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ПЛЕНУМ ОБКОМУ КП УКРАЇНИ
Вчора відбувся пленум обкому КП України, 

який розглянув питання про завдання обласної 
партійної організації в зв’язку з Постановою ЦК 
КПРС «Про хід виконання рішень XXIV з’їзду 
партії і Пленумів ЦК КПРС по інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва в Кіровоград
ській області» та завершенням осінніх польових 
робіт і підготовкою до повою сільськогосподар
ського року.

З доповіддю на пленумі виступив перший сех- 
! ретар обкому партії М. М. КОБИЛЬЧАК.
і Доповідач і промовці — перший секретар Улья- 
; новського райкому КП України М. И. ЧЕРНИ
ЧЕНКО, перший секретар Олександрійського мі

ськкому партії П. 10. ГРИЦЕНКО, голова кол
госпу «Зоря комунізму» Новоарханге.тьського ра
йону, Герой Соціалістичної Праці Л. И. ШЛІ- 
ФЕР, начальник обласного управління сільського 
господарства В. С. КЛЮЙ, * завідуюча молочно

товарною фермою колгоспу імені Леніна Новго- 
родківського району Герой Соціалістичної Праці 
К. П. ДМИТРОВСЬКА та інші говорили, іцо ко
муністи, всі трудящі області сприйняли Поставову 
ЦК КПРС, як новий вияв турботи партії про 
дальший розвиток сільського господарства.

На пленумі наголошувалось на необхідності по
силення організаторської та ідейно-виховної діяль
ності партійних організацій по залученню до ро
боти по інтенсифікації сільськоїосподарського ви
робництва всіх трудівників села, на завданнях, 
які треба розв’язувати в цьому напрямі комсо
мольським організаціям обласіі.

На пленумі виступив и промовою кандидат в 
члени Політбюро, секретар ЦК КП України 
М. М. БОРИСЕНКО.

В обговорюваному питанні пленум ухвалив роз
горнуту постанову.

ДАЛЕКО не скрізь адаптація 
новачка в робітничому ко

лективі проходить цілеспрямо
вано і швидко. Ще велика кіль
кість юнаків і дівчат не виконує 
змінних завдань, допускає брак в 

. роботі, відстає від вимог сьогод- 
„лдшньогр дня. Як і раніше спосте

рігається значна плинність моло- 
. Дих кадрів. Ось чому виховання 

гідної зміни ветеранаМ займає 
важливе місце в плані роботи бю-

бюро почало вимагати з прогуль
ників, бракоробів. Не раз комсо
мольський актив цеху радився з 
ветеранами, як краще передати 
/лолодим робітникам виробничий 
досвід, як переконати їх в необ
хідності продовження славних тру
дових традицій свого колективу.

Якраз тоді в цеху і з'явились 
випускники шкіл Валерій Романен
ко, Олексій Аносенко, Павло 
Молчан

Бимпел «Молодого комунара» — 
в Григорія Назаренка
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ро інструментального цеху орде
не Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка».

Хто бував у цьому дружньому 
виробничому колективі найстарі
шого підприємства області, звер
тав, мабуть, увагу на теплий клі
мат товариської підтримки і бать
ківської турботи про молодих <

Запитайте у юнаків, на кого со
пи рівняються у праці та-навчанні. 
Поряд з ветеранами виробництва 
Анатолієм Семеновичем Гудзен- 

, ком та Анатолієм Миколайовичем 
Поркуяном молоді виробничники 

'' (а їх тут — майже ножен дру
гий) з гордістю назовуть імена 

Валерія Романенка, переможця 
Всесоюзного конкурсу Міністерст
ва тракторного та сільськогоспо
дарського машинобудування се
ред слюсарів Миколу Аносенка, 
Ліду Делюрман, Олексія Коробку, 
котрі вже давно працюють б ра
хунок 1 кварталу 1973 року. Вони 
першими серед молодих стали 
ударниками комуністичної праці.

А все почалось, як згадує сек
ретар цехової комсомольської 
організації Ліля Скорик, чотири 
роки тому. На комсомольських 
зборах багато гірких сліб дове
лось вислухати членам бюро про 
неувагу до новачків. Чимало їх об
лишили роботу, так і не полюбив
ши складну цікаву працю слюса- 
рів-лекальників, токарів, фрезеру
вальників. Якраз тоді, на комсо
мольських зборах, всі почули: 
«Комсомолець, надійну руку но
вачку!», «Кожному молодому ро- 

ОГЗітникові — досвідченого шефа- 
наставника, передовика виробни
цтва».

П’ятнадцять ветеранів цеху взя
ли під опіку 15 хлопців і дівчат, 
які систематично не виконували 
норм виробітку. Набагато сер
йозніше цехове комсомольське

Аносенко,
і ще багато вчорашніх 
школярів та учнів ПТУ. 
Прийняття до робітничо
го класу, вручення імен
ного інструмента, трудо
ва путівка, надсилання 
вдячних листів батькам, 
урочисте вручення пер
шого заробітку, перше 
комсомольське доручен
ня — тоді все це тільки 
зароджувалось. Зараз —• 
вже традиції цеху, на
прямок роботи комсо
мольської організації.

Під вихованням гідної 
зміни робітничого кла
су комсомольський ак

тив цеху розуміє не лише швид
ке становлення новачків у вироб
ничому колективі, а й активне за
хоплення їх суспільно-політичним 
життям. Сьогодні всі 130 комсо
мольців беруть плідну участь у 
русі «П’ятирічці — ударний труд, 
майстерність і пошук молодих». 
Кожен четвертий молодий інстру
ментальник опанував суміжну про
фесію, дванадцяти присвоєно 
звання «Кращий молодий' вироб
ничник». Комсомольцями подано 
15 рацпропозиція, скерованих на 
поліпшення організації виробни
цтва, підвищення продуктивності 
праці. Зараз уся молодь цеху —- 
б русі за комуністичне ставлення 
до праці. Інструментальники готу
ють трудові подарунки наступно
му ювілею, стали на вахту «50 
ударних днів — 50-річчю утво
рення СРСР».

Та хибно було б вважати, що 
проблема закріплення молоді в 
цій, нехай навіть дружній сім'ї, 
вирішена остаточно. Адже вини
кають конфлікти між майстром, 
бригадиром і молодим робітни
ком. Вони трапляються при нор
муванні праці і при необхідності 
підвищення кваліфікації. А 23 чле
ни колективу поки що не вико
нують змінних завдань, трапляю
ться випадки брану в роботі. Бува
ють і НП — порушення трудової 
дисципліни. Все це говорить про 
те, що комсомольській організації 
потрібно і далі розв'язувати 
складне завдання підготовки і ви
ховання робочої зміни.

Саме про нього йшла детальна 
розмово на звітно-виборних ком
сомольських зборах інструмен
тального цеху ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу «Чер
вона зірка».

О. ТОРГАЛО, 
інструктор обкому комсомолу.

Коли він зайшов до клубу, 
друзі одразу обступили його, 
числи руку.:

— ВітаємоІ
Механізатори Михайло Хли- 

стун, Микола Чередниченко, 
Олександр Симченко, Мико
ла Атамась щиро ділили його 
радість.

І вже на комсомольських 
зборах секретар райкому 
комсомолу Дмитро Замша 
офіційно повідомив:

— Надійшла радісна звіст
ка. За рішенням ЦК ВЛКСМ 
група кращих механізаторі» 
України нагороджена знаком 
«Трудова доблесть». Серед 
них і ваш односельчанин — 
Григорій Назаренко. Сьогодні 
у нашого іменинника ше одна 
радість — йому вручається 
перехідний вимпел газети 
«Молодий комунар» «Кращо
му молодому женцю Кірово- 
градщини» та приз редакції.

І ось вже Григорій на сце
ні. Високо підніс він в руці 
червоний вимпел, показуючи 
його товаришам, а в дру
гій — подарунок — приймач 
«Меридіан-201»...

...Почесне звання кращого

ІМЕНИННИК
З НОВОГРАДІВКИ

молодого женця області Гри
горій Назаренко виборов 
вперше, але ім’я його вже 
широко відоме серед механі
заторів. І в минулому році 
був близький до такого успі
ху. Тоді від переможця, Бо
риса Сметани — свого одно
сельчанина, намолотив зерна 
есього на декілька центнерів 
менше. Ужинок був завид
ний — понад 10 тисяч цент
нерів озимої пшениці.

— Цьогорічні погедні умо
ви несприятливі, — звернувся 
до механізаторів на збо
рах .— Та у нас є свої ре
зерви. х

Механізатори переглянули 
свої зобов'язання. Г. Наза
ренко дав слово намолотити 
більше шести тисяч центнерів 
зерна, скосити озиму пшени
цю на площі 200 гектарів.

Настали жнива. Зз дощовими 
днями були сонячні, змінювалися 
цифри в жннвпих листівках, а лі
дер лишався незмінний — Григо
рій Назаренко. Так ніхто і не зміг

його наздогнати. 6913 центнерів 
зерна намолотив молодий хлібо
роб 1 став першим серед комбай
нерів свого колгоспу і першим се
ред молодих комбайнерів області.

Та жнива на цьому для нього 
не закінчилися. Пересів на сило
созбиральний комбайн. Водії Ана
толій Цуркан, Валентин Хлисту», 
Іван Юренич, Леонід Лимар лед
ве встигали відвозити від агреіа- 
та зелену масу. Не було такого 
дпя, щоб Гриюрій не перевиконав 
норму у півтора рази. А через 
декілька тижнів знову пересів на 
СК-4 і повів його на плантацію 
соняшника. Як закінчив збирати 
иасіння на 73-гектарному клину, 
агроном дав нове завдання

— Треба допомогти збирати 
хлопцям в першій бригаді.

І перш, ніж переобладнати ком
байна для роботи на кукурудзи- ( 
йому полі, близько 60 гектарів 
знову записав на свій рахунок.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені
•XXI з’їзду. КПРС, 
Бобринецького району.
На фото: Г. НАЗАРЕНКО 9 

вимпелом «Кращому молодому 
женцю Кіровоградщина» та при
зом редакції.

♦ РАПОРТУЮТЬ
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ

«КАЛЕНДАР» 
БРИГАДИ 
СЕМЕНОВА

Дням» бюро обкому комсомолу 
підбило підсумки змагання ком
сомол ьськ о-молоді ж: і их колек ги
ків області па честь 50-річчя 
СРСР за третій квартал 1972 
року.

Кращою визнала бршада імен' 50-річчя ВЛКСМ слюсарів-скла- 
дальннків Світловодсьчого заводу будівельних конструкцій вироб
ничого об’єднання«Дніпроенергобудіндустрія» (бригадир Володи
мир Семенов, групкомсорг Микела Криворучко). «П'ятирічку — 
за чотири роки!» — під таким девізом працюють шість молодих 
виробничників. Вени пообіцяли виконати квартальний план виро
бітку на 130 процентів, але перевершили і ці зобов’язання. Нині 
на «календарі» бригади Семенова — березень 1973 року. Молоді 
виробви'їники знають, що інакше працювати не можна, адже їхню 
продукцію чекають епергетшін України. Білорусії, Татарії та Ади
гейської автономної області. ■

За підсумками третього кварталу бригаді В. Семенова присуд
жено перше місце, Перехідний Червовий «раиор обкому комсомо
лу та почесну грамоту.

стльн/сть у всьому
Нещодавно звітно-виборні комсо

мольські збори відбулись на Кіро
воградській фабриці «Побутмеблі». 
Молоді виробничники аналізували 
діяльність організації, радились, 
як покращити роботу. Головною 
темою виступів комсомольців Гали
ни Чуйко, Ніни Прасолової та ін
ших були питання поліпшення со
ціалістичного змагання на честь 
50-річчя СРСР.

Вже й зараз молодь фабрики де
монструє зразки високопродуктив
ної праці. Секретар ко.мсомояьсь-

кої. організації Сергій Завітрснко, 
Столяри Анатолій Лсга, Віктор Сні-' 
тур, Василь Макаренко, муляр Пав
ло Філенко та Інші план минулого 
місяця виконали більш, як на ЮТ 
процентів.

За пропозицією Павла Філсттка 
комсомольці фабрики вирішили вн- 
вликатн на змагання та звання 
кращої організації сусідів — ком
сомольську організацію номбішету 
Мінофі нації.

І. МАКАРЧУК.

Для щедрості
ниви

Напередодні відбулись 
комсомольські збори в кол
госпі імені Куйбишеаа, що 
в Олександрійському райо
ні. Молоді колгоспники ра
дилися, якими трудовими 
подарунками зустрінуть во
ни наступний ювілей — 50- 
річчя-Союзу PCP та 55 річ
ницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Друга комсомольсько-мо
лодіжна тракторна бригада 
вирішила стати на вахту 
«50-річч)о СРСР — 5Ü удар
них днів». Мехашзатори 
пообіцяли в короткі строки 
зібрати бурями з плотв) 35 
гектарів, вяорати під зоб 
Ї60 геитаріе землі, вивезти 
в степ під настушшй вро
жай 108 тонн мінеральні:* 
та 400 тонн органічних доб
рив, 20 тони аміачної води.

До 25 жовтня викопає бу
ряки із закріплених зз ним 
площ тракторист Володи
мир Терещенко, а Володи
мир Коропенно відремонтує 
свою техніку до ЗО листо
пада.

Молоді механізатори вирі
шили взяти активну у-.-.сть 
6 червоній трудовій деоден- . 
ці, яка пройде 28 та 29 
жовтні) на честь дня вирод
ження КвМСОМСіДу.

С ГЕКАЛО,
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Тваринництву — комсомольську турботу

ЗАГОНУ 
МОЛОДИХ 
РОСТИ
ЩЕ ЗОВСІМ недавно Маргарша з 

дитячою цікавістю гладила ма
леньких телят, придивлялася до ко
рів. Сьогодні ж вона, скогарка-відго- 
дівельниця спеціалізованого колгоспу 
«Росія», шанована в Ульяновському 
районі людина.

Шістнадцятирічною дізчино.о вона 
вступила до лав Ленінського комсо
молу, закінчила десятирічку і пішла 
на ферму рідного колгоспу. Дуже по
любилося їй вирощувати телят-молоч
ників. Багато читала про тварин
ництво, прислухалася до порад спе
ціалістів. З перших місяців не все ви
ходило, як слід. Бувало, що теляга 
хворіли, давали низькі добозі при
рости живої ваги. Маргарита хвилю
валася і ще з більшою настирливістю 
вчилася в досвідчених тваринників.

Згодом справи пішли на лад. Прав
ління доручило їй старших телят, а 
потім працювала дояркою. Коли кол
госп спеціалізувався по дорощуванню 
і відгодівлі великої рогатої худоби, 
двадцятирічна дівчина взялася году
вати 100 голів молодняка, через _дза 
роки сміливо прийняла групу в 150, а 
зараз доглядає 180 голів худоби. На
стирлива, працелюбна Маргарита Ци- 
калюк завжди серед передовиків со
ціалістичного змагання, завоювала 
повагу трудівників села. Середньодо
бовий приріст ваги тварин її групи за 
минулий рік становив 840 грамів. 
Продано державі з її групи 496 голів 
худоби, кожне середньою живою за
гою у 425 кілограмів. З них 93 від
сотки — вищої вгодованості.

Ще кращих показників добилася комсо
молка ЛІ. Цикалюк нинішньою року. За 
дев’ять місяців з її групи продано державі 
604 юлови тварин вищої вгодованості з се
редньою вагою по '1-19 кілограмів. Щодо
бові прирости кожної тварини — 891 грам. 
Такі прирости одержувати нелегко. її пра
ця високо оцінена медаллю «За доблесну 
працю». Маргариту поважають, з нею ра
дяться. у неї вчаться. Вона депутат иссн- 
півської сільської і Ульяновської районної 
Рад депутатів трудящих.

НА ТВАРИННИЦЬКИХ фермах об
ласті тисячі ровесників і посл.- 

довників Маргарити Цикалюк. Перші 
кроки робить телятниця колгоспу іме
ні Щорса Бобринсцького району ком
сомолка Таміла Каплун. їй лише де
в’ятнадцять років, а після десятиріч
ки вона вже має два роки стажу ро
боти біля телят. Молода телятниця 
добре володіє технологією вирощу
вання молодняка в перші шість міся
ців після їх народження,

Своїх підопічних вона одержує від 
доярок в тритижневому віці, старан
но їх годує і доглядає. Завжди вико
ристовує поради зоотехніка і ветліка
ря, дотримується схеми вирощування, 
своєчасно дає незбиране і збиране мо
локо, концентрати, мінеральні корми, 
привчає до силосу, напуває свіжою 
водою. Чистота посуду, стійла і тва
рин — запорука здоров’я телят. От 
чому в цей період вона одержує по 
500—550 грамів приросту живої ваги 
щодоби. Телята швидко ростуть і доб
ре розвиваються.

Заслужену повагу серед односель
чан має комсомолка Люба Коцар — 
свинарка колгоспу «Прогрес» Долин- 
ського району. Вже три роки після 
закінчення десятирічки вона вирощує 
дорідних племінних поросят.

За межами господарств відомі імена мо
лодих тваринників колгоспу Імені Суворо- 
ва Бобриненького району — доярки Олек
сандри Бабенко і свинарки Людмили 
Штурко, телятниці колгоспу «Росія» цього 
району Раїси Качанової, доярки колгоспу 
імені Орджонікідзе Новгородківського ра
йону Надії Босенко та багатьох інших, які 
прославилися самовідданою працею на 
тваринницьких фермах. У молодих пере
довиків багато послідовників.

Вирощування молодняка — найважливі
ша і кайпочссніша робота в тваринництві. 
Адже від того, як буде вирощуватися теля, 
порося, ЯГНЯ ЧИ МОЛОДНЯК ПТИЦІ, як він бу
де рости і розвиватися в перші місяці 
життя, в повній мірі залежить продуктив
ність цих тварин.

Те, що комсомольці і молодь розвиткові 
тваринництва надають належну увагу, ра
дує. Це приносить добрі практичні наслід
ки. По-перше, на ферми приходять гра
мотні люди — випускники шкіл, які нама
гаються використати на практиці набуті у 
школі знання, новинки науки, стають при
хильниками технічного прогресу. По-друге, 
за два — три роки роботи на фермі новач
ки набувають практичного досвіду, а по
тім, продовжуючи навчання і закінчивши 
технікуми та інститути, стають висококва
ліфікованими спеціалістами, мають не ли
ше теоретичну, а й добру практичну підго
товку.

На жаль, в деяких юсподарствах у тва
ринництві працює ще мало молоді. Тут до
кір можна висловити комітетові комсомо
лу: при розподілі працюючої молоді на 
різних ділянках виробництва комсомольські 
активісти мало пропагують спеціальності 
тваринника. Взагалі, більшість юнаків за 
традицією стають механізаторами. А вар
то подумати і про те, що не менш почесні 
і професія майстра-наладчика чи слюсаря- 
ремонтника обладнання молочнотоваоної 
ферми, майстра машинного доїння тощо.

Тож бажано, щоб райкоми комсо
молу, комітети первинних комсомоль
ських організацій участі молоді в роз
витку тваринництва надавали належ
ну увагу, щоб на колгоспні і радгосп
ні ферми щороку приходило все біль
ше і більше молодих ентузіастів.

Зараз на фермах господарств об
ласті працюють близько семи тисяч 
молодих працівників тваринництва. З 
них майже три тисячі — комсомольці. 
Ми, старше покоління, запрошуємо 
вас, молодих, включитися у загальну 
справу піднесення тваринництва, 
збільшення виробництва молока, м’я
са, яєць та інших продуктів харчуван
ня. Справу що треба лише полюбити.

А. МАНОЙЛЕНКО, 
головний зоотехнік обласного 
управління сільського госпо
дарства.

НЕЩОДАВНО республікан
ська науково-теоретична 

конференція, присвячена 50-річ- 
чю СРСР, організована . Мі
ністерством вищої і середньої 
спеціальної ссвіти УРСР та ЦІ\ 
ЛКСМ України, підвела під
сумки IV конкурсу студент
ських наукових робіт з проблем 
суспільних наук, історії ВЛКСМ 
і міжнародного молодіжного 
руху.

СТУДЕНТ 
ВИРІШУЄ 
ПРОБЛЕМУ

На конференцію були запрошені 
1 представники нашої області — 
студенти Кіровоградського педаго
гічного інституту Т. Маковська, 
Н. Козлова, Р. Соломаха, А. Чер
нецька. Вони стали переможцями 
конкурсу, а їх роботи на темп: 
«Зближення рівня життя сільського 
і міського населення», «Роль пар
тійної організації області у вико
нанні планів ЇХ п’ятирічки у галузі 
сільського господарства» та Інші 
були відзначені Дипломами пер
шого та другого ступеня. Цс неаби
яке досягнення студентів та їх на
укових керівників кандидата істо
ричних наук доцента Ф. К. Бсляві- 
на та кандидата економічних наук 
доцента Б. Л. Дратвера. Адже в 
першому турі конкурсу брало 
участь 120 тисяч студентів вузів 
республіки, а право визначитись в 
останньому турі вибороли лише 600 
студентів, що писали роботи з 
проблем політекономії. 670 — з істо
рії партії, 131 — з філософії та 
Історії Ленінського комсомолу.

Після обговорення цих робіт 
члени конкурсних комісій прий
няли рішення про присудження 
кращим з них Дипломів І, II та 
III ступеня, які були вручені 
переможцям головами комісій 
історії КПРС — професором 
О. Ф. Бородіним, історії 
ВЛКСМ — доктором історич
них наук 10. В. Бабко, філосо
фії — професором В. К. Таиге- 
ром, наукового комунізму — 
професором Й. Д. Ремезов- 
ським, політекономії — профе
сором І. С. Ступницьким. -

В програму проведення кон
ференції входила зустріч з на
уковцями інституту економіки, 
філософії УРСР, інституту істо
рії партії ЦК КП України, від
відування Київського філіалу 
Центрального музею В. І. Ле
ніна, перегляд кінофільмів про 
життя і діяльність вождя, 
зустріч із ветеранами Комуніс
тичної партії, Ленінського ком
сомолу, екскурсії по історичних 
місцях м. Києва, відвідання 
Палацу культури «Україна».

І. ШАПОВАЛЕНКО, 
завідуючий відділом сту
дентської. шкільної моло
ді та піонерів ОК ЛКСМУ.

В ГРУДНІ 1971 року обком 
ЛКСМУ прийняв поста

нову «Про роботу комітетів 
комсомолу Новоукраїнсько- 
го району по атеїстичній 
пропаганді і впровадженню 
нових обрядів у життя і по
бут молоді».

Обласна бібліотека ім, 
Н. К. Крупської перевірила, 
як бібліотеки спільно з 
комсомольськими організа
ціями працюють над вико
нанням цієї постанови в Ма- 
ловисківському та Бобрине- 
цькому районах.

Комітети комсомолу Ма- 
ловисківського району з бі
бліотеками склали спільні 
«Заходи по виконанню рі
шень XXIV з’їзду КПРС та 
роботу бібліотек назустріч 
50-річчю утворення СР'_Р», 
де передбачено і окремі 
масові заходи з питань ате
їстичного виховання.

Спрямовує роботу біблі
отека для дорослих. Зміс
товним і корисним був ра
йонний семінар на тему:

Основну увагу по вихо
ванню атеїстичного світо
гляду завідуюча бібліоте
кою Н. Р. Кудря зосеред- 
жує на індивідуальній робо
ті з читачами. Систематично 
аналізує запити молоді, за
значається, яким попитом 
користується атеїстична лі
тература. Для окремих чи
тачів складаються плани 
читання. Так, вихователька 
дитячого садка комсомолка 
Г. Сологуб читає за планом 
«Наука і релігія».

Певна робота по атеїстич
ному вихованню трудящих 
проводиться культосвітніми 
закладами Бобринецького 
району. Увійшли в побут 
нові радянські свята вшану
вання передовиків колгосп
ної праці, урочисті реєстра
ції шлюбу та новонародже
них, урочисті проводи до 
пав Радянської Армії. Шко
лою передового досвіду по 
пропаганді атеїстичної літе
ратури являється Витязівсь- 
ка зональна бібліотека.

„ЧУДЕСА
БЕЗ 
ЧУДЕС“

АТЕЇСТИЧНА 
РОБОТА 
БІБЛІОТЕК

В Долннській районній Раді 
депутатів трудящих майже тре» 
типа обранців народу — молоді, 
їм доручено вирішувати най
важливіші справи — справи на
роду. То нічого, що інколи бра
кує досвіду. Вміння вони набу
вають на семінарах, на зустрі
чах по обміну t досвідом та в 
повсякденній роботі з вибор
цями.

Ось і зараз кращі молоді де
путати Долинського району зі
брались, щоб порадитись, як 
краще організувати свою діяль
ність.

На з н 1 м к у: зліва напра
во — молоді депутати Таїса 
КОРЕЦЬКА, Петро БОНДАР та 
Галина КОЛЕСИИК.

Фото Ф. ГОНЧАРА.

гтхг

СЛУЖБУ 
НЕСУТЬ СИНИ

6 
ТАКИЙ 
ДАРУНОК...

Хлопці спішили на спортивний май
данчик, а вій сидів в кімнаті і працю
вав різцем, Геннадій вирішив завчасно 
поздоровити свого батька (в минулому 
теж воїна) з днем народження. Отже — 
потрібен дарунок. То це вже третій ве
чір па великій дерев’яній пластині ви
водить портрет вождя. Робота ще не 
готова, І син перед вітальною телегра
мою шле батькові листа: «...Прийняв 
військову присягу. Тепер я, нарешті, 
справжній солдат, Важкувато трохи, 
але стараюсь. Тн добре казав: до ви
пробувань слід готуватись завчасно, з 
шкільних років. Тепер я не жалкую, що 
витрачав цілі години в спортивному 
залі, на стадіоні, а стрілецькому ти- 
річ,»,

Повідомляючи про своє дозвілля, зга
дав про різець, і нозі твори, що те-

пер теж більшість езого вільного часу 
витрачає на цю спразу.,,

Відклав конверта, знову взявсь довер- 
шувати портрет. А тут з’явився молод
ший сержант Борис Савельев,

— В суботу відкриваємо ленінську 
кімнату. То оце прийшов, щоб тн нам 
допоміг краще оформити її<

Він залюбки згодився. І коли в кім
наті зібрались командири, вчорашні 
призовники, Геннадій підвівся з стіль
ця і подав сержантові портрет,

— Це дарую для всіх,
Савельев здивовано подивився на 

Геннадія: мовляв, як же це так, — 
збирався ж відіслати свій новий твір 
батькові. Але сержант не сказав ні сло
ва, тільки щиро посміхнувся.

— Спасибі!
Потім тривала розмова про «старо

«Пропаганда природничо- 
наукової та атеїстичної літе
ратури на допомогу форму
ванню матеріалістичного 
світогляду читачів», на яко
му завідуючих сільськими 
бібліотеками району озна
йомлено з формами ате
їстичної пропаганди Мо- 
щенської сільської бібліоте
ки. Учасників семінару ці
кавили такі питання, як 
формування книжкового 
фонду і його використання, 
інформація, бесіди з чита
чами, комплексний метод 
пропаганди літератури.

У фондах бібліотек до
статня кількість природни
чо-наукової літератури. 
Увагу читачів привертають 
книжкові виставки, тематич
ні полиці «Із темрями до 
світла», «Про Всесвіт, Зем
лю, людину», «Чудеса без 
чудес» (Лозуватська сільсь
ка бібліотека), «Світ проти 
темряви», «Людина і кос
мос» (Кіровська сільську 
бібліотека) та інші.

Біля них проводяться біб
ліографічні огляди: «Люди
на виходить з темряви», 
«Що ми знаємо про Мі
сяць», «Правда про священ
ні книги» та інші.

Серйозну увагу атеїстич
ному вихованню молоді 
приділяє Розсохуватська 
сільська бібліотека. Цю ро
боту вона проводить разом 
з партійною і комсомоль
ською організаціями, місце
вим відділенням товариства 
«Знання». В бібліотеці 
оформлено книжкову ви
ставку «Релігія і правда 
життя» з розділами — 
«Марксизм-ленінізм про ре
лігію і шляхи її подолання», 
«Із історії атеїзму», «Форми 
релігії», «Природа проти 
релігії», «Мистецтво і атеїс
тична пропаганда», «Атеїзм 
в художній літературі». Ра
зом з комсомольською ор
ганізацією бібліотека орга
нізувала вечір запитань і 
відповідей на атеїстичні 
теми.

JПpи Витязівській 
середній школі 

діє секція атеїзму, 
в яку входять 6 
вчителів, та гурток 
юних атеїстів. Ра- 
зом з членами 
гуртків бібліотека 

проводить масові заходи.
Цікаво пройшли в бібліо

теці тематичний вечір «Чу
деса без чудес», обговорен
ня книг Тендрякова «Чудо
творна» та Рубакін-а «Серед 
таємниць і чудес».

Проводяться огляди літе
ратури на атеїстичні теми 
«Атеїст іде до віруючих», 
«Роздуми про віру». Фонд 
атеїстичної літератури роз
крито за допомогою тема
тичних полиць «КПРС і Ра
дянська держава про релі
гію», «Сучасні релігії» та 
інших.

Ефективність цих заходів 
була б значно вищою, якби 
масова робота пов’язува
лась з індивідуальною. По
ки що індивідуальна робота 
лишається поза увагою 
сільських бібліотек.

Бобринецька сільська бі
бліотека, яка працює в се
лі, де живуть сектанти-п’яти- 
десятники, обмежується 
проведенням читок-бесід.

Слабо здійснюється мето
дичне керівництво бібліоте
ками району по питанню 
атеїстичного виховання чи
тачів з боку районної біб
ліотеки.

Науково-атеїстичну про
паганду бібліотеки повинні 
вести повсякденно і ціле
спрямовано, невтомно пра
цюючи над дальшим удос
коналенням форм, змісту і 
методів ідейного виховання 
трудящих. При цій умові 
мети буде досягнуто.

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
Р. БЕРКУН, 

старші бібліотекарі 
науково - методичного 
відділу обласної нау
кової бібліотеки ім. 
Н. К. Крупської.

жилів» військово" частини, про ветера
нів війни. Хтось запропонував розпо
вісти про людей, які стали взірцем в 
їхньому житті.

Савельев знову зупинив свій погляд 
па Мінаєві:

— Тобі слово,
— Мій батько в минулому — льот- 

чик-випробовувач, — почав після паузи 
Геннадій. — Це досить трудна робота, 
Я б так очевидно не зміг. І тому я 
заздрю йому, своєму батькові..,

А увечері він знову думав над тим, 
що послати батькові в день народжен
ня. Вирішив одразу взятись за новцД 
портрет,

» • »
Хоч він 1 відмінник бойової і політпч- 

’ ної підготовки, та все одно під час 
чергових занять було не легко. Завтра

обов’язково весь недільний день ппове- 
де в місті. Але ж ні — треба випустити 
черговий номер стінної газети. А ще 
хлопці збираються обладнати невели
кий майданчик біля солдатської їдаль
ні. ного допомога там конче потрібна, 
він має запропонувати свій малюнок 
клумб 1 квітників, він повинен оформи
ти стенди.

На Кіровоградській фабриці «Побут- 
меолі», де раніше працював Гена 
Мінаєв теж дізнались про те, як несе 
службу колишній комсомолець з їхньої 
організації. Всі були вдоволені, що 
Гена не забув своєї улюбленої справи, 
продовжує займатись художньою різь
бою по дереву. Отже, після служби 
він з}міє працювати в пехм ще краще.

І. СКРИННИК, 
наш громадський кореспондент.
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ТУРКМЕНІЯ - ЦЕ 
СОЦІАЛІСТИЧНА ІН
ДУСТРІАЛЬНО - КОЛ
ГОСПНА республіка 
З РІЗНОБІЧНО РОЗВИ
НУТОЮ СУЧАСНОЮ 
ЕКОНОМІКОЮ І КУЛЬ
ТУРОЮ. ЗА РАДЯН
СЬКЕ ПІВСТОЛІТТЯ в 
ТУРКМЕНСЬКІЙ PCP 
ПОВНІСТЮ ЗМІНИ
ЛИСЬ 1 В БАГАТО РА
ЗІВ ВИРОСЛИ її ПРО
МИСЛОВІСТЬ І СІЛЬ
СЬКЕ ГОСПОДАР
СТВО. МОГУТНІСТЬ 
РЕСПУБЛІКИ НА НО
ВОМУ ПІДНЕСЕННІ.

Туркменська PCP

АШХАБАД. ПА

М’ЯТНИК ЗА

СНОВНИК О В І

РАДЯНСЬ K О ї

ДЕРЖАВИ -

В. І. ЛЕНІНУ,

Фотохроніка
РАТАУ.

Туркменський поет Кара Ссітлієв у вірші 
«Батьківщина моя» писав:

Скільки нових прекрасних міст 
Піднімається над пустелею! 
Мов дівчина п вінку з щедрих нив і садів — 
То мій край, то моя Туркменія.

Подібно до того, як основні риси природ
ного вигляду Сибіру створюються її лісами, 
Казахстану — степом, а Таджикистану — 
горами, так і основні риси вигляду Туркме
нії створюються пустелею, що займає чоти
ри п’ятих її території, Тяжким було життя 
туркменського народу' до Жовтневої рево
люції. Жорстокий гніт царських чиновників, 
місцевих ханів та баїв, безправ’я і бідність 
прирекли його па голод і вимирання.

КРАЇНА 
КВІТУЧИХ 
О A3

Великий Жовтень докорінно змінив життя 
туркменського народу. Революція відкрила 
йому шлях до світлого майбутнього, до щас
ливого й радісного життя. Восени 1924 року 
було утворено Туркменську PCP. В лютому 
1925 року відбувся засновницький з’їзд Рад 
Туркменської PCP, в роботі якого брав 
участь М. І. Калінін. З’їзд прийняв декла
рацію про утворення Туркменської PCP і 
постанову про входження Туркменської 
PCP у склад Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

Спираючись на братню допомогу радян
ських народів нашої країни, Туркменія пе
ретворилась на квітучу соціалістичну рес
публіку.

Одним із завоювань соціалізму в респуб
ліці стало формування і розвиток сучасного 
робітничого класу, який відіграв провідну 
роль в громадсько-політичному житті і ма
теріальному виробництві. Об’єм промисло
вого виробництва виріс порівняно з 1913 ро
ком в 50 разів. Продукція промислових під

приємств Туркменії йде не тільки в різні 
кінці нашої Батьківщини, а й поставляється 
Радянським Союзом більш як в 40 зарубіж
них країн.

Минулого року в республіці добуто більш 
як 15 мільйонів тонн нафти — в 120 разів 
більше, ніж в дореволюційний час. Па кі
нець п’ятирічки видобуток нафти складати
ме 22 мільйони тонн. Па кінець п’ятирічки 
видобуток газу дорівнюватиме 65—67 міль
ярдів кубометрів.

Глибокі зміни відбулись і в сільському 
госпбдарстві. Посівні площі порівняно з 
дореволюційним часом, збільшились удвічі. 
Виробництво сільськогосподарської продук
ції — в п'ять, а бавовни — більше, як в 
тринадцять разів. На полях колгоспів і рад
госпів республіки працюють близько 55 ти
сяч тракторів, більше тисячі зернових ком
байнів, сотні бавовнозбиральних та інших 
машин.

До революції населення Туркменії було 
майже зовсім неписьменним. Зараз в рес
публіці нараховується 1648 загальноосвітніх 
шкіл, 33 професійно-технічних училища, 
28 спеціальних учбових закладів, 5 вузів, 
національна Академія наук. Усіма видами 
навчання охоплено сьогодні 652 тисячі чо
ловік, тобто кожен третій житель респуб
ліки.

Яскравим виявом ленінської національної 
політики є розквіт літератури і мистецтва 
Туркменії. Широке визнання читачів за ме
жами республіки мають твори Берди Керба- 
баєва, Ата Каушутсва, Хідира Дср’яєва, 
Амана Кекілова.

...Вранішнє сонце освітлює пасмо гір на 
небокраї, пустелю перед нею, силуети наф
тової вишки і заводських корпусів, а під 
ними — стилізована квітка, центральний ма
люнок килимового орнаменту, а ще ниж
че — грона винограду. 1 над усим цим — 
символ влади праці — серп, молот і п’яти
кутна зірка. Півкола пшеничних снопів, 
оповитих червоною стрічкою — «Пролетарі 
всіх країн, єднайтеся!» — і гілкою бавов
нику з білосніжним волокном, охоплюють’ 
їх. Так державний герб Туркменської PCP 
лаконічною мовою емблеми описує основні 
особливості природи і господарства респуб
ліки.

ЖИВА ВОДА
,,.І прадід, і дід, і батько Байрама були скотарями. їх 

руки уміли вичинювати темні іі пружні, як шовк караку
леві шкірки, могли відшукати криницю в пустині. І лише 
одного не знали вони — дороги до щастя.

Байрам, онук і син убогих скотарів із Каракумів, після 
Жовтневої революції я:ив уже на вільній від баїв землі 
Туркменії і переганяв не чужі, а свої, колгоспні отари. 
Здавалось, навіть сама пустиня стала не такою суворою 
й жорстоко. І тоді у Байрама народився первісток 
Реджеп.

Реджеп Байрамов любив і свій аул Ербснт. І цю иелас- 
Каву землю. Але пін хотів стати вчителем і по закінченні 
школи вступив у Туркменський університет імені Г р 
го на фізико-математнчний факультет.

Потім робота в фізико-тсхнічному ’»ститузі 
наук Туркменської PCP. Яким шляхом піти молодому 
^Пильні очі нащадка скота рів-кочівників зуміли П™’™’ 
ти один з головних напрямків - 0-“0'”’’я виїБезумовно, одному з усією п.побле“"’°?ЇЄЛ"°Рсп05оИ®ч- 
взяв собі v союзники те, що здавалось, було споко-.віч 
ним ворогом людини — пекуче, безжальне сонце . Р 
солону непридатну для пиття воду. ЦІЛІ 4™Ря Л!($ 
Води розлиті під землею. Зумієш ОИР’СННТИ ц - 
пастимеш у пустині мільйони ГОЛІВ ОВ.ЦЬ. Одн 
потрібно зовсім небагато. 5—8 літрів води і Д- > 
діть, не дуже прісної.

Де ВЗЯТИ TV силу, що пепетворить мертву воду В ЖИВУ- вонаїв пустині. Фрелерік^Жоліо-Кюрі писав: «Коли^б 
з допомогою відповідного обладнян"”І-,иПа”|.цп що па- 
ристовувати лише 10 процентів соня то і рал Ц кількість 
дає на поверхню, рівну за площею Сім у, 
одержаної таким чином спертії бу. а -₽ рСГ/КЄпу 
кості, яка нині виробляється у всіх■ Р • ме„шс міль- 
Байрамову попервах потрібно бУл° зн*1 опочивало сон- 
йонну часточку того жаркого потоку, ш Р • • •
це на пустиню.

У

Робота Байрамова називалась «Вивчення процесів теп
ло- масообміну в обмеженому обсязі». Однак Байрамов 
не міг обмежити себе вузькими теоретичними рамками. 
Він добре знав, як чекають воду па пасозиськах. І не 
побоявся взятися відразу за всі аспекти проблеми. Теоре
тичні дослідження йшли паралельно з експериментами. 
Велись підрахунки економічної доцільності майбутніх со
нячних опріснювачів. Потрібно було створити не просто 
пешову економічну установку, конче погрібно, щоб вона 
виявилась дуже простою, довговічною, щоб роками пра
цювала без будь-якого втручання людини.

На перший етап v Байрамова пішло 5 років. У 1963 ро
ці він сгав кандидатом технічних наук. Злапалось, ось- 
ось опріснювач заляшіпь стіни лабораторії. Проте вчений 
не поспішав. Лише ще через сім років па бетонованому 
майданчику в урочищі Очезших був установлений пер
ший сонячний опріснювач Вайпамова.

Економісти підрахували: геліоустановка повністю оку-^ 
пінь себе навіть v найвіддаленіших. важкодоступннх ра
йонах за 4-5 рокіп, вола в 3-1 рази дешевше, від одер
жаної будь-яким іншим відомим способом.

Ми сидимо в кабінеті доктора технічних наук, заві
дуючого лабораторією ісліотехніки фізико-технічного ін- 
стіпуту професора Реджепа Байрамова Вік тонно з пус
тині' ДС два роки Г.р.-тював опріснювач. Між іншим, він 
і зараз «па ходу». Байрамов розповідає, креслячи на арку
ші паперу графіки зі складними кривими.

Підбиті підсумки чотирнадцятирічної праці. Що ж. по
переду _ дальше удосконалення сонячного опріснювача. 
Але професор лукаво посміхається і зовсім по-дитя іому 
морщить ніс.

Навіть найближчі плани значно об’ємніші. Байрамов 
уже* почав роботу шопо створення опріснюзачів-теплипь 
Ь замкнутим циклом. Будуть у безводній пустині 
піл пекучим промінним достигати в оранжереях різнома 
нИиГ фрукти і овочі. Вчений, як і раніше, відразу бс- 
реться за ВСІ аспекти - теорія, експеримент, економіка, 
запровадежіїня в практику. БАТАРІН

(АПН).

КИЛИМИ-САМОЦВІТИ Прекрасні вироби майстрів Ашхабадської художньо- 
експериментальної килимної фабрики добре відомі за 
межами нашої країни. На експорт йде майже 90 про
центів продукції цієї фабрики.

Колектив підприємства взяв підвищені соціалістичні 
зобов’язання до 50-річчя утворення Союзу PCP. Річний 
план реалізації продукції вирішено завершити достро
ково — 20 грудня і видати додатково килимів на ЗО ти
сяч карбованців.

Напружено працює в ці дні колектив фабрики,

Якось-у Лондоні радянську деле
гацію, в складі якої був і я, запро
сили до себе члени товариства 
«Англія — СРСР». На прийомі між 
мною і одним англійським письмен
ником відбулася така розмова.

— Ви пишите російською мо
вою? — запитав він.

— НІ. Рідною туркменською, — 
відповів я.

Мій співбесідник дужо здиву
вався.

— Дивно, дивно. А де яг ви ви
даєте свої книжки? Надсилаєте ру
кописи до Москви?

— Ну, навіщо ж? — відповідаю. — 
У Ашхабад! туркменською мовою й 
друкуються наші книги...

Нині, коли буваєш у найвіддале-

яскравіше:
ЛЕГЕНДИ

пішому селищі і коли треба зав’я
зати розмову з десятирічним хлоп
чиком, уже не питаєш його: «Ти 
вчишся?», а цікавишся як про за
гально відому річ: «Ну, як ти вчиш
ся?». Питаєш як про щось необ
хідне і часом не замислюєшся, що 
між цими двома 
ціла епоха.

Бені СЕИТАКОВ, 
народний 
Туркменії.

1

ЖИВЕ в Тедженті п’ять братів: Оре, 
Азат, Амангельди, Хангель- 

ди, Алламурад. Вирощують бавов
ну. Лише найменший —- ні. Він 
лікар. Але юнаком чимало сходив 
полів із збиральним мішком., 

Оре — бригадир колгоспу імені 
Леніна.

— Бавовні потрібно три подарун- 
?н, — каже Оре, — багато сонця, ба- 

ато води і багато турбот. Всі_ ми, 
п'ятеро братів, пам'ятаємо науку бать
ка, виконуємо його слово, яке він дав 
своєму російському побратиму.

* * *

...Років 70 тому пішов дехканин 
бекмурад різноробочим на Се- 

^редньоазіатську залізницю, став 
працювати із засланими російськи
ми революціонерами, І так запали 
йому п серце їхні слова, поєні по-

ІВАНОВИ З
ваги до пригноблених туркменів і 
революційного духу, що Бекмурад 
подружився з ними, став по р - 
мом одного, якого звали Іваном. 
Коли народився у Бекмурада^чн, 
назвали його Іваном н 
батькового побратима.

Минали роки. 3веР^инл^"срСПт;т°Хо- 
А Російський Іван за. Оста|ж1уй раз 
провідав^ в н «ого тезку в 1928 роШ, 
"Р°, „„„спився у Івана Бекмурадова

1 -

Велику Вітчиз
на захист Бать- 
Дніпрі, на Бузі

ТЕДЖЕНТА
і Віслі їх солдатські могили. Вернувся 
один із сімох — Іван. Від важких ран 
помер через півроку.

Імена двох Іванів;, російського і 
туркменського, не забуто. Вони 
живі в ділах великої туркменської 
сім'ї Іванових, а сім’я зростає рік 
у рік. У п'ятьох братів зараз 19 ді
тей. Вони вирішили всупереч ста
ровинному туркменському звичаю 
називати себе не Ореві, Азатові 
або Алламурадові, а просто — 
Іванови.

До речі, Оре свого першого си
на назвав Іваном.

ІО. попков.

письменник

запитаннями

каракулеаогоУспішно працює колектив Чарджоуською 
заполу. ото; передова робітниця підприємства 
X. ХАНБЕРДИЄВА. Фетохр««

.........._а комсомолка
Фотохроніка РАТАУ.няну стали всі семеро 

ківщини. На Волзі, нл
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Слог.#
О. Смаржсвского

Музыка
К. Шутенка
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Пр ІЛЬКИ-НО почало благо- 
*■ словлятиеь на світ, а 
жінка вже муркоче над го
ловою:

— Досить тобі, Митю, 
кзрлючигись після вчораш
нього. Вставай та будемо 
рядна тріпати. Сьогодні ж 
субота...

А я кулак під голову, та й да
лі продовжую передивлятись 
пекельну виставу сновидіння. 
Сто перший раз себе нарікаю, 
щоб вже не наїдатись наніч 
скоромного після кількох кварг 
спотикачу. Але. що то за воєн- 
дійки за паркою, коли добре не 
натолоч н т и 
живота? От і 
мучишся те
пер...

Жінка й да
лі своє:

— Пр о к и- 
даіісь, бо ма
кітру води 
хлюпну на 
твою затума
нену толову.

І дає стуса
на під ребро.

Лсдг.с про
тираю напух
лі очі, берусь 
догодити Ма
рії — зсовую 
па купу за
смічені килимки, несу їх надвір.

Тільки склав їх, чистеньких, в 
кутку коридора, а жінка новий 
наряд пропонує:

— Гайда па ярмарок, бо вже 
картоплі чортма... і но забудь 
ножкн поросячі на холодець ку
пити.

Що поробиш, — загор
таю б газету в'яленого ля
ща, беру торбу і спішу до 
тролейбуса. Поки скупив
ся — сонце над дахами. 
Сюди-туди кинувся, та пиво 
вже випорожнили в ларьку. 
Довелось дибати аж у бар. 
А там нашого брата назби
ралось, мов колись біля 
мандрівників-циркачів. Зно

ву еюю цілу годину, аби 
зігнати спрагу.

Притягнув торбу додому 
аж опівдні. Жінка не стерпі
ла, щоб не почати репети
цію своїх прокльонів: я й 
такий, я й сякий. Бачте, че
рез мене діти голодні, я ли- 
нен е тому, що вона не мог
ла до швачки на примірку 
халата побігти. Спересердя 
кидаю торбою і мчу стрім
голов через всі дев'яносто 
східців на подвір'я. А тут

УСМІШКА
мій кум вже встиг зібрати 
найзйповзятіших прихильни
ків «козла». Стаю а чергу і 
чекаю, поки мені можна 
буде взяти в руки чорнень
кі плиточки доміно. Тут таки 
пощастило — кум мій на
парник. З ним нас ще ніхто 
не витискав в слабаки. От 
тільки забув, скільки разів 
рахували очки, але точно 
пам’ятаю, що Вітька з три
надцятої квартири завоював 
право тричі іменуватись ге
неральським козлом. Воно 
може б іще щось вийшло, 
але Марія через вікно зно
ву покликала до хати.

—- Подивись до телевізо
ра, бо Діти не можуть муль- 
ті-пульті розпізнати —- 
сплошні чорні валки ко
ткі ьс я.

Виводив ті валки до вечо
ра. І таки встиг справитись 
з цією крутаниною вчас
но — якраз почався багато
серійний фільм про собак і 
танкістів. Тут і жінка вжо не 
лтогла мене зігнати з крісла. 
Покупала дітлахів, закінчила 
консервувати баклажани та 
н заклопотана пошкандиба
ла в спальню. А мені й далі 
щастило — на екрані про
мчали хокеїсти...

Вранці на столі розходився 
будильник — теж жінка поста
ралась. і я згадав, що з сьо- 
юднішнього дня вирішив трену
ватись, аби не відстати од 
хлопців — спортсмсном-значкнс- 
том слід стати будь-що. Миттю 
натягую спортивні штани, біжу 
до річки. І гасав під вербами, 
і присідав, і стрибав через пні, 
намагався підтягатися иа гіллі. 
Одним словом, виконав вправи 
й такі, що и фізкультурний 
комплекс не включено. Верта
юсь до нашого буднику, а на
зустріч Петя Гнлько — колиш
ній мій сусід. Привіз в магази
ну імпортний мебльовнй гарні
тур, просить винести його на 
четвертий поверх. Як тут не 
підсобити доброму чоловікові 
та що її після такої ранкової 
біганини — заряд бадьорості 
аж пре.

Зробили діло — і до 
столу.

— Щоб міль не їла кріс- 
лві Щоб не цьому столі і в 
будні і в свята рум’янилась 
паляниця та булькотіла виш
нівка!

— На здоров’я!..
...Просовуюсь в свсю за

конну кімнату, в Марія по
глядає на мене як на про
йдисвіта.

— Господи, і куди МОЇ ОЦІ 
раніше дивились?

Знаючи її химерну вдачу- 
не берусь виправдовуй^ 
тись. Випив кухля .кислот®’ 
молока та й в ліжко,..

В понеділок ще до схі$ 
сонця прокинувся, згода»» 
що треба братись за фіз^ 
культурний комплекс. Алф 
все тіло так боліло од вчб« 
рашньої біганини, що я. 
мов на дибах, човгав до 
тролейбусної зупинки 
спішив, значить, на роботу, 
З’явився в нашу контору 
першим. А тут і Аркадій 
Петрович — він ОЧОЛЮЄ СЄК-' 
тор культури в місцевкомі 
профспілки. Та й одразу до 
мене:

— Завтра будуть збори. 
Пропоную вам розповісти, 
як ви проводите свій віль« 
ний від роботи час, як від
почиваєте...

То оце я сиджу і думают 
що ж мені сказати? Про до« 
міно? Не годиться. Про вра-< 
нішню біганину? Нема чим 
похвалитись, бо оце 
тільки спробував набратись 
бадьорості і то передав ку
ті меду — тепер тиждень ;і 
ходити буде важко. Почну 
краще з самокритики. Хай 
вчаться й інші на моїх печ 
милках. Ходіння за бадьо? 
рістю треба починати по? 
новому. Так, щоб і за робо
чим столом не куняти, і щоб 
рідна жінка була вдоволе
на, і щоб бути симпатичним 
і молодим ще й після золо- 
того весілля...

М. КРОКУЙ.
м. Кіровоград.
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■чго£ы Родине цвести //ти
Пусть без нас пока возводят
.Новостройки, города
И комбайны в поле водят — 
Это вовсе не беде.
Мы — сердцами молодые,
Мы — резервы трудовые,
Но в резерве оставаться не намерены всегда, , 

Припев:
Наша цель — в борьбе, в пути 
Песни новые найти

. И ковать, ковать победы, 
Как отцы, как наши деды, 
Чтобы Родине цвести, 
Чтобы Родине цвести.

Честь рабочую и славу
Сквозь грядущие года
В коммунизм несет по праву 
Наша армия труда.
Мы — сердцами молодые.
Мы — резервы трудовые,
Но * резерве оставаться не намерены всегда. 

Припев:
Любим спорить мы с ветрами,
И в дерзаниях всегда 
Будет ленинская с нами 
Путеводная звезда.
Мы —- сердцами молодые,
Мы —- резервы трудовые,
Но в резерве оставаться не намерены всегда, 

Припев:

СХОДЖЕННЯ 
ГРАЦІЙ

В Кривому Розі кілька днів тому закін
чилась першість республіканської ради ДС’Г 
«Ава,Лгард:> з спортивної гімнастики. На цих 
змаганнях успішно виступили кіровоград
ські гімнастки — вихованки тренера ІОзефа 
Толчинського. В командному заліку воли 
були третіми.

В особистому .заліку першою призеркою 
стала майстер спорту Людмила Шумнхіпа, 
на другій сходинці п’єдесталу переможців 
стояла Тетяна Калінічєва.

0. ПРОНЬКО.
На знімку: кіровоградські гімнастки Надія 

ІВумвхіна, Тетяна Калівічева, Людмила Шумнхі- 
на з тренером.

Фото автора.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ
Ніни ровеснику! Якщо ти, оформляючи передплату не 

■*^у.«дичні видання, ще не визначив сповна, які газети з 
журнали хочеш мати в наступному році, то не забудь і про 
«Молодий комунар».

Передплата ше триває. Отож звернись до громадського 
зсюджувача, в поштове відділення, до листоноші.

.,.гедплатна ціна на рік 2 крб. ‘10 коп., на б місяців — 
крб. 20 коп. •
Лат індекс 61197.

ПОПРАВКА
В номері зз 59 жовтня в 

матеріалі «Сонце над Вах
шем* трапилась помилка. 
Передостанній рядок слід 
читати: «Ось що тане сьо- 
юдні Таджицька...* і далі 
аз текстом.

ПОГОДА
21—22 жовтня па території 

області і міста Кіровограда 
— хмарна погода, 21 жовт
ня — без і. гоїинх опадів, 22 
СКмПТПЯ — .місцями корлне- 
часипй дот. Вітер східний, 
помірний до сильного,

Ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 22 ЖОВТНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. Будильник». 
І Петрозаводськ). 10.00 — «П’я
тирічка, Рік другий». (М). 
10.30 — Кольорове телебачен
ня. «Музичний кіосв». (М). 
11.00 — «Театр юного гляда
ча», (Ленінград). Інтербачен
ня. 12.00 — Концерт народної 
артистки Молдавської PCP 
Т. Альошнної. (Кишинів). 12.30
— Для воїнів Радянської Ар
мії І Флоту. (М). 13.00 — «Лі
тературні зустрічі», (М), 14.00

— Кіножурнал «Новини дня», 
(М). 14.10 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм 
«Дворянське гніздо». (М). 
16.00— Програма передач. (К). 
16.03 — До 50-річчя утворення 
СРСР. Телефестиваль худож
ньої самодіяльності областей 
республік. Звітує Житомир
ська область. (К). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «Ваша 
думка». (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.10 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 18.40 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіяоподо- 
рожей», (М). 19.30 <— Автор
ський вечір Расула Гамзато
ва« (М), 20.45’ — Програма

«Час». (М). 21.15 — Продов
ження трансляції авторського 
вечора Р, Гамзатова. (ЛІ). 
22.15 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 22.50 — 
Новин». (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 - 
«Сільська година». (М). 17.00 
— «На меридіанах України». 
(К). 17.30 — Телефільм «Доро- 
• и через фронт». (К). 17.55 — 
Художній фільм «Зниклі банк
ноти». (К). 19.30 - До 50-річчя 
утворення СРСР. Творчий звіт 
майстрів мистецтв тк худож
ніх колективів Ворошиловград- 
щиви. В перерві — «На доб
раніч, дітні». (К). 22.30 « Ве
чірні новини. (К),
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ПОНЕДІЛОК, 23 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 - 
Для школярів. «Сурмач». 
(Одеса), 17.30 — «Соціальні
міфи сіонізму». (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Прес-
конференція з юловою кол
госпу «Країна Рад» Тамбов
ської області М. Я. Осіїно- 
внм. (ЛІ)- 18.40 — «Російські 
мелодії». (М). 19.00 — Між
народна панорама. (М), 19.35 

Р. Шерідан. «Школа лихо
слів'я». Спектакль. (М), 21.00 
•— Програма «Час». (М). 21.30 
— Продовження спектаклю. 
«Школа лнхослів •я». (М).
22.40 — Спортивний щоденник. 
(М), 23.10 — Новини. (ЛІ).

ВІВТОРОК. 24 ЖОВ1НЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.03 — 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів, «Шукачі». (М). 10.15 — 
«Прнморці». Передача пер
ша. (ЛІ). 10.45 — 6. Лавре-
ньоз. «Розломі. Фільм-спек- 
таиль. (М). 13.10 — Відкрит
тя концертного сезону, в Ко« 
лонному $алі Буднику спі
лок. (М). 17.00 — «На голов-

них напрямках п’ятирічки», 
(Ворошиловград). 17.20 — Для 
дітей. «Зірка Каррабулак» 
Лялькова вистава. (Донецькі* 
18.00 — «Наша пошта». (КЬ 
18.30 — Фільм-концерт. «Ес,т 
традні мелодії». (К). 10.00 «■=; 
інформаційна програма «ВІс« 
її». (К). 19.40 — До 50-річчй 
утворення СРСР. Тслсфссти« 
валь художньої самодіяльно" 
сті областей республіки. Зеї" 
туо Житомирська області-,
(К). 20.45 — «Па добрапІЧ» .л
діти!» (К), 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Крутий горизонт»«
(К). 22.40 — Вечірні повна
ми. (К).

Зв редактора Б. «УМАНСЬКИЙ,
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