
В ЦК ЛКСМУ

СЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

З 1939 РОКУ.

2С жовтня

1973 РОКУ
Ціна 2 коп.ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

Честь і слава колгоспникам, робіт
никам радгоспів, механізаторам, спе
ціалістам сільського господарства, 
працівникам заготівельних і транс
портних організацій, усім, хто своєю 
самовідданою працею забезпечив ус
пішне виконання високих соціаліс
тичних зобов’язань по виробництву і 
продажу державі зерна та інших 
сільськогосподарських продуктів?
(Із Закликів ЦК КПРС до 56-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції).

ЇЇЛЄРШЕ МІСЦЕ
ЗА ГРУЦКОМСОРГОМ

ЗА ПІДСУМКАМИ СОЦІА
ЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
•ТРЬОХ КВАРТАЛІВ СЕРЕД 
комсомольсько - МОЛО
ДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ МТФ 
ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗАВОЮВАВ 
КОЛЕКТИВ ФЕРМИ № 4 КОЛ
ГОСПУ -РОСІЯ».

Найкращих результатів 
добилась тут трупкомсорг 
Віра Терещенко. Від кожної 
корсеи за 9 /місяців вона на
доїла по 2644,6 кілограма 

с^^плеша. Всі дівчата комсо- 
''польсько-молодіжного но- ' 

дективу борються за одер
жання тритисячних надоїв 
до кінця, року. - • .

О ДЕРЦАЧЕНКО, 
завідуючий, відділом ком
сомольських організацій 
Олеисандрівського РК 
ЛКСМУ.

ПРАПОРИ
ПА ЧЕСТЬ
ТВАРИННИКІВ
БІЛЯ ОЛЕКСАИДРІВСЬКО- • 

ГО РАЙКОМ^ КП УКРАЇНИ 
НА ЩОГЛАХ МАЙОРЯТЬ ДВА 
ПРАПОРИ. ЇХ ПІДНЯТО НА 
ЧЕСТЬ ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІА- 
ДІЄТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
ТРУДІВНИКІВ РАЙОНУ, 

Напис, па першій щоглі 
_у4стговіщає:,«Прапор трудової 

СЛаВП. 113; честь МОЛОЧІІОТО; 
парної;, ферми Нссватків- 
ського відділку Другого іме
ні ГІстровського цукрокомбі- 
нату». Цей колектив, очолю
ваний завідуючим фермою 
Званом Олексійовичем Олій
ником, у вересні добився від 
кожної корови 338-кілогра- 
мових надоїв.

Другим прапором вшано
вано молоду доярку-ком
сомолку Ольгу Козаченко з 
цієї ж ферми, яка впевнено 

' наближається до чотирити
сячного рубежу. За три 
квартали вон<і надоїла тю 
3732 кілограми молока 
корову.

НА ДРУГИХ
^ЖНИВАХ 

Нб-УДАРНОМУ
Під час цьогорічних жнив 

хороших успіхів добився 
комсомольсько - молодіжний 
колектив водіїв колгоспу 
к Прогрес» Олександрі земно
го району.

Члени колективу перевез
ли 28320 центнерів зерна, 
що на 3820 центнерів біль
ше зобов’язань. Майже 
півтори норми виконували 
щодня водії Віктор та Воло
димир 
Мїнаров 
ренко.

Є Зараз у членів 
мольсько-молодіиїного дру
гі жнива — осінні. Йде ііа- 
гіружена праця за достро
кове вивезення цукрових 
бурякіе, кукурудзи. Попе
реду — знову Віктор, Воло
димир, Микола і Анатолій.

Вихристи, Микола 
та Анатолій Пет-

комсо-

Л. ОПАЛАТ, 
диспетчер колгоспу

ПРО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУР. НА ЗДОБУТТЯ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ім. М. ОСТРОВСЬКОГО В ГАЛУЗІ

Комісія Центрального Комітету ЛКСМ України по 
республіканській комсомольській премії ім. М. Ост- 
ровського в галузі науки і технік» повідомляє, що ви
сунення кандидатур на здобуття премії 1974 року 
провадиться з 15 жовтня 1973 року до І лютого 1974 
року.

Кандидатів на здобуття республіканської комсо
мольської премії висувають обкоми, міськкоми, рай
коми ЛКСМУ, первинні комсомольські організації,

НАУКИ І. ТЕХНІКИ 1974 РОКУ.
галузеві міністерства і відомства, ради молодих вче
них і спеціалістів при обкомах, міськкомах, райко
мах ЛКСМУ, науково-технічні, вчені ради наукових 
установ, вузів, проектних інститутів, конструкторсь
ких організацій, підприємств, науково-технічні това
риства, наукові ради з проблем науки.

Матеріаліі-лредставлсння у відповідності з вимога
ми положення надсилав! па адресу: м. Київ, Радян
ська площа, І, ЦК ЛКСМУ

ПРО ХЛІБ 
1 ХЛІБОРОБІВ

Лолітпндав України випу- 
стив у світ ще один доку
ментальний твір — збірник 
♦Український мільярд». У. 
його підготовці взяли участь 
провідні письменники і жур
налісти республіки, фоточ 
кореспонденти РАТАУ.

Вміщені в книзі нариси, 
репортажі, вірші, фотоілю
страції яскраво відтворю
ють самовіддану працю тру
дівників села республіки, 
які під прапором Всесоюзно
го соціалістичного змагань 
ня вели наполегливу боро
тьбу за великий урожай тре
тього, вирішального року 
п’ятирічки. (РАТАУ).

харчової

День

газети

Завтра -

ж|■- л; працівників

промисловості

СОЛОДКИЙ КОНВЕЙЄР
Кіровоградську конди

терську фабрику швидше 
відчуєш, ніж побачиш. 
Невелике, малопримітне 
приміщення губиться се- 
ред старих будівель.

Конфетний цех — го
ловний і тому найбільший 
на фабриці. Цукерка за
роджується саме тут — у 
величезному /металевому- 
баку, де вериться сироп. 
«Апетит» у цього меха
нізму неабиякий. Бо за 
один прийом він «ковгас» 
декілька центнерів цукру, 
здасться, ніби тільки що 
вантажники опорожнили 
автомобіль з мішками 
цукру. А він, уже пере
творений на сироп, пішов 
нагору.
Тут у такій же за роз
мірами посудині, вправні 
руки робітниць додадуть здасться, неможливо 
до нього різних домішок справитись з ними: неза- 
(у залежності від рецепту горнуті і підуть у ящик, 
вигстовлюваної продуй- (Закінчення на 2-й стор.).

ції), зіб’ють до відповід-» 
ної густоти. І лише після 
цього він піде па лінію 
відливки, для формуван- 1 
ня.

Форми, до яких зали
вається цукеркова маса, ■ 
— своєрідні — виготовле
ні із чистого 
Помережані 
розміром 
шоколадна 
повнені помадкою, вони 
йдуть на охолодження, а 
звідти — на глазуруван
ня.

Ось уже й готові цу- 
нерни. Конвейерною стріч
ною пливуть суцільним 
потоком. Тільки встигай 
їх загортати.

Конвейер подас все но
ві і нові порції цукерок. 
Тх настільки багато, що,

крохмалю, 
чарунками, 

як звичайна 
цукерка, 30-

На фото (игорі): комсомольсько-молодіжна бригада Кіросогргдської кондитерської фаб 
рики,-Зліва направо: бригадир Раїса Скачко, члени бригади Марія Кофанова, Надія Про 
ценко і Олександра Головсцька.

Внизу, у цукерковому цеху, На першому плані — Валентина Петрінська.
Фото В. КОВПАКА.

Стан передплати „Молодий комунар
1973 РОКУНА 16 ЖОВТНЯ
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Новомиргородський 51 —178
Вільшзнський 49 — 16
Компаніївський 44 + 53
Пєтрівський 40 + 70
Оленсандрівський 40 — 67
Добровеличківський 39 — 76
Ноеоукраїнський 38 4-100
Бобринецький 38 + 1
Ульяновський 34 — 158
Маловисківський 34 —264
Знам’янський 33 + 423
Новоархангельськийі 32 —184
Онуфріївський ЗО - 43
Кіровоградський 29 —301
Голованіеський 27 — 83
Олександрійський 27 —703
Долинський 26 —239
Новгородківський 24 —135
Світловодський 21 + 186
Устинівс’ький 19 —153
Гайворонський 18 —144
м. Олександрія 17 — 67
ДА П ■16 — ТОП

$к видно із зведення, майже всі міськ
коми і райкоми комсомолу, порівнюючи 
з минулим роком, значно послабили ро
боту по передплаті обласної молодіжної 
газети.

Вкрай незадовільно ця робота постав
лена в Олександрійському, Кіровоград
ському, Маловисківському, Новоархан- 
уельському, Устинівському, Гайворонсь- 
кому, Новгородківському районах, місті 
Кіровограді та інших районах.

Це призвело до того, що на сьогодні, 
в порівнянні з минулим роком, перед
плачено на 2232 екземпляри менше. На 
жаль, таке ж становище з передплатою 
на всі молодіжні видання, і тому як на
слідок — область має низькі показники 
в республіці.

НЕОБХІДНО, ЩОБ В ЦЕЙ ЧАС., ЩО 
ЗАЛИШИВСЯ, РАЙКОМІ! і МІСЬК
КОМИ КОМСОМОЛУ, КОМСОМОЛЬ
СЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ З УСІЄЮ ВІДПО
ВІДАЛЬНІСТЮ ПОСТАВИЛИСЯ до 
ЦІЄЇ ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ І НЕ ЛИ
ШЕ ПОЛІПШИЛИ СТАНОВИЩЕ З 
ПЕРЕДПЛАТОЮ-МОЛОДІЖНИХ ВИ
ДАНЬ. А И ПЕРЕКРИЛИ МИНУЛО
РІЧНІ ППкАЧМІЛЬ’М



2 епюр. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 20 жовтил 1913 року

СОЛОДКИЙ КОНВЕЙЄР
(Закінчення).

що стоїть наприкінці 
транспортеру. Але дівча
та одна поперед одної 
так швидко розбирають 
їх, що неможливо навіть 
спостерігати процес об
гортання.

Майстор цеху Ніна Гри
горівна Криворучко не 
без гордості зазначає, що 
комсомолки, дві Люди — 
Колісниченко і Шапова
лова, не тільки встигають 
на цій операції, а й знач-

но перевиконують норму, 
можуть замінити робіт
ника на будь-якій дільни
ці цукеркового цеху.

Ці ж слова можна ска
зати І про багатьох інших 
робітниць. Бо 
було б у них 
щомісячного 
нання плану, 
розширення ■ 
продукції.

— Здається, зовсім не
давно, — говорить май

стер другої зміни Віра

> інакше не 
щорічного, 
перевико- 
лостійного 

асортименту

Іванівна Некіпєлова, — 
ми випускали лише три
надцять видів цукерок. 
А тепер...

Вона задумалась і зу
пинила свій погляд на 
товстій рецептурній кни
зі. У ній пропонується 
359 рецептів. І майже всі 
вони освоєні Кіровоград
ською КОНДИТерЄоКОЮ 
фабрикою та ще плюс де
кілька сортів своїх, «фір
мових». Серед них — і 
улюблені «Ятрань», яким 
присвоєно «Знак якості».

Г. ГОНЧАРЕНКО.

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

Вперше у цьому році діє у нас теоре
тичний семінар «Будівництво комунізму 
і формування нової людини». Ми ви
вчаємо актуальні питання марксистсько- 
ленінської теорії.

Готуватись до нового навчального ро
ку у системі комсомольської політичної 
освіги розпочали заздалегідь. Всі ком
сомольці придбали необхідні підручни
ки. Також разом з’ясували, що найдо
цільніше передплатити з періодики. Те
пер у кожного є такі видання, як «Ком
сомольская правда», «Молодий кому
нар», «Під прапором марксизму-лені- 
нізму», «Молодой коммунист», «Полити
ческое самообразование» та інші.

Кімнату оформляли власними зусилля
ми. Провели не один колективний су- 
ботник. Так з’явилися стенди, що допо
магають вивчити розділи програми на
шого теоретичного семінару. Зокрема. 
«Ленінське вчення про державу дикта
тури пролетаріату», «Ленін про комуніс
тичну прзцю» та інші. До кожного з них 
є вітрина, в якій розміщено потрібну лі
тературу. При першій необхідності слу
хач знайде тут і «Маніфест Комуністич
ної партії» К. Маркса та Ф. Енгельса, - і 
«Критику готської програми», «Капітал» 
К. Маркса, інші видання. На окремому

В КЛАС ПРИХОДИТЬ 
ПРОПАГАНДИСТ
місці твори В. І Леніна. У достатній 
кількості книг з матеріалами XXIV з’їзду 
^^^7 програмних документів нашої 
партії, розповіді про візиит Генерально
го секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва до 
США, ФРН і Франції влітку цього року. 
Тут розташовано таблиці та діаграми, що 
розповідають про хід виконання планів 
трудящими нашого району у дев’ятій 
п'ятирічці.

У червоному кутку також є стенд «На 
них рівняємось у навчанні та праці». Він 
знайомить з активними слухачами ком
сомольської політшколи В. Гончаруком— 
майстром холодильних установок, С. То- 
карчуком — реэ'зором, В. Ковальчу
ком — касиром.

Робота над безсмертними творами 
Маркса, Енгельса, Леніна, осмислення 
важливих положень їх теорії у взаємо- 
зв язку міжнародного і внутрішнього 
життя допомагають нам відточити свої 
ідейні переконання, визначити власне 
місце у будівництві нового суспільства.

Т. П/ХНАСЮК. 
староста теоретичного семінару 
«Будівництво комунізму і форму
вання нової людини» Головаиів- 
ської райспожнвспілки.

ОСІННІ КОНТРАКТИ
На Виставці передового 

досвіду в народному гос
подарстві УРСР відкрився 
республіканський оптовий 
ярмарок «Укоопспілки» по 
продажу товарів культур
но-побутового призначен
ня і господарського вжит
ку, галантереї.

Представлено товарів па су
му понад півтора мільярда 
карбованців — значно біль
ше, ніж у попередні роки. В 
асортименті — понад 250 нови
нок. Серед них — нової кон
струкції токарний електровер- 

верстат, 
тощо.

ярмар- 
задо-

^ДО ИЧвї 
СЛЯВЗІ

стат і слюсарний 
господарський иізок

Головна мета 
ку — максимально 
вольнити попит сільського 
населення на товари куль
турно-побутового і госпо
дарського призначення.

Вже укладено договори 
на поставку в наступному 
році товарів облепожив- 
спілкам республіки на 600 
мільйонів карбованців.

z

„СЛУЖУ
ВІТЧИЗНІ"

• ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНІ 
СТОРІНКИ У РАЙОННІЙ ГАЗЕТІ

Автори цих газетних матеріалів — комсо
мольські активісти, юні «слідопити», крає
знавці, ветерани війн». Готуючи свої корес
понденції, нариси, статті для добр-ззелпч- 
ківської районної газети «Сільське життя», 
еони вже випустили 21 тематичну сторінку 
«Служу Вітчизні». Головна тема друкованих 
матеріалів — розмова про досягнення у 
військово-патріотичному вихованні молоді, 
розповіді про героїв-земляків, вихованців 
районної комсомольської організації, які 
стали воїнами.

«... У дні великих свят Іван Миколайович 
обов'язково одягає подарований- маршалом 
костюм. На ньому поряд з фронтовими на* 
городами — орденами Олександра Невсь-

У ХЛІБОРОБІВ-
СЬОГОДНІ можна повернутися пам’ят

тю у спеКотливе нинішнє літо — не
наче й звичайне і водночас зокремлене 
від інших вагомістю подій третього, ви
рішального. Святкуємо дарунок ниви, з . 
якої стоголосо звучить у душі хлібороба 
український мільярд, і подумки заува
жуємо: вже дозволить час присісти н.і 
хвильку, покласти натруджені руки па 
коліна і поділитись між собою думками 
про досягнуті здобутки.

...Кілька днів тому у Будинку культу; 
ри колгоспу «Іскра» на районній нараді . 
передовиків-хліборобів перехідний Чер
воний прапор Олександрійського райко
му партії з честю і шанобою прийняли 
трудівники нашого колгоспу «Росія». 
Звітували про свій успіх на очах вимог
ливих олександрівців. Констатували ре
зультат, як взірень для інших господа
рів: при зобов’язанні 32 тисячі центнерів 
зерна засипали у державні засіки 53 ти
сячі.

Тільки присіли ото, зібравшись у селі 
на мітинг, старші, комбайнери, блищать 
проти сонця маслянистими плямами спе
цівки. а хлопці, тринадцять молодих ме
ханізаторів, стали обіч — розкуйовдже
ні, засмаглі. Прийшли зі школи комсо
мольці. що працювали на жнивах підчас 
канікул помічниками на комбайнах, зно
ву ніби подорослішали, солідно помовк- 
лп. слухали...

А я от ніби бачу собі Дмитра Токаря 
разом із Дмитром Федоровичем Зіноват- 
ним на їхньому «СК-4» — запилюжених, 
трохи схудлих; лише гострим зором 
пильнують довкруг. 9225 центнерів пше
ниці намолотив досвідчений комбайнер. 
А запитайте, як це йому вдалося?

Дмитро Федорович посміхнеться, озир
неться на свого степового корабля й, 
примружившись, скаже, шо це, певно» 
машина не підвела. І лукаво підморгне 
своєму штурвальному, а той весело роз
сміється на знак згоди.

Згодом посерйознішає і розповість про 
недоспані світанкн й зарошені ночі. До
глядали агрегат. Технічне обслуговуван
ня, заправку машини проводили на об
ніжку, ледь встигаючи поруч, у лісосму
зі, присісти, доки сам комбайнер квапли
во запалить цигарку. В полі ие палили.

Тринадцять комбайнів працювало у І колгоспі на жнивах. З Володимиром
Олександровичем Арутіним, теж комбай
нером, після того, як поладнали разом

кого, Вітчизняної війни, двома — Червоної 
Зірки і медалями сяють ордени Жовтневої 
Революції і знак є Шахтарська слаза» дру
гого ступеня, одержані за мирні трудові 
звершення...^

Цс уривок з нарису О. Коваленка «Бій 
після перемоги», в якому автор веде теп
лу оповідь про свого земляка І. М. Ернгіна, 
відважного капітана-гармаша, який проде
монстрував своє уміння вже у повоєнні дні. 
під час навчань. Тоді він отримав подару
нок вїд Маршала Радянського Союзу І. С. 
Конева. Його вітали французькі, англійські 
і .американські офіцери.

А вчитель П. Шеііко згадав про сгоїх 
земляків-розвідників Миколу Колісника, 
Олександра Губаря, Івана Синдешіса.

Громадські кореспонденти не забули від
значити 50-річчя з дня ііароджеиня героя- 
молодогвардінця Івана Земнухова, розпові-

НАДІЙНА ЗМІНАІ
барабан розпилювача, перемовлялися за- tL.
дово.іено: З

— Добре, ЩО комсомолі я з школи ДО- ‘ 
помагає.

— Аякжег ще й матерям заробіток 
принесуть хлопці.

— Е, та ти скажи юловне ~ своїми 
руками зароблені, з остюками та гінлюч- 
кою припорошені. Справжні.

— Чесні, згоден. Хлопці добрі, самі 
прийшли. І голови нашого Адоніна Се- 
рьожка з досвітку до ночі... /Молодці!

Недарма хвалили наших комсомольців 
батьки. Хай не так багато їх, та встига
ли всюди і Володимир Ч.ггпр, і Михайло 
Реп’яшник, і їх товариші. Тепер на бу
ряках і на оранці обидса трактористи 
перевиконують норми. До речі знадоби
лись зараз заняття по підвищенню агро
технічних знань, які постійно проводить 
головний агроном колгоспу Федір Семе
нович ІІросяник. Знає* спеціаліст ціну 
доброякісному зябу, тому й тлумачив^ ., 
хлопцям: буквально вслід за комбайном, 
подекуди після лущення, має йти плуг. 
Якомога швидше треба підняти землю 
під яровий клин.

Розповідав про структуру грунту. 
Взяти сівбу. Розуміла самі вже, що вчас
но й швидко посіяти означає зберегти 
вологу, дати добрий почни для дружних 
сходів озимини. Встигали вчутися у 
гуртку комсомольської політосвіти, зна
ходили час і для футбольних баталій, бс 
як же без м’яча у розпал сезонних зма
гань?

Від буряків у колгоспі вже звільнили 
площу на 507 гектарах. У четвертій 
бригаді, якою керує ГІоліна Савівна Бу
лахова, кожен з 101 гектара дав по 322 
центнери цукристих. 'Тільки встигай від
возити. І спішать шоферя наші. Тому й. 
перевершують норми комсомольці О.тск- Г 
сандр Сопільник, Микола Трандаш.

„.Наприкінці, мітингу оплески вщухали 
поволі, підводились ветерани, дружньою 
юрбою рушили комсомольці школи. Не 
всі змогли прийти на ці урочисті зборіп 
І вірно відзначив секретар партійне? 
організації колгоспу Григорій Опанасз- 

• внч Башняк, сказавши, що відсутні — в 
полі, дбають про хліб наступного року.

М. ЧЕРНИЧЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу «Росія», Олександрів- 
ського району.

ли про те, як допомагають активістам ви
ховувати в учнів Добровелячківської піко- 
лн-інтернату високі почуття патріотизму 
твори В. І. Леніна.

«На землі, в небі, на морі» — це рубрика, 
під якою подано репортаж про сьогодення 
наших Збройних Сил — танкістів, льогчи^— 
кіз і моряків — відмінників бойової і полі- * 
тнчної підготовки.

В останньому номері військово-натріопіч
ної сторінки «Служу Вітчизні» із статтею 
«Справа державної ваги» виступив завіду
ючий відділом пропаганди і агітації рай
кому партії М. Костянтииовський. Його роз
думи про підготовку молоді до служби в 
армії, про головні напрямки роботи комі
тетів комсомолу і ДТСААФ, поради усім, 
хто займається питанням військово-патріо
тичного виховання молоді, безумовно ста
нуть у пригоді. М. ВІНЦЕВИЙ.

ПАКЕТИ ПРОТИ... 
ШУМУ

Своєрідним бар'єром 
між шумною міською ву
лицею й інтер'єром квар
тири, громадського примі
щення або промислового 
будинку може бути клеє
ний склопакет. Цю новин
ку, яка експонується на 
ВДНГ СРСР, створили спе
ціалісти державного на
уково-дослідного інститу
ту скла Міністерства про
мисловості будівельних 
матеріалів.

Пакет складається з 
двох або трьох листів скла, 
наклеєних на алюмінієву 
раму. Вони кріпляться гер
метично, створюючи своє
рідні повітряні «подушки» 
завтовшки півтора—-два 
сантиметри. Такими паке
тами склять однорамні 
вікна. Двошарові склопа- 
кети (їх виробництво вже 
освоєно в Ленінграді, Са
ратові та інших містах) 
ослаблюють вуличний 
шум на 40 децибелів.

(ТАРС — РАТАУ),

Серійний випуск нової бурякозбиральної самохідної машини «КС-б» почав Тернопільський 
бурякокомбайновий завод. Новий агрегат простий і надійний в управлінні, забезпечуй висо
ку якість збирання. Він пройшов випробування на полях різних за кліматом І природними 
умовами сільськогосподарських районів Радянського Союзу. <КС-6» за годину чистої роботи 
збирає буряк з площі 1,1 гектара.

Новий бурякозбиральипй комбайн створений у співробітництві із машинобудівниками нар 
І Болгарії, Л

На знімку: бурякозбиральні комбайни «КС-Се<
Фоіо Б. КРИШТУЛЛ.

, __ (ЛП II).

;ишо Малина>„ 

в середині жовтня 
Закінчується «бабине літо» і чудова золота осінь. 

Рідшають крони дерев, шурхотить під ногами паху
чий килим листя. Вранішні морози залишають білу 
скатертину інею, а в ззтишних місцях батькового са
ду, незважаючи ні на що, червоніють великі аро
матні ягоди малини. І, здається, мов у казці, червень 
завітав у гості до жовтня і приніс свої дари.

Другий врожай малини спостерігаю вже кілька ро- 
к<в. Він набагато менший від літнього, але в період, 
ксли немає ягід, ось-ось прийде зима, — явище ці

каве і приємне.
Днями я принце гілку з червоними ягодами і пока

зав товаришам по роботі. Вона ходила з рук у руки, 
викликала здивування і захоплення.

м. ножнов. м. Кіровоград.

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ м»
Олександр Кожухар а с. Паліївки Маловисківсько- 

го району у листі до редакції розповідає про своє 
бажання оволодіти спеціальністю помічника машині
ста електровоза. Юнак просить повідомити адресу 
учбового закладу, що готує кваліфікованих працівни
ків залізничного транспорту.

Шановний Олександрі Спеціалістів обраного 
тобою фаху готує Знам яське технічне училище № 2 
(м. Знам янка, вул, Рози Люксембург, 6). Приймаю
ться юнаки з середньою освітою, віком не молодші 
і/ рота. Строк навчання 1 Ч ПЛІ/ V
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Леонід НАРОДОВИЙ и

Стою під жайвором.

з нами, 
шукав — 
і круто,

МОЛОДИЙ КОМУНАР*1

З циклу «МОНОЛОГИ»
Монолог землі
Я — Земля.
Я — у вас під ногами.
Люди добрі і люди злі
Є ви друзями чи ворогами •— 
Пам’ятайте, що ви — на землі.
Я несу різні гасла н знамена, 
Різні мови і різну красу.
Я — Земля.
Я — ваш спільний знаменник, 
Я вас чесно в майбутнє несу. 
Крок за кроком — натруджено, 

ревно

Є радянська країна — травень, 
Котра людству весну несе. 
Ця країна у мене на скронях, 
З неї мудрість прозориться вдень, 
З не: падає відблиск червоний, 
На обличчя моє молоде.

* ♦ ♦
Скільки у світі живу — 
Я у боргу перед Вами, 
Тату і мамо.
Вам свою радість несу — 
Доки чорнітимуть ріллі, 
Чуєте, рідні?
Часом — не з меду вона, 
Пахне, бува, й полинами 
Хай залишається

Піднімаюсь у зоряну вись. 
Стане важко — ви чуєте, певно, 
Як поскрипує враз моя вісь. 
Океани сягають по груди, 
Зрів смерть у тайфунних ночах. 
Я на плечах нестиму вас, люди, 
Аби тільки ваш рід не зачах. 
А буває, таки розізлюся 
(Хоч стара, та гаряча ж бо я): 
Землетруси, ох, ті землетруси, 
То і ваша печаль, і моя.
Ще не та в мені схована сипа 
Під пахучим настоєм трави... 
Та хоч раз я вас так «потрусила», 
Як самі себо «трусите» ви?І 
Я — ваш дім. Я — ваш стіл,

ваше ложе, 
Я — майстерня для кожного з вас. 
Хай вам мудрість людська 

допоможе 
Шанувати свій дім повсякчас. 
На мені є і крига, і трави, 
Але істина ця над усе:

Зручних доріг не 
Йшов, де нелегко 
Так мало бути. 
Тож зрозумійте мене —• 
З Вашої виріс любові, 
З Вашої крові.
Знаю;

приніс вам тривог... 
Тільки не плачте ночами. 
Тату і мамо.

Про власну зрілість і вагу. 
І ваші думи сповиваю 
В любов, натхнення і снагу. 
Так тепло в полі, тихо в полі, 
Стояв би тут мільйони ліг, 
Та я підвладний іншій долі:. 
На плечах в мене — цілий світ. 
Коли над ланом літо плине
І день достатками шумить — 
Я стиглі зерна, мов пеолини, 
Дарую вам у добру мить. 
У тих зернинах — ваші мрії, 
І ваші руки, і серця, 
І праця, й сонячні надії, 
Яким ні краю, ні кінця. 
Ще будуть весни, проріст буде, 
І крапля поту — на лиці... 
Спасибі вам за щедрість, люди, 
Мої ви зодчі і творці.

Напрям руху
Зелений пагінець з-під бруку 

До сонця пнеться, як на те. 
Такий у нього напрям руху 
І він росте, і він росте. 
Мандрують зорі, ходять люди, 
І весь цей рух не без мент, 
І тільки той у світі блудить, 
Хто проти правди хоче йти. 
Тривожний час беруть за руку 
Червоні компаси ідей... 
Я обираю напрям руху: 
З відкритим серцем — до людей.

Монолог колоска
Я — колосок, я — крапля поля, 
Я — гроно зерен золотих.
Я — ваша пісня, ваша доля, 
Я — свято світу, що притих. 
Дощами ранішніми вмитий, 
Я виростаю з ваших рук. 
Дзвінкий, зважнілий, сонцелмтий, 
володар ваш, слуга і друг.

г ОЛИ комсомольські 
то фізкультурні акти

вісти Кіровоградського 
облрембудтресгу скла
дали плани перед тим, як 
організувати змагання за 
програмою комплексу 
ГПО, постала проблема:

— Куди ж вивести бу
дівельників? Свого стаді
ону нема, спортивних 
майданчиків — теж.

Зстор.

ЩОБ КОЖЕН 
ВИХІДНИЙ 
СТАВ

ІН

© ПРИКЛАД ПОКАЗАЛИ 
ВЕТЕРАНИ
• НА СТАДІОН — ПІД 
РОЗПИСКУ
• НЕ БУДЕМО ЧЕКАТИ 
НЯНЬОК

Допоміг міський спорт- 
комітет — нам запропо
нували у визначені дні 
відвідувати стадіон 
«Юний піонер». Приклад 
подали робітники спец- 
управління. Разом з інст
руктором по спорту 
Л. Єрмолаєвою вони ви
йшли на бігові доріжки. 
Значних результатів до
бились електрики М. Па
ровик, В. Малихін, мон
тажник М. Новохзтько, 
виконроб Ю. Бурилін. Ма
совими були забіги на 
кросові дистанції, непо
гані результати показали 
юнаки та дівчата в тирі.

І все ж таке трапляєть
ся, не часто. В РСУ-1 на 
стадіон якось покликали 
106 чоловік, а прийшло 
лише 50. В РСУ-2 тс ж 
саме: з 158 чоловік стар
тувало лише 12.

Дивно, що молодих лю
дей просять - благають 
взяти участь у змаганнях. 
А< - Григорій Микитович 
Міллер, якому вже біль
ше п’ятдесяти літ, з п'яти 
видів виконав- нормативи

на золотий значок. Його 
наслідували комсомольці 
Євген Марковський, Во
лодимир Рекундоо, Ана
толій Стасюк. Та це оди
ниці.,.

Доречно зауважити, що 
короткі відвідини стадіо
ну в неділю (раз у мі
сяць) не дадуть бажаних 
результатів. До складан
ня нормативів комплексу 
ГПО треба готуватись, 
тренуватись без пауз. А 
у нас окремі робітники, 
наприклад, виправдовую
ться, коли їх запитують, 
чому не прийшли на ста
діон:

— Ми вже рзз були 
там...

В пошані у нас ті, хто 
вже виконав більшість 
нормативів комплексу. 
Але, думаю, він введений 
не лише для того, щоб 
отримати золотий чи 
срібний значок. Свій фі
зичний гарт слід тримати 
на належному рівні завж
ди. Отже, силу іреба пе
ревіряти й після того, як 
став значківцем. І тут від
сутність стадіону не мо
же стати на перешкоді. 
Вранці можна побігати 
алеями скверу чи парку. 
Не так важко зібратися 
разом і обладнати спор
тивний майданчик біля 
гуртожитку, придбати 
спортінвентар.

Отже, все залежить від 
ентузіазму самих комсо
мольців та від ініціативи 
комсомольських і фіз
культурних активістів. 
Слід нагадати забутий за
клик кращих спортсменів 
міста: «Хай кожен вихід
ний стане спортивним».

В. ХИТРУК, 
тесляр СУ-1 обл- 
рембудтресту.
м. Кіровоград.

МАРШРУТИ „СТЕЖИНКИ“
Клуб «Стежинка» Харківського Палацу піонерів і школяріи 

відзначив свій десятирічний ювілей. Його секції об’єднують по
над 500 юних туристів, захоплених геологією і географією, ет
нографією та археологією, водним туризмом і спортивним орі
єнтуванням. Маршрути, пройдені дітьми по рідній країні, об
числюються тисячами кілометрів.

Багато цікавих знахідок привезли піонери і комсомольці з 
Сільського городища па Полтавщині. Ось уже четвертий рік на 
запрошення керівника наукової експедиції професора Харків
ського університету Б. А. Пірамка вони беруть участь у роз
копках стародавнього поселення скіфів.

(РАТАУ). І
255 Виховуємо громадянина. Бесіди з молодими батьками.

ЮНЬ... Найкраща пора людського жит
тя, пора мрій і сподівань, весна са

мостійності, творчості, дерзання, І чн не 
найхарактерніша риса цієї пори -- 
устремління в майбутнє. Все, що ро- 
бить юнак чи дівчина 16—20 років сьо
годні, робиться в ім’я майбутнього. Туг 
і навчання, і вибір професії, і прагнення 
до життєвого самовизначення, і, звичай- 
но, кохання.

# Ось чому в соціалістичному суспільстві 
питання про кохання тісно пов’язане з 
питаннями про шлюб і сім’ю, справжнє 
кохання неминуче веде до створення 
сім’ї. , ,

Одна з морзльлих основ шлюбу і сім’ї — 
лгобоз. Але для того, щоб сім’я стала справж
нім колективом, клітинкою соціалістичного су
спільства, цього не досить. Потрібні ще . со
ціальна зрілість і психологічна готовність. 
Перш, ніж. створювати сім’ю, молоді люди по
винні подумати: чи достатньо підготовлеїН во
ни до прані на суспільне благо, до самообслу
говування п сім’ї і, нарешті, до виховання ді
тей? Чи зможуть вони виявити взаємоповагу, 
взаємодопомогу, чуйність і піклування про 
щастя друга на довгій життєвій пиві?

«Сім’я стає дераинною клітиною су
спільства, — писав А. С. Макаренко, — 
тим місцем, де реалізується краса люд
ського життя, куди приходять відпочи- 
вати переможні сили людини, де ростуть 
і живуть діти — головна радість життя», 

Але дитина — не лише радість бать
ків, вона — майбутній громадянин. І 
батько та мати в першу чергу несуть за 
неї відповідальність перед собою, перед 
людьми, перед суспільством. Не випад
ково А. С. Макаренко вважав, що сім’я— 
найважливіша ділянка, де людпна про
ходить свій перший громадський шлях,

де росте майбутній діяч, майбутній ‘ бо
рець. І щоб дитина виросла такою, бать
ки повинні самі бути справжніми грома- 
дянамп. Мова йде про ту соціальну зрі
лість, яка згадувалася раніше, про по
чуття обов’язку і відповідальності у по
ведінці молодої людний. Громадянський

Отже, знання з теоретичних основ і 
методика сімейного вихованя потрібні і 
молодим батькам і тим, хто готується 
створити сім'ю. З цією метою можна ви
користати велику кількість літератури, 
що випускається остаїгніми роками. На
стільними ж дня молодих батьків ради

обов'язок, 1ЦО виявляється у діяльності, 
переплітається з сімейним обов’язком, 
що знаходить вияв у ставленні до справ, 
суспільства, інтересів, переживань рідних 
і близьких, а потім — у ставленні до 
друга і до виховання дітей.

ВИХОВАННЯ дитини розпочинається 
з початку її життя.

Правитьне виховання з раннього ди
тинства — не така вже важка справа. 
Якщо ж прогаяти час, справа ускладнює
ться. Перевиховувати дитину значно 
важче, ніж забезпечити її правильний і 
нормальний роззпток. Головне ж для 
молодих батька і матері знати, як по
трібно виховувати дитину, одержати хо
ча б мінімум відповідних знань.

мо «Книгу для батьків» А. С. Макарон
на, що недавно вийшла у Києві новим 
виданням, його ж лекції про виховання 
дітей, а також книгу відомого польсько
го педагога, письменника і лікаря Януша 
Корчака «Как любить детей».

Ми ведемо розмову про сім’ю як первинну 
клітину соціалістичного суспільства. А як 
хтось не хоче створити сім'ю? — може виник
нути запитання. Що ж, дамо відповідь По- 
перше, хто не дбає про створення сім'ї, той 
не знає справжнього кохання, бо прагнення до 
шлюбу, до створення сім’ї — найважливіша 
вимога кохання. По-друге, як свідчать резуль
тати наших спостережень і дослідження ра
дянських соціологів І педагогів, більшість опи
таних студентів і старшокласників серед го

Від редакції: Першою лекцією кандидата 
відкриваємо нов}? рубрику «Виховуємо громадянина»’

ловних цілей свого життя називають: «Матп 
щасливу сім’ю». Правда, знаходяться і такі 
«оригінали», які впажають для себе обтяжли
вим сімейне життя. Вони вважають, що «з 
сім’єю багато клопоту», що «сім’я обмежує 
свободу» і т. д. Але па порозі старості усі ці 
прихильники довготривалого «парубкування» 
опиняються перед загрозою самотності. Крім 
того, вони обкрадають самі себе, позбавляють 
таких високих почуттів, як батьківство і мате
ринство. Без потреби в сім’ї не може бути 
повнокровного, щасливого життя людини, бо 
сім’я є, як говорив Карл Маркс, «життєвим 
виявом людини», а сімейна любов — ііайміц- 
ніша, найважлизіша і найблагородиіша з усіх 
почуттів (М. Г. Чсрнишевський). Безсімейне 
життя суперечить принципам комуністичної 
моралі, не відповідав інтересам нашого су
спільства.

У нашій країні, країні розвиненого со
ціалістичного суспільства, створено всі 
умови для щасливого подружнього жит
тя. Цс насамперед — звільнення від ма
теріальних розрахунків і релігійних за
бобонів, фактична рівноправність обох 
статей, піклування Комуністичної партії 
і Радянського уряду про охорону мате
ринства та дитинства.

Тисячі і тисячі радянських сімей пере
творилися у справжнє джерело радості 
і щастя. Таких сімей у пас переважна 
більшість. Адже сім’я — цс «первинна 
клітина суспільства» і треба завжди 
пам'ятати, що виховання громадянина 
починається саме з неї.

А. РОЗЕНБЕРГ, 
кандидат педагогічних наук, керів
ник секції по пропаганді психоло
гічних і педагогічних знань това
риства «Знання».

педагогічних паук А. Розенберга ми
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НОВЕ В

м. СОМОВ.

колгоспу

Ці роз-

народжуютьсп

переконанням, 
також медвн- 
ііабагато прн-

претеп- 
йдуть D 
тов. Ру-

САТИРИЧНО- 
ГУМОРИСТИЧНА 
СТОРІНКА

непримиренну боротьбу всіма ефективними 
засобами,

ТЕОРІЇ ЗВУКУ

Смійтеся

м. Світловодськ,

22ІКШМ

ЧАС ДОДОМУ, ЧАС.
• ФЕЙЛЕТОН-РЕПОРТАЖ З МЕДВИТВЕРЕЗНИКА
ВИПИВАКИ

« Що такс алкоголь? Цс, насамперед, отру, 
та для живих клітин, Киньте до плріііки з по
дою зерна жита. Вони проростуть. А''додпйте 
до поди лише одну краплину спирту, і білень- 
ні хвостики не з’являться».

— Не п-пив... Геть не пив ні г-грама..,
— Та не п'яний же я... Ог дають!., ч
Чуєте? Цс репетують два Івани — Стад

ник і Нетесов, з- останніх сил намагаючись 
втриматись на хитких ногах. А Микола Ми-, 
енк вже нікому нічого не доводить. Він 
просто нагадує собі самому лагідно і ло-дс- 
машньому розважливо:

— Ну, посиділи, одпочили, час і додому.., 
1 йому доводиться нагадати, що додому 

ніяк не пора, доки не буде встановлено, де 
лсі троє напились, з яких таких «стратегіч
них»- міркувань розпочали на пристані 
бійку.

Випивак можна поділити на три підгрупи: 
«тихі», «сен ги ментальні» і геть «готові». Пе
ред нами сидить Іван Лагно. Не лається, 
не б’ється. Ухопився обома руками за лав
ку, щоб, бува, не виприснула з-під нього, 
голову намагається тримати обличчям до 
співбесідника, марно шукаючи його посоло
вілими очима, і безупинно шепоче:

— Звиняйтс... Ви мені звиняйте...
Цей — з плеяди «тихих». Спатиме, як 

пискля після купелю. Тільки^ до ліжка...
Мийвла Мисик теж па гірших порах на 

«покірного» скидався. А як тільки второпав, 
що доведеться заночувати, ухопився за го
лову: ,

— Що вона зі мною зробила!? — довго 
побивався, заявив майже примирливо; — 
Ладно. У мене все.

Що наробила буйна голова Мисика, ста
ло відомо від дружини «героя», котра заві
тала сюди по гарячих його слідах.

Мав чоловік невдовзі одержувані кварти
ру. А тепер — хто зна. Ось 
чому тричі наэивав вигадані 
прізвища, адреси, місце ро
боти.

До «геть готових» зарахову
ють тих, про кого говорять — 
«ні риба, ні м’ясо». Як, напри
клад, Ніна Шамшсй з колгос
пу імені XXI з'їзду КПРС. 
Насмокталась’ по самі вінця, 
та й вляглася спочивати на 
вулиці. Було холодно', але її 
гріла притиснута до грудей 
пляшка «Южного».

«Не типово, — може сказа
ти читач, — таких одиниці!».»

Звичайно.
ли задатись 
ти якесь 
відношення між людьми хорошими і вили- 
вохами, то 
сить таки
у числі постійних відвідувачів витверез
ника — близько двадцяти комсомольців за
воду чистих металів, син попа Отця Григо
рія, котрий гак залричастився... оковитою, 
що й хлопчика свого малолітнього загубив, 
«ловномочні» представники інших підпри
ємств і організацій, з якими слід вести

ДЕ ЇХ «ЗНАХОДЯТЬ»?
«. .Якщо на кожен кілограм ваги собаки 

ввести по 8 граміа самогону, вона загниє, Для 
людини смертельна доза 7,8 грамів на ко
жен кілограм ваги...».

Самі випивохи до витверезника не йдуть, 
надто дороге задоволення; за ночівлю 15 
карбованців платити треба. Премії! «плака
ла». З початку черги на одержання кварти
ри у хвіст переставлять. А дружина, а діти, 
а теща...

Ось чому їх доводиться здебільшого «зна- 
ходитн». Знаходять їх у різних кінцях міс
та, і «підбирають» по-різному. Івана Лагна 
помітили на автобусній зупинці. Спав на 
лавці. Художника заводу вапняково-крем
неземних конструкцій вперше «запросили» 
до витверезника з магазину № 13 міськ- 
змішторгу, а потім — 5 парку культури і 
відпочинку. Продавця магазину № 15 Вино-: 
курову і кондуктора Купріянову довелося 
«транспортувати» сюди після «причастя» у 
Павлівській «Чайній». Та найбільше на них 
натрапляють у «Шашличній», і кафе «Лілея» 
міськзмішторгу (директор М. М. Тихонен
ко). Ідеальні умови для п’яниць створе

но, зокрема, в «Шашличній». Будь-яку дозу, 
будь-якого алкогольного напою, у будь-який 
час дня і вечора тут відпускають з превс- • 
дикою охотою. Продавцям аби план дати.

— Чим більше «огненної води» продадуть, 
тим рептабельніїпою буде «.Шашлична», —. 
каже її клієнтура,

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
В Індії у стародавні часи алкоголікам залипа

ли у горло ровплавлепий метал, в Єгипті їх вига
няли з країни, у стародавньому Римі — не дозво
ляли пити міцне вино людям до тридцяти років, 
греки під час весілля не давали нареченому і на
реченій жодної краплини вина, бо вже тоді зна
ли, що у сн'яи. іих батьків діти 
неповноцінними.

Ми з п’яницями боремось словом, 
адміністративними покараннями, а 
тверезником. Думаю, ця процедура

Г~

їх небагато. Ко
метою визначн- 

математичне спів-

па долю останніх випала б до- 
мізерна доля процента, Але

ємніша, ніж иовтатч розплавлений спинені,.
Смакувати па десерт метал вдруге нікому не за

хочеться, а ось до витверезника багатьох п’яни 
фортуна чомусь заводить по 3—5 разів на рік.

Але не будемо концентрувати увагу лише 
на випивосі — він все ж ііссс певне мо
ральне і матеріальне стягнення за свої зло
вживання алкоголем. * “ 
покровителі пиятики? 
справжньому питаємо

А що собі думають 
І чи завжди ми по- 
з них?

Ю. ЛЬОН.
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—♦ Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Служу
Радянському Союзу». (М). 
11.00 — «Співає М. Кондра-
тюкл. (К). 11.45 — Піонер
ський калейдоскоп. (Харків). 
12.20 — Кольорове телебачен
ня. «Музичний кіоск». (М). 
12.50 — «Поезія». (М). 13.00— 
«Сільська година». (М). 14.00 
— «Екранізація літературних 
творів». (М). 15.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 16.15 —
Кольорове телебачення. «Сьо
годні — День працівників хар- 
чопої промисловості». (М).
16.30 — Суперечлива Амери
ка. (М). 17.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — еПісня-73*. (М).
18.30 — В. Шекспір. «Прибор
кання непокірної». Вистава.

(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний театр 
мініатюр. «13 стільців». (М). 
22.40 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Ранкова гімнастика. (К). 10.20
— Фільм-балст «Ікар». (К).
11.00 — Для школярів.
А. Алексін. «Зворотна адре
са». Вистава. (М). 12.20 — Ко
льорове телебачення. К. Голь- 
доні. «Слуга двох панів». Ви
става. (К). 14.30 — Концерт
для трудівників села. (Запо
ріжжя). 15.30 — Для дітей.
Телефільм. (К). 16.00 — Між
народний коментар. (К). 17.00
— Сьогодні — День працівни
ків харчової промисловості. 
(K). J7.30 — Вечір наукового 
кіно. (К). 19.30
СРСР з футбол а: 
СКА. (Донецьк), 
добраніч, діти!». 
Програма «Час».
Кінокомедія «Шельменко-дсн- 
шик». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К).

— Першість 
«Шахтар» — 
20.45 — «На 
(І<). 21.00 — 
(М). 21.30 -

)

ПЕРША ПРОГРАМА. 1610
— Навчальна передача з гео
графії. (М). 16.40 — «Герої
третього, вирішального». (Дні
пропетровськ). 17.00 — Респу
бліканська фізико - матема
тична школа. (К). 17.30 —
Для дітей. «Сонечко». (Оде
са). 18.00 — Новини. (М). 18.10
— Країні рапортує Караган
динська область. (М). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.35 — Художній
фільм «Чипганчгук — вели
кий змій». (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Чемпіонат СРСР з хокея. 
«Спартак» — «Хімік*. (Вос- 
кресеисьн). Другий період. 
(М). 22.00 — «День поезії».
В. В. Маякопський. (М). 22.40 <

— Кольорове телебачення. 
«Співає Садиков». (М). 23.00
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 
♦— Кольорове телебачення.

Наша адреса і телефони У
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комсомольського життя — 2*45*35, відділу пропаганди, 
0ІДДілу листіс і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-67.
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У Кіровоградському кі- 
нотеатрі ім. Дзержин- 
ського запроваджено ці
каву новцнку — стерео
фонічний супровід кіно
фільмів без застосувань 
ня дорогого технічного 
устаткування. На жаль, 
поки що цей експери
мент розрахований, в 
основному, на глядачів 
останніх рядів «Червоно
го залу». І як кожен екс
перимент, вимагає оста
точного налагодження. 
Бо чимало глядачів звер

тають увагу на помітне

розходження рухів йа 
екрані і голосів з кіно
проекційної. Герой філь
му, скажімо, освідчує
ться у коханні, а за спи* 
пою глядача вже вкотре 
розповідають про ціни 
на базарі...

Але, сподіваємось, все 
це тимчасові перешкоди. 
Думається, адміністрація 
кінотеатру не зупиниться 
на останніх двох-трьох 
рядах, а поширить ново
введення далі.

НА КОГО Б
ЩЕ КИВНУТИ?

Коли о районному відділі 
культури дізнались, що наш 
сільський клуб давно потрібно 
відремонтувати, то не кивали 
один на одного. А одразу ж 
сказали журавлинським культ
армійцям: «У відпустку не пі
дете, поки не закінчите ре
монт».

Це — ще влітку.
Тепер, Йдучи до клубу, треба 

добре-такн одягатись. А взимку до
ведеться танцювати па сцені у ко
жухах. 1 холодно робиться іцс й 
від тою, що про опалення набра
лась ціла купа балачок. Сільські 
юнаки та дівчата нарікають на за
відуючого клубом, мають 
зію до бібліотекаря. А ті 
сільраду. Голова сільради 
сановський своє:

— Йдіть до голови 
тон. Трпбуцького.

і отак майже щодня, 
мови, очевидно, закінчаться аж 
тоді, коли товариші з сільради 
та з правління колгоспу імені 
Мічуріна самі добряче про 
мерзнуть, коли прийдуть поди 
витись чергову кінокартину.

Л. ПОЛІЩУК.
с. Журавлинна 
Голованівського району.

В. БРОВІНСЬКИИ
НАРЕШТІ

г— Скоріш кажи, — захекався
мужчина, 

В якому класі нашого вчать сива? 
— Чому так раптом зацікавивсь, 

' 1 • Борю? 
Ьг. Та онде кличуть па батьківські 

збори!..

ТИМ
КРАЩЕ 

Машину зупинив па вулиці Микола 
1 просить підвезти його до школи. 

З кабіни визирнув вусатий чоловік: 
ь- Я їду, хлопче, в протилежний бік. 
г- Тим краще, — мовив хлопець 

ненароком, —ч 
ь- Бо я... не готував уроків.

лі. Знам'янка,

ф Наш конкурс. Тур третій
1. У колгоспі імен!* Чапаева Бобринецького району раптом хтось пус

тив чутку, ніби завтра випаде сніг, І тоді правлінці забідкались; що ж 
буде з бідними телятами, з коровами-рекордистками? А хвилюватися 
дійсно є чого. Ще навесні — тут запланували скласти у копиці 170 тонн 
сінажу, та вони, либонь, повсихали. Заважили лише 12 тонн. І кукурудзя
ного силосу виявилось тільки по 4,7 тонни на корову. Малої

Але ж у полі є ще бурякова гичка, кошики соняшників, тощо.
Та ото: що буде, коли насправді випаде сніг?
2. А це запитання посилаємо до колгоспу імені Володимира Ульяно

ва Світловодського району. Там винайшли новий метод утримання телят 
у захаращеному телятнику з вибитими вікнами. Молоді . тваринники по
боюються, що їх робота за таких умов на краще не зміниться,

Хто придумає вихід із становища?
3. Добровеличківка. Посеред селища багато дерев. Між ними пасу

ться корови, куряться купи сміття. Так було навесні, влітку — так і 
тепер.

Треба дізнатись, з чиєї ініціативи парк перетворено на пасовище...

«Рідні наспіви». Концерт. 
(М). 17.10 — «Дружба і спін- 
робітництво». (ЛІ). 17.30 —
Для школярів. «Вогнище». 
(М). 18.00 — Фільм-концсрт.
«Арарат-73». (К). 18.30 — Рек
лама, оголошення. (К). 19.00 
— Кольорове телебачення. 
«Концерт артистів балету». 
(М). 19.35 — «Художники 
Харкова — людині праці*. 
(Харків). 20.05 — «Буремні ро
ки». (Донецьк). 20.50 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Сільська 
вчителька». (К). 23.05 —
♦ Сільськогосподарський тиж
день». (К). 23.20 — Вечірйі
новини. (К).

вівторок23 ї
ПЕРНІ/Х ПРОГРАМА. 9.35 — 

ІІовиііи. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 10.15 
— Художній фільм «Чинганч- 
гук — великий змій». (М),

11.40 — «Екран молодих». (К).
Г2.40 — Художній фільм «Сіль
ська вчителька». (К). 15.40 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 1С.-30 — «На го
ловних напрямках п'ятиріч
ки». (Донецьк). 17.00 — Для 
дітей. «Рижик, Зайчик і Дру
жок». Вистава. (Запоріжжя). 
18.00 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 18.10— «Подвиг».
(М). 18.40 — Кольорове толе- 
’бачення. «Музиканти про му
зику». (М). 19.25 — І. С. Тур- 
гсиеп. «Місяць в селі»* 
Фільм-спсктакль.' (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Продовження фільму-спсктак- 
ліо. (М). 22.50 — Чемпіонат
СРСР з шахів. (М). 23.05 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К). П.Ю - «Пое
зія». (К). 11.40 .— Єнісейсіші 
зустрічі. (М). 12.20 — Концерт 
ансамблю Угорської народної 
армії. (М). 13.10.— В ефірі — 
«Молодість». (М). 16.30 — На-

вчальна передача з загалі, 
ної біології. (М). 17.00 -і.
«Ваш сад». (М). 17.30 — Для 
школярів; «Читаймісто». Твор
чість А. Гайдара, (М). 18.00 
Фільмгкопцсрт. (К). 18.30 •
Реклама, оголошення. (К)', 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (Київ з включен
ням Кіровограда). 19.25 — Те
лефільм. (К). 20.10 — Компо
зитор І. Копач. (Харків). 20.50
— «На добраніч, діти!» (К), 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «17 Н 
трансатлантичний». (K). 22.05
— Вечірні новини. (К).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ПОГОДА
Вдень 20 жовтня на території області 

, міста Кіровограда передбачається мін
лива" хмарність, невеликий дощ. Вітер 
західний, 15—19 метрів на секунду. Тем
пература повітря по області 6—10, по 
місту 7—9 градусів тепла.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 13441. ТГиваж Б7 БОО«

""— -* місту 7—9 градусів тепла.
21—22 жовтня — мінлива хмарність, невеликі опа

ди. Вітер західний, 7—12, часом 10—15 метрів па 
секунду. Температура повітря вночі 0, плюс 5, при 

проясненні до —1 градуса, вдень 6—Л градусів 
тепла.

З® пелактапа К. МУМаЧМГіі.іИіИЙ.
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