зробиш. Але, як тим
часовий захід, можна було б за
пропонувати ту частину вулиці, на 
якій міститься автозупинка, буду
вати трохи підвищеною. 2—3 сан
тиметри висоти схилу було б до
статньо, щоб вода стікала далі по 
вулиці.

Твоя справа, шановна редакціє, 
до кого ще звернутись, щоб спри
яти поліпшенню умов руху. І, ду
маю, варто завести розмову про 
дисципліну пішоходів.

Л. СМИРНО В А, 
працівник обласного Будин
ку вчителя.

м. Кіровоград.

«ФІЛЕ
ТАІЛЬКА ДНІВ ТОМУ з Кіровоградському театрі ля- 

льок відбулась прем’єра вистави С. Єфремова 
та С. Когана «Ще раз про Червону Шапочку» (ре
жисер Б. Лань, художник В. Остапенко). На прем'єрі 
був присутній один з авторів п'єси — С, Єфремов. 
Постановкою цієї вистави творчий колектив театру 
завершив свій другий театральний сезон. Здійснено 
такі постановки, як «Котик-вуркотик», «Казка про Ве
летня і Відьму», поновлено виставу «Одноокий Дев».

Ми брали участь у республіканському фестивалі театрів 
ляльок,. присвяченому 50-річчю Всесоюзної піонерської ор
ганізації їм. В. 1. Леніна, який відбувся у Вінниці, а також 
у Всесоюзній виставці художників театрів ляльок у Москві. 
За минулий сезон наш колектив побував на гастролях в ба
гатьох областях України. 1 завжди вистави кіровоградців 
проходили успішно.' Вони подобались і малятам, і дорос
лим.

Наступний сезон обіцяє бути ще напруженішим і 
цікавішим. Ми візьмемо участь в республіканському 
фестивалі театрів, присвяченому 50-річчю утворення 
СРСР. Д® цієї дати готуємо виставу «Казка про Іва- 
на-царевича, землю рідну, матінку любу». Хочемо 
також спробувати свої сили в постановці вистав для 
дорослих.

Богдан ЛАНЬ, 
головний режисер лялькового театру.

м. Кіровоград.

ЗАПРОШУЄ „ЧЕРВОНА ШАПОЧКА“
ПРОБЛЕМІ ВІДПОЧИНКУ
.< АНАЛІЗ АНКЕТИ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

‘О АПРИКІНЦІ липня кан- 
дидат історичних наук

В. Браніцький на сторін
ках газети «Молодий ко
мунар» розпочав розмову 
про наш вільний час. А пе- 
ред цим своїм читачам 
ми запропонували анкету 
«Твоє дозвілля». Хотілося 
знати, як юнаки і дівчата 
Проводять свої канікули, 
відпустку, яку форму від
починку вони вибираюто. 
Цікавила нас і роль ком
сомольських активістів у

ПОДОРОЖ, 
чи тихий 
ЗАТІНОК?

справі організації дозвіл
ля молоді.

І ось на редакційний 
стіл лягло десятки відпо
відей наших читачів. На 
анкету відгукнулись шко
лярі, молоді робітники, 
колгоспники, студенти. 
Наприклад, учениця По
півської середньої школи 
Онуфріївського району 
Валентина Булат вважає 
кращим — відпочивати в 
дорозі, під час туристсь
ких походів. Так роблять і 
ЇТ друзі. Комсомольська 
організація школи зазда
легідь розробляє марш
рути таких мандрівок, 
школярі забезпечуються 
наметами, туристськими 
сумками, іншими речами, 
які потрібні в дорозі. До 
Валентини приєднуються 
Євгенія Кравцова з Олек
сандрії, Юлія Ромашкіна з 
Кіровограда, Микола 
Омельченко з с. Павлиша 
Онуфріївського району. А 
Ось Володимир Масько 
Подорожує на велосипеді,

• Мріє про відпочинок під 
час морської прогулянки 

-»• на пароплаві. Тетяна Ко- 
рольова — любить спорт, 
•мжає, що нема кращого 
місця відпочинку, ніж річ
ка. І таких прикладів ак
тивного відпочинку юнаків 
Та дівчат більшість. Одні

проводять свою відпустку 
в поїзді до Києва, Ленін
града, Одеси, Умані, інші 
— в туристському таборі, 
лісі, свій вільний час ви
трачають на спортивні іг
ри, змагання. І лиш окре
мі (як от Людмила Р., На
таша К.) вважають, що 
краще просто бути вдо
ма, безтурботно без будь- 
яких справ, дихати свіжим 
повітрям.

Останньою ми отримали- за
повнену анкету від ученіші 

середньої школи № С 
міста Світловодська 
Людмили Радченко. 
Свої канікули вона 
провела в селі Подо
рожньому, в бабусі. 
Там разом з сільськи
ми дівчатами працю
вали на жнивах.. По
вернувшись до міс
та, допомагала до
глядати малят в ди
тячому садку. А

перед канікулами у вихідний 
день Людмила з своїми по
другами їздили до Чигирина. 
Нині свій вільний час дівчина 
проводить за книгою...

Приємно читати такі 
відповіді. Бо Людмилі ще 
й шістнадцяти не минуло, 
а вона вже навчилась 
витрачати свій вільний час 
корисно і цікаво.

1 дивує те, що дехто 
вважає цілоденне «виле
жування» на гарячому піс
ку пляжів або в тихому 
затінку кращою формою 
«організації» дозвілля. Як 
свідчить анкета, багато 
комсомольських органі
зацій області їеж не дба
ють, щоб згуртувати мо
лодь, допомогти їй про
вести як слід відпустку, 
канікули.

Ми хотіли дізнатись від 
своїх читачів і про їх про
позиції щодо організації 
дозвілля молоді. І ось та
кі побажання: «Хочемо 
поїхати в гори», «Треба 
влаштувати туристську по- 
дорож по всій області», 
«Більше слід будувати ту
ристських і спортивних 
містечок» і т. п.

Отже, більшість молоді 
тягнеться до змістовного 
відпочинку. І хочеться 
тільки вітати такі пори
вання.

"Музичне віконце

БІЛА ХАТА

зажурились,

ХАТА МОЯ,
Анатолія Пашкевича

Стёк-к я Мд те -і?е у.ре -«ja -та в'бть-ся в да-лс-кї «ві-ти.

Слова Дмитра Луценка

Хата моя, біла хата, 
Рідна моя сторона. 
Пахне любисток і м’ята, 
Мальви цвітуть край вікна. 
Хата моя, біла хата. 
Казко тепла й доброти, 
Стежка від тебе хрещата 
В’ється в далекі світи. 
В хаті спокійно й затишно, 
Вечір заходить в сім’ю. 
Мати задумливо й ніжно 
Гладить голівку мою.

Музика

Мамо, чого
Дайте тепло ваших рук 
В хаті на згадку лишились 
Болі й тривоги розлук.
Хата моя, біла хата, 
В білому світі одна.
Пахне любисток і м'ята, 
Мальви цвітуть край вікна. 
В’ється дорога далека 
В хату крізь синю парчу.
Мамо, до вас, як лелека, 
В горі і в щасті лечу.

Ха - та мо-я ка-та t рід на

Пах'не лю-бис-ток і М’Я-та маль-яа ідіч-тзть кра и

к,аЗ - ко теп-уіа u доб-ро - гиа - та мо-я Ні -ла
Ж

Р
Стєж-м» Яідте-Бв хре- uvi -та а'еть-ся я да-ле-<» сіп-ти

У ВИННОМУ СОУСІ ПЕРЕД ВІЗИТОМДо ПСИХІАТРА»
Ще порівняно недавно 

від всіх, так би мовити, 
стопроцентних американ
ських Полканів вимагалось 
зовсім небагато: вірність, 
слухняність, довірлива і 
радісна готовність служи
ти людині. За це вони 
одержували їжу, приту
лок і ласку господаря.Та 
роки йдуть і несуть з со
бою нове. Деякі аспекти 
цього «нового» стали пе
ретворювати життя бага
тьох проникливих тер'є
рів, розсудливих сенбер
нарів, холоднокровних 
бульдогів і пустотливих 
такс в щось таке, що ви
ходить за межі звичного 
собачого існування.

Американський журнал 
«Форбс» читається в ос
новному діловими кола
ми, нещодавно дав зрозу
міти своїм передплатни
кам, що бізнес, який об
слуговує примхи багатих і 
супербагатих собаковлас- 
ників, обіцяє колосальні і, 
головне, гарантовані при
бутки тим, хто наважиться 
вкласти в нього свої капі
тали. «Нині, — пише жур
нал, — власники дуже ба
гатьох собак постійно во
дять їх в салони краси, 
одягають в кращих мо
дельєрів, наймають їм ла
кеїв для прогулянок і го
дують по-королівському. 
Філе у винному соусі — 
це тонка насолода для 
пса, який готується до зу
стрічі зі своїм психіат
ром». А без психіатра, на 
думку журналу, собаці ба
гатого американця жити 
тепер просто неможливо, 
оскільки оточуюча дійс
ність «згубно впливає на її 
нервову систему». І так 
далі, і тому подібне...

Журнал повідомляє та
кож про те, що в Сполу
чених Штатах існує нині 
специфічна галузь бізнесу 
з річним оборотом 2 
мільярда доларів. Ветери- • 
нарні салони краси, чере
паховий суп для собак, 
психіатри для попугаїв і 
цілі багатства, залишені в 
спадщину палко любля
чим свиням, наполегливо 
вимагають ще пильніше 
придивитися до дійсного 
стану справ у Америці, де 
багато мільйонів людей 
гостро заздрять такому 
ось «собачому життю». ЗО 
мільйонів, котрі живуть 
нижче межі бідності, — 
район Аппалачів і злиден
ні негритянські та пуерто- 
ріканські гетто міст, ар
мія безробітних і бездом
ні старики, негритянські 
і білі діти, які змушені 
залишити школу, щоб за
робити для сім’ї якусь ко
пійку, — ось що проти
стоїть діамантовим на
шийникам болонок. По
творні контрасти Амери
ки не парадокс, не випад
ковість. Вони витікають з 
самого характеру соціаль
ної системи, побудованої 
на експлуатації людини. І 
діамантовий нашийник в 
цьому розумінні розро
стається до розмірів огид
ного символе, залишаю
чись в той же час не біль
ше, як деталлю...

Є. КУБИЧЕВ, 
АГІН.
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Опп яд творів творчої молоді
1. ГРОМАДСЬКА ТЕМА 

.уіИС.ТН початкуючнх пое- 
* “ тів. Вони приносить за
пах рідного степу, вечорові 
аорі, перше несміливе «люб
лю». Тематика творів моло
дил авторів різноманітна. 

Звичайно, дуже добре те, 
що більшість початківців у 
своїх поетичних спробах 
прагнуть висловити свою 
любов до рідного краю, на
роду, Комуністичної партії. 

Не стоять вони осторонь і 
проблем, яиі хвилюють сьо
годенний світ, піднімають 
свій голос протесту проти 
американської агресії у 
В’єтнамі.

Ось кілька зразків із тих 
віршів:

Ленін — надії людства. 
Ленін — зелені жита. 
Ленін — це революція, 

Ленін — саме життії. 
А ось інші рядки: 
Мужнів духом І думками 
Народ в'єтнамський 

у борні 
І вірить він: не за торами 
Свободи й іп.астя світлі 

дні.
Цитовані строфи взяті із 

віршів працівника Маловис- 
нівської районної газети Во
лодимира КОЗЛОВА та 
мешканця с. Мощене Гайоо- 
ронського району Олександ
ра КОРОЛЯ.

Подібних прикладів мож
на навести багато, де авто
ри тяжіють до поезії іро.ма- 
лянськоі'о звучання. Що
правда, майже всюди їх 
переслідує одна і та ж ва
да: початківці надто летко 
пишуть такі вірші і надто 
вже спрощено узагальню
ють думну.

Не зашкодить, мабуть, 
зайвин раз нагадати, що по
езія — це завжди відкрит
тя і поет — одвічний шу
кач. Звичайно, це не зна
чить, що, скажімо, у вірші 
про Ілліча треба щось ВИ
ДУМУВАТИ. Ні. Треба 
прагнути розкрити «ей до
рогий образ через призму 
свою поетичного бачення.

2. ПРОСТЕ ДАЄТЬСЯ 
ВАЖКО

Окреме слово хочеться 
сказати про лірику. Цс та
ка ділянка у віршуванні, 
яка займав досить солідну 
п.чощу. На ній висівають 
своє пеперевілне зерно зо
всім молоді поети і добірне 
насіння — досвідчені май
стри слова.

В калейдоскопі лірики 
вірші про весну змінюються 
рмдками про рідну домівку, 
кохану тощо.

Зазначимо, що чомусь від
давна склалась думка у мо
лодих авторів, що ліричні 
вірші писати легко. Мовляв, 
треба писати просто, щоб 
було есе зрозуміло.

Ця «простота» — поняття 
хибне. І тому на його га
чок ловляться Іноді і вже 
більш досвідчені поети. 
Член обласного літоб'єднан
ня Михайло РОДИНЧЕНКО 
із Долинського району у 
вірші «На майдані сільсько
му» пише:

А коли понад хати 
Ніч спливе світлофора, 
Ходять очі(?) солдата 
Коло рідного двору.

«Ходить очі» — образ ор
ганічно не вживається у 
вірші І тому звучить штуч
но, надумано.

А ось як оспівує прихід 
весни кіровоградець Воло
димир ГОЛОВИ ЕНКО:

Неначе від сиу, від снаги 
Земля вся розбурхана 

встане.
Розстануть останні сніги 
і сонце пригрів весняне. 
«Сой» і «снага» слова 

різні за значенням І їх не 
можна ототожнювати, і по
тім. останні два рядки зву
чать вельми нелогічно. Хіба 
спершу розтають сніги і по
тім гріє сонце, а не на
впаки?..

Віра ГУДЗІКЕВИЧ із До- 
бровслнчківського району у 
вірші «Блукала дівчина а 
гаю» малює прямо гаки іди
лічну картинку:

Блукала у гаю дівчниа 
В віночку із ромашок 

білих,
В саду ж несміливий 

хлопчина
Зривав їй маки пломінілі. 
На жаль, весь вірш вико

паний за всіма правилами 
альбомного віршування. І це 
написано рукою авторки, яка 
так чудово сказала в одній 
своїй поезії: «І лиш паму- 
ткна, як іній, блищала в ді
вочім волоссі...»

Неуважність, а точніше, 
летковажність у ставленні 
по поетичного слова відчу
вається і у творах Т. МИ- 
КАЙЛОВОЇ — з Навгород- 
ківського, Н. ПУХІВКО — з 
Знуфріївського районів.

3. В ЦЕХ САТИРИ
Гумор. Відразу обмови

мось, що гумористів наба
гато менше, ніж ліриків.

Перед нами твори Юрія 
КІПЕРА з Новоархангель- 
ська та кіровоградця Васи
ля ГОЛОТИ. Автори — лю
ди здібні. Мають природне 
відчуття гумору. Проте їм 
нерідко зраджує терпіння і 
тоді їхній Пегас починає ви
кидати «коники».

У байці «Осел-гуморист» 
К>. Кіпер розповідає про те, 
як твір Осла не сподобався 
Коневі. Тоді обурений Осел 
відповів своєму колезі, що 
це ж саме чтиво належно 
оцінили кури (вони смія
лись). 1 що на зразок ко
ралі:

Якщо ти гуморист, п ие 
дивак!?) 

ІІа носі зарубай у себе: 
Умій смішне творити так. 
Щоб люди не сміялись 

з тебе.
Що ж, порада слушна. 

Жаль тільки, цю автор нею 
не скористувався. Внаслідок 
чого, у байиі ні іу.мору, ні 
цікавої думки.

На противагу Юрію Ківе
ру Василь Голота пише са
тиричні мініатюрі:. Проте 
автор нерідко переспівує 
давно відомі сюжети. Поде
куди словесна неохайність 
переростає в нісенітпицю.

— Ти допився а же до того, 
Що втрачаєш міру. 
Схаменися, ради бога, 
Берись до кефіру.
Зараз, коли вся країни го

тується до знаменної дати 
— 56-річчз утворення СРСР, 
хотілось би, щоб наші мо
лоді поети піднімали дзвін
кіше свій поетичний голос, 
оспівуючи «чуття єдиної 
родини». Хай ця благород
на тема і надихає, і окри
лює їх на справжні поетич
ні твори.

В. ВАСИЛЕНКО.

р ГЯКБЯВІК — «н найменша столиця 
г в Європі, населення якої складає 
близько ста тисяч чоловік, тримає нині 
у хвилюванні любителів шахів усього 
світу. Зроблений хід в магмі ('на
ський — Фішер, і про нього звідси по
відомляють в багато міст світу, навіть 
туди, де вже настала піч.

...Час наближається до 17 години. 
Машина за машиною направляються на 
околицю Рейкьявіка до кам'яною шат
ра — Палацу вистав**

— Фішер грає, як Моцарт, — сказав 
в Рейкьявіку аргентинський гросмей
стер М. Найдорф і додав, — але він 
не джентльмен. Фішер намагається иер- 
вуватн суперника навіть тим, що за
пізнюється...

Зал вже заповнений. Він затемнений 
як під час спектаклю, яскраво освітле
на лише невисока сисна.

...Головний арбітр матчу Лоїар Шмід, 
сивоволосий, елегантний гросмейстер Із 
ФРН рівно о 17-й годині включає ю- 
днниик. Спаськпй робить хід І йде геть 
зі сцени. Минає 5, 10, іноді 15 хвилин.

ЯК ЦЕ ПРОХОДИТЬ...
Кілька годин на матчі

А Фішсра все немає. З'явився! Він 
швидко піднімається на сцену. На ньо
му темний костюм, під піджаком ко
ричневий, ніби в шахматиу клітину, 
джемпер. Він енергійно сідає в своє 
крісло на колссиках, надіслане з Нью- 
Йорка. На ньому можна і відкинутися, 
як у літаку, і покрутитися, І навіть «по
кататися» на сцені. 26 липня і Сласько- 
му поставили точнісінько таке крісло. 
Організатори матчу замовили йою в 
Нью-Йорку, в іій же фірмі.

...Дивиться, дивиться Фішер па дош
ку. Кусає нігті... Робить хід. З'являє
ться Спаськпй, і Фішер вітав його, 
не піднімаючись з крісла.

Зробив сильний хід Спаськпй і ФІ- 
шер охоплює голову руками, майже на-

ФЕЙЛЕТОН
О К ВІДОМО, кожна людина має 

певні здібності. 1 »•'" —-«* 
залежать її нахили.
кожному вдалось 
самі здібності. Щось там завади
ло. Тоді живе людина нудьгуючи 
— має здібності, проте ніхто їх 
не бачить. А їй хочеться. Бо на
хили є.

Особа не дуже цілеспрямована 
Махає на себе руною і каже:

— Граф Монте-Крісто із мене 
не вийшов. Доведеть
ся податися у кер
буди.

Інша, більш стійка, 
починає відвідувати 
читальню бібліотеки, 
перелистує безліч 
книг і поступає, зреш
тою, на курси крою і ' 
шиття (заочно).

Третя — щоранку 
бігає навколо дендро
парку, виконує впра
ви йогів, ганяє м'яча, 
підіймає двохпудови- 
йи, плаває в ополонці 
і, як результат, поби- ' 
вас рекорди довго
ліття.

Але існує категорія 
людей, яким ніколи 
допрацьовувати себе. 
Тоді вони
ться 
лів. 
виявляється, до горілки. Отож, 
вихиливши склянку, другу, третю 
і т. д. в енному стулені, аж доки 
не «нахиляться» до безтями, по
чинають показувати, на що еони 
здібні.

Слюсар Бобринецької пересув
ної механізованої колони № 6 
Володимир Лашкул в душі давно 
почував себе магнатом. І щоб 
про те знали його співгромадя
ни, ’часто відвідував місцевий рес
торан. Як справжній магнат, пив 
без міри, приставав до офіціан
ток, розливав по столі ємна, ко
ристувався лексиконом, не зареєс
трованим у жоднолчу словнику. 
Коли ж Володимироеі вказували, 
що так не годиться, він, прий
нявши позу аристократа, зневаж
ливо кидав:

— Плачу за всьо!

І від того
Проте, не 

розвинути оті

звертаю- 
до власних нахи- 
А нахили у них,

і

Спаський Фішер
вигас (ріст його 190 сантиметрів) над 
дошкою. Великий чорний черевик, вису
нутий з-під столу, вибиває нервовий 
дріб.

Гросмейстери, які зібралися на мптчі, 
гопоряіь, іцо Фішеру більше до вподо
би прості, ясні позиції, н Сііаськнй 
імпровізує, виходячи із ситуації. Ціка
во висловилась тут югославська 
хістка Мілунка Лдзярсвич: «Для 
ського — спочатку 
шахи. У Фііиера — 
потім життя. 
його життя».

Рейкьявик.

ПІД
СИП« 

життя, а гютім —> 
спочатку шахи, и 

Точніше, в шахах все

А. ЄРМАКОВ, 
спецкор ІАРС,

і

»

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 6 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9-М - Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика длн дітей. 
,(М). 9.20 — Новини. (М). 9 ЗО 
*— Програма документальних 
фільмів. (М). 10.15 — «Музич
ний кіоск». (М). 10.45 — «Сьо
годні — Всесоюзний день за
лізничника». (М). 11.00 •-
Концерт, присвячений Всесо
юзному Дню залізничника. 
(М). 11.40 — Дні літератури 
«а Алтаї. (М). 12.10 — «Сіль
ська година». (М). 13.05 —

Новини. (М) 1.3.10 — Худож
ній фільм «Фортеця на коле
сах». (М). 14.30 — Для шко
лярів. «Веселі старти». (М). 
15.10 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту, (Калінінград). 
15.40 — Кіножурнал «Новини 
дня». (М). 15.50 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. 
Мультфільм. (М). 16.20 —
«Вогні цирку». (М). 17.00 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кінополорожей». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.25 — Прем'є
ра телевізійного художньою 
фільму «Остання справа ко
місара Берлаха». II серія. 
(М). 19.30 — На запитання те
леглядачів про міжнародне 
становище відповідає політич
ний оглядач газети «Правда» 
Ю. Жуков. (М). 20.00 — Інтер
бачення. Кольорове телебачен
ня. Міжнародна зустріч між 
збірними командами Швеції і 
СРСР. (Швеція). 21.45 — Про
грама «Час». (М). 22.15 -« 
♦ Народні артисти СРСР».(М). 
23.05 — Повний. (М).

Çiï Наша адреса і телефони
316050 ГСП, К1ро«оград-50, вуп. Луначарського, 36. 

Телефони: відпові’двльного секретаря та відділу ном» 
сомольсьного життя = 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2*45-36.

БИ 05753, Індекс 61197,

А до тих, хто не погоджувався!
— Цкц! Зароку!
Дещо від «голубої крові» хо

вається в душі і шофера із кол
госпу ім. XX з’їзду КПРС Василя 
Самари. Після кількох кварт око
витої він з’явився у гуртожитку 
сільськогосподарського техніку
му і заволав на тамтешніх меш
канців:

- Встать, селюки, коли до вас 
городськой человек прийшов!

пу ім. Кірова схожа на Апо.пона 
Бельведерського. Напевне, про те 
відомо краще самому Анатолію. 
Бо напившись одного разу до 
чортиків, він вирішна довести пе
рехожим, що має подобу до ста- 
рогрецького бога. Тому й роздягм 
нувся майже зовсім на одній із 
вулиць міста Бобринця.

Воно у кожного буває по-сво
єму. Петро Донець, шофер із 
колгоспу ім. XX з їзду КПРС під

„АРИСТОКРАТИ“
ПРОСЯТЬ
НАГОРОДИ

Хлопці, звичайно, встали. І Ва
силь моментально опинився зо 
дверима. Подальші його спроби 
довести свою зверхність за допо
могою кулаків, успіху не мали.

Тракторист Бобринецького рай- 
магу Михайло Щербов здатний 
творити з технікою чудеса. Але, 
хто про це знав? Отож, випивши 
добре із Володимиром Усатєн- 
ком, він завів трактора, включив 
йому швидкість, і пішов 3 НИЛА 
поруч. А трактор їде. Сам, без 
Михайла. їде вулицею села. А 
кури — врозтіч. А діти — гвалті 
А сусіди до Михайла:

— Зупини трактора!
А /Лихайло їх мвтюччям. 

ваша, мовляв, справа, до 
експериментів із технікою.

Ми не знаємо, чи справді
тура Анатолія Гозбенка з колгос-

ім. XX з'їзду КПРС під 
доброю чаркою пока
зував свою майстер
ність у фігурному БС-» 
дінні. Щось тане на 
зразок азто/лобільно« 
то слалому. Не повез« 
ло. Врізався у ТЄЛЄ-‘ 
графного стовпа.

А Сергію Шамкію, 
який ніде не працює, 
хоч має вже 21 рік, 
не повезло з іншого 
боку. Так хотілось у 
щось врізатись. Десь 
у годину ночі п’яний 
гасав з шаленою 
швидкістю на мото
циклі центральною 
вулицею. ! «колеса 
крутив», і «на попа*» 
ставав і чого тільки 
не робив. Хоч би що. 
Так ні в що і не по
пав. Щоправда, роз- 

гуркото/д мешканців усієї

І

і-'® 
моїх

стг-

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Програма передач. (К). 17.00 
— За накресленнями XXIV 
з'їзду КПРС. «Сільські обрії». 
(К). 17.40 — Мультфільм «Че
бурашка». (К). 18.00 — Теле
журнал «Дні нашого життя». 
(Харків). 19.00 — «На мери
діанах України». (К). 19.30 — 
Художній фільм «Викрадений 
поїзд». (К). 20.45 — «На до
браніч, дігп!». (К). 21.15 —
Кольорове телебачення. Кон
церт. (К). 21.45 — Проірама 
«Час». (М). 22.15 — Вечірні
новини. (К).

редача перша. (М). 19.55 —»
Кольорове телебачення. Пре
м'єра телевізійного багатосе
рійною художнього фільму 
«Моє життя», 1 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Концерт майстрів мис
тецтв. (Ленінград). 22.15 —
Спортивний щоденник. (М). 
23.00 — Повний. (М).

ПОНЕДІЛОК. 7 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.25 — 
Програма передач. (М). 17.30
— Для школярів. «На V Все
союзному зльоті піонерів в 
Артеку». (Сімферополь). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — «Ро
бітничій хвилині — облік». 
(Кіровоград). 18.30 — «Зустрі
чі на концертах у Великому 
залі консерваторії». (М). 19.10
— «Сім днів Ориіаїкькому за
воду «Червоний борець», 11с-

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.25 — 
Концерт. (Кіровоград). 16.50 — 
— Для дітей. «Сонечко». 
(Львів). 17.25 — «Шляхами 
батьків — шляхами героїв». 
(Харків). 17.55 — Музичний 
антракт. (К). 18.00 — «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Акмсчстські новато
ри». (Миколаїв). 18.30 — Рек
лама, оголошення. (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Світ своїх 
захоплень». (Дніпропетровськ). 
20.05 — До 50-рІччя утворення 
СРСР. «В сім'ї єдиній». Про
грама Туркменського телеба
чення. (К). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —«Від

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировограде ного 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управлішій 
по пресі, м. КІровоірад, вул. Гліокв, 2.
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будив 
вулиці.

А тепер — епілог.
Є такий афоризм: здібності 

не можуть залишитись непоміче» 
ними. Так і цього разу. їх помі
тили працівники міліції. А народ
ний суд відповідно винагородив 
кожного із «помічених» --- від
15 діб до двох місяців примусо
вих робіт.

І, нарешті, арифметична задачна, 
яка адресується працівникам Боб
ринецького РК ЛКСМУ: якщо се
ред засуджених Бобрннецьким 
народним судом за дрібне ху
ліганство комсомольці та молодь 
складають чималу частину, то яку 
ж готувати загальну нагороду.

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
Бобринецъкий район.

■ І*

понеділка до понеділка». (К).
21.40 — «В сім’ї єдиній». (К).
22.50 — Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК, 8 СЕРПНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.43 — Для ді
тей. «Творчість юних». (М). 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Садко». 
(М). 11.15 — Кольорове теле
бачення. «Російський романс». 
(М). 12.15 — Новішії. (М).
17.00 — «Дружба не знпє кор
донів». (Львів). 17.20 — «Па
роль «10—17», «Маршрутами 
піонерського літа». (Вороши- 
ловград). 17.40 — Телефільм 
«Скиби життя», (К). 18.00 — 
До 50-р!ччя утворення СРСР. 
«Олександрія — ювілею». (Кі
ровоград), 18.15 - Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Інфор
маційна програма «Вісті». (К), 
19.00 — «У НІахмаїово, до 
Блока». Блоковське свято 
поезії. (М). 19.40 — «Сім днів 
оршанського заводу «Червоний 
борець». Передача друга. (М).

19.55 — Кольорове тслебачси-5 
пя. Прем’єра телевізійного бал 
гатоссрійною художнього філь- 
му «Моє життя». Друга серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час»» 
(М). 21.30 — «грає В. Клі
вери». (М). 22.40 — Лови-»
ив. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 -з 
«Наука — сільському госпо
дарству». (М). 17.30 — Для
школярів. «Всесвітній слідо
пит». (Ленінград). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 - Науково-
популярна програма «Здо
ров’я». (М). 18.40 - Кольоро
ве телебачення. Концерт. (М). 
19.00 — Телефільм «Хохлома 
золота». (К). 19.15 - Концерт- 
(К). 20.00 — Вистава. (К). В 
перерві — «На добраніч, ді- 

<К). Програма «Чає». 
(М). 22.30 — Вечірні мови?
НИ. (К).

Про МОЖЛИВІ ЗМІ.1И в про* 
храмі вас повідомлять диктори 
радіо і телебачелпя,

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.
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