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КВІТНУТЬ ЛІЛІЇ
Першою серед молодих тваринниць Кіро- 

воградіцини виконала особисту п ятирічку по 
виробництву молока доярка колгоспу «Пер
ше травня» Маловисківського району комсо
молка Надія Максименко.

ГПЕРшаїиїліінка-)

ШКОЛЯРІ 
НА ЖНИВАХ

Це справді символічно: у Міжна
родний рік дитини з особливим ен
тузіазмом школярі допомагають хлі
боробам збирати урожай зернс-т.их, 
заготовляти норми для громадського 
тваринництва, господарюють на фер
мах. Склавши екзамени за восьмий 
клас, учень Велииотроянівської се
редньої школи Ульяновського райо
ну Сергій Поліщук, як і інші кого од
нокашники, на другий же день зай
няв епос відповідальне місце в 
строю жниварів колгоспу: . став по
мічником комбайнера — свого бать- 
ка Петра Васильовича. Четвертий рік 
підряд жиивуїо-ь упарі Володимир 
та Віктор Ільченки з колгоспу імені 
Леніна Новомиргородського району 

■— батько і син — досвідчений меха
нізатор і вчорашнім випускник деся
тирічки.

Таких прикладів багато. Пон.-д ві
сімнадцять тисяч школярів Кірово- 
градщичн у ці дні допомагають стар
ілим успішно загершувати четвертий 
рік п'ятирічки. Тільки так — у пса- 
ці — зростає і утверджується люди
на. знаходить своє місие в житті. Це — 
моральна норма кожного члена на-’ 
їлогс суспільства. І як прекрасно, що 
діти — майбутнє Країни Рад — свог. 
розуміння цього показують на ділі. У 
таборах праиі і відпочинку (їх в об
ласті майже 250), п учнівських вироб
ничих бригадах, а то й просто — на
пару з батьками — еони вчаться пе
ремагати труднощі, опановують ази 
дорослого діла, вчаться комунізму.

Своя щасливе дитинство, усі 
хлопчики і дівчатка бачать у своїй 
причетності до справ старшого поко
ління. у вірності ідеалам батьків і ді
дів. Ось чому так зрозуміло й просто 
від імені своїх подруг сказала голові 
колгоспу імені Леніна Дслинсьчого 
району випускниця місцевої школи 
Тетяна Осипова:

— У пітні канікули будемо працю
вати на фермах.

Вісімдесят школярів того дня 
об’єдналися б кілька загонів юних 
тваринників І не тільки стали поміч
ницями своїх мам, а й взялися са
мостійно доглядати тварин.

Особливо чисельний загін шкільної 
колоді зайнятий сьогодні на жнивах. 
Праї неннп дітей вирощувати І збира
ти хліб мас своє глибоке соціальне 
коріння. Згадаймо «Цілину* Леоніда 
Ілліча Брєжнєва: «Особл^пе, трепетне, 
святе ставлення до хліба властиве 
громадянам країни з колоссям у гер
бі*. І треба тільки бачити, з якою 
ранністю і дбайливістю діти .трудя
ться на токах і поруч батьків на ком
байнах, чатують народне добро від 
випадкових пожеж і контролюють 
якість його транспортування. Як же 
багато можна навести сьогодні при
кладів справді господарського став
лення хпопчинів і дівчаток до справи, 
виног-х'вати яку вони взя-іися добро- 
віль но!

Є у цій справі одна важлива де
таль: жнива для дітей — це не корот
кочасна і не випадкова кампанія, ко
ли хоч на певний період можна стати 
дорослим, а глибоко усвідомлена не
обхідність зібрати все, що вирощено і 
їхніми, школярів, руками. Адже тися
чі учнів шкіл щороку ведуть боротьбу 
з бур’янами і шкідниками сільсько
господарських культур на колгосп
них полгх, орють, сіють І жнуть на 
шкільних ділянках і тих, які закріп
лено за школярами колгоспом. Тим-Ю 
й дорога так для них кожна зернина 
вирощеного врожаю. До того ж, діти 
пам'ятають:

ЯКЩО з КОЖНОГО КВАДРАТНО
ГО МЕТРА ХЛІБНОГО ПОЛЯ КРАЇНИ 
ПІДНЯТИ. ОДИН ЗАГУБЛЕНИЙ КО
ЛОСОК —• ДО ВРОЖАЮ БАТЬКІВ
ЩИНИ МОЖНА ДОБАВИТИ 1 МІЛЬ
ЙОН 300 ТИСЯЧ ТОНН ЗЕРНА.

ХРОНІКА

ОЛЕКСАНДРІЯ. Пер- _ 
шість серед 23-Х КОМСО

МОЛЬСЬКО - молодіжних 
екіпажів, які працюють 
на жнивних ланах рано
ву, утримують Володи- 
міір Сішайко та Володи
мир Коровник з колгос
пу імені Фруп?е. «Ни
вою» вони намолотили 
3725 центнерів зерні. 
Ненабагато віасгае від 
лідера комбайновий екі
паж Миколи Гонтзрюка 
з радгоспу «1І|ррів- 
СЬКІІЙ».

Молодь району успіш
но застосовує іпатов- 
ськнії метод. Пою впро-г 
наджено у трьох спеці
ально створених ■збн- 
ра чьііо-трапспортних за
гонах.

ОНУФРІЇВНА. Серед 
молодих жниварів райо
ну попереду — екіпаж 
Олександра Скорика з 
колгоспу імені Комійтер- 
ва. Незважаючи па 
примхливу погоду, ? він 
намолотив чотири з по
ловшою тисячі центне
рі» зерна.

'Гаку ж кількість хлі
ба автомобілем ГАЗ-53 
перевіз на-тік із полів 
колгоспу «Україна» Ми
кола Волоконнії.

ЗВЕРНЕННЯ
бійців студентського будівель
ного загону «Моноліт» Кірово
градського інституту сільсько
господарського машинобуду
вання до всіх учасників третьо
го трудового семестру області.

Ми, бійці студентського будівельного 
загону «Моноліт», на загальних зборах 
загону прийняли рішення: участь у зби
ранні врожаю, заготівлі сільськогоспо
дарських продуктів і кормів вважати 
справою і почесним обов’язком кожно
го комсомольця.

Будуючи санпропускник і силососхо
вище в колгоспі «іскра» Нояоуираїн- 
ського району, зобов'язуємось відпра
цювати в неробочий час 300 людино- 
годин на заготівлі юрміа для громад
ського тваринництва і заскиртувати со
лому з площі 120 гектарів, заготовити 
40 тонн сіна.

Заклинаємо всіх бійців обласного бу
дівельного загону підтримати паш по
чин, зважити сеої можливості і зробити 
гідний внесок на зб-'аині врожаю і за
готівлі кормів у четвер тому році п’яти
річки. Відзначимо 60-річний ювілей ком
сомолу України, 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна новими трудо
вими успіхами.

Будемо вчитися і працювати по-леніи 
ському, по-комун.*стмчному!

Випереджений—півтора року
Всього третій рік працює плавильни

ком у нашому цеху комсомолец» Валерій 
Вихоре». І весь цей час хлопець учився. 
Читав спеціальну літературу, переймав 
досвід у суперників по змаганню. На- 
кчаїшя. професійна допитливість допо
могла йому риолЬдітп вмінням скорочу
вати строки ОСВОіІііІЯ випуску пової 
продукції. Валерії? перейшов ьа розши
рену зону обслуговування: замість трьох 
працює коле п’яти печей.

В. ШИРОКОРЯА

І ЕНЬ.ЯКИЙ ТОВАРИШ РАЙКОМ

ПОТІМ ЗГАДУЮТЬ

...Дівчата не па жарі 
захвилювались; а рангом 
до нього дня не встигнуть 
розквітнути улюблені На
дею оранжеві лілії. Закін
чивши справи, груиком- 
сорг ферми Валентина 
Єпішева підійшла до облі- 
ковия-лабораптки Ксені 
Ба її) макової:

— Давзіі прикинемо, 
скільки ще потрібно Наді 
для виконання особистої 
п’ятирічки?

— За планом п’яти ро
ків вона повніша одержа
ти 2828 центнерів моло
ка, — заглянувши до зо
шита, сказала Ксеня. — А 
має вже 2820 Надоює ни
ні по 17 кілограмів від 
корови.

— Значить, залишилось 
менше трьох днів, — під
сумувала Єпішева.

Квіти розпустились, як 
па замовлення, ранком 
третього дня. У червоному 
кутку буднику тварпшш- 
нів Надії пов’язали чер
вону стрічку переможця 
змагання і піднесли вели
чезний букет її улюблених 
лілій.

Надія Максименко — 
визнаний майстер тварип- 
шштва. Торік вона на
доїла на кожну корову 
своєї групи по 5380 кіло
грамі» молока і вийшла, 
пепсможнішею серед мо
лодих доярок області її 
унарна нплця відзначена 
овдеиом «Трудової слави». 
На неї оівьяються у зма
ганні усі дванадцять чле
нів к о м ео м о л ьс І ко - м ол о - 
діжного колективу Ферми.

Па початку року па 
комсомольських зборах 
дівчата ниріиіпли бороти
ся за одержання п’яти ти
сяч кілограмів молока під 
корови. Валя 
групкомелпг, 
толі подруг 
змагашія за 
особистих І 
планів по рнпобпиптр.у мо
лока по ИО-Ї річпппі з 
дня народження В. I. Лс- 
_иіна. а ферму до цієї зна
менної дати зробити 
зрачковою

Молоді ептузіастп гаря
че взялися за здійснення 
наміченого. Разом з гру
пою спеціалісті» побували 
у Львівській облает*, вп- 
в’їили там досвід поточ
но-цехової системи утри
мання худоби і вчробпп-

молоко Потім 
сіли за 

щоб

ДЇи-
парги: для 
впронадпти 
технологію.

Єпііиева. 
закликала 

Розгорнути 
ТШКСИПІШЯ 

п’я гирічппх

птна 
мата 
того, 
прогресивку 
потрібні міцні знання.

— Усі дівчата постяпи- 
лнея до нової справ» з по
чуттям відповідальності і 
розуміння її важливос
ті, — розповідає 
пік ферм» О. В. Ховря- 
інук. — Власне, 
ферму па ног» поставил». 
Раніше річний »здій 2300 
кілограмів тут вважався 
рекордним, а нині не по
казник півріччя у бага
тьох Відбираючи молод
няк від кращих корів, ми 
комплектували групи пер
вісток, які потім переда
вали окремим доярка» 
І так група за групою. Те
пер, коли в усіх групах 
високопродуктивна худо
ба, а середній надій стано
вить 3500 кілограмів на 
рік, дальше піднесеній) ва
лових надоїв забезпечить 
поточно-цехова система.

Багато встигли зробити 
комсомолки і для поліп- 
шсішя сапітіїрної культу
ри, благоустрою тварин 
нпцького містечка Вста
новили холодильне об
ладнання. налагодили ро
боту лабораторії. Вся 
продукція тепер охолод
жується, очищається на 
місці і реалізується лише 
•кріпим сортом. У тому, 
то колгосп інші успішно 
завершив чотирирічне зав
дання по виробництву і 
продажу молока, — ваго
ма заслуга .^толоднх доя
рок

...За аркою між високих 
дерев пломеніє полотив- 
ще з написом: «Тут пра
цює колектив комуністич
ної пилці імені XXII з’їзду 
ЛКСМУ» Поруч потопає 
в зелені будинок тварин
ників з навчальним кла
сом. профілакторієм, кабі
нетами. спеціалістів.
чата посадили і 
ялинки, розбили клумби. 
І Ісзабаром тут 
ТЬСЯ бутони і 
подруг Малі
ко — Валі Єпішееої і Ві
ри Лппкіпої, ямі найближ
чими тижнями завершать 
особисті п’ятирічки.

Л. МАЛИНОВСЬКА, 
громадський корес
пондент <• Молодого 
комунара».

зоотех-

еси» в

. Дів- 
моладі

розкрию- 
КВІТІВ Для 
Макспмен-

1, Райком — 
гаряча лінія
У Володимира Корінного таке 

превило: якщо вже приїхав у 
колгосп, то затримується тут не 
на одну-дві години, а на цілий 
день. Щоб з'ясувати все в робо
ті комсомольської організації, 
виявити упущення, допомогти їх 
усунути. Треба — ще на одну 
добу залишається. Але тепер, у 
жнивну пору, графік відряджень 
завідуючого відділом комсо
мольських організацій райкому 
ЛКСМУ дещо відкоригований. 
Володимир Корінний ще й за
ступник начальника районного 
комсомольського штабу «Жни- 
ва-79». І він по два—-'три рази 
повертається з села в Ульянов
ку — райкомівською автомаши
ною, попутнім транспортом, 
маршрутним автобусом. Бо тре
тину робочого часу, як каже 
перший секретар райкому Лідія 
Солтик, йому таки доводишся 
займатись «кабінетною» робо
тою. Але це не значить, що Ко
рінний зайнятий справами тіль- 
ни від 9 години ранку до 18 го
дини вечора. Для райкомівсько
го працівника такий регламент 
не підходить.

Ось і тепер Володимир повер

нувся з Великих Троянів в обід
ню пору, а виїжджав туди вчора 
ввечері. Одразу розгортає ве
ликий альбом, у який вкладено 
великі аркуші паперу — то своє
рідний екран діяльності всіх 
жниварів району. Шкала на нож
не господарство. Корінний зби
рає рапорти, що поступили з 
усіх комсомольських організа
цій, перегортає свій записник і 
робить цифрові позначки.

•— Ви тільки подивіться, — ка
же він. — В колгоспах імені 
Шевченка, імені Леніна, «Ук
раїна» на перших гектарах зібра
ли більше 30 центнерів пшениці 
на круг. У колгоспі імені Фрун
зе — ячмінь дає за сорок.

Та передусім його цікавить, 
як жнивують молоді комбайне
ри. Що там у Миколи Лихенка, 
який торік був першим не лише 
в колгоспі імені Орджонікідзе, 
айв районі? На збиранні горо
ху виконував по півтори норми. 
І раптом — лічені гектари.

Телефонує в райсільгосптехні- 
ку, секретареві комітету комсо
молу Валерію Денисюку, який 
очолює тут комсомольсько-мо
лодіжний ремонтний загін:
— Що там у Иам яному Броді? 

ЧП якесь?

^Закінчення на 2-Й стор.}.

Першу продукцію видав майже три місяці тому Кі
ровоградський чавуноливарний завод. Нині всі ко
лективи діючих технологічних ліній, дільниць успіш- 

справляються із своїм завданням.
на Кіровоградському чавуноливарному працюють 

■ основному молоді. Добрими справами зустрічає про
фесійне свято бригада заливникін метату У форми 
Миколи Кочубєя. (Представників цього нолектнву — 
Віктора БОЙКА і Володимира ОНИЩЄНКА — ви бачите 
бр~ от°)’ Робота тут виконується на совість, <Н:з 

фото В. ГРИБА.



______  2 епюр. ........—----------------------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР" —

ДЕНЬ, ЯКИЙ ПОТІМ
З Г А ДУЮТЬ

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.].

_  Поки що тривожних сигналів 
но отримували. Всі летучки напо
готові, деякі відправили вже в по
ле — чергують. Ось підбираю за
пасні частини, на які були подані 
заявки. Зранку був дощ, комбай
ни поки що сюять.

І тоді Володимир Корінний 
зв’язується з районним Будинком 
культури — має знати, чи виїхала 
з село художня агітбригада.

Корінному відповіли: крім
бригади РБК, перед колгоспника
ми вже виступили 11 агітбригад із 
сільських клубів. А всього таких 
колективів 16. З ними — 43 політ- 
інформатори, 29 молодих лек
торів.

І знову телефонує Денисюку:
— Гадаю, ремонтникам у першу 

,«ергу слід побувати там, де на 
комбайн найбільше навантаження. 
Горьківчанам, наприклад, легше. 
Тут ТІЛЬКИ комсомольсько-моло
діжних агрегатів 8. кожен має 
впоратись на 89 — 100 гектарах. А 
котім — до сусідів, а може, й в ін
ший район...

Робить помітку проти граф «Кос
ти якості», «Штаби КП>, які діють 
'в кожному господарстві. Особли
вих порушень не зареєстровано. 
Ллє упущення попереджено за
вчасно — у двох колгоспах ще пе
ред початком жнив «прожекторис
ти» ■ зажадали відремонтувати 
грунтові шляхи...
; Володимир згортає папери. Ко
му знову треба їхати в колгосп. 
Вирішив зібрати «прожектористів- 
І перевірити, як заготовляються 
пожнивні рештки. Бо про корми 
для худоби турбота мас бути ие 
меншою. ЯС про хліб.

—. Я па хлібоприймальний 
пункт, — доповідає Лідії Сеп
тик. — А звідти — па першу-лпі- 
Піу автомашину, яка транспортує 
г?ерно. І — в колгосп. Повсрии’-я 
ввечері. Таблиця показників кож
ного молодіжного агрегата складе
на. Хай дівчата приймають теле
фонограми.

Він перекинув через плече до
щовика і вийшов з кабінету. Він 
поспішав до молодих жниварів...

2. Неспокій, 
який загартовує

Чекали люди дощу. А він заба
рився. І земля втрачала сили, не 
змогла наділити щедрістю кожен 
колосок. Хоч хлібороб усе робив, 
аби виплекати його. Тепер, коли 
іреба йти на укіс, раптом задо
щило. Якби хоч злива, а то так— 
поморосить, протягне холодком 
та й вияснюється. А через дві— 
три години знову хмариться. Для 
женця це — як бійцеві довге че
кання бою. Все ж готове. Тільки б 
висохли стебла, можна не зупиня
ти комбайни цілу добу. Тільки 6 
Дібрати все, що є тут — і зерно, і 
солому. Бо цьогорічне жниво до
рога, ЯІС ніколи.

Петро Васильович Поліщук —

один з найдосвідченіших комбай
нерів у колгоспі імені Горького. 
Третій день вирулює свого СК-5 
у загінку, але доводиться зупиня
ти, не виконавши змінної норми. 
Його п’ятнадцятирічний Сергій, 
вчорашній восьмикласник, котрий 
тепер став у батька помічником, 
бачить, як мліє серце хлібороба. 
Петро Васильович крокує навколо 
степової агітбесідки і раз-по-раз 
поглядає на небо. Раптом сідає 
на лаву, бере в руки жмут трави 
і починає крутити з неї перевес
ло — так звикли руки. Щось ро
бити. А їм заважає якась невідо
ма сила.

За кілька кроків від бесідки си
діли під розлогим кленом десяти
класники Вайерій Гаврилюк та Гри
горій Юрченко, які теж тепер у 
ролі помічників комбайнерів. Он 
і Олександр Ілліч Лиснюк зі сво
їм Ігорем про щось спере
чаються.

Сергій наближається до них і 
чує:

— Це ще, сину, не катастрофа. 
У сорокові роки все село рятува
ло урожай. У поле ще перед схо
дом сонця йшли жінки, чоловіки і 
такі хлопці, як ти. Першокласники 
йшли, щоб визбирати колоски.

— Е, — мружить очі Ігор. — Те- ’ 
пер техніка дає рекорди.

— Помиляєшся! Без людини не 
обійтись. На війні без мудрої сп і- 
датської Голови кожна гармата бу
ка гірша палиці.

Олександр Ілліч, як і решта його 
ровесників, що тепер жнивують Із 
сипами, далекий від думки, щоб 
Ігор неодмінно став механізато
ром. Хан спробує, хай звикають 
руки до діла доброго. Вийде толк 
— хай вчиться далі, хай залишає
ться тут. з ним. Назавжди.

Ігор своє:
— А якщо мати диплом інжене

ра, то можна сідати за штурвал?
— Невдовзі будуть такі зби

ральні машини, які підкоряться 
тільки тим, хто матиме інститут
ські дипломи.

— Може. Та ДЯДЬКО Петро й ті 
машини поведе. Вій кожну гайку 
иавмопацки знайде. Поночі відре
гулює.

— Петро Васильович і літака то
бі запустить, якби він зараз міг 
косити.

Ігор сміється. Він знає, що і 
батько його такий. І всі оті кре
мезні вмільці, які тепер пережи
вають, проймаються болем за вро
жай...

Враз сонце розкраяло хмари, 
>люпнуло струменем тепла на 
поле. Бувалі механізатори руши
ли до агрегатів. Першими бігли 
до зегінок їхні сини — Валерій 
І ёврилюк, Ігор Лиснюк, Сергій 
Поліщук. Вісім комсомольсько- 
молодіжних агрегатів невдовзі 
рушили клином. А за ними авто
машини. Степ ожив, сповнився го
моном і гуркотом. Великстроянів- 
ці продовжували наступ..,

3. Не заради рекорду
Лідія Солтик, не дочекавшись з 

колгоспу Володимира Корінного, 
сама заповнювала екран соціаліс
тичного змагання молодих жен
ців. їй хотілося знати, як працю
ють всі 889 юнаків та дівчат, що 
вийшли на жнивне поле, на токи. 
Але перші цифри, проставлені на 
викреслених графах, не могли 
дати точного уявлення навіть 
про роботу 25 комсомольсько- 
молодіжних збиральних агрегатів. 
За неповний робочий день вико
нав норму Микола Лихенко з кол
госпу імені Орджонікідзе, три 
години пропрацював у степу агре
гат Андрія Драчука з колгоспу 
імені Горького — вже є майже 
півнорми. Та знову перешкодив 
дощ. Добрий укіс у Микола Граб- 
чака та Івана Кулика, які жниву
ють у колгоспі імені Шевченка^. 
Але як з’ясувати, хто з них пра
цював найкраще? Кожен агре
гат — у різних умозах: урожай
ність різна, поле на поле не схо
ліє, та й марки комбайнів не одна
кові.
■' — А що як підсумувати, скільки 
годин працював кожен# з них'спо
чатку жнив? — раптом канте пер
ший секретар райкому комсомо
лу. — Бо день — цс ще не зміна. 
Одні до ооіду косй.Ін, ПІШІ ЦЙІ під 
вечір почали. Наш внмікл треба 
вручити найбільш достриному. То 
давайте підрахуємо- зважимо." пе
ревіримо.

І наприкінці дня і.нсг.у засідав 
штаб «Ліиива-7У». Кожен мав", кон
кретне доручення. Всі виїжджали 
в колгоспи. На ранок треба 'були 

: знати чітку картину наступу па 
всіх «плацдармах»-.

Лідія Солтіік так і нагадуиа.т е
-- Не шукайте тих,'хто робить 

рекордні намолоти. А таких, які 
віддали всього себе для справи. 
Щоо совісно. Як справжні господа
рі. Сорокацеитіїср.иііі урожай яч
меню в лрзуваї Ців -- це ще не ре
корд. Будуть і кращі площі, бу
дуть і трохи бідніші. Але як воин 
зібрані? Прийнята площа спеці
альною контрольною групою — то 
н можна робити вимір. Оіоді а 
вручимо вимпел.

...А під вечір Корінний телефо
нував у райком своєму «диспетче
ру» про контрольні цифри дощо
вого дня. Першого секретаря вже 
не було тут — поїхала з поле. Во
лодимир просив записати таке; 
«У колгоспі «Україна» Володимир 
Смерецьчий на 25 гектарах намо
лотив 371 центнер ранніх зерно
вих, Микола Лихенко (колгосп 
імені Орджонікідзе) має 1078 
центнерів зерна, в Івана Петрука 
з колгоспу імені Богдана Хмель
ницького — 844. Кожен з них пра
цював без простоїв у погожу го
дину, йшоз з випередженням нор
ми. Якість роботи — відмінна...»

Якість роботи відмінна — це го
ловна. Звідси й вимір рекорду...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Ульяновський район.

Глибоке вивчення рево
люційної теорії, фор?лу- 
вання справді наукового 
світогляду, класового, по
літичного підходу до всіх 
суспільних явищ складає 
основу ленінських прин
ципів виховання підрос
таючого покоління. «Дер
жава... сильна тоді, коли 
маси асе знають, про все 
можуть судити і йдуть на 
есе свідомо», — підкрес
лював Володимир Ілліч 
Ленін.

50 років тому на VI Все
союзній
ВЛКСМ обговорювались 
питання 
логічної роботи в комсо
молі. Конференція закли
кала комсомольські орга
нізації повести рішучу 
боротьбу проти буржу
азної ідеології, посилити 
роботу по класовому, со
ціалістичному 
молоді.

У зверненні 
комсомольців, 
молоді СРСР», 
му VI Всесоюзною

ВЛКСМ

конференції

посилення ідео-

вихованню

«До всіх 
до всієї 

прийнято- 
кон- 

ференцією ВЛКСМ у 
червчі 1929 року, говори
лось: «В наш час не може 
бути комсомольця, що не 
вивчив чи не вивчає лені
нізм». З цією метою було 
оголошено Всесоюзний

похід за вивчення рево
люційної теорії.

1929 рік увійшов и істо
рію Радянської держави 
як рік великого перелому 
на всіх фронтах соціаліс
тичного будівництва. У 
промисловості намітився 
значний ріст продуктив
ності праці. В сільському 
господарстві основні маси 
селянства стали па шлях, 
колективного господарю
вання.

Величезне значення для 
просування Радянського 
Союзу по шляху будівнії- 
цтаа соціалізму мали ви
криття та ідейно-організа
ційний розгром партією 
антилопі нськнх опозицій
них угруповань: троцьшс- 
тів-зінов’евціи, правих ка
пітулянтів і шіціопа.ч- 
УХІІ.ІЬПИКІВ.

Великі дЬсягіїоііня на
родного господарства кра
їни, особливо в галузі ін
дустріалізації, дальше 
зміцнення союзу робітни
чого класу з селянством 
створили необхідні умови 
для підготовки наступу со
ціалізму по всьому фрон
ту. для викорінення остан
ніх позицій капіталізму. 
Все це відбилось 1 на ду
ховному житті суспільства. 
Партією ставилось завдан
ня виховання нової люди
ни. громадянина соціаліс
тичного суспільства.

Під керівництвом партії 
і за безпосередньою учас
тю комуністів Ленінський 
комсомол проводив вели
чезну роботу по комуніс
тичному вихованню моло
дого покоління на основі
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ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

Байдужість чи... 
безвідповідальність

Цс сталося епскотпого 
жнивного дня ііа полі, де 
лежали золотисті валки 
скошеної пшениці. На те
риторії колгоспу «Ленін
ський путь» Долипського 
району 29 червня виникла 
пожежа. І тільки завдя
чуючи своєчасним і опе
ративним діям колгоспни
ків, хлібний масив па 48 
гектарах був урятований. 
Вогонь устиг «зібрані» 
лише 0,28 гектара.

Випадковість?' Не зов
сім. Про тс, що тут охо
рона жнивного поля не 
організована (не було по
переджуючих аншлагів і 
табличок, залишались не 
перекритими дороги і 
стежки, що перегинають 
ноля), чудово знав голова 
колгоспу 1. К. Косепко. 
1 все ж залишив ці «дріб
ні» недогляди поза ува
гою.

До речі, цього ж дня в 
колгоспі імені Ваіутіна 
Устипіаського району від 
тертя бітера об корпус 
машини загорівся ком
байн СК-5. У крп гірший 
момент комбайнер Мг. О.

Чопенкс не розгубився і 
вивіз палаючий агрегат із 
загінки, врятувавши хліб
ини масив.

На жаль, доводиться 
констатувати досить не- 
приємні факти байдужо
го, а точніше, безвідпові
дального ставлення окре
мих керівні.КІВ КОЛГОСПНІ! 
радгоспів області до про
типожежної профілактики 
на жнивних полях. Ска
жімо, в Олександрійсько
му, 1 (сірійському, Долип- 
ському, Маловисківському 
і Олександрійському ра
йонах в деяких колгоспах 
хлібні лани своєчасно не 
прокошуються, не проорю
ються.

І в деяких інших госпо
дарствах області місця 
зберігання зерна нового 
врожаю не обладнані за
собами пожежогасіння, 
запас води на випадок по
жежі відсутній і таке ні
шо. Зокрема, це стосує
ться
1 іомічнянського, 
ського 
ського 
пунктів.

Не
Фуидуклеївського, 

Павли
на Новоукраїи- 

х.‘н5опрнкмальпих

о. дурноа, 
начальник відділення 
держпожзжнагля д у 
ОПО УВС Кіровоград
ського облвиконкому. □

РОСТИТИ БОРЦІВ
До 50-річчя VI Всесоюзної конференції ВЛКСМ

всеперемагаючих ідей 
марксизму-ленінізму, на 
прикладі життя і діяль
ності В, І. Леніна, на най
кращих традиціях рево
люційної боротьби проле
таріату, 
ударної 
представників робітничо
го класу, селянства, інте
лігенції.

До кінця 
ків ВЛКСМ 
них успіхів 
політичної освіти 
мольців. Але в цій справі 
було немало труднощів і 
недоліків. В 1929 році чис
ло комсомольців, що на
вчалися в системі комсо
мольського політнавчання, 
порівняно з 1928 роком, 
зменшилось з 63,3 до 37,1 
процента. Особливо пога
но було поставлено полі
тичне навчання знову 
прийнятих у комсомол. 
Багато комітетів комсомо
лу захоплювались куль
турно-масовою та еконо
мічною роботою, випус
каючи питання політично-

на прикладах 
праці кращих

двадцятих ро- 
добився пев- 
а організації 

комсо-

го виховання молоді, про
пагандистську діяльність. 
На помилковість цієї тен
денції вказував Централь
ний Комітет партії, який 
підкреслив, що обов’яз
ком кожною комсомоль
ця є вивчення революцій
ної теорії, насамперед за 
творами Маркса, Енгельса 
і Леніна.

На основі рішень VI 
Всесоюзної конференції 
ВЛКСМ і підготовлених 
бюро ЦК ВЛКСМ пропо
зицій Центральний Комі
тет партії 2 вересня 1929 
року прийняв спеціальну 
постанову «Про поліпшен
ня політосвіти в комсо
молі».

В усіх ланках комсо
мольського політичного 
навчання особлива увага 
приділялась вивченню ро
біт класиків марксизму- 
ленінізму, документів Ко
муністичної партії, зміц
ненню зв’язку політосвіти 
з практикою соціалістич
ного будівництва.

Вдосконаленню 
ідейно-політичної 
партії і комсомолу серед 
молоді сприяло значне 
збільшення в ці роки ви
дання творів Маркса, Ен
гельса, Леніна. Суттєво 
були змінені навчальні 
програми комуністичної 
політосвіти, методика про
ведення занять. Всі ці за
ходи, постійна допомога 
партійних органів сприяла 
помітному поліпшенню 
політичної освіти комсо
мольців і молоді.

Питання політичного на
вчання і виховання юна
ків і дівчат залишаю і ься 
злободенними і з сучас
них умовах.

Необхідність оволодіння 
молоддю всім ідейним ба
гатством марксизму-лені- 
нізму, формування ідей
ної переконаності і полі
тичної свідомості зумов
лено спільними завдання
ми комуністичного вихо
вання молодого поколін- 
ня. тією роллю, яку віді-

змісту 
роботи

грає молодь в суспільстві 
розвинутого соціалізму.

Сьогодні молоді люди 
становлять більше 90 про
центів поповнення трудо
вих ресурсів країни. зІЮЧ; 
НО ЗМІНЮЮСЯ і духовне об
личчя нашої молоді. Трохи 
статистики: в 1920 році в 
період ІЦ з’їзду ІЮМЄОМО- 
•’ту. згідно з даними пере
пису. 80 процентів молоді 
були неграмотними. зараз 
У країні понад 40 мільйо
нів школярів, майже 4 
мільйони юнаків і дівчат 
учаться в ГІТУ, 9,7 мільйо
на студентів вузів, техні
кумів і училищ. Понад 95 
процентів працюючих мо
лодих людей мають вищу, 
незакінчепу вишу, серед
ню і неповну середню ос
віту, об процентів науко
вих працівників у пас в 

СТАНОВЛЯТЬ ЛЮДИ ДО 
30-Л1ТІ(ЬОГО віку.

Вирішальний вплив на 
молодь мають радянський 
спосіб життя, що утвер-* 
дився і постійно розви
вається, сучасна науково- 
технічна революція. Од
нак громадянське станов
лення молодих людей 
проходить з умовах по
глиблення і загострення 
ідеологічної боротьби між
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ІІС- 
час

«Бронза» — Андрію 
Атрощенку.

року

ЛІКУЄ... ПЕРЕПЕЛ

БЕЗ ТЕПЛА

А. СІРОШ, 
кор. РАТАУ.

ДЛЯ допитливих
МОЛОДИЙ КОМУНАР»

УВАГА: ПІДЛІТОКІ

дитя- 
садку

Кіровоградка Ірина 
Мацюпа — чемпіонка 
Спартакіади.

і 
батьки 
працюють 
комбінаті 
ровоградв 
буд».
. Фото
О. ПЛУЖНИКА.

Науковими дослідження
ми і лікарськими спостере
женнями встановлено, що 
невелике, вагою 10—12 гра
мів яйце перепела не по
ступається цілющими влас
тивостями перед риб’ячим 
жиром, а по деяких показ
никах навіть перевершує 
його.

Про чудодійні ЯКОСТІ ЯСЦь 
невелико! польової рташки, 
яка поширена на значній те
риторії РацянсьЙОгО Союзу, 
народна медицина знає з 
незапам’ятних часів. Такі 
гієні містяться, зокрема, в 
стародавніх літописах та 
історичних хроніках. Сирі 
перепелині яйця, що входи
ли в раціон харчування лю- 
тен. позбавляли їх від хво- 
Тюб серЦбво-судиппої систе
ми, кишково-шлункового 
тракту, справляли „зміц
нюючий вплив на організм.

З допомогою московських 
вчених перепелина ферма 
створена в радгоспі «ІПпден- 
тіобузькігіг» поблизу Мико
лаєва. Тут утримуються 40 
тисяч пернатих, від яких 
птахівники вже одержали 
мільйон ясць. їх відправле
но на біофабрикн і фарма
цевтичні підприємства рес
публіки, в дитячі лікувальні 
заклади. Щорічне виробни
цтво яєць на фермі планує
ться довести до 10—12 міль
йонів штук.

ПАСТЕРИЗАЦІЯ

Теплу, яке ціле СТОЛІТТЯ 
було єдиним пастеризато
ром продуктів на молочних 
заводах і фермах, доведе
ться поступитись позиціями.

Вчені Центрального на
уково-дослідного і конструк
торсько-технологічного ін
ституту механізації та елек
трифікації тваринництва 
південної зони Сі-СР (Запо
ріжжя) створили установку, 
йка обеззаражує молоко 
♦холодним способом». Шкід
ливу мікрофлору в ньому 
знищують ультрафіолетові 
промені спеціальних бакте
рії.цйтних ламп.

І Як показати дослідження, 
новинка дас мояілнність 
Ішвніціе зберігати натураль
ні в.ласг’лво;.-ті продукту. А 
Головне, п’д впливом уль- 
Ті іафіолетового випроміню
вання в молоці відбуваю
ться дуже корисні перетво
рення, синтезується ОДИН З 
найцінніших вітамінів 
Д •< Як виявилось, 
ВМІСТ ПІДВИЩУЄТЬСЯ 
Ньому молоці в -10, а 
йому — більш як у 

разів. Запропонована 
мої їй приваблює і 
Й.юйомічністіо: 
електроенергії, 
бри її використанні 
жуються в десять разів.

ного 
в літ- 

в зимо- 
тисячу 
техпо- 

СВОЄЮ
заграти 

на при к-.іад.
зяи-

(РАТАУ].

СПОКУСЛИВА ОТРУТА

па

Хто в юні роки не 
мріє стати космонавтом, 
ЛЬОТЧИКОМ, ПІДВОДНИКОМ, 
Добрим спортсменом! Та 
не всі знають, що
перешкоді цьому може 
стати... звичайна цигар
ка. Саме в ранньому ві
ці тютюн дуже згубно 
діє на організм, завдаю
чи часом непоправної 
шкоди. При курінні ци
гарки відбувається суха 
перегонка тютюну, утво
рюється 
шкідливих речовин.

Нікотин — сильна от
рута. 1 немає таких си
стем і органів, які б від 
нього не страждали. Вія 
подразнює слизові обо
лонки верхніх дихальних 
шляхів, не випадково 
хронічні ларингіти, 
бронхіти — незмінні су
путники курців.

близько

У Дітей курдів ніко
тин негативно впливає 
передусім па нервову 
систему, серце, крово
носні судини. Діти ста
ють дратівливими, збуд
ливими, у них порушує
ться сон, слабшає увага 
і пам’ять. Існують прямі 
докази того, що курін
ня спричиняє зпиженіш 
розумових здібностей, а 
часом призводить до 
психічної иеновноціи- 
пості. Порушуються та
кож обмінні процеси в 
орг; н і і.; ,н, засвоюваність 
вітамінів, особливо віга 
міну С.

Ш КІ для вість ку р І! 111 я 
в ранньому віці поси
люється ще й тим, ЩО 
школярі палять потай 
квапливо, глибоко затя
гуючись, а при швидко
му згорянні тютюну в

КОМУНІЗМ
соціалізмом 
мом. Все це 
вищі вимоги 
ки всієї справи 
їичііого виховання підро
стаючого покоління, до 
дальшого удосконалення 
ідеологічної роботи в 
комсомолі.

' Провідне місце серед 
усіх форм ідейно-політич
ного виховання радян
ської молоді належить 
системі комсомольського 
політнавчання. Нині близь
ко 17 мільйонів юнакіз та 
дівчат займаються в гурт
ках і семінарах системи 
марксистсько - ленінської 
освіти. За останні роки 
поліпшився якісний склад 
Слухачів, підвищився їхній 
загальноосвітній рівень. 
Вивчення теорії тісно по- 

^язується з розв'язан
ням практичних завдань. 
Знаменно, що сьогодні 
майже 90 процентів слу
хачів виконують громад
ські доручення, кожен 
третій є ударником кому-

і капіталіз- 
вксуває най
до постанов- 

комуніс-

містичної праці, кожен 
п’ятий бере участь у ви
нахідницькому і раціона
лізаторському русі.

Ідейними наставниками 
молоді стали 280 тисяч 
пропагандистів. З них по
над 90 процентів — кому
ністи. мають вищу і неза- 
кінчену вищу освіту Ком
сомольські пропагандисти 
беруть активну уп'ясть у 
русі «Пропагандист — п'я
тирічці • У практиці ідео
логічної роботи в комсо
молі утвердився Ленін
ський урок, який вчить мо
лодих людей розглядати 
завдання, що стоять перед 
трудовими колективами, 
через призму ленінських 
заповітів.

Ефективною формою 
ідеологічної роботи став 
Ленінський залік, в якому 
органічно поєдналось ви
вчення теорії з практич
ною роботою.

Дальший розвиток одер
жали економічна освіта 
молоді і школи комуніс
тичної праці. Важливу 
роль у формуванні науко
вого світогляду, активної 
життєвої позиції юнаків та 
дівчат відіграє лекційна- 
пропаганда. 

Дієвим фактором ідей
но-політичного виховання 
молоді є преса, радіо і 
телебачення. Разовий ти
раж 234 молодіжних і ди
тячих газет та журналів 
нині становлять понад 76 
мільйонів екземплярів.

Новим виявом постійної 
турботи партії про кому
ністичне виховання радян
ських людей, в тому числі 
молоді, є постанова ЦК 
КПРС «Про дальше по
ліпшення ідеологічної, по- 
літико-виховної роботи». 
В постанові підбито ■■ під
сумки діяльності з цій га
лузі за останні роки, на
мічено заходи по усунен
ню наявних недоліків, ви
значено завдання партій
них, профспілкових і ком
сомольських організацій, 
засобів масової інформа
ції, всіх ідеологічних уста
нов по підвищенню рівня 
якості політичної роботи 
в масах відповідно з но
вими вимогами.

Ці вимоги випливають з

з н і м- 
дружною 

щасливою 
сім’єю живуть 
у кіровоград
ському 
чому 
№ 58 дівча іка 

хлопчики, 
яких 

на 
«К<- 
а ж-

організм надходить 
вдвічі більше нікотину.

Багато дітей займаю
ться спортом і прагнуть 
добитися високих показ
ників у змаганні. Спорт 
пред’являє до організму 
підвищені вимоги, на
самперед — до серцево- 
судинної системи. А 
курці швидше стомлюю
ться, у них слабшає м’я
зова сила, розвивається 
виснаження’.

Отож, з якого боку не 
куріння — 
надзвичайно

підійдеш, 
явище 
цтідлнве, особливо для 
НСПОВ1ІОЛІІНІХ.

Це прямий шлях до 
біди, до хвороб, до вш»- 
рочеїшя віку.

То чому лі підліток а 
цигаркою в зубах часом 
не викликає занепокоїте 
ня і загального осуду 
дорослих?

методист 
Будинку 
освіти.

С. МАЛА, 
обласного 
санітарної

На столичному стадіоні 
«Динамо» під час спор
тивного нараду, ирисвячс- 
ного відкриттю 28-ї Спар
такіади школярів України, 
в колоні спортсменів ішли 
іі представники нашої об
ласті. В перших шерен
гах — гімнасти, вихованці 
тренерів Т. М. Должсико 
та 10. 10. Толчииського. 
Захоплені барвами свята, 
з оптимізмом і надією на 
успіх, паші юнаки та дів
чата не обіцяли взяти 
олімпійські висоти, але 
вони дякували наставни
кам за те, що саме їм по
щастило побувати на та
ких великих спортивних 
змаганнях. Хап не вручать 
їм золотих нагород, зате 
воші матимуть нагоду пе
рейняти досвід володарки 
Кубка світу Стелли Заха
ровой чемпіонки VII 
Си а рта кіз ди У країни
Людмили Котової, чемпі
онки Сиропи Наталки Ка- 
раКіушкс, призерки міжна
родних змагань «Дружба» 
Наталки Тор іди.

Участь у спартакіадних 
стартах таких відомих 
спортсменів внесла неаби
який струмінь активності 
у спортивну боротьбу. 1 
кіровоградські спорі сме
ни до останнього.дня тур
ніру діяли впевнено і ре
зультативно. Наша коман
да зайняла друге місце в 
своїй групі і була одинад
цятою серед усіх 27 збір
них. Нагадаємо, що на 
минулій Спартакіаді кіро
воградські гімнасти посі
ли лише сімнадцяту схо
динку.

Найбільшого успіху до
мігся Андрій Аїрощенко. 
В опорних стрибках піп 
завоював броюощ иаіо- 
роду і ввійшов ДО Деі ЯІІСИ 
ііайсильиіших гімікк іі» 
старшого віку, які висту
пали за програмою май- 
сгрів спорту. За нашу 
команду разом з Атрощси- 
ком виступили Віталій 
Арссш.єп, Андрій Само
фалов, Сергій Гріичук, Во- 
л од 11 м 11 р Д ереб аск о.

Успішніше йшли до фі
нішу дівчата. У своїй иід-

групі Кіровоград«!! були 
першими, а у фіналі посі
ли 9 місце. Щоправда, 
після .шостого виду зма
гань воли вийшли вже на 
друге місце. 1 тільки 
сподіваний зрив під
виконання вправ на бру
сах не дав можливості кі- 
ровоградкам погранити 
до числа призерів.

Ііорадуаалн результати 
наших гімнасток.у вільних 
вправах. Тут середня 
оцінка в усіх — 9,3 бала. 
А учениця кіровоградської 
середньої школи № 11, 
вихованка ДІОСІ.ІІ обл- 
спорткомитету Ірина Ма- 
цюра отримала 9,7 бала. 
Це перша така висота па 
республіканських змаган
нях за всю історію кірово
градської гімнастики. Іри
на потрапила до фіналу і 
стала чемпіонкою Спар
такіади. Раділи тренери і 
за ученицю середньої 
школи № 19 м Кіровогра
да Наталку Азімору. Вона 
стала срібїюю призеркою 
у вправах па колоді, а в 
багатоборстві серед 78 
учасниць турніру зайняла 
5 місце. Шостою тут була 
Ірппа Харіиа, вихованка 
ДЮСШ № 1 облвно. Гім
настка потрапила до двох 
фіналів, але травма пе
решкодила їй продовжу
вати боротьбу.

Людмила Іванова вис
тупала за програмою май
стрів спорту. Під час фі
нальних поєдинків в оііор- 
шіх стрибках вона 'вийшла 
на четверте місце, а в сумі 
багатоборства потрапила 
до десятки найсильиішйх. 
Приємне враження спра
вила і паша Антоніма Ци- 
булі.ська, яка вдало вико 
кувала вправи на колоді і 
вільні вправи.

Отже, можна сподівати
ся, що надалі кіровоград
ські гімнасти зможуть ви
йти на ще вищий рубіж. 
Па це спрямовують свої 
зусилля і тренери, і самі 
спортсмени.

М. ГАСМАН, 
голова обласної фе
дерації спортивної 
гімнастики.

ленінської вказівки про 
те, що вся пропаїаііда по 
винна базуватися на полі
тичному досвіді господар
ського будівництва, на 
живих конкретних прикла
дах. на пильній увазі до 
буденного боку життя, де 
більш за все будується но
ве, де потрібно більше 
всього уваги, розголосу, 
громадської критики, по
стійного навчання.

Від успіхів ідеологічної, 
ПО.ПТИКО-ВПХОВіІОЇ роботи 
у вирішальній мірі зале
жать успіхи економічного 
і культурного розвитку 
країни, реалізація можли
востей розвинутого соціа
лізму. зміцнення оборон-' 
іюї могутності нашої дер
жави, ї( міжнародних 
зв'язків.

«Сама суть комуніз
му, — відзначав товариш 
Л. І. Брежнєв, — визна
чається тим, що громадя
ни мають високий ступінь 
свідомості і почуття від
повідальності перед су
спільством, високі мо
ральні якості. Саме тому 
виховання свідомості всіх 
громадян — одна з най
важливіших складових 
частин процесу комуніс
тичного будівництва».

В. костикоз, 
заступник завідуючо
го Центральним архі
вом ВЛКСМ.

БОРОТЬБА ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ
До фінішу першого кола чемпіонату країни з фут

болу серед клубів другої ліги залишилося чотири ту
пи У другій українській зоні боротьба за путівку до 
першого еш-злону з кожним проведеним ігровим дном 
дуже загострюється.

Ось який вигляд має турнірна таблиця станом на 
14 липня:

І

8 М О

19 39—13 26
49 26—14 25
19 13— 9 25
19 28—15 25
19 22—15 25
18 24—12 24
19 21 — 17 23
19 29—17 23
19 22—14 22
19 25—17 20
19 24—24 19
19 21—25 19
19 17—16 19
19 17—23 19
19 20—24 17
19 13—16 і 7
19 12—18 17
18 13—20 16
19 16—24 15
19 23—30 14
19 12—20 14
19 13—28 12
19 15-22 . Л
19 14—37 7
У неділю, 15 ЛИПІІЛ.

■ аНгв.

«Колос» Н.
«Спартак»»
СКА К.
«Кривбас»
СКА Л.
< Буковина»
«Суднобудівник»
«Авангард»
«Кристал»
«Новатор»
«Фрунзенець»
«Поділля»
«Зірка»
«Торпедо»»
«Атлантика»
«Автомобіліст»» 
«Колос» П.
«Дніпро»
«Океан»»
«Шахтар»
,«Г озерла»
«Десна»-
«Локомотив»
«Металург»
Наступний, двадцятий тур — . . .. 5„1ЛПМ„

Цього дня «Зіриє.» грає у Нікополі з місцевим 
лосом*.

ФУТБОЛ



4 cm op „МОЛОДИЙ КОМУНАР" ----------------- 14 линия 1М9 року

ВИ — HAM, 
МИ — БАМ

І Калінграфічним

І
 почерком

Дорога ридакція! Вишли 
пожал у ста адрес училища 
де учать на кіноартистку. 
Я оканчиваю восьмой клас 
и хочу вчитись на киноар
тистку.I

I
I
I
I

ГАЛИНА К.
Петрівський район.
Шановна Галнно, щнро 

радимо тобі після закін
чення восьмої о класу 
спробувати вивчитись на 
дев’ятикласницю. Тим 
більше, шо в Інститут 
приймають лише із серед
ньою освітою.

• ♦ ♦
>7 хоть и не был учасни

ком конкурса, но мне все 
же хочется знать, будут 
ли вручены призы, победи
телям конкурса.

ОЛЕКСАНДР Р.
Компаніївський район.
Будуть. І навіть уже 

вручені.
« ♦ ♦

Шановні друкувальники 
іМолодий комунар» щоб 
ви надрукували пісню 
словами

Целый день, целый день 
Заставляет меня мама 
Повторять, повторять 
До, ре, мі, фа, со, ля, 

соль.
ГРУПА ДІВЧАТ.

Онуфріївський район.
Шановні прохальники, 

словами не можемо, а 
крапками, будь ласка:

МЕДИЧНА
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Інфант
Голко терапія
ІІедссстра
З у бої; ротестнп іі кабінет 
Істерія хвороб» 
Серцевий пристук 
Салом ір
Вилазка шлунку.

А. ^УМАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Стефанія ГРОДЗЕНСЬИА

Критик і міністр
— Ян ви оцінюєте нову повість Яро

славе Шпроти? — запитав міністр.
—Нову повість Шпроти я ввежаю хо

рошею, міністре, — відповів критик.
Міністр покрутив головою.
— Тобто, ■ певному смислі хоро

шою, — поправився критик.
м іиістр покрутив головою.
— У певному смислі — це значить,

що вона хороша для вузького кола 
кае'ярнлних інтелектуалів.

Міністр покрутив ГОЛОЕСЮ.
— Швидше для читачів і. ігг.-С-ніли- 

вим смаком.
ЛАіністр покрутив головою.
— А, взагалі-то, це погана повість, пе

не міністр.
Міністр покрутив голевою:
— Страшенно незручний цей комі

рець, — сказав він.
Переклад із польської 

Мкнспи КРИЛОЕА.

, . іН. !.і‘ • < •

рік. «Дивна місіс Севідж»' 
Фільм-внстава. (21.00 
«Час»). По закінченні — 
«ОьогсДіН у світі».

РЕКЛАМА «ПК»

УВАГАб 
КОНКУРС!

АДМІНІСТРАЦІЯ «П’Я
ТОГО КОЛЕСА», ЙДУЧИ 
НАЗУСТРІЧ ПОБАЖАН
НЯМ ДЕЯКИХ ЗАВКЛУБІВ, 
ДИРЕКТОРІВ КІНОТЕАТРІВ 
ТА ІНШИХ КЕРІВНИКІВ 
КУЛЬТУРНИХ ЗАКЛАДІВ, 
КОТРІ 
БУДЬ-ЩО 
ГЛЯДАЧІВ 
І-ІОЮ» АФІШЕЮ, ОГОЛО
ШЕННЯМ ТОЩО, ВИРІ
ШИЛА ОГОЛОСИТИ КОН
КУРС НА НАЙБЕЗГЛУЗДІ- 
ШУ РЕКЛАМУ. ДО РЕДАК
ЦІЇ МОЖНА НАДСИЛАТИ 
ОРИГІНАЛИ АФІШ І ОГО
ЛОШЕНЬ АБО ЇХНІ ФО
ТОКОПІЇ.

ПЕРЕМОЖЦЯ 
СПЕЦІАЛЬНИЙ 
«П’ЯТОГО КОЛЕСА».

А сьогодні на гуморис
тичній сторінці ми дру
куємо «чудове», на ваш 
погляд, повідомлення про 
«Белое платье», яке за
фіксував фотооб’єктив 
І. Корзуча в селі Успенці

НАМАГАЮІЬСЯ 
ЗДИВУВАТИ 

«ОРИГІНАЯЬ-

ЧЕКАЄ 
ПРИЗ

району. 
Воно настільки дотепне, 
що не потребує, як ка
жуть, ніяких коментарів.

Інше кінореклама (на 
фою внизу) настільки 
«своєрідно» оформлена, 
що ми із «задоволенням» 
пропонуєл о її увазі чита
чів. Скажімо, назва філь
му «Горбунь», де м’який 
знак у кінці слова надає 
особливого колориту, ви
писана справді горбатими

о цій кінострічці головну 
роль виконує не відомий 
кіноактор Жан Мере, а 
якийсь самозванець Жан 
Мере! Усе тут надзвичай
но «цікаво». І... неохайно.

Де знаходиться ця ди- 
єо-рсклама7 У Знам’янці. 
Б самому центрі міста. 
Приїжджайте і побачите 
есе в оригіналі. Ми впев
нені, що й словосполучен
ня «к. т. роника» здивує 
вас, як здивувало автора

НЕПРАВДОПОДІБНІ ІСТОРІЇ
НАРЕШТІ після публіка

цій у нашій газеті двох 
матеріалів — «Небажані 
«знахідки» (19 квітня цього 
року) і «Дипломатична 
відписка» (21 червня), у 
яких йшлося про незадо
вільний стан вулиці Жда
нова в місті Кіровограді, 
де з ласки керівництва 
заводу тракторних гідро
агрегатів тротуари пере
творені на складські май
данчики, і дорослі, і ма
ленькі мешканці вулиці і 
вдень, і вночі сердечно 
дякують директору заво
ду тсв. Желтобрюху за те, 
що під їхніми вікнами 
вже не гуркочуть автокра
ни, не сигналять щоночі 
авто, не розвантажується 
не газонах нове устатку
вання.

На цій вулиці панує 
довгождане тиша і спо
кій. Навіть... її жителям не 
віриться. І нам теж.

НАРЕШТІ в Олександ
рівні гостинно розчинили
ся двері Будинку культу
ри, який тут будується 
уже не перший рік. Тепер

молодим Олександрівнам 
є де репетирувати нові 
вистави, розучувати ест
радні пісні, влаштовувати 
цікаві й веселі вечори від-
починку, концерти...

НАРЕШТІ в Новомирго- 
родському гастрономі 
припинили продаж неякіс
ного ситра, шо «вилітає» з 
пляшок, як неприємний
сюрприз. Про цей факт 
повідомила редакцію
Н. Шевела,
«жертвою»

котра стена
дивсвижного

ситра.
НАРЕШТІ в кіровоград

ському жену № 5 сталася 
знаменна подія. Але їй
передувала така ось істо
рія. Після опублікування 
в нашій газеті (31 березня
ц. р.) матеріалу «Чи вря
тують діди?», де йшлося 
про незадовільне будів
ництво нових тв експлуа-
тацію наявних спортивних 
майданчиків у цьому мік
рорайоні, начальник жену 
С. Люпенко відразу ж по-
обіцяв виправити стано
вище і навіть намітив за
ходи. І ось після того, як

обіцянкам спливло три 
місяці, на згаданих спор
тивних майданчиках зави
рувало галасливе, веселе 
життя. Юні мешканці ба
гатоповерхових будинків 
грають у футбол, роблять 
вправи не спортивних сна
рядах та все дякують доб
рому і чуйному дяді — 
начальнику С. Люпенку, та 
все хвалять його. Адже це 
він постарався і підмісім 
такий «подарунок» у Між
народний рік дитини.

НАРЕШТІ на повну по
тужність запрацювали 
«Комсомолі ські прожект 
тори» у Новомиргороді та 
Петровому. Саме тут 
штаби «КП» настільки 
активізувались, що неро
бам, п’яницям і бешкет
никам нікуди було схова
тись від колючих і пеку
чих променів критики й 
гумору.

Систематично на рек
ламних щитах вивішую
ться свіжі номери «Ком
сомольського прожекто
ра». У їхніх випусках бе
руть учйсть комсомоль
ські активісти: молоді ху
дожники, початкуючі по
ети та інші.

РАЗОК ГУМОРЕСОК

ІРОНІЯ ДОЛІ
Колись ще у ШКОЛІ 
Казали про Блага:
— Що з нього чекати? 
Ні риба, ні м’ясо... 
Та потім з цих слів 
Не один чудувався:
На склад продовольчий 
Той Влае влаштувався. 
Тепер походжає, 
Всміхається ласо:
— Нарешті я, — каже, — 
І риба, і м’ясо...

ВИНЯТКОВА
ТОЧНІСТЬ

Йде засідання півдня. 
Духота — жахлива.
— Відчиніть кватирку! —

хтось 
Просить жалісливо. 
Доповідач зупинивсь 
І сказав сердито:
— Ні! Засідання у пас 
Мусить буть закрите.

Любов ГНІДЕЦЬ.
с. Тишківка, 
Добрсвеличківський 
район.

Понеділок-
16 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «'1а< ». 8.40 — Гімппстн- 
) !■ 9.05 Телефільм для 
дітей. «Чстоірип а співів». 
10.30 — 5. еліті тварин. 
1.1.10 — «Старт надій».
14 30 — Новини. 14.50 — 
Сільські бі, Пї Кінонро- 
грама. 15.50 — Мамина 
школа. 10.20 — Зустріч 
юнкорів телестудії «Орля»
з членом кореспондентом 
АН СРСР В І. Спфоровпм. 
17.20 — Телестадіоп. і 3.05
— П’ятирічка, рік четвер
тий. Проблеми залізнич
ного транспорту. 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Концерт заслуженого ар
тиста РРФСР М. Рожнова 
(балалайка). 19.25—Д. Пат-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новими. 10.15 — «Впе
ред, орлята!». Республікан
ський філіал Всесоюзної 
піонерської гри «Зірниця». 
10 40 — «Доброго вам здо
ров’я». 11.10 — Ф Мен
дельсон. Квартет № 1 По 
закінченні — новини. 10.20 

_  Вахта врожаю. Масово- 
політична робота па жни
вах. (Запорізька область). 
16.40 — «Сонечко». 17.00 — 
Док. телефільм «Скелі» 
кличуть». 17.30 — Соціаль
ний портрет колективу 
Миколаївського ордена Ле
ніна суднобудівного заво
ду імені 61 Комунара. Пе
редача 1 18.00 - Концерт. 
18.00 — Телефільм. 19.00— 
«Актуальна камера». 19.50
— «Співає Лілія Гаврило»-\ 
по». 20.45 — «Па добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21 35
— «Резонанс» відповідає 
па листи». По закінченні— 
новини. . .

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

I «Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

БК 34222

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
і суботу.

316050, МСГО,

М. Кіровоград,

вул. Луначарєьисго, 36.

Обсяг 0.5 друк. при.

кіровоградський 
чавуноливарний завод

ЗАПРОШУЄ
на постійну роботу:

диспетчерів заводу, 
начальників змін ливар
ного цеху, інженерів у 
виробничо - диспетчер
ський відділ, інженерів 
по вентиляції, сантехніці, 
інженерія - конструнто- 
ріо і технологів II та III 
категорій по ливарному 
виробництву.

У відділ но праці та 
заробітній платі:

старшого інженера по 
нормуванню, інженера 
по нормуванню, інжене
ра по нормуванню меха
нічних робіт.

У ливарний цех:
формусальнииів, стер- 

няоів, записників мета
лу, зе/илероб:г обруб
ників, слюсарІЕ-сантех- 
НІтів, вибивнимів, DOrwe- 
триві'икіе, електрика, 
елечтрослюсаоів конт
рольно - вимірювальних 
приладів та автоматики, 
ліфтерів, транспортних 
робітників, слюсарів-ое- 
моч'тнииів, газоелектро
зварників, майстрів ви
робничих дільниць, на
чальника формувальної 
дільниці, начальника бю
ро по праці та заробіт
ній платі.

В Інші цехи:
с пюсарів-ремснтників, 

водіїв автокранів, водіїв 
автонавантажувачів, му
лярів, такелажників, ма
шиністів кбмпоссорних 
установок, електромон
терів, слюсарів-сантех- 
ніків та вентиляційнииів, 
слюсарів по обслугову
ванню газових устано
вок.

Одиноким завод на
дає гуртожиток, сімей
них забезпечує кварти
рами протягом А—5 ро
ків.

. Є дитячий комбінат на 
280 місць, їдальня.

Доставка працівників 
заводу на роботу — ав
тобусами підприємства.

Звертатись на адресу: 
м. Кіровоград, селище 
Нове, чавуноливарник 
зевод, відділ кадрів. 
Телефони: 3-33-22, до
датково 4-28, 3-54-32.

Дирекція.
Злм. 2.9«.

Кіровоградська 
обласна автошисла 
добровільного 
товариства

«Автомотолюбитель
УРСР»

ПРОВОДИТЬ НАБІР 
НА КУРСИ ВОДИВ

категорії «А» — мото
циклів та категорії «В:>— 
легкових автомобілів

Особи, що закінчать 
курси, можуть працюва
ти на автспідприсмстваи 
та в інших організвціях-

Строк навчання —
2 місяці.

Звертатися на аДресУгч 
м. Кіровоград, вуп. ІГаб-^ 
доахманова, 3. телефон 
3-03-98.

У районах області 
звертатися до голів рам- 
ко/аів ДТ «Автомотолю
битель УРСР».

Адміністрація.
Зам. 357.

Олекса идрі йє ьк ий 
радгосп-ісхиімум • 

29 вересня 1979 р.

ВІДЗНАЧАТИМЕ
60-РІЧ 43

Оргкомітет звертається 
до внцускпиків *і колиш
ніх працівників техніку
му з проханням надісла- 
ти свої біографічні длш, 
спогади про роки на
вчання. практичну діяль
ність. відомості про на
городи, почесні звання, а 
також групові й Індиві
дуальні фотографії та 
інші документи і мате 
ріали.

Адреса технікуму 
317900. м. Олександрія, 
вул. Діброви. 85. Тел. 
3-33-34.

Дирекція.

Центральній стадній
касі № 49

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ;

контролерй-оператори, 
касири, бухгалтери.

Звертатися па адресу 
м. Кіровоград, сул. Де
кабристів. 7. Тсл. 2-47-24.

Адміністрація.
Зам. 310.

Кіровоградський трест 
«Облжитг,©- 

постачзбуттсрг»
ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
шоферів категорії «С» 

1. 2 і 3 класів.
Адреса тресту: м. Кіро

воград, сул. Луначар- 
сыгого, 2е.

Адреса гаража: ні. Кі
ровоград, вул. Кірова. 7₽. 

Адміністрація. 
Зам. 314.

відділ листів І масосо) роботи, відділ 
пропаганди — 2 45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-40417; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 
аюрія — 2-56-65; нічна редакція —

Друкарня Імені Г, М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського оЄному 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуп, Гліцин, 2.
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