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23 жовтня о Києві відбувся Пленум 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії України. Пленум обговорив пи
тання:

1. Про стан і заходи по дальшому 
поліпшенню капітального будівництва 
в республіці.

2. Про скликання чергового XXIV 
з’їзду Комуністичної партії України.

Для участі в роботі Пленуму ЦК КП 
України були запрошені перші секре
тарі обкомів партії та голови викон
комів обласних Рад депутатів трудя
щих, які не входять до складу Цент
рального Комітету і Ревізійної комі
сії Комуністичної партії України, сек
ретарі обкомів партії, що займаються 
питаннями будівництва, перші секре- 

.р-?арі окремих міськкомів партії, неріо- 
' мини і секретарі партійних комітетів 

ряду будівельних трестів, комбінатів, 
проектних інститутів і науково-дослід
них організацій та підприємств буді
вельної індустрії, керівні працівники 
міністерств і відомств республіки, 
відповідальні працівники ЦК КП Ук
раїни і Ради Міністрів УРСР.

З доповіддю в першому питанні по- й 
рядку денного виступив секретар ЦК й 
КП України тов, О. А. Титаренко.

Пленум ЦК КП України прийняв і 
Постанову «Про стан і заходи по і 
дальшому поліпшенню капітального і 
будівництва в республіці.

По другому питанню е порядку ден
ного Пленуму — про скликання Чер- ! 
гового XXIV з’їзду Комуністичної І 
партії України виступив член Політ- Н 
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК І] 
КП України тов. П. Ю. Шелест.

Пленум одноголосно прийняв По- І 
станову в цьому питанні.
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ГУСПІХИ
ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ ЦСУ УРСР

Працівники промисловості Украї
ни, змагаючись за дострокове вико
нання планів нинішнього року і 
восьмої п’ятирічки, гідну зустріч 
XXIV з’їзду КПРС, перевиконали 
план дев’яти місяців но обсягу ре
алізації продукції і випуску біль
шості найважливіших видів виро
бів, говориться в повідомленні Цент
рального статистичного управління 
при Раді Міністрів УРСР. Порівня
ло з відповідним періодом минуло
го року приріст промислового ви
робництва становить 8,4 процента.

Всі промислові міністерства і всі 
області республіки виконали і пе
ревиконали план дев’яти місяців по 
обсягу реалізації продукції і вироб
ництву більшості найважливіших 
видів виробів.

Продуктивність праці у промисло
вості порівняно з дев’ятьма місяця
ми минулого року зросла на 6,7 
процента. За рахунок підвищення 
продуктивності праці одержано 81 
процент усього приросту продукції.

План собівартості продукції, вста
новлений промисловими підприєм
ствами, виконано. Надпланова еко
номія становить понад 170 мільйо
нів карбованців. Прибуток промис
лових підприємств порівняно з від
повідним періодом минулою року 
зріс майже на 14 процентів.

При виконанні дев’ятимісячного 
плану промисловістю в цілому, час
тина підприємств не виконала ви
робничих планів.

Науково-дослідні, проектні, конст
рукторські організації і промислові 
підприємства проводили досліджен
ня і роботи по розв’язанню найваж
ливіших науково-технічних проблем. 
На основі досягнень науки і техніки 
освоєно виробництво більш як ста 
нових видів промислової продукції, 
розроблено І впроваджено прогре
сивні технологічні процеси, тривали 
роботи ио здійсненню комплексної 
механізації і автоматизації вироб
ництва.

Проте план науково-дослідних ро
біт І використання досягнень науки 
і техніки підприємствами та органі
заціями ряду міністерств і відомств 
виконаний не повністю.

За 9 місяців нинішнього року d 
народне господарство було впровад
жено понад 450 тисяч винаходів і 
раціоналізаторських пропозицій, шо 
дає близько 430 мільйонів карбо
ванців економії розрахунку на
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«ЯКЩО ТИ КОМСОМОЛЕЦЬ І ПРАЦЮЄШ У ТВАРИН, І-ІИЦТВІ - ТВІЙ ОБОВ’ЯЗОК ЗРОБИТИ ВАГОМИМ ВНЕ
СОК У ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА І МОЛОКА ХАЙ ПОВНИТЬСЯ ДОСТАТКОМ ВСЕНАРОДНИЙ СТІЛ!» — ЗВЕРНУЛИСЯ ДО МОЛОДІ ТВАРИННИКИ УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПОЧАТКУ РОКУ. І КЛИЧ ЕНТУ31АС- JJB ПІДХОПИЛИ ЮНАКИ J ДІВЧАТА ФЕРМ ОБЛАСТІ.

Сьогодні «Молодий комунар» надає слово заступнику секре
таря комсомольської організації колгоспу імені Леніна цього 
району Паші ОХРІМЕНКО —- зоотехніку з племінної справи.

Т) ІДЛІК часу кожної хорошої 
справи завжди мас свій по

чаток. Ним у цьому році для 
нас стала районна нарада моло
дих тваринників. І то, що розпо
вісти про свій досвід, поради
тись, як зберегти увесь молод
няк, збільшити надої молока, 
зібралися саме в нашому кол
госпі, — велика честь для нас, 
але й не менша відповідаль
ність. Тому і не дивно: кожен 
робочий день на фермі пере
творився у справжнє виборю
вання надпланових кілограмів 
молока, лГяса.

Дев'ять місяців минуло від
тоді. В кінці кожного колгосп
ні економісти з точністю до 
однієї десятої підрахували: а 
що зробили комсомольці-тва- 
ринкики, чи не на вітер кину
ли слова. ! сума доданків, як 
правило, говорила на користь 
доглядачів телят, доярок.

Ось хоч би взяти Володимира 
Костянтина. Повага до нього одно
сельчан — особлива. Володимир од
ним з перших у районі пішов, на 
ферму доглядати телят, довівши, що 
це робота цілком чоловіча. Поряд з 
ним вирощують молодняк досвід
чені жінки-телятннці. В них вій 
вчиться премудростей нелегкої про
фесії. І не без успіху. В червні Во
лодимир одержав групу телят. Од
ним минуло 20 днів, іншим — трохи 
більше. Цих 55 сосунців треба було 
захистити від будь-якої хвороби, 
дбати про їхній хороший апетит і 
такий же настрій. Ледь з’явиться 
на шкірі теляти пляма лускотиння—
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У ІНІЦІАТОРІВ ПОЧИНУ
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ипраші- 
ПАРТІЙНОН»

підозра на лишай, Володимир — од
разу до ветлікаря. Потім сам мас
тить ушкоджені місця, стежить, 
щоб «хворе» не злизувало ліків.

і все-таки найкраща профілакти
ка — цс дотримання всіх санітар, 
них умов. Володимира не довелось 
у цьому переконувати. Щоп’ятниці 
на фермі № 2 — санітарний день, 
що означає: чистка і вибілювання 
станків, чистка до блиску телят, 
миття бідонів з-під молочних від
війок. Після кожного такого приби
рання групу телят Володимира 
Костянтина не соромно й на будь- 
яку виставку послати.

Зовсім недавно сталося «чепе» — 
від холодного пійла застудилося і 
загинуло теля. Правда, не в групі 
Володимира, та сама подія приму
сила задуматися всіх. Адже з нас
танням холодів не виключено пов
торення такого випадку. Запобігти 
може єдине — новий телятник з 
кормопідігрівачем. З цією вимогою 
і звернулись Володимир та його ко
леги до членів правління колгоспу. 

Нове приміщення телятника з часом 
з’явиться, адже колгосп розбудовує
ться. А поки що Володимир Костян
тин суворо дотримується режиму 
годівлі своїх підопічних, загартовує 
їх щоденними прогулянками на сві
жому повітрі. }і його групі з часу 
комплектації і до цього дня збе
реглися всі 55 телят. Кожне щодоби 
прибавляє у вазі 809 і більше грамів. 
ЮОРОТЬБА ?а збеоеження 

молодняка великої рога
тої худоби ведеться на фермі

Без
переможених

з перших днів народження 
кожного теляти. І тут теж ска
зали своє слово комсомольці. 
Молоді доярки Майя Семенда, 
Валентина Лопушанська, Зоя 
Кустрич, Ліда Семенда, Таїса 
Ротар, Катерина Костянтин хо
рошим доглядом за припло
дом цього року добилися 
100-процентної передачі всіх 
телят на відгодівлю. Від шести 
груп корів, які закріплені за 
дівчатами, одержано 95 телят. 
Є тверді надії, що своє зобо
в’язання — довести приплід ве
ликої рогатої худоби до 95 го
лів від 100 корів, молоді тва
ринники виконають.

Зараз на обох фермах кол
госпу в селах Богданівці і Сини- 

цівці між комсомольсько-моло
діжними групами йде змаган
ня за гідну зустріч XXIV з’їзду 
КПРС. Щодекади секретар пар
тійної організації В. Г. Климов, 
голова колгоспу С. Ф. Зимо- 
гляд, зоотехнік С. М. Соко-і 
люк разом з секретарем ком
сомольської організації Валр- 
рієм Ленченком визначають 
переможців серед доярок. іі 
Останнім часом перше місце 
по надоях молока від кожної 
корови займає Майя Зелена, 
друге — Зоя Кустрич. А Майї 
Семенді за успіхи в третьому 
кварталі вручено перехідний 
вимпел «За високі показники у 
соціалістичному змаганні». її 
ім’я з самого початку року 
занесено на дошку «Краща 
доярка», яка встановлена в Ле
нінській кімнаті ферми.

Характерно, що надої молока 
у групах корів відрізняються 
не набагато. По 2499 кілогра
мів одержала від 15 закріпле
них корів Майя Семенда. У 
Валентини Лопушанської за цей 
же період — по 2368 кілогра
мів на корову. Замикають спи
сок Галина Зелена (середній 
надій від корови 2302 кілогра
ми) та Таїса Ротар (1983 кіло
грами). На мою думку, це 
прагнення кожної доярки — не 
відстати від подруги є найкра
щий результат добре організо- 
ваного соціалістичного змаган
ня. Мріється про той час, коли 
можна буде перед широким 
зібранням молодих тваринни
ків колгоспу заявити: перемо
жених нема, кожен уміє трима
ти слово комсомольця.

П. ОХРІМЕНКО, 
зоотехнік колгоспу імені 
Леніна.Ульяновський район.



t

---------2 стор.--------------------------------------- -------  „Молодий комунар“ 241 жовтня 1.року.

КІРОВОГРАДІ^ — СИБІРЯКИ

ВСІ-ДО АХМАДА
Я СТОЮ на оглядовому май

данчику Красноярської' 
ГЕС. Високо до сопок піднялось 

бетонне громаддя греблі най
більшої енергетичної будови • 
країні.

Вражає тут все; і 900-тонний 
ротор, один із дванадцяти, бі
ля котрого люди здаються му
рашками, і гігантські трубн-во- 
доводи, по десяти з яких ось 
уже більше трьох років спадає 
до турбін льодяна вода Єні
сею. Все тут величне. л

І цю величність «принесли в 
рюкзаках» прості радянські лю
ди, такі, як Шакір Алтабаєв із 
Казані, Ахмад Ганієв із Душан
бе, Олександр Самойленко із 
Новоархангельська, що в Кіро
воградській області, і тисячі-ти- 
сячі інших першопрохідців.

— Отже, на нову ГЕС? — за
питую у Шакіра Алтабаєва.

— Так, на Саяно-Шушенську, 
електричний пам'ятник Володи
миру Іллічу будемо споруд
жувати.

— Тут, на місці Дивногор- 
ська, Володимир Ілліч також 
ступав, —• вставляє Ахмад Га
нієв. —- Тоді тут «Старий Скит» 
був, молебні служили для 
«плаваючих». Ну, а ми по тому 
самому «ленінському маршру
ту», по котрому о 1897 році 
Ілліч плив у Шушенське заслан
ня, тепер крокуємо твердим 
поступом. Хлопці. з нашої 
бригади навіть пропонують у 
майбутньому назвати намисто 
гідростанцій єнісейського кас
каду сибірським електричним 
пам’ятником Іллічу...

Йшов 1959-й рік.
Тисячі юнаків І дівчат з усіх кін

ців нашої країни їхали на всесоюз
ні ударні будови Сибіру і Далекого 
Сходу. У Красноярському крайкомі 
комсомолу стояла гаряча пора, що
денно у відділ ударних будов при
ходило близько сотні комсомольців- 
добровольців.

Тут і познайомились татарин Ша
кір Алтабаєв. таджик Ахмад Ганієв 
і українець Олександр Самойленко. 
Всі троо приїхали за комсомоль
ськими путівками освоювати сибір
ську цілину. Новими крапками на

карті відзначати міста і тідростаи- 
ції, заводи і рудники.

Після короткої бесіди три хлоп
ці, іцо встигли подружитись, бадьо
ро крокували з рюкзаками шумли
вими вулицями сибірського міста, 
Ось і набережна Єнісею.

— Так ось він який, цей сибір
ський велет! — вигукнув Шакір.

— Силач. — вставив Ахмад.
— Але й ми не з слабосилих, — 

усміхнувшись, підсумував Самой
ленко.

На швидкохідному річному трам
вайчику хлопці добрались до прича
лу (звичайний понтон) майбутнього 
міста гі дробу дівші ків Дивногорська, 
Правда, міста гідробудівників ще 
не було, зате були густі зарослі 
хвої.

Хлопців послали в бригаду мон
тажників Юрія Сомова. Наступною 
дня почались будні трудові.

Березень, 23, 1963 рік — цей день 
залишиться назавжди в пам'яті 
Олександра, Ахмада, Шакіра, Оле
га і багатьох інших. Цього дня був 
перекритий сибірський велет —• 
Єнісей. Люди торжествували.

Почались головні роботи — роботи 
в котловані. Доводилось по 12 — 15 
годип не покидати зміни, відчувала, 
ся нестача робочих рук. Але брига
да монтажників не помічала труд
нощі?. Хлопці працювали. Мету вони 
мали перед собою одну — раніше 
строку, якнайліпше виконати мон-

таж ферм для 500-тонннх кранів. 
На час забули про відпочинок. І 
раптом...

Шквальний вітер дув вулицями. 
Мороз і пурга — найбільш люті во
роги для тих. хто працює під від
критим небом. Та люди боролись із 
цим.

Шакір Алтабаєв .монтував ошин- 
копку силової установки, котра жи* 
вила зварювальні згрегатн, лівобе
режної дільниці. Здається, все бу
ло добре. Часу залишалося ще 
цілком досить — п’ять годин до 
того, як подадуть високу напругу 
на установку. Не поспішаючи, від 
стику до стику, Шакір просувався, 
перевіряючи І підтягуючи гвинти 
кріплення. Залишалось три стики, і 
можна буде перекурити, на душі У 
хлопця було радісно. Ще б пак! Ад
же цю п'яту ошинковку він робить 
самостійно! Значить, йому довіря
ють. Від цієї думки Шакірові стало 
тепло на душі. Раптом, торкнув
шись передостаннього стику, він від
чув, що метал «колеться».

«В чому справа?» — сам у себе 
запитав монтажник.

Далі Шакір нічого не пам’ятає. 
Сильний удар у плече, іскри в очах, 
проводи, що вихрем закрутилися, 
і... лікарняне ліжко.

— Як самопочуття? — запитує 
лікар.

— Відмінно! — не задумуючись, 
відповідає Алтабаєв.

— Ну й прекрасно. Страшного 
нічого не було. Переляк 1 невеличка 
контузія, — заспокоїв лікар. — Там 
ваші товариші "чекають, Шасливо!

У ПРИЙМАЛЬНІ Шакір потра
пив в обійми бригадників,

ТІ на перебій запитували, як 
самопочуття. Потім Олег Мура-

тов, хлопець із Ленінграда, уро. || І 
чисто доповів, що монтаж для Ъ- 
кранів-гігантів і решта ошинков. 
ки закінчені достроково. Шакір 
був радий.,.

— А де Ахмад?
Хлопці на хвилинку притихли, 

і чутно було, як за вікном, 
десь-то високо в небі гуде лі
так.

— У Красноярську він, у кра
йовій лікарні. Важкий стан йо
го... Ми вчора там були — 
відповів Олександр.

Недалечко від того самого міст, 
де проводив ошинковку Шакір, пра
цювали Ахмад Ганієв і йою під
ручний Олег Муратов. Ахмад замі
тив, шо в місці підключення прово
дів силової установки блискавкою 
метнулася іскра.

— Невже подано струм?! — схви
льовано скрикнув Ахмад. — Олег! 
Негайно до аварійного щитка, а я— 
до Шакіра, — на бігу прокричав 
Ахмад.

Далі події розвивалися блиска
вично. В одну мить Ахмад опи
нився поруч з Алтабасвнм, щосили 
вдарив його в плече і, взявшись за 
страховий канат, зібрався сплигнути 
з майданчика. Та в цей час. не'за- 
кріпленнй металічний кутник похит
нувся і впав, одним кінцем торк
нувшись барашкового затискача ус
тановки, а іншим зачепившись за 
металеву огорожу майданчика. Спа
лах. Щось гарячо обпекло плече, 
шию, обличчя...

— Зараз йому, мабуть, тільки пе
ресадка шкіри допоможе. — закін
чив коротку розповідь бригадир. — v.

П’ЯТИРІЧКИ
ЦСУ СРСР підбнло'нідсумкн 

виконання промисловістю дер
жавного плану за дев’ять мі
сяців завершального року 
п’ятирічки.

План дев'яти місяців по об
сягу реалізації продукції і ви
пуску більшості виробів.„вико
нали і перевиконали псі про
мислові міністерства і всі союз
ні республіки. Порівняно з від. 
повідним періодом минулого 
року приріст промислового ви
робництва становить 8,3 про
цента.

Щоб оцінити цей показник 
приросту, слід нагадати, що в 
народногосподарському плані 
на 1970 рік приріст промис
лової продукції визначено в 
розмірі 6,3 процента.

Особливо значно зросли ті 
галузі нашої індустрії, які у 
вирішальній мірі визначають 
технічний прогрес усього нашо
го народного господарства. Це 
— хімічна і нафтохімічна про
мисловість, яка збільшила пи- 
пуск продукції на 12 процен- 
тіп і машинобудування та ме
талообробка, де зростання ста
новить II процентів. Па 13 про
центів підвищилось виробни
цтво товарів культурно-побуто
вого призначення і господар
ського вжитку. Легка 1 харчо
ва промисловість збільшили 

хвоє виробництво на 7 процен
тів.

Ось кілька даних про вироб
ництво ряду важливих видів 
продукції. За дев’ять місяців

країна одержала від своєї ін
дустрії: 515 мільярдів кіловат- 
годин електроенергії, 262 міль
йони топи Нафти, 140 мільйонів 
кубометрів газу, 465 мільярдів 
тонн вугілля, 85,2 мільйона 
тонн сталі, 40 мільйонів тонн 
мінеральних добрив, 457 тисяч 
тонн хімічних волокон, 666 ти
сяч автомобілів, 341 тисячу 
тракторів, 6 мільярдів 438 міль
йонів квадратних метрів різних 
тканин, 910 мільйонів штук 
трикотажних виробів, 497 міль
йонів нар шкіряного взуття, З 
мільйони холодильників, 4 міль
йони пральних машин і т. д.

Продуктивність праці у про
мисловості порівняно з відпо
відним періодом минулого року 
зросла па .7,2 процента.

За рахунок підвищення про
дуктивності праці одержано 83 
процентів усього приросту про
мислової продукції.

Виконано план собівартості 
промислової продукції. Над
планова економія становить 
близько 760 мільйонів карбо
ванців. Прибуток промислових 
підприємств порівняно з ВІД
ПОВІДНИМ періодом минулого 
року зріс на 15 процентів.

Успішне виконання дев’яти
місячного плану промисловіс
тю є результатом соціалістич
ного змагання працівників 
промисловості за дострокове 
виконання планів поточного 
року восьмої п’ятирічки і 
гідну зустріч XXIV з'їзду 
КПРС.

(ТАРС).

У тракторну бригаду прий
шов. по суті, хлопчиною, За 
душею, окрім свідоцтва за 
восьмирічку та бажання ста
ти механізатором, нічого. 
Попробую, думалось, а там 
видно буде. • хтозна, як 
вийшло б у юнака, не зуст
рінься йому на шляху 

стільки чуйних людей. Помі
тять, щось не ладиться у те
бе — І не проси, самі на до
помогу прийдуть. Взяти хо
ча Миколу Григоращенка або 
Григорія Кузьмеика. Скільки 
механізаторів завдячують 
сьогодні їм своєю майстер
ністю. Отак і в Анатолія.

З комсомольськими турбо
тами дружба у юнака дав
ня, зі школи ще. Але справ
жнє захоплення прийшло піз
ніше. Тут, у колгоспі. Хоча 
до армії і не все виходило 
у нього так, як хотілося б.

Власне кажучи, армія ста
ла якраз тією школою, де зі 
всією серйозністю постало 
питання, заради чого жити І

З КИМ би у колгоспі
Імені Мічуріна не за

вів мояу про Анатолія Лей- 
бенка, відповіді загалом од
накові. і механізатор тяму
щий, мовляв, і людина гар
на. Почувалося, що у свої 
двадцять два юнак устиг 
дечого досягти. Проте сам 
Анатолій настроєний більш 
самокритично. Досягнення? 
Ну, розуміється, дещо встиг. 
За плечима училище, цікава 
робото, без якої уже й дня 
не прожити. Став самостій
ним, у люди вибився? А що 
ж дивного у тому? Хіба один 
він отакий у селі?

У тракторній бригаді Ана
толій Лейбснко своя люди
на. І і о не просто слова. Бо 
механізатори не такий на
род, щоб розкидатися ними. 
А за три роки можна пізна
ти людину. Звідси і в армію

проводжали, сюди б повер
нувся згодом.

Що ж привело Анатолія у 
тракторну?

— По-моєму, вступаючи у 
велике життя, слід випробу
вати себе у якомусь серйоз
ному ділі. А де ж. як не у 
механізації, удасться це най

краще?

до чого готуватися. 1 довір’я, 
виявлене Анатолію Лейбен- 
ку комуністами при прийомі в 
партію, свідчить про те, що 
вій тоді уже знайшов вірну’ 
відповідь. Основну увагу при- 
ділив праці та навчанню.

1 щоб без скидок, без поси
лань на труднощі. Таке жит
тєве кредо у молодого кому.

міста: коли взявся за щось, 
то не відступай.

У роботі Анатолій знахо
дить і можливість проявити 
себе, і радість творення. 

Атож, вирощування цукрис
тих — справа, далебі, но 
проста. Без знань, без дос
віду тут не обійтися. І Лей- 
бенко залишається вірним 
своїй програмі. З'явилася 
можливість відвідувати шко
лу передового досвіду, чому 
б не скористатися? Прийшов 
сюди Анатолій не один, а й 
друзів загітувати зумів. І 
наслідки того помітні. Коли 
ще цукристі давали тут на 
круг по 270 центнерів!

— Отакий Анатолій у всьо
му, — задоволено відзначає 
секретар парторганізації 
Г. А. Бугаенко. — і розсуд
ливості набув, а береться за 
щось, то енергійності його 
просто позаздриш. Чи то га
зета випускається, чи неділь

ник організовується — усюди 
встигає. Заводій, словом.

— Найближчі плани? Зро
зуміла річ, візьмусь за нав- і 
чання. Але без відриву під 
виробництва. Адже турбот ; 
у мене прибавилося: одру- ! 
жився весною. Встигнути б - 
усе...

Подумаєте, можливо, це за
ради того, щоб змінити ка
біну’ трактора на кабінет Ін
женера або механіка. Дале
бі, ні. Причина у тому, що 
Анатолію Лейбенку хочеть
ся залишити слід на землі. 
Але. й сьогодні ним дечого 
досягнуто. Недаремно ж, ко- І 
лн в колгоспі заходить мова 
про ударників передз’їздів- . 
ської вахти, ім’я його зга
дують завжди одним із Пер
ших.

М РАКІТІН.
Устлнівський район.

На знімку: Анатолій ЛЕЙ- і 
БЕНКО.

Фото В. 1ЩЕНКА.

"Іг

ТЕХНІКА—ПРОТИ 
СТУДЕНТІВ
Налякані розмахом студент

ських "заворушень, американ
ські власті ретельно намагаю
ться віднайти спосіб для наве. 
дення «порядку і дисципліни» 
у вируючих учбових закладах. 
Найпростіше, звичайно,—гвин
тівка. Але ж вогонь нищівної 
критики, який обрушнвеп на 
адміністрацію після кривавих 
подій в університетських .міс
тах Кента і Джексона. приму
сив чиновників ламати голову 
над тим, як би знайти будь- 
який «безкровний засіб», 
здатний задушити вибухи сту
дентського гніву, котрими ба
гатий початок навчального 
року.

І ось — перший результат. В 
університеті в Майамі вста
новлена дуже складна сигналі, 
заційна система, яка. на дум
ку директора технічної служ-

бн при університеті Орвілла 
Бріска, поєднує в собі всі тех
нічні досягневни «космічного 
віку».

Цей пристрій сконструйовано 
спеціально для того, щоб сту- 
денти-демонстрантн не змогли 
проникнути в адміністратив
ний будинок університетського 
міста, якщо там рантово поч
неться «безладдя». Розроблег 
на на основі ультразвукових 
детекторів, здатних фіксува
ти найменші переміщення, ця 
«новинка» повинна стати на
дійним стражем порядку. На 
випадок необхідності можва 
буде, натиснувши кнопку, за
крити всі двері перед самим 
носом студентів. Якщо ж час
тині студентів вдасться про
никнути в середину приміщен
ня, то вона опиниться в ми
шоловці. Стальні двері і зам-

ки, які регулюються з допо
могою електрики, надійно 
відокремлюють «смутьяиів» 
від зовнішнього світу. Авто
матичні телевізійні камери з 
точністю визначають кількість 
людей, які потрапили в запад
ню. Для них нічого іншого не 
залишається, як покірно жда
ти поліції.

Технічний прогрес, звичайно, 
— могутня сила. Але спроба 
американських властей збити 
наростаючу хвилю студент
ських заворушень за допомо
гою «електронних поліцей
ських» викликає лише носміш. 
«У.

К. ТАРАСОВ-
ТАРС,

Нещодавно Пакистан відзначив 23-ю роковину своєї незалежності За ці роки 
змінилося обличчя країни, зміцніла її економічна база. Велику допомогу Па
кистану подає Радянський Союз, постачаючн йому різне обладнання, сприяє 
розвитку власної промисловості Пакистану.

Па знімку; одна з центральних вулиць Карачі — Маклеудроуд.

Фото М. ЄРМОШКІНА. АПН

ШУКАЄМО
НОВІ ТАЛАНТИ

Скептики люблять бурчати з приводу всього 
нового. Так сталося і цього разу. «Для чого 
нам цей клуб?» — чулися невдоволені голоси в 
ще найбільшому а НДР видавництві художньої 
літератури «Нойес лебен». Але всі вони пото
нули в окрику схвалення, коли загальні збори 
постановили створити при видавництві клуб 
молодих письменників. Цьому клубові судилося

стати місцем зустрічей молодих авторів, своє
рідним центром ПО обміну думками і творчи
ми планами.

Клуб молодих письменників встиг завоювати 
величезну популярність. Вже одержано 164 
твори від 127 авторів. Незабаром вийдуть два 
Зоірннки, де будуть уміщені визнані кращими 
оповідання, фейлетони, репортажі.

Двері клубу відкриті для всіх. Вхідний білет 
— рукопис.

Н. ГОРБУНОВ. 
ТАРС.



З сюр.
„Молодий комунар** 24 жовтня 1970 року.—«

ще чек! лікарі сказали, що, як тіль. 
км Ахмад опритомнів, першими його 
словами були; »А як Шакір, жи
вий?»

Хлопці з інтернаціональної 
бригади гуртом вийшли з лі
карні і попрямували до гурто
житку.

Яшли мовчки, але кожний тай
ком вже планував спою «втечу» в 
Красноярськ, в крайову лікарню. 
Навіщо? Всі знали, що їхньому 
товаришеві необхідна шкіра.

...Швидко піднявшись східцями 
крайової лікарні, Олег лице в лице 
ііткиупся з Шакіром.

— Ну що? Ям справи? — швидко 
««питав він.

— Моя не годиться, — махнув ру
ною Шакір. — Я навіть полаявся з 
Хірургом.

— Зар-із я піду, швидко промо
вив Олег, і відсторонивши Шакіра, 
ввійшов у лікарню...

...Сонячного травневого дня 
Ахмад Ганієв, попрощавшись з 
друзями по палаті, сердечно 
подякував лікарям, турботли
вим няням і вийшов на ганок 
лікарні. Ледь осторонь, під ве
ликою гілкою тополі, гуртом 
стояли його товариші по брига
ді. Величезний букет весняних 
сибірських квітів не дозволяв 
Ахмадові роздивитись обличчя 
хлопців.

— Ну, їдемо, Ахмад, на прис
тань, а там — «Стріла», — 
сміявся Олег.

„ — Сьогодні ти герой! — уро

чисто вимовив Бладіс Мікуліс- 
кас, котрий приїхав до лікарні 
прямо з аеродрому (телеграма 
перервала його відпустку, яку 
він проводив у Прибалтиці).

ЦАСТРІЙ у всіх був піднесе- 
*• ний, але Ахмад серед дру

зів не бачив українського хлоп
ця з Кіровоградщини, весельча
ка і балагура Саші Самойленка. 
Поглядом ще раз окинув усіх, 
осторонь побачив наречену 
Олександра Світлану.

— Хлопці? А де Сашокї — 
запитав Ганісв.

—'Він трошки прихворів, — 
тихо вимовив Олег.

Ахмад підійшов до Світлани, 
поглянув у її очі і все зрозу
мів: «Із Сашею погано». Про 
це говорили ледь помітні кри
хітні сльозинки на щоках дів
чини.

...Олександр Самойленко, 
пройшовши всі інстанції (від хі
рурга до прокурора!), домігся, 
щоб шкіру для пересадки взя
ли тільки у нього.

Через тиждень після операції Са
мойленко відчув себе погано. Та 
про це звав тільки він один. ІЦось 
непередбачене сталось в організмі 
українського хлопця. А він, лежачи 
в ліжку, думав тільки про одне: 
«Як Ахмад?» Колн йому зовсім по
гіршало і лікарі вже засумнівалися, 
чи швидко він одужає, Олександр

довідався, що Ахмад поправляється 1 
незабаром повернеться в бригаду.

— А що я говорив! — вирвалося в 
Олександра.

Може, ця звістка, може міцний ор. 
ганізм і, звичайно, наполеглива бо
ротьба лікарів Перемогли кляту 
хворобу.

Правда, поки що-Олександр зали
шався непрацездатним, чекав дозво
лу стати до праці.

...Одного дня до Сашка заві
тали товариші по бригаді, Цей 
день був і днем останнього 
«відпочинку» Олександра.

Вони одружились з Світла
ною. Подарунків молодятам на
несли і навезли цілу гору. Ди
тяча коляска, пральна машина, 
ліжко-диван, килим, посуд... Я ДИВЛЮСЯ на покритий бі

лявим туманом Дивно- 
горськ. Потім — на молоде 
Красноярське море. А внизу 
молочними фонтанами б’є єні
сейська вода.

— І знову всі разом їдете?— 
цікавлюсь я в Ахмада.

— Звичайно! Правда, Олек
сандр і Світлана поїхали рані
ше, він туди призначений 
бригадиром. Там побачимось і 
позмагаємось! — сміється Ах
мад.

В. АРІСТОВ.
м. Красноярськ.

Наталка Лежнеііко нещодавно стала за прила
вок магазину фірми «Одяг» і з першіїх днів — пер
ші подяки покупців.

Фото Г. Толока.

(Продовження. Початок в га
зеті за 22 жовтня).

На командному пункті 
полковника Єрьоміна вже 
одержано наказ:

— За всяку ціну фор
сувати Дністер.

Од берега відходить 
перший човен зі смілив
цями. Та через кілька 
хвилин на річці з являю
ться водяні стовпи. І ---
довга тиша.

В підрозділах вже чути: 
— Хто добровольці?

Антонов взяв свій куле
мет і рушив до човна. З 
ним — ще вісім бійців.

В. П0В1ЙЧУК, М. ШЕВЧУК.

Минають хвилини. Але не чути ворожих пострілів, 
і річка там, де мав бути наш човен, не освітлює
ться ракетами. Ненароком закипіла вода. Снаряди 
вигахкують в усі сторони. Потім їх вибухи перенес
лись лише до правого берега. Та цілі не досягли — 
по ворожих укріпленнях вдарив кулемет Антонова, 
полетіли гранати з рук і його товаришів. Тоді ж з 
лівого берега хлюпнули веслами ще десятки чов
нів. Полк Єрьоміна взяв курс на село Ташлик, туди, 
де наших бійців прикривали вогняними цівками ві
сім радянських сміливців.

їх оточили з трьох сторін. А позаду — річка. Але кулемет 
Антонова не стихає.

— Крешіть, хлопці, на всі заставки, хай думають, що пас 
тут ціла рота...І почалась битва на Шарпинському плацдармі, що

’Советского Соіс?д 
днтонрам 

іНГО'ну- Хнгоновичу
СТ г.ОллЕІіЛиба

ЗАЛОДА 
„Красная звезда" "•

продовжувалась до за
вершення Ясько-Киши- 
нівської операції. Ворог 
кидав у бій останні ре
зерви. За день ворожа 
авіація здійснювала до 
півтори тисячі нальотів, 
але нашу переправу вже 
не можна було розбити.

...Коли на правому березі 
осіла тиша, Антонова знайш
ли нерухомого над самою во
дою. В руках — граната. А 
очі, великі розплющені очі, 
вбирали світло молдавської 
неба. » « *

Вона перед цим збира
лась відправити звістку на

• ФЕЙЛЕТОН

По обіді— до Африки
ЦІЛУ ніч я розв’язував одне пи

тання: страшний я чи ні? Як
що воно видається декому див
ним, то для мене — зовсім ні. 
Я двічі вмикав світло, дивився у 
дзеркало і відповідав на своє пи
тання негативно. Тоді виникало ін
ше: чого злякалася Таня? (Приєм
ного апетиту, Таню! Я зовсім не 
проти того, щоб ви смачно пообі
дали). Так чи інак, найбільш ймо
вірним здався мені один варіант 
відповіді на друге питання: Таня 
злякалася... критики. Досі її не 
критикували, бо відповідальні пра
цівники райкому комсомолу вва
жали комсомольську організацію 
міжколгоспбуду посередньою. Зо
лотий бар’єр середини, за яким'не 
хвалять і не ганять. За нього не 
проникають ні теплі ні холодні віт
ри. Правда, там бракує вентиляції, 
але коли постійно перебувати в 
одному й тому ж середовищі, во
но перестає помічатись. Усні кри
тичні зауваження в рахунок не 
йдуть, слово, як відомо, — не го
робець, вилетить — не впіймаєш, 
щоб вдруге показати його тому, 
кому воно адресувалося, й нага
дати...

Що нагадати? Так, так, про обіді 
Ми з відповідальним працівником рай

кому комсомолу, відвідали секретаря 
комсомольської організації міжколгосп
буду Таню Волкову якраз перед обідом 
— фатальна помилка — і взяли у Такі 
Інтерв’ю.

— Засідання бюро, комсомольські 
збори відбуваються?

— Відбуваються.
— Протоколи є?
— Є.
— Де ж поїш?
— Нема.
— То ж є протоколи?
- Є.

— Де ж вони?
— Нема.
Працівник райкому (допустово): Ма

буть, в райкомі' комсомолу...
Таня; Істинно, в райкомі комсомолу.
— Ви нікуди не збираєтесь їхати по

полудні?
— Ні, я нікуди ис поїду (вона працює 

в бухгалтерії).
— Достеменно так, не поїде, — 

підтвердив працівник райкому.
З огляду на брак газетної площі 

я упускаю інтерв’ю в райкомі ком
сомолу. Зміст його той самий. І 
наслідки — теж.

Але не можу змовчати про де
які факти. Насамперед, про те, що 
Микола Ковтун членські внески за 
лютий платив... у вересні, того ж 
вересневого дня сплатила внески 
за квітень Ніна Рева. Не будьмо 
надто суворі, всі знають особли
вості роботи в міжколгоспбуді — 
відірваність, віддаленість і т. д. 
Для ясності: Микола Ковтун пра
цює в пождепо, котре розташова
не у дворищі міжколгоспбуду, а 
Ніна Рева — секретар-машиніст- 
кою у своїй рідній міжколгоспній 
будівельній. Відірваність, віддале
ність... Особливо відірваність. Ра
зюча. Відірваність секретаря від 
усього молодіжного життя, комсо
мольців — один від одного, всіх 
разом — від сьогоденних завдань 
молоді. Обговорення нагальних 
питань на зборах — фікція (ка
жуть, давно були звітно-виборні, 
на яких Тані вдруге висловили — 
що? — довір’я, але вони й досі не 
запротокольовані), дисципліна —- 
про неї забули, змагання — фор
мальність, все разом — безвідпо
відальність, відірваність, «віддале
ність...»

ОСЬ аргументація іншого порядку. 
Коли підрахувати тонно-кілометри.

намотані міжколгоспбудівським авто
транспортом, то вийде, що кожен день 
простоює чверть автомобілів. Значною 
мірою — через брак запасних частин, 
якоюсь мірою — через неправильну екс
плуатацію, випадки порушень дисцнплі. 
ни (Таня: серед наших комсомольців 
найбільше шоферів, ох, як важко збира
ти з них членські внески!). Міжколгосп
буд хиріє без робочої сили, але чи до
ходить комсомольське бюро до того, 
щоб залучати молодь, створювати мо
лодіжні колективи? Ох-ох-ох! Відірва
ність, віддаленість.

На взаємно вигідних умовах тиИ1 
з Танею домовилися, що зустріне
мось по обіді і продовжимо інтер
в'ю. Поки ми пошукаємо оті неіс
нуючі грамоти в райкомі комсомо
лу (правда, цікаве й корисне за
няття — шукати те, чого нема, з 
тим, хто знає, що його нема?), Та
ня пообідає, бо настала пора...

Поки вн читали фейлетон, я ще іі ще 
кружляв довкола тоги питання: чого 
злякалася Таня? Але відповідь незміїїк- 
лася: критика в газеті. Дарма шукав я 
її, Ганю, тобто, по обіді. Нарешті здога
дався запитати п головного Інженера 
міжколгоспбуду Петра Яковича Черка
ського, котрий зараз за голову ’прав
ління і, звісно, знає, де його люди по
вертаються:

— Де Таня?
—Диво диннеє! Дівчата, де Таня? — 

Звернувся до працівників бухгалтерії 
Петро Якович. Хтось відповів;

— Поїхала...
Таня поїхала. Чи то на Далекий 

Схід, чи а туристську подорож по 
Африці. В усякому випадку, туди, 
де критика існує поза нею і її 
обов’язками ватажка молоді. 
Втім, тут підходить тільки офіційно 
— секретаря комсомольської ор
ганізації. «Ватажка» — слово не
офіційне і доречне там, де його 
зміст не вступає в протиріччя 
з дійсністю.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ, 
смт. Петрове.

фронт. Хотіла повідомити, що в сім’ї є ще один 
Антон Антонович — народився третій син. Та в Ба- 
лашівку прийшов лист з Москви: «Шановна Ганно 
Яківно! Посилаю вам Грамоту Президії Верховної 
Ради СРСР про присвоєння вашому чоловікові 
звання Героя Радянського Союзу для зберігання, як 
пам'ять про чоловіка-героя, подвиг якого ніколи 
не забудеться нашим народом.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. Шверник»,

* * *
Колишній Шерпінський плацдарм. Приїхали сюди 

через чверть століття воїни-ветерани. І не впізнали тих 
місць, де вони метились колись ворогу за знівечену 
красу. Знову.над річкою квітуть сади. І працюють в 
них гарні люди — трудівники колгоспу «Дністров
ський». Зробили вони невпізнанними і свої села Шере- 
пани, Спею, Пугачени.

Колишні визволителі цієї землі виходять на високий 
берег. Там обеліск і напис на нім:

«Тут буде відкрито музей бойової слави як в па
м’ять про воїнів, що віддали своє життя за визволен
ня нашого краю»...

І ось вже гості' молдавських колгоспників перегля
дають перші експонати майбутнього музею. Перше— 
то документ про 95 гвардійську Полтавську ордена 
Леніна Червонопрапорну ордена Суворова и Богда
на Хмельницького стрілецьку дивізію...

І серед них — розповідь про нього — українського 
воїна Антона Антонова, який один із перших прийшов 
на правий берег Дністра...

(Закінчення в наступному
номері).

о У КОЛЕКТИВАХ
ФІЗКУЛЬТУРИ

КОМУ 
ВЕСТИ ПОЧАТКІВЦІВ?

Здебільшого вчителі 
фізкультури, плануючи 
спортивно-масову ро
боту, складають, перш 
за все, графік змагань, 
визначають напрямки 
діяльності секцій. В 
Олександра Ковальова, 
викладача Кіровоградсь
кого училища радянсь
кої торгівлі дещо ця 
справа починається по- 
іншому. Разом з свої
ми активістами він у

першу чергу береться 
за пропаганду фізкуль
тури та спорту.

В училищі постійно влаш
товуються спортивні вечори, 
на яких триває розмова про 
кращих спортсменів країни, 
організовуються масові вис- 
,тупи фізкультурників. Нещо
давно, наприклад, п учнів 
гостювали майстри спорту 
СРСР з греблі — Микола 
Новіков, з художньої гім
настики — Валентина Вико
ва, з фехтування — Микола 
Грабар. Цікапа в училищі й

спортивна газета «Олімп».
Пропагуючи спорт, 

фізкультурні активісти 
домоглись того, що в 
спортивних секціях нині 
займається більш 360 
дівчат, 150 з них вико
нали розрядні нормати
ви. А найбільш досвід
чені Галина Редько, На
таша Гридика, Таня Бі- 
лоусова, Люба Берест 
стали громадськими ін
структорами і тепер до-

помагають іншим своїм 
подругам підвищувати 
спортивну майстерність.

І не стихають дівочі 
голоси в спортивному за
лі училища. Тільки за
кінчать тренування во
лейболісти, спішать сюди 
вже баскетболісти. А то 
змагаються фехтувальни
ки, тенісисти...

г. ТОЛОК. 
Фото автора.
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З першій міській лікарні працює 
дружний колектив. У декого з,т пле
чима—дороги минулої війни і багато 
трудових літ, дехто ще тільки по* 
минає свій шлях, мріє про інститут, 
їм, цим скромним бійцям у білих 
халатах, і присвячено ці вірші.

Автор.

ЛІКАРКА
У вікнах дзвінкої палати 
зайчики грають — сонця.,. 
Лікарка сива, як мати, 
слухає наші серця.
Пульсів рахує удари.
— Як же вам спалось? — пита. 
Гляне — в очах її карих 
Світла, ясна теплота.
Лагідна усмішка, мила 
їй осяває уста, 
в цьому, напевне, І сила 
та, що здоров’я верта.

ОКШО писати про комсомольця із 
псфери обслуговування, то тільки 

про Катго Борщ. Працює продавцем 
універмагу у відділі культтоварів. Сим
патична дівчина, — так порадили мені 
в райкомі комсомолу.

Ось і відділ культтоварів. Із-за при* 
лавка не вибувають покупці. Туг віль- 
ний доступ до товарів. Заходь, обдйв. 
ляйся, вибирай потрібну тобі річ. А 
між ними... Оце ж, мабуть, і вона, Ка- 
тя — симпатична дівчина: То до одного 
покупця підійде, то до іншого.

Я стою і спостерігаю. Біля ляльок мо- 
леда мати з двома малюками. Підійиі- 
ла до них і Катя, запитала:

— Що, хороші ляльки?
— Хороші. Бачите, всі до себе тяг» 

не..,
— Як же тебе звати? — запитує Катя 

у дівчинки, що, притиснувши до грудей 
кілька ляльок, гордовито сиділа у ма- 
тері па руках, •— Оля? Гарно. А тс» 
бе як? — це до старшого. — Саша? Мо_ 
лодець... Олю, ось цю лялечку хай 
мама тобі купує. Бач, як на тебе диви- 
ться. А Саші—волохатого ведмедика...

В іншому місці Катя вже допома- 
гає жінці вибрати авторучку, а хлоп» 
цям — пластинки з новими записами. 
Це вже до неї звертається похилий чо- 
ловік:

— Моя донька поступила в музичну 
школу. На баяні хоче грати. Чи немає 
у вас якогось самоучннка?

— Нема, — зі співчуттям відповідає 
Катя. — Ллє я завішу, і як будемо на 
базі, то запитаємо... Будуть — обов’яз
ково привеземо. А ви навідаєтесь. — І

А Саші—ведмедика...'
тут же звертається до знайомої дівчн» 
ни, щоб та переказала своєму сусідові, 
хай прийде за магнітофоном, якого він 
замовляв.

Я запитую Катю, чи не шкодує, що 
потрапила за прилавок, де покупці — 
переважно діти.

— О, мені навіть краще. Тут живіше, 
веселіше...

Наче на підтвердження цих слів лід- 
ходить років чотирьох хлопчик.

— Тьотю, продайте мені машину, — і 
кладе перед Катею три копійки. Вона 
від душі сміється.

— Де ж я візьму тобі машину па три 
копійки?

— Мені, щоб бігала, — стоїть на своє, 
му «покупець».

— Буде така, шо бігає, тільки піди 
до мами і скажи, хай прийде з тобою. 
Зрозумів?

Хлопчик покивав головою і радий, шо 
таки ж буде машина, яка «сама бігає», 
швидко мотнувся з магазину.

—Сподобалась мені ця професія тим,-» 
пояснює Катя, — що тут завжди підно
сиш людині щось хороше.

Одного боялась дівчина — щоб не за. 
торгуватись. Так і батько сказаи, коли 
після десятирічки пішла на курси про
давців.

— Іди, а проторгуєшся — платнтимеш 
сама.

каш наша 
Професії

Та Катя знає, що правильна і чесна 
праця продавця за прилавком не може 
принести до неславного кінця. її цього 
вчили на курсах. Про це ж говорила і 
теперішня завідуюча магазином т. Ку» 
рьонкова. Це до неї найперше потра» 
пила Катя в напарниці.

— Будь чемна з людьми, точна в 
розрахунках і чесна — це головна прнк. 
мета сьогоднішнього продавця, — пов
чала Валентина Михайлівна.

І ось пройшла перша ревізія. Поря
док! Від того радісно Каті на душі. Та 
ще ж і план минулого місяця перевпко. 
нано аж на три тисячі карбованців.
- А у вас як? — поцікавилась Катя 

в своїх сусідів із книжкового відділу,
— Бо ми ж змагаємось.

— О, так ми разом ідемо. Цс добре!
— вона раділа вже і за них. Турбота ж 
не лише про себе, а й за товариша— 
це хороша риса. Цс по-комсомольсько» 
му. Але ж сьогоднішні турботи турбо
тами. А є із Каті і мрії. Попрацює тро
хи і вступить до торговельного інсти
туту. Хочеться, щоб їй щастило, як і 
зараз на перших порах не легкої, за
те почесної праці, чи більше того — 
симпатичної. Такої, як і сама Катя,

Т. ЗІНЧЕНКО.
Є. Онуфріївна. ї

і

„Сівач“ 
запрошує

Завтра в при
міщенні Кіро
воградської біб
ліотеки для 
юнацтва імені 
Т. Г. Шевченка 
відбудеться за
няття міської 
молодіжної лі
тературної сту
дії «Сівач»,

Запр о ш у ю- 
ться всі любите
лі красного сло- і 
ва. Початок за- ! 
няття о 16 го
дині.

НРЯ
Валя, Валеитина...

Е. БАГРИЦЬКИИ.
Не знаю й тепер, 
все стараюсь збагнуть, 
чому медсестер 
Валентинами звуть. 
Чи є в якій далі 
будова, село, 
щоб медички Валі 
у них не було? 
В ненасну годину, 
яв виють сичі, 
сестру Валентину 
гукають вночі. 
По першому зову 
вона поспіша — 
людина чудова, 
ласкава душа. 
Вона рятувала 
бійців у бою, 
поля засівала 
в цілиннім краю. 
Здіймалася в гори, 
спускалась в забій.., 
і в щасті, і в горі 
ми віримо їй. 
Хороша людина — 
хороше ім’я. 
Сестра Валентина, 
як дочка моя.

ПОСІДАЛИ ГОЛУБИ
пісенька

Посідали голуби
на дуби, 

воркували із журби 
три доби. 

Гіркий вітер із долин, 
як полин...

Занедужав неньчин син,
та й один, 

Заболіла голова
у жнива, 

сохне ненька, мов трава, 
ледь жива. 

Не журітеся, старі
матері, 

поспішають на зорі
лікарі.

Де пости передові, 
трудові, 

Там здоров’я вартові 
бойові.,. 

Знов сідають голуби 
на дуби 

і воркують без журби 
щодоби.

ВОГНИК
Ні зір в такі ночі сльотаві, 
ЯІ МІСЯЦЯ В Іісбі ясного...
Горить, як на дальній заставі, 
в лікарні вогонь чергового, 
Раптово дзвінок залунає, 
озветься далева тривога, 
і лікар уже поспішає 
туди, де потрібна підмога.
Над ліжком гарячим нагнеться, 
покладе долоню на лоба, 
і хворому зразу здається, 
що вже відступає хвороба. 
Байдуже, що ночі сльотаві, 
що в хмарах сховалися зорі, 
а тут, мов на дальній заставі, 
палає вогонь у дозорі.

Олександр МОТОРНИЙ, 
м Кіровоград.

• СИГНАЛ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ТРИВОГИ

«ЗА ЯКИХОСЬ
ТРИСТА?..»

Дорогий «Молодий ко
мунар»! Допоможи нам від
правити макулатуру, яку 
зібрали школярі та комсо
мольці школи N° 18.

Протягом півтора /иісяця 
наш групкомсорг намага
ється відправити зібраний 
папір, але дарма. Керівни

ки «Вторчормету» не над
силають транспорт за па
пером з 5 вересня. Папір 
же лежить у вогкому при
міщенні, псується. Як мож
на так безгосподарно ста
витись до цього!

Керівники «Вторчорме
ту» відповідають, що зара

ди якихось 300 кілограмів 
паперу немає рації надси-> 
лати транспорт. А час іде.

К. ФАБРИКА, 
секретар комсомольсь- ) 
кої організації школи 

' № 18.
м. Кіровоград.

ПОГОДА

Вдень 24 жовт
ня по території 
області і міста Кі
ровограда перед
бачається дощ, 
місцями значний. 
Вітер північний, 
/гомірпні). Темпе, 
рлтура повітря по 
області 5—10, по 
місту 7—9 граду
сів.

25—26 жовтня 
передбачає ться 
хмарна з прояс. 
ненцями погода, 
25 жовтня місцями 
короткоч а спий 
дощ, 26 жовтня 
без істотних опа
дів. Вітер 25 
жовтня північний, 
сильний, 26 жовт
ня північно-захід
ний, помірний. 
Температура по
вітря 25 жовтня 
вночі 0—5, вдень 
7—12 градусів. 26 
жовтня вночі 
близько 0. вдень 
4—9 градусів.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 26 ЖОВТНЯ.
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.10 - 
«Пісні рідного краю». (Дні
пропетровськ). 17.40 — Телевіс
ті. (К). 18.00 — Республікан-

* ська фізико-математнчна шко
ла. «Основні закони електро
статики». 18.30 — Від з’їзду 
до з’їзду. Літературна переда
ча. (Донецьк). 19.00 — Про
грама УТ. 19.20 — Конкурс 
лауреатів міжнародних конкур
сів. (М). 20.10 — «Суд пам’я
ті», (Передача перша). (М). 
20.40 — Програма «Час», (М). 
21.00 — Кольорове телебачення.

Чемпіонат світу зі спортивної 
гімнастики. Югославія. По за
кінчені — телевісті. (К).

ВІВТОРОК, 27 жовтня. 
ПЕРША ПРОГРАМА, і 1.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 - Теле- 
фільм «Яким ти станеш, 
хлопче». (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Фізика для учнів 
10 класу. «Електронні гївніца 
у вакуумі». (К). 12.10 — Ху
дожній фільм «Балада про 
солдата», (Кіровоград). 16.20— 
Рішення липневого Пленуму 
ЦК КПРС — у життя. Пробле
ми будівництва на селі. (До
нецьк). 16.50 — Для школярів. 
«Сурмач», (К). 17.20 — Телевіс
ті. (К). 17.30 — Телефільм.
(Кіровоград). 17.50 — Інфор
маційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 — Чемпіо
нат світу зі спортивної гім
настики. (М). 20.00 •— Програ
ма «Час». (М). 20.30 — Ук
раїнське кольорове телебачен-

НДША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», - орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

м, Кіровоград, вул. Луначареького, 36,
Телефони: відповідального секретаря — 2-43-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор» 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2«

ня. «Краса людська». (К). 
20.55 — «Світ твоїх захоплень». 
«Нам десять років». (Кірово- 
ірад). 21.55 — Програма УТ, 
22.25 — Спортивна передача. 
(М). По закінченні — телевіс
ті. (К).

СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Історія для учнів 8 
класу. «Виникнення наукового 
комунізму». «Карл Маркс і 
Фрідріх Енгельс». (К). 12.05 — 
Телефільм «Барншня-селянка». 
(Кіровоград). 16.05 — На допо
могу школі. Художній фільм 
«Безприданниця». (К). 17.30 — 
«Ми — робітничий клас». 
«Особисто відповідальний». 
(Донецьк). 18.00 — Телевісті. 
(К). 18.20 — Телефільм, (Кі
ровоград). 18.30 — Назустріч 
XXIV з'їздові КПРС. «Пере
кличка міст і районів області». 
«Імені Ульянова». (Кірово
град). 19.00 — Програма «Час», 
(М). 19.30 — Міжнародна зу
стріч з футбола. Збірна СРСР 
—збірна Югославії. (М). 21.15— 
«Суд пам'яті». (Передача дру
га). (М). 21.45 — «Запрошення 
до фільму». (Кіровоград). 22.35 
— Телефільм. (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.20 - 
«Старт-70», (К). 21.45 — Літе-

ратурнніі театр. О. Оменко 
«Маки». (К). 22.10 — Нові тво
ри львівських композиторів, 
(Львів). 22.40 — Телевісті. (К),

ЧЕТВЕР, 29 ЖОВТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті, (К). 11.10 — Худож
ній фільм «Тстянин день»« 
(К). 12.45 — Міжнародна зу
стріч з футбола. Збірна СРСР, 

—збірна Югославії. (ЛІ). 13.30
— Новини. (М). 13.35 — Худож
ній фільм «Свіччинс весілля». 
(Кіровоград). 15.05 — Сьогодні
— День народження комсо
молу. (К). 16.00 — Для- шко
лярів. «Гак починалося без
смертя». Виставка дитячого 
телетеатру. (Дніпропетровськ). 
17.25 — Назустрч XXIV з’їзду 
КПРС. «Твій товариш». (Хар» 
ків), 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Для школярів. Запро
шення до концерту. (К). 18.30 
—Ленінський університет міль
йонів. (М). 19.00 — Молодіжна 
програма «Обрій». (Кірово
град). 19,45 — Міжнародно 
життя. (К). 20.15 — Програма 
«Час». (М). 20.43 — Країна
«Комсомолія». Цикл пісень 
І. Шамо,- (К). 21.35 — Худож-> 
ній фільм «Свіччино весілля». 
(Кіровоград).
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