
ОБКОМУ ЛИОНУ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

FfH видання XVI

He 126 (2074).

ВІВТОРОК

21
жовтня

1975 р.

Ціна 2 коп.

І

Контрольной Ч
. ................- ■ ■-■ ■-•- - - ІҐ - — ———- ——

♦ Назустріч
XXV з’їзду КПРС; 
щоденно 
натхненна праця

1 стор.

♦ Перевіряємо 
готовність ферм 
до зими

1 стор.

ОБМІН І 
комсомольських 
документів

Чи все гаразд 
в Ульяновці?..

2 стор.
♦ Свято юних 

глядачів:

ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК-
Трудящі Радянсько" 

то Союзу! Добивай

теся високої якості 

' роботи, повніше ви

користовуйте внут

рівиробничі резерви! 

Зміцнюйте дисциплі
ну й організованість

І
в усіх ланках народ- 
ного господарства!

• Із Закликів ЦК КПРС

ПІД ДЕВІЗОМ «XXV З’ЇЗДОВІ КПРС — ГІДНУ ЗУСТРІЧ» ТРУДЯТЬСЯ молоді 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЛЬНИЦІ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ЗАВОДУ ПІД
ЙОМІ 1О-ТРАНС1ЮРТНОГО ОБЛАДНАННЯ. ОЛЕКСАНДР СИМОНОВ. ГЕОРГІЙ ОЛІЙ
НИК. МИКОЛА СКРИПНИК НІНИ ПРАЦЮЮТЬ ВЖЕ В РАХУНОК ТРАВНЯ 1976 РОКУ. 
НА ПЕРЕДЗ’ЇЗДІВСЬКІП ВАХТІ ВОНИ ДОВЕЛИ ЗМІННИЙ І’ОРМОВИРОЫТОК ДО 
135-140 ПРОЦЕНТІВ.

НА ФОТО: (ЗЛІВА НАПРАВО) О. СИМОНОВ. Г. ОЛІЙНИК ТА М. СКРИПНИК ПІД 
.ЧАС МОНТАЖУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НА МОСТОВОМУ КРАПІ.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

трудова 
ДОБЛеСТЬ 
амзпіовікпгс

і

1 Серед комсомольців 
міжколгоспного шляхово
го будівельного управлін
ня широко розгорнулося 
соціалістичне змагання за 
дострокове виконання річ
них зобов’язань, за гідну 
зустріч XXV з’їзду КПРС.

Прикладом для всіх в 
цьому трудовому супер
ництві став молодий ма-

ЗА П РА ЦІО-ВИЗНА ННЯ
шиніст екскаватора Леонід 
Лисенко, який свою осо
бисту п’ятирічку виконав 
за 3 роки і 7 місяців.

У Леоніда багато послі
довників. Це водії Олек
сій Ворона і Микола Ли
сенко, трактористи Олек-

Во-сандр Плоховець та 
лодимир Галахов.

Серед молодих водіїв 
перше місце у соціаліс
тичному змаганні утримує 
комсомолець Олексій Во
рона. Чимало надпланових 
вантажів доставляє він на 
місце призначення, змінні

завдання виконує на 130— 
140 процентів.

Ударна праця принесла 
молодим шляхобудівни- 
кам визнання у колективі. 
На машині Олексія Воро
ни майорить червоний 
вимпел «Кращому шофе
ру». А водій /Аикола Ли-

сенко — ударник кому
ністичної праці.

Зараз комсомольці під
приємства на трудовій 
ударній вахті. Свої трудо
ві здобутки вони присвя
чують XXV з’їзду КПРС.

Ю. СЕРДЮЧЕНКО, 
зав. корпунктом «Мо
лодого комунара».
Новгородківський 
район.

ПЕРШУ інформацію отримали в районно
му управлінні сільського господарства.

Вона була короткою і настроювала оптиміс
тично, як і будь-яка радісна чи просто при
ємна звістка. Дійсно, Маловпсківськіїй ра
йон за станом на початок жовтня займає 
перше місце в області но надоях молока. 
І нині найголовніші турботи тваринників — 
утримувати на такому ж рівні надої і далі, 
підготувати теплу і ситу зимівлю громад
ській худобі. Що це дійсно так, учасники 
рейдової бригади обласного штабу «Ком
сомольського прожектора» і редакції газети 
«.Молодий комунар» переконалися, побував
ши на фермі № 3 колгоспу «Пам’ять Лені
на». 'Зараз тут йде переобладнання примі
щень в комплекс по вирощуванню племін
них телиць. Здавалося, де. б найбільше бу
ти недоробкам? Однак до переводу тварин 
на стійлове утримання па фермі готувалися 
•аздалегідь. 1 врахували все, щоб підійти 

до цієї відповідальної пори у всеготовності.
Лін в телятнику па 350 голів. І хоч надворі мря

ка. ОСІННІЙ ІірОІІІІЗЛІ’ВІІЙ вітер, тут тепло, чисто, 
вікна подвійні та вже почали затягувати їх ніс і< 
целофановоо плівкою для кращого утеиліннч. 
І вже якогось справді домашнього затишку на
дають приміщенню кімнатні квіти, що їх попри
носили сюди доярки і телятниці.

В корівниках, щоправда, квітів ще не завели, 
:<ле й тут — чисте повітря і світло під свіжовнбі- 
лених стін. Про це потурбувалася молодь МТФ. 
Під час місячника підготовки ферм до зими, який 
проходив в області па заклик молодих тваринни
ків Знлм’янського району, комсомольська група 
організувала кілька недільників. Ос. тоді п усіх 
приміщеннях побілили стіни, ясла, перевірили ро
боту устаткування, І вже потім була запрошена з 
райоб’єднання «Сільгосптехніка» ремонтна
бригада. —

ЗДАВАЛОСЯ, досвід тваринників кол
госпу «Пам’ять Леніна» могли з корис

но для загальної справи запозичити їх су
сіди з колгоспу «Родина». На жаль, цього 
не сталося. На МТФ № 2 рейдова бригада 
зустрілася з слюсілрем-наладчиком з раіі- 
об’єдпашія «Сільгосптехніка», комсомоль
цем Володимиром Баданом — він саме ре
монтував доїльні установки:

— Не вистачає мембран до колекторів і 
пульсаторів, — поскаржився.

По договору з райоб’еднанням в господарстві 
тільки-но почали на цій фермі готуватися до стій
лового утримання худоби. З трьох корівників — 
один ще й досі не побілили. Кормів заготовили 
недостатньо, і, хоча раціон складений з розрахун
ку отримати щодобово від кожної корови і:о 6 кі-

портери. Чергова по фермі Наталя Квітка 
з обуренням розповіла, що доярки у вихідні 
приходили білити примішений. І не раз 
зверталися до голови колгоспу, аби швид
ше стали до ладу очисні механізми. А вреш
ті дочекалися стужі, і вся їх робота — на
нівець В корівнику № 2, наприклад, через 
несправність транспортеру брудно в стій
лах. брудні стіні1 по вікна, прибирання про
водять вручну В корівнику № 3 наріжні 
двері зірвані Зовсім не підготували до зи
ми телятник: вибиті шибки, затулені де ган
чір’ям. де матами. На довершення —- ніяко
го освітлення.

Не чекали холодів і в колгоспі імені Ватутіна. 
Транспортери

МІСЦЯМИ ПРОТЯГИ

До заготівлі кормів всі працівники ферми 
поставишся з такою ж відповідальністю, як 
до заготівлі хліба. Завідуючий МТФ С. Я. 
.Мацебуря в розмові з членами рейдової 
бригади саме на цьому наголосив:

— .Машини з силосом накривали брезен
том, ніби в кузовах перевозили зерно. Кор
мів заготовили вдосталь до літа Та стави
мося до них по-господарському. Доярки 
слідкують, якщо корова, наприклад, не по- 
їлає силос, зменшують його кількість в ра
ціоні. Встановилося такс правило — жоден 
грам кормів не має пропасти Біля силосних 
ям встановили чергування.

Кінцевіш результат зусиль всього колек
тиву комуністів і комсомольців ферми, 
спрямованих на забезпечення теплої і ситої 
зимівлі худоби, — це надої Зараз від кож
ної корови в середньому за добу одержу
ють 9,2 кілограма молока, у той час, як на 
що пору в минулому році отримували лише 
по 4,1 кілограма.

■І

III

РЕИД ОБЛАСНОГО 
ШТАБУ «КП» 
І «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

лограмів молока, надої не високі 
кілограма. Завідуюча фермою Є. 
нюе такс становище тим, що коропи йдуть у за
тек. Та, виявляється, з 317 тварин (стадо ферми) 
в запуску лише 55.

Іакі ж низькі надої і в колгоспі імені іііевчен- 
кз. Причин цього кілька, і їм ніхто і працівників 
ферми №' І. де ми побували, не шукав виправ
дання. В ці дні ніяк не на/іагодять ьоигенср — 
«Поле — ферма», фуражир І. С. Воскобоев так і 
сказав, щл гичку привозять тільки тоді, коли пра
цює буряковий комбайн. Почали в раціон домішу
вати карбомід, а колгосп ще не завіз меляси, з 
якою цей мінерал найкраще засвоюється тварина
ми. Однією з головних причин низьких надоїв 
(1.1 кілограма від корови іа добу), як бачимо, 
стало порушення годівлі, однак це не насторожи
ло працівників ферми. Секретар комсомольської 
організації господарства Микола КОлісничснко 
розповів, що про підготовку до зимівлі говорили 
на засіданні комітету, від розмов не перейшли до 
піла.
ЦІ ЗВИ! ІУВАТИ11І членів рсії.’іпвої брнга- 
11 дії в тому, що воші відвідували госпо
дарства вибірково Ні, просто глянули на 
каргу району і поїхали в гі. які ротмістіїли- 
ся марже на одній лінії. Забігаючи напе
ред. можна сказані: від наростаючої від
стані стан готовності ферм до. зими був у 
зворотній залежності. В колгоспі імені Ле
ніна корови три холодні дні стояли надворі, 
бо в корівники не можна було їх зарости: 
до цього часу не відремонтовані гноєтранс-

_______________________

— лише по 3,6 
П. Кудря пояс-

в корівчинах тільки для реквізиту — 
один не працює, другий тільки 
встановили, але немає до нього 
двигуна. Вагонетка для вивезення 
гною — в аваріннаму стані і тому 
переваїу тут надають силам та 
мішкові. В багатьох годівницях 
автопоїлки не працюють, і дояр 
ки відрами носять йоду.

Та найбільше вразило без- 
господарське ставлення до 
кормів їх тут заготовили 
вдосталь. Але враження таке, 
що запаслися не лише для 
ферми, а й для вулиці. При
наймні. загорожа тут про око, 
і скільки не зверталися дояр
ки, телятниці до завідуючого 
фермою В П Ніколенка від- 

пемонтувагн її, та ферма так і залишається 
проїжджим двором

Після відвідування п’яти господарств ра
йону складається враження, що хороші ре
зультати .по надоях викликали певне заспо
коєння в ряді колгоспів. Комсомольські ор
ганізації не скрізь взяли під контроль під- 

. готовкм ферм до .зими.
Зараз повсюди в колективах трудівників 

села програмою дій став заклик, що про
звучав нещодавно на пленумі Центрального 
Комітету Компартії України Господарства, 
які повільно готувалися до зимівлі громад
ської худоби, ще можуть надолужити про
гаяне. А комітетам комсомолу, комсомоль
ським групам, штабам і постам «Комсо 
.польського прожектора» слід зайняти прин- 
іціпсву позицію в цьому міпанні Зима по
стукає у двері без попередження

Рейдова бригада: Ф. ЧИГРИН- 
СЬКИЙ — директор міжколгоспного 
комбікормового заводу. В ОРБЛ — 
заступник начальника обласного шта
бу «Комсомольського прожектора», 
Л. ДОЦЕНКО — дояока колгоспу 
імені Ватугіна. О. БАСЕНКО — спец
кор «Молодого комунара».

Маловнсківськпії ваіїон.
’Л1

стор.

* Чана— 
неспокійний 
кварт крайні

•4 стор.ЧЕРВОНІ ХУСТИНИ- УДАРНО!
• ВІДБУВСЯ

ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ
ПЕРЕМОЖЦІВ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ

Ніби яскравими маками 
розцвів зал філармонії, 
який заповнили жінки в 
червоних хустинах — 
учасниці обласного зльоту 
переможців соціалістич
ного змагання. Зібралися 
тут і прославлені трудів« 
ниці, неодноразово від
значені за ударну працю 
урядовими нагородами, і 
зовсім молоді дівчата.

Вступною доповіддю 
зліт відкрив секретар об
кому Комуністичної пар
тії України А. І. Погреб- 
няк. Він відзначив, що 
трудящі Кіровоградщини 
успішно завершують ос
танній рік дев’ятої п’яти
річки. Вже 12 тисяч робіт
ників і колгоспників, 33 
підприємства, 30 цехів, 50 
ферм рапортували про 
дострокове виконання 
п’ятирічного плану.

Величезна заслуга в 
цьому і наших трудівниць, 
сказав доповідач. На ба
гатьох передових підпри
ємствах як, наприклад, Кі
ровоградській та Олек
сандрійській швейних 
фабриках, Кіровоград
ській взуттєвій фабриці 
80—90 процентів робітни
ків — жінки. За п’ятиріч
ку число жінок-раціона- 
лізаторів в області зросло 
на третину. Вони подали 
за останні півтора року 
шість тисяч рацпропози
ції

Потім виступили Герой 
Соціалістичної Праці, го
лова колгоспу імені Калі- 
ніна Добровеличківського 
районуї Є. О. Головань, 
депутат Верховної Ради 
УРСР. «авалер ордена Ле
ніна токар заводу «Черво
на зірка» Л. В. Чернега, 
ланкова комсомольсько- 
молодіжної ланки по ви
рощуванню кукурудзи 4 
колгоспу імені Леніна Но- 
воархангельського району 
Валентина Єфременко та 
інші.

Учасниці зльоту надіс
лали вітальні листи ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Раді Міністрів 
СРСР та ЦК Компартії Ук
раїни, Президії Верховної 
Ради УРСР та Раді Мі
ністрів УРСР, прийняли 
Звернення до всіх жінок 
області, в якому заклика
ли їх зустріти наступний 
форум комуністів удар
ною працею.

До підніжжя пам’ятника 
В. 1. Леніну учасниці зльо
ту -4 ветерани війни та 
праці —■ поклали живі, 
квіти.



2 схпор« 21 жозжея 1975 року

4

■

у ЛЬЯНОВСЬКА транс- 
портна контора ви

робничого об'єднання 
облспоживспілки однією з 
перших в районі заверши
ла обмін комсомольських 
документів. Але на звітно- 
виборних зборах вияви
лось: дехто з новачків і 
навіть тих, хто працює тут 
майже рік, на комсо
мольський облік ще не 
стали, а відтак не отри
мали квитків нового зраз
ка. Коментуючи цей факт, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
райкому комсомолу Во
лодимир Яремчук зазна
чив:

вок, що комітет комсомо
лу транспортної контори 
обмін, цей важливий ор
ганізаційний захід, звів до 
формальної заміни квит
ків. Ще один доказ то
му — внутріспілкова ро
бота відразу ж після «за
кінчення» обміну пішла на 
спад. Три місяці до звіт
но-виборних зборів ком
сомольська організація 
працювала без планів, 
збори проводилися не ре
гулярно.

Комсомольські активіс
ти з транспортної конто
ри мабуть зрозуміли, що 
слово «закінчення» взяте 
в лапки не випадково. Бо

I;
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ОБМІН I 
КОМСОМОЛ ьськш 
документів

оо

ПЕРЕЇХАВ НХ.
або розповідь про те, як підчас обмі
ну комсомольських документів деякі 
комітети турбуються лише про хоро
ший звіт перед райкомом.

— Проблема чіткого 
обліку не вирішена з ба
гатьох організаціях райо
ну. У цій же транспортній 
конторі, наприклад, попе
редні звітно-виборні збо
ри звернулися до адмі
ністрації з проханням 
приймати на роботу мо
лодь комсомольського ві
ку з відома секретаря 
комсомольської органі
зації, ввести і його підпис 
до обхідного листа. Такі 
рішення прийняті в біль
шості організацій району« 
Спочатку їх дотримува
лись, але згодом, коміте
ти оипустили цей 
з-під контролю 
пішло, як раніше, 
результат. В транспортній 
конторі на період звітів І 
виборів вісім комсомоль
ців не поміняли докумен
ти. Це характеризує і не
авторитетність комітету на 
підприємстві: адміністра
ція, відділ кадрів подиви
лися на рішення зборіа 
крізь пальці.

/ҐЛБМІН комсомольських 
документів дозволяє 

на кожному підприємстві 
активізузати внутріспілко
ву роботу. Підвищується 
роль. комсомольських 
зборіз, зміцнюється ди
сципліна, робота з кож
ним членом ВЛКСМ стає 
більш конкретною. Особ
ливої уваги потребують 
Новачки. Можна допусти
ти, що з такій організації, 
Де і комсомольський ва
тажок, і більшість членів 
комітету комсомолу — 
водії — часто бувають у 
ооз’їздах, новоприбулого 
не оточили увагою, тиж
день, принаймні — декіль
ка. Однак деякі з комсо
мольців, працюють з 
Транспортній конторі зже 
гіо 7—12 місяців і не СТО
ЯТЬ на обліку. Більшість з 

на питання: «Чому не 
Стаз на облік?» не знахо
дила поважних причин, 
Степан Метровка, Андрій 
Ковалішин, Надія Міщен- 
ко, Валентина Мельник 
працюють тут вже 1_ 2
Місяці. Микола Солтик — 
4, Дмитро Побережець — 
7г а Леонід Лизун та Ми
кола Тимановський — 
іМайже рік. На облік ніхто 
Ще з них не став. А часу, 
іцоб зробити це, залучити 
*2 Д° громадських справ, 
Зати доручення, було до- 
Сйть< '

Аналізуючи ці факти, 
нз важко зробити висно-

і
захід 

все 
І ось

обмін не можна вважати 
закінченим, поки хоч 
один комсомолець зали
шається поза організа
цією. А в транспортній 
конторі більше турбува
лися про звіт в райкомі 
комсомолу, а не про 
якість проведення цього 
важливого заходу в пер
винній.

— У відділі кадрів по
цікавилися моєю трудо
вою книжкою, військовим 
квитком, — сказав один з 
новоприбулих, — а про 
комсомольський квиток 
ніхто не запитам, крім 
секретаря комсомоль
ської організації. Декіль
ка років тому влаштову
вався я працювати 8 Киє
ві. Не зарахували, поки не 
оформив усі документи, 
не знявся з комсомоль
ського обліку на місці по
передньої роботи. А тут..« 
із секретарем комсомоль
ської організації розмов
ляв на ходу. Пообіцяв 
стати на облік, уже й де
кілька місяців відтоді ми
нуло...

Секретар комсомоль
ської організації Анатолій 
Палілоз не раз згадував 
ті слоза новоприбулого 
підчас нашої розмови, 
мовляз, з ним я говорив, 
« результату ніякого. А з 
деякими хлопцями і пого
ворити не мав можливос
ті вчасно, бо про те, що 
вони наші робітники, ді
знавався через 2—3 міся
ці після того, як їх зараху
вали на підприємство. Той 
же висновок — не спра
цював контакт: комітет — 
відділ кадрів.

Але завідуюча відділом 
кадрів контори Л. М. €р- 
молович іншої думки:

— Кожен, хто подає за
яву, заповнює ще й осо
бистий листок і ’ за
писує, з якого часу в ла
вах ВЛКСМ. Тож, якщо ти 
комсомолець, пам'ятай 
свої обов'язки. А коміте
тові комсомолу легко 
встановити, хто з ново
прибулих член ВЛКСМ, — 
з особистих листів. 
^^УПЕРЕЧКА ця триває 

вже чимало часу і, як 
видно, затягнулася. Бо ж, 
ніхто, звичайно, не запе
речуватиме, що комсомо
лець повинен пам'ятати і 
виконувати Статут ВЛКСМ, 
ніхто не виправдовує то
го, що внутріспілкова ро
бота ведеться в конторі 
на низькому рівні, але те,

що комітету комсомолу 
не зайва допомога відді
лу кадрів, підтверджують 
факти.

Девіз обміну — жодно
го комсомольця за орга
нізацією. Але ось роз
рахувався Віктор Врадій, 
отримав трудову книжку, 
розписався у відомості 
заробітної плати, а з ком
сомольського обліку не 
знявся. Пішов на інше 
місце роботи без відома 
секретаря комсомольської 
організації. І полетять те
пер листи — до батьків 
Віктора («Куди пере
їхав?»), на місце трудо- 
влаштування («Запросіть 
облікову картку»). Міся
цями може тривати таке 
листування. А могло ж 
статися інакше, аби В. Вра- 
дія но розрахували з під
приємства без підпису 
секретаря комітету ком
сомолу в обхідному листі.

А ось протилежні при
клади. Розповідає Андрій 

. Ковалішин:
•— Раніше працював у 

колгоспі «Родина» Улья
новського району. Розра
ховувався, хотів знятися з 
обліку. Але не зміг того 
дня зустрітися з секрета
рем комсомольської орга
нізації. Так і виїхав з се
ла, а оце днями зустрівся 
з ним. Заплатив членські 
внески. Прошу віддати 
облікову картку. «Розумі
єш, — відповідає, — у ме
не роботи багато, а за 
карткою потрібно в кон
тору йти. Давай тобі пош
тою вишлю». Минув мі
сяць, а картки я так і не 
отримав. Ще буду їхати 
за нею.

Якщо А. Ковалішину їха
ти за обліковою карткою 
декілька десятків кіломет- 
різ, то Миколі Тиманов- 
ському — до колгоспу 
«Росія» Голозанівського 
району. У транспортній 
конторі він працює майже 
рік. А на обліку — на по
передньому місці роботи.

— Декілька місяців то
му зустрів секретаря ком
сомольської організації, 
вже вкотре просиз відда
ти облікову картку — все 
часу не «знайде» вислати. 
Сплатив йому членські 
внески і чекаю листа.

Даєшся диву, чуючи про 
таке безвідповідальне від
ношення секретарів ком
сомольських організацій 
колгоспів «Родина» Улья
новського та «Росія» Го- 
лованівського районів до 
своїх обов’язків. Очевид
но. підготовка до обміну 
комсомольських докумен
тів у цих господарствах 
ще не на висоті.

РУХ комсомольців із од
нієї організації в ін

шу — явище закономірне: 
до колгоспів і радгоспів, 
на підприємства йдуть на 
роботу випускники шкіл, 
профтехучилищ, молоді 
спеціалісти. Юнаки закін
чують службу в лавах Ра
дянської Армії, вливаю
ться до хліборобської 
сім’ї, у виробничі колек
тиви, І у всіх організаціях 
облік комсомольців, по
всякденний контроль 33 
їхнім переміщенням під 
час обміну комсомоль
ських квитків набирає ви
нятково важливого зна
чення. Це — питання ін
дивідуальної роботи з 
кожним комсомольцем, 
питання активізації і по
ліпшення' всієї внутріспіл
кової роботи. І комітети 
комсомолу у цій важливій 
спразі не повинні йти 
шляхом формалізму.

10. ЛІВЛШНІІКО8, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Ульяновський район,

ІНІЦІАТИВА
Передовиків

Сьогодні, коли трудівники нашої краї
ни готують свої трудові дарунки XXV 
з’їздові КПРС, комсомольці вважають 
своїм почесним обов’язком бути в рядах 
передовиків, стати застрільниками і ор
ганізаторами соціалістичного змагання. 
З таким прагненням працює комсомолка 
Несватківського відділка радгоспу Дру
гого імені Петровського цукрокомбінату 
Олександрівського району Ольга Коза
ченко. Ставши па початку року ініціато
ром руху молодих доярок області за 
4-тисячні надої, вона успішно примно
жує свої трудові здобутки.

Надоївши за дев’ять місяців від кож
ної корови по 3820 кілограмів молока, 
Ольга Козаченко, як і в попередні міся
ці, стала переможцем у соціалістичному 
змаганні серед молодих доярок, виборо
ла перехідний приз газети «Молодий ко
мунар» «Першій чотиритисячний Кіро- 
воградщини» за підсумками роботи 
трьох кварталів року.

Нині у неї з’явилися гідні послідовни
ки в інших районах області, а на своїй 
фермі серйозні суперники. Подруга по 
роботі, молода доярка Любов Анчук, не 
набагато відстала від Ольги, за три 
квартали від кожної корови має по 3619 
кілограмів молока.

Тваринники колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського району добре 
знають комсомолку Олену Юхименко. 
Переймаючи досвід передових доярок 
колективу, вона з року в рік підвищує 
надої.

Серед своїх ровесників першою в ра-

йгноні підтрима
ла почин О. Ко
заченко, а те
пер нарівні з 
нею претендує 
на перемогу у 
змаганні тва
ринників. Від 
своєї групи ко
рів Олена 
Юхименко в се
редньому на
доїла за дев’ять місяців по 3813 кілогра
мів молока. Серед лідерів також комсо
молка Галина Поклад з колгоспу імені 
Леніна Долинського району, яка за цей 
же строк від кожної корови надоїла по 
3748 кілограмів молока.

Особиста ініціатива передовиків зма
гання за дострокове виконання завдань 
п’ятирічки, за використання резервів ви
робництва, поліпшення якості молока, 
за досягнення найвищої продуктивності 
праці стала запалюючим прикладом для 
інших молодих доярок. Взірцем у роботі 
для своїх ровесників у Маловисківсько- 
му районі є молода доярка Любов Шви- 
дюк із радгоспу «Мар’янівський», у Го- 
лованівському — молодий комуніст кол
госпу імені Ульянова Надія Говорун, 
ІІовоукраїнському — молоді доярки 
колгоспу «Дружба» Валентина Славе- 
пінська, Надія Лапа, які впритул йдуть 
за правофланговими. Щоденними трудо
вими досягненнями, громадською робо
тою передовики соціалістичного змаган
ня — молоді майстри машинного доїння 
області — виборюють почесне право під
писати Рапорт Ленінського комсомолу 
XXV з’їздові КПРС.

За партою—робітникЗа партою—робітник
І

Приходять новачки
В житті вечірньої школи багато проблем. І, мабуть, не помилюся, коли се

ред головних назву зз’язок школи з тим підприємством, де працюють учні. Ад
же мета у нас одна — зробити все для того, щоб кожний молодий виробничник 
отримаз середню освіту.

В нашій вечірній середній школі № 3 вчаться багато водіїв таксомоторного 
парку автооб’єднання 10001. Чимало їх уже закінчили навчання без відриву від 
виробництва. I заслуга в цьому не лише вчителів, а й керівників автооб’єднання, 
За дорученням директора господарства С. А. Фатова представники таксопарку 
часто бувають з школі, ціказляться успіхами з навчанні, перевіряють відвідуван
ня учнями занять, організували їх роботу лише в першу зміну. На засідання 
місцевкому профспілки автооб’єднання часто запрошують учнів-виробничників 
і нас, вчителів зечірньої школи. Питання навчання молоді висвітлюється і в стін
ній пресі.

Не залишаються байдужими керівники господарства і з період, коли прово
диться набір молодих водіїв до вечірньої школи. С. А. Фатов та інспектор відді
лу кадрів Д. І. Богуш часто збирають молодь, розповідають їм про те, як необ
хідно з наш вік технічної резолюції кожному робітникові мати середню освіту, 
і зсе це дає свої результати. З кожним роком все більше водіїв приходить після 
зміни в класи нашої школи.

■м. Кіровоград.

3. АДАС, 
вчитель вечірньої середньої школи № 3.

ПЕРШИЙ
ЮВІЛЕЙ

У жовтні цього року 
наймолодший в області 
професійний мистецький 
колектив — Кіровоград
ський державний театр 
ляльок відзначиз свій юві
лей. 16 жовтня 1970 року 
юні кіровоградці вперше 
прийшли до свого власно
го театру на прем'єру ви
стави Б. Брусевича «Чер

воненька квіточка». І ось 
уже п’ять років лялько
вий театр — бажаний гість 
у школах, палацах піоне
рів, дитячих садках.

813 тисяч дітей побува
ли на виставах Кірово
градського театру ляльок, 
18 прем’єр відбулося за 
роки його існування, а до
роги і місця, де колектив

показував своє мистецтвог 
важко перелічити — це 
майже уся область, гаст« 
рольні поїздки в Москву, 
Ленінград, Ригу, Уфу.. Біі 
лорусію тощо.

Цьогорічний сезон театр 
відкриває 26 грудня ви« 
стазою Г. Сабгіра і Г. Ци- 
ферова «Ти для мене». її 
постановники — головний 
режисер театру, випуск
ник Харківського інститу« 
ту мистецтв О. Інюточкін 
та головний художник те
атру В. Остапенко.

Юні глядачі з нетерпінь 
ням чекають прем'єри.

м. СОМОВ«
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КАРТИНА
Червоний куток ферми, Станіслав 

знервовано ходить по приміщенню. На 
столі лежить доїльний апарат.

СТАНІСЛАВ. От і вирішуй гам
летівське «бути чи не бути» — 
прийдуть чи не прийдуть? (Погля
дає на годинника). Командир без 
війська...

Входить, не поспішаючи, Степан. 
СТАНІСЛАВ. Ти що, 

ступі товчеш, поки мука не поте
че? А де ж Мишко?

СТЕПАН. Переглядає 
кадри сну. Г 
Робота не вовк, за нею 
не доведеться.

Входить заспаний Сашко.
САШКО (здивовано). Що це за 

космічний літальний апарат? (По
казує на доїльний апарат).

СТАНІСЛАВ. Не бійся, він 
кусається.

Входить Мишко.
МИШКО (винувато). Ще 

звик до нового розпорядку дня...
САШКО (підходить до Мишка), 

Відгадайте, де спав Мишко? Лю
церна третього укосу, сорок п’ять 
центнерів з гектара. Скирта но
мер три.

МИШКО. Вірно. Телепатія. (До 
Сашка). Факт. Вчора надто вже 
того... (Проводить по шиї). Воно 
ж як до праці — руки дрижать, а 
чарку ще добре держать.

СТАНІСЛАВ. Збір 
Можна починати?

МИІІЖО. Так може 
приллємо сам факт 
бригади? (Витягає пляшку з кише
ні). Я про всяк випадок прихопив.

ХЛОПЦІ. А що — ідея?!
СТАНІСЛАВ. Вчора я дав сло

во Федору Гнатовичу від вашого 
і свого імені, що ми гуртом візь
мемось за цю справу. Тому жар
тувати досить. Оце в майбутньо- 

; му ваше знаряддя виробництва. 
Тож почнемо. (Після паузи). До- 
їльний апарат Г-67 призначений 

; цЬтя механізованого доїння корів. 
І Протягом години він в змозі об- 
| служити шість корів середньої 
І продуктивності.
І Технічні дані: складається з чо- 
’ тирьох циліндрів, по кількості ді

йок у корови, циліндри сполучені 
з основною камерою гумовими 
шлангами. За допомогою компре
сора створюється вакуум.

МИШКО. А ось через оці ци
ліндри (показує) можна втягнути 
цілу корову?

СТАНІСЛАВ. Можна. Але ми 
для того й будемо там, щоб вчасно 
вимкнути. Сьогодні проведемо 
практичні заняття під час обідньо
го доїння корів.

СТЕПАН. Вже і практичні за
няття.

МИШКО (перебиваючи Стані
слава). От створили механізова
ний колектив, в обід вміє бу
демо доїти. А хто нам підкаже — 
вірно ми робимо, чи ні?

СТАНІСЛАВ. Будемо вчитися в 
інших.

СТЕПАН. Потрібен стимул.
СТАНІСЛАВ (гортаючи зшиток 

газет). Ось Бріджіт Бардо. Ну, як, 
Мишко, — красива?

МИШКО. Яблуко гарне, та не 
по наших зубах.

СТАНІСЛАВ (гортає далі). Чим 
не Едіта П’єха? Як ти, Сашко, га
даєш? Га?„

ТРЕТЯ
С АШКО. Хороша артистка. Вид

но, драматична.
СТАНІСЛАВ. Ти скажи відвер

то: подобається чи ні?
САШКО. А що з тою, що по

добається? Таких фотокарток у 
першому-ліпшому кіоску хоч від
бавляй, можеш ними всі стіни об
клеїти.

СТАНІСЛАВ. (До Мишка). По
вернись у фас, тепер у профіль. 
(Іон повертається). У тебе теж є 
щось івмоптанівське. (Гортаючи 
далі зшиток газет). Стьопо, ану, 
ти придивись до цієї кралі.

СТЕПАН (неохоче розглядає). 
Хитрість тут зрозуміла. Редактор, 
щоб збільшити тираж своєї газе
ти, друкує цнотливі личка кінозі
рок.

СТАНІСЛАВ. Ні, ти скажи, до 
вподоби тобі оця дівчина?

СТЕПАН. Ну, до вподоби. У неї 
десятки шанувальників...

МИШКО (нетерпляче гортаючи 
газету в зворотним бік). Дай я 
прочитаю, що про оту артистку 
пише кореспондент? (Читає вго
лос, патетично). «Часто запитують 
у Марійки, чому в неї таке врод
ливе обличчя? Дівчина усміхає
ться: «Я приймаю щодня велику 
дозу ультрафіолетових променів». 
(Закохано). Красуня! Моя мрія! 
(Потім чигає далі). «Модниці їй 
проходу не дають: «А в який час 
їх найбільше’» — допитуються. 
Марійка сміється: «Рано-вранці, 
коли я іду на ферму». (Мишко 
розчаровано). Так це ж доярка 
сусіднього колгоспу «Маяк». 
(Пауза). А все-таки хороша дів
чина.

САШКО. Дай я на свою артист
ку погляну пильніше. (Читає вго
лос). «Фігурі Іри могла б по
заздрити навіть чемпіонка з ху
дожньої гімнастики...». (Комен
тує). Уявляєте, хлопці, спортив
ний костюмчик на ній і кожна ри
сочка тіла так і променить. Люб
лю дівчат з хорошою фігурою. 
Моя слабість.

МИШКО. На жаль, не єдина.
САШКО. Що ти розумієш? Ось 

послухайте, що пише кореспон
дент далі. Не інакше як закохав
ся. (Читає). «Та не тільки зовніш
ність приваблює в цій дівчині. Піс
ля закінчення десятирічки їй про
рочили велике’ майбутнє -- інсти
тут фізкультури або університет. 
Ще в сьомому класі з'явився пер
ший її вірш па шпальтах район
ної газети, а вона обрала профе
сію тваринника». (Пауза). Так, це 
подруга Марійчина.

СТЕПАН (радо). Тоді і в мене 
не артистка? (Швидко гортає газе
ти, читає). «Весна до Оксани при
ходить дуже рано, густо вкриває 
її обличчя ластовинням. І тоді во
на ніяковіє, аж соромиться, ніби 
говорить: «Повірте, я ж у цьому 
не винна — то весна!». А вона то
го й не знає, що оте ластовиння 
її робить у тисячу разів вродливі
шою, ніж найсучасніші і найефек
тивніші парфуми. Односельчани 
по-доброму жартують: цього року 
передбачається дорідний врожай. 
Погляньте на Оксану — ластозин- 
ня вдвічі більше, ніж минулого 
року». (Степан коментує). От всі 
ж у цій справі темні. Вважається,

мнет»
/ .♦» с

^Молоднй комунарі

що ластовиння — це так собі. Е, 
ні. (Мрійливо). Це все одно, що 
проліски, тільки що розкидані во
ни не в лісі, а на обличчі дівчини.

СТАНІСЛАВ. Бачу, дівчата вам 
сподобались. Тож дякуйте корес
понденту, як його там? (Схиляє
ться над газетою). Юрку Струми- 
лу, що він детально вник в мате
ріал і доніс до пас усі тонкощі. 
Преса — велика сила!

САШКО. От давайте і викличе
мо їх на змагання!

СТАНІСЛАВ. Я бачу, не все ии 
поперечитували до кінця. У кож
ної з них надій на корову складає 
більше чотирьох тисяч літрів МО

ГИ ГОЛОВКО

кораб-

історія,

ЛІРИЧНА КОМЕДІЯ 
лока, а ми ще на сьогодні доїль
ний апарат з космічним 
лем плутаємо.

МИШКО. Як показала 
на даному етапі розвитку не обо
в’язково країнам, в яких існує 
феодалізм, проходити стадію капі
талізму, деякі з них стають прямо 
на рейки соціалізму. Так і міг. ви
кличемо — і прямісінько з двох
тисячного на чотирьохтисячний 
рубіж вискочимо.

САШКО (з іронією). Пупа на
дірвеш. Скажеш гов, як переско
чиш.

СТАНІСЛАВ. Та не тільки на
дої нам треба збільшити, але й 
дорости до цих дівчат. Ось Ма
рійка — Мишко помітив тільки її 
красиве обличчя, а те, що в неї 
вдома бібліотека триста томів, що 
вона грає на скрипці — пропустив 
повз вуха. Отак ви зустрінетесь, і 
мова зайде про Паганіні...

МИШКО. Це хто, голова їхньо
го колгоспу? Мені не обов'язково 
знати його прізвище.

СТАНІСЛАВ. Це не голова кол
госпу, а відомий італійський скри
паль! Але якщо змагатися, то 
серйозно.

МИШКО (лірично, піднявши го
лову). Навіть більше, ніж серйоз
но. Давайте їм напишемо листа. 
(Пише). «Дорогі наші сусідоньки, 
пишуть вам хлопці-молодці».

СТАНІСЛАВ. Зрозумій, Мишко, 
таких листів після надрукування 
їх портретів в газеті, кожна з діз- 
чат отримала не менше сотні. У 
цьому закоханому морі потоне і 
наше офіційне послання. А все то

МАЛЬЧИШКИ
Мальчишка сел 

на подоконнике
С конфеткой мятной з кулаке 
И лредстазляет себя конником 
С блестящей саблею в руке, 

Губами сбор дудит 
фанфарно он 

И собирается в поход. 
И, вставив ноги между 

рамами, 
Командует себе: «Вперед».

И конь летит, ретив
к вздыбленный,

Воронезьку землю здавна називають пісенним прагм. 
Немало чудових музикантів, які відкрили світові дзвін
ку красу воронезьких пісень, виросло ил цій землі.

Широко відомий Державний Воронезький російський 
народний хор. Він створений більше тридцяти років 
тому? не раз представляв радянське мистецтво за кор
доном.

На фото: російський танок у виконанні танцювальної 
групи Державного Воронезького російського народно- 
Г0 Х°РУ' Фото О, НЕВЕЖИ НА.

АПН.

му, що початок вже дуже зали
цяльник.

САШКО. Станіслав каже прав
ду. Я гадаю, що треба написати 
просто. (Диктує). Дорогі дівчата! 
Ми, хлопці колгоспу «Промінь», 
створили механізований молодіж
ний колектив. Викликаємо вас на 
змагання. 1 все.

СТАНІСЛАВ. Це інша справа. 
(Пише, потім згортає папірець і 
вкладає в конверт, стави іь адре
су). А якщо осоромимось. Адже 
жоден з вас навіть літра молока 
не надоїв?

СТЕПАН (радо, г^хганцьовую- 
чи). '1л що? Не я буду, щоб на
ступної весни не перелічив ласто
виння еа обличчі Оксани.

САШКО (роздумуючи). А фігу
ра? Фігура в жінки — перший 
найважливіший елемент. От ви са
мі зважте, на що в першу чергу 
звертає увагу чоловік? На фігуру. 
Бо недарма в народі сказано: з 
лиця води не пить!

МИШКО. Оце ще мені «фігур
ний філософ». Уяви перед собою 
обличчя орангутанга, то ніяка фі
гура тут не врятує.

СТЕЇІА11. Що ж цс виходить? 
(Звертається до хлопців). Один 
завідуючий наш не охоплений зма
ганням.

МИШКО (жартома). Ох і теле
пень цей Степан, а ще ластовиння 
збирається лічити. Станіслав же 
тобі говорив: статті слід читати 
до кінця Тоді б дізнався, що за
відувачка на цій фермі Лілія Сур
ма. (Підморгуючи). Обмін досві
дом, особисті контакти, підбит
тя підсумків — все це лягає на 
плечі двох завідуючих. Зрозумів, 
який тягар? (Підморгує). От лише 
портрета пошкодував кореспон
дент.

СТЕПАН (сміючись). Тепер зро
зуміло!

СТАНІСЛАВ. Здається все. Пе
рерва — до обіду. Збираємось 
прямо в корівнику. (До Мишка). 
Прошу тільки — на рот зодягти 
марлеву пов’язку.

МИШКО. Навіщо? Я читав у га
зеті, що епідемія грішу повністю 
ліквідована.

'СТАНІСЛАВ. Справа не в гри
пові. Про тебе ж піклуюся. Коро
ви не переносять горілчаною за
паху.

МИШКО. За останніми медич
ними даними алкоголь в організмі 
тримається до п’ятнадцяти днів. 
Якщо врахувати, що я випив учо
ра, бідолахам-коровам доведе
ться мене терпіти із отакими «па
хощами» ще чотирнадцять. 1 скіль
ки неприємностей через оті горіл
чані пахощі! Куди тільки вчені 
дивляться. Космічні кораблі за
пускають, а щоб шкідливі запахи 
побороти — руки не доходять.

СТАНІСЛАВ. Тоді два тижні 
дозедеться ходити з марлевою 
пов’язкою.

-—’-З СШОр»-------------- -

ДОРОГИ 
ВЕДУТЬ 

до
ЛЮДЕЙ...

ДВАДЦЯТЬ п’ять днів 
гастролей Кіровоград

ського театру Імені М. Л. 
Кропивницького в шах
тарській Олександрії, в 
містах і селах Олександ
рійського та Петрівського 
районів промайнули, ніби 
один подих.

Прекрасна осіння пора 
розмаяла на польових до
рогах своє золото — ціле 
багатство барв. Дороги 
завше ведуть до людей« 
Мистецтво наше для тру
дящих — от і несемо ми 
його по цих сьогоденних 
золотавих дорогах від 
серця до серця людсько
го, віддаючи їм тепло по
чуттів наших, запал юное-« 
ті і жаринки добрих роз
думів про життєві пробле
ми сьогоднішнього і май
бутнього. ;

55 вистав, на яких побували 
близько ЗО тисяч глядачів, зі
грали ми в міських, сільських 
і колгоспних будинках куль
тури, Щиро радіємо з тоги, 
що наш театр своїм творчим 
звітом перший успішно від
крив чудове нове приміщення 
в місті Олександрії — Палац 
культури шахти «Світлопіль- 
ська».

Гастролі, присвячені на- 
ступнилл XXV з’їздові 
КПРС та XXV з'їздові Ком
партії України, ми розпо
чали виставою «Над голу
бим Дунаєм» І. Рачади, а 
вслід за нею трудівники 
Олександрійського і Пет
рівського районів подиви
лися спектаклі: «Майська 
ніч» М. Гоголя, «Катери
на» Т. Шевченка, «Лиха

Затемнения.

(Закінчення з наступному номері).

И косит глаз па ссдо.ча,
Л он в буденовке

задымленной 
Вбил шпоры в конские бока. 
И вновь рождается

сокрытое
В сердцах мальчишек 

тот полег...
Сегодня конь стучит 

копытами,
Л завтра — космос позовет.

Александр ЯСТРЕБ, 
пгт. Александровка.

доля» М. Старицького, а 
також вистави сучасного 
репертуару: «Схаменись, 
Христофоре» румунсько
го драматурга А. Варанти, 
«Остання інстанція» М. Ма- 
туковського та «Голубі 
олені» О. Коломійия. Юні 
глядачі з задоволенням 
сприйняли казку В. Губа
рева «Великий чарівник». 
Та, крім виступів на сцені, 
на нашому рахунку над
звичайно теплі творчі зу
стрічі з шахтарями шахти 
«Світлопільська», з учня
ми першої середньої шко
ли, студентами культосвіт
нього училища та колек- 
тиво/л народного театру 
міста Олександрії.

На прощання, в останній 
день, ми подарували олек- 
сандрійцям прем’єру, яку ко
лектив створив у досип» 
складних гастрольних умо
вах, — комічну оперу С. Гу- 
лака-Артсмовського «Запоро
жець за Дунаєм» в постанов
ці заслуженого діяча мис
тецтв У PCP 1. В. Казнадія і 
оформленні молодого худож- 
иика-постановпика В. М. Іва
нова. Ми хвилювались на 
прем'єрі — як сприймуть її 
глядачі, але теплота і добро
зичливість залу заяскріла бу
кетами осінніх квітів, які 
нам дарували на прощання 
жителі міста шахтарів.

Прагнення до вищих 
зразків виконавської май
стерності, творчі пошуки 
індивідуального, неповтор
ного обличчя на сцені, 
роздуми над жизотрепет- 
ністю проблем, які ста
вить перед колективом 
театру наше сьогоден
ня, — це далеко не поз
най перелік тем, що їх 
порушують у розмозах 
комсомольці, молоді ак- 
тори-кропивничани. Аджо 
нині — поїздка не менш 
відповідальна — продов
ження гастролей у місті- 
красені Світлозодську.

В, КОРОЛЕНКО, 
актор, секретар ком
сомольської організа
ції театру імені ГА. Л, 
Кропивпяцького.

Олександрія —> 
Світлозодськ, ''
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прохало пор

то мама буле

— Мамочко. я в «Казку» хочу, 
у мене вже нічого не болінь. - 
плаксивим голосом 
нооке дівча.

Світланка знала,
невблаганною. І оті два дні, про 
які вчора говорив лікар, все-таки 
доведеться посидіти вдома/ але...

— lie вередуй. Он тобі бабуся 
казки вдома розповідатиме, - го
лос у мами суворий.

Дівчинка любила бабусині каїки. 
Та все ж там, в садочку, вихователька 
Надія Іванівна розповідає їх цікавіше. 
І не тільки казки. Вона всс-всс знає: 
і про дош. і про сонце, і про рідне се
ло. А сьогодні їх група нову літерс 
вчнтнме. Потім віршики напам’ять 
розучуватимуть і пісеньку — скоро ж 
свято. А що малюватимуть сьогодні? 
Згадала все цс Світланка і знову за
тягла своєї:

— Мамо, я в - Казку» хочу..
Недаремно так хотіла сюди 

.Світланка. Дитячий садок «Казка» 
і справді — найцікавіше місце для 
дітвори, чиї батьки трудяться в 
колгоспі імені Шевченка Новомпр- 
городського району. Йдуть сюди 
з радістю малюки, з охотою при
водять їх батьки. Для тих. хто 
живе в сусідніх селах (господар
ство — одне з найбільших в райо
ні, об'єднує кілька сіл), правління 
колгоспу виділяє транспорт. 1 по
лите одна деталь того постійного 
піклування, яке виявляє колгосп І то дітей.

Павло Михайлович Лясснко, го 
.нова колгоспе, частий гість дитя
чого садка. Його знають тут — 
оці чорняві ії біляві Галинкп Ва
сильки, Мнколкн завжди радо бі
жать назустріч. І він добре знає

всі їх проблеми: скільки комплек
тів олівців не вистачає, які книжки 
ще треба купити, чи кожному ді
стався новий м’ячик.

— З чого розпочалася наша 
Казка»? — перепитує мене Павло 

Михайлович. — Мабуть, з дійснос
ті. А дійсність ця була не дуже 
привабливою: невелика хатина, де 
могло розміститися не більше 
тридцятії хлопчиків і дівчаток. Та 
й змови далекі від бажаних. Наш 
колгосп якраз об’єднався, госпо
дарств-) зросло. Вирішили спеціа
лізуватися на тваринництві. Збу
дували свипофабрику, зросло по
голів'я великої рогатої худоби 
І ось тут відчули нестачу робочих 
рук. І le скажеш, що в селах немає 
жп гелів, а от працювати не всі 
можуть. Причина проста: біль
шість жінок, які з охотою б пішли 
на ферму, ви.мупісні сидіти вдома, 
бо ж паш дитячий садок більше 
трьох десятків дітей прийняти 
не міг.

Тоді ії вирішили, що колгоспна 
будівельна бригада в першу чергу 
візьметься за спорудження дитя
чого садка. Працювали на совість, 
багато допомагали комсомольці 
села, влаштовували суботніїкп. 
І через рік малюки переселилися в 
нове світле приміщення.

З Лсбедиііського педучилища, що на 
Сумщині, прибуло двоє молодих сп<- 
ціалістін. Дітям сгало жити не тільки 
просторіше, а іі цікавіше. Молоді вихо
вательки Надія Іванівна Давидснко та 
Віра Тимофіївка Шевченко зуміли за
воювати дитячу прихильність. Батьки 
помітили, що діти все з більшою охо
тою йдуть до свого нового дому, тож

прихильників Домашнього. 
Незабаром виявилося, що 
бригаді колгоспу знову

поменшало 
вііхозаіііія. 
будівельній , 
знайдеться робота па території садка. 
Правління виділило кошти, і поряд з 
першою будівлею виросла ще одна, та
ка ж світла й простора. Зараз «Каз
ку» відвідують сто дітлахів.

Кілька місяців тому в ІІовомнр- 
городі відбулося засідання викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих, па якому розглядали 
питания про етап та заходи но по
ліпшенню роботи колгоспних ди
тячих дошкільних закладів та 
зміцнення їх матеріальної бази. 
Не солодко довелось декому з го
лів колгоспів. Так, за планом в 
селі ІІегроострів (колгосп «Украї
на») дитячий садок малії збудува
ти ще в 1973 році Але й до цих 
пір тільки п'ятнадцять дошкіль
нят .можуть ходити до колгоспно
го садка, що міститься в тісній 
хатині У колгоспі імені Чапаева 
збудували повий типовий садок, 
однак голова колгоспу зовсім 
.15.і£ про його обладнання.

— Не розумію таких керівників, 
Павло Михайлович іадумлнво креслить 
щось па папері, — Адже дбати пр > 
щасливе дитинство малят — паш пря
мий обов’язок. Звичайно, на цс потріб
но витрачати кошти. Тільки на облад
нання нашого садка, наприклад, ми 
витратили 9,3 тисячі карбованців. Зате 
в ньому для занять є іі наочні посібни
ки, і роздатковий матеріал, необхідна 
методична література. Для занять му
шкою — два піаніно. В результаті всі 
діти приходять до ніколи добре підго
товленими. А це особливо важливо те
пер. коли школи перейшли на нові про
грами. Цс — користь для дітей, ко
ристь, яку не можна вирахувати ні
якими цифрами.

не

Проте є в цієї проблеми ії інший 
аспект — економічний

Па молочнотоварній’фермі № 4 
трудиться Євгенія Іванівна Руда. 
Одна з передових доярок кол
госпу, вона за 9 місяців надоїла 
від кожної корови по 2695 кіло
грамів молока. Поспішаючи що
ранку на ферму, Євгенії Іванівні 
не потрібно турбуватись про донь
ку: маленьку гарно доглянуть в 
дптячомУ садку. З новпоіо .відда
чею сил працюють і доярки Раїса 
Данилівна Шестакова. Параска 
Василівна Бондаренко. Віра Сергі
ївна Ковтун та інші трудівниці. 
Зони спокійні за дітей. Отож і 
змогли добптея того, що їх мо
лочнотоварна вже надоїла моло
ка більше, аніж минулого року.

— Пам’ятаєте. — продовжує 
Павло Михайлович. — я розпові
дав. що спочатку не вистачало 
іірацівішків у тваринництві? Хоч 
тоді в нас господарство було ще 
пс велике — тільки 1.5. тисячі го
лів свиней. Зараз — 20 580. І ба
жаючих працювати на фермах 
вдосталь.

В центрі села Коробчппо — 
дзвінкоголоса весела «Казка». 
Люблять її дітлахи, звикли бать
ки І і равлінпя колгоспу не забу
ває про неї — піклується. Бо по
трібна вона всім — малюкам, ма
мам і татам, всьому колгоспові.

Н. ПАСТУШ ЕН КО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп ім. Шевченка
І Іовомиргородського району.

Турнірне 
табло

© ГАНДБОЛ. Три дні 
у Кіровограді проходила 
першість області з руч
ного м яча серед команд 
добровільних спортив
них товариств і відомств. 
Добре провели всі зу
стрічі гандболістки 
«Авангарду» і гандбо-1 
лісти «Спартака». Вони й 
вийшли переможцями 
турніру-

<1 КОСІ> у червні мій сип 
*■ підтбрав у лісопосадці 
ледь тепле -жовтороте сороче
ня. Спочатку ми заходилися 
шукати гніздо сорок-батьків. 
та даремно Тут. же вирішили' 
віднести невдаху додому. 
Пташеня влаштувалося в не 
великому ящику па балконі і. 
панившись досхочу води, по
чало голосно кричати, вима 
гаїочп їжі Майже весь день 
ми ловили .мух для нього 
Кожну комаху потрібно було 
пінцетом вкладати к самісінь
кі? горло. 4 воду по краплині 
давати піпеткою Наступного 
дня все почалося спочатку 
(добре, що був ще вихідний). 
Окрім комах, ми запропонува 
ли сороченяті свіже м’ясо, 
терті яблука з 
бу.їку в молоці 
і,се це зникало 
пою швидкістю.
невеликими перензтмн. ІІ ЙОГ" 
ненаситній утробі Але делі
катесом був голландський сир. 
обов'язково нарізаний довгас 
Т'мп тоненькими смужками 
Назвали нашого вихованця 
Чаиою за дуже кумедну ходу 

Через дванадцять днів со 
роченя вже бігало по кімнаті 
і нишпорило по всіх закутках 
А па двадцять восьмий — по
чало літати. З того часу пе
ребування Чапи в ко.муііаль- 
пііі і-ьартнрі стало ие.можлн 
гнім Великим та міцним дзьо
бом. неначе ножем, зрізала 
рідкісні квіти, що стояли па 
підвіконні, з • магнітофона ви
тягла і заплутала стрічку, 
розбила настінний термометр, 
похазяйнувала в книжковій 
шафі. Та найбільшого клопоту 
сорока завдавала сипові. То 
значок з колекції поцупить і 
сховає у хатні туфлі, то з-під 
рук потягне олівця, коли ма
лий малює, а то — злетить па 
голову і починає смикати за 
волосся чи за вуз» Віднести б

м’ясо, 
сухариками, 
та порічки 
з блискавич- 
звичапно. а

якось сумно

ЧАПА
ПАМ’ЯТАЄ
В С Е
птаха 
йшли, та 
що піп с 
вигамав.
Довелося переселити 
садок до батька п село, 
гдег.зі з жовторотого 
пяти Чана 
велику.та красиву сороку: бі
лі боки та живіт, на грудях 
чорний галстхк. ■ голова та 
спинка -- чорно фіолетові, а 
юшіїй хвіст вигравав зеле- 
і гм кольором. З кожним днем 
птах розвивав сг.ої «здібнос
ті»: почали зникати зі столу 
чайні ложечки, дрібні монети, 
а потім [ наручний годинник 
Всі ці речі відшукали у за
ростях ромашки, що росла па 
подвір’ї.

Одного вихідного дня ми 
всією сім’єю поїхали відпочи
вати до Дніпра. А коли 
вернулися, то довідались, що 
сорока кудись зникла.

— Після вашого від’їзду. — 
розповідав потім батько. — 
сорока цілісінький день літа
ла по садибі, зазираючи в 
кожну щілину. Навіть від сво
го улюбленого сиру підмови
лась. А наступного дня — 
зникла. Більше сороку ніхто 
и? бачив. І хоч вона завдава- 

клопоту, та

і шкода було: . поки 
сам не брав їжу — 

щоб його годували
Чану в 

Не- 
сороче 

перетворилася У

ПО'

руками юннатів
Нещодавно па обласній станції юних натуралістів відкри

лась виставка. її експонат» — незвичайних розмірів цукрові 
буряки, кукурудза, різноманітні овочі. Найбільше затримую
ться відвідувачі перед стендами, де розміщені «представпи- 
кг» врожаю югі.атів ІІовсстародубської ніколи Острівського 
району. Днмптрівської школи Уетииііського району. Добре 
потрудилися па своїх дослідницьких ділянках і школярі 
.;г. м’янського. 1 іои.імиргорсдського. Спітловодського. Ком- 
паніївськоо. Оиуфріївського районів. За складних погодиих 
умов цього літа юним натуралістам вдалося 
ві врожаї сільськогосподарських рсслші.

Кращі експонати будуть направлені на 
робіт юних натуралістів.

виростити чудо-

о БАСКЕТБОЛ. В Олек
сандрії протягом трьох- 
днів тривали поєдинки 
баскетболістів. Результа
ти цих змагань входять 
до заліку обласної спар
такіади команд міських 
Рад депутатів трудящих. 
На високому спортивно
му рівні провели всі 
матчі представники об
ласного центру. Важки
ми були поєдинки в ос
танній день, коли Кірово
граді зустрічалися з - 
олександрійцями. Чоло
віки виграли з рахунком 
102:64. Дівчатам з Кіро
вограда також дісталася 
перемога — 78:52. За 
команду дівчат грали 
вихованці Кіровоград
ської ДЮСШ № 1 мі
ського відділу народної 
освіти, яких тренує Лео
нід Вазовський. Місця 
розподілилися так: пер
ше — за кдлективом кі« 
ровоградців, друге зай
няли олександрійські 
баскетболісти і баскет
болістки, третє — за зна- 
м’янцями.
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Кращі 
поставку

республіканську

НЕ

На призбез неї
Поступово про Чану ' почали 
забувати, тільки па '.згадку 

.залишилося кілька фотознім
ків. що я встиг зробити.

А не так давцо у наше вік
но хтось постукав.

— Заходьте, будь ласка. — 
сказав я машинально, 
розсміялися Як же ми 
вражені, 
у ВІКНО 
рока.»
- Це 

иув сич 
ку. голосно покликав: - 
на! Чана! Пди-по сюди!

Сорока кумедно «прочани- 
ла» на стіл перекинувшії 
чашку з молоком, сіла па ша
фу біля' годинника. До рук 
вона не давалася, але з задо
воленням їла все. чим її при
гощали Відірвавши шматок 
шпалер і звалившії па підло
гу вазу з гвоздиками, злетіла 
па пастіпріпї світильник і. ні
би нічого не скоїлося, почала 
спокійно чистити пір’ячко.
'Так — це була наша стара 

знайома Чапа За два місяці 
мандрівок вона майже не змі
нилася — .тільки стала 
більшою нахабою ІДр 
свідчила її поведінка: 
прикрощів, які вона 
завдала. Чапа двічі боляче 
вдарила мене дзьобом по руці 
і так же боляче смикнула си
па за чуба Довелося вистави
ти її па балкон, до вона ще 
довго стрибала і певдоволено 
стр'екотЕта

Цікаво. як зпаґішла сорока 
серед тисяч вікон 
верхових будинків 
якнч живуть люди, 
тувалн її ще піаиіеням? 
же пройшло з того часу 
же три місяці Та й свій 
іпііії політ па полі 
'робила далеко від 
будинку Природа 
вражає і привлбліш 
таємницями

М. ЛИТВИ но в. 
краєзнавець.

Є го рова

коли побачили, 
стукала пьобом

пап а Manat — вигук- 
і. відкривши кватнр- 

Ча-

ЛИП НАСТРИГ.

ФОТО АВТОРА.

516050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36.
1 елефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів ; масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

БК ОІІЮ, Індекс 61197,

ЙЕРДД

ПЛАТИТИ
на

1976 ювм2

блгатопо- 
те. 
що

сорока 
пятого 
запис ди
С1.ОЇМИ

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

на 
Ра-

Ці традиційні поєдин
ки знову були масовими. 
140 школярів Ленінсько
го району м. Кіровогра
да взяли участь у легко
атлетичній естафеті 
приз пам’яті Героя
дянського Союзу О. С. 
Єгорова. Коли змагалися 
учні середніх шкіл, пер
шим фінішував учень 
СШ № 5 Станіслав По- 
ляков. Його команда і 
стала першим призером. 
А серед колективів 
восьмирічок перемогли 
спортсмени школи № 8.

Л. КОРОТКОВ, 
голова районного 
спор тколгі тету.

Людо! Знайди Ііадіііку Баглай з девято
го. Толю Кася.ченка з десятого класу і після 
уроків зайдіть до мене у піонерську кімнату,— 
івсрпуласі стар па піопервожата до Людмили 
Оііпіцсііко

А коли іібрались групкомсорги. Наталка 
Ж< икона розпої іла їм про значення веред
ії іагіюі кампанії, пояснила, що і як робити. 
■Іі'и УСПІШНО її провести

V .8 класі за цю справу взялися Лила Они
щенко. у дев’ятому — Надя Баглай, у 10 — 
Толя Касяиепко.

Щодня Жуйкова брала дані про хід перед
плати. збирала гроші за пііписаііі видання, 
оформ тяла абонементи.

— Мн поставили своїм завданням, — діли
ться досвідом старша піопервожата, — провес
ти передплату так. щоб кожен комсомолець 
отінім їв г.і.зугу і журнал.

Люда продовжує’
— Серед видань, які отримуватимуть учні у 

наступному році- 50 примірників газети «ГІно-

ЩО Ч ТІ ТА ПІ М У ТИ 
У КЛАСІ?.. 

порская правда». 122 примірники глз’сти «Зір* 
ка>, ЗІ —• «Юный ленинец» Є ■ Комсомола? 
ская правда» і «Молодь .України». «Комсо; 
мольское знамя», журнали «Молодой комму
нист». - Райок» та інші. Сімдесят один учені’ 
чигатиме свою обласну мпло.іід ну газету 
«Молодий комунар».

Протягом вересня серед школярів Користіп- 
ськоі середньої ІНКОЛИ було розповсюджено 
318 примірників газет і журналів. Показник 
справді непоганий бо пін майже такий,-кот« 
рий був вже на січень цього року. Це — ре- 
іульзат сумлінної праці старшої піоі-срвожа* 
тої Наталки Жуйкопої. всіх, хто займався 
переди латок) газет і жуонапів

В. САРЖЕВСЬКИЙ»
О.'і е ке а 11 д р і й е ь к 11 іі район.

’-■г-з

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кироиотрадекого обкома 

ЛКСМУ; г. Кнрової ряд.

Друкарня ім Г. М. Диміпрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової горіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки. 2.

ПОГОДА
Вдень 2! жонтіГя по геріпорії області і м Кіроіуи рада пс« 

рс.і.бач.їсться хмарна з іірояспепнямії негода місцями пене- 
ликиі' з чи по місту без істотних шіадіп ринком місцями 
туман Вітер півдепікі-східниіі 5—9 метрів на секенду. Тем
пература повітря ПО області 10—15. по місту 13—15 градусів 
тепла За дапимн Українського бк ро і.огодп 22—23 жсатпя 
передбачається хмарна з проясненнями погода. місцями 
дощ. туман. Вітер півдеііно-східпиіі 5—10 мстріп і а секунду. 
Температура попітрн вночі Г,-||. вдень І0--І15 - рлдусіп вінце 
нуля. її.
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