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, В Кіровограді відбулася дводенна обласна науково- 
«етодична конференція, що обговорила питання про 

Ипляхи дальшого підвищення ефективності економіч
ної освіти трудящих.

З доповіддю'«Про завдання по дальшому підвищен
ню рівня та, ефективності економічної освіти трудящих 
області у світлі рішень XXIV з’їзду партії, постанови 
ІДК КПРС «Про поліпшення економічної освіти трудя
щих» і доповіді Генерального секретаря ЦК- КПРС 
товариша 71. І. Брежнєва «Про п’ятдесятиріччя Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік» виступив 
секретар обкому партії Д. С. Сиволап.

Прийнято рекомендації, в яких визначено шляхи даль' 
того підвищення- ефективності економічної освіти.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ &АЦ1, ЄДИАИТ.ЕСЯІ

1

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

Нині ми сіємо ниву третього, 
вирішального року дев'ятої п’яти
річки. Вона має бути густою і 
буйною! І головне — щедрою! 
А залежить це, в основному, від 
творців хліборобського багатства 
— механізаторів. З практики 
знаю: прикладеш рук до землі — 
віддячить дорідним ужинком. 
Ось чому моє слово сьогодні до 
тих, хто тримає в руках кермо 
трактора чи автомашини, хто про
водить техогляди і ремонтує 
сільськогосподарську техніку, до
ставляє зерно на посів і складає 
агрономічні характеристики, кар
тограми полів... Моє слово до 
всіх, хто причетний до долі вро
жаю. І, в першу чергу, — до мо
лодих хліборобіз.

Раніше, ніж взятися за перо, я 
уважно перечитав надрукованого 
в одному з номерів «Молодого 
комунара» відкритого листа, 
бригадира комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол
госпу «Жовтень» Новомчргород- 
ського району Василя Лузанізсько- 
го, адресованого мені. Я давно 
слідкую за роботою молодого 
бригадира і скажу відверто: за 
останні роки колектив, який він 
очолює, добився значних успіхів.

Минулого року молоді хліборо
би протиставили несприятливим

погодним умовам високу культу
ру землеробства і зібрали на 
круг по 42,2 центнера зернових. 
Зараз же борються за те, щоб 
виростити на кожному гектарі по 
50 центнерів озимої пшениці, 100 
центнерів зерна кукурудзи.

У листі Василь Лузаиівський 
розповідав про те, як старанно 
трудяться механізатори, дотриму
ють усіх вимог агротехніки, дбай
ливо зберігають техніку, заздале
гідь готуються до збиральної 
кампанії. Тому добилися дорідно
го ужинку. Бо, як відомо, успіх 
будь-якої справи вирішує людина. 
І таке ставлення до дорученої 
справи сарте наслідування всіма 
комсомольсько-молодіжними ко
лективами, окремими механізато
рами.

Тож і сьогодні, коли хлібороби 
Кіровоградщини включилися у бо
ротьбу за каравай третього, вирі
шального року п’ятирічки, коли 
вся країна готується до відзна
чення 50-річчя присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна, я зверта
юсь до всіх молодих хліборобів 
Кіровоградщини: не пошкодуймо 
снаги і вміння, використаймо 
весь наш хліборобський досвід, 
щоб закласти фундамент врожаю 
нинішнього року; борімося за 
міцні технічні і агрохімічні знан

ня, за господарське використання 
техніки, за високу культуру зем
леробства. Урожай третього, вирі
шального буде вашим вкладом у 
боротьбу за дострокозе виконан
ня планів п’ятирічки.

Трудового завзяття, щедрої ни
ви вам, молоді хлібороби!

О. В. ГІТАЛОВ, 
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС Новоукраїнсько- 
ю району, двічі Герой Со
ціалістичної Праці.

ЗА НАПУТТЯМ ЗЕМЛЯКА
В комсомольсько-молодіжній тракторній бригаді колгоспу «Дружба» 

ранні зернові засіяли за два дні

ДЛЯ ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ

ПОТУРБУЄМОСЬ 
ПРО САДИ
І ПАРКИ

Мабуть в кожному се
лі є улюблені куточки. 
Гордістю нашого Корит- 
ньо-Забузького є сад. На 
площі понад 36 гектарів 
розкинувся він, збага
чуючи село принадними 
барвами в будь-яку по
ру року.

На Всесоюзному кому
ністичному суботнику 
комсомольці і молодь
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колгоспу — всі прийдуть 
в сад. Комітет комсомо
лу вже розподілив, хто 
чим буде займатися. Ро
боти вистачить для всіх« 
На підмогу запросили і 
учнів школи. Адже на 
великій площі треба по- 
підрізати сухі гілки ти
сячам дерев, очистити 
їх від гусені, побілити 
стовбури.

В. СЕЛІ НА, 
секретар комсо
мольської організа
ції колгоспу імені 
Телішевського.

БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА
Почин москвичів — присвятиш дню народжен

ня Володимира Ілліча Леніна комуністичний су- 
ботіїик, викликав настрій трудового піднесення в 
наших односельчан. Більшість з них 21 квітня 
працюватимуть в пилі.

За традицією в цей день юнаки і дівчата при
йдуть і в сільськші парк, де стоїть пам’ятник над 
могилою загиблим вошам. Ми розчистимо доріж
ки, впорядкуємо могилу героїв, підчистимо дере
ва і кущі.

Хочемо, щоб затінок був влітку біля дитсадка 
і ферми. Під час суботника • обсадимо ці буч 
дівлі.

Л. ЛУК’ЯНЧУК« 
секретар комсомольської організації 
колгоспу «Перемота».

Вільшанський район.

I le минуло ще й двох тиж
нів відтоді, як ми стрічали
ся з Миколою Давидовим на 
нараді бригадирів комсомоль
сько-молодіжних тракторних 
бригад. Молодий бригадир 
розповідав тоді про підго
товку до сівби. А цього ра
зу, на польовому стані, по
чув від нього радісне:

— Сьогодні закінчуємо! 
йшлося про сівбу ранніх. 

Близько 200 гектарів за два 
дні засіяли молоді хліборо
би.

Степ дихав іце ранковою прохо
лодою, хоч сонце піднялося вже 
над обрієм. Показуючи господар- 
ство, Микола розповідав про те,

що вже зроблено для майбутньо- 
і о врожаю,

— Чотириста сорок гектарів ози
мини підживили з літака. Впора
лися за один день. Зараз тракто
ристи Василь Рак і Олександр 
Мороз ведуть боронування. До
тримуємо усіх вимог агротехніки. 
Зобов’язалися на всій площі одер
жати по тридцять шість центне
рів ознмеї пшениці з гектара.

На 150-гектариій площі в 
бригаді вирощуватимуть ку
курудзу. На стогектарному 
клину зобов’язалися механі
затори зібрати по 100 цент
нерів зерна кукурудзи.

Секретар парткому колгоспу 
Л. Д. Федорова. котза була в 
бригаді по обідній перерві, відзна
чила творчість у роботі молоді, 
наполегливість у виконанні зав
дань. Минулого року колектив ви
боров право називатися бригадою 
комуністичної праці. Нині юнаки 
сповна віддаються роботі, наро
щують темпи. Всі роботи прово
дять в найоптимальніші строки. 
Здається, що легко справляються 
Із завданням. Але ж за тією лег
кістю — хороша організаторська 
робота, відмінна праця досвідче
них механізаторів і запал молоді.

Цього дня в бригаді за
кінчили сівбу ярих ранніх 
культур. Але хлопці не по
спішали до домівок, хоч від
працювали зміну.

— Своє завдання ми на
мітили на Всесоюзних ком
сомольських зборах — ви
ростити на круг по 40,5 
центнера зернових. Дотри
муємося агротехніки. Але 
хвилюємося — рік особли
вий, вирішальний. Сьогодні 
хочемо знову порадитися ра
зом, — пояснив бригадир, 
чому саме збираються юна
ки в будинку тваринника, — 
обговорити напуття моло
дим хліборобам Кіровоград- 
іцинн нашого земляка, двічі 
Героя Соціалістичної . Праці 
Олександра Васильовича Гі- 
талова. За ного напуттям 
ми включаємося в боротьбу 
за щедру ниву.

Ю. ЛІВАИ1НИКОВ.
Колгосп «Дружба» 
Новоукраїнського району.

На фото: Микола Давидов 
(другий зліва] розмовляє з 
молодими механізаторами 
Валентином Пендиком, Ко
стянтином та Олександром 
Новиковими.

Фото автора.

НА ВЕСНЯНІ ТОНН ВИ
ВІВ АГРЕГАТ КОМСОМО
ЛЕЦЬ ВІКТОР ЛИСОКОНЬ 
З КОЛГОСПУ ІМЕНІ ТЕ- 
Л1 ШЕВСЬКОГО ВІЛЬШАН- 
СЬКОГО РАЙОНУ,

Фото І. ЦУРКАІІА,

Натхненна праця—третьому, вирішальному

ЖИТЛО понид плнн
В дитинстві кожен із 

нас мріяв збудувати каз
ковий палац. Не станови
ли винятку і хлопці, з 
якими зараз разом пра
цюю. А будуємо ми нині 
житлові будинки

Два роки підряд наш 
колектив виборює зван
ня бригади комуністич
ної праці. Вибороти його 
було нелегко, втримати 
— куди важче. Га напру
жені трудові будні при
водять до успіху — не 
раз нашу комсомольсь
ко-молодіжну бриіаду 
відзначали як перемож
ця у соціалістичному 
змаганні серед бриіад 
теслярів, а комсомоло- 
ців Віктора Шатилова та 
Петра Дяченка називали 
серед передовиків.

Колектив управління 
у нинішньому році зобо
в’язався здати 840 квар
тир. На один будинок 
більше, ніж передбачено 
планом. Включаючись у 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання, молодь уп-

равління провела комсоч 
мольські збори з поряд
ком денним: «Третій, ви
рішальний — ло-удар- 
йому». На зборах неміч 
тили конкретні шляхи 
боротьби за підвищення, 
продуктивності праці, за
ходи, що сприятимуть 
поліпшенню соціалістич
ного змагання, заклика
ли всіх виконувати п’ятич 
денну за чотири дні. А 
ще на цих зборах йшла 
мова про те, щоб буду
вати добротно, без бра
ку.

Кожен комсомолець 
намітив особисті комп
лексні плани. Члени на
шої бригади зобов’яза
лися річний план вико
нати до 5 грудня, здава
ти роботу з оцінкою не 
нижчою, ніж «добре»« 
До кінця п’ятирічки в 
нашому колективі всі 
одержать середню ос
віту.

В. смоквин, 
тесля БУ «Житло- 
буд» комбінату «Кі- 
ровоградваж бу д».

ПЛАНИ ПЕРЕВИНОНАНО!
Ударною працею відзначили перший квартал 

третього, вирішального року п'ятирічки комсомоль
ці Світловодська і району. Більшість комсомоль
сько-молодіжних колективів перевиконали плано
ві завдання.

Щойно міськком комсомолу підбив підсумки соціаліс
тичного змагання. Серед комсомольсько-молодіжних ко
лективів промислових підприємств перше місце виборола 
зміна Володимира Філіпова (завод чистих металів імені 
50-річчя СРСР). Квартальне завдання тут виконали на 
147 відсотків. Молоді виробничники дали слово річний 
план виконати до 29 жовтня.

Серед комсомольсько-молодіжних колективів 
будівництва відзначилася бригада формувальни
ків заводу будівельних конструкцій виробничого 
об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія» (бригадир 
В. Пивоваров, групкомсорг Г. Ярмолаєв), а серед 
колективів сфери обслуговування — комсомоль
сько-молодіжний колектив магазину «Дитячий 
світ» (групкомсорг Л Несміян). с. тишко, 

завідуючий відділом комсомольських оріані- 
запій Сітіт.плпопськОГО міськкому комсомолу.



\’Ч;.
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ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ

•ЗНАЙОМИЙ вираз кожному комсо- 
мольському працівникові, кожному 

активісту. І коли його чуєш, значить — 
мова йтиме про недоліки, комусь «вле- . 
тить» чи «знімуть стружку»: так звик
ли ми пов’язувати ці поняття з корот
ким «слухають па бюро». Подібна асо
ціація склалась, мабуть, тому що зде
більшого організаційний захід заслухо
вування звітів окремих комсомольців, 
активістів, а то й цілих комсомольських 
організацій на засіданнях бюро райко
мів чи міськкомів комсомолу прово
диться тоді, коли виникає погреба' по
правити справи. І нерідко ми зобуваемо 
про ще одне призначення цього 
заходу, і дуже важливого — ви
явити позитивне в комсомольській ро
боті, узагальни ги все хороше, і потім 
зробити його надбанням, інших.

Коли Лій кола Марютенков приїхав у село 
Стаїїковате. його візит нікого не здивував. За
відуючий відділом комсомольських організа
цій райкому — гість нерідкий тут. Л ось мета 
його приїзду збила з пантслнку членів комі
тету комсомольської організації колгоспу:

— Нас слухати па бюро? — від зди
вування підняла брови Катерина Ми- 
лова — секретар комсомольської орга
нізації. — Та ніби ж все в порядку.

засумніва-
— Скажи

Невже щось прогледіли? — 
лась па мить і враз рішуче: 
зараз, щоб потім не кліпати очима.

Катя запальна і відверта — такою 
знають її в райкомі. Четвертий рік під
ряд вона очолює комсомольську орга
нізацію колгоспу. Четвертий раз за неї

„МОЛОДиІі КОЛІ УЦАР(І — 7 квітня 1973 року

одностайно голосували на звітно-ви
борних комсомольських зборах. І коли 
з сімейних обставин, — вона мати двох 
дітей —г Катерина Милова попросила 
менш відповідального доручення, сво
їх обов’язків секретаря так і не змог
ла скласти з себе.

— Будьте у нас ще секретарем.
ТС ОНОВИМ і згуртованим колективом 
■*-* стала комсомольська організація 
колгоспу імені XXI з’їзду КПРС. В 

своїх лавах вона налічує сорок членів 
ВЛКСМ. Комітет комсомолу потурбу
вався про поліпшення структури пер
винної організації. Па МТФ створили 
комсомольську групу на чолі з груп- 
комсоргом Іваном Тодоровим, з’явилась 
така група і в тракторній бригаді — 
групкомсоргом обраний 
далуш.

Комсомольці на чолі з 
бились, що кожні збори 
рошою школою виховання. На порядок 
денний виносять питання внутріспілко
вої роботи, виробництва. Дисциплінує 
сільських комсомольців і те, що збори 
проводяться регулярно, без відхилень

Василь Драп-

комітетом до
стали тут Х0-

І

від плану роботи комітету. В організа
ції в хорошому стані облік членів 
ВЛКСМ, комсомольська документація. 
І ще немаловажний факт — про спла
ту членських внесків тут звітують пе
ред райкомом завжди вчасно, що теж 
показує дисциплінованість комсомоли- 

' . ців.
Трудове виховання молодих хліборобів У 

комсомольській організації Стаїїковатого зай
ма«. чільне місце. І в тому,' що господарство 
одне з перших п районі вже кілька років під-

■ й ■
ряд закінчує будь-яку сільськогосподарську 
кампанію, чимала заслуга працьовитого заго
ну юнаків і дівчат. На комсомольців Віктора 
Григор'єва, Василя Драндалуша, Василя Ко- 
манова, Валентину Кордюкову, Віктора Не- 
дєлкова, Зіну ’Зсленкевич сьогодні рівняються 
в колгоспі і старі 1 молоді. Включившись у 
Всесоюзне змагання тваринників, доярка Ва
лентина Кордюкова щодоби отримує від кож
ної закріпленої корови по І7 кілоірамів моло
ка. За три перші місяці року у неї найвищий 
результат по фермі — надоїла 820 кілограмів.

На відповідальних ділянках виробництва 
стоягь комсомольці села. Так, понад чет
верта частина їх — механізатори. Тракторну 
бригаду очолює теж комсомолець — Іван Гри- 
гор’св. Посланці Спілки працюють і “ 
нннтві.
грАК ЩО, беручи до уваги вкоріне- 
* ний зміст виразу «слухати па бю

ро», секретареві комсомольської орга
нізації Катерині Миловій було чого 

в тварин-

здивуватись. Комітет об’єднав навколо 
себе по-комсомольському бойовий ко
лектив, який став прикладом для всієї 
молоді села. Торік чотири чоловіка по
дали заяву про вступ в члени ВЛКСМ, 
трьом кращим комсомольцям комітет 
дав рекомендації для вступу в члени 
КПРС. В минулому році комсомольська 
організація була нагороджена перехід
ним вимпелом ЦК ВЛКСМ-

Авторитетна комсомольски організація в 
колгоспі імені XXI з’їзду КПРС. Організацій
на робота її комітету заслуговує на деталь
не вивчення. І не сповна виконав би своє зав
дання завідуючий відділом комсомольських 
організацій райкому, якби не допоміг в ході 
підготовки питання на бюро'йЯЯ8ВТЯ,гнедолі
ки внутріспілкової роботи. Створили в пер
винній дві комсомольські групи, а ось не до
бились, щоб там і збори проходили регулярно, 
і доручення мав кожен. Виявилось: рідко ко- 
мітет заслуховує звіти окремих КОМСОМОЛЬЦІВ 
про виконання статутних вимог.

На засіданні бюро райкому^ була 
прийнята постанова по первинній ком
сомольській організації колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС. Вона схвалила до
свід внутріспілкової роботи і рекомен
дувала його для вивчення та впровад
ження в комсомольських організаціях 
району. І ще одне — у виробництво 
здано листівку-плакат, що розповість 
про цей досвід багатьом комсомольцям, 
юнакам і дівчатам. Ось коротко про 
результат одного питання, що слухали 
на бюро.

О. БАСЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара», 

смт. Вільшанка.
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комсо моль« 
СЬКО - МОЛОДІЖ
НА БРИГАДА 
СВЕРД Л У В А Л Ь« 
НИЦЬ МЕХА Н О . 
СКЛАДАЛЬ Н ОГО 
ЦЕХУ А*і З ЗАВО
ДУ «ЧЕРВОНА ЗІР
КА» - ДРУЖНИМ [ 
бойовий колек
тив. НА ТРУДОВІЙ 
ВАХТІ ВИРІШАЛЬ
НОГО РОКУ П'ЯТИ« 
РІЧКИ ДІВЧАТА 
ЩОДНЯ ЗНАЧНО 
ПЕРЕВИКОНУЮ Т Ь 
СВОЇ ЗМІННІ ЗАВ
ДАННЯ

НА ФОТО: ЧЛЕНИ 
ПЕРЕДОВОЇ БРИГА
ДИ (ЗЛІВА НАПРА
ВО): ВАЛЕНТИНА
КОЗКА - БРИГА
ДИР, МАРІЯ ШЕВ
ЧУК. КАТЕРИ Н А 
СМУГКО І КАТЕРИ
НА МІКУЛЬЧИНА,

Фото 
В. БОНДАРЕНКА-

БУДУВАТИ КРАЩЕ,
ШВИДШЕ, 

ДЕШЕВШЕ
У комбінаті «Кіровоградважбуд» відбулися збо

ри комсомольського активу. На порядку денному 
стояло питання: «Підсумки роботи VIII пленуму 
ЦК ВЛКСМ і засідання комсомольських організа
цій комбінату по виконанню плану і соціалістичних 
зобов'язань третього, вирішального року дев'ятої 
п'ятирічки».

З доповіддю перед учасниками зборів виступив 
секретар комсомольської організації комбінату 
П. Дрозд.

В обговоренні доповіді взяли участь секретар 
комсомольської організації будівельного управлін
ня «Цнвільбуд» А. Бурченко, тесля будівельного 
управління № З М. Коряк, секретар комсомоль
ської організації будівельного управління № 2 
А. Бабич, тесля будівельного управління «Жнтло- 
буд» В. Смоквнн та інші.

В розглянутому питанні збори комсомольського 
активу прийняли відповідне рішення.

В. ВОРОНА.

ЕКЗАМЄИУЕН9 АКТИВНІСТЬ \

Q ДО ПОЧАТКУ ЗВІТНО-ВИБОРНОЇ КАМПАНІЇ 

JB ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Однією з найважливіших форм 
участі членів ВЛКСМ з керівни
цтві діяльністю комсомольських 
Організацій є звіти і вибори. Що
річно у квітні комсомольці шкіл 
області збираються на свої звітно- 
пиборні збори, щоб дати глибо
кий аналіз діяльності комсомоль
ської організації школи, класних 
Комсомольських організацій, ко
мітету комсомолу. 0 цей день 
Комсомольці школи підбивають 
Підсумки тієї напруженої і ціказої 
роботи, яка наповнювала і спря- 
/лозувала протягом року життя 
кожного комсомольського осе
редку, накреслюють перспективу 
йа майбутнє.

8 усіх шкільних комсомольських 
"організаціях загальношчільним 
комсомольським звітно-виборним 
вередують звітно-виборні збори 
К групах і комсомольських органі
заціях класів.

Такий порядок проведення ззі- 
ТІз і виборів дає можливість ком
сомольському активу більш поз- 
Ко узагальнювати хороший досвід 
роботи класних комсомольських 
Організацій, враховувати заува
ження, пропозиції вислозлені ком
сомольцями на звітах і виборах 
Й групах І класних комсомольсь
ких організаціях.

ІЗ ході прозедення звітно-зи- 
'борних зборів особливу увагу 
Міським, районним комітетам ком
сомолу, первинним КОМСОМОЛЬСЬ
КИМ організаціям необхідно звер
нути на якісну підготовку та про
ведення зборів. Усім КОМСОМОЛЬ
ЦЯМ І, передусім, активістам тре
ба глибоко проникнутися розумін
ням того, що ззіт і вибори це, 
насамперед, екзамен на зрілість 
Кожного комсомольського осе
редку, огляд кожної класної ком
сомольської організації. Справа 
4^сгІ комітету комсомолу прозес-
та збори на високому ідейному ї 
Організаційному рівні.

В центрі уваги зборів повинно 
стати питання підвищення аван
гардної ролі комсомольських ор
ганізацій в боротьбі за глибокі І 
міцні знання учнів, обговорення 
виконання комсомольською орга
нізацією постанови VI пленуму 
ЦК ВЛКСМ, рішень, прийнятих на 
Всесоюзних комсомольських збо
рах «Ударною працею і відмін
ним навчанням ознаменуємо вирі
шальний рік п’ятирічки». Значну 
увагу з ході зборів конче потріб
но звернути на поліпшення всієї 
внутріспілкової роботи, підвищен
ня активності комсомольців 
школи, на залучення старшоклас
ників до конкретної громадсько- 
корисної роботи і особливо в пе
ріод 5-ї трудової чверті.

На звітно-виборних зборах по
винна відбутись принципова і ді
лова розмова про широкий роз
виток ініціативи і самодіяльності 
комсомольців, підвищення відпо
відальності членів ВЛКСМ за 
справи своєї організації, адже від 
того, наскільки принципово комсо
мольці обговорять підсумки своєї 
діяльності, як визначать нові на
прямки а роботі, хто буде членом 
комітету комсомолу, хто очолить 
шкільну комсомольську організа
цію, великою мірою залежить по
дальша робота, своєчасне вико
нання рішень, якісне прозедення 
усіх заходів у шкільній комсо
мольській організації.

Звіти І вибори мають стати ак
тивізуючою і спрямовуючою лан
кою на шляху дальшого поліп
шення роботи кожного комсо
мольського осередку, загально- 
шкільної комсомольської органі
зації.

І. ШЛПОВАЛЕНКО, 
завідуючий відділом сту
дентської, шкільної молоді 
1 Піонерів ок ЛКСМУ,

1 ДУ МІСТОМ, вслухаюся у його весняний го-
* мін. Повертаю на вулицю Нейгауза. Назу

стріч — юрба підлітків. У кількох з них в руках 
скрипки у футлярах. Десь із репродуктора ли
нуть чарівні мелодії Шопена, І ними немов пов
ниться вулиця.

«З дитинства, раніше, ніж я себе пам’ятаю, я 
чув музику...».

Важко уявити, якою була ця вулиця у 1883 
році, коли народився Генріх Нсйгауз. Але досить 
лише трохи уяви, щоб почути, як звучала музика 
для маленького, здібного 
хлопця.

Вже у 8—9 років Ген
ріх почав імпровізувати 
на фортепіано, а в оди
надцять — публічно ви
ступив у Будинку народ
ного зібрання.

У 196і році мені поща
стило зустрітися в Мо
скві на 
відомою 
Святослава ___
вчителем Генріхом Нсйга- 
узом. ЛІІсту своєї юнос
ті він передав цінні до
кументи, ноти, книги. З 
ними кожний бажаючий 
може познайомитися в 
обласноїму краєзнавчому 
музеї.

Зокрема привертає увагу програма концерту від 
15 вересня 1902 року, який дав Генріх Нсйгауз. 
Тоді йому було чотирнадцять. Виконував він тво
ри Шопена, свого улюбленого композитора. Доб
ре виконував, шквал оплесків був йому нагоро
дою.

Перший самостійний концерт Нейгауза за ме
жами нашої країни відбувся в німецькому місії 
Дортмунді в 1901 році на Вестфальському музич
ному фестивалі.
|її ІЗНП1ІЕ учився Генріх у видатного профс- 

сора Леопольда Годовського, потім у школі 
майстрів при Віденській музичній академії. В цей 
час відомий уже піаніст продовжує давати кон
церти в різних містах Австрії, Німеччини Італії. 
У Флоренції його концерт справив такс ’ велике 
враження, що преса назвала Нейгауза першоклас
ним піаністом,

Перед першою світовою війною він повертається 
У рідне місто і разом з батьками викладає у му-

В чотирнадцять
вярав Шопена

ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Г. Г. НЕЙГАУЗА.

зичній школі. Час від часу Нсйгауз виступав в 
різних містах на Півдні Росії.

В 1915 році їде в Петербург і тут складає ек
стерном екзамени за консерваторію. Познайомив
ся у Петербурзі з композитором Прокоф’евнм.

В 1918 році Нсйгауз знову повернувся в Єлиса- 
ветград. В місті встановилася Радянська влада, 
був створений комітет по музичній освіті при 
наросвіті. Генріх Нейгауз, його двоюрідний брат 
Кароль Шимановськин і професор Петроградської 
консерваторії Володимир Дешевов організовували 

для бійців революції 
концерти музики, попу
лярні лекції. Кожний 
концерт починався вступ
ним словом Дешевова, 
який розповідав про 
композиторів, характери
зував їх творчість І 
зміст музичних творів. 
В концертах брали 
участь піаністи Нейгауз, 
Шимановськнй, скрипалі 
Липііянський І Гайснн- 
ський, віолончелісти — 
Стіучко і Комісаржев- 
ський. Концертами об
служували робітничі око
лиці міста, а також на
вколишні села. Комітет 
відкрив курси по підго
товці клубних працівни
ків, а також дитячийпролетарський клуб.

ОСйТ,^и»І!,П раз Г?нр,х Густавович Нейгауз 
відвідав наше місто в 1924 році. Вечіо був 

присвячений Шопену. Нейгауз програв усі прелю- 
НеГ^п А гмазурки- В 1956 Р- Генріху Густавовичу

. • 3> було присвоено звання заслуженого
««« Пл’,СТЄЦ?а РРФСР- його нагороджено орді- 
далями ”а' 1рудовоі° чеР»оною Прапора і ме- 

кі-121’1 Р°Ц^ Генріх Густавович помер.
СпятпА^1*3^' безумовно, пам’ятають концерт 
Святослава Ріхтера 27 липня 1965 року. Ріхтер 
спеціально приїхав до міста юності свого вчите- 
гп 1 Вл?ш]тувг?“ ’’УДОВИЙ концерт, присвячений ІІО- 

Про,7а7а 3 дарчим Підписом Свято
слава Ріхтера зберігається в фондах музею.

Р. ТУРБАЙ, 
науковий працівник обласного кра
єзнавчого музею.

«...1 МЕНІ 
ПРО 
ЗАКОН»

ЦЕН і ВАЛЬНОМУ лекторії від
булась читацька конференція 

з правових знань. Її організувало 
для старшокласників міста праців
ники бібліотеки ім. Т. Шевченка 
та міськком комсомолу.

Помічник прокурора області 
А. А. Галантер роз’яснив учням, 
які права згідно Конституції СРСР 
має наша молодь, які перед н-ю 
стоять обов’язки.

Кожному юнакові і дівчині від
криті двері в науку. Це велика

завоювання нашого народу. Про 
студентське життя, про боротьбу 
майбутніх інженерів за великі І 
міцні знання розповів студент Кі-« 
ровоградського інституту сільгосп
машинобудування Віктор Каліч.

Бібліотекар Л. О. Савченко зро
била бібліографічний огляд «За
кон про мене і мені про закон»«

В. ДИГАЛО, 
зав. бібліотекою ім. Т. Шев
ченка.

М І ГУ/ХГ» л л в»
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СЬОГОДНІ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я .......■■НІЧ нішіиїм її

Більше двадцяти 
тисяч аптек обслуго
вують населення Ра
дянського Союзу. 
Зробити апт е к м
зручними, високо
продуктивними, кра
сивими — турбота 
Центральною аптеч-

СТ К КРАПЛЯ живого ло- 
’•*• току, що несе життє
ву наснагу спраглим, так і 
справжня поезія сповнює 
серце новою, незнаною 
досі силою. Та трапляє
ться іноді, що замість жи
водайної вранішньої роси 
чудової поезії вип'єш гір
кий келих розчарування. 
Чому це так? Чому поруч 
з сильними уживаються і 
слабкі вірші?

ті. Так, читаючи вірші, по
мічаєш, що час від часу 
вона повертається до од
них і тих же образів, вжи
тих іноді недоречно, як от: 

«Не буди мене щоночі 
Зірницями в очі»;
«Людські серця

із пошуків космічних 
зірницями вертають до 

землі» і т. д.
Розплипчатість образів, ця 

справжня хвороба багатьох

КРАПЛИНИ
------ - ------- :— ------------------

ПОТОКУ■■■пвямнівиаквпвпан

геса допускав 
нарадонсаль в і 
твердження, за
певнення. Особ
ливо щедро по
значений цим 
вірш «Дідів за
кон». Змальо
вуючи образ ді
да, який «по- 
ненауковому хо
див по полю»« 
В. Влад спов
нює його життє
ві мудрості, щед 
рості, простоти.

Разом з тим глибоко дивують 
невиразні поради підростаючо
му поколінню: «роби, щось 
роби, людино». Оте «щось» не 
відповідає визначенню твор
чої праці, яка приносить лю
дині радість і користь суспіль
ству.

Звичайно, є в збірці і 
сильні вірші. Оригіналь
ним поєднанням карпат
ських легенд та пісень з 
сучасними мотивами спов
нений вірш «Прелюдія зи
ми». Тема щастя, боротьби 
за нього, особливо близь
ка ліричній душі поетеси. 
Не чекай щастя як якоїсь 
несподіванки, не чекай, 
щоб воно, мов та береза, 
«розквітло за місяць до 
березня», прийде воно ли
ше тоді, коли доб’єшся 
його в повсякденній бо
ротьбі, — стверджує Ма
рія Влад. У своїх кращих 
поезіях поетеса щиро

ною науково-дослід
ного інституту в 
Ліоскві. В його від
ділах і лабораторіях 
узагальнюється дос
від діючих аптек, 
розробляються І 
впроваджуються в 
практику прогресивні 
форми лікарняного 
обслуговування насе
лення.

На фото: співробіт
ники аптеки Цент
рального аптечного 
науково - дослідного 
інституту розфасовує 
ліки з допомогою ус
тановок, сконструйо
ваних в інституті.

Фото
Р. ЛЛФ1МОВЛ. 

АПН»

ТЕТЯНА ПОЇДЕ В КРУПСЬКЕ...

Загалом, і це не було 
відкриттям, поезія — річ 
складна, вона потребує де
тального розбору. Тож да
вайте поміркуємо разом, 
взявши за об'єкт критики 
одну з останніх поетичних 
збірок, що вийшла нещо- 

I давно з друку. Маємо на 
увазі «Живицю» Марії 
Влад.

Починається збірка запев
ненням в тому, що вміщена а 
ній поезія гіде від самого щи
рого людського серця (вірш 
«Живиця») Проте далеко не 
всі вірші відповідають цьому 
програмному твердженню по
етеси. В більшості поезій від
чувається авторське «я», за 

І яким, як правило, стоять влас
ні думки, переживання, спо
стереження. Ллє не завжди 
вони своєрідні і вагомі, здатні 
передати всю багатогранність 
наглого життя. Іноді замкне
ність поетеси в тісному колі 
власного оточення набагато

знижує громадську значи
мість поезії.

Не все гаразд у поетеси 
ї в плані поетичної вираз
ності образів, майстернос-

молоднх поетіз, не поминула 
і збірки «Живиця». У вірші 
сНа морі» поетеса цілим ря
дом порівнянь вимальовує 
якусь «неозорість», що є ніби 
символом справжнього кохан
ня.

Як і кожен митець слова, 
М. Влад шукає в поезії яки
хось нових, притаманних саме 
їй шляхів, засобів. Читаючи 
вірші, відчуваєш, що поетеса 
має цікаві знахідки. Ллє 
структура її вгршів не завжди 
достатньо чітка.

Бувають досить відчутні 
промахи у Марії Влад і в 
системі зіршування. Так, 
поетеса довільно міняє 
віршовий розмір, що за- 
труднює читання. Знижує 
якість віршів і вживання 
банальної рими, що вже 
відомо з численних віршів 
інших авторів:

тобою — горою; 
сном — вікном;
вволю -— болю; 
роки — крики.

Часто зустрічаються повто
рювальні образи. Інколи пое-

прагне до контакту з чи
тачем, наголошуючи на 
тому, що вірші її — то ду
ми людські, що мають 
безліч шляхів, та все ж 
знаходять у цьому розма
їтті свій, до кінця вірний: 

«Мов лелітки кептар, 
зірки розшили небо... 
я вам даю нектар, 
Ви — мед зробіть 

для себе».
Сповнений живих барв 

краю, своєрідного ритму 
та музичності ще один 
вірш поетеси «Гуцульське 
весілля». Читаєш його і 
щиро радієш весняному 
сонцю, зеленим полони
нам, навіть трохи заздриш 
шастю молодих. Хотілося 
аби отаких віршів було 
більше у доробку Марії 
Влад.

А. КОВИРЬОВ, 
студент Кіровоград
ського педагогічного 
інституту ім. О. С. 
Пушкіна.

В кабінеті гігієри Кіровоградського ме
дичного училища йшли практичні занят
тя за темою «Визначення фізичних влас
тивостей повітря». Тільки-но Микола 
Прокопепко чітко закінчив характеристи
ку психомстра — прилади для вимірю
вання вологи в повітрі, а вже його това
риш Михайло Панасюк розважливо мір
кував над питанням чистоти повітря, 
причинами його забрудненості, викладав 
свої думки щодо необхідних заходів по 
його очищенню. Потім відповідали інші 
другокурсники

Л. І. Лівашниковз — викладач гігієни, 
належно оцінила відповіді своїх учнів, 
лишилась задоволена ними. «Після пе
рерви. — мовила, відпускаючи, — будемо 
практикуватись па подвір’ї». Дружною, 
білою зграєю висипали студенти в кори
дор, а ми з Людмилою Іванівною лиши
лись в кабінеті, світлому, просторому, 
обладнаному найновішими приладами.

Людмила Іванівна, позираючи на годинник, 
скоромовкою розповідала мені про тс, що п 
старому приміщенні училища такого кабінету 
зовсім не було, тому й практичні заняття, які 
вимагались за програмою, не всі проводились. 
А тепер приладів наочного матеріалу е є до* 
статній кількості.

Цс стосується не лише кабінету гігієни. Учи
лище має кабінети та лабораторії для кожно
го з предметів. Так, лише кабінет біозасоґЯп 
має оснащення на 7 тисяч карбованців, а хі
рургія з операційною па 9 тисяч карбованців. 
Щоб краше уявити собі нове приміщення учи
лища. досить порівняти його площу з площа
ми двох попередніх. Воно переконливо гово
рить на користь нового корпусу: fioOO квадрат
них метрів проти 1200.

.Птимилл їплпіпіія познайомила мене

з рефератами, що їх готують самі сту
денти училища, а потім за їх тематикою 
читають лекції, проводять бесіди серед 
робітників міста та учнів шкіл, вищупа
ють з ними перед хворими під час прак
тики. Серед кращих рефератів — напи
сані студентами Скидан, Алексеевою, 
Рибчак, Дачковською, Шевченко. Вже 
стало традицією в училищі — випускані 
санітарні бюлетні, які можна побачити 
на багатьох підприємствах міста, в лікар
нях області.

Завідуюча мсдсеетерськнм відділом 
В. А. Сидорова якраз вносила до
повнення у відомість по оозпеділенню 
випускників. А направлення найрізнома
нітніші: Тетяна Галииина буде працю
вати в селі Крупському Кіровоградсько
го району, Галина Бак направлена п 
Ульяновський район для роботи па 
фельдшерському пункті, а Галина Г’ав- 
рнльченко поїде до Новсукраїпської 
центральної районної лікарні, Софія На
заренко одержить направлення у дитячі 
ясла-сад колгоспу імені Енгельса Усгн- 
нівського району.

За кілька місяців численна армія мед
працівників нашої області поповниться 
молодими спеціалістами — випускниками 
Кіровоградського медучилища імені Є. О. 
Мухіна. А поки що вони освоюють ос
танні «ази», намагаються вивчити якомо
га більше, бо завтра їм стояти на сторо
жі нашого здоров’я.

М МІ К ЕЛЬ.
м. Кіровоград.

ПРЕМ'ЄРИ
КВІТНЯ

Протягом місяця гля
дачі області матимуть 
змогу переглянути нові 
кінострічки виробни
цтва радянських та за
рубіжних кіностудій. 
Відбудуться приємні, 
цікаві зустрічі на екра
ні зі знайомими кіноак
торами. Так. наприклад, 
Олега Стриженова ви 
побачите в ролі Мане- 
вйЧа (Етьєна), радян
ського 
(«Земля 
пя»).

Життю легендарного 
патріота посвятив свою 
книгу, основану на до- 
кументальних матеріа- 

ь/ яах, і написав сценарій 
' цього фільму Євген Во- 

робйов. Режисер-поста
новник В. Дормап. 
Фільм поставлено па 
центральній студії ди
тячих та юнацьких 
фільмів ім. М. Горько- 
го.

За однойменною по
вістю В. Кожсвникова 
на кіностудії «Мос- 
фільм» знято художню 
стрічку «Петро Рябін- 
КІН». Цей фільм присвя
чено робітникам. Пе
тро Рябіпкін — уза
гальнений образ пред
ставника того поколін
ня радянських людей, 
яке вразило світ своєю 
доблестю та простотою 
і високо піднесло зван
ий людини.

Серед інших радян
ських кінофільмів у

МІСЦЯМИ БОЙОВОЇ слнви

розаідії и к а 
до запитан-

квіті будуть демонст
руватися «Палаючий 
континент» (автор філь
му Р. Кармєн);кАйрік» 
(автор сценарію А. Ай- 
вазян, режисер-поста
новник Г. Малян), «У 
чорних пісках» (за по
вістю М. Сімашка), 
«Веселі жабокричі» (ав
тор сценарію і режисер- 
постановпик В.Іванов). 
Фільми поставлено на 
кіностудіях Моск ви, 
Ленінграда. Вірменії, 
України.

На квітневих екра
нах області будуть та
кож демонструватись 
фільми зарубіжних ав
торів. Зокрема, угор
ський фільм «Розсліду
вання доручено мені» 
за новелою А. Фаті, 
польський — «Олімпій
ський факел» (автор 
сценарію 3. Сковрон- 
ський), чехословацька 
кінокомедія «Жінки по
за грою» (автор сцена
рію В. Секірова), ко
рейський — «Оператив
ний документ» (режи
сер їм Чуй Хо), в’є
тнамський — «Хлопчик 
Фиок та його друзі» 
(автор сценарію Нгуєн 
Бій Дане).

Гострим проблемам 
присвятив свій фільм_ 
расової дискримінації 
«Білі троянди для моєї 
чорної сестри» , мекси
канський автор X. Алс- 
хандро.

Добре провели в цьому році 
весняні канікули учні м. Кіровогра
да. Вони відпочивали в піонер
ських кімнатах при ЖЕКах і домо
управліннях, для них були органі
зовані змагання з шахів та шашок, 
дітей гостинно запрошували Палац 
піонерів, клуби, кінотеатри.

Але надовго л пам'яті дітей залиши
ться подорож по місцях бойової слави, 
яку зробили піонери зведеної дружини 
ЖЕК № 1 м. Кіровограда до міста-гс- 
роя Одеси. Давно вони мріяли про це. 
Завчасно обдумали всі об’єкти, які хо-

тілося б відвідані, а потім яоділитисії 
з товаришами. На засіданні штабу дру
жніш було обговорено детальний план 
турпоходу, який представила педагог- 
вихователь Є. С. Солодкіна.

Привітно зустріли наших дітей гро
мадські організації міста Одеси, зокре
ма обкому ЛКСМУ, дитяча туристська 
база, яка забезпечила ночівлею, якіс
ним харчуванням та ін.

Гарна погода в ці дні сприяла, 
щоб усі намічені плани можна бу
ло виконати повністю: було про
ведено екскурсію по місту, під 
час якої туристи ознайомились з

містом-героєм, учні відвідали 
с. Нерубайку, Нерубайські ката
комби, музей партизанської слави, 
алею слави га пам'ятник Невідо
мому матросові. Кращі штабісти 
поклали до його підніжжя живі 
квіти. Кіровограда відвідали та
кож музей морського флоту, Оде
ський оперний театр, державну 
картинну галерею, зоологічний 
музей Одеського державного уні
верситету, курорт «Аркадія».

К. БОРИСЕВИЧ, 
голова міської ради громад
ськості сприяння сім’ї та школі.

ГЕРОЙ МАТЧУ —
ВОРОТАР

Є такі любителі футбола, які 
стверджують, що для них найважли
віше — красива гра, незалежно під 
того, були в ній голи, чи ні. Погоди
мося, що в цьому е частка Істини. 
Але справжнього болільника будь- 
який матч розчаровує, якщо його 
улюблена* команда, та ще й на своє
му полі, не забиває голів.

Кажуть, що комапда м. Луцька в 
попередньому турі програла микола
ївському «Суднобудівнику» з рахун
ком 0:5 тому, що основний воротар 
Е. МаГюрош захворів, а порота невмі
ло захищав менш досвідчений Воло
димир Стрижевський. В Кіровограді 
ми побачили на воротах Майороша, і 
впевнилися, що не справді високо
класний охоронець воріт.

Господарі поля безперервно і гостро 
атакували, били по ворогах з блнзь-

кої відстані. Ллє завжди на місці був 
воротар, який то забирав м’ячі, то 
парирував їх. Гості часом небезпечно 
контратакували. При подачі одного з 
кутових на навіспнй м’яч раніше во
ротаря кіровоградціи Віктора Чсчіна 
встиг нападаючий команди м. Луцька 
Гедиміїїас Побяржнс і головою по
слав м’яч у сігку воріт. Цей гол І 
приніс перемогу команлі гостей. Ось 
І сталося так, що «Зірка», маючи 
повну ігрову перевагу, зазнала по
разки.

Після зустрічі воротар гостей був 
нагороджений призом комітету ком
сомолу заводу «Червона зірка» як 
кращий гравець матчу.

Наступну гру «Зірка» проведе па 
своєму полі 8 квітня. Вона приймати
ме линямівиїп з міста Хмельницького.

В. САВИЦЬКИИ.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
@ ЗІ волейбольні команди взяли участь у розиграшу першості обласної 

ради «Трудові резерви». Сільські спортсмени змагалися в БобринцІ. Серед 
дівчат перемогла команда Олександрійського СПТУ № 3. У юнаків також 
наГіснльнішими були олсксандрійці — волейболісти СГІТУ JAI.

Міські профтехучилища розіграли першість у Кіровограді. Призи пере
можців завоювали команди дівчат І юнаків технічного училища № 1.
0 У Кіровограді проведено весняний легкоатлетичний крос. В першій 

групі його виграли аоангардівці. друга і трете місця посіли команди това
риств «Колос» і «Буревісник». Дпнаміпці випередили інших у другім групі.



4 стор, ----------------------- ---------------й Д/ 0.1 о д И Ц К О у у н л 7 квітня Ю73 року, ------- —

„позолот
У ресторані «Відпочинок» Кіро

воградського обласного тресту 
громадського харчування вже дов
гий час скромну посаду швейцара 
займає Унтилов І. А. Про службо
ву кар'єру він не мріє, йому й тут 
непогано. Аякже. Кожного дня має 
свіжу копієчку.

— Звідкіля? — залягаєте.
Буває по всякому. Унтилов пря

мо-таки віртуоз у добуванні «лі
вих» заробітків.

Ось, наприклад, заманулося вам 
культурно вечір провести. Виріши
ли піти в ресторан. Але Унтилов 
владно перегороджує нам шлях.

— Куди сунете. Місць немає.
І 1 не скоро й будуть...

Словом, інтригує вас, як тільки 
І фантазія дозволяє.

САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНА СТОРІНКА

Отак зберігали мінеральні добрива, готуючись до весни, у 
колгоспі імені ХХІІ з’їзду КПРС Добровслнчківського району.

Фото ІО. ЛІВАШНИКОВА. 10. КІПЕР.

ЧЕМНИЙ РАК
— Я аж до Вас, — хвилюється Линнха.
— Вудь ласка!
— Вибачте, у мене лихо:
.Мою заяву прочитав Бобир
І гримнув: «Геть! Набридли ці баби».
— Не чемно. Грубе! Що цс він, жартує?! 
Не обіцяє навіть? Значить так: 
Зайдете... Словом, я вам гарантую...
— Коли?
— Як свисну, — посміхнувся Рак.

гр ПСЯЧІ науковців докла- 
дають сил, аби гори

зонти науки ще більш роз
ширились. В числі їх — 
працівники з управління

РОЗШИРЮЮТЬ

ГОРИЗОНТИ
«Кіровоградводоканал», які 
окрім багатьох корисних 
справ, займаються ще й 
експлуатацією та ремон
том водозбірних колонок.

Тема наукової роботи — 
«Дослідження таємничих

ПО ТОЙ БІК...
— Вип'єш?

Не буду.
•— А якщо я добре попрошу?
— Я вже й так багато випив.
— Скільки ти там витни?- Давай! Нічого з тобою не 

станеться.
— Мене нудять.
— Не страшно. Один ковгок. Для здоров’я...
— Ні. На сьогодні досить.
— Дивак. Ти думаєш, її придумала нікчемна людина?
— Краще б їй не родитись.
«— А уяви, що було б, аби її не було. То як?..
— І пе наливай. Не питиму.
— Васю! Ти мене поважаєш?
— Поважаю.
— То випий...
...По той бік стіни мін сусіда вмовляв свсго п'ятиріч

ного енна Васю випити мікстуру,
К. ПЕТРОВИЧ.

И РУНУ!“
І добре, якщо ви здогадливі, та 

запропонуєте йому спілкового». 
Зразу н місце знайдеться. І не 
одне, а на вибір. Нездогадливий 
же може за собою двері зачинити 
з іншого боку.

Швейцар-здирннк умудрився навіть 
під час перевірки роздобути від доіад- 
лнвих відвідувачів три карбованці.

І це, треба сказати, не основний його 
«лівий» заробіток. Не менш вдало він 
пристосувався «заробляти» «полтинни
ки» за освіження одеколоном. Правда, 
у цьому відношенні йому добру послугу 
зробила директор ресторану В. Устнл- 
ко. Вона на хвилиночку «забула» вста
новити розцінки за освіження відвіду
вачів одеколоном. А Унтилов тільки 
цього й чекав. Він тут же встановив 
свою «таксу» — полтинник — і не 
менше.

Ось так і працює Унтилов на 

властивостей колонки, що 
на розі вулиць Авіаційної 
і Севастопольської, та ви
вчення межі терпіння во- 
доспоживачів».

Ця колонка, яка зовні ні
чим не відрізняється від ін
ших, насправді во подіє 
дійсно таки метафізичними 
властивостями. Вона пра
цює лише в теплу пору 
року. Решту часу агрегат 
не функціонує.

О. ПИЛИПЕНКО, 
жителька вулиці Авіа
ційної.

м. Кіровоград.

скромній посаді’ швейцара. Ска
жіть: навіщо йому шукати якусь 
«романтичну» професію?

От тільки управління державної 
інспекції'по якості товарів і тор
гівлі почало турбувати його, а ра
зом і декого'з начальства. Пер
шим ділом воно поставило, питан
ня перед керуючим обласним трес
том громадського харчування про 
зняття Унтилова з роботи.'Так де 
гам! За ііього стали гороіо. Винес
ли лише догану — «м'яку», зрозу
міло.

Коли ж запитали у відділі кад
рів, чому Унтилов залишився иа 
роботі, пояснення було таким:

— Профспілка не дала згоди.
Що ж? Зрозуміло. «Спритних» 

тут цінують.;
В. СМИРНОВ, 

старший держінспектор.

І Фейлетон
Сиджу я оце два дні і 

дві ночі і ніяк не можу 
до пам’яті дійти. Як во
но все це трапилось?

Що трапилось, зараз 
розкажу. Віддихаюсь 
трохи.

Так ось слухайте. Вилі
заю оце позавчора з ав
тобуса і тільки-но дав 
крен уліво, до свого бу
динку, як на мене нале
тіли... І давай гоцюцюка- 
ти. Підкидали, підкидали, 
а коли стомились, поста
вили на ноги, повісили на 
шию вінок, обперезали 
стрічкою. Потім один із 
тих парубків поплескав 
мене по плечу і каже:

— Молодець, Макого
не! Ти не просто чемпі
он. Ти — спортсмен-уні- 
версал. За це тобі і приз 
вручаємо. І ткнув мені 
здоровенного пакунка.

Публіка заплескала в доло
нні, загула. Хтось із натовпу 

гукнув: «А нехай-по розкаже, 
як дійшов до цього».

— Що вам від лісне тре
ба, — дивлюсь на них переля
кано.

— А хто стрибнув через 
паркана вище всіх?

— Через якого «паркана»?, 
— питаю.

— Ну через турнікет.
— А... Це той, що поставле

ний біля кінотеатру «Комсо
молець»?

— Так, так.
— А що я мав робити, коли 

автобус зупинився якраз на
впроти ньоіо. Всі стрибали, і 
я теж.

Притис я міцніше при
за до грудей і хотів, бу
ло, вже йти. Але мене 
осмикнули.

— Розкажи про мара
фонський біг. Хто ото 
мчав, як стріла у на
прямку «Заготзерна»,

Я чуть не впав зо смі
ху, як почув це. А копи 
насміявся, пояснив.
— Влаштувався иа роботу в 

«Заготзсрно», 1 в перший же 
день проспав. Глянув на го
динника — завмер. Трохи 
більше десяти хвилин було в 
запасі, Я по-солдатському на
тягнув штани, взув чоботи — 
і на зупинку. Але автобус 
проїхав і не зупинився. Сам 
себе заспокоюю: поки добіжу 
до наступної зупинки — ін
ший під’їде. Але і той не 
зупинився. Я прибавив швид
кість. Потім ще, й ще. Якийсь 
із водіїв підбадьорив: «Да
вай, давай, — каже, — ма
ючи такі ноги — не треба й 
машини».

Так я й добіг до місця 
своєї роботи. А коли від
сапався — запитав у сто
рожа, чому на цьому 
маршруті автобуси не зу
пиняються.

— Ти, мабуть, новень
кий, — перепитав сто
рож. — Іут, голубе, ав
тобуси ніколи не зупиня
ються. Бо зупинок на 
цьому маршруті немає,’ 
Точніше, вони є, та тіль
ки немає їх кому позна
чити. От і виходить, що 
водії зупиняються тільки, 
як прийнято тепер нази
вати, — «по вимозі»...

— Ну, а тепер ще де
кілька слів про стрибки 
у довжину, — запитують 
з натовпу.

Тут уже я здогадався, 
про що мова.

— Так от, — кажу, — зі
брався перший раз поїхати на 
«товкучку», стою на зупинці, 

що біля картинної' іалерсї, а 
навколо справжнісіньке озеро. 
Під'їхав автоиус і став прямо 
в це озеро. Хто оуо у гумових 
чооотях, свіливо пішов у брід. 
Иу, а мені шкода стало своїх 
нових черевиків, розігнався, 
перемахнув ту калюжу — 1
примо в автоиус.

— Браво! — )>кають уболі
вальники. Ширина калюжі 
метр двадцять. їй подолав її 
без падіння (чого не скажеш 
про інших), та ще и прямо в 
ціль. От і виходить — ре
корд.

Зачувши це, мене враз 
покинуло почуття скова
ності і сором'язливості. 
Я, високо піднявши голо
ву, попрямував додому. 
Познімав із себе всю 
«амуніцію», розгорнув 
приза і побачив, що йо
го мені вручили від іме
ні Кіровоградського шля
хово - експлуатаційного 
управління та автобусно
го парку. Це бони по
ставили той турнікет, у 
прорізі якого може ста
ти лише одна /лашина, 
забули поробити заїзні 
кармани, і автобуси ста
ють прямо в калюжі. Ну, 
а автобусний парк не по
ставив на зупинках таб
лички на всьому шляху 
від «Першої Колгоспної» 
до «Заготзерна». От і бі
гають тепер пасажири 
навперейми з автобу
сами. 1

О. ЧУСТІЛЬ.

він 
А

наго-

Від редакції: Макогонові можна позаздрити: 
за подолання всіх цих перешкод приз одержав, 
скільки пасажирів-рекордсменів ще чекають 
род?

м. Кіровоград.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 8 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Рап
това гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення, «Музичний КІОСК». 
(М). 11.00 — «Рік третій, ви
рішальний». (М). 11.30 — Ху
дожній фільм «Дама з собач
кою». (М). 13.00 — Програма 
передач. (К). 13.05 — «Весна 
третього, вирішального». (К). 
13.35 — Художній фільм «Дві 
усмішки». (К). 14.55 — «За
ощаджені тонни». Теленарис, 
(Дніпропетровськ). 15.15 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіиогіодорожей». (М). 10.25 — 
Художній фільм «Пригоди на 

Наша адреса і телефони 1
316050, ГСЛ,. КІровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

к к nnfi.45

берегах Онтаріо». (М). 18.00 —• 
Новини. (М). 18.10 — Політич
ний оглядач газети «Правда» 
1О. Жуков відповідає на за
питання телеглядачів. (М). 
18.40 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 19.00 — Про
грама «Час». (М). 19.25 — Ін
тербачення. Кольорове телеба
чення. Чемпіонат світу з хо
кей. ФРН - СРСР. (М). 21.35
— «Кінопанорама», (М). 23.15
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00 - 
«Сільська година», (М), 14.00
— «Літературні зустрічі». (М). 
14.45 — Музична програма «За 
листами глядачів». (М). 15.15
— Для школярів. «Шикуйтесь, 
загони». (К). 10.15 — «Донець
кі самоцвіти». (Донецьк). 17.00

Іниекс 61197.

— Для школярів. «Колумбії», 
Кольорове телебачення. (К). 
17.80 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 18.00 — Художній 
телефільм. (К). 19.00 — Про
грама «Час», (М). 19.30 —
Творчий звіт майстрів мис
тецтв та художніх колективів 
Херсонської області. В перер
ві — «На добраніч, діти!». 
(К). 22.00 — Мультфільм для 
дорослих. (К). 22.25 — Кубок 
СРСР з фігурного катання. 
Показові виступи. (Запоріж
жя). В перерві — вечірні но
вини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 9 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 1G.20 - 
«Економічна географія СРСР». 
Латвійська PCP. 17.00 — Рес
публіканська фізико-матема-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня Ім. Г, М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії I книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 13152.

тична школа. (К). 17.30 —
«Музичний екран школяра». 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.10 
— «Рік третій, вирішальний». 
Передача перша. (М). 18.35 — 
Міжнародна панорама. (М). 
10.00 — Вечір, присвячений
50-річчю академічного театру 
імені Московської Ради. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Концерт радянської пісні. 
22.00 — Кольорово телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокся. 
Швеція — Польща. 3-й період. 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45 - 
Весна третього, вирішального. 
(Миколаїв). 17.00 — Для

«Л1ОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Типаж 58 200. 

школярів. Телевізійний клуб 
«Шукачі». (М). 17.30 — Кольо
рово телебачення. Концерт. 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — «Від по
неділка до понеділка». (К). 
18.45 - Телефільм. (К). 19.00
— Інформаційна програма віс
ті. (К). 19.30 — Кольорове те
лебачення. О. Островськнй. 
«Ліс». Вистава Вінницького 
музично-драматичного театру 
імені Садовського. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!», (К). 
21.00 — Програма «Час». 21.30
— Кольорове телебачення.

Продовження вистави О. Ост« 
ровського «Ліс». (К). 22.65 % 
Концерт. (Донецьк). 23.25 «=! 

Вечірні новини. (К).

ПОГОДА
Вдень 7 квітня на території області і міста Кіровоград 

да передбачається мінлива хмарність, без опадів. Віте^ 
південно-східний 5—9 м/сек. Температура повітря по об? 
ласті — 16—20, гіо місту — 17—19 ірадусів тепла. |

За даними. Українського бюро погоди 8—9 квітня -я 
мінлива хмарність, 9 квітня — місцями невеликий доіцу 
туман. Вітер південно-східний 5—10 м/сек. Температурі 
повітря; вночі 3—8, вдень 12—17 градусів тепла. і,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ. .1
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