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ЗА УСПІХИ В ЗМАГАННІ 
НА ЧЕСТЬ 50 РІЧЧЯ СРСР КО
ЛЕКТИВ РАДГОСПУ ІМЕНІ 
РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ БСБРИ- 
НЕЦЬКОГО РАЙОНУ НАГО
РОДЖЕНИЙ ЮВІЛЕЙНИМ 
ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ. СЕРЕД 
ТИХ, ХТО ВИБОРЮВАВ НА
ГОРОДУ (НА ФОТО ЗЛІВА 
НАПРАВО) ТРАКТОРИ С Г 
СЕРГІЯ ШЕЛЕСТ, ШТУКА
ТУР БУДІВЕЛЬНО! БРИГА
ДИ РАІСА ФЕРЕНЦ, ТЕСЛЯР 
МИКОЛА ЗУБКОВ, СТАТИС
ТИК ОЛЬГА ВОЛОШИНА, ТО
КАР РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕР
НІ МИКОЛА СТАРКО, ДОЯР
КА ПАВЛИНА ДЖЕВАГА.

Фото В. КОВПАКА.
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ТВІЙ закінчити навчальний рік 
без відстаючих. Безпереч
но, в кожній школі є по- НАШ КУРС
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відведені нові, поки 
що чисті, сторінки. Перші 
«сміливці» відповідають 
біля дошки. Закінчилися 
зимові канікули, і після 
відпочинку шкільний роз
порядок внутрішньо дис
циплінує, нагадує; успіх у 
навчанні неможливий без 
чіткої організації евого 
робочого часу, без свідо
мого засвоєння учбового 
матеріалу, без самостійної 
роботи...

Школа — невід’ємна 
частинка нашого життя. 
Вона єдиним нервом зв’я
зана з усією радянською 
дійсністю і кожне приско
рення, наростання темпу 
чітко лрослуховується і в 
її пульсі. Останні настано
ви партії і уряду, допо
відь Л. І. Брежнєва на 
урочистому засіданні, 
присвяченому 50-річчю 
утворення СРСР, створили 
серед педагогів і школя
рів атмосферу творчого 
піднесення.

Друга чверть завершилася 
у дні славного ювілею країни. 
І, безперечно, кожен учень, 
піонер, комсомолець намагав
ся зустріти його з найкращи
ми успіхами у навчанні. У 
цьому пін бачив свій почесний 
обов’язок. В школах пожва
вилося листування з друзями 
з усіх союзних республік, про
ходили фестивалі, вечори 
дружби-

Про велику роботу, пророб
лену в школах, з метою поліп
шення виховного процесу, зо
крема — успішності, свідчать 
цифри. Наприклад, процент 
успішності в школах Новго- 
родиівського району за другу 
чверть становить 99,8. Трохи 
нижчий показник у олександ- 
рівцін, в школах Світлоподсь- 
ііого району, м. Знам'янці.

Майже половина учні» 
Олександрівського району

вчаться на «4» і «5», у 
світловодців цей показник 
становить 45,2 процента. 
В багатьох школах показ
ник успішності значно ви
щий за минулорічний. В 
цьому, безперечно, заслу
га і комсомоль^ко« •* 
піонерської орті.-і щ , 
які стали справжніми по
мічниками педагогів. Та, 
на жаль, трохи знизили до 
себе вимогливість в Боб- 
ринецькому, Новоукраїн- 
ському, Компаніїаському 
районах. Тут невисокі по
казники успішності.
V КІНЦІ другої чверті 
** разом з усією комсо- 
молією, з робітниками, 
колгоспниками, школярі 
під час Всесоюзних ком
сомольських зборів «Удар
ною працею і відмінн/м 
навчанням ознаменуємо 
вирішальний рік п’яти
річки»), повели розмову 
про питання, які їх най
більше хвилюють. Збори 
пройшли о діловій обста
новці, давалися конкретні 
пропозиції з питань поліп
шення успішності, підви
щення громадської актив
ності тощо. Треба відзна
чити,що в багатьох шко
лах збори стали дійовим 
засобом підвищення ак
тивності роботи всієї ком
сомольської організації на 
них народжувалися нові 
починання ,учні брали со
ціалістичні зобов’язання, 
відчувши разом з усім 
радянським народом при
плив творчих сил.

На зборах в Паалисьній 
СШ імені В. О. Сухомлин- 
ського комсомольці ви
ступили із зверненням до 
всіх школярів області —

дібні можливості — есе 
залежить від правильної 
організації роботи. Тут же 
павлиські комсомольці 
говорили про виконання 
своїх комплексних планів, 
підбили підсумки огляду 
класних комсомольських 
організацій «Партії ча вір
ність присягаємо».

Активно і по-діловому прой
шли Всесоюзні комсомольсь
кі збори в Гаіїворонській СШ

5. Для дальшою поліпшен
ня позаиласної роботи вирі
шено усний журнал для до
питливих перетворити в клуб 
♦ Хочу все- знати». Подано 
пропозицію на початку тре
тьої чверті завести перспек
тивні табелі в класах. Накрес
лено провести перші комсо
мольські збори з порядком 
денним «Я, хвилина і знан
ня».

А ссь комсомольці Бог- 
данівської СШ Знам’янсь- 
ного.району зоссреди пи 
свою увагу на трудовому 
вихованні школярів. Як ві
домо, в школі діє учнівсь
ка виробнича бригада. 
Щорічно чимало випуск
ників залишається працю
вати в місцевому колгос
пі «Родина». Традиції пе
редаються з покоління в 
покоління, з класу в клас. 
І комсомольці вирішили 
в таборі праці і відпочин
ку для старшокласників 
«Дружба» виховати собі 
зміну, нове поповнення 
виробничої бригади.

Розпочалася третя на
вчальна чверть. Перші дні 
навчання вирішального 
року п'ятирічки. Як і ро
бітники, колгоспники, уч
нівська молодь теж вно
сить посильний вклад у її 
успішне завершення. Ад
же успішне навчання — 
це твій план, твої сьогод
нішні завдання, юний дру
же. А завтра — сам 
станеш до- складних агре
гатів, вершитимеш дер
жавні справи. Не лабу- 
евй цього!

П'ЯТИРІЧКУ ДОСИїМО!
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
КОМСОЛІОЛ ЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ 
БРИГАДИ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ ІМЕНІ XXIV З’ЇЗДУ КПРС 
РІЗНИКІВ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСО
ВОГО ЦЕХУ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 

ЗІРКА» НА 1973 РІК 
Колектив бригади, яку очолює мо

лодші комуніст Геннадіи Брайлов- 
ськіій (групкомсорг Надія Смугко), 
вже кілька років йде в правофланго
вих соціалістичного змагання серед 
комсомольсько-молодіжних колекти
вів підприємства. За трудові успіхи 
бригада нагороджена грамотою ЦК 
ЛКСМУ на честь 50-річчя заводської 
комсомольської організації, перехід
ним Червоним прапором ОК ЛКСМУ 
за перемогу в змаїанні па чєсіь пів
вікового ювілею СРСР.

Достроково, 21 травня 1972 року, різчики 
закінчили план другого року п'ятирічки і 
зараз працюють в рахунок другого квар
талу 1974 року.

З глибоким схваленням наш колектив зу
стрів Постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про роз
гортання Всесоюзного соціалістичного зма
гання працівників промисловості, будівни
цтва і транспорту за дострокове виконання 
народноїосподарського плану на 1973 рік». 
Обговоривши цей важливий докумевт, ми 
вирішили взяти такі підвищені соціалістич
ні зобов'язання на 1973 рік:

виконувати змінну норму виробітку на 
170—189 процентів;

здавати продукцію тільки відмінної 
якості;

зробити непорушним правило»! — «Всі 
460 хвилин робочого часу — виробництву!»; 

підвищити продуктивність праці на 16 
процентів;

орі авізувати показ передових методів 
праці;

навчити професії різальника металу 
шість молодих робітників;

зекономити 32 тонни металу-прокату; 
всім членам бригади оволодіти другою 

суміжною спеціальністю;
брати активну участь у громадському 

житті цеху, заводу;
добитись, щоб всі члени бригади мали 

середин» освіту.
Взявши ці зобов’язання, ми викли

каємо на соціалістичне змагання ком
сомольсько-молодіжну бригаду слек- 
трозЕаріовальників першого механо
складального цеху, яку очолює Віктор 
Недогіас (групкомсорг Дмитро Недо- 
пас).

Соціалістичні зобов’язання об
говорені і прийняті одноголосно 
нп чЯппя« Апигппи.

Візит 
президента Франції 

Жоржа Помпіду
МІНСЬК. (Спец. нор. ТАРС). Сю

ди з короткочасним неофіційним ві
зитом для зустрічі і розмов з Гене
ральним секретарем Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радянського Сою
зу, членом Президії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєвим прибув президент Фран
цузької Республіки Жорж Помпіду.

На аеродромі, прикрашеному Державни
ми прапорами Франції, СРСР і БРСР, 
президента Франції зустрічали Генераль
ний секретар ЦК КПРС, член Президії 
Верховної Ради СРСР Л. 1. Брежнєв, пер
ший секретар ЦК КП Білорусії, член Пре
зидії Верховної Ради СРСР П. М. Мате
рой, Голова Президії Верховної Ради Бі
лоруської PCP Ф, О. Сурганов, Голова 
Ради Міністрів Білоруської PCP Т. Я. Ки- 
сельов, міністр закордонних справ СРСР 
А. А. Громико, посол Радянського Союзу у 
Франції П. А. Абрасімов, Інші офіційні 
особи.

Серед зустрічаючих були посол Франції 
в Радянському Союзі Роже Сейду, пред
ставники радянської та іноземної пресн.

Разом з президентом Франції в Мінськ 
прибули міністр ззнордонних справ Меріє 
Шуман, генеральний секретар канцелярії 
президента республіки Мішель Жобер та 
інші, >

З аеродрому Я. 1. Брежнєв 1 Ж. Помпіду 
поїхали в Заслав.ть, поблизу Мінська, де 
відбуваються переговори.

• МОЯ
БАТЬКІВЩИНА

Фото А. ВАРФОЛОМЕЄВА. АПН.

ПІДВІСНА КАНАТНА ДОРОГА НА 
СХИЛІ ГОРИ ВЕЛИКИЙ ЧНМКАМ.
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І ЦІЛКОМ ЗАСЛУ-

НАРОДНИИ САМОДІ-

(РАТАУ). Фото В. КОВПАКА.

ШВИДКИП ТАНЕЦЬ — ІСКРИСТИЙ. НАПОВНЕНИЙ РАДІСНОЮ 
ЕНЕРГІЄЮ І ЖИТТЄСТВЕРДЖУВАЛЬНОЮ СИЛОЮ. МОЛОДІ ТАН
ЦЮРИСТИ ПОВНІСТЮ ВІДДАЮТЬСЯ ПОМУ. І НАГОРОДА - ЩИ
РІ ОПЛЕСКИ ГЛЯДАЧІВ. УЧАСНИКИ НАРОДНОГО САМОДІЯЛЬ
НОГО АНСАМБЛЮ ТАНЦЮ «ВОГНИК» - МОЛОДІ РОБІТНИКИ. 
СЛУЖБОВЦІ, ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ І ЖИВУТЬ В м. СВІТЛОВОДСЬ- 
КУ. АНСАМБЛЬ МАЄ УСПІХ У ГЛЯДАЧІВ * ------------------------
ЖЕНО.

На ФОТО: ТАНЦЮЄ СВІТЛОВОДСЬКИП 
ЯЛЬНИИ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ «ВОГНИК»,

СОТНІ КИ’ОВОГРАДЦІВ НАПРИ
КІНЦІ МИНУЛОГО РОКУ СПРАВИ
ЛИ НОВОСІЛЛЯ, ОСЕЛИВШИСЬ в 
НОВОМУ МІКРОРАЙОНІ. ЩО РОС
ТЕ НА ОКОЛИЦІ ОБЛАСНОГО ЦЕЙ- 
ТРУ, ПРИВАБЛЮЮТЬ НОВОБУДО
ВИ. ДЕ ПРАЦЮВАЛИ БУДІВЕЛЬНИ
КИ З УПРАВЛІННЯ «ЦИВІЛЬБУД- 
КОМБІНАТУ» «КІРОВОГРАДВАЖ- 
БУД». НАПРИКЛАД. НА ВУЛИЦІ 
ЯПОНСЬКОГО БУЛО ЗДАНО В ЕКС
ПЛУАТАЦІЮ ДВА 70-КВАРТИРНИХ 
БУДИНКИ. ТУТ ЗРАЗКОВО ПОПРА
ЦЮВАЛИ КОЛЕКТИВИ КОМСОМО
ЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ БРИГАД 
МУЛЯРІВ БОРИСА БАРКАРА, ВОЛО
ДИМИРА ОСГАПЧУКА. ШТУКАТУРИ 
З БРИГАДИ ЄВГЕНІЇ НІСКОРОЖ- 
НОЇ (З УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 
БУДІВНИЦТВА).

НА ЗНІМКУ: НОВІШ 70-КВАРТИР- 
НИИ БУДИНОК ПА ВУЛИЦІ 
Ю. ЯНОВСЬКОГО.

Фото В. КОВПАКА

13 січня 1973 року

ДІЄ ШТАБ „КП“
твЕШОДАВНО «Комсомольський прожектор» Кірово- 
II градського заводу тракторних гі^Р9пГ?тс™^ бу/}9 

нагороджено перехідним вимпелом ЦК і. дя
нагорода цілком заслужена, бо «прожскгорнего, 
справді, ведуть велику роботу. На заводі і.емзє жлщо- їо цеху, жодної дільниці, куди б не дістали його про- 

МЄОсь, наприклад, не так давно, під час чергового рей
ду на випробувальній ділянці цеху А? 2 було слянлсно, 
5 запушені ке осі ємкості дтя стендів. »К.'робу

АВАНС?
НІ

ЗАСЛУГА

Цей факт було 
поставлено до ві- 
дома головного ін
женера заводу. Те
пер робота тут на
лагоджена. Подіб
ний факт було ви
явлено і на лінії1 
по виготовленню 
обойм до насосу 
НШ-50К. Ця діль
ниця не була за
безпечена спеці
альною тарою. Піс
ля виступу - КП» 
становище зміпи-

АВТОРИ ВИНАХОДУ 
СТУДЕНТИ
Серед експонатів Респуб

ліканської виставки техніч
ної творчості молоді новин
ка студентів Київського тех
нологічного інституту легкої 
промисловості зовні нічим не 
виділяється. Скромний ком
пактний прилад з цифровим 
табло.

...Ще недавно якість шкір 
була невловимою проблемою 
для інженерів. Здавалося б, 
технологію витримано чітко. 
Але при зварюванні загото
вок раптом виявляється, іцо 
шкіра стала зморшкува
тою, погрубшала. В брак 
ішли сотні квадратних де
циметрів матеріалу.

Допомогти виробнични
кам взялися майбутні спеці
алісти - взуттєвики. Скільки 
запальних творчих спорів бу
ло в студентському конст
рукторському бюро автома
тизації, скільки різних варі
антів вивчили і відкинули 
молоді винахідники, аж по
ки «докопалися» до причини 
браку — недосконалого теп
лового режиму. Так 1 наро
дилася ця установка для ви
значення оптимальної тем
ператури зварювання шкір. 
Процент браку знизився 
майже наполовину. Економія 
«— десятки тисяч карбован
ців.

лось.
І так завжди. Жоден виступ «Комсомольського про

жектора» не залишається непоміченим.
За останній місяць минулого року «прожекторнепі» 

провели чотири рейди по підготовці цехів до робота в 
зимових умовах, по виявленню порушників трудової 
дисципліни та санітарному стану дільниць. Відразу з’я
вились «блискавки» фотозвинувачення. їх завжди чита
ють. Біля них зупиняються, сперечаються. Бо тут — 
життя заводу, робітнича щодень.

До голосу «прожектористів» прислухаються. Па всі 
виступи реагують. Тому, що штабісти завжди прискіпли
во стежать за кожним своїм виступом, надсилають на
гадування. І винуватого доти не залишать у спокої, 
доки не доб’ються позитивних наслідків.

Проте робота штабу не обмежується випуском «блис
кавок». Контроль за ходом рацпропозицій, які надхо
дять від комсомольців і молоді — теж турбота «про
жектористів».

І в тому, що за десять місяців минулого року надій
шло і запроваджено у виробництво 27 пропозицій з еко
номічним ефектом 35 тисяч карбованців — велика їх 
заслуга.

Не так давно у штаб надійшов сигнал про те, ідо 
Сумський завод гумотехнічнйх виробів погано постачає 
кіровоградських агрегатників необхідною продукцією. 
Що тут зробиш? «Блискавка» не допоможе. І от з цією 
метою, за завданням штабу «КП», в Суми виїхав сек
ретар комсомольської організації механоскладального 
цеху № 2 В. Погрібний. І нині — продукція надходить 
регулярно. «Прожекторист» заводу тракторних гідроаг
регатів крокують в ногу з колективом, борються за еко
номію і бережливість. Тож «спасибі» чують вони не як 
аванс.

В. ВЛАДИМИРОВА.
Кіровоградський завод 
тракторних гідроагрегатів.

ДО СТАЛІНГРАДСЬКОТ бит
ви тоді були звернені по

гляди усіх трудящих світу. Ад
же тут вирішувалась доля вій
ни. Тож, коли Степан Федченко 
довідався, що їхня танкова 
бригада направляється в район 
оточення і розгрому великого 
фашистського угруповання,
його серце наповнилось
справжньою солдатською гор
дістю.

...У районі Калача-на-Допу, біля 
села Іванівни, тримали оборону ав
томатники Федчснка. Знищували 
гітлерівських піхотинців, ходили в 
контратаку. Наша розвідка донесла, 
що недалеко від позиції знаходи
ться фашистський аеродром. Тан
ковий десант з автоматниками рап
товим нічним ударом зім’яв німець
ку охорону. Гітлерівці не встигли 
опам’ятатись від несподіваного на
паду, тікали п засніжений степ.

Федченко разом з бійцями роз
стрілював переполоханих ворогів. В 
результаті бою наші війська захопи
ли більше сорока літаків противни
ка, які так 1 не встигли піднятись 
у повітря. В цій операції сержант 
Федченко одержав тяжке поранен
ня. А вже в госпіталі довідався про 
нагородження його медаллю «За 
оборону Сталінграда».
ТТІСЛЯ „жорстоких боїв взим- 

ку 1942—1943 років насту
пив деякий перепочинок. 
Фронт стабілізувався, обидві 
сторони готувались до ноиих 
бойових операцій. На черзі бу
ла Курська битва. Са/ле сюди 
після одужання у складі 19-ї 
танкової бригади 3-го танково
го корпусу 5-ї гвардійської тан
кової армії прибув Степан 
Федченко. Мов вихор влітали 
на танках десантники-автомат- 
ники в розташування фашистів. 
Залишались позаду визволені

Г ганської, Черні 
ґ^й. Потім бул< 
п^ава через Д

міста і села Харківської, Пол
тавської, Чернігівської облас- 

іа пам’ятна пере- 
через Дніпро, визволен

ня -Олександрії, Знам’янки, Кі
ровограда, 

Коли розпочались головні * 
а битви за визволення Правове« 
і! реніної України, Федченка при«

значили командиром міномет
ної обслуги й направили в роз
порядження Першого Прибал
тійського фронту. І уже в пер
шому бою біля Грюндхайдса 
він відзначився з хлопцями. 
Прицільним вогнем знищили 
понад п’ятдесят ворожих сол
датів і офіцерів і сприяли 
швидкому просуванню нашої 
піхоти.
О БОЯМИ просувались по не- 

прохідних весняних боло
тах, утримували у своїх руках 
стратегічну ініціативу. Недале- 

«Ймежи Федени
ВІДЯСТАЛЙЦЯ ~ .------ ----------------------- —

ко від міста Борисова ворог 
тримав оборону на річці Бере- 
зіно. Командир батальйону ка
пітан Караулов викликав до се
бе Федченка.

— Вночі будемо форсувати 
річку. Ти на човні підеш пер
шим і захопиш плацдарм.

— Слухаю, товаришу капі
тан...

До складу обслуги входили 
москвич Михайлов, дніпропет- 
ровець Сербененко, полтавча
нин Дикопавленко, кіровогра- 
дець Федченко. Навантажили 
на човен 82-міліметройий мі
номет, ящики з мінами і по
пливли до протилежного бере
га. Закріпились недалеко від 
моста, а вранці вдарили по во
рожій охороні з тилу. Міст був 
захоплений і ним, підтримані 
мінометниками, пішли радян
ські війська. За цю операцію 
Федченко був нагороджений 
орденом Слави третього ступе

ня, останні мінометники — бо
йовими медалями.

За сміливі дії, кмітливість І 
винахідливість в наступних боях 
сержанта Федченка було наго
роджено орденом Червоної 
Зірки.
£"4 ТЕПАНУ довелось побувати 

на багатьох фронтах. Влітку
1944 року танкова бригада пе
реходила в розташування Дру
гого Білоруського фронту. Під 
час одного переходу головний 
танк засів у болоті. Інші попа

ли під обстріл ворожої артиле
рії. Федченка здивувала точ
ність попадання важкої арти
лерії гітлерівців з протилежно
го берега річки. Він швидко 
зорієнтувався і наказав рядо
вому Серікову:

— Бери гранати й автомат, 
пішли шукати коректуваль
ника..,

Перебрались на берег, про
йшли кілька сот метрів й помі
тили в чагарнику блиск бінокля 
проти сонця — там порались 
біля рації й передавали коор
динати руху наших танків шість 
гітлерівців. Блискавична авто
матна черга, вибух гранати, 
й рація замовкла, А через 
кілька хвилин припинився й об
стріл ворожою артилерією. В 
розташування своїх частин 
Федченко і Серіков поверну
лись з полоненими гітлерівця
ми і захопленою рацією. За 

проведення цієї операції С. М. 
Федченко одержав нагороду— 
ооден Слави другого ступеня. 
ІТ’РЕТІЙ орден солдатської 

Слави Степан Михайлович 
Федченко одержав за бойові 
подвиги на території Польщі і 
Німеччини. Після форсування 
Вісли й звільнення багатьох 
міст й сіл Польщі, наші війська 
натрапили на міцну оборону 
гітлерівців у районі порту 
Гданська. Чекаючи підходу ре
зервних військ, радянські час
тини вкопувались у землю, 
збирали інформацію про роз
ташування противника. Три мі
нометних обслуги на чолі з 
старшим сержантом Федчен- 
ком зайняли позиції на висоті 
зручної галявини, з якої добре 
проглядались всі підходи до 
міста і Балтійського моря. А 
вранці гітлерівці висадили мор
ський десант й пішли в наступ 
проти наших військ. По коман
ді Федченка п’ятнадцять міно
метників зайняли вигідні пози
ції й чекали наближення про
тивника. Німці розкиданим по
рядком брели до висоти, зрід
ка посилаючи автоматні черги, 
голосно перегукуючись між 
собою. І лише коли відстань 
скоротилась до двохсот мет
рів, командир мінометного 
взводу наказав:

По прямій цілі, вогоньї..
Затьохкали й засвистіли влуч

ні удари мінометів, зчинивши 
паніку серед ворога. Одні по
вернули. назад, інші прилягли 
Д° землі, окремі рвались до 
наших бійців. Заговорили наші 
автоматники, вдарила сусідня 
гарматна обслуга. Навідники- 
мінометники, росіянин Віктор 
Михайлов, українець Іван Сер
бененко, грузин Омар Хорзва, 
перегукуючись між собою і 
підбадьорюючи один одного, 
змагались у влучності попадан

ня й разом раділи кожній влуч- І 
ній міні.

Німці не витримали шкваль
ного вогню й, несучи великі 
втрати, повернули назад. А ко
ли атаку було відбито, на полі 
бою нарахували 187 вбитих і 
поранених гітлерівців. Всі шіст
надцять мінометників були на
городжені орденами і медаля
ми, а інтернаціональна трійка 
навідників відзначена ордена
ми Червоної Зірки.

Взимку 1945 року були жор
стокі бої на німецькій землі 
Штатгардт, Штетек, Мальхен... 
Скрізь мінометники Федченка 
показували зразки героїзму і 
відваги. За бойові подвиги на 
польській і німецькій землі й 
нагороджено командира міно
метного взводу старшого сер
жанта С. М. Федченка орде
ном Слави першого ступеня. У 
нагородному листі, підписано
му командиром 19 гвардій
ської танкової Мінської Черво- 
нопрапорної бригади гвардії 
підполковником Куцом, зокре
ма, говорилося:

«У боях під Румельсбургом (Дру
ги» Білоруський фронт) 28 лютого 
1945 року з власної ініціативи, за
мінив пораненого командира міно
метної роти т. Мельникова, прийняв 
командування ротою. Відбив дві 
контратаки гітлерівців, знищив 
близько 80 солдатів і офіцерів про
тивника. в бою за місто Вітулін 
Ю берези» 1945 року знищив близь
ко роти піхоти, чотири станкових 
кулемети І дві гарматні обслуги 
противника...».

Так з боями дійшов кірозо- 
градець Степан Федченко до 
Берліна, зустрічався на Ельбі з 
військами союзників, урочисто 
святкував чашу велику перемо
гу, в яку 8НІС свою вагому 
частку з самого початку і до 
переможного завершення Ве
ликої Вітчизняної війни.

Д. КЛЮЄНКО, 
інструктор обкому КП 
України.

м, Кіровоград.
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ШКОЛАМ 
mпової 
ОБЛАСТІ

В ^А^А2?п?^ШК5лах Кіровоградщини можна зустріти верста- 
3пгп1Рп°Ю ;Ро”°в-Дон». Це сучасні токарні і фрезеру- 

но'го устаткзв’анн? Ж” ,,0ставля6 Ростовський завод навчаль- 
ппнємеїва в кпвїні і,істерстп;і осві™ РРФСР - єдиного під- 
майстерень. Р виготовленню верстатів для шкільних

ччнн7ОпСПетппЬЄпСТаТобуДІВ,А,кн ви,конали свої ювілейні зобов’я
зання, достроково здали 12 200 різноманітних верстатів Вони 
статннхИагрсВгат9|в2 Р°Ц* школам Кіровоградської області 46 вер- 

„ В Н0В0Му' 1973 роц1 Ростовчани продовжують постачати вер
статне устаткування школам області.

В. ПОПОВ, 
журналіст.

м. Ростов-на-Дону.

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

НАРОДЖЕНА В ОГНІ

порт
Є ЗРОСТАННЯ,
Є І ЗАСТІЙ...

ІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

МАЙЖЕ п’ятнадцять ро
ків тому за рішенням 

Української ради проф
спілок, в республіці було 

.^^^творено добровільне
ЯКпортивне юваоисгво 

«Авангард», яке об'єдна
ло робітників промисло
вості і будівництва, що 
раніше були під стягами 
14 спортивних товариств. 
В наслідок цього створи
лася міцна фізкультурна 
організація, яка успішно 
захищає свої кольори на 
республіканській та всесо
юзній аренах. В цьому ми 
можемо переконатися і 
на роботі авангардівців 
нашої області.. Товариство 
об’єднує 82 колективи фіз
культури, де згуртовано 
33000 фізкультурників. У 
їх розпорядженні сотні 
різних спортивних споруд, 
коащі 
«Зіока» 
«Шахтар» 
«Авангард» 
ську, а ще десятки спор
тивних залів, комплексів.

За два роки в ДСТ 
«Авангард» підготовлено 
10 майстрів спор’у, 27 
кандидатів у майстри, 206 
спортсменів першого роз
ряду і понад 15 тисяч 
спортсменів масових роз- 

іх'-в,* рядів. Авангардівиі близь-
* ко 7П разів вносили зміни 

в таблиці рекордів облас
ної пади ? Кіровоградщи- 
ни. В організаціях това
риства виховані чемпіони 
— борці Станіслав Рєдо- 
зублн, Володимир Посунь
мо, Віктор григоречко, ве
лосипедисти Валентина 
Іванина, Тетяна Паиіенко, 
легкоатлетка Любов Ручка 
та інші.

В шеренгах авангаодів- 
ців працює багато досвід
чених тренерів, які готу
ють майсгрів високого 
класу. Серед них — за
служений тренер України 
з класичної боротьби Ми-

стадіони — СК 
в Кіровограді, 

в Олександрії, 
у Світповод-

• АВАНГАРДІЗЦІ НА ШЛЯХУ ДО СХОДЖЕННЯ 

кола Романенко, з гімнас
тики — майстер спорту 
Юзеф Толчинський, з лег
кої атлетики — Володимир 
Іванець та Микола Жере- 
б’ятьєв, з велосипедного 
спорту Григорій Івасенко 
та Галина Стебпіна, з важ
кої атлетики — майстер 
спорту Григорій Машнягу- 
ца. А з ними працює 
більше 3 тисяч громадсо- 
ких інструкторів і трене
рів.

Добрих успіхів у розгоо- 
танні спортивно-масової 
роботи добилися споотив- 
ні клуби «Зірки», «Маши
нобудівник», колективи 
фізкультури кіровоградсь
кої швейної фабрики, за- 
валлівського гоафітчого 
комбінату, комбінату «Кі 
ровоградважбуд», Олек
сандрійського індустріаль
ного та Кіоовоградського 
б'/пІВЄЛЬНОГО ТЄХНІКУМІВ. 

у|РЕДМЕТОМ особливих 
турбот обласної, місь

ких рад, спортивних клу
бів і колективів фізкуль
тури була і є пропаганда 
та впровадження в лію 
нового комплексу ГПО. 
Масове залучення авач- 
гардівців до спортивних 
змагань, підготовка • 
складання нормативів та 
вимог комплексу ГГІО 
сприяли достроковому ви
конанню підвищених 30- 

і бов’язань по підготовці 
, значківців, слоотсменів 
. масових розрядів V юві

лейному році. Особливо 
слід відзначити діяльність 
фізкультурних активістів 
на заводі «Червона зірка». 
Тут залучено до складан
ня Нормативів і вимог 
комплексу ГПО майже 2.5 
тисячі робітників, а понад 
400 червонозооівців уже 
стали значківцями. Близь
ко 2 тисячі чоловік скла
ли нормативи ГПО у світ- 
ловодській та олександ
рійській міських організа
ціях «Авангарду».

Але показники п роботі 
товариства були б кращи
ми, якби більше уваги 
приділялося організацій-

йому зміцненню колекти
вів фізкультури, первин
ним організаціям цехів, 
відділів, груп. Тільки цим 
пояснюється те, що до 
цього часу іце 5 тисяч 
фізкультурників не є чле
нами товариства «Аван
гард».

В товаристві недостат
ньо використовуються на
явні можливості для під
вищення рівня майстер
ності спортсменів. Напри
клад, значна частина «ре 
кордів» з легкої атлетики 
й понині залишається на 
рівні другого розряду, а 
окремі з них мають де
сятирічну давність. В 
складах збірних команд 
Центральної ради ДСТ 
«Авангард» зовсім мізер
на кількість кіровоград- 
ців. Не все гаразд з роз
витком 
спорту.
спортивна школа СК «Зір- 
ка» до цього часу не ста
ла справжньою кузнею 
підготовки кадрів для ве
ликого спорту.

Мають місце недопіки 
в робот! спортивних баз. 
Деякі 5 них використову
ються не на повну потуж
ність.

Тренерсько - інструк
торський склад, громад
ські секції з видів спорту, 
мають шукати і впровад
жувати більш досконалі 
форми і методи організа
ції навчально-трен/валь- 
ного та виховного про
цесу.

Про все це йшла вІд- 
веота розмова на 7ІІІ-Я 
обласній звітно-виборній 
конференції авангардівців 
Кіровоградшини. Учасники 
конференції обгояооипи 
програму на найближчі 
два роки і намітили за
ходи, споямовачі на усу
нення 
котрі 
на 
вості

молодіжного 
Дитячо-ючаоька

перешкод, 
траплялися 
до масо-

всіх 
досі 

шляху 
і майстерності.

Є. ПІДВАЛІН, 
наш громадський ко
респондент.

РОЗГІН, 
якому 
ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ

«В «ПОЧЕРК» ОЛЕКСІЯ ЛЕВЧЕНКА 
<5 ШЕРЕНГИ ВЕДУТЬ АКТИВІСТИ

• БУДІВЕЛЬНИКИ ЗАБУЛИ 
ОБІЦЯНКИ

На районній конференції голова районної 
ради ДСТ «Колос» М. П. Барченков виклада
ча фізкультури О. Левченка з Новомнргород- 
ської СШ М і згадав у першу чергу: «його 
учні завжди поповнюють ряди фізкультурни
ків ДСТ а Колос», відзначаються хорошою фі
зичною підготовкою. З усього видно, хороший 
почерк вчителя фізкультури...»

Я зустрівся з ини, коли він саме проводив 
заняття з легкої атлетики. Перше, що кину
лось у вічі, — ие оновлений спортивний комп
лекс.

— Майже все зроблено руками учнів та вчи
телів, — не без вдоволення каже Олексій Олек
сійович. — Ще кілька років тут. біля школи 
був пустир. А тепер...

Справді, невпізнанно змінилася пришкільна 
Ялоща за останні два-три роки. Тут завер
шується спорудження комплексного дренаж
ного майданчика. Вже встановлено баскетболь
ні конструкції, є майданчики для гандболістів, 
баскетболістів, два волейбольні майданчика. 
Бігова доріжка простяглася на 250 метрів. Ок
ремо — сектори для стрибків, метання диска, 
глтовхвжва ядра, смуга перешкод.

ГПО НА МАРШІ
«— І як це допомагає в складанні норм ГПО?
—• Досить відчутно, — мовить О. О. Левчен

ко. — Адже е можливість безпосередньо в 
школі скласти норми з багатьох видів. Ми 
поагнемо по того, щоб кожен учень став знач- 
ківием ГПО вже в цьому році.

Вчителеві фізкультури баї ато допомагають 
його помічники. Це класні Фізорги — Василь 
Пістоль, Сергій Коломієць. Олександр Куисн- 
ко. Серед кращих спортсменів, які успішно 
складають нормативи, відмінник навчання 
Олександр Самойленко. Валерій Кулініч, Ана
толій Довгий, Сергій Бараненко.

— А як справи тепер, взимку?
На мить обличчя Олексія Олексійовича 

хмурніє. Він показує рукою на цеглові стіни 
великої прибудови, що притулилась до школи, 
І каже:

— Це будується спортивний зал. Почали в 
січні 1971 року, вже мали восени здати зал в 
експлуатацію, але, як бачите...

Будівництво спортивного залу — одна з най
болючіших проблем. Скільки О. Левченко і 
дирекція школи доклали зусиль, щоб все-таки 
почати будівництво, дістати кошти... Але ново- 
миргородська ремонтно-будівельна дільниця, 
яка веде спорудження спортзалу, забула про 
свої обіцянки. Змінилось у рембуддільпііці 
керівництво. Та, на жаль, не змінилось на 
краще ставлення до потреб фізкультурників. 
Тихо й пустинно на будові... Шість місяців не 
з’являються сюди будівельники. А жаль, бо 
від цього страждає велика справа фізичного 
загартування дітей...

1. РОМАНЕНКО, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

м. Новомиргород.
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ЩОДЕНЬ доходять тривожні вісті:
«Американські стратегічні бомбарду

вальники зробили новий наліт па терито
рію Демократичної Республіки В’єт
нам...» «Патріотичні сили Південного 
В’єтнаму успішно відбивають ворожі 
атаки...»

За цими повідомленнями ми відчуває
мо, як американські імперіалісти намага
ються придушити свободолюбивий народ, 
відчуваємо ми і ту напругу, яку проти
ставляють патріоти цій злій силі. Бомби 
шматують землю, трощать дерева, та не 
можуть зломити дух народу. Вороги на
магаються знищити не тільки людей, а 
все живе на в’єтнамській землі. Вогонь 
окутує міста і села, дим стелиться над 
джунглями. Але й з вогню встають зви
тяжці, б’ють ворога.

Над ущелиною Хамжонг, що в перекладі на 
нашу мову значить Паща Дракона, через річ
ку Ма в провінції Тханохоа є міст. По ньому 
проходить колія єдиної залізниці, яка з’єднує 
південь Демократичної Республіки В’єтнам із 
столицею та головним портом країни Хайфо- 
ном. Американське командування приклало 
чимало зусиль, щоб зруйнувати цей міст. Сю
ди направляли десятки бомбардувальників, 
скидали сотні бомб. Але міст стояв. Тоді в 
Таїланді американські спеціалісти спорудили 
особливий полігон — точну копію хамжонг- 
ського моста, і там тренувалися відбірні аси, 
вчилися попадати в ціль. Але міст діяв:

Опори велично, спокійно стоять.
А збиті над ними пірати — похнюплені, 

згорблені.
І так —аж чотири роки .
Опори мосту Хамжонг — зроблені із 

арматури й цементу.
Якщо навіть бомби і попадали, то, не

зважаючи на смертельну небезпеку, бій
ці народної армії ліквідовували пошкод
ження. і знову йшли поїзди, жива арте
рія країни пульсувала безперебійно. Про 
цс в’єтнамський поет Ма Занг Лан на
писав так:

У річці відбився прапора пурпур.
І. мовби маленькі яскраві сонця,
Спалахує зварювання на балках сталевих. 
Обличчя саперів усміхнені.
А жерла зеніток націлені в небо —• 
Чекають на ворога.
Бійці пісню заводять.
І звуки високі та чисті
Линуть далеко-далеко...
В старовину казали, що коли говорять 

гармати, тоді замовкають музи. А тут ми 
спостерігаємо протилежне. Героїчні зу
силля в’єтнамського народу в боротьбі 
за свободу і незалежність покликали до 
життя розквіт його яскравих талантів, 
музи його не тільки не замовкли — во
ни заговорили встократ сильніше, пісні 
народу, високі і чисті, линуть тепер, 
справді, далеко-далеко.

Долинули вони і до нас на Україну. Рес
публіканське видавництво ЦК ЛКСМУ 
«Молодь» випустило збірку в’єт
намських поезій «Слово з полум'я». Вві
йшли до неї твори молодих в’єтнамсь
ких поетів, які премійовані на конкурсі, 
організованому Спілкою письменників 
Демократичної Республіки В’єтнам і га
зетою «Ван пге» («Література і мисте
цтво»). Якщо всі передові митці народу,

який бореться, стали в ряди захисників 
свободи і незалежності, то в найперших 
шеренгах іде молода поезія. її творять 
солдати, трудівники фронту і тилу, лю
ди, обпалені вогнями боїв. Вони яскраво 
оспівують боротьбу народу, його воле
любність, незламність, готовність до са
мопожертви в ім’я жаданої перемоги.

У триптиху а Вогні ламп» Фам Тієи Зуат пи
ше:

Скільки ж сили в землі оцій, 
Скільки у грунті нуртує вогню...
А люди зараз живуть без світла, гасять лам

пи, щоб ворог но помітив нічого, в темноті 
ідуть машини, в темноті люди кують перемо
гу, думають про майбутнє, коли підуть на 
свято з ліхтарями: «І всі, які є лампи, ми за
світим, хай сяють ліхтарі скляні і паперові, 
хай спалахнуть псі п'ятикутні зорі. «Тож по
ки що, як пише Внонг Ань, хлопці прощають
ся з рисовим полем, хлопці в дорогу руша
ють, хлопці на битву ідуть».

ПОЕЗІЇ, вміщені в збірнику, здебіль
шого мають баладну форму, в їх 

епічному стилі вчувається багато гіркоти 
і болю, оповідь мужня, билинна, багато 
в чому нагадує епос. Так, наприклад, Бс 
Кієн Куок пише про річки, які споконві
ків давали людям жигтя, біля них роди
лися герої, від них робили перші кроки: 
«Хлопець — лагідний серцем — вже й 
парубком став непомітно. І дівча — ніби 
лотос між синіми хвилями квітне...»

Але в цей епос тонко вплітається і лірика, 
ппеоке почуття любові, гартоване теж вогнем 
боротьби.

Принесу своє кохання —
Як опору і як зброю.
Хай з тобою поруч стане, 
Прикрива тебе собою, —

так звертається до своєї коханої згаданий уже 
Бе КІен Куок. Дуже зворушливо оспівує Фан 
•ТхІ Тхань Нян кохання хлоппя і лівчинн, які 
«в класі одному вчились», а прийшов час йо
му йти в армію, то дівчина приносить розквіт
лу гілочку, і її весняний запах воїн всюди не
се з собою.
• Багатолітня війна, здавалося б. повин
на зламати дух. Та вій міцніє, невтомно 
трудяться жінки, діти. Під землею побу
довано заводи, вночі працюють школи, 
молодь організовує бригади, які працю
ють під девізом: «Ворог зруйнував — 
відбудуємо!» Про цю доблесть говорять 
Ієн Дик («Вугільна долина»). Чан ТхІ 
Мі Хань («Бригада будує дооогу піл го
рою Яшмова Красуня»). Хоанг Чуиг 
Тхюї («Коли пішли кохані»). By Зуй 
Тхонг («Плоти ідуть по річці .Па») та 
ін. Образи в цих творах зримі. близькі 
нам.своєю сутністю. Героїчна дійсність 
народжує натхненні пісні.

Вірші в’єтнамських поетів переклала 
Майя Кашель. Незважаючи на невиліко
вну недугу, вона самотужки вивчила мо
ву героїчного народу ’ тепеп відпае всі 
сили цій благородній роботі. Оформив 
книжку і дав ілюстрації заслужений діяч 
мистецтв УРСР художник В. Чеканим, 
який побував у ДРВ. Ця полум’яна 
книжка ше більше поріднить нас із ге
роїчним В’єтнамом.

Олександр МОТОРНИЙ, 
письменник.

ЗАВТРА ЗНОВУ КИДАТИМУТЬ БОМБИ?

ФАМ ТІЄН ЗУАТ

А В НАШИХ МАШИНАХ 
НЕМАЄ ШИБОК
Шибок, немає, то й не треба, 
Бо знов посипляться від бомб. 
Зате в кабіні — синє небо, 
Грайливий вітер студить лоб. 
Дорога мчить в мою кабіну 
І гілка з пташкою летить, 
З нічного неба зорі »линуть — 
Хіба но весело так жнтьі 
Пилюка в’ється навздогінці, 
Мов сивина в чубн вплелась. 
Но варто митись на зупинці, 
Та ще й часу немає в часі 
А потім дощ як уперіщить 
Як стьобоне, мов добрий дуіп. 
Перевдягатися? Навіщо. 
Назустріч вітер дме чимдуж.

Не зчуєшся, як І обсушить. 
Хто вигадав оті шибки? 
Почує поруч голос: «Друже!» 
І вже сплелися дві руки. 
Готель — гамак під деревами. 
По черзі варимо обід. 
Потішив трохи душу снами — 
І знову їдь, і знову їдь, 
Без шиб, із кузовом оббитим, 
Без тенту, а вночі без фар — 
Машини мчать, бо кличе 

Південь, 
Пому сердець потрібен жар.

І НЬЇ

льоля ДЛЯ ДИТИНИ
Татусеву сорочку біленьку, 
Від дощів і від сонця м'яку, 
Я поріжу на клапті маленькі:

Лолью шитиму малюку. 
Вишиватиму потім на льолі 
Жооте-жовте пухнасто курча. 
Дзьобик буде рожевий, поволі 
Заблищать бісеринки в очах. 
Хто ти будеш — ішо я 

но знаю.
О, коханий, сподіваний мій, 
Так піклуюсь про тебе, чекаю. 
Скільки радості, клопоту, 

мрій!
Вже недовго чекати, нсдоаіо. 
Дай дошию сорочечку я...
Чи тебе, може, доля 

Фу Довга е) 
Підганяє, дитинко моя?

л) Фу Донг — в'єтнамський 
легендарний герой, який за 
день Із немовляти виріс у ве
летня І визволив рідну країну 
від загарбників.
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Що то за юшка, коли зона без 
спецій. Тим більше, іМакогонова 
юшка». Л qa спеції в цьому си- 
падку служать листи наших нита* 
чів: Or ми й додаємо їх до нашої 
сторінки. І якщо вони декому не 
до смаку — вина в тім ке наша.

ІОДЯНИЙ РУБІЖ
У вас на складі немає технічної води, 

не кажучи вже про лазню. Керуючий 
Добропелнчкіаськнм відділенням «Сіль-' 
госптехніка» т. Пнлипспко на це не звер
тає уваги. Воно й не днвво. Адже він,

СПЕЦІЇ ДО ЮШКИ
якщо й буває на складі, то обходить ва
гон» за тридцять кроків. Зовсім інша 
справа, коли з вагона виходжу п: білий, 
попелястий чи червоний — залежно під 
кольору добрив, які ми розвантажуємо. 
От тоді іі думаю: де ж помити руки і 
обличчя? В тій трьохиубовііі бочці, що 
стоїть на подвір'ї? Але ж вода там дав
но замерзла.

ЇДУ додому й соромно подивитись лю
дям у вічі. Не тому, іцо забруднений, а 
за своїх керівників, які дивляться на все 
це крізь пальці. А від складу до цент
ральної магістралі всього СО метрів.

І ніяк вони не зможуть подолати оцей 
водяний рубіж.

М. ОЛЕФІРЕНКО, 
робітник Добровслкчкіоського 
райоб’єднання «Сільгосптехні
ка!.

ЗАМОК НОМЕР ОДИН
В нашому селі клуб закритий. Немає 

пі вечорів відпочинку, ні танців, ні кіно
фільмів. Коли ми приходимо до клубу,то 
стоїмо під вікнами. А на дверях висить 
замок. Завклубом тут рідко буває, хоч 
заробітну плату одержує регулярно. До
поможіть мам відкрити клубний замок.

Молодь села Звенигородкн 
Олександрійського району.

ВИПУСК № 2

К НОДІ помічаєш — не можуть деякі 
* люди точно висловлюватися. Купив, 

приміром, громадяни:! годинник, а він... 
того, словом — не все в нього впорядку. 
І чуєш тоді з уст інтелігентного грома
дянина грубе слово: бракороб»... А хіба 
ж так можна, шановні? Досить було б

И 0 БОРІМОСЯ...
або „КИНЬТЕ НАС 
ОБРАЖАТИ“
цьиму покупцеві добренько тряхонутн 
куплену річ, і дефекту, як не бувало...

Є в чудовому місті Олександрії не 
менш прекрасним завод підйомно-тралс- 
аортного обладнання. У вік НТР (науко- 
во-техвічної революції) без ПТО (під
йомно-транспортного обладнання) ні 
один поважаючий себе завод, обійтися не 
може. Не є виключенням і Первзураль- 
єькин Нсвотрубнин завод. Звідти запро
сили в Олександрійців п'ять мостових 
кранів. Звичайно, не безплатно.

Продукція поїхала па Урал, а згодом на 
адресу директора Олександрійського заводу 
А. А. Терещсвка та головною інженера ЛІ. Ф. 
Садовника надійшов лист (а правильніше — 
рекламація), в якому робітники з Первоураль
ска запитують: »Що ви нам прислали?» А по
тім прямо в очі говорять: «При випуску своєї 
продукції ви не дотрималися ГОСТу 3332-54», 
1 перераховують: некомплектність поставки (а 
ие значить — гайка не від того гвинта), за
мість фарби — іржа, супроводжувальні доку- 
менти надсилаються значно пізніше, і до всьо- 
<о... двигун не працює.

Дивні люди. Ну, спочатку ие працює, 
а як добренько тряхонутн його — закру
титься. Он як телефон-автомат копійку 
проковтне, а голосу ие чути — грюкнуть 
разів два по ньому, допомагає — про
кашлюється...

Так тут цим не обійшлись. Довелося 
виїжджати бригаді-із заводу ПТО, роз
биратися, що там і тік. І кінець кінцем 
кінчилось не для керівництва заводу ио- 
каутуючою грубіє їж > 8 тисяч 500 карбо
ванців штрафу. 1 хоч їм до цього не зви
кати —- це вже не вперше вони випуска
ють браковану продукцію, — до слова 
»бракороби» — звикнути ніяк не можуть. 
ІЦо ж, грубість — оСра .шва. Проти неї 
потрібно боротися...

М СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого комунара^.

м. Олександрія.

Увазі читачів. Розшукується людина, яка 
останній раз стрибала а парашутної знім
ки, що встановлена па території парку 
«Перемога» в Кіроаоїраді. Зі сліп очевид
ців це було декілька років тому, Увесь цей 
час вона стоїть без дії,

ПРИГОЛОМШЕННЯ

П'ЯТОГО СТУПЕНЯ
Закони комедії вимагають, щоб спершу 

було страшно, а вже потім смішно. Для 
контрасту. Щоб шпигало. Так от! Лж 
страшно стало, коли розмовляв з ви
конуючим обов’язки майстра цеху № 6 Ва
лентином Сметанном. На запнтаппя, що 
йому відомо про повий комплекс ГПО, 
юнак тільки знизав плечима. Гірше того, 
у річі навіть пе бачив інструкторя-методнс- 
га, хоч на заводі юнак працює майже два 
роки.

Злякався я і коли почув, що в цеху №5, 
де начальником М. 3. Мамуня, норми но
вого комплексу по двох-трьох видах здало 
лише 32 робітники, Тобто 22 відсотки од 
загального числа працюючої молоді. Ллє і 
на цих спортсменів немає ніяких докумен
тів. Щоправда, є протокол... без жодпого 
підпису, А такий, документ, не документ. 
Це все одно, що користуватись карбован
цем. намальованим кульковою ручкою.

Пршоломшііти мене взялася секретар це
хової комісії Валентина Плахотня, дуже 

- юна дівчина.
— € у нас нормативи, є пам’ятка, роз

роблені заходи по впровадженню нового 
комплексу. Я особисто успішно здала нор
ми п’ятого ступеня.

А оце вже комедія.., Адже п’ятий ступінь 
розрахований для людей віком від -10 до 
60 років.

Я. ОЛЕН И Я.
Зааод радіовиробів,
м. Кіровоград.

...І КОЗИ СИТІ
У нашому місті, мабуть, мало знайдеться таких «шаслнп- 

ців», які б не користувалися послугами міського транспорту. 
1 тому, звичайно, ьсі знають, що на багатьох маршрутах ав
тобусів вже немає кондукторів. А з їх роботою чудоио 
справляються кяси-автоматн.

В цьому є і свої позитивні якості, і негативні. До позитив
них відноситься те, що каси люблять точність. Хочуче пере
конатись? Будь ласка. Спробуйте в касу кинути чотири мо- 
пійки замість п’яти. Бона иам квитка не дасть. Словом, на 
компроміси каса не йде. А ще вона всі ці оперзції (прийман
ня грошей, видача квитків) робить мовчки. (Чого не можна 
сказати про деяких кондукторів).

Негативні ж якості кас-автоматів (па думку керівників 
транспортних підприємств) в тому, що каси абсолютно інерт
ні щодо пасажирів. Скільки їде їх з квитками і скільки без 
таких — для них однаковісінько.

1 от, щоб запобігти цьому, керівництво тролейбусного уп
равління запропонувало вовні« иид обслуговувати! — тро
лейбус і без кондуктора, і без насн (автомата, , мається на 
увазі). Тобто, як кажуть у народі — вирішили зробити так, 
щоб і сіно було ціле, і КОЗИ СИТІ.

Але цс не означає, що вас ве обслужать. Ні. Ще ке встиг
нуть за вами А двері зачинитись, яв. з гучномовця почуєте: 
«Громадяни! Тролейбус без кондуктора. Гроші ва талони 
передавайте водію!»

1 добре тому, хто міг завбачити такс і наміняв мідяків із 
пригірщ. А що робити тому, в кого немає дрібної монети? 
Доводиться передавати гривеника (в кращому випадку), і во
дій дасть два талони. Здачу ж — дві копійки — забере собі. 
Тс ж саме зробить і з п'ятнадцятьма копійками. Словом, із 
будь-якою непарною монетою. Бимагатн здачу — не пробуй
те. Вас тут же обріжуть: «Водій вам ие касир. Розміну гро
шей не робить. У нього ж — вулиця, рух». (Що в перекладі 
на популярну мову означає — «здачі не дає»).

І ось такий «новин» вид обслуговування триває вже в Кі
ровограді з 21 листопада.

Одни пасажир на прізвище Мулярчук зробив дослідження 
— підрахував, яку користь від цього «новаторства» мають 
водії. Цифра ця вийшла в нього досить солідна.

Спсречаїись не будемо. Як повідомив нас начальник управ
ління В. І. Псрссуііьно, вигоди від цього немає ніякої, ос
кільки водії «лівої» виручки не повертають підприємству.

Ну, а коли вас переїде тролейбус і ли, якщо залишитесь 
живими, схопитесь до нього з таким-сяким гнівом, він вам 
спонійно відповість: «Я ж не бачив, я ж гроші лічив»,

— А поставити каси-антомаїи на тролейбусах?
- А це ж треба комусь голову поморочити, — скаже вам 

т. Псоєсунько.Р • Г. ІВАНЧЕНКО.
1 ' тч ■

Після ревізії
— До ревізії усе було 

на місці, — 
Скаржиться збентежений 

Кузьма, —
А тепер боргів карбованців 

зо двісті, 
Коньяку два ящики нема. 
Висушили лихо-ревізори. 
Ковбасу неначе хтось 

підмів... 
ІЦс одна ревізія в коморі 
1 залишусь, люди, без 

штанів.

— Розлучатись —
не гаразд, -» 

Батько каже журно, -* 
Ось і я тебе не раз 
Називаю дурнем...
— А хіба цс все одно? —<• 
Батька син питає, —
Ти узнав мене давно, 
А вона ж не знає...

Не знає
Син поскаржився батькам 
На свою дружину:
— Я скажу відверто вам— 
Розлучуся, кажу.
Ну й характерець —< 

страшне» 
Дикий і сумбурний. 
Вчора вечором мене 
Називала дурнем.

З мухи — слона
Грипю трапилось 

зловить 
На віконці муху.
Він до матері біжить 
З мухою щодуху: 
— На, матусю, 

муху — на, 
Вирвалося в нього 
1 зроби мені слона 
Справжнього, живого. 
Вчора вечором мені 
Тітка говорила,.
Що багато вже слонів 
Ти із мух зробила.

Б. ЧАМЛАИ

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

МАЙЖЕ ЗА ЄСЕНШИМ;

Тираж 58 500.Ьдмс 61197« Зам. № 13018.

(*й Наша адреса і телефони «Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома Л КСМУ, 
г. Кировоград.

314050. ГСП,. Кіровоград-ЗО, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаган
до, відділу листів і масової роботи та інших відділі* 
-■ 2-45-36.

Ніби знав, що контро
лер з’явиться; Взяв квитка.

Ніни ТОКАРЕВОЇ

Мамо, іди швидше, е 
тебе щось кипить.,,

KSHSKMHBM
1 азота виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласвого управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

«Як чужу дружину, 
обіймав берізку...»

И СІЧНЯ, НЕДІЛЯ, ПЕР« 
ША ПРОГРАМА. У.оо — Наш« 
афіша. (К). 9.05 — Мулі.уй
фільм. (К). 9.35 — Ранкову 
гімнастика. (К). 9.50 — М. В. 
ГОГОЛЬ «ЛІСрТПІ ДУШІ», ФІЛЬМ« 
спектакль. (К). 12.30 — «Спи
ває Римма Волкова». (КК 
13ЛХІ — Докумеиталь вид 
фільм «Єдність». (К). 14.0р
— Музичний фільм «Ба*
лети;: фантазія». (К). 14.30 -Ц 
Художній фільм «Сміливого 
иулп боїться». (К), 16.00 
«Добрий вечір, хліборобе!? 
(Львів). 17.00 — Кольорове те«’ 
лебаченни. «Клуб кіпонодорр« 
жей». (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.10 — Кольорове теле
бачення. «Ваша думка». (М), 
19.00 — Чемпіонат СРСР з фі
гурного катання. Спортивні
танці. Довільна програма,
(Ростов-на-Дону). 21.30 — Про
грама «Час». (М). 22.00 — Ко
льорове телебачення. «Співає 
Жільбор Беко». (85). 22.45 -і 
Новиші. (М).

ДРУГ/1 ПРОГРАМА. 13.00 -м» 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Герой нашого 
часу». «Бела». (М). 14.45 
Кіножурнал «Новини і», 
(М). 15.00—«Сільська гоЖҐ», 
(М). 18-00 — «Літературні > 
стрічі». (ЛІ). 16.45 — «Сім днів 
Глухівськогр баповппного ком
бінату», Передача 7-а. (М), 
17.00 — Телефільм «Гулістоне, 
(К). 17.30 — Концерт-нарнс 
«Моїх вчителів голоси». (Ми
колаїв). 18.00 — «Зустріч з
майстрами театру». (К). 20.00
— «На меридіанах України», 
(К). 10.30 — Художній фільм 
«Вся королівська рать». 3-а 
серія. (К). 20.30 — Фільм-кон» 
церт «Чарівники зими?, (К). 
21.00 — «На добраніч, дітиіч. 
(К). 21.30 — Програма -Час», 
(М). 22.00 — Мультфільм длз 
дорослих, (К). 22.40 — Вечірні 
новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 15 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.10
— Художній телефільм «Кра
діжка». 1 серія. (К),
13.15 _ «Нам — 50». Юві
лей газети «Юний ленінець?.. 
(К). »6.20 — Поетичний театр 
«Червона зима». (Львів). 16.50
— Республіканська . фізико- 
математична школа. (К). 17.50
— «Імені Бабушкіна». (Дніп
ропетровськ). 18.00 — «Від по
неділка до понеділка». (К),
18.15 — «Право на відпочк«. 
пок».’ (З досвіду роботи зав
кому профспілки Кіровоград
ського заводу тракторних 
гідроагрегатів. (Кіровоград),
18.30 — Для дітей. Телефільмі! 
«Ведмеді — сусіди», «Фізика 
у розвагах». (К). 19.00 —« 
Програма «Час». (М). 19.30 -»> 
Корнель «Слід». Вистава Тер
нопільського муздрамтеатру, 
В перерві -- «На добраніч, дї-1 
ти!». (К). 21.45 — Музнчі^М 
фільм «Сурімоно». (К). 2^Г<1

Інформаційна програма 
«Вісті». (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 -* 
«Меморіальні комплекси краї
ни». (М). 10.30 — «Наука —і 
сільському господарству?, 
(М). 17.00 — Кольорове телеба
чення. Для школярів. Кінопро- 
грама «Хочу все знати». (М),
17.30 — Концерт. (М). 18.00 — 
Новини .(ЛІ). 18.10 — «Літера
турні бесіди», (М). 19.00 —> 
Програма «Час». (М). 19.30 —• 
Інтербачення. Кольорове те
лебачення. Чемпіонат СРСР з 
хокея. ЦСКА — «Динамо». 
(ЛІ). 21.45 — «Співає Є. Об
разцова». (ЛІ). 22.25 — Спор
тивний щоденник. (М). 22.50 -і 
Новини. (М).

ВІВТОРОК, 16 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.09 — Теле» 
вісті. (К). 11.15 — Телефільм 
«Шиншила залишає клітку». 
(К). Н.Э5 — «Шкільний ек
ран». Фізика для учнів 10 
класу. (К). 12.10 — Художній 
телефільм «Крадіжка». 2 се
рія. (К). 17.00 — Для дітей. 
«Сонечко». (К). 17.30 — Теле
журнал «День за днем». (Кі
ровоград). 18.00 -- Новини. 
(М). 18.10 — «За урожай 1973 
року». (М). 18.40 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Веселий Карандаш і його 
ДРУЗІ». (М). 19.00— Міжнарод
на панорама. (М). 19.30 «<. д
Чемпіонат СРСР з фігурваЛЕ 
катання. (Ростов-на-Докта 
21.00 — Програма «Час». (М)<
21.30 — Концерт на замовлен
ня працівників сільського гос
подарства. (К). 22.15 — Вечір
ні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА,
12.15 — КІиопрограма Ленін
градської студії науково-по
пулярних фільмів. (М). 10.39
— Телевізійний документаль
ний фільм «Топарнші нащад
ки». (Л4). 17.30 — Для школа* 
рів. «Творчість юних». Ком? 
церт. (М). 18.00 — Музичний 
фільм «Від пісні до пісні». 
(К). 18.30 — Інформаційні
програма «Вісті». (К). 19.00 -« 
До 30-рІччн прориву Радянсь
кою Армією блокади Лені»« 
града. (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — До- 
кументальний фільм «Стані« 
славський». (М). 22.50 — Чем» 
піонат СРСР з баскетболу 
ЦСКА — «Спартак». (Ленін
град). 23.25 — Новиші, (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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