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ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРОДІВ

14 листопада и Мінську відбулося спільне урочисте засідання 
Центрального Комітету Компартії Білорусії і Верховної Ради БРСР, 
присвячене врученню республіці ордена Дружби Народів.

Учасники урочистого засідання з великим піднесенням обрали по
чесну президію у складі Политбюро ЦК КПРС.

Тепло зустрінутий присутніми, з промовою виступив член Псліт- 
бюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін. Він 
зачитав Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження Бі
лоруської PCP орденом Дружби народів і прикріпив орден до пра
пора республіки.

З промовою-відповіддю виступив кандидат у члени Политбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії Білорусії П. М. Маше- 
ров.

Питання про хід виконання трудящими Білоруської PCP народно, 
господарського плану і соціалістичних зобов’язань 1973 року, а та
кож завдання по дальшому здійсненню рішень XXIV з’їзду партії і 
грудневого (1972 року) Пленуму ЦК КПРС, обговорені па зборах 
партійно-господарського активу республіки.

Тепло зустрінутий присутніми па зборах партійно-господарського 
активу виступив член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигін. Він вручив керівникам республіки Червоний 
прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
яким Білоруська PCP нагороджена за підсумками Всесоюзного со
ціалістичного змагання за збільшення виробництва і заготівель про
дуктів тваринництва в зимовий період 1972—1973 рр. (ТАРС).

Доярка Раїса Чепурна — член комсомольсько-молод|яиіої ферми колгоспу 
Імені Фрунзе Новоукраїнського району.

В нинішньому році вона зобов'язалась одержати по 3000 кілограмів молока 
від кожної закріпленої за нею корови.

По комсомольсько-молодіжній фермі, де працює молода доярка, одержано 
2843 кілограма молока при річному зобов'язанні 2750.

Па фото: Раїса ЧЕПУРНА. Фото В. КОВПАКА.

Рік видання XIV ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! Радянсько-югославські переговори
КИЇВ. (ТАРС). Тут завершилися переговори між 

Генеральним секретарем ЦК. КПРС Л. І. Брежнєвим 
і Президентом СФРЮ, Головою Союзу комуністів 
Югославії Йосипом Броз Тіто.

По'підсумках переговорів було прийнято спільне 
радянсько-югославське комюніке.

ПРЕЗИДЕНТ СФРЮ ВІДБУВ
НА БАТЬКІВЩИНУ

На запрошення Центрального Комітету КПРС з 
дружнім візитом у Радянському Союзі з 12 по 15 
листопада перебував президент Соціалістичної Фе
деративної Республіки Югославії, Голова СКІО 
Посип Броз Тіто з дружиною Пованкою Броз. 15 лис
топада, високий гість відбув з Києва на батьківщину.

ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА
14 листопада в Москві відбувся IX 

пленум ЦК ВЛКСМ. В його роботі брали 
участь Голова Центральної Ревізійної ко
місії КПРС Г. Ф. Сизов, члени Централь
ного Комітету КПРС, відповідальні пра
цівники ЦК партії, ВЦРПС, міністерств, 
відомств, громадських організацій, вете
рани праці, молоді передовики виробни
цтва, діячі літератури і мистецтва.

Пленум розглянув питання: про скли
кання чергового XVII з’їзду ВЛКСАА; про 
підвищення ролі комсомолу у вихованні 
гідної зміни робітничого класу і колгосп
ного селянства; про заходи по підготов
ці до 50-річчя з дня присвоєння комсо
молові імені В. І. Леніна; інформацію 
про роботу бюро і секретаріату ЦК 
ВЛКСМ після VIII пленуму.

Пленум відкрив перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников. Він повідо
мив, що відповідно до Статуту у травні 
наступного року закінчуються повнова
ження центральних органів Ленінського 
комсомолу, які обрав XVI з’їзд ВЛКСМ.

Пленум прийняв рішення скликати 
черговий XVII з’їзд ВЛКСМ у квітні 1974 
року.

З доповіддю у другому питанні «Про 
підвищення ролі комсомолу у вихованні 
гідної зміни робітничого класу і колгосп
ного селянства» виступив Є. Тяжель
ников.

Яскравою сторінкою в історії країни 
ввійде 1973 рік, сказав він. Це був рік 
великих перемог радянського' народу в 
комуністичному будівництві, в боротьбі 
за здійснення історичних рішень XXIV 
з'їзду партії, Програми миру. Титанічну 
діяльність Комуністичної партії, ленін
ського Центрального Комітету, Політбю- 
ро, Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва палко схвалю
ють Ленінський комсомол, вся радянська 
молодь. Вони одностайно, безроздільно 
підтримують внутрішню і зовнішню по
літику КПРС.

— Молода гвардія робітників і селян, 
вихована партією, вносить гідний вклад 
у всенародну боротьбу за комунізм, — 
продовжував доповідач, — 3 почуттям 
радості і гордості ми сприймаємо високу 
оцінку, яку дали ЦК КПРС, Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв трудовому вкладові радянської мо
лоді, діяльності Ленінського комсомолу. 
Але партія кличе молодь на нові славні 
діла. Відповісти на її піклування і увагу 
новими успіхами у здійсненні історичних 
рішень XXIV з’їзду партії — такий най
перший обов'язок Ленінського комсо
молу.

ПЛЕНУМ
Комуністичне будівництво немислиме 

без найширшої участі молоді, без даль
шого вдосконалення всієї діяльності 
комсомолу по вихованню молодих будів
ників комунізму. Це найважливіше, мож
на сказати, ключове питання діяльності 
всього Ленінського комсомолу.

Товариш Л. І. Брежнєв назвав робіт
ничу молодь душею і серцем комсомо
лу. Сьогодні в лавах ВЛКСМ більш як 
десять мільйонів робітників, три мільйо
ни колгоспників і робітників радгоспів, 
майже 1,5 мільйона учнів профгехосвіти. 
Виросли і зміцніли первинні комсомоль
ські організації. їх бойовитість визначає 
силу і авторитет комсомолу, його роль 
у житті радянського суспільства. Винят
ково важлива роль у вихованні моло
дих робітників і колгоспників належить 
комсомольським групам. Завдання по
лягає в тому, щоб постійно зміцнювати 
і поліпшувати їх роботу.

— Щойно закінчилися звіти і вибори в 
первинних комсомольських організаціях, 
— сказав доповідач, — тепер важливо 
добре організувати навчання всього 
комсомольського активу, уважно роз
глянути всі критичні зауваження, ще ви
ще піднести роль комсомолу в бороть
бі за комунізм.

Промовець підкреслив важливість 
дальшого вдосконалення системи полі
тичної освіти робітничої і сільської мо
лоді. У нинішньому навчальному році 
більш як вісім мільйонів юнаків і дівчат 
організовано почали заняття в гуртках і 
семінарах. В системі економічної освіти 
навчається 7,8 мільйона чоловік, або 
майже кожен третій молодий трудівник. 
Тепер в усіх комсомольських організа
ціях необхідно організувати глибоке ви
вчення промови товариша Л. І. Брежнєва 
на Всесвітньому конгресі миролюбних 
сил. На новий, вищий ступінь треба по
ставити всю роботу по вихованню робіт
ничої і сільської молоді на революцій
них, бойових і трудових традиціях партії 
радянського народу.

На заклик Комуністичної паріії—зроби
ти 1973 рік роком ударної праці—молоді 
робітники, колгоспники країни, спеціаліс
ти відповіли масовим трудовим героїз
мом, новим піднесенням соціалістичного 
змагання. Тільки в Москві більш як 130 
тисяч молодих виробничників уже рапор
тували про дострокове виконання зав
дань року. В Білорусії кожен шостий мо
лодий трудівник працює в рахунок 1974 
року. В країні тепер вже більш як сім

ЦК ВЛКСМ
тисяч молодих виробничників виконали 
особисті п’ятирічки.

. Велику увагу в доповіді було приді
лено діяльності сільських комсомольсь
ких організацій по розгортанню техніч
ного всеобучу. В 1971—1973 роках тех
нічними спеціальностями на селі оволо
діли близько 3,5 мільйона чоловік. Біль
ше половини молодих механізаторів під
вищили кваліфікацію.

Дальшого розвитку у вирішальному 
році п’ятирічки набрали участь молоді 
в ударному будівництві, шефство ком
сомолу над пусковими об’єктами. Це 
дало змогу скоротити строки споруд
ження 36 найважливіших будоз року, за 
комсомольським закликом на ударні 
будови країни виїхало майже 100 тисяч 
юнаків і дівчат.

Багато уваги в доповіді було приділе
но питанням, зв’язаним із створенням 
доброго морального клімату в трудових 
колективах, з боротьбою проти таких 
потворних явищ, як хуліганство, пияцтво, 
дармоїдство.

Важливе місце в підготовці робітничих 
кадрів для народного господарства кра
їни належить системі профтехосвіти. Цю 
чудову школу вже пройшло понад 32 
мільйони юнаків і дівчат. Нині щороку 
з училищ професійно-технічної освіти в 
ряди робітничого класу вливається більш 
як 1 мільйон 800 тисяч трудівників.

— Тепер перед комітетами комсомолу 
стоїть відповідальне завдання — забез
печити активну участь усіх молодих тру
дівників в успішному завершенні зав
дань 1973 року, — підкреслив доповідач. 
— «Вирішальному року — ударний фі
ніші»— такий девіз соціалістичного зма
гання, бойова програма кожної комсо
мольської організації. У 1974 році відбу
деться XVII з’їзд ВЛКСМ, буде урочисто 
відзначено 50-річчя присвоєння комсо
молові і піонерській організації імені 
В. І. Леніна. Це накладає на кожного з 
нас особливу відповідальність за ре
зультати своєї праці і навчання, за осо
бистий вклад у всенародну боротьбу по 
виконанню завдань дев’ятої п ятирічки.

У дебатах на доповідь виступили: пер
ший секретар ЦК ЛКСМ України А. М. 
Гіренко, заступник секретаря комітету 
комсомолу Московського автомобільно
го заводу ім. Лихачова А. І. Аркатов, 
перший секретар Ленінградського обко
му ВЛКСМ А. С. Єфімов, перший секре- 
тап UK ЛКГМ Уяблкиг tauu п Гаги

ВІРНІ
нов, Голева Державного комітету Ради 
Міністрів СРСР по професійно-технічній 
освіті О. О. Булгаков, тракторист кол
госпу «Звезда» Краснодарського краю 
А. М. Шеїн, перший секретар ЦК ЛКСМ 
Казахстану 3. К. Камалідєнов, бригадир 
колгоспу ім. XX з’їзду КПРС Кіровоград
ської області, двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов, секретар правління 
Спілки письменників СРСР В. М. Кожев
ников та інші.

Пленум одноголосно прийняв постано
ву, спрямовану на всемірне вдоскона
лення роботи комсомольських організа
цій по вихованню гідної зміни робітни
чого класу і колгоспного селянства. Пле
нум постановив вважати цю роботу най
важливішим дорученням партії, першо
рядним завданням комітетів комсомолу, 
первинних комсомольських організацій. 
Пленум звернувся до багатомільйонної 
армії молодих трудівників,молодої гвар
дії робітничого класу і колгоспного се
лянства, до всієї радянської молоді з 
закликом — ударною, самовідданою 
працею завершити вирішальний рік п’я
тирічки, новими успіхами зустріти XVII 
з’їзд ВЛКСМ, 50-річчя з дня присвоєння 
комсомолові імені В. І. Леніна, внести 
гідний вклад у виконання історичних рі
шень XXIV з’їзду КПРС, планів дев'ятої 
п’ятирічки.

ЦК ВЛКСМ запевнив Комуністичну 
партію Радянського Союзу, її ленінсь
кий Центральний Комітет в тому, що мо
лоде покоління Країни Рад буде гідним 
славних традицій героїчного робітничого 
класу і колгоспного селянства, віддасть 
усі сили, знання, енергію справі револю
ції, справі старших поколінь, справі Ле
ніна.

Пленум заслухав і обговорив повідом
лення секретаря ЦК ВЛКСМ Л. І. Матве
ева про заходи по підготовці до 50-річчя 
з дня присвоєння комсомолові імені 
В. І. Леніна і затвердив ці заходи.

Групі комсомольських працівників, ге
роїв і ветеранів праці на пленумі були 
вручені знаки. ЦК ВЛКСМ: «Трудова доб
лесть», «Наставник молоді», золотий знак 
«Молодий гвардієць п’ятирічки».

На цьому IX пленуМ ЦК ВЛКСМ закін- 
- чив роботу. •

І. ГОРСЬКИЙ, 
В. КНЯЗЄВ, 

(Кор. ТАРС).
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заводі чистих металів імені 50-річ- 
чя СРСР два комсомольсько-моло
діжні колективи майстрів Володи
мира Філіпова та Віктора Коршеи- 
ка. Вони змагаються між собою.

ЗО серпня колектив Володимира 
Філіпова виконав річний план, з 
рівно через місяць їх друзі по 
змаганню також справились з пла
новими завданнями третього, вирі
шального року п’ятирічки.

Всього у місті Світловодську 16 
комсомольсько - молодіжних 
бригад, які працюють за календа
рем 1974 року.

с. тишко, 
завідуючий відділом комсо
мольських організацій Світло- 
водського МК ЛКСАІУ.

В ІНІЦІАТОРІВ 
'ПОЧИНУ

Чудовий почин «П'ятирічку за 
чотири роки!» народився на Олек- 

■ сандрійському електромеханічному 
заводі. Ного ініціатори члени ком- 
сомольсько-мблодіжної бригади по 
обробці гетинаксу (бригадир Борис 
Кривоконь ).

Зараз вони працюють и рахунок 
травня 1974 року.

Ніна КРЕМСА, яку віг бачите иа знімку, 
працює ливарницею Світловодського заводу 
«Пластик».

Передова виробничниця щозміни оїдлжвае 
1000 штук цукерниць при нормі 600.

Ніна Кремса бере активну участь в гро
мадській роботі. Вона член цехового комітету 
профспілки, очолює культурно-масову роботу.

Фото 8. КОВПАКА.

ЩО ТАКЕ робота секретаря комсо
мольської організації, уявляв неви

разно. Бачив тільки результати н — 
збори, соцзмагання. внески, турботу про 
ріст організації, Виконуючи комсомоль
ські доручення, сам брав участь чи був 
причетним до названих складових внут
ріспілкової роботи. Здавалось, все гак 
просто і ясно: склав план роботи і не 
відступай від нього. А так, як виходило 
все у колишнього секретаря Миколи Ка- 
ракоця, то навіть — легко. Микола три 
роки був нашим ватажком.

Та одна справа давати оцінку чиїмсь 
ділам, інша — самому робити їх.

Наш Микола восени поїхав вчитись і 
на нинішніх звітно-виборних зборах сек
ретарем первинної комсомольської орга
нізації обрали мене. Обрали вперше. Пе
редаючи діла, Микола сказав:

— З них і починай — допоможіть. А 
головне — побільше бувай серед молоді, 
дослухайся до запитів і побажань — 
легше працюватиметься.

ІЗ СПАДЩИНИ
Si W Й МЁД ПВ Дії № А

о. скічко,
х завідуючий відділом комсо

мольських організацій Олек
сандрійського МК ЛКСМУ.

КОРПУСУ90 — КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ВІБРАТОР БУДОВІ—-ШТАБ
На великому календарі 

біля корпусу червоним 
— число 32. І будівельни
ки, поспішаючи на робо
ту, заклопотано позира
ють на календар. Бо до 
дня здачі корпусу — 
всього місяць. 25 грудня 

першу чергу будівництва 
покинуть бригади буді
вельників, а в нові про
льоти прийдуть робітни
ки — червонозорівці. Та 
основні роботи в корпусі 
закінчаться ще раніше. В 
підвищених соціалістич
них зобов'язаннях, які ко
лектив узяв напередодні 
свята, 5 грудня визначено 
як термін закінчення ос
новних робіт.

Ось тому і турбуються 
будівельники в цю гаря
чу передпускову пору —- 
на майданчику в дзі змі

ни кипить робота. Напру
жено діс і оперативний 
комсомольський штаб 
шефства над корпусом 
90. «Блискаики» «Комсо
мольського прожектора», 
які щоденно з’являються 
на щиті — то зовнішній 
бік діяльності штабу. Ро
бота ж штабістів значно 
глибша і складніша.
ЩЕ в серпні, коли було ор

ганізовано оперативник 
штаб, ми в першу чергу взя
лися за поліпшення соціаліс
тичного змаїання серед ком
сомольсько-молодіжних бригад 
генпідрядного управління 
«Машбуд» та субпідрядних 
організацій, 1 до цього тут 
працювали комсомольсько- 
молодіжні бригади, ало зма
гання між ними велось до
сить мляво.

Члени штабу пропели ком
сомольські збори н бригадах, 
Д» вели розмову про комсо
мольську пращо, про роль 
Молоді на будові. Тоді ж 
розробили детальні умови 
соцзмаганнп. Обком комсо
молу встановив для КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ бригад, 
перехідний Червоний прапор, 
який вручається переможцям 
змагання за тиждень. А за 
результатами місяця визна
чається краща з 12 бригад. 
Вона отримує грошову пре
мію. За друге та третє місця 
бригади та колі одержують 
премії. А після пуску першої 
черги кращі з кращих колек
тивів матимуть нагороди — 
бібліотечки. .

Соцзмагання на будів
ництві налагодилось. Ниж
че И5 процентів виконай*

ня норм виробітку серед 
комсомольсько - моло
діжних бригад не буває. І 
кращі колективи, такі як 
бригади арматурників 
Віктора Губанова, тесля
рів Олександра Медведе
ва, мулярів Петра Сліп- 
ченка вважаються взір
цем не лише для комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, а й для досвідче
них виробничників.

Рік-два тому в управлінні 
бригада бетонників Олек
сандра Жабка вважалась 
однією з кращих. Зараз — 
гірше. Виконання норм — 
невисоке, трапляються напіть 
сЧП». Ось десятого та оди
надцятого листопада, в ро
бочі дні на майданчик з'яви
лось... двоє.

Зараз хлопці працюють 
у дві зміни, надолужують 
прогаяне, але ж непри
ємність трапилась. Чому? 
Виявилось, що в бригаді 
послабився контроль бри
гадира. Сашко — органі
затор непоганий, але над
то «перевантажений» обо
в'язками і громадськими 
дорученнями. Крім того, 
бригада розкидана по 
дільницях. Отож інколи і 
не вистачає часу, щоб від
верто побесідувати з 
хлопцями.
Р ОЦЗМАГАННЯ в моло- 

діжних колективах — 
це головна, щоденна ро
бота, і Олександра Бє- 
рьозкіна, заступника се
кретаря комітету комсо
молу «Червоної зідки», і 
комсорга БУ «Машбуд» 
на будівництві корпусу 90 
Юрія Тимчука і інших. 
Ало штаб не був би опе
ративним, якби, крім цьо
го, не займався оператив
ною роботою. Під час бу
дівництва обов’язково ви
никають критичні ситуації. 
Там не підвезли бетон і 
бригада нудьгує без ро
боти, там вийшов з ладу 
підйомний кран і нічим 
розвантажити машини, 
там не доставили облад
нання. В гігантській маши
ні будови, де одночасно 
працює десяток організа
цій, дужо важко досягти 
повної взаємодії. 1 роль 
оператора часто бере на

себе штаб. Тій організації, 
яка затримує роботи, по
силаємо терміново попе
редження, далі — «блис
кавку» «КП». Як правило, 
це діє безвідмовно.

На початку вересня, коли 
треба було завершувати 
покрівельні роботи, вияви- * 
лось, що бітуму марки 4 
на будові немає. Натомі
сть було багато бітуму 
марки 3. Ми послали те
леграму в Міністерство 
важкого будування з про
ханням обм’няти бітум. І 
незабаром будівельники 
отримали 150 тонн по
трібного матеріалу.

Штаб вишукує всі резерви, 
аби прискорити темпи буді.ч- 
ництва. Чималу допомогу він 
отримує від комсомолу міс
та. Адже перед пуском треба 
прибрати майданчик, а та
кож провести чимало завер
шальних робіт. Будівельники 
ж ще зайняті оснооіііімп ро
ботами. Тому штаб звернув
ся до комсомольських орга
нізацій міста: «Допоможіть!» 
і молоді кіровоградці прихо
дять на допомогу. Двічі пра
цювали тут групи слухачів 
Кіровоградського льотно-
штурманського училища ци
вільної авіації, молоді робіт
ниці швейної фабрики, учні 
технікуму механізації сільсь
кою господарства, студенти 
педінституту, працівник»
міськпромторгу. Ну і, зви
чайно, майбутні господарі: 
червонозорізці.

Поліпшення соцзмаган- 
ня і організація допомо
ги, налагодження зв'язків 
з постачальниками і сиг
нали відстаючим — то 
далеко не повний перелік 
корисних справ оператив
ного штабу шефства. І ду
мається, що комсомоль
ський контроль необхід
ний не лише на таких ве
личезних будовах, як кор
пус 90, ай на кожному 
будівельному майданчику, 
нехай це буде цех чи жит
ловий будинок, нова авто
мобільна дорога чи тва
ринницька ферма. Бо бу
дівництво вимагає і моло
дих рук, і комсомольсько
го завзяття.

Н. ЖЕСАН, 
начальник оператив
ного штабу шефства 
над будівництвом 
корпусу 90,

... «Легше» — запам’яталось тоді те 
слово. Значить і до Миколи не завжди 
просто приходила легкість в роботі, бу
вало, по-різному.

Скористався порадою свого поперед
ника і заглибився в документацію ком
сомольської організації спочатку за ос
танній рік. Сім комсомольських зборів, 
десять засідань комітету відбулося за 
звітний період. І тематика їх різнома
нітна. викликана чи підказана вимогами 
дня. В грудні на Всесоюзних комсомоль
ських зборах «Ударною працею та від
мінним навчанням ознаменуємо вирі
шальний рік п’ятирічки» всі молоді хлі
бороби нашого колгоспу взяли підвищені 
соціалістичні зобов’язання. Словом — 
на порядок денний винесли питання 
участі молоді села у виробництві сіль
ськогосподарських продуктів і визначили 
особисті завдання на рік. Рівно через 
місяць обговорювали па зборах питання 
«Про стан та заходи по дальшому по
ліпшенню внутріспілкової роботи в КОМ
СОМОЛЬСЬКІЙ організації колгоспу імені 
Шевченка».

Вже у цьому терміні прослідковується 
різноплановість питань, винесених на 
збори. За кількістю виступаючих бачу, 
цікаві булл вони і активні. Чому роблю 
висновок, ніби дивлячись збоку? Тоді я 
ще перебував на дійсній службі в армії. 
А тепер ось аналізую, що можна запо
зичити з ^досвіду свого попередника, а 
чого треба домагатись не повторити. 
Минулий підхід до вибору тем комсо
мольських зборів обов’язково викорис
таю при плануванні роботи.

Декади науки 
в школі

Уже стало традицією в нашій 
школі — проведення декад наук. 
Не так давно відбулася декада 
російської мопн І літератури.

Прочитані в школі лекції 
«Про багатства російської мо
ви», «Російська мова, як мова 
міжнародна», проведені вікто
рини тощо. Учні 5-Б класу про
вели збір загону на тему: «Лю
би, цінуй і знай російську мо
ву», концерт - інсценівку за 
байками Кризова. Оформлена в 
школі постійно діюча виставка 
кращих учнівських творів, зо
шитів.

Цікаво пройшов конкурс на 
краще виконання віршів серед 
старшокласників. Переможцями 
його стали Олена Бобер, Юля 
Магннічеико, Рая Волошина та 
Інші.

Л. ПРОДАЙ, 
старша піоиервожата 
МаловнсківськоТ СШ

• № 4.

ВЕРСТАТИ
ДЛЯ КАМАЗУ

Першу партію верстатів мо 
Делі «2М55» достроково відпра
вив у Набережні Челнп Одо 
ський завод радіально сверд
лильних верстатів імені В. 1. 
.Леніна. Вони оброблятимуть де
талі автомобіля з точністю до 
двох мікронів. Колективи трьох 
одеських 'верстатобудівних під
приємств, що виконують замов
лення КамАЗу, по праву вважа
ють себе учасниками ударної 
будови. Достроково виконав річ
ний рлан поставок устаткування 
піп будові завод фрезерних вер
статів імені С м. Кірова. З ви
передженням графіка на три 
місяці завершив річні поставки 
завод пресів та автоматів.

(РАТАУ).

У звіти і 
вибори;

В КОМСОМОЛІ

Та, па жаль, аналізуючи «спадщину» 
в документах помітив і таке: на літні’ 
Місяці припадає менше комсомольських 
зборів, засідань комітету. Якщо прослід. 
кувати за рівнем активності комсомоль
ської роботи взагалі за рік, то можна 
накреслити приблизно таку діаграму: зи. 
ма — підйом активності, весна — ледь 
помітне зниження, літо — мала актив" 
ність, а то й взагалі спад, осінь — зно- 
ну підйом. Не на докір своєму поперед
нику, у нас чергові комсомольські збо
ри після травня пройшли аж у вересні. 
Зрозуміло, були жнива — гарячі і не
легкі. Озимої пшениці виростили по 

39,3 центнера з гекта
ра, всі комсомольці 
колгоспу разом з ко
муністами і старшими 
товаришами поспіша
ли якнайшвидше ви
везти хліб з поля. Та 
жнива ж все були ко
ротшими, ніж період -

від зборів до зборів.
Можуть зауважити, тільки приступив 

до виконання обов’язків, а вже критикує 
свого попередника. Я не в плані крити
ки, а хочу знайти вихід, як вирівняти 
оту «діаграму активності». Думаю, слід 
все ж знайти свікиа» між ігайгарячіши- 
ми періодами літніх" польових робіт. Ад
же червень і початок липня — цс ще не 
жнива, кінець серпня — вже ранні зер
нові в коморах... Словом, спробую.

Не уявляю, як би я починав секрета
рювання, не маючи від чого відштовхну
тись. Із організаторської практики Мико
ли Каракоця використаю чимало цінного 
і корисного. Продовжуємо після звітно- 
виборних зборів лекційну роботу з пра
цюючою молоддю села, спільні тематич
ні вечори та вечори відпочинку з стар
шокласниками, рейди перевірки напере
додні сільськогосподарських польових 
кампаній.

Спадщина мого попередника допомог
ла мені з перших кроків. Знову обрані 
секретарі первинних комсомольських ор
ганізацій, не сумніваюсь, відчули, ма
буть, подібне. На черзі — вірно і без 
зволікань зорієнтуватись в багажеві, що 
дістався: взяти з собою найбільш цінне 
і потрібне, продовжити кращі традиції. 
І треба не прийти споживачем на гото
ве, а самому примножити одержану 
спадщину.

М. КЛИМЕНКО, 
секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Шевченка Олександ
рійського району.

НА СЦЕНІ—МИЙДОДІР
Нещодавно Кіровоградський обласний театр ля

льок поновив свій репертуар двома виставами — 
Ю. Чсповецького «Пригоди Мшідодіра та НевмиваО- 
ки> за відомим твором К. Чуковського (режисер-по- 
становник Б. Лань) і С. Когана «Кінець Пірата» 
(режисер-постаиовник П. Линьов).

Маленькі глядачі зустрінуться з улюбленими ге
роями — Мийдодіром, Слоном, Невмввайкою, Тото- 
шою, Кокошою і Татком Айболитом, Авою. Ролі ви
конують Л. Ггнатьєва, В. Коновалов. Л. Мірошничен
ко, О. Ипатьев, Л. Кривенко, В. Вітек, Т. Колодчея- 
ко. «Кінець Піратам — незвичайна історія у восьми 
картинах, розрахована на школярів старшого віку. 
Провідна тема вистави — дружба. Герої п’єси прий
шли на сцену театру з крамниці «Дитячий світ» і, 
потрапивши до рук акторів О. Ходак, И. Шевченко, 
К. Гутирі, Є. Осоковської, В. Дьякової, С. Скорохо
дова, стали учасниками дивовижних пригод.

У виставах звучить музика М. Мірцене і Г. Вірю- 
шова. Художні!К:Постаповиіік В. Остапенко.

Дітлахи міста та області матимуть змогу пере
глянути ці спектаклі протягом року.

М. БОРИСОВА.
На фото: сцена з яясгави «Мийдодір». 

♦ото В. КОВПАКА



17 листопада 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 3 cm op.

19 листопада— 
День ракетних військ і артилерії

високою 
ГОТОВНІСТЮ

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРАВО): ВОТІ-ІИ РАКЕТНИ
КИ, ВІДМІННИКИ ВОЛОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ ПІД
ГОТОВКИ, КОМСОМОЛЬЦІ ЄФРЕЙТОР ОЛЕКСАНДР 
МАЛЬЦЕВ. МОЛОДШИЙ СЕРЖАНТ ВІКТОР КОПІЄВ 
1 РЯДОВИЙ КАЛИБЕК ЛБАКІРОВ. ВОНИ -■ ПЕР
ШОКЛАСНІ СПЕЦІАЛІСТИ,

Фото М. РЕКУІІОВЛ. 
(Фотохроніка РЛТЛУ).

II Лд КІРОВОГРАДОМ палахкотіло полум'я 
|" ноже*. Гітлерівці, потерпівши поразку 
в нічному бою, під на,иском радянських військ 
залишали місто. Відходячи на мові рубежі, во
ни оскаженіло відгризалися. Та ніщо'не могло 
вже затримати наступального пориву Радян
ської Армії, частини якої гострим клином врі
зались в оборону противника і вели запеклі 
бої в районі села Прибережие, На одній s 
дільниць фронту готувалась до бою гарматна 
обслуга старшини Шабанова. Тисячі кіломет
рів довелося і.ройти кубанському хліборобу 
від рідного Краснодара до українських степів. 
Хоробро бився Іван під .Москвою і Курськом, 
гнав фашистів з під Харкова і Полтави. На 
бойовому рахунку старшини було вже декіль
ка знищених танків, автомашин, артилерій
ських батарей, більше сотні солдатів і офіце
рів ворога.

Цілий день 9 січня фашистські «хейнкелі» І 
«юцхерсн» бомбардували та обстрілювали бо 
йові порядки наших підрозділів. Ворог готує
ться до рішучого контрнаступу. Протягом дня 
Шабанов вивчав місцевість, готував гармату 
до відбиття можливих атак гітлерівців. Вогне
ва позиція обслуги була на передньому краю 
оборони. Попереду, на засніженій рівнині, як 
на долоні, розкинулось невелике село Антонів
ка, зліва — виярок, вздовж якого, звіщаючись, 
виблискувала льодом річка Сугоклей. Старши
на Шабанов уважно вдивлявся у балки і пере
ліски, намагаючись виявити ворога. Та в цей 
день фашисти не почали активних дій...

Світанок 10 січтя 1944 року наступав повіль
но. Нічні сутінки не хотіли, залишити землю. 
Прикриваючись ними і густою завісою заметі
лі, з боку села на і аші бойові порядки стрім
ко мчали вісім ворожих танків. А через де
кілька хвилин з лівого флангу фашисти ки
нули в атаку два батальйони піхоти, яку під
гримував двадцять один танк. Гармата Ша
банова була добре- замаскована. /

Підпустивши танки на 400 метрів. Шабанов 
дав команду стріляти. Навідник гвардії 
сержант Ф. Юркін влучним пострілом підбив 
головний танк. Він зупинився і почав розвер
тати башту в бік артилеристів.

— По башті! — скомандував Шабанов.
Гримнув постріл, і «тигра» обгорнули чорні 

клубки диму. Друга машина пішла в обхід ра
дянських артилеристів, але навідник не дав 
йому розвернутися: снаряд, посланий ним, 
влучив у башту, другий — в гусеницю.

А з сусідніх гармат були підбиті ще три 
ворожі машини. Вцілілі танки повільно сповзли 
у виярок.

Гітлерівці розпочали другу атаку. З-за висо
ти знову з’явились танки. Почався нерівний 
поєдинок.

— Товариші, стояти до останнього! — ска
зав Шабанов.

І гвардійці стояли. Ось запалав ніс один

поєдинок^
НА 

СВІТАНКУ
«тигр». Артилеристи теж мали втрати. Темп 
їхньою вогню уповільнився. Помітивши це, 
фашистські танкісти збільшили обстріл. Вибу
хом снаряда були вбиті гармаші Поиомарьов, 
Дремамв, Світлано», Ипатьев. Старшина Ша
банов залишився один. Вів уже був за навід
ника і заряджаючого, сам підносив снаряди. 
І продовжував нерівну боротьбу. Через декіль
ка хвилин підбив ще один, четвертий «тигр». 
Та останній уцілілий танк, ставши за розтро
щеною бронею, продовжував вести силі.ннй 
вогонь. Івана поранило в йогу. Перемагакпи 
біль, він підбив і цей танк.

Настало коротке затишшя. Шабапоп присіп 
на станину гаубиці. Із розсіченого осколком 
валянка текла кров. Світало. Шабанов, зці
пивши зуби, дивився в сліпучу снігову дали
ну, де, наче зграя гончаків, знову ішли танки 
порога. Гвардієць зарядив гармату, припав до 
панорами. Двадцяті, сталевих чудовищ йшло 
па вогневу позицію артилериста. Гітлерівці 
пважали і армату вже знищеною. Але раптом 
прогримів сильний вибух, і важка машина з 
хряскотом потонула в клубках диму. Фашист 
ські танки відкрили шалений вогонь. Витираю ' 
чи з щоки кров. Ігаи в останній рпз подивив
ся нд тіла своїх бойових друзів. Стікаючи В 
кров'ю, він продовжував посилати снапяд з.ч Я 
снарядом у броньовані громадини. Сьомії’1 м 
танк, вже готовий розщавпти гусеницями смі й 
ливця. здригнувшись, зупинився, підбитий енл 
рядом в декількох метрах від вогневої позиції В

Термічним снарядом ворог підпалив гарма ы 
ту. Охоплений полму'ям, зібравши останні сп Н 
лн, старшина зарядне гармату, але віістрели п 
ти вже не встиг. Комуніст Шабанов так І за--- 
гинув, стискуючи с руці спусковий шпур 
Страшний дли порога навіть мертвий, безсмерт
ний у своїй мужності, він до кінця виконав 
свій військовий обов'язок перед Батьківщиною

Радянський уряд високо оцінив подвиг ар
тилериста Івану Шабанову 12 жовтня 1914 ро 
ку було посмертно присвоено звання Героя 
Радянського Союзу.

10. МЛТІВОС,
краєзнавець.

Перед зимовими стартами

На ваше замовлення

МГНОВЕНИЯ

ВИРІШУЮЧИ
ПРОМЕНУ

Завітавши до фізкультур
ників Компаніївки, я в пер
шу чергу поцікавився, як во
ни готуються до зимових 
стартів. Голова районної ра
ди ДСТ «Колос» Валерій 
Обзор згадав про минуло
річні поєдинки з хокею, про

лижні прогулянки. Похвалу адресував комсомольцям ве
теринарного технікуму. Викладач фізкультури Олек
сандр Бричка тут вже не перший рік влаштовує лижні 
саходй. Юнаки та дівчата на лижах вирушають до су- 
®»8П сіл. Перед колгоспниками виступають молоді лек
тори, самодіяльні актори. Нині теж розроблений марш
рут таких походів. Спортсмени побувають у музеях Де- 
н яка Бедного та Юрія Японського, відбудуться зма
гання на призи героїв-земляків.

Дбають у Компаніївці про те, щоб мати хорошу спор
тивну базу для хокеїстів та лижників. Закуплена необ
хідна кількість лиж, ковзанів.

Та зимові старти — не не лише лижні походи, поєдин
ки хокеїстів. Передбачено провести змагання з кульо
вої стрільби, важкої атлетики. І тут виникає проблема. 
Справа в тому, що юнаки та дівчата, не шкодуючи сво
го вільного часу, працювали иа спорудженні стрілець
кого тиру. Затрачено чималі кошти, але тир пе було 
введено у дію, бо на весні сюди затекла вода.

Фізкультурні активісти «Колоса» стурбовані и тим, 
Що майстерність місцевих спортсменів не підвищується 
ще й тому,’ що в колективах фізкультури немає досвід
чених тренерів. А тому в новому спортивному залі юна
ки та дівчата нерідко тренуються самостійно.

І тут хочеться нагадати —- компаніївиі рапортували 
Про підготовку громадських інструкторів і тренерів. От
же. саме на них і варто покластись. КОВирЬОВ 

наш громадський кореспондент.

ЗАВТРА—
ФІНАЛ КУБКА

Результат півфінального матчу на Ку
бок України між кіровоградською «Зір
кою» і харківським «Металістом», певно, 
не можна віднести до несподіваних. 14 
все ж передбачити виграш у команди 
першої групи з рахунком 4:0 могли ли
ше найсміливіші оптимісти.

Матч приніс справжнє задоволення 
уболівальникам футболу. Це була захоп
лююча безкомпромісна, красива гра. Гос
подарі поля чудово налагодженим ан
самблем продемонстрували свої найкра
щі бійцівські якості. Вийшовши на поле 
з великим бажанням перемогти, вони з 
перших хвилин повели швидкі, безпе
рервні атаки на ворота гостей.

I вже на четвертій хвилині м’яч побував у 
сітці воріт «Металіста». Його автором стяв 
Віктор Кащей, безперечно, один з найкращих 
граиців матчу. На 26-й хвилині він знову від
значився. Випередивши захисників гостей, 
Кащей вийшов віч-на-віч з воротарем і під 
гострим кутом спрямував м'яч у ворота. За 
дві хвилини до кінця першого тайму в подіб
ній ситуації Кащей у двоборстві з воро
тарем «Металіста» прострілює м'яча вздовж 
воріт і Шелест, який замінив травмованого Ко
това. забнпае третій юл.

«Зірка» грає широко, пипахід.тиво, технічно, 
злагоджено. Футболісти самовіддано борються 
аа кожен м’яч. 1 захист «Металіста», не ви
тримуючи постійного натиску, час від часу 
помиляється.

Останній гол забив Родій. Отже, 4:0.
Вперше у своїй історії «Зірка» увійшла 

у фінал Кубка. Як відомо, подібні матчі 
випробовують стійкість і майстерність 
кожного гравця, формують і загартову
ють команду. Завтра у Києві, в боротьбі 
за Кубок зустрінуться «Зірка» (Кірово
град) і «Спартак» (Івано-Франківськ). 
Побажаємо ж кіровоградцям такої кра
сивої і вдалої гри, як і у півфіналі.м. сомов.

Пссцп из фильма

«Семнадцать мгновений весны»

Стихи Р. Рождественского.

Нс думай о секундах свысока. 
Наступит время, сам пойм ей«., 

наверное, 
Свистят они, как пули у виска. 
Мгновения, мгновения, мгновения. 
У каждого мгновенья свой резон. 
Спои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают — кому позор, 
Кому — беславьс, а кому — 

бессмертие.
Мз крохотных мгновений сотках 

дождь.
Течет с небес вода обыкновенная, 
И ты порой почти полжизни 

ждешь.

Музыка М. Тариверднева.

Когда оно придет, твое мгновение 
Придет оно большое, как глоток. 
Глоток воды во время зноя 

летнего,
А а общем, надо просто помнить 

долг
Ог первого мгновенья до 

последнего.
Мгновения спрессованы в года. 
Мгновения спрессованы в 

столетня.
И я нс- понимаю иногда,
Где первое мгновенье, где 

последнее, 
(повторить первый куплет).

РЕКОРД за рекордом В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

ПОЧИНАЄМО З МАСОВОСТІ

Зональна першість з важкої аглетнкп, ре
зультати якої входять до програми обласної 
спартакіади сільських і селищних Рад, відо>- 
;’кя у Долннській- Успішно на цих зчагая- 

виступили Кіровограда! — представники 
ссіьртивпого клубу «Зірка», які боролися в 
с^'-'бястоиу заліку, поза конкурсом. Штангіст- 
с^дщ.оваговяк * Вячеслав Рогозін у’-РИ^У 

штангу вагою 125 кілограмів і штовхнув 
^аряд з [бо кілограмів. У сумі даоборства він 
і13’ кілограмів. ідо дорівнює норматив? 
и,Ястра спорту. Його одноклубник — І Р 

<£*іеренко встановив три нових рекорди їм- 
■\Я9градіццни серед юніорів середньої иагов 
^горії. у ривку Юрій показав 120 ^^гра 

ШО на 3 кілограми більше віл попередньо
*' Р*?:орду. В поштовху судді зафіксували в< 
г Ч-'танги 152,5 кілограма (па 12,о кілогра. .< 

за .минуле досягнення). В сумі лво’->>Іі^теїенкз показав 272.3 кілограма \ впер;
?? «Чш норматив кандидата .Ц^безЛопниГ Успіх молодого, адіб- 
П ггатл°тя 1 Лато наставника — лаЛстр 
4 СрСР Георгія Машнягуця.

В. ТВЕРДОСТУП,
п.т КО0ЄС!!ОЯДЄиТ.

Три роки тому а нашому 
селі був споруджений чу
довий Будинок культури з 
просторим спортивним за
лом. Правління колгоспу не 
шкодувало коштів і забез
печило фізкультурників не
обхідним спортивним інвен
тарем. Нині туг працюють 
різні секції — з волейболу, 
баскетболу, футболу, з лег
кої атлетики і шахів.

добре зарекомендували себе 
кращі виробничники колгоспу 
Іван Черв’як. Володимир Кар- 
мазін га багато інших. Хмслів- 
чанн змагаються з березіицями, 
злинчанамн та з іншими Фут
больними командами району. 
Наша команда — володар куб
ку чемпіон району 1973 року. 
Популярні у нас і волейболіс
ти -- Л. Сапіга, М. Рубая, В. Ку
черенке.

З числа кращих слортсмз-, to району.

мів, які навчалися в спор
тивних секціях, підготовле
но 4 інструктори з волейбо
лу і баскетболу, 6 інструк- 
юрїв з легкої атлетики і 5 
інструкторів з футболу. Во
ни підтримують тісний зв’я
зок з молоддю, залучають 
до спортивних секцій новач
ків, підготували вже 57 
значківців комплексу ГПО. 
Валерий Максименко, Іван 
Черв'як, Володимир Куче
ренко, Володимир Карма- 
зін, Микола’ Гриб отримали 
золоті значки ГПО. і

Г. СОРОКОВИЙ, 
інструктор по спорту.

Колгосп імені Карла 
Маркса М^ловнсківсько-

.де.ций czjxob 40*3*/ в&ір



4 cm op. „МОЛОДИМ КОМУНАР*'

ох ОЛИ вагони з бурим 
вугіллям підкочуються 

до воріт Олександрійської 
брикетної фабрики «Бай- 
даківська», робітники, які 
за своїми службовими 
обов’язками повинні роз
вантажувати їх, як прави-? 
ло, йдуть не до вагонів, а 
до кабінету директора. Ро
бітники говорять спочатку 
спокійно, а потім — нерво
во і емоційно. Директор

АЛЛО,

ВУГЛЕРОЗРІЗ?...
ре-

ву- 
ро- 
ВІН

те-

На
ва-

теж нервує і емоційно під
німає трубку, не перепи- 
туючи у секретарки но
мер телефону директора 
Морозівського вуглерозрі
зу. Бо перший директор 
знає цю цифру напам’ять. 
1 ладен дзвонити лише з 
радісних обставин: примі
ром, поздоровити з пере
виконанням плану, а чи з 
особистим днем народ
ження. Та мрія і дійсність 
частенько бувають на різ
них полюсах.

Отже, дзвінок, і обидва 
директори піднімають 
лефонні трубки:

Перший директор, 
дійшли ваші вагони з 
шим бурим вугіллям.

Другий. Шановний, а чо
му такий сум в голосі?..

Перший. Сум від того, 
що нам не радісно і ніко
ли. Адже у нас теж план. 
Біля мене стоять робітни
ки тісним кільцем і ка
жуть, що сьогодні, в епоху 
розвинутої техніки їм ду
же незручно і навіть со
ромно працювати дідів
ським кайлом. І до того ж, 
кажуть, це порушення тех
нологічного процесу. І я 
цілком з ними згоден..,

Другий. Я приєднуюсь 
до вашої правильної дум
ки, колего.

Перший. Ми вимушені 
вас попередити, що наді
шлемо вам двадцятий акт 
з таким категоричним тек
стом...

Другий. Текст я знаю 
напам'ять. Цитую: «За 
дев’ять місяців 1973 року 
зафіксовано двадцять вн-

падків відгрузки Морозів- 
ськпм вуглерозрізом ком
бінату «Олексаидріявугіл- 
ля», — це про нас, — на 
адресу Байдаківської бри
кетної фабрики: цього ж 
комбінату, т- тобто вам,— ' 
та Олександрійській ТЕЦ 
вугілля підвищеної круп- 
ності, —' коротше кажучи, 
трапляються шматки такої 
величини, що застрявають 
у дверях рагонів. Розван

таження ного 
вимагає чима
лої витрати ро
бочого часу,

ії л л А мий внаслідок чогоМОРОЗ^ВСЬКИН ^^
режим фабри
ки. Трудомістка 
робота виван
таження ву

гільних брил не гарантує 
від травмованосіі людей». 

Перший. З оригіналом 
вірно. Але ви повинні 
агуватп!..

Другий. Точно. Але 
гілля добуваю не я, а 
торннії екскаватор, а
за своїми конструкторськи
ми даними не може До
тримуватися встановлених 
технологічних нормативів. 
А якщо лише вам, по сек
рету, то ії ВТК не додив
ляється... Чого не буває... 
В решті решт, ми ж з од
ного комбінату, можна 
сказати, одна сім’я, то чо
го ж нам через дрібниці 
сперечатися?.. Ви не забу
вайте нас, дзвоніть, і за 
першою ж вимогою ми 
надішлемо і своїх робітни
ків па допомогу...

ЯК ЗРОЗУМІЛИ з теле
фонного діалога ро

бітники брикетної фабри
ки, на Морозівському вуг
лерозрізі не бачать надто 
великого «гріха» в тому, 
що постачають фабрику і 

ТЕЦ нестандартною про
дукцією. І не поспішають 
робити висновки і щось 
змінювати.

Тому і повторюється 6СЄ 
спочатку: екскаватор сум
лінно вирубує пласти бу
рого вугілля, вагони під
кочують до воріт фабри
ки, робітники знову, засу
кавши рукава, беруться за 
кайла, виправляючи вруч
ну брак морозівців, а ди
ректори хапаються за те
лефонні трубки...

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

МЕРЗЛЯКУВАТИЙ
— Мамо, а що, наш татко мерзлякуватий? 

Чого?
— Ти ж завжди кажеш, що він за холодну воду 

не береться...
Записав І. НАЗАРАТІЙ.

м. Новоархангельськ.

я. ОЛЕНИ1!.

17 листопада 1МЗ розіу

«ДАВАЙТЕ

Борнс ЧАМЛАЙ

БРАКУВАЛОПОМИЛИВСЯ

НАШ КОНКУРС

ВЕЗ СЛІВ.
Фото з журналу 

вельт» (НДР).

Всю довгу зиму 
край села

Бичка учили на вола.
і ось,
Коли пройшла зима,
Його підводять до ярма.
— Ярмо?! —
Бичок тут закрутився, —
Ні, ції
Я фахом помилився.

ПРИЄМНО
— Допоки буде це?

і — Допоки? — 
Ведмідь на Вовка

закричав, —
Осо скарга є, 
Що ти під боки 
Учора ' їжака ш говхав...
— Не вірте. 
Бреше піп даремно, 
Погладнп раз йою в гаю.
— Колючого?
Хіба приємно?
— Приємно. Слоііо вам даю.

Йде якось Ведмідь
зі зборіп

1 стрічає Зайця:
•— Ти чому не буй?
— Захворів.
— Ой, сіряк, покайся.
Там тебе критикували
Лев і Вовк ю.юдинй...
— Жаль, мене там бракувало. 
Не посмів би жодний.

ЗУБИЛО... ПІД СКЛО
В гранітному цеху Кіровоградського філіалу республі

канського творчо-експериментального об’єднання, де на
чальником т. Каленчук трапилось диво. З ініціативи са-

. мого т. Каленчука були замовлені зубила власної конст- 

. рукції. Коли їх виготовили і привезли, різчики відмови, 
лись ними працювати. Виявилось, що зубила були зов
сім іншої конфігурації, незграбні, криві. Є думка, збері- 

'гати зубила лід... склом. Адже кожне з них коштує ІЗ 
карбованців, а 110 штук — 1430.

А може деякі з тих зубил хтось і використав. Довбав, 
довбав гранітні плити, та н пакресав такі слова, що й 
діти рідні сміялись з татусів. То літеру пропустили, 
вигадали слово, яке в жодному словнику не знайдеш.

— Ми, татуню, такого не проходили в школі, — г 
ворять.

— Бо у вас зубила не водяться. А в нас скспсримсп. 
тальні...

ФОТОГРАФУВАТИСЬ
І

Якось замислився голова Устинівської 
райспоживспілки, чому вивішують фото
картки лише сумлінних і роботящих лю
дей. А чому б, наприклад, не робити 
портрети тих, хто порушує правила ра
дянської торгівлі? -і •

Узяти хоча б завідуючу магазином № 1 Оль
гу Дрижаченхо. Старається жінка. Одержала 
з Долинської міжрайбазіи за накладною 
№ 16715156 20 холодильників «Сніжок». Цс та
ка іграшка. Ціна їй — 1 карбованець 90 копі
йок. Покрутила попа у руках цей «Сніжок» і 
вирішила, що можна за нього (особливо у Літ
ні дні) взяти значно більше. 1 реалізувала 15 
іграшох по 2 карбованці 50 копійок.

Олександра Мусіснко з магазину «Світа
нок», наприклад, при зважуванні 300 грамів 
цукерок і півкілограма печива, недоважила... 
43 грамів. .

Чимало старань доклала і старший бухгал
тер Седнєвського сільпо Валентина Чигрип. 
Паперові мішечки, наприклад, попа не спису-

ФАНТАЗІЯ ЗА РЕАЛЬНИМИ ФАКТАМИ 
вала за рахунок господарських витрат, а пус
кала в реалізацію по одній копійці. І роз
повсюдила їх аж 21 тисячу.

Що ж, можна їх сфотографувати.
Та раптом у голови Устинівської рай- 

споживспілки аж під серцем зойкнуло. 
Запропонують тоді на якусь дошку при
чепити і його портрет, його — Миколи 
Юхимовича Брагара. Адже Устинівська 
райспоживспілка з Долинської міжрай- 
бази при фонді 176 фактично за дев’ять 
місяців узяла лише 46 тонн свіжоморо- 
женої риби. І це у той час, коли в день 
перевірки риби не було у 12 сільських 
магазинах! Недобрали постачальники по
над 7 тонн кондитерських виробів.

«Ні, обійдемося без фотокарток», — 
вирішив Микола Юхимович...

Е. ЯР У ШОК.

СМІЙТЕСЯ— НЕ БІЙТЕСЯ!
• ТУР ЧЕТВЕРТИН

1. Це на ярмарку-товкучпі в Кіровограді:
— Тітко, га, тітко, скільки ця дитяча шубка коштує?
— Сто?
— А в магазині?
— Не знаю. Мені для дівчини прислали з Одеси. Не підходить розміром.
Хтось таки купив ту шубку. А тітка виймає з сумки іншу.
— Хочу сто двадцять.
— А якщо вважити?
— Яв магазині її брала за що ціну...
Так ото питається: як і хто зможе, нарешті, вивести на «чисту воду» спекулянтів 

такого гатунку?
2. Новачок запізнився пз роботу.
— Чого?
— Чекав автобуса на рейсі № 19.
— То треба раніше вставати.
•— Я сорок хвилин стояв на зупинці.
— І що з того?
— Мої сусіди вже дзвошілії в автобусний парк. А там не вірять...
Так і на маршруті № 2.
Дехто з кіровоградиів пропонує підрахувати час, який прогаяли люди па зупин

ці автобуса і перевести його в гроші. Потім ту суму стягнути з винних за запізнення 
автобусів. А ви як гадаєте?

19 ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОІ РАМА. 11.20— 

Телевісті. (К). 11.33 — «Шкіль
ний екран». Фізика для учнів 
9 класу. (К). 12.10 — Теле
фільм. «Протавайте, коза і

велосипед». (К). 12.55 — Кон- 
церт-звіт .майстрів мистецтв 
та худ. колективів Кримської 
області. (К). 16.15 — Республі
канська фізнко-матсматпчпа 
школа. (К). 16.45 — «Критерії 
пошуку — ефективність». 
(Харків). 17.15 — «Народні та
ланти». Концерт. (Ужгород). 
17.45 — Лауреати Державної 
преИЇ СРСР 1973 року в галу
зі науки і техніки. (Дніпро). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Країні рапортує Киргизька 
PCP. (М). 19.00 — Коннерт ан
самблю пісні і танцю Москов
ського військового округу. 19.20 
—• Кольорове телебачення. 
Сьогодні — День ракетних 
військ і артилерії- (М). 19.35

— «Запрошує концертна сту
дія». Естрадний концерт. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — До Дня ракетних 
військ і артилерії. (К). Ху
дожній фільм «Весна на Оде
рі». (К). 23.10 — «За мільярд 
1974 року». (К). 23.25 — Вечір
ні новішії. (К-).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.30 - 
«Класна година». (М). 16.00— 
Навчальна передача з біоло
гії. (М). 16.39 — Навчальна
передача з географії. (М). 
17.00 — Для школярів. «Шука
чі». (М). 17.30 — Кольорове
телебачення «Ансамбль «Бе
різка». Телевізійний докумен
тальний фільм. (М). 18.00 —

Телефільм. «Тайга розпові

дає». (К). 18.30 — Концерт
майстрів мистецтв в Болгарії. 
('К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.45 — 
«Інтерклуб». (Львів). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кольорове телебачення. 
«Паші сусіди». (М). 22.15 — 
Спортивна програма. (М). 23.20 
Новини. (М).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. II 1(1-

Те.тевісті. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Передача з україн
ської літератури для учнів 0 
класу. (Львів). 16.45 — «На ю-

ловинх напрямках п'ятиріч
ки». «Побузькпн нікелевий». 
(Кіровоград на Республікансь
ке телебачення). 17.00 —
«Культура мови». (К). 17.30 — 
«Мр.іоді голоси». Концерт. 
(Донецьк). 18.00 — «Хроніка
тижня» (К-д). 18.10 — Кон
нерт. (М). 19.00 - «Ленінсь
кий університет мільйонів». 
(М). 19.30 — Кольорове теле
бачення. < Голубіні вогник». 
(Повторення від 7 листопада). 
(М). 21.00 — Проірама «Час». 
21.30 — Продовженні! «Голубо
го вогника». 23.00 — Тираж
«Спортлото». (М). 23.10 — По
вний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.15 
• Олексій Кольцов». Паичаль-- 
па передача з літератури. (М), . 
16.15 — «Підмосковні зустрі
чі». (М). 17.30 — Кольорове
телебачення. Для Дітей. «При
ходь, казко!» (ЛІ). 18.00 — Ре
клама, оголошення. (К). 18.30 
— Кольорове телебачення. Для 
дітсіі. «Олівець - магтіовець». 
(К). 19.00— Програма «Вісті». 
(К) 19.30 — «Вітчизно, моя не
озора». (К). 20.35 — «В ім'я * 
миру». (К). 20.45 — «На доб
раніч. діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Свинарка і 
пастух». (К). 23.25 — Вечірні 
почини. (1<).

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ.
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