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Олександра Григорівна (завідуюча виділом) зане
покоїлась: коли тільки Наталка встигатиме зі своїми 
громадськими дорученнями?

Л в дівчини їх і справді багато. Вона — члс-н комі
тету комсомолу, відповідальна зз культмасовий сек
тор, сзндружинниця, навчається в школі комуністич
ної праці. А тепер ще й буде депутатом районної 
Ради. На нещодавніх передвиборних зборах колек
тив центрального універмагу «Кіровоград» ' одного
лосно висунув її своїм кандидатом.

Наталка ще не може освоїтись з новим титулом. 
Але знає, що потрібно старанно виконувати накази 
своїх виборців, добре працювати, добросовісно вико
нувати комсомольські доручення.

.’.]У відділі «Галантерейні товари» на видному місці 
портрет юної дівчини. До недавнього часу ім’я її бу- 
ло'Віснше тільки односельцям. А тепер — всій країні. 
Цс відважна підпільниця, секретар комсомольської 
організації нескореного «Спартака» Люба Римар. 
Портрет її висить тут не випадково. Дійчата навічно 
включили Любу у список своєї бригади, а її заробіт
ну плату перераховують у фонд Миру.

Не.легко не їм вдається. План товарообороту великий. А 
дівчат в бригаді^ тільки шестеро. Та це тільки їм одним ві
домо, як впоруйтгься вони з роботою. Іноді по півтори — дві 
аміни доводиться стояги за прилавком. Бо в однієї весілля, 
в іншої дитина захворіла, а тій на заняття йти — всього бу
ває. Та тільки це аж ніяк не впливає на роботу. З місяця в 
місяць дівчата перевиконують план товарообороту. За тра
вень, наприклад, вій становить 114,8 процента. 1, незважаю
чи на характер робот» (дві зміни, без загального вихідного), 
вміють цікаво організувати своє дозвілля.' Напередодні свя
та Перемоги побувати у Красногірці Головзнівського райо
ну. Зустрілись із учасниками комсомольського підпілля, ба
гато цікавого дізнались про життя Люби Римар. Тепер вона 
для них стала ще ближчою, ще дорожчою.

Ну, а про культуру обслуговування найбільш крас
номовно говорить «Книга скарг і пропозицій». Ось 
зовсім недавно завели нову, а в пій уже з’явились 
записи покупців «Велике спасибі продавцю Наталії 
Кушніровій за чуйне і уважне ставлення до покуп
ця», — пише громадянин Киглюк. І таи майже в 
кожному записі. \

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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КОМСОМОЛКА ВАЛЕНТИНА ЧЕРВЯК ПРАЦЮЄ СЛЮ- 
САРЕМ-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЦЕЮ НА ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДІ. НОРМИ ВИ- * 
РОБІТКУ ВИКОНУЄ НА 120 ПРОЦЕНТІВ. ВОНА - УДАР
НИК КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ.

ЗА УДАРНИЙ ТРУД, АКТИВНУ ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬ- ’ 
НІСТЬ ВАЛЕНТИНУ ВИСУНУТО КАНДИДАТОМ У ДЕПУ
ТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ.

♦•то Г. ЗУБЕНКА.

t» червня- 
BUBOPU 
м6«ПЮСНО8
Мичрсг

ПАШІ КАНДИДАТИ
В ДЕПУТАТИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ
—

ЗУСТРІЧ

У ЦК КПРС
4 червня секретар ЦК КПРС К. Ф. Катушев прий- 

ияв головних редакторів молодіжних газет — органів 
центральних комітетів братніх Спілок молоді соціа
лістичних країн, що перебувають у Радянському Со
юзі в зв’язку з 50-річчям газети «Комсомольская 
правда» В розмові, яка проі’пила в сердечній, друж
ній обстановці, взяв участь перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков.

ТРУДОВА ДОБЛЕСТЬ— 
XXV З’ЇЗДУ КПРС!

процентів. За цей час 
формувальники зеконом
лять рахунок впровад
ження прогресивної тех
нології 42 кубометри бе
тону замість 36, як намі- 

-чали раніше.
Н. ФІЛІНА,

секретар комітету ком
сомолу головного заво
ду виробничого об’єд
нання «Дніпроенерю- 
будіидустрія».«П ятиріч- -

фініші XXV^M- Сшгловодськ.

Новий пункт 
зобов'язань

Нещодавно, у виробни
чому: об’єднанні «Дніпро- 
бнергобудіндустрія» від
булися збори комсомоль
ського активу. їх учасники 
прийняли рішення підтри
мати почин комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів області: 
ці — ударний
з'їздові КПРС — ударна 
праця, висока якість ро
боти, відмінне навчання!». 
Одразу ж всі комсомоль
сько-молодіжні колективи 
об'єднання переглянули 
свої соціалістичні зобо
в’язання з тим, щоб взяти 
підвищені.

Комсомольсько - моло
діжна бригада форму
вальників головного за
воду (бригадир Юрій Во
ронков, групкомсорг Со
фія Мовчан) також пере
глянули свої соціалістичні 
зобов язання і вирішили 
план року виконати до 25 
ГРХДЇЯ» 27 за попе
редніми зобов’язаннями. 
Вони дали слово серєд- 
ньозмінний виробіток до- 
вости, др, 106 замість 105

На вищий 
рубіж

Члени ланки — люди 
різних професій: продав
ці, бухгалтери, тваринни
ки. Колектив взяв шефство 
над 22-гектарним клином 
цукрових буряків.

Днями колектив ще раз 
переглянув свої соціаліс
тичні зобов’язання, уклав 
договір на трудове супер
ництво із членами подіб
ної комсомольсько-моло
діжної ланки колгоспу 
імені Шевченка. Ставши 
на трудову ударну вахту 
на честь XXV з’їзду КПРС, 
наші колективи вирішили 
доглядати плантацію так, 
щоб на кожному гектарі

вродило по 320 центнеріе 
цукрових буряків.

В. ПОЙЧЕНКО, 
ланкова комсомольсько- 
молодіжної аань'я по 
вирощуванню цукрових 
буряків колгоспу імені 
Карла Маркса Добро- 
величківського району. 

За почином
передовика

З початку року водій, 
комсомолець Іван Хлебу 
тій виробив 82 607 тонно- 
кілометрів, зекономив 648 
кілограмів пального і ра
портував про завершення 
річного завдання. Всі чле
ни колективу нашого га
ража рівняються на пере
довика, прагнуть достро
ково завершити річні зо
бов'язання.

Виробити 800 тисяч тонно- 
кілометрів, зекономити 0 ти
сяч кілограмів пального, за
ощадити на ремонті машин 
1500 карбованців — таке річне 
зобов’язання. Ниві ж ми бо
ремося, щоб виробити 900 ти
сяч тонно-кілометрів.

М. ЧЕРНОКОЖЕЙ, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу авто- 
гаража колгоспу 
«Путь Октября» Опу- 
фріїиського району.

робіток просапних

В ЗМАГАННІ ВЕ ШКОДУЄ СИЛ
Повний світловий гоєні. Він один.з кращих комсомольців 

день не спадає напру
га па полях колгоспу 
імені Шевченка Гай- 
8оронського району. 
Хлібороби ведуть об- 
культур.

У соціалістичному змаганні, що роз
горнулось серед механізаторів, в числі 
перших їде комсомолець Василь Новиць- 
кий. Своїм трактором МТЗ-5 па спушу
ванні міжрядь кукурудзи він перевико
нує змінні норми па 20—30 процентів. 
Якість його роботи висока..

Секретар комсомольської організації 
колгоспу Василь Ногаєв розповідає'.

— Василь Новщіькнй три роки тому 
повернувся з рядів Радянської . Армії 
Зараз сумлінно трудиться в рідному код-

нашого села.
Василь — член механізованої ланки 

по вирощуванню кукурудзи, яку очолює 
досвідчений тракторист Нестор Осадчук. 
Наставник молоді завжди не шкодує 
уваги молодим, вчить працювати і жити 
хліборобська зміну.

Ланка, в якій- трудиться Новнцький 
взяла зобов’язання виростити в завер
шальному році п'ятирічки по 60 центне
рів кукурудзи в зерні на 165 гектарах і 
зйвезти на тік майже 10 тисяч центнерів 
качанистої. -

Не спадає трудова напруга на кол
госпних ланах. В боротьбу за високий 
урожай кукурудзи вкладає свою частку 
невтомної праці, молодий механізатор 
Василь Новппькдй.

О. ПАВЛИЧУК, 
керівник корпункту «Молодого ко
мунара».

ЗЕЛЕНІЮТЬ СХОДИ В Рсймептарівсьному відділ
ку Капітанівського буряко
радгоспу Ново-миргородського 
району успішно закінчили 
проривку цукрового і маточно
го буряка комсомольсько-мо
лодіжна ланка В. Кузьмич. 
Денний виробіток колективу 
протягом усього циклу ДОГЛЯ
ДУ за цукристими складає дві 
з половиною — три норми. 
Своїм успіхам ланка зобов'я
зана і бригадиру — учасннну 
Великої Вітчизняної аиіин. 
наставнику молоді Миколі Фе- 
досійовнчу Трояк».

На фото: ланка обробляє 
посів» цукрових буряків, па 
передньому плані бригадир 
М. Ф. ТРОНЬ лає останні на
станови ланковій комсомоль
сько-молодіжної ланки Вірі 
КУЗЬМ ич.
Фото В. ШИНКАРЕНКА.

»
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„ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ"
Розповідаємо 

про 
наставників

КРІЗЬ високі цехові вік
на падають золоті 

стовпи сонячного промін
ня. І між ними, мов між 
кришталевими колонами, 
ходить вона, літня робіт
ниця з трохи стомленими 
очима, в яких гусне вечір
нє світле небо споминів.

Стержнева дільниця ли- 
(50р.ного цеху сірого чаву
ну більше чимось нагадує 
приміщення лабораторії. 
Облицьовані кахелем сті
ни. У широких вазонах 
пнуться під саму стелю 
розкішні квіти. І над всім 
цим руки стержневиці.

Вони зразу впадають в 
око. По-жіночому малень
кі, з тонкими пальцями, 
що трохи потовщені у 
суглобах, руки виплітають 
незриму музику СВІТЛОЇ 
праці. Вони у святковому 
цсспокої ЩОДНЯ.

туніці електрокрани, зви
чайні вагранки і на її діль
ниці — цвіти, тиша. Проте, 
о перші ж дні роботи Ві
ра зрозуміла, що її май
бутня професія —« міцний 
горішок, І об нього, ма
буть, не один зуби зла
мав.

Попервах боліли пальці. 
Розсипались формочки, 
Йшов брак. Падав настрій. 
Хотілось на все махнути 
рукою. Але саме э ці хви
лини на її плече лягала 
тепла, по-материнському 
легка, долоня наставниці 
Євдокії Олексіївни.

— Не поспішай, Віро, 
посміхнеться до дівчини«

— А норма?
— В нашій справі не га

рячковість потрібна, 
вміння. Ось дивись 
треба..«

І вкотре оже вмілі паль 
ці наставниці допомагають . 
Вірі виготовляти стержні. 
Працюють поруч едвох 
хвилину, десять. А там, 
дивись, учениця непоміт
но сама для себе входить 
у потрібний ритм і уже 
впевнено заповнює піском 
хитромудрі формочки«

•Ія?

„МОЛОДИМ КОМУНАР“ 7 червня 1975 року

РЕЛІКВІЇ

П’ята чверть—трудова!

IJ

від 
па-

Є. О. Мухіна 
КІРОВОГРАД, 

КОМУНІСТКИ-

Рік тому ЦК КПРС схвалив цін
ний почин докерів укрупненої 
бригади А. А. Бараноаського, яка

Ось уже сьоме літо вряд школярі середньої 
школи № 5 міста Кіровограда виїздять до се
ла Дмитрівни Знамянського району. Там, у 
колгоспі «Україна», — їх табір прані Я відпо
чинку. Зо час п'ятих трудівник чвертей стар
шокласники обробили тисячі гектарів сіль
ськогосподарських культур, відвантажили сот
ні тони зерна, зібрали десятки тонн фруктів, 
городини, л чим виміряти трудовий гарт, за
ряд енергії і бадьорості, з яким поверталися 
ропи додому І

— Під час своїх перших трудових канікул,— 
говорить директор середньої школи № 5 Лідія 
Іллівна Кожевникова, — наші учні назвали 
спортивно-трудовий табір «Стартом». Чому? 
Бо тоді це був перший табір з області, де 
міські школярі допомагали колгоспникам. 
Старт виявився і справді вдалим — нині бага
то учнів проводять п’яту трудову чверть на 
селі. І в нас ось уже понад сто старшоклас
ників цього року традиційно збираються в по
вий табір, який зветься вже <Старт-7».

Правління колгоспу «Україна» створило 
юним помічникам всі необхідні умови для 
праці і відпочинку. Про це турбуюгкея і пе
дагогічна рада школи, і незмінний начальник 
табору — вчителька фізкультури Людмила 
Максимівна Коляда.

Що вабить у Дмитрівні кіровоградських 
старшокласників? Одним реченням і не відво-

ДЛЯ ВСІХ
• У ВОЛОДИМИРІВНІ відкрито МУЗЕЙ 

БОЙОВОЇ СЛАВИ
дому Валя Сісмиєпова, лист якої 
експонується в музеї, Г

буду товпро
г------ ПО

В ЯКОМУ 3 ііиіі- 
навчальних закладів 

здійспіітл свою мрію?
О. Романенко.

м. І Іовомнргород».
Спеціальності «Товарознав

ство та організація торгівлі 
промисловими іоиарамп», «То
варознавство та організація 
торгівлі продовольчими това
рам!!», «Товарознавство про
мислових і продовольчих то- 
ьарні» оспоюкя ь учні Кірово- 

■ градського кооперативного 
І технікуму ікнеш м. П. Сая 
І V«6-?50, »• КІРОВОГРАД,
І ВУЯ. яУНАЧАРСЬКОГО, ІЗ). 

Г—.-І Г ---ГШВ|( |№ |и |ВМГ

Визначною подією у культурному 
житті нашого села було відкриття 
у ньому музею бонової слави.

Для нас, педагогів, це має особ
ливе значення. Адже зали- музею 
стали для пас ніби класними кімна
тами, де ми виховуємо в учнів по
чуття радянського патріотизму, со
ціалістичного інтернаціоналізму.

Обладнуючи музей, наезмицреч 
дбали про те, іцоб дотриматись 
хронології подій, показзти, як з са
мого початку Великої Вітчизняної 
війни і до Дня Перемоги вершила 
подвиг радянська людина — на 
фронті, в тилу, у підпіллі, иа. загар
баній ворогом території, в окупова
них країнах Європи.

...У перші дні після нападу фашистів 
на Країну Рад 207 жителів сіл. підпо- 
ридноааннх нині Во.іодимнрівській сіль
ській Раді, пішло на фронт, серед них— 
35 комуністів. У першому залі експону- 
їсться портрети односельчан Н. Д. ГНд- 
лубного, В. Р. Луньова, О. К. Гуслксто- 
го, Г. Ю. ТрубкіноТ, їхні солдатські 
книжки, нагороди, особисті речі.

...Брестська фортеця. Кому невідомвй 
подвиг її богатиріо! Серед них був і наш 
земляк Д. Ф. Майстренко. Його фото 
теж виставлено у залі, а під склом ле
жить священна земля фортеці-героя.

Ніби темна піч опустилася па 
землю нашого села у серпні 1941 
року, коли до нього ввірвалися фа
шистські головорізи. Грабежі, на
сильства, розстріли людей, виве
зення їх до Німеччини. «Як важко 
мені тут, плачу майже щодня і по 
кілька разів» — писала з неволі до-

дарував музею. Я» священні релік- 
У ту важку вії зберігаємо ми дарунки учасників 

пору місцеве населення піднімало- визволення села полковника В. Г. 
ся на боротьбу. Невідомими СМілйв-■ Бондаренка, Гербїз' Радянського 
цими було пошкоджено телефон- Союзу І. К. ГІОЛОВЦЯ, 1, 1. 1 рОМОНа 
кий зв’язок на лінії Кіровоград —- та.багатьох інших. 
Новомпргород. Загарбники у відпо
відь розстріляли жителя села Ав- 
рамівки Андрія Гудзенка.

Зібрано матеріали, які розповідають 
про бої під Москвою, Стйлінградом, на 
Курській дузі, при форсуванні Дніпра, 
про участь в них наших земляків. До 
речі, біля стіп ( талінграда мужньо би
лися дев’ять жителів Володимирівни, 
зокрема В. М. Чудмовсьннй. С. І. Хар- 
•замов, М. І. (оаоров, а серед інх, хто 
боронив столицю, був М. II. Петренко. 
Біля ві ї ріши в їхніми особистими реча
ми завжди багато відвідувачів.

Представлено експонати про бо
йові. подвиги воїнів Радянської Ар
мії, які визволили наше 
фашистів. Ось висить 
пальника штабу 89-ї

Є в характері Євдокії 
Олексіївни хороша риса, 
яка конче необхідна для 
наставниці, риса відвертої 
щирості. Дізнавшись, що 
Віра мешкає в гуртожитку, 
сходила до неї в гості, А 
потім запросила дівчину 
до себе додому, Подру
жилися.

До речі, Євдокія Олек
сіївна працює своєрідно. 
Вірніше, має свій профе
сійний почерк. Рухи її роз
мірені й економні. Для 
неї притаманна виключна 
акуратність. Ось ці якості 
в неї і переймає її учени
ця Віра Кривохижа.

Зараз молода стержне- 
виця вважається однією з 
кращих на дільниці. Змін- 

. ні завдання зона виконує 
в середньому на 120 про
центів. Професію міняти 
не збирається.

Колись, двадцять років 
тому, Євдокія Коцюрба 
поспішала на завод «Чер-

[ так осі» уже двадцять 
років. Рівно стільки, скіль
ки Євдокія Олексіївна Ко- 
цюрба працює на «Черво
ній зірці». ’

— 8іро, ти робиш три 
зайвих жести, коли наби
раєш форму для дрібних 
стержнів, — говорить во
на своїй учениці Вірі При
водимо.

— Але ж тільки три. -*• 
посміхається та.

— До обіду їх набере
ться до тисячі. А s пере
кладі на хвилини, втратиш 
дарма близько години ро
бочого часу,

— То що ж робити?
— Думати треба, Рука

ми-теме думати.
Думаючі руки. Саме та

кими вони повинні бути у 
справжньої 
стержневиці. 
винно бути надмірних і 
недоречних рухів. Адже 
робітниця за одну лише 
зміну виготовляє близько 
шести • тисяч стержнів. 
Тобто шість тисяч формо- вона зірка», зазираючи у 
вок набиває піском, що 
сиплеться з конусного 
бункера на її стіл. В опе
рації стержневиці беруть 
участь всі десять пальців 
її рук.

Наставниць но обира
ють. А в Є. О. Коцюрби 
учні ніколи не переводи
лись. Та й було їх у неї 
чимало.

Остання, комсомолка 
Віра Кривохижа, прийшла 
на завод, не маючи ніякої 
уяви про свою майбутню 
професію. Перед цим дів
чина працювала з магази
ні, Ходила в білому хала
тику. Романтика ливарно
го цеху їй ввижалась в 
образі Дантового пекла а 
тією різницею, що тут ва
рять но смолу, а метал.

Насправді виявилось асе 
простішим. Сучасні по-

досвідченої 
Тут не по-

майбутній день, як у висо
ке і недосяжне вікно. І 
були її саітанки схожі на 
голубі дзвони, що будили 
а молодій дівчині рожеві 
мрії і надії.

Зараз Євдокія Олексіїв
на все так само молодою 
ходою поспішає щодня на 
завод. Але тепер зазирає 
в минулий донь, як у ши
роке вікно, з якого їй теп
ло посміхаються і рідні 
обличчя подруг по роботі, 
і її учнів, близьких людей. 
І асе так само її заводські 
світанки схожі з голубими 
дзвонами, іцо будять у цій 
літній жінці світлі думки 
про підростаючу зміну 
заводчан, про завтрашній 
день.

В; ГОНЧАРЕНКО, 
Завод «Червона зірка*.

СТАРТ-!“.
ЗНОВУ В ДОРОГУ

ЗА ПРИКЛАДОМ
РАДИ 1ІСЬЦИХ НОВАТОРІВ

БУДУЮТЬ
ПОЗЛОБШСЬКИ

Дедалі більшого розвитку 
будовах Словацької Соціалістич
ної Республіки набирає рух за 
впровадження досвіду радянсько
го нрватора М. А, Злобіна. Перші 
Підсумки роботи колективів буді
вельників, які застосовують метод 
бригадного підряду, виявились 
успішними. Значно поліпшились 
Організація праці І якість робіт, 
ОІДвиїцилася відповідальність бу-

на

дівельників за доручену справу, 
прискорилося впедення об'єктів в 
експлуатацію, піднялася трудова 
дисципліна та ініціатива будівель-« 
нимів.

НАСТАВНИК 
НАСТАВНИКІВ

У Болгарії поширюється почин 
радянського новатора, Героя Со
ціалістичної Праці С. С. Вітченкд. 
Колектив Брусарського заводу по 
ремонту сільськогосподарської 
техніки виступи«» ініціатором пан

село 
шинеля 

гвардійської 
Бєлгород-Харківської Червонолра- 
ііориої стрілецької дивізії полков
ника П. X. Гордієнка, яку він по-_

Увагу відвідувачів музею лріь 
вертає остання зала. Тут виставле
на красиво оформлений стенд «Ні
хто не забутий, ніщо не забуте»,

Настав час літніх кааікул для 
школярів. Бонн відпочивають, на
бираються сил, виїжджають у 
мандрівки по рідній країні, знайом
ляться з пам’ятниками історії та 
культури, відвідують музеї. Тож і 
хочеться звернутись до вчителів, 
вихователів, ніоиервбжатих: органі
зуйте екскурсію до ВоладимдріВЕй, 
відвідайте паш музей бойової сла
ві*

О, КОПАЧ, 
толова ради музею бойової 
слави, директор Володимнрн»- 
ської середньої школи Кіро
воградського району

віси. І відчуття власної потрійності, і шелест 
хлібі», і навколишня чудом природа, І ра
дість трудових перемог... Не. останнє місце 
займає і можливість самостійно випробувати 
свої сили. Табір — одиниця госпрозрахункова. 
Тут повне самообслуговування, самоврядуван
ня. Всі спрани «стартівиїв» вирішує штаб.

Після праці кіровоградські старшокласник:! 
разом з місцевою молоддю проводять вечори 
відпочинку, змагаються на спортивних май
данчиках, не рідкість і ганці під ясними літ
німи зорями. Організовуються туристські по
ходи, зустрічі зі знатними людьми колгоспу, 
села, з піонерами й комсомольцями місцевої 
інколи.

Те, як трудяться «сгартіяці», красномовно 
охарактеризував голова ко.-! оспу «Україна» 
М. М. Добровольський;

— Не було випадку, аби ми знайшли брак 
чи не виконання норми школярами,

А секретар парткому колгоспу М. Г. Бори
сов додав:

— Та ж у них правило: «П’ята працює без 
контролерів» ...

1 тут немає й тіні іронії чи жарту. До ньо
го зрештою ніколи не вдаються керівники 
колгоспу — за фахом педагоги. Стартівці в пі 
роки були хорошими, надійними помічниками.

Вже сгало традицією — в середній школі № 5 
щоосені підбивані підсумки трудовою літа. 
Тоді приїздять до них і госгі з Дмитрівни, 
Привозять подарунки, грамоти І, звичайно, 
теплі слова подяки. Потрапити еа вогник 
«Старту» мріє кожен учень. А, потрапивши, 
виносить звідти високе почуття трудової ро
мантики, бажання і самому пошвндше стати 
«стартівцем».

Буде такий вечір і цієї осені. І звіт иіннк 
трудівників буде, як завжди, вагомим. ї

Р. ДАЙ ДА КУЛОВ, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

ріотичного руху — наставництва. 
Наслідуючи приклад ленінград
ського робітника С. С. Вітченка, 
передовики виробництва Микай* 
лоаградського округу виховали 
десятки висококваліфікованих 
спеціалістів.

У ПОЧИНУ— 
ШИРОКІ КРИЛА

вдосконалила технологію І орга
нізацію вантажно-розвантажуваль
них робіт в Іллічівському мор
ському порту, Успішно використо
вуючи техніку, колектив добився 
різкого скорочення втрат робочо
го часу на вантажних операціях. 

Метод, запропонований А, А. 
Барановським, набрав великого 
поширення в докерів інших мор
ських і річкових портів, на заліз
ничних станціях. Почин іллічівців 
знайшов поспідоаникіп і серед 
докерів братніх соціалістичних 
країн:-Болгарії, Польщі, НДР.

• (ТАРСРАТАУ).

Пошта 
«АОітуріента-15».
ЗАПИТУЄШ — 

ВІДПОВІДАЄМО
«Чи моЖпа з восьмирічною 

освітою набути професію лі
сівника?..

Б. Сахио.
м. Кіровоград».
Спеціалістів лісового госпо

дарства готують БЕРЕЗН1В- 
СЬКИЙ (16.5411, Ровенсысп об
ласть, смт. Березнс, пул. Київ
ська, 4), ВЕЛ И КОА НАД СІЛЬ
СЬКИЙ (342339, Донецька об
ласть. Волиопахсь.чий район, 
смт. Комсомольське). ЛУБЕН
СЬКИЙ (315500, Полтавська 
область, м. Лубни, селище 
Терни) лісові техиікемн, КРЕ
МЕНЕЦЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧ
НИЙ ТЕХНІКУМ (2Н3289. Тер

нопільськії область, Кременець
кий район, с. Білокриниця).

«Багатьом у нашому класі 
подобається професія медич
ної сестри. Де її можна на» 
бути?

Н. Минко, в. Юхта. 
Н. Чирва — учениці во
сьмого класу Імгуло- 
Кам'янецької середньої 
школи № 1 Новгородків- 
ського району».

Медичних сестер готують у 
Кіровоградському медичному 
училищі імені - - -
(316050, м.
ПРОСПЕКТ 
НИЙ, 16).

«Вирішила:
знавцем. Професія мені 
додасться.
ближчих 
мож;
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МОЛОДИЙ КОМУНАР“

саняч» МАРТЕНИ логів, який проходив у 
травні в столиці України.

З епюр» ———.

В науковому містечку 
Кацівслі, розташованому 
біля Чорного моря, ство
рюється перший у країні 
потужний геліоцентр Ін
ституту проблем мате
ріалознавства Академії 
наук УРСР, Цей комп
лекс з лабораторією І 
дсома параболічними 
дзеркалами діаметром 
по 15 метрів призначе
ний для виконання вели
кої програми наукових 
досліджень, зв’язаних з 
використанням концен
трованої сонячної енер
гії.

ПРОТИЕРОЗІЙНА 
ФРЕЗА

Протиерозійну фрезу 
розроблено в науково- 
дослідному інституті 
сільського господарства 
Південного Сходу (Са
ратов).

Ротор фрези складає
ться з двох дисків з чо
тирма самоустановними 
ножами, які приводяться 
в рух від вала відбору 
потужності трактора. 
Фреза занурюється в

МІСТО ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ,

ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ, ЗРАЗКОВОГО

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ.

заду-

Кірооо- 
ауляць 

Лунанлр-

«ОКРАСА» - ЯВНО НЕ
СИЛУ МОЛОДОМУ ДЕРЕВУ (БУ-

* ДІВЕЛЬНИП МАЙДАНЧИК В РА
ЙОНІ АВТОВОКЗАЛУ, КРИТОГО 
РИНКУ І ДЕНДРОПАРКУ). ФОТО 
СПРАВА: ЦЮ РАНУ ЗАЛИШИВ 
НА ДЕРЕВІ НІЖ БУЛЬДОЗЕРА 
(ТОЙ ЖЕ БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙ
ДАНЧИК); «АВТОГРАФ» БЕЗЖА
ЛІСНОЮ РУКОЮ (ДЕНДРО
ПАРК) (ФОТО ВНИЗУ ЗЛІВА): 
ОБІДОК РОЗБИТОЇ СКЛЯНОЇ 
БАНКИ ВПИВСЯ В НОГУ. (ЛІСО
ВА БАЛКА) [ФОТО ВГОРІ).

Фото автора.

і

КРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ РОКОВИНИ З ДНЯ НАРОЛшемиа 
ВЕЛИКОГО РОСІЙСЬКОГО ПОЕТА Д * ИАРОАЖЕННЯ

ВІДОМО, під час так званого 
«південного заслання» до Одеси 

Олександр Сергійоии Пушкін служив у 
капцелярії генерал-губернатора Новоро
сійського краю графа Воронцова. З пер
ших же зустрічей поет відчув гостру 
сприязнь до пихатого губернатора, а 

той, у свою чергу, ставився до Пушкіна 
як до простого канцеляриста, хоч він 
вже був відомим як талановитий поет. 
Сам Олександр Сергійович так висло- 
вився про свої взаємини з графом у лис
ті цэ А. Іуріенєва: «Воронцов — вандал, 
придворный хам и мелкий егоист. Он 
вндсл во мне коллежского секретаря, а 
я, признаюсь, думаю о себе что-то доу- 
гое». 1J

і цей час Пушкін вже завершив поему 
«Бахчисарайский фонтан», напружено 
працював над «Євгенією Опєгіним», 
«Циганами». «Ім’я Пушкіна стало ло
зунгом для всіх незадоволених. Вірші 
його проникали повсюдно» — вгадував 
Адам Міцкєвич. А тим часом Воронцов 
за царським наказом приставив до 
поета таємних наглядачів, змушував 
виконувати безглузді доручення, які 

* пРрпнжУвалгї гідність поета. Про одне з 
знають і досі — десь наприкінці

травня 1824 року Пушкіну дор>чми: 
«Колезькому секретареві Пушкіну. До
ручаю Вам вирушити в повіти Херсон
ський, Слксаветградський і Олександрів- 
ський і зажадати від них відомостей, в 
яких місцях сарана відродилась, в якій 
кількості, які зроблено розпорядження 
щодо винищення, про все, що в цій спра
ві вами знайдено буде, доручаю доповіс
ти мені». їхати до Єлисаветграда 
не було нагальної потреби, оскільки 
звідти щотижня повідомляли «что пасе- 
комая саранча в течение прошлого лета 
пролетела, но по сие время их не имеет
ся, почему и должно быть семян своих 
сарана не оставляла...».

Ознайомившись з усіма рапортами, 
Пушкін написав Воронцову своєрідний 
звіт:

Саранча летела, летела — и села.. 
Сидела, сидела, все съела и вновь 

улетела.
Цей гострий вірш, скерований прети 

заходів губернатора, які зводились до 
бюрократичної писанини, через деякий 
час знала вся Одеса.

А. СИДОРЕНКО,
м. Кіровоград,

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ІМУНІТЕТ 
ПРОТИ РАКУ

Результати досліджень 
у галузі онкології нині 
досягни такого різня, 
що можна найближчим 
часом чекати одержання 
вакцин, які стимулювати
муть опірність організ
му раковим захворюван
ням. Про це повідомле
но на симпозіумі онісо-

землю на задану глиби
ну і розпушує нижній, 
найбільш ущільнений 
шар. Верхній теж розпу
шується, але не змішує
ться з нижнім. Причому 
стерня залишається на 
поверхні і захищає поля 
від вивітрювання. Від
значено, що вона значно 
продуктивніша від ро
торних плугів і плоско- 
різів, скорочує строки 
обробітку грунту.

ЗА КІРОВОГРАД

дерево — хіо з них знає

ХТО пробував виростити дерево 
на вулиці, знає, чого’не варто. 

Звісно, умови життя для рослини 
на закованій в асфальт вулиці 
значно гірші, ніж у лісі, і, природ
но, вік її коротший, ніж навіть у 
парках. Посадіте дерево, догля
даєш, поливаєш — дивишся: опи
туюся воно на шляху хлопчнська- 
бс'шкетника, невдалого водія, а 
то — водопровідної чи каналіза
ційної труби, кабелю... і загинуло. 
Іноді губиш рахунок, скільки ра
зів доводиться садити саджанці 
на .місці тих, яких вже ніякі дощі 
й' сонце не піднімуть.

Дуже потрібні дерева нашим 
вулицям. Вони не тільки зелена 
окраса міста, а й природний 
фільтр повітря, яким ми дихаємо: 
вбирають вуглець і виробляють 
кисень, на їх листі осідають цент
нери пилу. Неоціненну послугу 
отримуємо ми від них у вигляді 
зменшення шуму і захисту від 
спеки літньої пори. Та знаємо, 
проходить не один десяток років, 
Поки дерево достигне повноліття і 
паша турбота тоді про те, щоб 
подовше воно служило людині,

щоб зберегти його 
в усій красі зрі
лості.

Між цим розумін
ням боргу перед зе
леним другом 1 дійс
ним ставленням до 
нього, на жаль, іноді 
десь губиться ниточ
ка. І тоді ми стикає
мося з випадками, 
що змушують 
матися.

Весною в 
граді иа розі 
Леніна і
ського йшло будівній 
цтво. Ревіли мотори, 
працювали різнома
нітні машини. Прохо
дячи мимо, я зупи
нився. Ні, не будів
ництво, не нозі його 
методи і могутня тех
ніка привернули мою 

■увагу. Наше місто 
росте, зростає його 
благоустрій і буді
вельні майданчики 
можна зустріти всю
ди. Зупиняла мене 
досить зворушлива 
картина — чиїсь тур- 
боїливі руки акурат

но одягли а броню дощок стовбури 
лип, аби випадково не пошкодити їх 
механізмами. Тут були справжні друзі 
природи, і вони не дали впасти долу (і 
гілочці.

1 варто глянути ше на однії бу
дівельний майданчик міста. Зна
ходиться він між автовокзалом, 
критим ринком і депдропарком. 
Тут молоді деревця, котрі люди 
кілька років вирощували з лю
бов’ю (адже Черемушки — новий 
житловий район), використали... 
для опор величезних і важких 
електроосвітлювачів. Будівництво 
зараз припинено, а освітлювачі 
другий місяць висять на деревах, 
сховані в листі. Підійдіть ближче, 
ви побачите стовбур дерева, поні
вечений ножем бульдозера. «Ав
тограф», звісно, не робить честі 
авторові. Не завадить пригадати, 
що, коли в Горках без крайньої 
потреби була зрубана лише одпа 
ялинка, Володимир Ілліч Ленін 
розцінив це як псування держав
ного майна.

Трудящі обласного центру бо
рються за місто високопродуктив
ної праці, високої культури, зраз
кового громадського порядку.

Навколо нашого міста створена 
зелена лісова зона. Це результат 
великої багаторічної праці, це ве
личезна цінність — фабрика здо
ров’я. Звісно, багатьом хочеться 
провести вихідні на лоні природи. 
Одних манить річка, інших — 
прохолода і таємничий гомін лі
су.,. Та після суботи ц неділі в 
наймальовничішнх куточках за
мість природних килимів із польо
вих квітів і шовкових трав зали
шаються порожні пляшки, бите 
скло, консервні бляшанки, шмаття 
паперу і поліетилену. Тут же, на 
жаль, нерідко, обламані гілля де
рев. Одного разу, мандруючи з 
фотоапаратом по одному з чис
ленних відгалужень Лісової бал
еті, раптом відчув, як щось дуже 
вкололо мені ногу. Виявляється, в 
траві я не помітив обідка розби
тої скляної байки, і вій прорізав 
черевика. Гіркий факт, як природа 
«віддячила» за нерозважливість 
до неї моїх тут попередників.

Виникає питання — чому ще отакі 
явища недбайливого ставлення до на
ших зелених друзів зустрічаєш? Та то
му, що о багатьох випадках ми ще не 
навчилися користуватися багатствами 
рідної природи, не навчилися берегти 
їх. В наших зонах відпочинку в райо
нах Лісової, Озерної балок, Масленн- 
ківки. Миколаївки до цього часу немає 
спеціально підведених місць, де б від
почиваючі могли залишити рештки їжі 
І її упаковки. Не нести ж їх додому! 
Відпочинок в лісових масивах практич
но ніколи не контролюється, відсутня 
наочна агітація, яка б клпхала не за
смічувати ліс, берегти його.

Та яких би заходів мн не вживали 
для збереження нашого зеленого дру
га, всі воин лише тоді дадуть плідні 
наслідки, коли сам принцип їх знайде 
розуміння і підтримку, перш за все, 
серед наших юних громадян. «Час всю 
систему виховання, від букваря до ву
зівської лави, наситити дієвою, госпо
дарською прив’язаністю до Батьківщини 
і її природи», — відзначає радянський 
письменник Леонід Леонов. Склалася 
хороша традиція в області — школярі 
садять дерева. А чи приживеться, чи

виросте тс 
про цс?

Виходить, хороша справа вирі
шена не до кінця. Необхідно зз 
кожною школою закріпити відпо
відну, ділянку лісу чи парку. Бере
ги річок і яри нашої області по
трібно засадній деревами, куща
ми і зробити це теж можуть 
школярі. Загально-освітня школа, 
готуючи молодь до обрання різ
них професій, може, та й повинна 
обов’язково, допомогти оволодіти 
«професією» любові, до природи. 
Людина, яка в ранньому дитин
стві садила і вирощувала дерева, 
в юнацькому віці не зажене соки
ри в живий стовбур клена чи то
полі, не підпалить весною суху 
траву в лісі, а в літньому віці не 
кине недопалка в товщу ялинових 
голок, но залишить після себе 
сміття, де відпочивала. Вчинками 
її керуватиме почуття відпові
дальності людини перед приро
дою.

м. ножнов, 
краєзнавець, наш громад
ський кореспондент.
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ЛІДИРУЄ 
„ШАХТАР“

'І
У другому турі чемпіо

нату України з футболу 
серед колективів фізкуль
тури представники нашої 
області грали на виїзді. 
Команда «Радист» Кірово
градського заводу радіо- 
аиробів у Миколаєві зу
стрілася з «Хвилею». Ко
ли до кінця змагання за
лишалася 1 хвилина 10 
секунд, рахунок буя —» 
0:0. В цей час захисники 
«Радиста» допустили по
милку. Нею скористалися 
господарі поля і забили 
м'яч у горста гостей, який 
і вирішив долю гри.

Матч між олександрій
ським «Шахтарем» і «Хі
міком», що проходив у 
Чернігові, був насичений 
драматичними подіями» 
і'іерша половина не при
несла успіху жодній 
команді — 0:0. На почат
ку другого тайму через 
відсутність медичного пра
цівника суддя припинив 
зустріч з чернігівцями^ 
згідно положення про 
першість, і господарях* 
поля зараховано поразку..

Отже, після двох ігро* 
вих днів гірники набрали 
чотири очка з чотирьох 
можливих і очолюють тур
нірну таблицю третьої зо=> 
ни. У неділю, 3 червня, кіч 
ровоградці приймають 
чернігівський «Хімік», а 
«Шахтар» зустрінеться у 
себе вдома з «Сільма» 
шам» з міста Ніжина.

В. ШАБАЛІН.- і-

САЛЮТ
СНАЙПЕРІВ

Двісті сорок кращих 
стрільців республіки ви
вів у Києві на вогньові ру
бежі стрільбища ДТСААФ 
головний суддя спартакі
адного турніру з кульової 
стрільби, Герой Радян
ського Союзу М. Г. Вайн- 
руб. У змаганнях взяло 
участь 25 команд. Перша 
команда Києва дуже доб
ре пройшла всі етапи зма
гання і, набравши в під
сумку 15! очко, стала чем
піоном VI літньої Спар
такіади України. На другу 
сходинку п’єдесталу по
шани піднялися представ
ники Одеської області —- 
120 очок, на третю —* 
львів'яни — 97 очок. Се
ред ДСТ і відомств ліди
рували динамівські снай
пери ——315 очок.

Відсутність українських 
снайперів Віктора Даниль
ченка І Анатолія Булгако- 
ва, які у складі збірної 
СРСР нині готуються до 
чемпіонату Європи, зро
била боротьбу за медалі 
а окремих вправах особ
ливо гострою. Цікаво про
ходила дуель між оде
ським динамівцем Юрієм 
Губарєвим, сума якого у 
стрільбі з довільної гвин
тівки на 300 метрів —- 
1149 очок довгий час бу
ла найкращою, і киянином 
Степаном Старинським. 
Студент Української сіль-* 
ськогосподарської ака
демії, який стріляв одним 
з останніх, зумів вибити 
1154 очка і став перемож
цем спартакіади. Золоті 
медалі завоювали також 
заслужений майстер спор
ту Яків Желєзняк з Одеси 
у вправі МГ-12, львів’янин 
Олександр Семакін У 
швидкісній стрільбі з піс
толета по силуетах, Євген 
Князєв (СКА, Київ) — у 
вправі МГ-6, одесит Ру-« 
дольф Баршай — у стріль
бі з матчевого пістолета.
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Фейлетон

СТ к СОБІ хочете, але всі сі- 
** мейні вибухи здебільшо
го починаються через гроші і 
любов. Нема їх — дружина 
як пилка. Принесеш повний 
гаманець — знову горить ха
та, бо ніяк не домовиться чо
ловік з жінкею, куди подіти 
ті червінці. Воно б, може, і 
не звертав уваги, але ж —- 
кохана дружина...

Думає отак Микола С. і не 
сміє перечити жінці.

А вона своє:
— Ти мене любиш. Колюніо?

Гм-гм... Я ж клявся.
— А чого в .театр чи міно ніко

ли яе підемо?
— Бо в тебе спідниця І туфлі 

старомодні.
— То купи нові.
— За що?
— Якщо любиш — знайдеш. 
Замислився люблячий чоло

вік І тієї ж п’ятниці вперше по
клав і а стіл лише чоіири чер
вінці.
— Чим нажне? — наступає дру

жина.
— Зарплата?
—* НІ, ти пахнеш... Не інакше 

як з дружками розтринькав під
пар плати.

—• Я ж заради нашого майбут
нього благополуччя. Хлопці обі
цяють гарне місце, з більшим 
окладом.

Але Галя не вгамовується:
— Зрозумій, нарешті, то 

вони, оті кружки, доїтимуть 
з тебе могорич її після товсті
шого окладу. І тоді ти й сам. 
взимку ходитимеш не в чере
виках, а в босоніжках. А як
би гн слухав мене...

— Ну; добре. Я теж проти 
могоричі в. Я просто їм щось 
дістану, щось підкину, щось 
втіпишу дешевшого, але со
лодшого... • — •

— Дурень! 1 телепень! Пла
фон меосвіченин. Навіть най
більша зарплата тебе не 
ощасливить. Бо ще ніхто 
не купив за неї ні хВол- 
гп» ні дачі. Зарплата розра
хована. щоб людина жила 
нормально... Але ж можна 
ще краще. Он Люська Гнато- 
ва розводить білих мнпіей і 
продає. От і є свіжа копійка. 

-А її Гриць торгує акваріум
ними рибками. Кожного ба
зарного дня півсотні кладе 
на книжку. І все законно. У 
тебе ж можливостей куди 
більше. Твої дружки ріжуть 
десятки кзбанів. Всякі там 
потрохи можна брати без грі
ха — пе ж не м’ясо. Кілька 
кишок вистачить, щоб наго
дувати звіра. А шкірка з ньо
го цілу твою зарплату пере
важить. Часом можна купити 
мороженого хека — звірята 
на нього ласі...

Микола прояснів, як місяць 
після нічної непогоди.

— Ти геній, Галюню! Ти 
богиня мудрості. А я, теле

пень, не знав толку тим пот
рохам. А тут перспектива... 
нутрія, ондатра, лисиця. 
Можна мишей, можна й ри
бок... Я — за!
І ПІШОВ чоловік впшуку- 
1 вати резерви. З допомо
гою кохапої дружини дійшов 
до висновку, що й зарплата 
йому не потрібна...

<' па автомашину.
Є на дачу. 
Є на шуби.
Є з чим везти до моря всю 

рідшо...
І Галина його тепер в місті 

знайома з десятком закрій
ниць. Коси миє не вдома, з в 
перукарні. Та ще й вичитала 
в якомусь журналі, що кра

ще купатись не в хвойній во
ді, а в ниві. Якась там ан
глійська актриса так назби
рує ніжність.

— То, може, і я спробую, Ко
люню?..

— Не позор мого звання. Я чо
ловік простий.

— Фі-І, я теж продавала «ут
ре...

— Галюню, па морі нам буде 
потрібна копійка.

— Не «нам», а «мені». Бо я з 
тобою’не поїду.

Миколу пересмикнула та реп
ліка.

— Це ж чому?
— Бо ти весь пропах лисячими 

та нутрієвими ароматами... І від
став ти від сьогоднішнього чоло- 
.чіцтиа. В теніс не вміст грати, в 
ресторані не користуєшся но
жем...

— А ти... а ти — ти руда від 
своїх лондотонів. Облізла, як 
курка...

-- А ти клишоногий. І ніс у те
бе, як у півня...

— А ти... ти...
І Галя поїхала до моря са

ма. Микола таки наздогнав 
би її. але не було на кого за
лишити нутрії і акваріуми... 
Пропали б гроші...

З КРИМУ Галя поверну
лась з порожнім гаман

цем. Та н одразу до чоловіка:
— Скільки вторгував?..
Знову в хаті вереск. Бряз

кіт битих тарілок. Наступно
го дня новина:

— Коля з Галею розлучаю»
ться... Тільки гроші не мо
жуть поділити.

— Добре, що хоч діток не 
прижили, осиротіла б...

— Та їм же рибки миліші... 
Бо карбованці плодяті/ А з 
дітьми ж морока...

М. ВІНЦЕВИЙ.

Про кіно І вихованість
Так ог. про дозвілля. Для чого люди ходить в 

кіно? Правильно, щоб вдержати задоволення. 
Одні поспішають а кінотеатр (скажімо, ім. Дзер- 
жннського). щоб подивитись новий кінофільм, ін
ші — щоб попоїсти що-нсбудь. наприклад, моро
зиво. А всі разом для того,, щоб за півхвилини до 
кінця фільму, аідтопчуючи одне одному ноги, на
магатися будь-шо першими вирватися з кінозалу.

Передні, посхоплювавшись з міспь. стовбнчуть 
перед екраном, заважаючи заднім. Біля дверей 
утворюється «пробка». Чоловіки забувають про 
свою галантність і штовхають жінок. Ті терпляче 
обурюються, але не відстають від сильної статі. 
Складається враження, що всіх їх сюди запхали 
силою, і вони от-от задихнуться, або ж, в кращо
му випадку, впаде стеля на їхні голови...

Ох, ці лавочки!

Та чомусь добра третина їх тут затягнута подалі 
від людського ока, в затаєні закутки.

Ми не збираємось дискутувати з дирекцією 
карку щодо цього «нововведення», але в такому 
разі, чому б для «оригінальності» ці лавочки не 
поставити у «вихідні позиції» і слідкувати за тим. 
щоб вони не «з’їжджали» зі своїх місць. Що
правда. т;ікнй контроль міг би з успіхом здійс
нювати і комсомольський патруль народної дру
жини.

Чи „свіжі*6 новини?
В Кіровограді чимало газетних вітрин, та вони 

нерідко сгають схожими на нелюбимих дітей без
турботних батьків. Газети на них вивішують нере
гулярно і несистематично, і найдизніше те, що 
ис трапляється, як правило, в иайлюдпіших міс
цях. Скажімо, па Кіровоградському автовокзалі, 
де пасажири іноді годинами нидіють біля кіосків 
і кас, газетні вітрини дивляться на них або ж 
жовтими більмами старих номерів, або ж голими 

'дошками дерев'яних щитів.
, * * е

...Як відомо, здебільшого приходять « парк від
почивати. Шукаєш лавочку, посидіти хочеться ..

Звичайно, все це дрібніші. Такі, як випадкові 
грудочки за халявками черевиків. Проте, згоди
мось, що в такому взутті незручно іти навіть по 
асйа.тьту.

Всі ми любимо наше місто і хочемо, щоб вено 
стало ще красивішим і культурнішим. До-цього 
першочергово нам самим треба бути трохи уваж
нішими І навіть красивішими в своїх щоденних 
діях і вчинках. Ну хіба вам, наприклад, байдуже, 
що біля тролейбусних зупинок весь тротуар «забі
лений» пошматованими талонами? Навіщо ж тоді 
урни?..

В. ВАСИЛЬЧЕНКО.
м. Кіровоград.

САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

Заспокоїв
— Заспокой мене нарешті,— 

сину мама пише. — 
Як екзамени складаєш, 
Повідом скоріше.
І побіг синок на пошту 
Бити телеграму.
Бланк заповнив:
«Все в порядку,

Не хвилюйтесь, мамо!
Склав екзамени блискуче, 
Можете радіти.
Сам професор пропонує 
Знову повторити.

Точна відповідь
— Чи знаєте ви, — фізик 

учнів пита, —

Як створює світло звичайна 
вода?

•— Та знаємої — Петрик 
кивнув головою, ---

Забруднені вікна помити 
водою.

Костянтин Л ЕСЬЄВ-ЛЕСЬ.
с. Солгутове 
Гайворопського району.

За редактора М. СЕМЕНЮК.
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9 ПЕРША ПРОГРАМА.
И 25 — Програма пе

редач. (М). 14.30 —
Док. фільми. (М). іб.ОО — 
«Фільм — дітям». «Нікого 
немає вдома». Тел. багато
серійний худ. фільм. І, 2, 
З серії (ЧССР). 15.30 — 
В. Каверін. «Два капіта
ни». Передача з літерату
ри. (М). 16.00— «Назустріч 

XXV з’їзду КПРС». «То
вари — народу». (Х-в). 
16.20 — «Населенню — про 
цивільну оборону». (К). 
16.45 — Для школярів. «У 
колі друзів». (Львів). 17.45 
— «Радянська виборча си
стема». Коментар. (К). 
Т8.00 — «День за 
(К-д). '
ти?». Мультфільм. 
18.25 — «Назустріч

■з’їзду КПРС». «П’ятиріч
ку — достроково». . (М). 
19.10 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм «Рай- 

_дуга» Швеція. (М). 19.45— 
~М Гіоголін. «Кремлівські 
кураіітп». Фільм-спектакль, 
(М). 2і'.00 - «Час». (М). 
21.30 — Продовження філь- 
му-спектаклю. (М). 23.00 — 
«Спортивний щодепиик». 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.00 — «Хлопці справж
ні». (М). 17.00 — «Мамина 
школа». (М). 17.30 — «Мо
сква і москвичі». (М). 
18.00 — Для дітей. «Сонеч
ко». (Одеса). 18.30 — Те
лефільм. (К-д). Р9.00 —
«Вісті». (К). 19.30 — й. т. 
«Музична енциклопедія». 
(К). 20.30 — «На ланах
республіки». (Херсон). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Худ. фільм 
«Щорс». (К). 23225 — Но- 

■ впни. (М).
ПЕРША ПРОГРАЛІЛ.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

Гімнастика. (М). 9.20 —• 
Новини. (М). 9.30 — М. По- 
годін. «Кремівські куран
ти». Фільм-сдектакль. (М). 
12.10 — Худ. фільм «Вісім
надцятий рік». (К). 14.25— 
Програма передач. (М), 
ї’4.30 — Док. фільми. (М). 
15.00 — «Фільм — дітям». 
Тел. багатосерійний худ. 
фільм «Нікого немає вдо
ма». 4, 5. 6 серії. (ЧССР). 
15.30 — «Молодь планети», 
к. т. (М). 16.00 — к. т.
«Об’єктив». (М). 16.50 —
«Людине І закон». (М). 
17.00 — Концерт. (М). 17.30 
—- «Трудова слава». Теле
нарис.’(М). ї'8.00 — «Тур? 

боти переджнивного лану», 
Виступ секретаря У.тл- 
плвськогл райкому Ком- 
пл'рті; Гі.раїнФ Головерди 
А Д (Кі). 18 15 -• К. т. 
«Веселі нотки». (М). 18.30 
—й. т. «Європа: час змін». 
(Лі). її 15 — к. т. Балет 
Л. Дсліба «Коплелія». 
(М). В перерві — док. 
фільми (ЛІ). 21.00—«Час». 
(ЛІ). 21.30 — «Театральне 
фойє». Зустріч з акторами 
Сумського музпчпо-драма
тичного театру імені М. С. 
Щелкіпа. (К-д). 22.30 —
Чемпіонат Європи з бас
кетболу. Чоловіки. (Юго
славія). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 — Новини. (К). 1Ї.15 
— к. т. Муз. Фільм «Опер
ний бал». (К). 12.10 —
«Кандидат кіровців». Те
ленарис. (М). 16.30 — «На 
головних напрямкзх п’ятп- 
річки». (Одеса). Т6.50 — 
Для школярів. «Сурмач». 
(Львів). 17.20 — «Високе 
довір’я». (Х-в). 17.40—Для 
діїей. Мультфільми. «Зай-

— з

: (К).
_ __ ___днем».

18.15 — «Ким бу-
(М).
XXV

ка Петя розлучаєт ьгг. 
друзями». (К). 18.00
Оголошення. (К). 18.33 
Муз. антракт. (К). 18.10 
«Наш сучасник». Кіпопа- 
рис. (Донецьк). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «На 
лапах республіки». «До 
жнив готові». (К-д па 
Республіканське телеба
чення). 19.45 — «Старт». 
(К). 20.30 — «Свої вірші 
читають поети». (К). 20.45 
— «На добраніч.' діти’». 
(К). 21.00 — «Час». (М).
21 ЗО — к. т. Заключний 
концерт Всесоюзного кон
курсу виконавців бальних 
танців. (К). 22.30 — Нови
ні!. (К).

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.09 — Програма пе
редач. (М). 9.05 —

к. т Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — к. т. 
«Вогните». (М). ЇІ).ГХ) — 

к. т. Валет Л. Леліба «Коп
пел ія». (М). 11.45 — Нови
ни. (К). 12.00 — к. т. «Му
зична енциклопедія». (К). 
И 25 — Пяограма передач. 
(М). 14.30 — Тел. док.
фільм. (М). 15.00 —- «Фільм 
— дітям». Тол. багатосе
рійний худ. фільм «Нікого 
немає вдома». 7, 8. 9 се
рії. (ЧССР). '.5.30 -- к. т. 
«Вам паші пісні і танці». 
(М). 16.00 — «Начка -
сьогодні». (М) 40.30 — Те
лефільм. (К-д). 16.45 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарнп їм. Г. ЛІ. Дпмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, еул. Глінки, 2.

Зам, № 13256. Тираж 60000,

‘G'X

з 9 но 15 червня
(К-д). 

виборців 
виборчого■ 

Москви з 
депутати 

і РРФСР 
тов. О. М. Коснгіним. (М). 
Концерт, к. т. 21.00 
«Час». (М). 21.15 - Спор
тивна програма. По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.40 — Наша афіша- (Ю- 
10.45 — к. т. Заключний 
концерт Всесоюзного кон
курсу виконавців бальних 
танців. (К). 11.40 — Наша 
афіша. (К). 14.45 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
Тележурнал «Прогрес». 
(Одеса), іо 15 — «Паліт

ра», (Львів). 15.55 — 
«Культура слова». ^К). 
16.25 — Для дітей. «Тан
цює «Барвінок». (Херсон). 
16.55 — к. т. Зустріч ви
борців Фрунзенськз?о ви
борчого округу м Москви 
з кандидатом V депутати 
Верховної Ради РРФСР 
тов. О. М. Коснгіним (М). 
19.15 — «Вісті», (К). 19.45
— к. т. «Новини музично
го життя». (К). 20.30 — 
«СільськоГосподарсь к п іі 
тиждень». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
2Ї.00 — «Час». (М). 21.45 — 
Худ. фільм «Член уряду». 
(К). 23.25 — Новини. (К).
•ІЛ ПЕРША ПРОГРАМА.
ЇХ 9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 — 
к. т Гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — к. т. 
«Веселі старти». (М). 10.15
— к. т. Концерт. (М)..10.45
— «9 е Всесоюзне Пушкін-
ське - -
(М). ................................
фільм «Похмурий ранок». 
(К). 14.25 — Док. фільми. 
(М). їо.00 — «Фільм — ді
тям». Тел. багатосерійний

«День за днем». 
16.55 — Зусгріч 
Фрунзенського 
округу МІС Г1І 
кандидатом в 
Верховної Р;ал.н 
тов. О. М. Косні і

ні худ. фільми. (М). 15.30 
-- «По концертних залах 
Москви». Огляд. (М). 16.15 
— «Сторінки вігчизняної 
космонавтики». (М). 16.45 
— Концерт, рад. пісні, 
к. т. (М). 17.15 — Пслітич- 

— пий. оглядач Ю. А.
ВІдпоиідае на запкгазі 
телеглядачів. (М). 18.06 
Новини. (М). 18.15 — к. 
Мультфільми. (М). 18.40 
к. «У світі іварші». (М), 

Тел. худ. фільм 
її Журавлиному».

■ «Час». (М). 
т. Чемпіонат

т.

к. т. 
19.411 - 
«Л іуо 
(М). 21.00 
21.30 — К. .. 
СРСР з футболу: ЦСКА— 
«Торпедо». 2-й тайм. (М). 
22.15, — к. т. «Вечір опере
ти». (М). 23.15 — Чемпіо
нат Європи з баскетболу. 
Чоловіки. (Югославія), к. т. 
Пр закінченні — нові|- 
ші. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Наша афіша. (К). 
10.05 — Худ. фільм «Член 
уряду». (К). И.45 — Кон-

. церт. (.К). 12.35 — «До Дня V " 
виборів». (К). 13.05 4«
«Скарби народу». (Львівї. 
13.35 —. Для дітей. «Кдур 
трьох китів». (Донецьк^. 
14.05 — Телефільм «Де
путат сільради». (К). 14.30 
— Концепт. (Ужгород), 
15 00 — «Екран молодих», 
(К). Ю.ОО — «Телеунівер- 
енгет. Факультет науки 
і техніки». (К). 16.30 —
«Циркова програма». (М). 
17.20 — «Правофлангові

п’ятирічки». Теленарис, 
(К). 17.35 — «Екран пере
дового досвіду» (К). 17.50 
•— «Містам і селам Ук- 
раїїш бути зразковими», 
(Запоріжжя). 18.20 — Для 
дітей. Мультфільм «ЯФ 
кіт Васька п третій клає! 
пгреЯпов». (К). 18.30
Концерт. (К). 19.00 —
«Свої вірші читають пое- 

... • ----- •-.......... ти». (К). 19.45 — х. т»;
худ. фільм с Іікого немає КоїіЦерт Державного ДкаК 
вдема». Ю, 11. 12 гппі?. --------- -
(ЧССР). 15.36 -- «. 
школа». (ЛІ>. 12.00
«Єнісейські дорошині», . -20.45 4- «На добраніч-
ФіЛЬМ-КОНЦерт (М). ЇО.";?’.. А.-> -її-.,-?
— к. т. Зу«.гр‘ч пнСзрців 
Ленінградського агборчо-о 
округу, м. Москви з канди
датом у дснута - Верхсє- 
иої Ради РРФСР три. М. В. 
Підгорипч. Концерт. (М). 
21.С0 — «Час». (М). 21.45- 
к. т. Всесоюзний фести
валь пісень Великої Віг- 
чпзняиої пійин у Новоро
сійську. По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.10 — Наша афіша. (К). 
1Ї.15 — Новини. (К). 11.30
— Фільм-коацерт «Черво
на рута». (К). 15.05 — На
ша дфішл (К). 15.10 —
«Містам і селам України 
бути зразковими». (Оде
са). 15.40 — «Республікан
ська; фізико-математична 
школа». (К). 16.10 — «У
друакбі. щасті мн знос-гле
мо». • Концерт. (Львів). 
16.55 — к. т. Зустріч ви
борців’ Ленінградського ви
борчого округу м. Москви 
з кадндатом у депутати 
Верховної Ради РРФСР 
тов. М. В. Підгорняя. (М). 
19.15 — «Вісті». (К). 19.4.5
— «До Дня медичного пра
цівника». (Донецьк). 20.45
— «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 ~ «Чзс». (М). 
2Ї.45 — «Головний кон
структор». Пспшя сепія.

Док. фільм. (К). 22.45 
Новини, (К).

свято поезії», н. т.
12.15 — к. т. Худ.

12 сері?, демічіїого народного ро> 
• Шахова’ енського хору РРФСР 
1 — х. т. і.м-жі М. П’ятіиіцького, 

. ......, (К): '20.45 — «На добраніч} 
10.55(К). 21.00 — «Чае»і 
—(М). 21.30 — Худ фільм 

«Двері без замка». (К)<, 
23.00 — Новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 -♦

Гімнастика для дітей, к. т, 
(М). 9.20 — Новини. (М), 
9.30 — «Будильник», к. т, 
(М) 10.00 — «Служу'.’; Ра
дянському Союзу». ’''(М), 
11.00 - ”.___ -----------------
ГО ДИТЯЧОГО хору -41“. 
ралыэдгб телебачення^ І І 
Всесоюзного радіо. 
(М). П.І5 
к. т. (,М)

— Концерт Велико»
Цент«

•— «Псеїли», 
......... 12.00 — «Муз. 
кіоск». (М) 12.30 — «Сіль« 
ськр година». (М). |
— чЧовіїни. (М). 13.4*
Худ. * фільм. «Полосі 
рейс»*, к. т. (М). 15.05 
«Діти Країни Рад». | 
15.40 — «Міжнародна . 
порама». -:с. т. (М).

— Новини.. (МУ. 16 20 
Мультфільми, к.
і 7.00 — «Клуб
подорожей», и. т.

1.30

т. (М), 
к 1110- 

...................................... (М), 
18.00 — Новини (М). 18,15
— «Свято великої Пере
моги» Тел. док. фільм, 
(М). 19.05 — К. Сен-Санс. 
Другий концерт для Фоп- 
тепіяно • з оркестром. ЇМ), 
19.31) Чемпіонат СРСР з 
Футболу: «Динамо» (К) --Е

’ ЗДіиіЮґ’моі (М). к. т- • 
;В; перепві — «Радянський 
Сеюг: очима зарубіжних ■ 

ПЕРША ПРОГРАМА, гостей», (М). 21.15 ■ -Ч
лпп ......... .. “* «Час». (М). 21.45 — «Пісні

Бл-ькіршинн моєї». Кон
церт. (М). 22.40 — Чемпіо-, 
пат Європи з баскетболу. 
Чоловіки, (Югославія), 
к. т. По закінченні — НО" 
виня. (М). ; .

ДРУГА ПРОГРАЛА.} 
10.00—• Наша афіша. (К)4 
10.05 — Репортаж з ви
борчої дільниці. (К), Ю.20 
— Фільм-концерт. (К)< 
10.45 ~ к. т. Для дітей, 
«Сонечко». (К). 11.15 — к.т, 
♦ Книжкова полиця». (К). 
12.00 — Перший Всесоюз

ний фестиваль самодіяль
ної художньої творчості 
тр>Д5ших «Народні та
ланти». (Лівів). 12.40 -•« 
«Слапа солдатська». (Оде
са).-43.25 -- к. т. Концерті 
державного засл. Укрпїп- 
ськодо • нар. хору їм. Г., Ве" 
ІібдвЧи.’ (К). .14.25 — Срец* 
випуск «Новини». «Сь'отод» 

ні — День виборів». <К); 
14.40 — Для молоді. «Твої 
пасіавннки». (Донецьк), 
15.15 — «Високе довір’я»- 
(К-д ня Республіканське 
телебачечпя). 15.30 — Те» 
лепнетава «Земля скака* 
ла мені назустріч», (КЬ 
17.00 — к. т. «Сьогодні — 

к. т. День медичного працівпп» 
10.00 ка». Виступ Міністра охо

рони здоров’я СРСР тов, 
А. Ю. Романсика. (Ю' 
17.25 — Концерт. (К). 18.00
- «Вісті». (І<). 18.30 —
Першість СРСР з Футбо
лу: «Шахтар» — «Зоря»» 
(Донецьк). 20.20 —• ЕСТ* 
радний концерт. (Х'в)' 
20.50 — «На добраніч, ДІ*

(К) 21.15 - «Час».
21.45 - Худ, толе* 

«Новосілля». <К)« -------- 3
«Дніпро» -* 

. >. 2-й тайм. (КБ 
Новипи, (К),

'
и 9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 —
Гімнастика, к. т. (М). 9.2(1 
— Новини. (М). 9.30 — 
«Виставка Еу раті но», к. т. 
(М). 10.00 — Концерт. (ЛІ). 
10.55 — «Фільм — дітям» < 
«Дубравка». Худ. фільм. 
(М). 14,25 — Програма пе
редач. (М). 14.30 — Тел.
док. фільми (М). 15.15 — 
«Фільм — дітям». Тел. ба
гатосерійний худ. фільм 
«Нікого немає вдома». Л, 
14 серії. (ЧССР). 15.35 - 
к. т. Чемпіонат Європи з 
баскетболу. Чоловіки. 
(Югославія). 16.10 — Теле
фільм. (К-л). 16.35—«День 
за днем». (К-д). 16.45 —■ 
«Людина. Дорога. Автомо
біль». (К-д). Ї6.55 - Зу
стріч виборців Баумап- 
ського виборчого округу 
м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
РРФСР тов. .П. ї. Брежнє
вим. Концерт, к. т. (М). 
22.00 - «Час». (М). По за
кінченні — на Спартакіаді 
народів СРСР. (М).

И ПЕРШ,У ПРОГРАМА.
9.00 — Програма пе
редач. (М). “ “

Новини. (М). 9 30 
«АБВГдеЙка». (М. 
— «Для вас, батьки». 
(М). 10.30 — к. т. «По му
зеях і виставочних залах». 
«Скарби Дрезденської га
лереї». (М). 11.00 — Муз. 
програма. «Ранкова пош
та»: (М). 11.30 - к. т «На 
приз клубу «Шкіряний 
м’яч«. (М) 12.60 — к. т.
Концерт. (М) 13.00 — к. т. 
«Завтра — День медично
го працівника». (М). 13.30 
— Концерт. (М). 14.09 — 
♦Більше хороших топаріп». 
(М). 14.30 — «Фільм — ді
тям». Тел. корпткомстраж»

Радянський;

і

ти!».
(М).
фільм ________  .
22.55 — Першість СРСР 
футболу:
«Спартак»
23,40 — Г
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