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Підрозділ офіцера Віктора 
Олександровича Полстяного з 
Кіровоградського гарнізону 
виступив ініціатором руху в 
окрузі: від відмінних підрозді
лів — до відмінних частин.

В дні роботи XXIV з’їзду 
КПРС підрозділ В. Полстяного 
добився хороших показників в 
бойовій і політичній підготовці. 
Більшість ведйів являються від
мінниками 
ми спеціалістами, спортсмена- 
ми-розрядниками.

На фото: підрозділ Віктора 
Полстяного; ліворуч — В. Поле- 
тяний.

Фото В. КОВПАКА.

іОІНІВ ЯВЛЯЮТЬСЯ ВІД« 
Підготовки, класний

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ
25 серпня у Москві відбулася товариська 

зустріч керівників спілок молоді ряду соціа
лістичних країн, що перебували в Радян
ському Союзі проїздом у Чілі на виконком 
ВФДМ. і зустріч солідарності молоді Ла
тинської і Північної Америки з народами Ін
докитаю.

Ь’ Учасники зустрічі проінформували один
одного про діяльність спілок молоді по

У МОСКВІ
виконанню рішень з’їздів комуністичних ? 
робітничих партій братніх країн, про участь 
молоді в соціалістичному і комуністичному 
будівництві.

В зустрічі взяли участь відповідальні пра« 
цівникн ЦК ВЛКСМ і Центральних Ко.міте- 
тів братніх спілок молоді.

Керівники спілок молоді були прийняті 
секретарем ЦК КПРС І\. Ф. Катушевим.

ПРОЛЕТАРІ ВСІ Н '»/ ЄДНАЙТЕСЯ!

СУБОТА, 28 серпня 1971 року

'ЛМР

ГОЛОВНИМ завданням дев’ятої 
і п’ятирічки XXIV з’їзд КПРС ви

значив забезпечення нового підне
сення /латеріального і культурного 
рівня життя радянського народу. 
Партія робить значний поворот всіє? 
економіки країни, всіх її галузей до 
вирішення завдань, зв’язаних з рос
том добробуту трудящих. В такому 
широкому плані ці завдання став
ляться, як ніколи раніше.

Всі блага, які ми матимемо на кі
нець п’ятирічки ,самі по собі не 
прийдуть. Вони будуть створюватись

По серйозному підходять до пропа
ганди матеріалів з’їзду о комсомоль
ських організаціях міста Олександрії. 
Розуміючи, що ця робота повинна 
провадитися не місяць і не два, а по
стійно, місьнком комсомолу розробко 
цілий цинл заходів. Серед них — се
мінар секретарів первинних організа
цій, що відбувся наприкінці липня. 
На семінарі були дані ддкладні реко
мендації по пропаганді і вивченню 
матеріалів XXIV з’їзду КПРС. В місті 
оформляється наочна агітація, яка 
розповість про вклад молоді шахтар
ського міста у виконання п’ятирічки. 
Днями був опублікований лист ком
сомольсько-молодіжної бригади слю
сарів Бориса Кривононя (електроме
ханічний завод), кращих токарів

ЗАПАЛЮЙ ГЛИБОКО

ВИВЧАТИ

РІШЕННЯ

XXIV З’ЇЗДУ КПРС

при нашій безпосередній участі, на
шими руками, нашою працею. Саме 

на це покликані наголошувати ком
сомольські лектори, пропагандисти, 
агітатори, здійснюючи найголовніше 
завдання ідеологічної роботи — про
паганду і вивчення рішень XXIV 

ду КПРС.
Ознайомлення з матеріалами пар

тійного з’їзду відбулося в усіх пер
винних організаціях області. Зараз 
же завдання полягає в тому, щоб ко
жен комсомолець, кожен юнак і дів
чина глибоко вивчали їх. IV пленул< 
ЦК ВЛКСМ підкреслив, що слід ор
ганізувати в гуртках І семінарах гли
боке і послідовне вивчення Звітної 
доповіді ЦК КПРС XXIV з’їзду пар
тії, Директив по новому п’ятирічному 
плану, рішень і документів з’їзду. 
Це — велика робота, яка вимагає 
чіткої системи, продуманих заходів. 
ї ця кампанія — не короткочасний 

захід.

з’їз-

Євгена Задорожного — з авторемонт
ного заводу і Георгія Удовина — з 
заводу підйомно-транспортного об
ладнання. Вони звернулись до моло
дих робітників усіх Підприємств 
міста боротись за успішне здійснення 
рішень XXIV з’їзду КПРС, за виконан
ня ножним молодим оиробиичником 
завдань п’ятирічки за чотири рони. 
В усіх первинних організаціях відбу
деться обговорення цього почину.

НАЙБІЛЬШ популярні форми про
паганди рішень партійного з’їз

ду в Бобринецькому районі — бесі
ди, лекції, тематичні вечори, зустрічі 
з передовиками колгоспних ланів. 
Один з таких вечорів відбувся кіль
ка днів тому, в гості до учнів Бобри- 
нецького СПТУ № 2 прийшли хлі
бороби — Герої Соціалістичної Пра
ці. Задушевна розмова, яка велась 
про вклад майбутніх механізаторів у 
виконання п’ятирічки, залишите, без
перечно, добрий слід в юних сер
цях.

В результаті значної організатор
ської, агітаційної роботи райкому 
ЛКСМУ, первинних організацій в 

Бобринецьному районі на цьогорічних 
жьиоах було створено 23 комсомоль
сько-молодіжних екіпажі по збиранню 
зернових культур. Молодий комбай
нер Борис Сметана з колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС намолотив 10 172 
центнери зерна, а його колега з цього 
ж господарства Григорій Назаренко — 
9993 центнери. За попередніми дани
ми, ці показники — найкращі в об
ласті для учасників змагання на приз 
«Молодого комунара» — «Кращому 
молодому женцю Кіровоградщини».

ПРОПАГУЮЧИ рішення XXIV з’їз
ду КПРС, слід зробити більш 

активною, цілеспрямованою пропа
ганду комуністичних ідеалів, конк
ретних завдань нашого будівництва, 
виховувати у молоді почуття особи
стої відповідальності за стан справ на 
виробництві. На жаль, не скрізь ко
мітети комсомолу добиваються висо
кої дієвості агітаційно-пропагандист
ської роботи. На окремих підприєм
ствах області ком.сомольці з запізнен
ням дізнаються про підсумки зма
гання за дострокове виконання зав
дань першого року п’ятирічки. Не в 
усіх районах ще залучено молодь до 
механізації тваринницьких ферм. В 
агітаційно-масовій роботі ще можна 
зустріти приклади поверхового ви
світлення матеріалів і рішень XXIV 
з’їзду КПРС. Не скрізь дбають про 
яскраве і змістовне оформлення на
очної агітації. В селі Іванівці Ново- 
архангельського району, наприклад, 
лозунги, що проти Будинку культури, 
давно вигоріли на сонці, на них ні
чого но прочитаєш. А щоб поновити 
їх — це питання комітет комсомолу 
колгоспу «Зоря комунізму» чомусь 
не порушує.

Організувати глибоке, систематич
не, послідовне вивчення матеріалів 
з’їзду, широко залучити комсомоль
ців і молодь до участі у Ленінському 
заліку «Рішення XXIV з’їзду КПРС— 
в життя!» — про це зараз повинна 
бути найголовніша турбота міськко
мів, райкомів ЛКСМУ, комітетів пер
винних організацій. Це повинні па
м’ятати і комсомольські лектори, 
пропагандисти і агітатори, коли еони 
йдуть до молоді запалювати прист
расним словом серця на нові трудові 
звершення.

о ЕЛІ.’КУ роль у духовному розвитку підростаючого. 
** покоління, всебічному та гармонійному розвиткові 
особи, як відзначив XXIV з’їзд КПРС, належить радян-. 
ській школі. У новій п’ятирічці Директивами з'їзду, 
накреслено перехід до загальної середньої освіти, під-, 
пяти якість навчання, активно і цілеспрямовано готувати 
молодь до суспільної праці.

Про завдання по вихованню підростаючого покоління 
»ішла мова на серпневій нараді вчителів міста Кіровоград 
да, яка відбулася 25 серпня в приміщенні обласної фі
лармонії.

З доповідаю виступив секретар Кіровоградського, 
міськкому КП України А. Д. Суханов. Промовець зупи
нився на тих досягненнях, з якими прийшли педагогічні 
колективи шкіл міста до початку нового навчального, 
року. За останню п’ятирічку багато зроблено по змеїк 
шенню кількості другорічників.

У 1970 — 71 навчальному році їх було всього 79. Біль
шість шкіл, серед ни^ 25, 13, 8, 14, 12, 34 та інші впритул 
підійшли до вирішення проблеми другорічника. Це го
ворить про підвищення якості винладання, про забезпе
чення шкіл кваліфікованими кадрами. Багато вчителів є 
справжніми майстрами саоєї спрази. У місті працює три 
заслужені учителі УРСР, 300 вчителів нагороджені орде
нами та медалями, більш ян 100 — відмінники народної 
освіти.

Значну роботу проведено при переході па нові на-?

ФОРМУВАТИ 
ГРОМАДЯНИНА 
вчальпі програми .Це нововведення грунтується на при
скореному інтелектуальному розвиткові школяра. Але 
ці зміни гостро поставили питання про індивідуальний 
підхід до кожного учня. Тепер вчитель повинен бузи 
добре обізнаний з віковою педагогікою та педагогічною 
психологією. Лише при цій умові він доб’ється головної 
вимоги нових програм — розумового розвитку упіів.

Відзначивши безперечні досягнення освігяп міста, 
доповідач вказав на ті недоліки, які ще гальмують на
вчально-виховний процес, перешкоджають успішному 
засвоєнню знань учнями. Не все робиться для того, щоб 
зменшити процент відсіювання учнів після восьмого 
класу. Біля 2 тисяч молодих людей працюють зараз на 
підприємствах і будовах міста, не маючи середньої 
освіти. В зв’язку з цим повинна значно зросгя роль 
шкіл робітничої молоді.

Великі прогалини існують ще і в позакласній виховній 
роботі, у проведенні факультативних занять а шнолі, 
формалізм у складанні програм призводить до того, що 
не враховується ініціатива та самодіяльність самих 
учнів, багато з них не охоплено гуртчовэю роботою. 
Необхідно на вищий щабель піднести трудове, фізичне 
та естетичне виховання.

Головну увагу педагогічні колективи повинні приді
лити ідейному вихованню молоді, про що підкреслюва
лося па XXIV з’їзді КГІРС. Потрібно цілеспрямовано 
виховувати у дітей комуністичну мораль, формувати 
людину нового суспільства.

Завідуючий міськвно С. В. Скіпа в основному зупи
нився па питаннях успішності учнів з окремих предме
тів, па поліпшенні методики подачі уроків, використанні 
наочності, на конкретних прикладах вказав на недоліки, 
які зустрічаються при викладанні за новими програ
мами. Промовець наголосив на необхідності активної 
пропаганди серед учнів рішень XXIV з’їзду КПРС та 
XXIV з’їзду КП України.

На пленарному засіданні присутні заслухали також 
виступи організатора позакласної роботи школи-інтер- 
пату № 1 В. П. Глазового, вчительки російської мови 
та літератури школи Яз 24 Л. П. Козир, старшої піонер- 
вожатої школи Яз 27 Т. Лебедєвої, завідуючої дитячим 
садком № 15 Т. І. Корнієнко, директора школи № 23 
В. М. Шутенка, секретаря парткому заводу «Червона 
зірка» С. С. Л іновиченка, першого секретаря міськкому 
комсомолу Ю. С. Руднєва та інших.

Наприкінці наради секретар міськкому партії А. Д. Су
ханов за дорученням Президії Верховної Ради УРСР 
вручив ордени та медалі групі вчителів шкіл міста.

Наступного дня почали роботу предметні секції.
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автографи сотні комсо
мольців, молодих робітни
ків, комсомольсько-моло
діжні колективи. Ось еста
фета соціалістичного зма
гання до Дня шахтаря.

БІЛЯ
„ДНІПРОВСЬКИХ 
КРАСЕНІВ“

Любить дівчина літню пору: бродити 
по візерунчастій траві, злітати разом з 
голубими хвилями. Давно помітила Ган
на Пономаренко, що ця краса у люд
ських серцях осе голосніше озивається 
струнами добра. Ось як зараз. Дівчина 
підходить до баркасу, який щойно при
чалив до берега.

— Чим же порадуєте нас, Олександре 
Володимировичу ? — бадьоро кидає у 
бік ланкового — кавалера ордена «Знак 
пошани».

Мружачись від сонця, Сухенко широ
ко і багатозначно посміхнувся:

— Привіз тобі «дніпровського красе- 
ня».„

... Навчаючись у Кіровоградському 
технікумі кооперативної торгівлі, не ду
мала і не мріяла тоді Ганна, що колись 
матиме справу зі свіжою рибою. Під 
час канікул працювала в рідному селі 
на молочнотоварній фермі.

— Вакансії товарознавця поки що не
має, — відповіли лагідно у відділі кад
рів Світловодського міськзмішторгу.

— У мене направлення з області, — 
здивувалась.

— Попрацюйте тимчасово в рибарті- 
лі імені Петровського на прийомі свіжої 
риби. В житті все згодиться.

І робота ця сподобалася.
— Наполеглива, трудиться добросо

вісно, громадська активістка, учасниця 
художньої самодіяльності, — такими 
словами характеризує дівчину секретар 
партійної організації Микола Прокопо- 
□ ич Машуков.

Ганна не тільки приймає з баркасів 
свіжу рибу, вона ще й проводить облік, 
сортує її, розбирає заявки замовників і 
відвантажує цінну продукцію у великі 
рефрижератори. Дніпровську рибу одер
жують гірники Олександрії і залізнични- 

Знам’янки, будівельники Побужжя, 
трудящі столиці нашої республіки — 
Києва.

Щодня через руки Ганни проходить 
понад 10 тонн риби. Бувають дні, коли 
доводиться прийняти 20 і 25 тонн дніп
ровської продукції.

Е. ЯРУШОК.
м. Світловодськ
«Дніпровські красені» — гак називає 

Ганна сазанів. Вага кожного понад 15 кі
лограмів.

Фото А. ШУЛІМОЗА.

ТТ А Олександрійщину 
приходить свято. Тру

дове і радісне. В ку/лаче- 
вому вбранні наші шахти, 
вугільні розрізи. Сьогодні 
шану і подяку приносимо 
великому загону гірників 
нашого басейну. Вклоняє
мося молодому робітнико
ві і ветерану за працю не
втомну, за тепло, подаро
ване людям. А вимір цього 
тепла сягає мільйонів тонн 
добутого вугілля. Плюс не
змірна любов до професії, 
труд самовідданий повсяк
час.

За минулу п'ятирічку 
шахтарі Олександрії на всіх 
ділянках виробництва по
казали справжні зразки ко
муністичної праці. Статисти
ка засвідчила ще небувалі 
до того успіхи. Добуто 
■42 523 000 тонн бурого ву
гілля, вироблено 13 417 000 
тонн брикету, в тому числі 
гіонад план — 2414 тисяч 
тонн вугілля і брикету — 
651 тисячу тонн.

Розгортаючи соціалістич
не змагання за дострокове 
виконання першого року 
дев’ятої п’ятирічки, трудя
щі комбінату «Олександрія- 
вугілля» взяли нові підви
щені зобов’язання. І сьо
годні, у переддень свята, 
шахтарі рапортують про но
ву трудову перемогу. За 
вісім місяців план видобут
ку вугілля виконано всіма 
підприємствами комбінату 
достроково. Добуто 200 ти
сяч тонн вугілля понад 
план при зобов’язанні 175 
тисяч, вироблено 110 тисяч 
тонн брикету додатково при 
зобов’язанні 94 тисячі тонн. 
Подарунок цей вугледо- 
бувники присвятили своєму 
святу — Дню шахтаря.

На трудовому рапорті на 
честь свята поставили свої
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ШАХТАРЯ

Адреса рекорду-’
Олександрія

ІІа Головні вському вугле
розрізі працює 60 комсо
мольців. Відстаючих серед 
них нема. Якщо точно — то 
саме комсомольці задають 
•тонн у змаганні. По-удлрно- 
му працюють слюсарі тран
спортного відвального мос
ту Микола Беркозський і 
Микола Проквас. Хлопці 
щодня змінні норми викону
ють на 105 —11Э процентів.

А електрослюсар бульдо
зерного парку Дмитро Гор
ностаев загальновизнаний 
майстер своєї справи. Чоти
ри місяці підряд комсомо
лець утримує незмінно по
чесне і горде звання <rfpa- 
щий молодий робітник». Ці 
приклади не виняток, а ти
пові факти загального удар
ництва. Адже зовсім недав
но комсомольська організа
ція Головківського вугле
розрізу одержала високу 
нагороду. За успішне вико
нання накреслень XXIV 
з'їзду КПРС ЦК ВЛКСМ на
городил молоди< головків- 
ських гірників Червоним 
вимпелом.
ТТТ АХТА 3-біс комбінату 

«Олександріявугілля» 
сьогодні відома не лише в 
нашій республіці, а й дале
ко за межами. Славу її ко
лективу принесла бригада 
добувників, очолювана мо
лодим комуністом Мико
лою Перцевим. В бригаді 
10 комсомольців, решта — 

переважно молодь. Про ко
лектив заговорила вся краї
на а квітні цього року. Тоді 
бригада встановила всесо
юзний рекорд видобутку 
вугілля серед буровугіль. 
них басейнів. За добу шах
тарі видобули 3903 тонни 
вугілля при плані 1040 тонн. 
До чотирьох норм ще ніхто 
не наближався.

На початку серпня брига
да Миколи Перцева стала 
на передсвяткову вахту на 
честь Дня шахтаря. Комсо
мольці Олександр Росеоха. 
Володимир Сикора, Олек
сандр Линник разом з усіма 
своїми товаришами сьогодні 
доповідають: вахту несли 
успішно. За змін;/ видобуток 
вугілля становив, як прави
ло. 108 — 110 процентів.

Передсвяткову естафету 
з честю пронесли комсо
мольці і молодь Бандурів- 
ського, Байдаківського, Се- 
менівського, Морозівсько- 
го, Михайлівського вугле
розрізів, усіх шахт. Пронес
ли по-ударному, по-комсо- 
мольськи. В переддень свя
та щире побажання всім 
шахтарям — не здавати за
войованих рубежів. Сьогод
нішні досягнення в труді 
мають започаткувати нові 
рекорди наших вугільників. 
А зони їм під силу. кг,

В. М’ЯСНЯНКІН, 
перший секретар Олек
сандрійського МК 
ЛКСМУ.

~ - - - - - / . -----г

И Вожатий з будови

М. ШЕВЧУК

Одеси. Пишемо нарис 
Калюжного.

mutxux^ причалах

Командуючий піо.чзрсьиоіо флотилією Юрій ЮДІЧ

' ост* А° , піонерів прийшов 
пслновннк у відставці І. п. ПАШКОВ, 

Фото Г. ТОЛОКА.

м. Кіровоград.

піонерського „ містечка 
знову зустрічаюсь з Юр
ком. Він розмовляє з за
гоновими вожатими:

різки, архіви! документи 
г,ро Фісановича. Наді
йшли пакети з Севастопо
ля 1
про

На березі Інгулу ство
рювався піонерський та
бір «Червоні вітрила». Він 
дещо несхожий на інші, 
бо тут вирішили органі- 
зі'вати піонерську флоти
лію. А в неї мав бути і 
командуючий. Вибір ви
пав на Юдіна.

— В неділю свято Неп
туна. Готуйте кожен свою 
команду ..

Дивуюсь, коли чую про 
свято з дивною йазвою 
«Нево». Про нього Юрій 
Юдін дізнався від ленін
градців. Це своєрідний 
обряд рибалок на Неві. 
І, отримавши листа від 
друзів з Ленінграда, Юр
ко одразу й вирішив пе
рейняти їх досвід. А ще 
його пропозиція створити 
в таборі клуб «Нептун». 
Тут згуртуються юні плав- 
ці-яхтсмени, тут органі
зовуватимуться змагання 
на шлюпках і човнах...

дяк сотень юнаків і дів
чат.А потім він брав участь 
в концерті заводських 
гуртківців.

Йому тоді скакали:
■— Бути тобі професіо

нальним актором. їдь до 
інституту. Бо володіти 
отак аудиторією не ко
жен зуміє. А ти — спец...

— Я тільки хотів, іцоб 
не було байдужих, — від
повів Юрій.

За бойовитість І ініціа
тиву на заводі трактор
них* гідроагрегатів іі ша
нували Юрія Юдіна як 
комсомольського ватаж
ка. ЦІ якості його харак
теру відзначили і тоді, 
(соли рекомендували па 
комсомольську роботу в 
трест «Кіровоградпром- 
буд».

...Він працює в таборі 
третій рік. Свій досвід 
передавав на семінарі 
опорних піонерських та
борів республіки. Ниніш
нього літа в його блокно
ті з’явились записи про 
нові форми роботи з піо
нерами. І хоч піонерське 
літо закінчується. Юдін 
знову в пошуках. У ве
ресні його чекає копітка 
робота в комсомольській 
організації БУ-2 тресту 
«Кіровоградпро.мбуд». Але 
він не збирається пори
вати зв’язків з піонера
ми. Як і минулі роки ВІН 
буде гостем шкіл міста. 
Ного намір іще побувати 
в Бресті і Ленінграді, Се
вастополі 1 Одесі. Естоди 
хочеться йому перейняти 
все краще, щоб через рік 
знову в «Червоних вітри
лах» пульсувало життя 
юних моряків.

головами хлопчиків і дів
чаток на щоглі у ви
сокості полощеться зна
мено Військово-Морсько* 
іо Флоту СРСР.

Потім — тиша. Юні мо
ряки слухають полковни
ка у відставці Івана Пав
ловича ГІашкова. який в 
роки минулої війни гро
мив ворога разом з мор
ськими авіаторами.

Нарешті, навколо імпро
візованої сцени збираю
ться знову всі піонери. 
Починається концерт. 
Перший — морський та
нок. Гості дивуються, як 
за короткий час школярі 
могли підготувати такі 
гарні номери. А потім ді
знались. що Юрій Юдін 

-має неабияких помічни
ків. То студенти педінсти
туту. солісти танцюваль
ного ансамблю «Юність». 
Це вони очолили гуртки 
художньої самодіяльності 
табору.

Юрій згадує недавню 
зустріч піонерів з Героєм 
Радянського Союзу Г. А. 
Куроп’ятникомім.

, — Тоді воіпя-земляка 
школярі слухали кілька 
годин, — каже він. — І 
ми вирішили оформити в 
таборі цілий куточок, де 
виставимо матеріали про 
цього колишнього від
важного моряка.

Нашу розмову чує за
гоновий вожатий студент 
педінституту Анатолій 
Саржевський. І коли 
командуючий флотилією, 
залишивши нас, спішить 
нл авансцену. Анатолій 
одкривас мені таємницю 
Юдіна:

— Він згадував про 
звичайний куточок. А на
справді збивається од
крити цілий музей бойо
вої слави. Матеріалів є 
Еже вдосталь. Дістали 
фотознімки, газетні ви-

ВІН ПОМІТНО хвилює
ться. Працювати з 

молоддю може, але та
бір — зовсім Інше. За 
місяць кожна група 
школярів повинна не ли
ше добре відпочити, але 
й набути певного гарту, 
знань. Одразу збагнули, 
що бракує досвіду. А де 
запозичити його? Адже в 
країні піонерських фло
тилій не так вже й бага
то. і тоді Юрій їде .з Се
вастополь, Одесу, листує
ться З КОМСОМОЛЬСЬКИМИ 
активістами Ленінграда. 
Дніпропетровська, ради
ться в морському, клубі 

...Вийшов на централь
ний плац піонерського 
містечка у парадній фор
мі. На голові блакитна 
пілотка, на рукаві' білої 
сорочки три зірки коман
дуючого флотилією. Із 
піонерським галстуком.

Вечооову тишу одразу 
пробудив сурмач. І вже 
па алеях почали шикува
тись загони юних моря
ків. Звідусіль лупали 
команди загонових вожа
тих:

— «Фрегат мрійників’», 
струнко!

— «Юнга-1». до піонер
ської лінійки, готуйсь!

— Юним нахімовцям 
стати попереду!..

Через кілька хвилин 
табір зібрався на урочис
ту лінійку. Командири 
загонів складають рапор
ти, лине мелодія піонер
ського маршу. А над

| ОСЬ мя вже в тій 
* кімнаті, де незабаром 

сдкристься музей. На сто
лах моделі великих ко
раблів. підводних човнів, 
поруч книги про прослав
лених моряків.

І знову Анатолій Сар
жевський повідомляє про 
ініціативу Юрія Юдіна:

— Коли мова зайшла 
про навчання юних мо
ряків. вій запропонував 
створити судномодельний 
гурток. Почалась супе
речка про те, хто навча
тиме піонерів. І тоді Юдін 
своє: « Упас у місті е до
свідчені моделісти. На
приклад, учень 18-ї шко
ли Сергій Коврига мав 
найвищі оцінки на облас
них змаганнях. Ось хаі» і 
навчить інших». Тепер 
Сергій — наш активіст. 
Ось його матеріали, ось 
роботи наших гуртківців.

І Анатолій показує кни
ги про судномоделюган- 
ня, готові моделі човнів, 
теплоходів.

А ни спеціальних поли
цях я бачу мемуари мор
ських офіцерів, художні 
твори радянських пись
менників про чорномор
ців. балтійців.

Довідуюсь, ІЦО В ЦІЙ 
кімнаті школярі вивча
ють морську азбуку, тут 
тривають політзаняття. 
тут працює штаб юних 
слідопитів, які листую
ться з іншими піонер
ськими флотиліями краї
ни, збирають матеріали 
про воїнів-земляків, зба
гачують свій музей нови
ми експонатами.

На центральному плацу

піН СТОЯВ па сцені у 
D шкіряній куртці. 3 

гордо піднятою головою, 
вогнистим п о г л я д ом. 
Справжній матрос-ба.іті- 
єць. Ступив крок вперед, 
пристрасно заговорив.
- Ми неодмінно висто

їмо. Бо зброя наша — 
ленінська правда.

В залі заводського кл>- 
_  оплески. Ніби під 

чаз спектаклю.
Ллє це 6VJIH тільки ком-

П.ТОДІІ. На початої; - IKcSa«i3»'V»M! 
В%о“&П. 

балт1йце.ра(. (|jpe3epjr. 
Цапьйик член завкому 
ва’ ЛПМО'ІУ Юрій Юдін. 

иолум’яннй монолог 
Змусив 'затамувати ію-
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спорудами про-

4. СЛАВА ГЕРОЇВ ВІЧНА

її ИМ ДАЛІ відходить в історію час 
двобою з ненависним фашизмом, 

тим величнішим постає перед нами 
подвиг радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні, подвиг захисників 
Брестської твердині. У повоєнні роки 
відкрито багато сторінок легендарного 
подвигу безсмертного гарнізону, серед 
руїн фортеці знайдені безцінні реліквії.

Наприкінці 1956 року у відбудованій 

частині інженерної казарми 
Цитаделі було відкрито музей 
оборони Брестської фортеці, 
що став місцем паломництва 
подорожуючих, одним із за
кладів виховання молоді на 
славних бойових традиціях Ра
дянської Армії. Тут же побува
ло шість мільйонів людей з різ
них куточків Радянського Сою
зу і зарубіжних країн.

Документи і фотографії вво
дять відвідувача в атмосферу 
перших днів і тижнів бойових 
дій на радянсько-німецькому 
фронті в районі Бреста і фор
теці. Ось номер газети 4-ої ар
мії «Часовой Родины», що дру
кувалася в ніч на 22 червня 
1941 року, в газеті —» матеріа
ли про бойові навчання, відто
чування війсьнозого мистецтва, 
кореспонденції про розгортан
ня спортивної роботи, організа
цію літнього відпочинку.

На почесному місці — бойо
вий прапор 393-го Особового зе
нітно-артилерійського дивізіо
ну. Із захисників Східного фор
ту, які в тяжку хвилину захо
вали прапор, живим залишив
ся молодший сержант Семе- 
нюн. 15 років він тривожився за 
його долю, не забув місця схо
ванки святині частини. 27 ве

ресня 1956 рону прапор відкопано. Він 
добре зберігся. За виконання військового 
обов’язку Семенюка нагороджено орде-- 
ном Червоного Прапора.
ЭА ОСТАННІ роки в музеї побували 
*“* діячі Комуністичної партії і Радян

ського уряду, міжнародного комуністич
ного і робітничого руху. В книзі відгуків 
зберігаються записи Моріса Тореза, 
Пальміро Тольятті та інших вождів-ко- 
муністів багатьох країн. Л-оди різних 

континентів і різних переконань пишуть 
щирі слова великої вдячності героїчному 
радянському народу, який звільнив 
Європу від фашистської нечисті, напо
легливо бореться за мир у всьому світі.

Увічнюється слава героїв оборони не 
лише в музеї. Вся територія старої фор
теці служить їм пам'ятником. Іменами 
найхоробріших захисників чаззані вулиці 
Бреста — міста, що росте ввись і вшир, 
прикрашається новими 
мислозих підпри
ємств, соціально-куль
турних закладів, жит
лових будинків. У 
зв язку з новим пла
нуванням міста на те
риторії фортеці ство
рюється грандіозний 
меморіальний ком
плекс.

В центрі меморіаль
ного комплексе висо
чить видимий з усіх 
кінців міста стометро
вий обеліск, споруд
жений у вигляді три
гранного багнета. 
Обеліск облицьовано 
титаном. Поруч — ус
тановлено грандіозне 
600-тонне погруддя 
радянського воїна. 
На території Цитаделі 
підоостають парки, 
посаджені захисни
ками фортеці, що за
лишилися живими.

Восени відбудеться відкриття мемо 
ріалу. На торжества запрошуються за
хисники фортеці. Запрошення одеряса 
і В. К. Ткаченко з Кіровограда та а. л. 
Тюла із Знам’янки.

В. ПРОЦЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Фото АВТОРА.
Брест — Кіровоград.
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НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО УКРАЇНСЬКО
ГО ПИСЬМЕННИКА ІВАНА ФРАНКА. ЙО
ГО ТВОРЧІСТЬ — ПРИСТРАСТІ, ПРИ
СТРАСТІ БОРОТЬБИ. НЕНАВИСТІ ДО ГНО
БИТЕЛІВ. АЛЕ НОВЕ СУСПІЛЬСТВО, ЗА 
ЯКЕ БОРОВСЯ ПОЕТ, І РЕЛІГІЯ - НЕ
СУМІСНІ. ТОМУ ФРАНКО І В ЛІТЕРАТУ
РІ, І В ЖИТТІ — НЕПРИМИРЕННИЙ ВО
ЙОВНИЧИЙ АТЕЇСТ.

„КЛЯНУСЬ, 
НЕ
ВИСПОВІДАЮСЬ...“

З під його пера вийшло багато поетич
них, прозових, публіцистичних • науко
вих творів, у яких поет з гарячою при
страстю засуджував душепастирів «у 
чорних резерездах з нелюдськими серця
ми», викривав їх лицемірство, святенни
цтво і грубе шахрайстзо, котрим вони 
затемнювали і ошукували народні маси. 
В багатьох своїх творах Франко викри
вав біблейні євангелістсьні міфи про 
створення світу і людини, про чудеса і 
чудотворців, про страшний суд, рай і 
пекло, про безсмертя людських душ.

На весь голос своє атеїстичне кредо 
висловив І. Франко в поемі «Монолог 
атеїста». Тут утверджується тріумф ро
зуму, перемога науки над фантастични
ми удалениями про всесвіт.

...Се, може. *
Сну вічного, се злоби клятий спів, 
Се тьма, що світлом статися не може!

(«Рубач»).
В поемі «Страшний суд» Франко про

тиставляє релігійному трактуванню най
вищого ідеалу свій ідеал соціальної 
справедливості, своє розуміння найвищо
го щастя, щастя бути разом з народом, 
отам де боротьба невпинно без побіди і 
без слави», ділити з ним радість і горе.

В 1914 році, коли хворий Франко не 
міг уже писати своєю руною, секретар з 
його уст занотував поему «Папі в аль
бом», у якій затавоував злочинства Ва
тікану, писав, що останні удари револю
ційного грому принесуть перемогу люд
ства над всіма гніздами темноти і будуть 
розплатою за всі муки і горе, які той за
подіяв людству.

ВАЖКА ПЕРЕМОГА
Після тритижневої перерви, під час 

якої «Зірка» провела чотири зустрічі 
на виїзді, кіровоградські прихильники 
Футбоаа знову побачили гру своєї 
команди. Вона приймала футболістів 
херсонського «Локомотива». За різнем 
три суперники не поступаються один 
перед одним. Правда, на старті сезону 
залізничники виступали менш вдало, 
але в останніх турах вони виправили 
становище, і перед звітним матчем 
відставали від наших земляків лише 
На два очіга і перебували в турнірній 
таблиці команд першої зони двома 
Сходинками нижче від них.

Незважаючи на дощ. який йшов на
передодні й під час зустрічі, і ра була 
темпераментною, цікавою, проходила, 
.вона рівно. У першому таймі деяка 
перевага була на боці господарів 

— « поля. Вони 1 скористалися нею. піс
ля вдалої подачі м'яча Віктором ква- 
Совим його партнер по нападу Віктор 
Ступак вивів езою команду вперед-

У Другому таймі, особливо перед 
Кінцем матчу більш активними були 
тесті. Цьому сприяла та обставина. 
ІЦо дони мали чисельну перевагу: за 
^Улі ганський вчинок суддя матчу ви- 
Далнв з поля воротаря «Зірки» Олен

Така ж основна тенденція й публіцис
тичних творів І. Франна. Серзд них — 
статті з історії унії «Дві унії», «В спра
ві угоди», антирелігійні нариси, пам
флети.

Ватікан в особі Франна бачив сзого 
непримиренного ворога і нацьковував на 
нього свою агентуру. У книзі А. С. Бра- 
гінця «Іван Франко — видатний атеїст- 
просвітитель» розповідається: «Коли хво
рий Франко був уже прикований до ліж
ка, до його будинку проникали папські 
шпигуни та провокатори з табору україн
ських і польських націоналістів. Вони 
наполегливо вмовляли поста «висповіда
тись».! повернутись «у лоно церкви».

Та Франко гнівно відкидав ці пропо
зиції. Коли монах Г. Глушинсьний, 
вмовляючи селикого безбожника виспо- 
□ідатись, гозориа, що сам бог цього хоче, 
то Франко йому відповів: «Коли бог то
го хоче, то нехай сам прийде, щоб я йо
го самого почув». А потім додав: «Коли 
я видужаю, то неодмінно напишу книгу, 
в якій постараюсь викрити християнську 
метафізику, яка гальмує прогрес люд
ства». Іншому попові Василю Довдяку 
який приходив з тією ж місією, Франко 
заявив: «Тільки попи і ксьондзи приго
товляють до смерті, а л приготовляв лю
дей жити й боротись, то □ чому ж мої 
гріхи? Клянусь, не висповідаюсь... Всі 
грізні чорноризці трубили б на весь світ: 
«Франко похитнуася перед величчю смер
ті і повернувся...». Цієї зброї не дам вам 
до рук». ж ,

За життя Франка ио«о атеїстичні тво
ри не могли широно розповсюджуватись 
серед наоодних мас. Попівство І бур
жуазні українські націоналісти чинили 
всілякі перешкоди друкуванню творів 
письменника, а чичовнини реакційного 
австрійського уряду часто конфісковува- 
ли їх. Тому багато творів, зокрема, «Мо
нолог атеїста». «Рубач», «Нема, нема 
вже владаря грізного» та інші були на
друковані тільки після смерті Франна.

Глибокі матеріалістичні та антирелі
гійні думни, як і художні образи, ство
рені Франном, і тепер перебувають на 
озброєнні атеїстів, що боряться проти 
всього віджилого і реакційного, допома
гають викорчовувати пережитки старої 
ідеології з свідомості людей.

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
методист обласної бібліотеки 
імені Н. К. Крупської.

м. Кіровоград.

сія Іонова. Ця негідна поведінка 
Іонова має дістати кайсуворіший 
осуд. , .Кіровограді доклали всіх зусиль, 
щоб утримати цю мінімальну перева
гу в рахтдку. Вигтзаш дозволив нашій 
команді ‘ піднятися із сьомого місця 
на шосте.

ТАБЛИЦЯ РОЗИГРАШУ 
пепшості СРСР з футбола — 

(клас «А» .вища ліга).
станом на 25 серіПНЯ

і В Н п М 0
«Динамо» К 
«Динамо» М 
«Арарат» 
ЦСКА «Карпати» 
«Зоря» «Кайрат«- 
«Динамо» То.

23 14 8 1 32—11 36
22
20
24

8
9
7

10
8
9

4
3
8

28 — 13
25-15
27—22

26
26
23

23
19
22
20

5
7
6
8

12
7
9
5

6
5
7
7

27- 31
20 — 13
28— 30
20 — 29

22
21
21
21

«Нефгчі» 19 6 7 6 24—21 19
«Торпедо» М
< Спартак» М

18
2П

3
4

12
10

3
6

12—10
21-23

18
18

«Шахтар» Д 21 7 3 11 23-26 17
«Динамо» Мн
«Зеніг»

20
21

4
5

9
7

7
9

21—27
13 -25

17
17

«Пахтанор» 21 3 10 8 17-35 16
СНА Р 19 4 6 9 19 — 29 14

ПІК ЛЮДСЬКИЙ. Вимір пройденої ди- 
и станції ціниться, врешті, не довжи

ною, а загою відданої людям праці.
Людина ж у своїх повсякчасних тур

ботах знаходить своє призначення і 
справжнє щастя, знаючи, що зроблене 
нею формує з тій чи іншій мірі майбут
ність, а відтак матиме продовження.

Напруження щоденної творчої праці 
не залишало часу майстрові лялькових 
персонажів Федору Кузьмозичу Балясни- 
кову длп подібних роздумів, його кімна
та заповнюється все новими ляльковими 
акторами. А фантазія і натхнення підка
зують нові образи, нові плани. До песи
містичних виснозніз приводить його 
непевна і для нього не зовсім зручна 
ситуація. Вперше за п’ять років він 
«опустився до такої міри», що пішов у... 
відпустку. І весь о очікуванні дзвінка: 
він не звик до безділля, і якщо йому не 
подзвонять — значить його майстерність 
притупилася, значить він уже не потріб
ний людям. Адже прожито «таку велику 
нільність років»... І на зміну йому прихо
дять таланти молодих.

Тан починається комедія О. Арбузова 
«Казки старого Арбата».

Син Федооа Кузьмовича перейняв 
батькову жагу творчості, йому доручено 
зробити ескізи персонажів до 
нової казки.

Проблема «батьків та дітей», 
певно, і починається від схо
ваної у батьківській підсвідо
мості думки, що життя вже 
прожите, а необхідність посту
питися місцем, природно, не 
виклинає оптимістичних емо
цій.

Комедійний жанр, вибраний 
драматургом, звичайно, но під
водить багаторічну «хатню вій
ну» сина і батьна до надто гли
бокодумної проблемності. їхнє 
видиме нерозуміння один одно
го йде не від протилежності 
поглядів, а, ліпше, від однако
вої напруги серцевої пристрас
ті. А від цього нонфлікт бу
дується ча суто зовнішніх і чис
то емоціональних ситуаціях, ко
ли необізнаність героя зі 
справжнім станом речей при
зводить до комедійного ефекту.

Як празило, комедійний жанр 
вимагає від акторів менше 
творчого напруження, ніж дра
матичний. Найменша фальш 
швидше розпізнається у дина
мічній драмі, ніж у веселій ко
медії.

у виконавчі артистів Архан
гельського театру «Казки ста
рого Арбата» звучать есе ж не 
на ослабленій комедійній си
туації, а на високому, врешті,, 
філософському ліричному роз
думові.

Життєве кредо Балясникова 
— жити з переконанням, що 
твоя праця найкорисніша — 
грунтується на власній само
віддачі, в щомиттєвому творчо
му відкритті сенсу життя. Внут
рішня викінченість його нату
ри схоплена, як здається, на
родним артистом РРФСР С. Н. 
Плотниновим, до найменших 
нюансів.

Творчості віддано все життя, 
щедрим І добрим серцем на
роджена казка вчить прекрас
ному, і незгамозно хочеться 
праці, радості, любові...

У цьому — привабливість об
разу, його внутрішня краса та 
людська досконалість.

НАШІ ГОСТІ -

З АРХАНГЕЛЬСЬКА

Молоді актори, в першу чергу В. Мацо- 
пура та С. Невоструєва, майстерно вло
вили настрій спектаклю, де комедійність 
не переходить у смішне, а епізоди з дра
матичним нахилом не набувають непри
родності.

Дещо шаблонно та спрощено прочита
ний артистом В. Козаковим образ наре
ченого ВІктоші. Певно, раціоналізм інте
лектуала не обмежується лише словес
ною балаканиною, а відзначається й 
яноюсь власною оригінальністю. Проте 
саме цього ми не помічаємо.

На долю народного артиста РРФСР 
Б. І. Горшеніна випала роль втихомирю
вача наиипілих пристрастей батька й 
сина, давнього друга й помічника Федора 
Кузьмовича — Христофзра. Балансуван
ня свого героя між двома полюсами, 
талановитий актор проводить легко, 
невимушено, природно — викликаючи 
сміх у залі.

Комедія, як і має бути, завжди закін
чується щасливо. А в тому, що глядачі 
перейняли незгасаючий оптимізм героїв, 
безперечна заслуга артистів Архангель
ського театру, наших шановних гостей,

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.

в. ковпака.
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СВІЙ 
ТРАНСПОРТ

ГУМОРЕСКА

ТО НАСТРІЙ НІВЕЧИВСЯ В КІНОТЕАТРІ І НА
ВУЛИЦІ. А ЦЕ РАНТОМ НОВА СЕРІЯ ПОДІБНИХ
БАЛАЧОК ОПІВНОЧІ ГІО ТЕЛЕФОНУ. ТИ ЇМ
КАЖЕШ- НЕГАРНО. А В ............. .. ................
ЦІ СВЕРБЛЯЧКА „

НцХ СКРУТА НА ЯЗИ-

З першої полу тни Сьома 
Гудзик вирішив провідати 
батьків.

— Чим їдеш? — запитає 
його керуючий установою.

— Автобусом, Гнате Ро
мановичу.

— Дивак! Це ж примітив
но. Права маєш? Любитель
ські? От і чудово! Бори на
шого «.Москвича.» і пога
няй.

Серце Гудзика радісно 
заналатало. Ще б пак! йо
му дозіряюто державну ав
томашину.

їхалось весело. Сьома на
тискував на педалі і думав, 
який душевний в нього 
керівник. То вже радості 
буде у батьків. Тігна Я вдо
ха обов'язково скаже: «Ти 
дивні Нещодавно по садках 
лазив, а тепер машиною 
роз'їжджає». А сусідка Га
ля (оте чорнооке бісеня) 
навряд чи відмовиться піс
ля цього сходити з ним у 
кіно. Може на осінь і до 
ЗАГСу... Хлопець мріяв би 
аж до рідної Куречівкн, ко
ли б раптом щось не лусну
ло, після чого колеса захо
дили ходуном, а «Москвич» 
вималював на асфальті та
ку «фігуру», що зустрічний 
«МАЗ» ледь не припасуваи 
перелянаного Гудзика до 
багажника.

— Шкворень полетів, — 
зрештою пояснив водій 
«МАЗа». перерахувавши 
всі відомі йому нетехнічні 
терміни.

— Там за посадкою — 
автоколона. Може чим і 
допоможуть.

З воріт автогосподарства 
Сьома виїхав з полегшен
ням: полегшав на десять 
карбованців і пляшку жи
гулівського пивз. Та через 
десяток-даа кілометрів
«Москвича» знову затіпа
ло.

— Що ж це ви, товари
шу автолюбитель, на не
справній машині їздите? — 
зауважив автоінспектор, і 
Гудзик зрозумів, що служ
ба безпеки руху з’являє
ться завжди там, де на неї 
не чекають.

— У вас, голубе, кардан 
теліпається.

Черговий ремонт кошту
вав молодому інженеру 
дірки а талоні і тридцяти 
карбованців.

До Куренівки Сьома ді
стався без пригод, якщо 
не рахувати, що при в'їзді 
в село довелось замінити 
пальці рульової тяги.

...У понеділок вранці 
«Москвич» стояв біля уста
нови.

— Ян з’їзди лось? — за
питав Гнат Романович.

— Дяную. добре.
Роман Г'нагович уважно 

оглянув машину. «Так... 
Шкворень новий... Кардан 
замінено... Пальці тяги 
теж... Чудово!» — подумав 
про себе. — «От тільки 
скати поганенькі. Потрібно 
взнати, хто ще з наших 
намірився відвідати рід
них. А то вже півроку, як 
через брак запчастин не 
можу виїхати по службі в 
господарства району...»

V ЖЕ далеко за пізній. Та
V Петрові не до спання: завт
ра в інституті іспит. Незабаром 
од книжки його відриває те
лефонний дзвінок. Один, дру
гий, третій...

— Алло, ч слухаю.
— Це ти, Валерка?
— ] Іі, це я -
— Хай буде 

ти робиш?
— Штудірую
— А я вже в 

це ліпишся?
— Я нічого не бачу.
— От телепень. Скільки тобі

1ЦО

діамат, 
ліжку. Як ги па

років іцо ги такий недогадли
вий? Чи вже пенсіонер?

Не говоріть дурнлцьі Хто 
Till?

— Самотня фея. От і подзво
нила. А ги: еІІІтудіруїо»... Мо
же зустрінемось, завтра? Вудь 
біля поштамту з газетою в ру
ці о...

Хлопець тупцює в коридорі, 
намагається вгадати, хто це з 
нього хоче насміятись. Може 
Зіна перемінила голос, одклала 
книжку та й для профілактики 
внріпі.іла пожартувати?

— Це ти, Зіно?
—■ От бовдур. Так і знала, 

іцо якийсь пенсіонер студентом 
прикидається.

А вранці сусід, співчуваючи 
Петрові, додав і свою історію:

— Тебе хоч тричі одривали 
від столу, а в мене швидка до
помога була.

— Щось з мамою?
— Матії в санаторії. Це теж 

хтось відчув самотність, то 
взяв та й побалакав з стан
цією. Викликав на мою адресу 
лікарів. Сказав: «У нас чоловік 
дух спускає, мабуть, сліпа киш
ка лопнула...»

М. ВІНЦЕВИЙ.

Б. «УМАНСЬКИЙ.

ТорДо

ЩО ЦЕ?
Конкурс «пекла > на спостережливість. Че

каємо відповідей до наступного випуску 11
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СТАВАЙТЕ В ЧЕРГУ!
Взимку в печі гуляло полум’я, молодечо 

гухкало і танцювало. Врешті, иід натуги 
гучно луснули підземні труби. В Будинку 
культурн мало не замерзли глядачі.

— Ось тобі, бабусю, і ІОр'їв день, — друж
но помазували потилиці керівники артілі. 
А потім оптимістично підрезюмували думку:

— Ну, нічого, влітку справимо.
Та директора Будинку культури Л. Я. Мо- 

гиленця охопив сумнів. А зараз він пере
йшов в найчорніший песимізм. Бо літо за
кінчується, а на опалення ніхто й не глянув. 
Немає часу: колгосп імені Чкалова готується 
до зими.

Але, врешті, і керівництво колгоспне .мож
на зрозуміти. Якщо в .приміщенні сільської 
бібліотеки труби водяного опалення чекають 
термінового ремонту вже гри зими, то ті, 
іцо зіпсувались півроку тому, почекають тим 
паче!

Л. ПОЛІЩУК.
село Журавлинна, 
Голованівського району.

Чи пощастити Маркові 
оленсандрівський бастіон з 
могою пекельної гармати?

взяти 
допо-

НЮХАТИ ЗАБОРОНЕНО
БАСТІОН В ОЛЕКСАНДРІВНІ

Вдень готель — ян готель. Люди 
заходять, на нічліг влаштовуються. 
Та лише ніч проб'є дванадцятий 
удар, ян двері зачиняються, і го
тель аж до третіх півнів перетво
рюється в бастіон. Двері — браму 
зсередини занручують дротом (на 
защіпну не покладаються), черго
вий адміністратор має можливість 
спокійно проспати добру частину 
своєї зміни.

Отаке ж і бува: заплатив карбо
ванця, поїхав у село, затримався у 
колгоспі, запізнився на секунду — 
ночуй на вулиці. Комунальникам 
вигода — нарбованця взяли, по
стільну білизну міняти не треба.

Марно понинув пекло, аби про
відати в Кіровоградському родиль
ному будинну No 1, що по вулиці 
Фонтанній, свою внучку, яка наро
дила йому правнука. Марно доро
гою завітав у рай, аби випросити 
квітів. Марко приніс букет, аби 
звеселити внучку.

— Квіти передавати заборонено, 
аби породіллі не чхали, — 
ли Маркові в родильному 
і в дужнах додали: — Аби 
нам менше прибирати.

Марко прикусив язика, 
вилаятись...

поясни- 
будинну 
санітар-

аби не

«яв»
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ПОНЕДІЛОК, ЗО СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —

Для школярів. «Розповіді 
про мистецтво». (М). 10.40 
— Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Ка
м'яний гість». (М). 12.05 — 
«Жнива». (Львів). 12.15 — 
Концерт. (М). 12.45 — Чем
піонат світу з вільної бо- 
?отьби. (Болгарія). 13.30 — 

елевісті. (К). 13.40 — Те
лефільм «Вбивство опла
чено». (Н). 16.30 — «-Дума
про Донбас». (Донецьк). 
17.20 — Передача «Здоро
в’я». (М). 17.50 — ТелевІс-

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, ауп Пуначарського, 36. 

Телефони; відповідального секретаря— 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор* 

гу — 2*45*35, решти відділів — 2*45*36.

БК 01200. Індекс б І і97.

НЕ таланить мені відпочивати вліт
ку. Тож уявіть, що я почуваю, коли, 

зустрічаючись із знайомими, постій
но чую від них:

— Щойно з Криму. Ай-ай-зй. Ай- 
Петрі!

— Слухай, ти бачив коли-небудь 
Казбек? Та не цигарки, а гору!

— Моміеш мене поздоровити — їду 
в Карпати. Усім сімейством!

Відпочивають люди...
Зустрівши свого сусіду, я по інер

ції запитав:
— З відпочинку?
— Угу, — відповів той, але вра

женнями чомусь ділитись не захотів. 
Ян виявилось, відпочивав він без ви
їзду. Терміном у п’ятнадцять діб.

Звичайно, це не Цхалтубо. Проте 
«відпочиваючих» таних не брану«. 
Що їх сюди приваблює, чи меню, чи

ЗАГАР
У КЛІТИНУ
ияанмамоааа»?
можливість фігурно загоріти (у клі
тину), сказати важко. Проте вони 
пускаються на усілян! витівки, аби 
вибороти собі право на оту половину 
місяця.

Скажімо, сімнадцятирічний столпр 
з дев’ятого цеху заводу «Череона 
зірка» Юрій П. навчав школярів лая
тись Ось як, мовляв, потрібно. Не те 
що ви, шпаченята. Миколу Г., який 
працює в «Спецбуді», подібна аудито
рія не задовольняє. Для вправ з не
цензурної словесності він обрав ну- 
точон парку «Перемога», де в цей час 
було чимало відпочиваючих. Що ж 
до Олександра П. зі спецавтобази, то 
він «висловлюється» в основному 
перед жінкою. Щоправда, вимогливий. 
Коли подруга життя хотіла заткнути 
вуха, він майже не відлупцював Ті.

В чималому списку «відпочиваю
чих» представниць ніжної статі не 
багато. Проте трапляються. А все то
му, що хочуть йти в ногу з мужчина
ми. Тамара Г. з заводу ім. Кірова, 
ніяк не погоджувалась, що Гї лайки 
мають менше поверхів, аніж деяких 
чоловіків. Довела свою майстерність, 
за що й отримала «позачергову від
пустку».

Повернувшись з відпочинну, люди 
діляться своїми враженнями. Згадані, 
і подібні їм не поспішають цього ро
бити. Але їх примушують. Причому, 
не у вузоному колі, а перед усім ви
робничим нолентивом.

в. янишевський.
Кіровоград.М.

А6И ГОРОШОК...
горош- 
прода- 
довгій

— А вже нема зеленого 
ну, — заявила молоденький 
еєць Людмила Пузанова 
черзі покупців.

— А для кого отам п’ять ящиків,
тобто 150 півлітрових банок захо
вали? — запитав з черги началь
ник відділу технічного контролю 
заводу «Більшовик» Янів Черняв- 
сьний.

— А собі я хіба не маю права 
взяти? — відповіла Людмила і су
проводжувала цю відповідь фраза
ми, які в газетах не прийнято на
водити.

— А ноги моєї в тому гастроно
мі, що на розі вулиць імені Шев
ченка та імені Нарла Маркса в 
Кіровограді, не буде.

— Не біда. Лиш би горошок від 
людей був схований, — сказав 
Марно.

I. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

ті. (К). 18.10 — «Електро
ніка зберігає мільйони». 
(Дніпропетровськ). 18.35 — 
Для школярів. «Піонерія». 
(М). 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футбола «Динамо» 
(К) — «Динамо» (М). В пе
рерві «Від понеділка до по
неділка». (К). 20.45 — Про
грама «Час». (МІ. 21.15 — 
Концерт (Сопот). По закін
ченні — телевісті. (К).

ВІВТОРОК. 31 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 —

Художній фільм «Винраде- 
ний дирижабль». (К). 12.35 
— Телеспектакль ~ 
Головльоеи». (К).
Те/іефільм «На нирил». 
(Кіровоград). 17.10 — Про
грама передач. СУ.------
ГР<»Д). 17.15 — Населенню 
про цивільну оборону. (Кі
ровоград). 17.40 — Телевіс
ті. (К). 18.00 —Мультфільм 
«Пластиліновий їжак». (К). 
18.10 — За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС. «Тварин
ництву — промислову ос-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» оргая Кироаоградсиого 
обкома ЛКСМУ. ». Кировоград,

«Пани
14.40 — 
порозі».

(Кірово-

Друяарня їм. І. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2,

Тираж 54.500,

28 серпня 1071 року.
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ЗНАЙДІТЬ НАМ ГОЛОВИ!
Послухай, Марну! .
Це було у півфіналі. Не знаємо, що у фіналі буде, 

але за півфінал розкажемо.
Значить, першість Новгородківського району по 

футболу.
Відкриваємо нові правила: на полі ніяних ліній не 

потрібно. Правий кут — хата дядька Степана, лівий 
кут — хата дядька Івана. Аби ворота були та воротар 
у тих воротах стояв, щоб було по кому бити.

Так як ударили перший раз (правда, не по ворота
реві), так м’яч прикипів до одного. Тобто до його но
ги. По полю, він, значить, качається. Тут усі и зага
ласували:

— Санітара! Лікара! Фелшара!
Вийшла одна дамочка на поле. Неначебто ян мед

персонал. Правда, без нічого вийшла. От і вмовляє 
того футболіста:

— Вставай, дєтна! Підводься, Голубкину!
І він лежить і галасує. От вона й каже:
— Треба тобі ногу в холодній воді потримати._
А річка від того поля далеко. Так тут, на радість, 

дядько Карпо, що кухаркам продукти розвозить, за
дивився на футбол. Ну; він і виручив. Відвіз того фут
боліста до річки. А той, як намочив ногу, ян персста* 
ла вона в нього боліти, то й наже:

— Ну тепер, дядько Карпо, хай Минола держиться, 
Ми такого зараз дамо...

І пішло, і пішло...
Тут на цю баталію дивилися інструктор по спорту 

райради «Колос» М. Коваленко та заступник голови 
райвиконкому О. Голуб, не втерпіли_ та хотіли від 
лавок до центра поля на поміч прийти. Так заплута- 
лисп в бур’янах, втопилися, значить, у них. Ми вже и 
грати кінчали, а їх нема .Ми вже ось і фінал грати
мем — а їх нема. . •

Так допоможіть же знайти нам голови інструктора 
по спорту т. Коваленка та заступника голови райви
конкому т. Голуба. Кажуть треба бур’ян скосити, тоді 
й знайдуться. Так боїмося ж косою їх зачепити.

Знайдіть!

ГРАВЦІ ФУТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ КОЛГОСПУ 
«ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ»:РЕВОЛЮЦІЯ»:

ГРИЦЕНКО М 
ГРИЦЕНКО І. 
ШЕКУЛ В. 
ГОНЧАРЕНКО І. 
ІЩЕНКО В. 
ТРАХАНОВСЬКИЙ І.

ЄРЕМЕНКО В. 
ЙОРОТА А.

РОКОПЕНКО Я. 
ПРОКОПЕНКО І. 
ЧЕРНИШ М. 
МИГУЛЬ С.

Листа прочитав черговий біля пекельної сковороди
В. ЮНГА.

БЕЗ СЛІВ.

М. СвІГЛОВОДСЬК. Мал. М. ДУБИНИ.

нову». (К). 18.30 — Хроні
ка тижня. (Кіровоград). 
18.40 — Бесіда лінаря. (Кі
ровоград). 19.00 —. До по
чатку нового навчального 
рону. Виступ міністра ос- 
Яі’™ С₽Ср М' Проноф'йва. 
(М). 19.15 — «Старт». (К). 
/2мі'00 7. нам писали». 
(Н). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 - Кон
церт (Сопот). По закінчен
ні — телевісті. (К).

Програма

Реда.щія газети «Моло
дий комунар» висловлює Ж;» “'«т» Я-

ПОГОДА 

счастия" мЖі'Д п'Ре«- 
»їсть, ранком с,а- хмаР- 
туман, мпя,’ місцями 
половині пня '},,, ДРУГІЙ 
РоткочасіпШдошЦм'ІН Ко’ 
па гроза Піт?«’4’. м°жли- 
східннй ‘ помРпп пДСНН0'

Ми тумак ’ *1 місця-ний, слабкий ?. теР захід- 
го- Темпепа™?£ пом1іяю- 
вночі -,е£атУРа повітря: 
вдень ' - 2()го
1!День 20 • 30-го
тепла. градусів

Андрія Нинифоровича
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