
БРАТЕРСЬКЕ ЄДНАННЯ
БУДАПЕШТ. (ТАРС). З щирою привітністю, 

сердечною теплотою, по-робітничому ГОСТИННО 
приймав ЗО листопада «Червоний Чепель» пар
тійно-урядову делегацію СРСР на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС товаришем Л І. 
Брежнєвим, Разом з радянською делегацією бу
ли перший секретар ЦК УСРП Я. Кадар, інші 
угорські керівники.

Товариш Л. І, Брежнєв, члени радянської деле
гації відвідали завод кольорових металів, а та
кож верстатобудівний завод. Після знайомства з 
заводськими цехами радянські гості попрямува
ли в Палац спорту комбінату. Тут відбувся бага
тотисячний мітинг радянсько-угорсько ї дружби.

З промовою на мітингу виступив Перший сек
ретар ЦК УСРП тов. Я. Кадар.

•Слово надасться Генеральному секретарепі ЦК 
КПРС тов. Л. 1. Брежневу. Робітничий Чепель зу
стрічає главу партійно-урядової делегації СРС.Р 
стоячи, бурхливою овацією.

Мітинг на Чепельському комбінаті вилився в 
яскраву демонстрацію братерської дружби і 
співробітництва КПРС і УСРП, Радянського Сою
зу і Угорської Народної Республіки, глибоких 
зв’язків радянського і угорського народів,

ІЦе тільки недавно в ІІанчівській середній школі обговорили 
комсомольпів-земляків Новомнргородщини. А зараз 

ходом йде виї оновлення щитів для затримання

ФОТО А. БУДУЛЛТЬЕВЛ.

В обкомі ЛКСМУ та обласному управлінні 
сільського господарства

З* ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ
ПРО ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ КОМСОМОЛЬ

СЬКОГО АКТИВУ НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 
ВКЛЮЧИТИСЯ В БОРОТЬБУ ЗА НАГРОМАДЖЕННІ! ТА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ В ГРУНТІ.

Обком комсомолу та обласне управління сільського госпо
дарства прийняли спільну постанову, в якій схвалили звернен
ня учасників зборів комсомольського активу Новоміргород- 
ського району. МК, РК ЛКСМУ, районні управління сільсько
го господарства зобов'язано обговорити звернення из комсо
мольських зборах, засіданнях комітетів, бюро, технічних ра
дах районних управлінь сільського господарства. В господар- 
егвах районів слід організувати комсомольців і молозъ піо
нерів та школярів на своєчасне снігозатримання в зимовий 
період 1972—1973 рр.

Правлінням колгоспів рекомендовано надані практичну 
допомогу у виготовленні необхідної КІЛЬКОСТІ Війтів, вжити 
заходи дія успішного снігозатримання, як перед; «ови виро
щення високого врожаю в третьому році п’ятирічки.

ПРОЛЕТАРІ. ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І ₽ік виАання XII!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ. Ціна 2 коп.

СІМ комсомольсько-мо
лодіжних КОЛЕКТИВІВ СВІТ- 
ЛОВОДСЬКА ВЖЕ ПОДАРУВА
ЛИ НАСТУПНОМУ ЮВІЛЕЮ 
СОЮЗУ PCP ГІДНІ ДАРУНКИ. 
ВСІ ВОНИ ВИКОНАЛИ ПЛАН 
ДРУГОГО РОКУ П’ЯТИРІЧКИ.

Ще у жовтні в робочому що- 
деннику бригади слюсарів-.: кла- 
дальииків Імені 50-річчя ВЛКСМ 
заводу будівельних конструкцій 
виробничого об’єднання «Дпіпро- 
еисргобудіндустрія» (бригадир 
Володимир Семенов, групкоясорг 
Микола Криворучко) з’нгився ра
дісний запис: «Розпочали працю
вати в рахунок 73-го». Тсді х 
«новий рік» відсвяткували і члени 
комсомольського колективу ЗМІНИ 
майсіра Вячеслава ПІдгорного 
(групкомсорг Надія Скотникова) 
заводу чистих металів. А зміна 
майстра Володимира Філіпова s 
цього ж підприємства план року 
завершила до 15 листопада.

«Майбутньому врожаю — ком-

В РАХУНОК 
1973-го 

сомольську турботу» — гід таким 
дєпііом працює иа с.ивезспаї доб
рив На ПОЛЯ ЕОМСОТ.ІйЛЬСЬИе-МОЛС* 
діжна лайка механізованого заго
ну райвідділення «Сільгоси техні
ка», де ланковим Леонід Права» 
лов. Готуючись до свята, хлопці 
де.монструють зразки високопро
дуктивної праці. Зараз вони пра
цюють в разушзв лютого наступ* 
ного року.

с. тишко, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Світлободського міськко
му ЛКСМУ.

Дальше піднесення 
сільськогосподарського 
виробництва— 
першочергове завдання
ЗБОРИ ОБЛАСНОГО ПАРТАКТИВУ

І Й.

Учасники зборів обговорили питання про завдання 
(партійних організацій, радянських і господарських орга
нів області по завершенню осінніх польових робіт та 
підготовці до нового сільськогосподарського року в 
світлі рішень жовтневого Пленуму ЦК КП України.

З доповіддю в цьому питанні виступив перший сек
ретар обкому КП України М, М. Кобильчак,

В обговоренні доповіді взяли участь перший секре
тар Маловисківсьиого райкому КП України Герой Соці
алістичної Праці В. В. Гуля, голова колгоспу Імені Калі- 
міиа Добровеличківського району Є. О. Головань, пер
ший секретар Кіровоградського міськкому КП України 
И. П. Валязський, бригадир тракторної бригади колгос
пу «Росія» Новоукраїнського району, заслужений пра
цівник сільського господарства В. С. Андріяш, парт
групорг з колгоспу імені Ватутіаа Новомиргородського 
району І. М. Сирота, перший секретар Знам’янського 
міськкому КП України В. Г. Кузнецов та інші — всього 
дванадцять чоловік.

Прийнявши в обговореному питанні резолюцію, учас
ники зборів затвердили соціалістичні зобов'язання тру
дівників сільського господарства та заходи по їх вико
нанню.

З великим піднесенням прийнято тексти вітальних 
листів ЦК КПРС та ЦК КП України.

Т> ОЛОДИМИР Могилій гозорнв 
розмірено, ніби зважував 

кожну думку. В тракторній бригаді, 
яку очолює він —- комсомолець, — 
хлопці сказали б, «добротне» гово
рить, бо цим словом визначають у 
них все, що на совість зроблено. 
Простими словами доповів Володи
мир, як колектив за її місяців вико
нав річний виробничий план, облад
нав Ленінську кімнату в будинку 
механізатора, на суботниках І не
дільниках озеленював польовий 
стан. Прості слова і вагомі діла. Мо
лодий керівник з колгоспу імені 
Дзержинського виносив на обгово
рення ‘звітно-виборних комсомоль
ських зборів і свій особистий звіт.

Така вже особливість нинішньої 
кампанії. Кожен член Спілки звітує 
перед товаришами за себе, ніби ще 
раз на повірку виносить свою го
товність до звершення ЕЗГСМИХ, 
держввних справ. І повірка ця стала 
принциповою атестацією всієї внут
ріспілкової роботи за рік. Краще з 
досвіду юнаки і дівчата беруть у 
свій ерсенел комсомольської прак
тики, те, що заважало, засуджують 
безповоротно.

Прозвучав останній виступ комсо
мольця — бригадира на останніх 
звітних комсомольських зборах в 
районі. Настав час висновків і ана
лізу.

Б сорока первинних комсомоль
ських організаціях — це в усіх, крім 
шкільних —- пройшли звіти І вибори. 
Райком комсомолу підготовці та 
проведенню зборів надавав винят
кового значення, адже на огляд 
первинні стали в рік півстолітнього 
ювілею СРСР. Всюди збори прохо
дили з участю членів бюро райко

му. Це й дає тепер можливість про
аналізувати, чого досягли первинні, 
зосередити увагу на недоліках.

На комсомольську роботу в 
більш як половині організацій сек
ретарями заступили молод: кому
ністи, спеціалісти з середньою спе
ціальною та вищою освітою. Турбу
валися про збереження досвідче

НА ПЕРЕВІРЦІ
АКТИВИ ЇСТЬ

А. КОРОТЧЕНКО, 
перший секретар КомЛаніївською РК ЛКСМУ.

них кадрів на постах комсомоль
ських секретарів, тому тільки 11 чо
ловік були обрані вожаками 
вперше.

Звітно-виборні — це підсумок ро
боти за рік. А до них хлопці і дів
чата ще добрих десять разів збира
лися, щоб обговорити найбільш хви
люючі події в житті свого колекти
ву, звіряти свої діла з всенарод
ними.

В пам’яті спливає весна цього 
року.

Не вистачало корміа у колгоспі 
імені Чапаева. Чи то господарники 
не розрахували, чи порушувались 
раціони на місцях — скрута при
йшла иа ферми. Тоді-то в усіх від
ділках з’явились одного дня об'яви; 
«Відбудуться комсомольські збори. 
Порядок денний: утримання вели

кої регато? худоби у весняний пері» 
од»... Комсомольці знали; норм» 
позичать сусіди, а ось як їх витре» 
чати — цю турботу повністю взяли 
на себе. На фермах з’явились пости 
бережливого витрачання. Валентина 
Барбаренко — завідуюча фермою і 
член райкому комсомолу — оціни-» 
па починання І пост бережливості.

що виник як захід тимчасовий, дї< З 
зараз. Ніхто не заперечує йог© 
заслуги в майже трьохтисячних на- 

доях молока від кожної норовив 
Ферма сьогодні йде попереду е 
соціалістичному змаганні по мол» 
госпу і закінчує свій річний план 
прийому молока.

Комсомольські збори * колгоспі 
Імені Чапаеве, як і е інших органі
заціях, зелучвють сільську МОГЮДЬ* 
перш за все активно вирішувати за
гальногосподарські справи. А ре
зультатом напрямку ми маємо по
казовий факт — на районному зльо
ті молодих передовиків виробни
цтва найчисленніше делегація, я» 
правило, прибуває з колгоспу імені 
Чапаева.

(Закінчення на 2-й стер.)

І

ЗАВЖДИ З НАРОДОМ
Створений багатонаціональної соціалістичної 

культури — величезне завоювання радянсько
го суспільства. Комуністична ідейність, пар
тійність I народність — ось ті високі критерії, 
якими керуються в своїй творчості діячі літе
ратури 1 мистецтва нашої країни.

«50-річіп утворені))) Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік і розвиток радянської 
багатонаціональної культури» — цій гемі було 
присвячено об’єднаний пленум правлінь твор
чих спілок і організацій СРСР, який підбувся 
20 листопада у Великому Кремлівському 
Палаці.

Тепло зустріли присутні товаришів А. П. 
КИРИЛЕНКА, Ф. Д. КУЛЛКОВЛ. А. Я. ПЕ.’ІЬ- 
ШЕ, М. А. СУСЛОВА, П. II. ДЕМіЧЕВЛ, 
Б. М. ПОНОМАРЬОВА.

На пленумі виступили перші секретарі прав
лінь спілок: письменників — Г. ЛІ. Ліарков, 
кінематографісті!) — Л. О. Куліджаиов, ком
позиторів — Т. ЛІ. Хрєнннков, художників — 
М. П. Поиомарьов, архітекторів — Г. М. Ор- 
лов, заступник голоті правління Спілки жур
налістів, голова правління ЛПН І. I. Удальцов.

З великим піднесенням учасники пленуму 
прийняли вітальний лист Центральному Комі
тетові Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

(ТАРС).

Пленум К> 
ровег рад« 
ськаго райко
му комсомо
лу, то від
бувся днями, 
обговорює а в 
питання про 
підвищся н я 
ролі шкільних 
комсом о л ь- 
сг.кпх органі
зацій та піс- 
черсь»:нх дру
жин у боро-
ТЬбІ 93 ілнбо-
КІ і міцні
з^ния учнів,
На фото:
учасника пле-
HVMV — сен-
ретарі пер-
вивки?і КСЫСО-
мольськнх ор- 
танк1 ?Ш(> (злі
ва направо}: 
Л. Проиншн-
ва, Г. Нсбсс-
пий. .Л. Чер-
вона. 1. Окн-

ка.
М. Щап-
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В ШАНІ—

БРИГАДА

З ТРУДОВИМИ здобутками 
йде назустріч ювілею 

СРСР комсомольсько-моло
діжна дільниця по ремонту 
штампів Олександрійського 
електромеханічного заводу. 
З 10 листопада молодь за
ступила на 50-денну ударну 
трудову вахту.

Бригада, яку очолює Олек
сандр Рудненко, значно пере
виконує щоденні завдання. 
Серед кращих групкомсорг 
Петро Косаренко, слюсарі- 
інструментальники Станіслав 
Жорняк та Станіслав Майбо- 
рода,_ фрезерувальниця Ва-

лентина Єпіфашкіна, токар 
Валентина Петренко.

Юнаки й дівчата відпрацю
вали кілька днів на суботни- 
ках, допомагали будівельни
кам споруджувати новий кор
пус заводу. Бригаду занесено 
на міську Дошку пошани. А 
бригадирові — Олександру 
Рудненку — кілька днів тому 
міськком комсомолу дав 
рекомендацію для вступу в 
члени КПРС.

В. СТУКАЛОВ, 
майстер ремонтної дільни
ці Олександрійського елек
тромеханічного заводу.

м. Олександрія.

Цих дівчат, як 1 інших переможців обласного фестивалю самодіяльного мистецтва, присвоє
ного 50-річчю утворення СРСР. із захопленням вітали любителі співу на заключному концерті. 
А в колгоспі «Маяк» Знам’янеького району їх знають як кращих молодих тваринників. Днями 
па зборах тваринників господарства дівчата переглянули і взяли підвищені соціалістичні зобов'я- 
вапня,

Іїа фого зліва направо: комсомолии Марія ЛУЖАІІІВСЬКА, Галина ЯМКОВА, Галина IBA« 
ІЇОВСЬКА та Людмила СІРОКЛИН« Фото ю ЛІВАШНИКОВА.

'ІГТ ЕРЕДІ мною — план роботи комсомоли« 
ської організації колгоспу на грудень.

.Серед інших заходів — збори, на яких го
воритиметься про виконання комсомоль
цями соціалістичних зобов'язань, взятих на 
честь ювілею. Перед очима постають на
ші юнаки і дівчата, їхні знайомі усміхнені 
обличчя. Про що говоритимуть? Звичайно, 
про те, що доярки з комсомольсько-моло
діжної ферми подолали рубіж річного зо
бов’язання, в полі попрацювали з честю. 
Та чи тільки про виробництво йтиметься на 
зборах? Напевне, ні. Бо молода людина 
на може обмежити себе рамками: вироб
ництво — домівка — виробництво. Отож І

говоритимуть хлопці й дівчата, про всі ці
каві Справи, які вирішено організацією і 
ЯКІ ще потрібно вирішити. Про чове, що 
з’явилося в селі, про відпочинок...

Раніше я думав, що нашим комсомоль
цям о останньому просто пощастило. їхній 
секретар —- Петро Романенко — працює 
завідуючим сільським Будинком культури. 
Як наслідок, —- художня самодіяльність» 
цікаві вечори відпочинку, зустрічі з вете
ранами праці, нові обряди. Тут, у сілась- 
кому вогнищі культури, реєструється на
родження нової сім'ї, звідси йдуть хлопці 
охороняти кордони Вітчизни. Будинок куль
тури став своєрідним штабом молоді, де 
вона вирішує невідкладні справи.

Потім зрозумів, де б не містився комі
тет комсомолу, ким би не працював Пет- 
рО, було б то саме. І самодіяльні артисти 
виступали б перед глядачами, і нова об
рядність мала б місце в селі, і завжди 
людно було б у комітеті.

МОЛОДІЖНІЙ пресі часто з'являюгь- 
& ся роздуми про те, якилл повинен бу
ти комсомольський секретар. Накреслити 
схему не так уже й важко. Та чи підійде 
вона до вжитку? Адже, як казав древній 
мудрець, у кожній людині приховано ці
лий світ. Тому тут можна говорити, напев
но, про ті основні якості, якими повинен 
володіти комсомольський ватажок.

Наш Петро має незаперечний авторитет у моло
ді, Про не свідчить хоч би іі те, що ній уже п’ять

років очолює комсомольську організацію колгоспу. 
Авторитет, як відомо, складається з багатьох ком
понентів, Петро виріс в селі і знає всі його ку
точки. Куди б не прийшов комсомольський секре
тар — у тракторну бригаду, на ферму — він не 
чужий, бо добре розуміється на виробничих про
цесах. Вміє вислухати людей, вчасно і правильно 
зауважити.

Лісні доводиться часто бувати на комсомоль
сько-молодіжній фермі № 2, спостерігати, як він 
розмовляє з молоддю. Дівчата розповідають йому 
про все — і про роботу, і про життя. Пстрогі до
віряють, з ним радяться. Знають, що у разі по
треби, допоможе. До речі, ініціатива створення 
молодіжної ферми в нашому колгоспі належить 
саме йому.

Одного разу, ніби між іншим, Романенко звер
нувся до Марії Дзінп:

Ось ти вже іі серед передовиків. Надоюєш 
молока найбільше на фермі. Цс був би авторитет 
для нашої організації...

Потім відбулась більш детальна розмо
ва. Тепер Марія член ВЛКСМ.

Я б не сказав, що Петро для окремої 
людини підшукує якісь особливі слова, де
тально продумує «режисуру» розмови. 
Але з кожним говорить по-своєму. 1 це 
тому, що він добре знає людей та чим во
ни живуть. На Миколу Куделю, здавалось,- 
не було «управи». Не захотів працювати
— і край. Всі в полі, а він ходить селом, 
байдики б'є. Зустрівся з ним Романенко, по
говорив. І таки знайшов відповідний «клю
чик». Після того зайшов до мене:

— Завтра Микола виходить на роботу.
Тепер хлопець успішно працює на трак

торі.
С. УЛО таке влітку під час жнив. Попа напру- 

жена, роботи в кожного вдосталь. А иа скир
туванні соломи — людей обмаль. Зібрав Петро 
своїх комсомольців, і всі, хто не був зайнятий ро
ботою в полі, вийшли на скиртування. Працювали 
з запалом, а Петро — попереду.

Хочу підкреслити іце одну рису. Є такий ви
раз •— «людина обов’язку». Кажуть так про тих. 
хто за будь-яких обставин виконує доручення чи 
прохання. Романенко не лише вимогливий до себе, 
а й до комсомольців. У пас ніколи не стоїть пи
тання про невчасну сплату внесків, ми не перено
симо з дня на день комсомольських зборів. Так І 
у Інших справах, незалежно від їх важливості. 
Не виконати доручення — одна з найтяжчих про
вин — до цього звикли наші хлопці і дівчата.

... Днями заходить до мене.
— Гарно ми провели хлопців до армії,

— каже. — А в село уже повертаються 
вчорашні солдати. Хотілось би влаштувати 
їм урочисту, теплу зустріч.

Що ж. З’явиться ще один радянський 
обряд в нашому селі. Ініціатори його — 
комсомольці.

Звичайно, не все Петро робить сам. Та й 
не може одна людина вирішити усі ком
сомольські справи. Є у нього надійний ак
тив — Люба Ричко, Зіна Шаповал, Катя 
Пономаренко, Михайло Петренко, Віра 
Мартовицька. Власне, актив — майже гсі 
комсомольці.

День Петра Романенка, комуніста, ком
сомольського ватажка розпочинається в 
партком! колгоспу. Він радиться, запитує, 
пропонує. В парткомі закінчується його 
робочий день.

В. СТЕПАНЦОВ, 
секретар парткому колгоспу 
імені Чапаева.

Добровсличківськиіі район.

МИВ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.) 

РОБОТА кожної первинної органі
зації заслуговує на оцінку «за

довільно», якщо вона міцніла за 
рахунок прийому в члени Спілки 
передової неспілкової /лолоді. Нині 
в ряди ВЛКСМ у нас вступило на 
35 чоловік більше, ніж на цей же 
час минулого року. А якщо кон
кретно, то в колгоспі імені Фрунзе, 
де на обліку на початку року було 
34 комсомольці, щомісяця одержу
вали комсомольські квитки 1—2 чо
ловіки. Такої системи планомірності 
прийому вдалося добитись в бага
тьох первинних організаціях. Хоче
ться, щоб і в літні місяці заяв про 
вступ в комсомол не меншало в 
комітетах.

Маємо і тут вже деякий досвід, 
що дали нам первинні організації. 
Перш за все, неспілкову молодь пе
ревіряють на активність комсомоль
ськими дорученнями. їх, доручення, 
підбирають відповідно до нахилів 
юнака чи дівчини, враховують мож
ливості і здібності. Але питають і 
перевіряють виконання завдань за 
всіма вимогами комсомольської 
дисципліни. <

Немало доручень мав тракторист 
Іван Найда із колгоспу імені Фрун
зе. З кожним разом йому довіряли 
все серйозніші і відповідальніші. 
На період ремонту техніки комітет 
комсомольської організації вклю
чив його в групу взаємодопомоги. 
Іван добросовісно відремонтував

свій трактор і зразу ж п.шев на до
помогу іншим. Це було одне з ос
танніх доручень юнака. В рекомен
дації вступаючого в члени ВЛКСМ 
Івана Найди, стояли заключні слова: 
«Достойний бути комсомольцем».
ТЇРО МІЦНУ, бойову комсомолі»- 
“ ську організацію говорять — 
«авторитетна». Об’ємний цей епі
тет, а головне — означає спромож? 
ність активно втручатись в життя 
свого колективу, приймати ділові 
рішення.

Сьогодні можна назвати ряд іні
ціатив, які народились в первинних 
тільки за звітний період. Наззу 
тільки ті, які вийшли за межі одно
го господарства і стали надбанням 
всього району. Комсомольська ор
ганізація колгоспу імені Урицького 
першою провела в себе зліт моло
дих передовиків виробництва. Та
пер це вже стало традицією район
ного масштабу. З ініціативи комсо
мольської організації райоб’єднан- 
ня «Сільгосптехніка» в районній ре
дакції радіомовлення працює ра
діожурнал «Юнь Компаніївщини», 
яку редагує інструктор райкому 
комсомолу Василь Кобзар.

Визнання авторитету первинних 
виросло, як ніколи до цього. За 
рекомендацією комітетів комсомо
лу йде сьогодні розстановка моло
дих спеціалістів в колгоспах імені 
Фрунзе, імені Жданова, імені Ча
паева, імені Дзержинського. Тут на 
ділі піклуються про закріплення 
кадрів. Молоді механізатори отри
мують нову техніку, а якщо і не но
ву, то справну. На дівчат ця турбота 
розповсюджується в першу чергу« 
Зіна Приходько і Олена Донченко, 
цьогорічні випускниці СПТУ, одер
жали і працюють на новеньких ма« 
шинах.

Зросла активність кожного ком
сомольця, утвердився авторитет 
первинних організацій. I це, вва
жаємо, найбільший загальний успіх 
внутріспілкової роботи за звітний 
період.

А. КОРОТЧЕНКО, 
перший секретар Компаніїв- 
ського РК ЛКСМУ.

Кіпрацю 
творчістьа 
□пошук;

У ВСІХ—
ОСОБИСТЕ

КЛЕЙМО
• 40 ПРОПОЗИЦІЙ СЛЮСАРЯ
• «ВУЗЬКИХ МІСЦЬ» НЕ БУДЕ
• ВИМІРИ комсомольсько-

КОШЕЛЕВА

МОЛОДІЖНОЇ
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групкомсоргом 
парткому та 
виконанням

ського району, 
госпу Імені Чапасва, де 
«Дід Мороз», секретар 
поздоровили дівчат з 
лейяий рік, вручили їм святкові подарунки.

комсомольсько-молодіжній МТФ № 2, кол- 
Віра Мартовицька, зустріли Новий рік. 

секретар комітету комсомолу колгоспу 
соціалістичних зобов'язань, взятих на юві-

До початку зміни залишилося 
хвилин вісім. Та майже вся брига

да була в зборі. Володимир Ар
темов і його тезка Володимир Ме

леній вже й приготували деталі 
для ремонту. В дверях раптово ви
ріс Сашко Цецерев, рвучко ступив 
на середину цеху і баїзтообіцяюче 

підняв над головою газету.
— Читали? — запитав радісно.
Комсомольці оточили свого ком

сорга, ще не знаючи, яку новину він 
повідомить. Розгорнувши газету, 
Сашко прочитав урочисто:

«Указ Президії Верховної Ради 
Української PCP... За заслуги у 
розвитку раціоналізаторського руху 
і впровадження раціоналізатор
ських пропозицій у народне госпо
дарство присвоїти почесне звання 
заслуженого раціоналізатора Укра

їнської PCP Кошелеву Петру Ва
сильовичу — слюсареві Олексан
дрійського авторемонтного заводу».

Заясніли обличчя хлопців і дів
чат. А коли Петро Васильович з’я
вився в цеху, всі навперебій кину
лись його поздоровляти.

П. В. Кошелев п'ятнадцять років 
слюсарем, по суті з дня організації 
авторемонтного заводу в Олексан
дрії. На ремонті потужних 
«хМАЗів», а саме таким машинам 
тут дають друге життя, розшив, 
як кажуть, не одне «вузьке місце». 
Раніше паливні насоси доводилося 
через певний час роботи списувати, 
бо виявлялись дефекти кришки чи 
корпусу. Порозмйсливши добре, 
Петро Васильович запропонував 
технологію реставрації цих кришок 
і корпусів, що дало економічний 
ефект 1032 карбованці. Виготовив
ши стенд для користування сфе
ричної поверхні клапана пасоса- 

форсупКИ, ЗНачПО ПОхІОВЖИВ життя 
форсунок. Разом з Кузьмою Пада
лицею запропонував' реставрацію 
плунжерних пар. Економічний

ефект обчислювався сумою в 4950 
карбованців.

Одна з останніх пропозицій — 
стенд для прибирання голки розпи
лювача двигуна «ЯхМЗ-236». Буклет 
про цей стенд, випущений масовим 
тиражем, нині можна зустріти па 
багатьох авторемонтних підприєм
ствах України. В буклеті вміщено 
знімок, описано коротко обладнан
ня стенда. Все досить просто і зру
чно. А щоб досягти цієї простоти, 
Кошелеву і його друзям-рацірналі- 
заторам Кузьмі Падалиці, Степану 
Шкуро довелося чаклувати не один 
день. Зате і економічний ефект : 
відчутний — 5806 карбованців.

Разом з своїми друзями комуніст 
П. В. Кошелев втілив в життя 
більше 40 рацпропозиція, економіч
ний ефект яких 39 290 карбованців.

Зрозуміло, що комсомольці зав
жди з увагою прислухаються до го
лосу свого старшого товариша, ра
діють кожному ного успіху.

От і цього разу радість Петра 
Васильовича стала радістю всіх, і 
Кожний підшукував иайтепліші 
слова.

Комсомольсько-молодіжна брига
да моторного цеху, яку очолює ко
муніст П. В. Кошелев, ставши па 
перед'ювілейну вахту, зобов’язала
ся річний план виконати до 20 
грудня, відремонтувати понад план 
25 комплектів форсунок «ЯМЗ-236», 
50 паливних насосів високого тис
ку, здавати всю продукцію з пер
шого пред'явлення.

Ось що говорить начальник цеху 
Вячеслав Нестерович Кошар:

— Молодь у бригаді дисципліно
вана, працює з вогником. Щоміся
ця дає три-чотирп насоси понад 
план. У кожного —- особисте клей
мо. Одним словом, учні не підве
дуть свого вчителя.

В. ЦВЯХ.
м. Олександрія.
Авторемонтний завод.
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УКРАЇНСЬКОГО мандрівного 
філософа й поета Григорія 

■'Сковороду порівнювали з російсь
ким письменником і філософом 
XVIII століття Ломоносовим, Діо- 
геном і Сократом. Як Ломоносов 
у Росії, він стояв біля джерел ук
раїнської самосвідомості, подібно 
до Сократа, присвятив своє життя 
пошукам істини, як Діоген, він зро
бив законом своєї долі зречешеть 
і самотність.

Чверть століття до самої смерті 
Сковорода мандрував з палицею в 
руці шляхами України, Росії. Він 
бесідував із зустрічними, звертався 
з проповіддю до людей, котрі по
требували її. Він допомагав людям 
у роботі, лікував хворих. Його з 
радістю зустрічали в кожній сім’ї. 
Сковорода використовував будь-яку

можливість, щоб нести людям світ
ло Добра й Розуму.

На запитання харківського гу
бернатора, чому він не вибере го- 

• бі певного роду заняття, Сковорода 
відповів: «Світ подібний до теат
ру... Діюча особа не по знатності 

ролі, але за вдалість гри взагалі 
хвалиться. Я довго роздумував гро 
це і... побачив, що не можу предста
вити на театрі світу ніякої особи 

вдало, крім низького, простого, без
турботного, самотнього. Я цю роль 
вибрав, взяв і задоволений...».

«Світ мене ловив, але не впій
мав», — було написано па могилі 
Сковороди, згідно його заповіту. 
Він не закінчив духовної академії, 
щоб не стати священником. При
роджений педагог і вчитель, Ско
ворода не міг жити в обстановці 
догматизму і авторитарності, що 
панували в усіх учбових закладах 
царської Росії.

Сковороду вважати одним з пай- 
освіченіших людей свого часу. Су
часник енциклопедистів, він був фі
лософом і філологом, музикантом, 
педагогом-просвітитслем, народ
ним проповідником. Він знав латин
ську, старогрецьку, староєврейську, 
німецьку мови.

СКОВОРОДОЮ написано сім
надцять філософсько-елі-глих 

творів. Майже всі вони присвячені 
питанню про самопізнання. Вірші, 
внесені автором у збірник «Сад 
божественных песней», свідчать про 
напруженість його філософських 
шукань, внутрішнє самоутверджен
ня.

У центрі уваги Сковороди — лю
дина, її внутрішній світ. Саме л:о-

дана для нього — ключ до всіх 
розгадок світу, самопізнання — 
шлях до істини. Сковорода при
страсно вірить у гармонійну лю
дину, в безмежність її можливос

тей. Цс ріднить його з найвидатні- 
шимп діячами всіх часів і народів.

У своїх проповідях і повчаннях 
Сковорода часто звертався до 
притч, легенд, алегорій. Тому по
ява збірника «Басни харьковскае» 
була для нього цілком закономір
ною. В будь-якій життєвій колізії 
Сковорода прагнув до пробуджен
ня в людях всього найкращого, що 
іноді лише дрімає в них: добрість, 
чутливість, співчуття. В цьому зав
дання байкаря збігалося з завдан
нями народного вчителя, 
байки — це літературна ~ 
бесід і повчань.

—своєрідні ключі мудрості, 
автор називав їх образами, 
прикривають істину». Основним 
джерелом байок були власні життє
ві спостереження філософа. Тут 
Сковорода цілком знаходиться на 
позиції народу — він осуджує крі
посницьке суспільство, сатирично 
зображуючи життя поміщиків і чи
новників,. Він утверджує глибоко 
гуманну думку — справжня гід
ність людини визначається її внут
рішнім змістом, 
якостями, а не зовнішнім

Філософська лірика 
Сковороди 
ля джерел 
літератур, 
прагнення 
восгі.

Його 
фіксація 

Байки Сковороди 
Сам 
«що

її моральними 
лиском. 

Григорія 
і його банки стоягь бі- 
російської й української 
Це зразки постійного 
до істини і справедлн-

В. АНДРЕЕВА.
(АПН^^
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Я ЮДИНА З ДОРОГИ в в
Відчиніть мені!
Відчиніть мені паші двері! 
А то кричу — не докричуся, 
Стукаю — не достукаюсь.
Я — старець зі світа.

Свита моя пилом припала, 
Босі ноги порепалися,
Ціпок
натомився дорогу міряти. 
Пустіть

до

Все своє маю при собі. 
Стужа надворі люта. 
Снігами пахне.

То як на те ваша ласка.

* ^льиог«

■

УСПІШНО ВИСТУПИЛИ ПА 
ЗАКЛЮЧНОМУ КОНЦЕРТІ 
ОБЛАСНОГО ФЕСТИВАЛЮ. 
САМОДІЯЛЬНОГО МНСТЕЦТ- 

ПРИСВЯЧЕНОГО 50-РІЧ- 
УТВОРЕІІНЯ СОЮЗУ 

САМОДІЯЛЬНИЙ НА-

з

Ж

мене
господи вашої,

погрію руки побіля вогника. 
Ви мені руки,

а я вам — душі. 
Азь єсьмь Сковорода, 
муж бувалий, 
корнеті чужднй. и

і

и ж'

н

Пустіть
Свій хліб у сакви поклав я.
А до хліба 

ще й дрібку солі —
Пе пересиджу і не переїм.

Omnia mea mecum porto—
— - -

переночувати:
За
За
За

віру йому — благо ваше, 
поводиря — надія, 
світильник — істина.

Володимир
БАЗИДЕВСЬКИИ.
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РОДНИН АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ
«ЮНІСТЬ» КІРОВОГРАДОМ 
КОГО ПЕДІНСТИТУТУ ІМ. О. С. 
ПУШКІНА ТА ТАІІЦІОВАЛЬ- 
НИИ КОЛЕКТИВ БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ ім. ІО. ГАГАР1НА 
ЗАВАЛЛІВСЬКОГО ГРАФІТ- 
НОГО КОМБІНАТУ ГАИВО- 
РОНСЬКОГО РАЙОНУ.

ВГОРІ — 
ТАНЕЦЬ 

ВИКОЯУ-
ТАНЦЮ.

НА ЗНІМКАХ: 
ЖАРТІВЛИВИЙ 
«ЧОРНОМОРОЧКА» 
ІОТЬ УЧАСНИКИ
ВАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ БУ
ДИНКУ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ 
ІО. ГАГАР1ІІА О. ЛУКНОВЕ- 
ЦЬКА, О. КОРОТНЬОВо 
Б. ПІНЬКОВСЬКИЙ. ЛІВО
РУЧ - МОЛДАВСЬКИЙ на
родний ТАНЕЦЬ «НА ПА
СОВИЩІ» ВИКОНУЄ САМО
ДІЯЛЬНИЙ НАРОДНИЙ АН
САМБЛЬ ТАНЦЮ «ЮНІСТЬ»: 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕД
ІНСТИТУТУ,

Фото В. КОВПАКА.
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сали, то знову спалахували цяточки цигаоок — 
Ґодловічнй гурт, як завжди, не поспішав роз*

БУЛО невимовно важко чекати па бать
ка, В напруженому мовчанні мати, ви

бачливо поглядаючи па Женю, не знаходила 
собі місня, для чогось підмітала >1 без того 
чисту глиняну долівку, переставляла посуд у 
шафі, час від часу виходила на двір...

Вулицею з веселим гамором проходили дів
чата, хлопці, напроти світилися вікна двопо
верхового будинку-конторн колгоспу імені 
Фрунзе, біля неї у вечірніх сутінках то прига
сали, то знову спалахували цяточки цигарок —* 

Мрловічнй гурт, як завжди, не поспішав роз- 
Ияодитися по домівках.

Ольга Гриюрівна востаннє заглянула в не
величкий сарайчик, до курей, витерла об фар
тушок руки і задумалась. Згадала, як таким 
же тихим весняним вечором на Вінниччині 
вперше зустрілася з буйночубнм. Яічком, ви
соким, струнким, в солдатській гімнастерці, з 
ще свіжими слідами від погонів. Справили ве
сілля не гучне, та вся Всселівка прийшла гля
нути, як Яків гордо повів до хати молоду дру
жину...

На горизонті зоря впала, яскравим спалахом 
на якусь мить протримавшись, і зникла без
слідно. Так і доля її, спалахнувши світлою 
надією, радістю, згасла, принісши за собою 
гіркоту.

Пам'ятає той день, коли вперше довго чов
гав у сінях, ніяк не знаходячи клямки, вва
лився в кімнату, і не впізнала чоловіка: ко
лись добрі очі дивилися тупою каламуттю, з 
дна якої підіймалися недобрі Іскринки. Го 
день, коли з’явилася па столі пляшка горілки, 
1 потім дев'ять років... Дев’ять років прини
ження. страху — за дітей і за себе.
|» ОЛИ двое людей створюють сім’ю, кожен 

з них тепер у відповіді не лише за свою 
долю, бо тепер вона спільна. А якшо хтось 
спіткнувся, то не лише вина одного, часто — 
обох. З кожним днем все тривожніше ставало 
в сім’ї Кривульків. Росла недовіра, підозрі
лість один до одного. Для дітей часу не зали
шалося. Старша дочка, Женя, зустрічала бать
ка насторожено, стиснувши кулачки: в дитя- 

«тЧому серці народжувалося почуття недовіри до 
людей, образи. Приходила в школу і мозчки 
стояла збоку, слухаючи, як захоплено розпо
відали діти про веселий відпочинок з батька
ми. Менший, Сергійко, ріс замкнутим, неслух
няним. Коли підріс, пішов до школи — завдав 
клопоту педагогам. Бувало кілька днів не 
з’являвся на заняття, не приходив додому. Бо 
й дому справжнього в хлопця не було. Були 
сварки, погрози, бійки.

В редакцію 
надійшов лист

дій
З ГОЛУБИМИ
ВІКОННИЦЯМИ,
В ЯКОМУ НЕ ХОЧУТЬ БАТЬКА

Далі терпіти було неможливо. Забравши ді
тей, подалася Ольга Григорівна від рідних 
місць.

За сім років вигналися діти. Женя росла, 
всупереч усьому, дівчиною доброю і лагідною. 
Вчителі були нею задоволені: добре вчиться, 
активістка, учасниця художньої самодіяльнос
ті. Напротивагу їй у хлопця брало верх гірше. 
Порушував дисципліну на уроках, не з’являв
ся додому. Вирішили віддати хлопця в спец- 
інтернат.

Розгубила орієнтир в житті І маги. Міняла 
місця проживання, шукала твердого грунту 
під ногами. Два роки тому з допомогою кол
госпу купила в Оситняжці Кіровотрадського 
пайону невелику хатину. Підремонтувала, по
мазала, побілила. Немов усе входило о свою 
колію. І спокоєм дихала сільська хата з голу
бими віконницями.
л ИНОГО ДНЯ Ольга Григорівна, ретельно 
” обчистивши чоботи від весняної грязюки, 
увійшла в хату, причинила двері. Увагу нри- 
вєонув світлий прямокутник на стозі. Лист.
~ Від Ссргійка, певно. Що пише?
— То й ні. Глянь-но сама. — уважний доч

чин погляд чомусь змусив частіше забитися 
гепне Хто б то їй мав написати? Швидко про- 
ковзнула по рядках: «Здрастуйте Олю, Женя. 
Серьожа. Як живете?..» І далі: «Щось не ви

ходило в нас спільне життя, О.ію. Тепер я 
частіше думаю про цс. У нас же діти. 1 ми 
постарішали, стали розумнішими, як ти ду
маєш?.. Яків».

її чоловік. Сім років була без нього. Родичі 
писали — живе з якоюсь жінкою. Теж живуть 
не мирно. Сваряться. То їй байдуже б\ло. А 
ось прочитала і стизлося серно.

— То як, дочко? — спитала пошепки. — ІЦо 
будемо з батьком робити?..

— Важко тобі самій, мамо. — Глянула ла
гідно і додала: Відпиши...

Важко було чекати па батька, якого не ба
чили сім років, на батька, який ухилявся від 
виплати аліментів, який дуже рідко згадував, 
що в нього е діти. Він увійшов з чемоданом 
в руках — високий, аж до стелі. Трохи поста
рішав. Посміхався, і мовчанка запала в кім
наті... А потім було весело. 1 спати мати й 
дочка лягли з думкою, що все буде гпразд. 
Не може не бути...

^Дорога редакція! Я про.иу розібра
тися в сімейній справі моїх батьків: 
Ольги Григорівни і Якова Семеновича, 
в яких є двоє дітей. Мій батько в ос
танній час, як і раніше, п’є, затіває 
сварки, не ходить на роботу, а головне 
б’ється і не дає нікому спокою- Що за
робить те й проп’є. Я вчуся в м. Кост
ромі в ПТУ. Мені потрібна батьківська 
допомога, братові — теж, але її у нас 
немає. Здоров’я матері стає все гір
шим. Вона зверталася до голови сільра
ди за допомогою, та він тільки кого чо
рне і пішов. Невже не можна звільни
тися від такого батька? Ось і зараз мені 
треба кидати навчання і їхати додому 
захищати матір від батьківського зну
щання».

Які найгіркіші і найстрашніші слоза можуть 
бути: «Допоможіть звільнитися від батька...» 
Повні відчаю слова.
ДІМ З ГОЛУБИМИ віконницями стоїть в 

центрі села. Біля контори. Батька не було 
вдома. Він поїхав влаштовувати справи зі 
своєю другою дружиною. Розділяти майно. А 
Ольга Григорівна і Женя були вдома і бажа
ли одного: хай вій не повертається назад.
«...Коли він тверезий — з ним можна роз

мовляти. А коли захмелів — на гачок двері І 
немов проти слова. Бо що піч руку попаде, зим 
і вдарить. І ніщо не допомагає. Ні слова, пі 
сльози. А людей він боїться, при людях спо
кійний. Розповідаю сусідам, то вони просто 
дивуються: немов же такий тихий чоловік... А 
ми тут почуваємо себе немов чужі. Сусідам по 
до нас. Каж}іь — справа сімейна»...

Сімейний бешкетник. Портрет його дссить 
одноманітний. Він боїться гостей, боїться су
сідів. І тому замикає двері, зачиняє ьікоїіііиці. 
Він одержує задоволення, коли бачить двох 
безпорадних, зляканих людей: жінку І дочку. 
Хіба ніхто не поцікавився в селі, що ж роби
ться за голубими віконницями? Як живуть за 
ними люди?

В кабінеті голови колгоспу було людно. Тут 
обробляли статистичні дані по господарству, 
перемовлялися цифрами, В. К. ІОхимепко взяв 
листа 1 почав вголос читати. Потім відклав 
його. «Кривульки? Вони недавно в нас працю
ють. До роботи не з великим ентузіазмом 
ставляться. І взагалі сім’я, я вам скажу... Во
на в мене недавно машину просила щось там 
перевезти... — голова повертається до еконо
міста. — То скільки там вийшло?..» Розмова 
на цьому вичерпується.

Голова сільської Ради відвідав неблагопо- 
лучну сім’ю по заяві. Суворо попередив: якщо 
так продовжуватиметься -- приймуть суворі 
заходи, мовляв, нам такі в колгоспі не потріб
ні. Більше не цікавився, бо не надходили 
скарги,-

Безперечно, потрібно було більше приділити 
уваги цій сім’ї. Аби не залишилося в матері 
і дігей почуття відчуджсності, Та вдумаємося, 
що стало причиною нещасть в домі Кривуль
ків? Чому не знає спокою мати, а діти, яким 
наша соціалістична Батьківщина забезпечила 
всі умови для розвитку не змогли повністю 
відчути щасливу радість дитинства і юності?

Пияцтво. Коли зустрічаєш на вулиці людину 
з хиткою, ходою, намагаєшся швидше проми
нути її. Але ця людина приходить додому, до 
власної сім’ї. І їй не можна ніяк обійти його. 
Тому зреба розсувати стіни, де мешкають по
дібні сімейні «герої», застосувати до них рі
шучі заходи. Тим паче. Постанова ЦК КПРС, 
прийнята п цьому році, безпосередньо закликає 
до цього, Активною дією повинен звучати ло
зунг «Пияцтву — бій!».

М. СЕМЕНЮК.
с. Оситняжка

Кіровоградського району.
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ЦЕНТР ОКРУЖНОГО М1С1А ТОЛБУХІНЛ НРБ. 
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

"ЛЕСЬ ВІК свій Оксана чекає, ви- 
и глядае. Вже й зморшки, поглиби
лись і почорніли, а все сподівається. 
Тридцять років підряд.

...Як тої весни побралися, то один 
без одного пі сісти, пі встати. Обоє 
вродливі. Не один хлопець зсох, су
муючи за її очима, великими, сині
ми, та косою бурштпкною.

Хату собі звели, мов пісню. Оздо
били візерунками та різними при
красами. Тільки одне недобре — но 
воду далеко ходити.

— Може, тобі криницю у.дворі ви
копати? — спитав і рвучко обійняв 
за повніючу талію. А вона зашарі- 
лася, очі опустила долу 1 пошепки:

— Обережніше, не сама.
Схопив на руки, наче дитину, при

тиснув і закружляв по хаті.
А вдосвіта вийшов на подвір’я і з 

першим променем встромив у тверду 
землю лопату.

Дві текли, мов рясний піт з чола. 
Вдень па роботі. А вдосвіта і звечо
ра довбає Петро землю. Сусіди при
ходили, дивувалися, плечима знизу
вали: «Чи з глузду з'їхав парубок? 
Коли тут, на пагорбі, вода була?» А 
в той день, як народився син, з-під 
лопати пробилося джерело. Такий 
струмінь крижаної води вдарив з 
криниці, немов землю прорвало. 
Враз затопила днище, і пішла, піш
ла вгору.

Дивини було на все село. Сусіди 
тільки руками розводили. Мовляв, 
чого на світі не буває?..

Носив Петро сина по саду, та все 
приказував: «Гоп, мої гречаники, 
гоп, мої милі».

НОВЕЛА
— Щаслива, — говорили Оксані 

подруги.
...А потім прийшла війна.
Пішов Петро на фронт та й не 

повернувся.
Невдовзі надійшла звістка: про

пав без вісті. Оксана ходила мов уві 
сні. Сяде, бувало, біля криниці і ди
виться в неї. А то погладить дубову 
цямрину, та так і заклякне до вечо
ра.

Одного разу трохи не кинулась в 
колодязь.

Стояла вона отак і вглядалась у 
глибінь чистої, прозорої води. І зда
лося, що звідти випливає обличчя її 
Петра.

— Чи живий ти? — чи то крикнула, 
чи то простогнала.

— Живий, Оксаночко. Живий в 
тобі, в серці твоїм, у сипові живий... 
— Відказав отак і відразу щез.

З того часу змінилася Оксана. 
Трохи заспокоїлась. І до роботи га
рячіша стала. Кохалася в синові. 
Одна надія була в неї і радість. А 
виріс — І подався до міста.

Спливають роки. Син по світу но
ситься. Ого, бува, прибіжать хлопча-, 
ки і тичуть газетою; дивіться, бабу
сю, ваш Льонька з Індії пише. А 
через тиждень — знову юрба 
-дворі; він уже в Єгипті,

Читати Оксана охоча. Тільки й та.-: 
го, що переглядає фотокартки, які 
він інколи у відпустку привозить а. 
собою і залишає вдома. Чого там 
тільки немає, на тих знімках: і льо-і 
дові гори плавають, і білі медведі, і 
ще бог зна що. Книжок уже ціла 
полнчкд, 1 в кожній —• його порт
рет. Ото, коли важко станс, візьме 
старенька яку-иебудь, відкриє та ц 
гладить. Так він схожий на Петра..< 
Якось приїздив у відпустку, казав, а 
полюсу. Та викопав копанку, біля 
самісінького берега, щоб легше горо-- 
дину поливати.

А на горі — батькова криниця. Во* 
да джерельна, солодка. В вій і Льо
ню купали, як малим був. І льотчич 
ків поїла, котрих від фашистів хоч 
вала. Пили з неї і партизани, і солт 
дати, що визволяли село. Хвалили. 
Всім вистачило. Джерело чисте. Не 
замулюється. Люди говорять, що, 
жила якась підземна є. Ото й жи
вить криницю всякчасно.

— Щаслива ви, бабусю Оксої^~ 
кажуть.

А де ж теє щастя? Чоловік без 
вісті, сни по світу їздить, а вона од
на ось біля цієї криниці. Тільки й 
радості, що у дворі своя джерельна 
вода. Вона, кажуть, силу дає.

Е. ШУРАПОВ, 
член обласного літоб’єднання, 

м. Кіровоград.

ф «Хівчу статті телефоніст- 
мою. але. і:а жаль, не знаю, .в.е 
можна набути ц;-.: професії», — 
пише нам десятикласнице 
Pan Н. з Добровели'.-ківьького 
району.

— Спеціальних учбових закла
ді», що готували б телефоністок

ясмас. Щороку міські та районні відділення зв’язку вроьодять 
прийом учиіті по підготовці телефоністок. Строк навчання три 
Шсаці. Вимоги: середин освіта, відмінна дикція, добре знання 
української та російської мов. Учням виплачуетьсо заробітна 
«лата.

Отож, шановна Раю, звернись в Добровелнчківсьже районне 
відділення зв'язку, де одержиш вичерпну відповідь з витання, 
що тебе цікавить.

& Рита Климанець з с. Димлтрового мріє ирацюввід провід
ником па пароплаві. Б листі до редакції дівчина просить пора
дити, куди звернутись їй за довідками.

— Спеціальних учбових закладів по підготовні провідників 
немає. За відомостями щодо умов прийому па роботу згортайся, 
Рито, у відділ кадрів Одеською робітничого постачання Чор
номорського пароплавства.

ф «Дорога редамціяі Хочу стати радисткою, але не знаю, де 
можна набути цієї спеціальності, Повідомте, будь ласка, куди 
ввернутись, щоб набути цей фах, які умови прийому?» — ціка
виться В. Ромашко з м. Гайворона.

— При обласному комітеті ДТСЛАФ діють десятимісячні вур- 
еи (вартГсть плати за навчаиня — 65 крб.) но підготовці радис
ток. Приймаються особи з освітою 8—10 класів.

Адреса: м. Кіровоград, ьул. К. Маркса, 84.

Людмилі ЧОРНО ВОЛ та Іго
рю КРЮКОВУ, Людмилі ХРА- 
МЕШИН1П та Гюрису БРОЧПЕ
РУ, Катерині ЖЕРДІ П та Івану 
НіОВАЛ ЕВСЬКОМУ, Валентині 
РЕШЕТОВІИ та Павлу НЗСА-

ЧУ, Тетяні ТКАЧЕНКО та 
Сергію МЕРЗЛИК1НУ, Антонів! 
ГЛУЩЕНКО та Юрію КОЛО
ДІЮ, Марії ЛНТГ.ЦЬКІН та 
Богдану ЮРКЕВИЧУ, Катерині 
САВ1НІН та Михайлу КАТКО
ВУ. Марії ДОРОФЕП та Павлу 
МОСІНУ, Клавдії КРУПСЬКГИ 
та Валерію І ВАН И Ці, Тетяні 
ВЕЛИКІМ та Віктору ЯНЕВИ- 
ЧУ, Людмилі ТОЛОЧЕНКО та 
Анатолію ІВАНОВУ, Валентині 
ПАВЛИЧЕНКО та Юрію ЖАКУ, 
які сьогодні реєструють свій 
шлюб у Кіровоградському бюро 
ЗАГС,

ЧЛЕН ОБЛАСНОГО ЛІТОБ'ЄДНАННЯ БОРИС ЧАМЛАП МАЄ ЧИМАЛИЙ ПОЕТИЧ
НИЙ ДОРОБОК. ВІН ДРУКУВАВ СВОЇ САТИРИЧНІ ТВОРИ В РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ 
ЖУРНАЛАХ ТА ГАЗЕТАХ, В КОЛЕКТИВНИХ ЗБІРКАХ. СЬОГОДНІ ПОЕТ-САТЇІРИК 
ПРЕДСТАВЛЯЄ СВОЇ МІНІАТЮРИ ТА БАЙКИ ДЛЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ «МАКОГС- 
НОВОЇ юшки».

---------------------~~ Борис ЧАМЛАЙ

МОНОЛОГИ І ДІАЛОГИ
Лоза
Лоза вела про Дуба 

бглачнаї 
— Якийсь він твердолобий, 

не гнучкий...
Де не візьмись, 
Прибігло дві кози — 
Один штурпая 
Лишився ВІД ЛОЗІ). 
Мораль простенька, 
Всякий знає: 
Твердому буть — 

не заважає.

Кіт
Зловив Кіт мишку 

невелику.
І наробив такого 

крику, 
Що все живе 

тікало з двору.
А як поцупить

із комори

СПОРТЛОТО

„Зареєстровано“
769 щасливців

Великий шмат самшит 
вдень, 

Про не ніде — 
анітелень.

На замітку
Пснріпикують

Зава зрідка,
Він каже:
— Візьму па замітку.,,
И бере иа олівець,

Не діло,
А тих,
Хто критикує сміло.

Думка
їжак під бік
Зайчвська штовха:
— Якої думки ти
Про Вовка?
— Якої думки?
Я їй-богу
Боюся й думати
Про нього.

На виручку
— Куди ви, тітко?
— До дочки,
Бо ходять всюди 

балачки,
Що з мужем 
Розлучитись може.
Оце біжу

їй допоможу.

Щира розмова
— Тягни теля до Лева

в яр.
— Боюсь.
Подумав — хабар.
Складе негайпо 

протокола
А потім шкуру з нас 

здере...
— Левиці дай. 
Бона ніколи
Не думає, ноли бере.

Ловелас
В дворі побачив; ✓ 
Півень Качну;

— Оце так стан, 
Оце гордячка! 
Мені б з такою

жить у пар), -) 
Куди тій Квочці — 

нечупарі!
?< тут, побачивши послід, 
Він кличе Качну на обід,
— Егї-с-е,
Ти, Пстю, мусиш знати. 
Що в мене Гжа но така. 
Давно я звикла ласувати 
Ряскою свіжою з ставна. 
Тут Півень кинувся до 

ставу
Шукати свіжої ряски, 
Шубовсь у коду —

І не стало... 
Одві бульки.

м. Кіровоград.

В головному управлінні спортивних лоте
рей підведені підсумки 32 тиражу «Спорт
лото». На цей раз шість номерів ніхто не 
вгадав.

По Кіровоградському філіалу спортлото 
лічильники зонального управління «зареє-

етрували» 769 виграшів. По 56 карбованців 
буде виплачено тлм, хто вгадав 4 номери,

ЗО листопада в Тбілісі відбувся 33-й ти
раж. Виграші випали на такі номерні 
11, 23, ЗО, 31, 35, 43.

В. САВЕНКО.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА. 2 ГРУДНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.33 - Но
вини. (ЛІ), 9.45 — Кольорове 
телебачепня. Для дітей. «Ве
селий Карандаш і його дру- 
ві». ЇМ). 10.03 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Королівська регати. (М). 
Ї1Л5 — «Земляки». (Ленін- 
град). 17.00 — «Анкета робо
чого часу». (Ворошнлсвгра.ч).
17.30 ■— Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 17.45 — «Ста
рий і Журавель». (К). Мульт
фільм. 18.00 — Кольорове те
лебачення. «Київська панора
ма». (К). 19.00 — Програма 
«Час». (М). ІвДО — Чемпіо- 
паї СРСР з жокея. ЦСКА — 
«Хімік». (Воскрес.мтсьч). В пе
рерві — новини. (М). 21.45 — 
Концерт, присвячений Все
світній зустрічі трудящої мо
лоді. (М). 23.00 — Нови-
ЯІІ. <М).

ДРУІА ПРОГРАМА, 16.05 — 
ЯІ. Горький. «Пи Країні Рад». 
.Частина друїа. (М). 10.30 — 
«Сторінки життя білоруського 
села». Передача шоста, (М).

Наша адреса і телефони
316050 ГСП, Кіровоград-50, #уп. Луначарсьното, 36.

Телефони: відпов’дєпьного секретаря та відділу ком
сомольського життя —• 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і массБОЇ роботи те інших відділів — 2-45-36«

17.00 — «Вечір ровесників». 
Музична програма для юна
цтва. (М). 19.00 — Програма 
«Час». (М). 19.30 — «Крос
ворд». Розважальна програ
ма. (Донецьк). 20.45 — «Нз 
добргліч, діти!» (К). 21.00 — 
інформаційна про:рама «Віс
ті». (Київ з включенням Кі
ровограда). 21.30 — Художній 
фільм. (К).

НЕДІЛЯ. З ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.50
— Кольорове телебачення.
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Честь сім'ї».
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення. «Музичний кіоск». 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. Програ
ма мультфільмів. (М). і 1.30
— «Людина І закон». (М).
12.00 — Кіиопрогр.іма «По
рідній країні». (М). 12.30 — 
Концерт нз замовлення пра
цівників нрофтехосвігн. (М).
13.15 — «Поезія». (М). 13.30 
*- «Сільська година». Сторін
ки життя білоруського села».

Передача сьома. (М). 14 38 — 
Художній фільм «Вечори на 
хуторі поблизу Диканьии». 
(М). 15.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії І Флоту. (М). 
10.00 — Науково-популярна
програма «Здоров’я». (М).
16.30 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожгй». 
(М). 17.30 — До 50-річчя утво
рення СРСР. «ВІД декрета 
про мир — до програми ми
ру». Передача перша. (К). 
18.00 — Для юнацтва. «Ре
портер». (Харків). 18.30 — 
Тележурнал «Старт». (К).
19.15 ~ «На меридіанах Ук
раїни». (Київ з включенням 
Кіровограда). 19.45 — Теле-
фестнваль художньої самоді
яльності областей республіки, 
присвячений ЗО-річчю утво
рення СРСР. Звітує Сумська 
область. (К). 20.45 — «Нз до
браніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 -~ 
Художній фільм «Григорій 
Сксяорода». (К). 23.00 — Ве
чірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Для школярів. «Клуб юних

Газета вихилить 
у вівторок, четвер, 

су бс ту. 

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжково! 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глніив, 2.

олімпійців». (Ворошнловград), 
17.39 — А1. Горьмнй, «По Кра
їні Рад». Частина третя. (М). 
Ї8.С0 — Новини. (М). 18.10 — 
«Воші цирку». (М). 19.00 — 
Телевізійний художній фільм. 
(М), 21,00 — Програма «Час». 
(11). 21.30 — «Запрошує кон
цертна студія». (М). 22.20 — 
Ііовннн. (М).

ПОНЕДІЛОК, 4 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 05 - 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новин». (М).
9.30 — Кольорове телебачення 
Для дітей. «Дзвіночок». «Ве
селі хвилинки». (М). 9.50 —• 
«П’ятирічка, рій другий». 
(М). 10.20 — Для школярів.
«Піонерський моиперт», (М).
10.50 — Для школярів. Теле
студія «Орлятко». (М). н.за 
— Художній фільм «Дума 
про козака Голоту». (М).
12.50 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 13.50 —• 
Кольорове телебачення. «По
шта музичних зустрічей». 
(М). 14.30 — Кольороьс теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 15.00 Балет

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

А. Хачатуряна «Спартак». 
Спектакль. (М). 18.00 —
«ТЕК». (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
|9.45 — Музичний огляд «По 
концертних залах .Москви». 
(М). 21.00 — Проірама «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Прем’єра телевізій
ного художнього фільму «До
вір’я». І серія. (М). 22.-10 — 
Кольорсие телебачення. їеле- 
візіішіїй документальний
фільм. (АІ). 23.30 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05
— До вО-річчя утворення 
СРСР. «Від Декрету про мир
— до програми миру». Пере
дача друга. (К). 17.45 — Для 
школярів. «Дружба пс знає 
меж», (Кіровоград па Респу
блікансько телебачення). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — Літе
ратурні бесіди. (М), 13.00 — 
Кольорове телебачення.
Мультфільм «Дюймовочка». 
(М), 19.30 — Художній фільм 
«Крутизна». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 ~ 
Програма «Час». (Аї). 21.30 — 
«Українські печорлкці»,
(Львів). 22.30 — Вечірні нови
ни. (К).

ВІВТОРОК, 5 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). у.05- 

Новипи. (АІ). 9.10 — Для 
школярів. «Ми навчаємо,-я в 
Москві». (М). 10.00 — «Сьо
годні — День Конституції 
СРСР». (М). 10.30 - П І.
ЧайкоЕСЬкий. «П’ята симфо
нія». (А1). Ц.80 -« Кольориве

телебачення. Прем’єра телеві
зійного художнього фільму 
«Ось І літо минуло». (М), 
*2.50 — Кольорове телебачен
ня. «Люблю тебе, мій рідині) 
краю!». Концерт. (М). 13.20
— Л. Рахманов. «Неспокійна • 
старість». Спектакль. (М>, 
15.35 — Чемпіонат СРСР з хо 
кся: «Динамо» (М) — «Хі
мік» (Восхрссенеьк). Третій 
період. (М). 10.15 — Прем’єра 
телевізійного документального 
фільму «Брати Стародубцс- 
яи». (М). 10.45 — Кольорово 
телебачення. Концерт, (М), 
і/.ЗО — Кольорове телебачен-!

Програма мультфільмів. 
(М). 18.00 — Інтербачення,
Кольорове телебачення. Ку
бок європейських чемпіонів ф 
хоися. Фінал. ЦСКА (СРСРЙ 
~ «Брюнес» (Швеція). (М),
21.15 — Кольорове іслсбачеа-'?^ 
»4. Концерт. (М). 21.00 -о
Програма «Час». (М). 21.30 —і 
Кольорове телебачення. Прсг 
м'єрп телевізійного художньо
го фільму «Довір’я», II се
рія. 22.40 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (6І). 23.20
— Новини, (АІ).

БК 05980,
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