ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Четвер,

Виходить а 5 грудня 1939 р.

20 вересня 1984 року

ського району, керує КМК автогаража. Він подає постійний приклад
колегам у виконанні виробничих
завдань.
У редакцію газети «Молодий ко
Лідирував хлопець під час збиран
мунар».
ня колосових, попереду і тепер, на
Комсомолець Микола Гончаренко, перевезенні зеленої маси. Щодня
водій колгоспу «Дніпро» Світловод- перевиконуючи норму, Микола ав-

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

•

томобілем ГАЗ-53Б перевозить від
кукурудзозбирального ’ комбайна
по 10—15 тонн силосної маси.
Комсомольці автогаража виявили
високу довіру своєму ватажку, ре
комендувавши його кандидатом у
члени КПРС.
Так тримати, Миколо!

кіровоградський мільйон тонн зерна кукурудзи

ГРУПОВИМ МЕТОДОМ
ний конвейєр дійове
ціалістичне змагання.

ПЕРЕКЛИЧКА
СУПЕРНИКІВ

Збирання качанистої ве
демо за іпатовським мето

дом. Це полегшує
ли погоду попередніх ро
ків.
Практика
показала,
що в спеку посходове вне
сення мінеральних добрив
не завжди на користь рос
линам. Разом з агрономіч
ною
службою
вирішили
вносити все необхідне під
основний обробіток площ.
Висівали насіння за інду
стріальною
технологією.
Після внесення гербіцидів
аж до нинішньої пори на
шого втручання площа не
потребувала.

Цьогорічні кукурудзяні
жнива нелегкі. Готувалися
гми до них ретельно і тругдилися завзято. До армії
працював я на
першій
тракторній бригаді, сюди
ж повернувся
й
після
служби. Коли
створили
комсомольсько • молодіж
ну ланку по вирощуванню
кукурудзи,
задумались.
Всі молоді, досвіду бра
кує. Тому звернулися до
спеціалістів,
і
почалося
навчання в практичній ро
боті. Знайомилися з тех
нологічними картами, ви
вчали попередники. Агрохімслужба визначала на
явність поживних речовин
у грунті.
Готуючи площі, зважупа-

4 ГАРЯЧОЇ

Нині збираємо кукуруд"
зу груповим методом. Це
значно прискорює звіль
нення площ під зяблеву
оранку. Майже впритул
за нами механізатори дис
кують площі. Наша ланка
на збиранні
кукурудзи
змагається з ланкою Віта
лія Романюка з
другої
тракторної бригади. І во
ни, і ми денні завдання
значно перевиконуємо. І
в змаганні не поступимо
ся суперникам.
Л. ПАЛАДІЙ,
ланковий комсомоль
сько-молодіжної лан
ки по вирощуванню
кукурудзи.
Колгосп імені Суворова,
Бобринецький район.

ОСІННЬОЇ

22 студенти філологічно
го факультету Кіровоград
ського державного педа
гогічного інституту імені
О. С. Пушкіна нині збира
ють
овочі
в колгоспі

со

конт

роль за якістю збирання,
а також роботу технічної

служби. Особисто я пра
цюю на переобладнано

му комбайні. До збирання
готувався з товаришами

заздалегідь.

При

огляді

площ кукурудзи зрозумі
ли — вродить поле щед

Наш комсомольсько-мо
лодіжний колектив, якщо
можна так висловитись,
пожинає плоди своєї пра
ці. Бо ж спочатку, коли
створювалася наша моло
діжна ланка кукурудзівни
ків, поставили собі зав
дання працювати • на кін
цевий результат. І він нас

сьогодні радує. Зобов’я
залися одержати по
50

центнерів зерна кукуруд
зи з гектара.

Попередні

підрахунки показують, що
матимемо значно більше.

Та головне для нас — зіб
рати вирощений урожай
без втрат. Допомагає чіт
ко налагодити
збираль-

ПОРИ

«Іскра»
Компаніївського своїми помічникам». До
району. Зз час «малого» їхнього приїзду у госпо.
трудового вони планують дарстві серйозно готува
зібрати городину з плоіиі лися. Створено прекрасні
35 гектарів.
побутові умови. Є можли
Задоволені колгоспники вість подивитись телепере

ро. Тож потрібна буде й
додаткова техніка. А тут

Л

ков розбудив думки кож
ного комсомольця: чи всі
резерви були ними відшу
кані, щоб група працюва
ла ефективно, ініціативно?
Один із таких резервів,
дійшли висновку
комсо
мольці, — контроль за ви
конанням власних рішень.
Прийняли,
постановили,
виконали. Саме так було з
їхнім найголовнішим
рі
шенням: перейти на бри
гадний підряд. Виникло
воно в результаті довгих

суперечок, прискіпливого
вивчення досвіду
інших,
плідної виховної роботи з
людьми, яку проводили 6
комуністів та 9 комсомоль
ців.
Нова форма організації
праці відкрила перед ро
бітниками широкі горизон
ти підвищення продуктив
ності праці, ефективності
виробництва. Нині 125 про
центів — стабільне вико
нання робітниками капро
нової
дільниці змінних
норм. А ливарники працю
ють у рахунок
грудня
1984 року. Підвищилась
якість деталей,
які виго
товляє колектив. До того
ж
четверо
ливарників
пластмас трудяться із осо
бистим клеймом по дові
реності відділу технічного
контролю.
Вся четвірка,
яка виборола таке високе
право, входить до складу
комсомольської групи. Це
Володя Новиков, Неоніла

•

Ціна 2 коп.

У ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

МОЛОДІ-ПАРТІЙНУ ТУРБОТУ
18 вересня в зв’язку з наступним обговоренням на
Пленумі' Центрального Комітету Компартії України зав
дань, висунутих у постанові ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керівництва комсомолом і підви*
щення його ролі в комуністичному вихованні молоді», у
виступах Генерального секретаря ЦК КПРС товариша
К. У. Черненка, відбулася зустріч секретарів ЦК Компар
тії України з членами і кандидатами в члени бюро, за
відуючими відділами ЦК ЛКСМУ.
Перед її учасниками виступив член Політбюро ЦК
КПРС, перший секретар ЦК Компартії України товариш
В. В. Щербицький.
У хеді обміну думками йшлося про шляхи дальшого
поліпшення стилю і методів діяльності комітетів комсо
молу, організаційного зміцнення комсомольських орга
нізацій, підвищення рівня їх роботи по комуністичному
вихованню молоді. В зв’язку з цим підкреслювалось не
обхідність зміцнення тих ланок у комітетах комсомолу,
яким безпосередньо доручені питання організаційної,
пропагандистської
і контрпропагандистської роботи.
Важливо забезпечити більш активну участь комсомоль
ців і молоді в розв'язанні актуальних народногосподар
ських завдань/зокрема у прискоренні науково технічно
го прогресу, впровадженні індустріальних технологій у
сільськогосподарське виробництво, в ударному будів
ництві. Більше уваги повинно приділятись вихованню і
навчанню комсомольських кадрів.
У зустрічі взяли участь товариші О. А. Титаренно,
Б. В. Качура, О. С. Капто, завідуючі відділами ЦК Ком
партії України.

саме одержали приставку
ППК-4. Під неї
вирішили

пристосувати
списаного
«Колоса». Зараз мій що
денний виробіток

стано

вить майже півтори норми
при завданні

4,5 гектара.

Високу продуктивність на
шої збирально-транспорт
ної ланки забезпечують
тракторист Юрій Богдан
та водій Анатолій Томашчук.
В. РОМАНЮК,
ланковий комсомоль
сько - молодіжної лан
ки по вирощуванню
кунурудзи.

дачі, помп і а ти свіжі газе,
тн і журнали, провести
спортивні змагання, позна
йомитися па вечорах від
починку з місцевою мо
лоддю.
О ПАНІОТОВ,
командир
Олександ
рійського зонального
штабу СБЗ.

1

О ЦЬОГО готувалися.
Адже головні збори
року — визначна подія в
житті комсомольської гру
пи капронової дільниці та
дільниці складання суціль
ного ящика четвертого ме
ханоскладального цеху ви
робничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка».
Вже в перших словах
своєї звітної доповіді групкомсорг Володимир Нови-

м 1,3 <34М>-

Ляшок,
Алла Скринник, ментів не стали на капро
Сергій Поздняков. Рішен новій дільниці
нормою.
ня цих молодих робітни «А раніше як було? — го
ків боротись
за право ворив на зборах Володя
працювати
із особистим Новиков, — п’ять хвилин
клеймом теж приймалось на восьму, а деякі робіт
на зборах групи.
ники не поспішаючи йдуть
Робота на єдиний наряд до прохідної. А йому ще
виключає будь-яке нед роздягатись, готувати своє
бальство у трудовій дис робоче місце. Тепер по
ципліні, адже з вини од рядок».
ного страждає весь колек
Світлана Дульська зая
тив. Морально і матері вила, що не завжди рей
ально. Тому боротьбу за ди «прожектористів» від
зміцнення порядку на ви значались
результативні
робництві комсомольці по стю. Іноді зривалися вза
вели рішучу і безкомпро галі. Характерно, що е кін
місну. Так, як і було ви ці зборів саме
Світлану
рішено після одних збо обрала молодь до поста
рів, коли порушникові всі «Комсомольського
проговорили прямо у вічі: чо жектроа». Нехай працює,
му я повинен за тебе пра тим більше, що вміє під
цювати?
мічати недоліки, вирішили
Почали з прохідної. Чле товариші.
ни поста «Комсомольсько
Аналіз
прийнятих рі
го
прожектора»
доти шень. Жодні збори групи
проводили свої рейди, до не проходять без нього. І
ки вчасний прихід на ро в цьому сила групи, її боботу, підготовка інстру йовитість. Людмила Кра

Серед переможців обласного соціалістичного зма
гання за успішне проведення зимівлі худоби за період
1983—84 рону визнано колектив номплєксу по доро
щуванню і відгодівлі великої рогатої худоби колгос
пу імені Тельмана Компаніївського району Після за
кінчення 10-го класу тут працює
Тетяна Суботіна.
Вона доглядає 560 голів великої рогатої худоби. Удар
но попрацювала комсомолка — середньодобова при
бавка у вазі складає 988 грамів на тварину. Це не
73 відсотки більше планованого.
Фото В. ГРИБА.

маренко, яка недавно вли
лась у колектив, відчула
це одразу. Як і те, що тут
новачків не залишають без
уваги. Ось Миколу Медведенка тут і в комсомол
прийняли, і дорученнями
не обійшли. Усе це хоті
лось сказати.
Людмила виступила. Ні
би вголос поміркувала, ог
лядаючись на пройдений
групою шлях. І, звичайно,
слухаючи виступ молодої
робітниці, не міг промов
чати її майстер Микола
Березний. Адже на їхній
дільниці складання суціль
ного ящика ще не все
чітко організовано, як у
сусідів-капронщиків.
Пе
рейти на єдиний наряд? А
обладнання, яке часто ви
ходить з ладу, а плинність
кадрів? А дисципліна? Ось
розпрощались з Анатолієм
Іщенком, який порушував
порядон на дільниці, зава
жав працювати
іншим.
Звільнили по статті:
за
порушення трудової дис
ципліни. І це свідчить про
силу трудового колективу,
його нетерпимість до не

дбальства, байдужості. Але
ж, зауважив Микола Бе
резний, звільнили одного
Іщенка, а плинність кад
рів залишається високою.
І коли одні робітники пе
ревиконують змінні зав
дання. інші його зривають.
Це переважно молодь, яка
не має досвіду • навиків.
А визначали ж наставни
ків, залучали до змагання.
Значить, не завжди самі
себе контролюємо?
Розмова зайшла про за
кріплення молоді в цеху.
Тетяна
Стародубцева і
Світлана Дульська, робіт
ниці, які цього літа прий
шли на завод, оцінюючи
в цьому плані роботу групкомсорга, зокрема дорік
нули, що забули комсо
мольці про художню са
мо діяльність. І баяніста не
можне допитатись, і во
кальна група розпалася.
Конкретно, по-діловому
поговорили про всі вирі
шені і невирішені пробле
ми комсомольці на своїх
ЗВІТНО-Вибппоим -зборах.
Л СЕМЕНЮК
м. Кіровоград.

- «Молодий

2 с?ор.

Важливий, відповідальний період нині в житті ком
сомолу — звіти і вибори. У липні редакція започат
кувала нову рубрику «Наші здобутки — тобі, Бать
ківщино!», під якою розповідає про успіхи район
них і міських комсомольських організацій, з якими
; вони підійшли до звітно-виборних конференцій.

НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!

20 вересня 1934 року

комунар»

У наступному навчальному
році політнавчанням у
Маловнсківському районі буде охоплено 1649 юнаків та
дівчат, працюватиме 53 школи комсомольської політос
віти. Буде впроваджено новий курс «КПРС про акту
альні питання боротьби з буржуазною ідеолої ією та ре
візіонізмом», значно збільшено кількість шкіл суспільнополітичних знань курсу «Ідеологічна боротьба і мо
лодь».
У Маловисківській райлікарні цього року комсомольці
і молодь будуть слухати вищезгаданий курс. Своїми
роздумами і проблемами напередодні
нового навчаль
ного року в системі комсомольської політосвіти поділив
ся молодий пропагандист Сергій Іванович ЖИРНИЙ.

ДО ПОЧАТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
В СИСТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ
гандистам.
У такому ра
йонному місгечку, як на
ше, особливо гостро від
чуваєш її нестачу.
Слухачі ставлять багато
питань. їх інтерес до кур
су мене радує. Але знову
ж таки потрібні
книги і
брошури, де б було бага-

ЇЇВЕРДЖУЮЧИ „ Особисто причетний
СЕБЕ ДІЄЮ
Виступаючи на квітневохму (1984 р.) Пленумі ЦК
КПРС, Генеральний секретар ЦК КІІРС, Голова Пре
зидії Верховної Ради СРСР 1\. У. Черненко підкреслював:
«Ми вийшли на надзвичайно відповідальний рубіж п’ятирі-.х.и, коли рахунок йде вже на місяці. Причому ста
новище зовсім не таке, щоб можна було обійтися без
дальшого підвищення напруженості нашої господарсь
кої роботи». Враховуючи це’, комсомольські організації
нашого району зосереджують увагу на найбільш акту
альних іїйтаннях удосконалення виробництва. Тут не
абияке поле діяльності -— створення і зміцнення ком
сомольсько-молодіжних колективів, впровадження най
більш прогресивних форм організації і стимулювання
праці, пропаганда передового досвіду.

Райком, комітети комсомолу приділяють значну ува
гу організації соціалістичного змагання серед КМК та
молодих виробничників. У районі терік працювали 37
КММ (у цьому році створено ще три — в ПМК-138,
на зазоді продтоварів, в нолгоспі «Жовтень»).
Комсомольсько-молодіжні і-.алективн району стали на
трудову Еахту на честь 40-річчя Перемоги радянського
народу у Великій Вітчизняній війні. Попереду у соціалістичноіму змаганні йдуть КМК цеху контрольно-вимірю
вальних приладів та автоматики капітанівського цукро
заводу.

А молоді хлібороби доклали максимум зусиль, щоб
вирощений урожай був зібраний по-госиодарськн. По
радували своїми результатами Леонід Котвіцький, Во
лодимир Змієвський — члени КОхМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІл;ного екіпажу з колгоспу імені Мічуріна, які комбай
ном СК-5 намолотили 4636 центнерів хліба. А шофер
колгоспу імені Чкалова Микола Тупаєнко перевіз /Об
тонн хліба і виробив 77658 тонно-кілометрів. Ці вироб
ничники стали переможцями соціалістичною змагання
серед учасників жнив-84.
Переможцями районного огляду на кращу роботу по
залученню молоді до збирання ранніх зернових визна
но комсомольську організацію колгоспу імені Чкалова
(секретар комітету комсомолу Марія Шинкарук). Гут
працювало 3 комсомольсько-молодіжні комбайнові, І
• 'жатковий, 12 автомобільних, 2 тракторних і 2 сімей
них комбайнових екіпажі. Вони справились із роботою
на -182 гектарах.
З великим ентузіазмом зустріли комсомольці та мо
лодь району ініціативу трудівників села Бобринецьного,
Новоукраінського та гіовоархангельського районів про
створення півторарічного запасу кормів для громадсь
кої худоои. У всіх комсомольських організаціях про
йшла ділова розмова про участь комсомольців та мо
лоді у цін відповідальній справі. Комсомольці і молодь
взяли зобов язання заготовити 40 процентів нормів від
усіх, що заплановано в районі.
Першими про цс заявили юнаки і дівчата з колгоспів
імені ХХИ з'їзду КПРС та імені Чкалова. їх ініціатива
була підтримана на бюро райкому комсомолу.
Було
створено 15 комсомольсько-молодіжних
комоаинових.
50 автомобільних, 45 тракторних екіпажів. Силос у ра
йоні заготовляли загоновим методом. У роботу включилися
6 міжгосподарських загонів. У кожному з них була ство
рена тимчасова комсомольська група.
По-ударному попрацювали на заготівлі силосу ком
сомольці колгоспу імені Куйбишева. Всі 3 комбайнові
екіпажі в нолгоспі — комсомольські. Крім того, пра
цювало 12 автомобільних і транторних. На комсомоль
ських зборах було взято зобов’язання — заготовити по
ловину кормів від планового завдання господарству. І
свого слова молоді трудівники дотримали. Серед пере
можців соціалістичного змагання тут механізатори Ана
толій Грималовський, Борис Сочинський, Микола Шля
ховий, шофери Анатолій Босько, Юрій Погрібний, Олек
сандр Бобеико. Юнаки та .дівчата ІІанчевого заклали в
траншеї 57121 тонну силосу (по нолгоспу 81050).

і іосподарствах району відчувається нестача робочих
рук, особливо механізаторів. Щоб розв’язати і цю
проблему, райком, комітети комсомолу провели певну
роботу по профорієнтації. І ось уже більше 150 випуск
ників середніх шкіл району залишились працювати на
селі. Серед них 28 — у колгоспі імені Куйбишева. Ко
мітет комсомолу спільно з парікомом та правлінням'
цього колгоспу багато роблять для поліпшення умов
праці і відпочинку молоді. З кожним роком молодіє се
ло Гіанчеве. Безперечно, неабиякий вплив на активіза
цію профорієнтаційної роботи тут справила постанова
ЦК КПРС «Про основні напрями реформи загальноос
вітньої та професійної школи». Вона націлює комсо
мольські організації шкіл на посилення трудового вихо
вання підростаючого покоління, прищеплення молоді
любові до праці. Лише в цьому році в дев’яти трудо
вих об'єднаннях старшокласників району працювало
1165 учнів. Переможцем у районному змаганні виробни
чих бригад стала бригада Коробчинської десятирічки.
Нині в ній 129 учнів (бригадир Валерій Яценко). За ни
ми закріплено 40 гектарів землі. Спеціалізується колек
тив на вирощуванні кормових буряків. Для свиноферми
місцевого колгоспу імені Шевченка школярі сподівають
ся зібрати понад 15000 центнерів коренів.
Крім цього, члени виробничої надають допомогу кол
госпникам у збиранні картоплі, доочистці кукурудзи,
працюють у саду.
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Нині в комсомольських організаціях району почалася
звітно-виборна кампанія. На своїх зборах юнаки та дів
чата ведуть ділову і принципову розмову про свої здо
бутки і недоліни. Нанреслюють шляхи для розв'язання
проолем.

На активізацію роботи на майбутнє націлює нас по
станова ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партійного
керівництва комсомолом і підвищення ного ролі в ко
муністичному вихованні молоді».
перший секретар
ЛКСМ України.

Новомиргородського

В. БУРЯК,
райкому

(ЛГ ПРАЦЮЮ пропагандистом уже другий
рік. Червневий (1983 р.)
Пленум ЦК КПРС поставив
перед нами, ідеологічни
ми працівниками, високі
вимоги, Сьогодні ми має
мо на озброєнні ще одну
довгострокову
програму
дій — Постанову ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
партійного
керівництва
комсомолом і підвищення
його ролі в комуністично
му вихованні молоді», яка
теж вимагає піднести ком
сомольське політнавчакня
на більш високий ідейнотеоретичний рівень.
У минулому році в мо
їй школі було ЗО слухачів
(контингент
в основному
жіночий — медсестри, са
нітарки),
вивчали
курс
«Основи
комуністичної
моралі». Група підібралася
ціказа, допитлива. Діачата
на кожне заняття.
окрім
рекомендованої літерату
ри, намагалися підбирати
цікаві матеріали з періо
дичної преси.
Нерідко
виникали дискусії. Слухачі
готували цікаві реферати.
Особливо приємьо згада
ти активістів на заняттях—
медсестер Зою Миненко,
Ніну Маринець, Асю Куд
рю та інших. Проте, зви
чайно, як у молодого й не
дуже досвідченого про
пагандиста, у мене є й
свої проблеми...
По-церше,
не заажди
легко знайти ту літерату
ру, що
видається спеці
ально на допомогу пропа-

Чим ближче час початку занять у школі комсо
мольської політосвіти Устинівської райлікарні, тим
більше турбот у помічника пропагандиста лінарястоматолога Любові Саприкіної. Вже підготовлено при
міщення, на своїх місцях унаочнення. В цьому році
комсомольський актив школи — спеціалісти з вищою
та середньою спеціальною освітою будуть
вивчати
курс «Ідеологічна боротьба і молодь». Нині помічник
пропагандиста разом з активістами групи готують те
матичну літературу та технічні засоби навчання.
На знімку: помічник пропагандиста Любов САПРИКІНА.
Фото М. САВЕНКА.

ШКОЛА: КРОКИ

РЕФОРМИ

ЩОБ КРАСА
ТВОРИЛА КРАСУ
В. О. Сухомлинський на
голошував, що одне з ос
новних завдань навчаль
но - виховного процесу
полягає в тому, щоб шко
ла навчила людину жити в
світі
прекрасного, щоб
краса світу творила красу
в душі.
Беручи
на озброєння
настанови видатного педа
гога, колектив Заваллівської школи - інтернату Гайворонського району бага
то робить для того, щоб
навчити дітей розуміти і
цінувати красу людини і
її працю, красу іприроди,
творів мистецтва.
Існує в колективі добра
традиція — максимально
використовувати в проце
сі позакласної роботи все
те, чого діти навчились
на уроках. Так, урочистою
увертюрою П. І. Чайковського «1812 рік», в якій
засобами музики з вели
кою силою передано пат
ріотичне піднесення ро
сійського народу в пері
од боротьби з наполеонів
ськими полчищами, по
повнюють педагоги знан
ня дітей по темі «Вітчиз
няна війна 1812 року та її
історичне значення», яку
учні вивчають на уроках.
Історичний матеріал про
боротьбу українського на
роду
проти
польських
магнатів у XVI та в першій

половині XVII століття до
повнюється знайомством
із оперою М. В. Лисенкз
«Тарас Бульба» та вивчен
ням повісті М. В. Гоголя
«Тарас Бульба». Геніальна
проза Гоголя і
видатно
музика Лисенка, створені
□ дусі найкращих тради
цій вітчизняного класич
ного музичного мистецт
ва, пронизані палкою ві
рою в нездоланну
силу
народу.
Паралельне
вивчення
творів радянської літера
тури і ознайомлення
з
музикою вітчизняних ком
позиторів дозволяє вихо
вателям Н. М. Безкоровайній, Т. В. Сич широко
розкрити образ нашої со
ціалістичної Батьківщини в
поемі В. В. Маяковського
«Добре» і «Пісні про Віт
чизну» І. Й. Дунаєвського,
показати велич радянської
людини в усій її діяльно
сті («Орлине плем'я» Л. М.
Ревуцького та «Вірші про
радянський паспорт» В. В.
Маяковського).
Сповнені могутніх по
чуттів благородної
бо
ротьби
за утвердження
гуманістичних ідеалів тво
ри Ю. С. Мейтуса, М. П.
Мусоргського, М, І. Глінки, О. П. Бородіна, П. І.
Чайковського дають цін
ний матеріал педагогам
М. Г. Хазіній, М. І. Нічко-

ву, Д. Л. Савицькій. Про
водячи бесіди за творами
видатних радянських ком
позиторів, вони показують,
як майстерно автори за
собами музики відтворю
ють образ природи рідно
го краю. Діти
слухають
«Пори року» П. І. Чайков
ського, «Сніжинки» К. Мяскова, «Шпаки прилетіли»
І- Й. Дунаєвського, росій
ську
народну
пісню
«Здрастуй, зимо» та інші.
Вихователька Л. М. Ко
валь під час бесіди про
музичні твори П. І. Чай
ковськоговикористала
знання учнів з літерату
ри, а під час прослуховування твору «На трійці»
попросила учнів пригада
ти вірш
О. С. Пушкіна
«Зимова дорога» і твір
М. В. Гоголя «Російська
трійка». Помітивши, що
не всі вихованці зрозумі
ли музику, Л. М. Коваль
пояснила дітям, як потріб
но розуміти твір Чайков
ського.
У приміщенні Школи-інтернату проходять фести
валі. Ось опис одного з
них.
З радісними усмішками
на обличчях, у фестиваль
них костюмах з букетами
квітів з’являються вихо
ванці на урочисте відкрит
тя свята. На них чекають
батьки, шефи, працівники

то цікавих фактів. Пропа
гандистська робота — то
завжди пошук. Я, наприк
лад, користуюся статтями з
газет, вирізки розкладаю
по темах. Велику допомо
гу у пропагандистській ро
боті мені
надає журнал
«Молодой коммунист». В
бібліографічному розділі
його завжди можна зна
йти необхідне
видання.
Але знову ж таки — де
знайти ту книгу? Тим біль
ше, коли новинка вийшла ,
невеликим тиражем...
Хотілося, щоб при рай
комах комсомолу чи при
кабінетах комсомольської
політосвіти були
бібліо
течки
пропагандиста. Не
формальні, а укомплекто
вані найцікавішою і най
новішою літературою. І з
наочністю у нас погано.
Спілкуючись
зі СВОЇМИ-^
колегами, я знаю, що бщЦь
гатьох, як і мене, не зад<^^
вольняють програми: теми
дуже обширні і доводить
ся
або пробігати «по
верхах», або свідомо ви
пускати деякі речі, зупи
нятись тільки на окремих
питаннях.
І ще одне. Семінари
пропагандистів
у нас в
районі проводяться досить
регулярно,
але все-таки
хотілося' б частіше. Дуже
вже інколи нагальною бу
ває потреба поспілкувати
ся з колегами. А тим біль
ше тепер,
коли тільки
курс «Ідеологічна бороть
ба і молодь» вестимуть 18
пропагандистів
району.
Нам же є про що погово
рити! Адже кожен із нас
особисто причетний
до
політичного виховання мо
лоді. І, мабуть,
від того^_
- наскільки ми, пропага^И|
дисти, будемо теоретично
підковані,
досвідчені
і
знаючі, настільки
успіш
ним буде результат нашої
діяльності,
С. ЖИРНИЙ,
лікар Маловисківської
райлікарні, пропаган
дист.

відділу народної освіти,
районного комітету ЛКСМ
України. На
шкільному
майданчику першокласни
ки водять хороводи, лине
вальс,
демонструються
фізкультурні вправи...
Готуючись до
прове
дення масових заходів, ді
ти поглиблюють свої знання, пишуть літопис
піонерського загону і дружи
ни, комсомольської групи,
випускають шкільну стін
газету. Жоден
загальношкільний захід не прохо
дить без лозунгів, плака
тів, вітрин, які
пізніше
експонуються разом
з
конкурсними виробами на
тематичних виставках «Я
малюю музику», «Осінні
мотиви», «Весняні етюди»,
«В кожному малюнку —■
сонце», «Світ очима дити
ни».
/
Кожна прогулянка, екс
курсія, проведена вихова
телькою Л. М. Гречанюк,
залишає помітний слід У V
душах дівчаток і хлопчи
ків, збагачує їхню пам’ять,
розвиває мислення,
ви
кликає позитивні емоції».
Кожна зібрана оригіналь
на гілочка, листок дерева
і квітка після відповідної
«доробки» набувають ін
шої форми і
займають
місце в експозиції кімна
ти казок. Тут зберігаються
складені дітьми
вірші,
казки, пісні, малюнки, які
відображають походи
в
природу. Твори мистецтва
приносять дітям естетичне
задоволення, а педагогам
допомагають
успішно
здійснювати завдання к°
муністичного
виховання
молоді.
Г. ПОПРУГА,
працівник обласного
інституту вдосконален
ня вчителів.

20 вересня 19§4 року
Наших читачів схвилювала стаття «Філософська
борода коменданта «вертушки», опублікована о га
зеті ЗО серпня і 4 вересня цього року. Сьогодні ми
друкуємо їхні відгуки на цю публікацію.

Дуже схвилював нас
матеріал
«Філософська
борода коменданта «вер
тушки». Ми засуджуємо
ганебну поведінку В. Ку
тового. Молода людина, а
має таку черству душу,
такі сумнівні судження.
Ми тобі, Вікторе, хочемо
відверто сказати, що ка
тегорично не згодні з твої
ми міркуваннями, з твоєю
точкою зору, вірніше, «фі
лософією».
Ти не засвоїв законів
розвитку суспільства. " А
мав би. Тоді б знав, що
окремі ЛЮДІ! неспроможні
зупинити хід історичного

розвитку. Говорячи, що в
школі історія, суспільство
знавство були нецікавими,
ти хочеш піднести себе,
виділитися. Нам виклада
ють ці ж учителі, що іі
тобі. Ми бачимо, скільки
вони докладають снаги
й зусиль,
майстерності,
щоб
зацікавити
нас,
навчити.
Влаштовують
консультації,
проводять
індивідуальну
роботу.
Ось так же вони ста
ралися й для тебе, а ти
не виправдав їхніх надій.
Комсомол. Це частинка
не тільки життя нашого,
а й наших батьків, які ро
били революцію, захищали
Батьківщину від фашистів,
відбудовували її з руїн.
Як же тобі не соромно ли
ти бруд на святе! Олек
сандр Матросоя, Зоя Космодем’янська, Юрій Гагарін, — чи змогли б вони
здійснити подвиг, аби не
жили життям країни, не
були віддані рідній
Віт

З ОСТРОВА

В. ВЕРНИГОРА, сек
ретар комсомольської
організації,
І. ТАРНАВСЬКА, В. РУБАН,
С. БУЗЬКО, Т. ТОКАР,
Л. ГАЙЧЕН, А. КОРН1ЄНКО,
О. ЦОНЄВ,
Н. ГРИЦЮК, Н. ГРИ
ЩЕНКО
—
комсо
мольці 10 «А» класу
Кіровоградської СШ
№ 5.а

В. Кутовий стверджує,
що не бачив такої спілки,
що відповідала б його по
няттю
комсомольського
осередка. Не повірю, що.
навіть у невеликій пер
винній організації, де чис
литься В. Кутовий (під
креслюю, що саме чис
литься, бо який же
він
комсомолець?), не можна
поставити роботу на від
повідний рівень, побудува
ти цікаво. Тут просто па
сивний актив. А ось шкіль
на первинна, що дала Вік
тору путівку в життя, бу
ла, гадаю, чисельною, і на
ша комсомольська органі
зація налічує більше двох
сот юнаків та дівчат, і
скільки добрих справ иа
її рахунку!
Бачив би Кутовий, з

На знімку: під час зіт
кнень учасників страйку з
поліцією на шахті поблизу
Дувра.
Телефото АП—ТАРС.

СВОБОДИ

І. КАРАНТ.
м. Світловодськ.

чизні? Щоб було цікаво,
кожен член ВЛКСМ пови
нен бути активним у ро
боті, а не дотримуватися
принципу
«Моя
хата
скраю». Ти ж тільки спла
чував внески. Таким, як
ти, не повинно бути місця
в рядах комсомолу.
Сьогодні тобі двадцять
три. Однак ти так і не
навчився турбуватися про
спокій батьків, поважати
людей, які робили
тобі
добро. Батьківщина дала
тобі щасливе дитинство,
можливість здобути осві
ту, працювати.
Ти цього не оцінив. Зай
няв позицію
байдужого
скептика. Наше тобі сло
во: задумайся, чи так жи
веш?

комунар»

АНГЛІЯ. Попри судово-по
ліцейську сваволю, яку чи
нить уряд М. Тетчер, шість
місяців, триває страйкова бо
ротьба британських шахта
рів, що добиваються відмі
ни планів кабінету торі різ
ко згорнути виробництво у
вугледобувній промислово
сті і провести масові звіль
нення.
У ході цієї напруженої бо
ротьби шахтарі відчули на
собі всю жорстокість буржу
азної державної машини, яка
не зупиняється ні перед
чим заради захисту інтере
сів можновладців.

АДРЕСИ -

Відбулося перше засі
дання клубу молодого не^агога «Світоч» м. Світло,
водська.
Його організатори за
просили членів інтернаціо
нального будівельного за
гону імені Ернесто Че Ге.
вари з Кіровоградського
інституту
сільськогоспо.
дарського
машинобудурання, котрі свій трудовий семестр провели на
будівництві нового вуз- (
ла зв'язку в Світловодську. ■
Друзів з далекого остро,
ва Свободи і молоде попорнення
педагогічного
колективу від імені керів- ,
ннцтва клубу
«Світоч»
тепло привітала секре
тар—завідуюча відділом
учнівської молоді Світло,
водського міськкому ком.
сомолу Ольга Литвиненко.
На вечорі подружилися
вчительки Тетяна Бабенко
і Світлана Семітко із сту
дентами II курсу КІСМу
кубинцями ГІІкеро Рохеліо
і Хуліо Льюїсом Гонсале
сом, знайшли спільну мову
і вчитель ■ історії Великоскелівської
восьмирічної
школи Сергій Яровий і
його колега Сергій Добро,
вольський
із Мінервою
Порталь і Вів’ян Фейто.
Ці дівчата з піднесенням
працювали в складі інтер
національного будзагону,
не відстаючи від юнаків у
трудовому завзятті.
Про національного ге.
роя Ернесто Че Гевару,
чиїм іменем названо ін
тернаціональний будзагіп,
розповіли Аугустин Гарсіа
і Альфредо Каррікарде...
Молодим учителям, що
працюватимуть у середніх
класах, передали адреси
£воїх молодших братів і
Сестер студенти з Куби. І
незабаром
полетять на
острів Свободи листи ра.
дяпських
піонерів.
їх
одержать кубинські учепи,
ці ІОдотніс Кампе Сеспедсс і Беагриз ІІуньєз Мар
тинез. Це листування стане ще одним виявом друж
би двох народів.

«Молодий

ПРАВДА ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

ДОЛЯ РІХАРДА НОВИ
ІХАРД Нови вчився на
слюсаря - інструмен
Р
тальника у маленькому ав

стрійському містечку Ен
неє. В навчанні був старан
ний, одержував лише від
мінні оцінки. У вільний час
навіть складав пісні — у
тому числі про свою ро
боту. Але пісні ці були
зовсім невеселі. В одній
із них говорилося: «Як би
ти не крутився, а завжди
пошиєшся в дурні».
Однак чому ми говори
мо про Ріхарда у минуло
му часі? Тому, що його
більше нема в живих. Теп
лого літнього дня цей 17річний юнак піднявся на»
горище приміщення, де
вчився і... повісився.
Нерозрадне горе бать
ків, велика скорбота дру
зів і товаришів. Пригаду
ючи події, вони сказали,
що Ріхард часто скаржив
ся на величезне психічне
навантаження, на потопи-

ні умови роботи в проце
сі навчання. Згадали і таку
характерну деталь:
на
підприємстві, де вчився
юнак, бути членом проф
спілки вважається спра
вою майже злочинною.
Адже член профспілки —
це потенційний страйкар,
борець за соціальні права
трудящих. А Ріхард носив
у кишені своєї спецівки
профспілковий квиток...
У Австрії порівняно з
ФРН, Італією та іншими
країнами Західної Європи
становище із зайнятістю
відносно
благополучне:
тут безробіття поки що не
перевищує 4,7 процента,
Однак для безробітної
молоді віком від 15 до 25
рокіз у деяких провінціях
воно доходить до третини,
У цих умовах дістати міс
це учня на заводі чи фаб
риці вдається далеко не
кожному бажаючому. Який
сенс навчати професії все

нових робітників, коли бі
ля заводських воріт в очі
куванні вакансій юрмлять
ся готові спеціалісти ви
сокої кваліфікації?
Значить,
Ріхард Нови
якоюсь мірою міг вважа
ти себе щасливчиком. Що
ж у такому випадку штов
хнуло його на фатальний
крок? Думається, відпо
відь на це питання дав
один із колишніх колег Рі
харда: «Лише мертві і
безробітні можуть
про
тестувати, не боячися нас
лідків».
Про трагічний випадок
із Ріхардом Нови повідо
мила газета австрійських
комуністів «Фольксштімме». У буржуазних газе
тах таких повідомлень на
зустрінеш. Та зате як час
то і з яким пафосом вони
пишуть про права людини
з інших країнах!
В БОЄВ.
(АПН).

З стор
яким захопленням
наші
комсомольці готуються до
«Ярмарку
солідарності».
Учні виготовляють виро
би, вартість яких оцінює
спеціальна комісія. На яр
марку люди купують їх, і
виручені гроші школа пе
рераховує у Фонд миру.
Затям собі, Вікторе: не
заради грошей тижнями,
місяцями виготовляли уч
ні свої вироби — вони хо
тіли порадувати
людей
своєю роботою, підтриму
вати рух за мир.
Нині в нашій школі
є
музей
бойової
слави.
Створили його комсомоль
ці й піонери. Кілька років
збирали експонати. З ба
гатьох районів приїжджа
ють у Петрове ровесники,
щоб познайомитися з екс
позицією музею. А на 40річчя визволення райцент
ру від німецько - фашист
ських загарбників приїхав
генерал-майор запасу Ге
рой Радянського
Союзу
М. І. Яценко — колишній
командир 214 стрілецького
полку, що визволяв Пет
рове. Зустріч із Героєм —

була справжнім святом.
М. І. Яценко
подарував
музею особисті речі. У му
зеї учні зустрічалися і з
учасником оборони Моск
ви Г. В. Шишкіним, учас
ником
Сталінградської
битви І. Я. Лнтвиновим.
Щодня знаходять шко
лярі справу до душі. На
ша шкільна агітбригада —
супутник
агітколективу
РБК- Ми створили ще й
піонерську
агітбригаду.
Після уроків влаштовуємо
трудові десанти, спортивні
змаганпя, інші
заходи.
Комсомольська організа
ція живе повнокровним
життям. Ось таке поняття
у юнаків і дівчат нашої
школи про комсомольсь
кий осередок:
активна
життєва позиція. Щоб бу
ло цікаво,
комсомолець
повинен бути активним.
Наші комсомольці
за
суджують твої чужі
ра
дянській молоді
переко
нання.
секретар
комсомолу
кої СШ.

А. БОЙКО,
комітету
Петрівсь-

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ ТАРС

ЖИТТЯ МОЛОДІ ЗА РУБЕЖЕМ
ВАРШАВА.
Яскравими
транспарантами і букетами
квітів зустріли жителі За
копане
учасників 29-го
міжнародного туристсько
го рейду дружби по па
м’ятних ленінсьних МІСЦЯХ
у Польщі. Там похід фінішував.
У ньому взяли
участь понад три тисячі
членів Спілни соціалістич
ної польської молоді та їх
ровесників з Радянського
Союзу, Болгарії, Угорщи
ни і Чехослсваччини.
Учасники рейду дружби
пройшли 35-ма маршрута
ми в передгір’ях їатр, взя
ли участь у масовому мі
тингу біля пам’ятника В. І.
Леніну в містечку Поронін, провели численні зу
стрічі з ветеранами праці,
представниками трудящих
1 молоді цього мальовни
чого району на півдні рес
публіки.
У Поронінсьному музеї
В. І. Леніна молодь братніх
країн ознайомилася з ек
спозицією, яка присвячена
досягненням
радянського
народу в будівництві ко
мунізму, розповідає про
братню сім’ю радянських
респубдак, про вплив ле
нінських ідей на світовий
революційний процес.
. СОФІЯ. Питання участі
молоді в розв’язанні одно
го з головних завдань гос
подарського будівництва —
повсюдного впровадження
досягнень науково-техніч
ного прогресу розглянув
Пленум ЦК Днмитровсьної
Комуністичної Спілки Мо
лоді (ДКСМ).
Перший
секретар ЦК
ДКСМ Станна Шопова, яка
виступила з доповіддю, вназала на необхідність широ
кої підготовки молоді до
роботи з електронно-обчис
лювальною технікою, до
застосування цієї техніки
в усіх сферах суспільного
життя.
ПРАГА. Близько 7 тисяч
чехословацьких юнаків І
дівчат, а також їхніх ро
весників з Болгарії, Угор.
щини, Польщі І Радянсько
го Союзу взяли участь в
антивоєнному
мітингу,
який відбувся у Свиднику
(східна
Словаччина), де
була проведена Карпатсьно-Дукельська
операція
Радянської Армії.
Промовці, які виступили
на мітингу, відзначили, що
ця історична битва покла
ла початон визволенню че
хів і словаків, які свято
шанують пам’ять полеглих
радянських героїв. У прий
нятій на мітингу резолю
ції висловлюється повна
підтримка ініціативам Ра
дянського Союзу та інших
країн соціалістичної спів
дружності, спрямованим на
припинення гонки озбро
єнь і на роззброєння.
БУХАРЕСТ. У Костешті
відбулась міжнародна зуст
річ представників ряду ор
ганів ООН, державних ус
танов і молодіжних орга
нізацій з 17 країн, у тому
числі з Радянського Сою
зу.
Учасники зустрічі обго
ворили значення наукових
досліджень і міжнародного
співробітництва у вивчен
ні проблем, які стоять пе
ред молодим поколінням.
Особливе місце зайняли
питання підвищення вкла
ду наукових досліджень у
підготовну і проведення
міжнародного рону молоді.

Було вказано на необхід
ність ширшої участі моло
ді в боротьбі за мир і спів
робітництво між народами.
НЬЮ-ЙОРК. Тут відбуло
ся перше офційне засідан
ня Американського націо
нального комітету по під
готовці до XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів, який пройде наступ
ного літа в Москві. У ро
боті засідання взяли участь
представники десятків аме
риканських
громадських
організацій:
молодіжних,
жіночих, антивоєнних, ре
лігійних, по правах люди
ни та інших.
Учасники зустрічі обго
ворили програму дій по
підготовці до московсько
го форуму. Вирішено, що
ця діяльність здійснювати
меться під девізом «Друж
ба молодих поколінь може
допомогти досягненню ми
ру між народами». Зат
верджено проект загально
національного заклику до
Московського фестивалю.
В документі підкреслюєть
ся, що □ умовах нинішньої
міжнародної напруженості’
проведення фестивалю на
буває особливого значення,,
СТОКГОЛЬМ. У містечку
Буммерсвік неподалік від
шведської столиці відкрив
ся двосторонній семінар
Всесвітньої федерації де
мократичної молоді (ВФДМ)
і Міжнародної спілки мо
лодих соціалістів (МСМС).
В його роботі бере участь
делегація радянської мо
лоді.
На порядку денному се
мінару — питання бороть
би молодого покоління за
мир, розрядку міжнарод
ної напруженості та роз
зброєння в Європі І в усьому світі, за запобігання
гонці озброєнь у космічно
му просторі. Велику ува
гу бУДе приділено наступ
ному 10-річчю підписання
Заключного акта наради з
питань безпеки і співробіт
ництва в Європі, а також
конференції по заходах
зміцнення довір’я, безпеці
та роззброєнню в Європі,
яка проходить у Стокголь
мі.
ГАВАНА. Вісім студентів
убито, багато десятків по
ранено, сотні арештовано
— таким є підсумок розт
прав в університетах Чілі,
вчинених кривавим режи
мом Піночета за останні
дні. Масові маніфестації
студентів відбулися в уні
верситетах Сантьяго, Консепсьйона, Антофагасти і
ряду інших міст. їх учас
ники вимагали припинення
репресій,
невтручання
збройних сил у справи нав
чальних закладів країни.
Для їх придушення було
кинуто солдатів і карабі
нерів. Між маніфестантами
і карателями відбувалися
запеклі сутички. В ході вис
тупів у ряді місць зводили
ся барикади. В університе
ті міста Антофагаста на
півночі країни, відзначає
агентство Пренса Латіна, в
суботу сталися «найзапекліші за останні 11 років
сутични між студентами *
карабінерами».
Студентсьні
організації
прийняли рішення провес
ти на початку жовтня день
молодіжного протесту, в
ході якого виступлять про
ти репресій, на захист
прав молоді.

«Молодий

4 стор

До видавництва зай
шов лочаткуючий про
заїк. Поштиво приві
тавшись із редактором,
він сказав:
— Приніс невеличке
оповідання.
— Ну що ж. дуже
приємно. ЗнаиомтеІ
Автор дістав з но
венької шкіряної папки
кілька акуратних арку
шів машинопису, зруч
но влаштувався в кріслі
і приємним соковитим
баритоном виразно по
чав читати:
«Наблизившись
до
рівнозначного
пере
хрестя, водій
«Жигу
лів» збавив газ, при
гальмував,
пропустив
пішоходів,
що
не
встигли перейти вули
цю, і не перевищуючи
встановленої
швид
кості, продозжував по
дальший рух...»
—
Досить, колего,
досить! — сумно обір
вав письменника ре
дактор.
— Вам не подоба
ється? — розгублено
спитав автор.
— Справа не в то
му.
— А в чому ж?
— Розумієте, шанов
ний, — закінчив редак
тор, — фантастика су
перечить профілю на
шого видавництва.

УСМІШКИ З НАТУРИ

ІНТЕРВ'Ю З НАГОДИ

ЗА СМІШНИЙ ПРИЗ

Не той профіль

20 вересня 1984 року

комунар»

у ВЕРЕСНЕВУ пору бабиного лі* та у млині скрипнули двері. На
порозі став завсідник «Вітряка» Бо
рис Слюсар. Чемно привітавшись до
гумористів, сказав:
— Цього року врожайним було в
мене літо. Переглянув я своє мливо
та н бачу, що є там і для жорен, і
на решето, і »а висівки, та н мішечок
гуморесок зібрався...
Я не став слухати до кінця, а од
разу ж кинувся до гарби. 1 так само
одразу пересвідчився — Борис Слю
сар не жартує.
І поки завсідники «Вітряка» пере
глядали мливо, у мене з Б. Слюсарем
зав'язалась розмова, яку коротко хо
чу передати читачам, аби вони ближ
че познайомились з активним завсід
ником «Вітряка».
Я спитав отаке:
— Коли ви вперше почали писати
свої гуморески?
— Давно.
А по-справжньому в
1969 році, коли кам’янець-подільська
міськрайонка відхилила віршовану
гумореску, а «Сільські- вісті» надру
кували її. Ось вона:

Безневинний
Завідуючий відділом
кадрів погортав тру
дову книжку клієнта,
на хвилину завмер, на
че поплавок, а потім,
постукавши
пальцями
по столу, сказав, насу
пивши брови:
— Боюсь — не спра
цюємось.
— Чому? — збенте
жився клієнт.
— Трудовий стаж у
вас не такий уже й ве
ликий, а місць змінили
чимало.
— Так моєї ж вини
в цьому немає...
— Як це?
— А так: жодного
разу я не звільнявся з
роботи за власним ба
жанням.

ПОРОЗУМІЛИСЬ
Біля стайні запитала
їздового ланкова:
— Де це ваш синочок, Павле,
Що не еидно на жнивах?
— Та «хвороба» мучить сина.
— Що ви кажете, яна?
— В нарти грати він щоднини
Йде до вашого синка.

ки-гумористм в житті дуже серйозні
— Ваші враження від нашого «Віт
і похмурі люди.
ряка»?
— Добре, то така сторінка є, її
— Це правда, бо сміх — то не
смішки, а серйозна справа. Вів — люблять читачі і з нетерпінням че
найефективніший засіб лікування усіх кають все нового н нового млива. Я
хвороб. Чим серйозніший гуморист, помітив, що «Молодий комунар», у
тим більше дістанеться на горіхи гор якому публікується «Вітряк», почина
лохватам, гультяям, втіішвохам, бю ють читати з четвертої сторінки.
— Що б ви порадили гумористамрократам, спекулянтам та іншим не
початківцям?
гативним елементам.
— Найкращий учитель — життя.
Останнім часом на сатпрпко-гуморнстнчнііі ниві помітно збільшився уро
жай так званих' «малих» форм: мікробайки віршовані і прозові, сатирич
ні мініатюри, усмішки, фрази, афориз
ми тощо. Коротка ж форма, як відо
мо, вимагає особливо відточеної дум
ки, високої майстерності прямого влу
чення в ціль. До таких форм тяжію і
я. Хочу й молодшим колегам пора
дити: уникайте багатослів’я, бо, як
кажуть, скільки молоко не розводь
водою, але кращим воно не стане.
Треба знати міру. Талановитий письмевніїк-гуморист наш земляк Пилип
Капельгородський казав: «Бракує до
тепної думки — ставте крапку. Крапка-благодійниця завжди врятує».
— І останнє, традиційне запитан
ня: що б ви побажали нашим чита
чам?
— Вчасно
передплатити
газету
«Молодий комунар».
1 перед тим, як запропонувати чи
тачам жниво Бориса Слюсаря, хочу
додати: гонорар за цей ужинок автор
перераховує у Фонд миру.

— Побутує думка, що письменни-

ПТ т -
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ЯКЕ ЇХАЛО...
Переглянувши новий твір Свині під назвою «Апель
син», редактор Цап категорично заявив:
— Не піде!
— А то чому? — здивовано хрюкнуло Льоха.
■— Жодного слова немає про... капусту!..

ЛИС ТА ЇЖАК
Якось їжак запропонував Лисові безкорисливу
дружбу.
— Сам подумай, — насмішкувато заперечив той,—
ну який з тебе друг? Адже ти зовсім не схожий но...
курку!

СКОРОТИВ
Троє Трутнів працювали на пасіці дегустаторами.
Та невдовзі Джміль одержав згори наказ про не
гайне скорочення штату.
Тепер на пасіці дегустатор один.
Ведмідь...

Більше тисячі молодих робітників, студентів, учнів шкіл та середніх спеціальних
навчальних закладів Кіровського району м. Кіровограда взяли участь в агітпробігові, що проводився за програмою Всесоюзного тижня оздоровчого бігу.
Масовими були поєдинки спартаківців. Стартувало 450 учнів медичного учили
ща, понад 1100 курсантів вищого льотного училища цивільної авіації. А в лісовому
масиві Новомпколаївки кросову дистанцію долали представники виробничих ко
лективів.
знімну; учасники агітпробігу

з Ніровсьиого району м. Кіровограда.
Фото О. АВГУСГОВА.

«Молодой коммунарп —

316050, МПС,

орган Кировоградского

м. Кіровоград,

областного комитета

вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 04271.

Обсяі 0,5 друк арн

ПОРАДУВАВ
Мати приїхала до сина й
невістки.
Гостинців привезла: са
ла, м’яса, ковбас, масла,
сметани,
яєць,
яблук,
груш, помідорів, огірків...
— І як ви, мамо, все це
змогли довезти?
— спів
чутливо спитав син.
— Та довезла. — відса
пуючись, відповіла ненька.
— Ну нічого, — заспо
коїв син, — назад
їхати
вам буде зовсілл легко...

.......................
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А Слово з ділом у нього не
мітка: але й не сходилось.

У ЛІКАРЯ

З МІШКА
ГУМОРЕСОК

1

Оперні новини
— Що новеньке чула
вчора
В опернім, скажи-но?
— Мотоцикла виграв
Жора,
Гнат продав машину,
Валентин і Зінаїда
Одружитись хочуть,
А Галина завтра їде
На два тижні в Сочі...

розходилось. При

А

Йому радили: сім разів одміряй, сім разів об
міряй, один раз відріж... собі.

А Спільна риса подружнього життя — одне од
ного не переварювали.
А — Турбота про людину — головне! — під
креслював начальник, як виписував премію... собі.

А Описка самописки:
гаморист і задирик.

тарановитий

поет-бійкар,

Оцінив
У нареченої батьків
Жених просив її руки...
— Мені й приданого
не треба,
Кажу відверто й щиро
вам!
А батько:
— Е, тоді за тебе
Дочки нізащо не
♦ віддам!
— Чому? — зробив той
кислу міну, —
По-людськи можете
сказать?
— Не до вподоби мені,
сину,
Такий дурний
майбутній зять!..

А Оголошення у видавництві: «Сірі твори прий
маються тільки від сивих авторів».
А — Мене всі слухають з відкритими ротами! —•
гордо хвалився стоматолог.
ПІДСЛУХАНИЙ ДІАЛОГ

Перепрацював
—
—
—
•—
—
—

Усі вісім годин проспав на роботі...
Хто?
Ледарчук Микола.
Дивно!
А то чому?
Та ж він працює лише на півставки...

8.00 — «Час». 8.35 — До
кументальний
телефільм.
9*05 — Джерела.
9.35 —
38-й тираж «Спортлото». 9.45
— Світ, рослин. 10.30 — До
375-річчя добровільного вход,
женил калмицького народу
до складу Російської держави. Документальний теле
фільм «Під небом сонячної
Калмикії». 11.00 — «І ДРУГ
степів
калмик». Концерт
майстрів мистецтв 1 худож
ніх колективів. 11.35 — Телеклуб «Москвичка». 13.05 —
ІІІГСЬМСПНИК
І життя. При
свячується 50-річчіо І з'їзду
радянських
письменників.
13.45 — Грас
вокально-ін
струментальний
ансамбль
«ІІлай». (Молдавія). 14.00 —
Тележурнал «Сім’я І школа».

14.30 — Новішії. 14.45 —
Телефільм для дітей. «Три
песелі зміни». Фільм 1. 15.50
— Бесіда політичного оглядача
Л.
Вознесенського.
16.20 — Новини. 16.25 —
Очевидне —неймовірне 17 25
— Молодість Московського
Кремля. 17.40 — Фільм-коннср'ї «Директор театру» -гдвоактна комічна опепа
В -А Монарта 18.05 — Гз
лежурвал «Співдружність».
18.35 — Мультфільми. 19.00
— - Від усієї душі. Зустріч з
моряками
Далекосхідного
пароплавства 21.00 — «Час».
21.35 — На екрані — кіно
комедія. «Кавказька поло
нянка, або Нові пригоди
ЦГурика». 22'55 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Екскурсія на ваше прохан
ня. 11.05 — Доброго вам
здоров'я. Загартування ди
тини.
11.50 — Телефільм.
12.00 — «Призначається по
бачення». 12.3) — Нглинп
12.40 — М. ЛимиЧ), «.-Питалка Полтщка». Віісглит 15.15
— Наука І час. '5.45 —
Здрастуй, пісне. 16.50 —
Для дітей. Художній теле
фільм «Кортик». З серія.
18.00 — Літературний театр
19.00 — Актуальна камера'.

Зам. .N9 500.

19.40 — .‘День за днем». (Кі
ровоград).
19.55 — «Авто
граф». 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35 —
«Кіномозаїка» 22.35 — Світ
поезії. 22.50 — Новішії.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — «Із перлин макомів».
9.05 — Документальні філь
ми. 9.50 — Ранкова гіоіптй.10.20 — Програма Куйбишевської студії телебачен
ня. 11.15 — Ритмічна гім
настика. 11.45 — Ківопаиорама. 13.10 — «Кросворд».
Естрадно-розважальна пере
дача. 13.45 — ГІ ЗагребельСторінки
творчості,
їгл — Міжнародний огляд.
Іо.ОО — Концерт майстрів
мистецтв Білоруської РСР.
15.45 — Фільм-вистава Мос
ковського драматичного те
атру ім. М. Єрмолової. «На
краю безодні». Автор Ф Дюр
ренматт. 18.15 — Музичний
кіоск. 18.45 — Сади і парки
світу
«Англійські ланд
шафтні сади». 19.15 — ЗдоР°п я- 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.іо — Докумеитальпин телефільм «Зупинися,
Жп"*’ 20.30 — Чемпіонат
, 1 сі з військово-приклад
ного багатоборства. 21.00 —>
«Іас».
21.35 — Співав
В. Вишпевська.
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— П'єте?
— П’ю, лікаою, але й
горілка вже не допома
гає...

ВИСІВКИ

А ЦТ (І програма)

Н•
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РЕШЕТО

НАДІЙНИЙ ПОПУТНИК

Біля магазину в’юнилася
черга.
— Що даватимуть? —спитав перехожий немоло"
дого статечного чоловіка
з борідкою.
— Кажут^; * надійшрі У
продаж БаИь'зак...' ' •’
— А-а-а, — протяг пе
рехожий, наче
людина,
котра знає собі ціну. По
мовчавши якусь хвйлину,
він уточнив:
— А, бува, не знаєте: в
томатнім соусі чи в олії?..

Мірошник ОМЕЛЬКО.

випуск

Осінній день.
На синьому небі клубочаться неспокійні Хмарини,
їх люб’язно спрямовує
дужий, але не злий Вітер.
Одна Хмарина й каже своїй сусідці:
— Який добрий і надійний у нас попутник.
— Хто?
— Вітер: куди ми — туди й він...

у ЧЕРЗІ

Газета виходить у шніорок
четвер і суботу

Друкарня Імен) Г м Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.
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