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ЗАЯВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС
З ПРИВОДУ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ В ЧІЛІ

11 вересня реакційні сили Чілі захопи
ли владу в країні, скинувши законний 
уряд, очолюваний Сальвадором Альенде, 
який був обраний президентом республі
ки на основі конституції, в результаті 
вільного волевиявлення народу. Розпу
щено національний конгрес, арештовано 
міністрів уряду Народної єдності. Жерт
вою насильницьких дій заколотників 
став президент Сальвадор Альенде, муж
ній борець за справу чілійського народу, 
демократію і мир, видатний діяч визволь
ного, антиімперіалістичного руху Латин
ської Америки.

Скинення уряду С. Альенде стало 
кульмінацією підривних дій чі.іійської 
реакції. При підтримці зовнішніх імпе
ріалістичних сил протягом усіх трьох, 
років перебування народного уряду при 
владі вона відкрито порушувала закони 
і конституцію, перешкоджала здійснен
ню програми корінних соціально-еконо
мічних перетворень в інтересах трудово
го народу і незалежного розвитку краї
ни, дезорганіззвувала економічне життя, 
чинила терористичні акти. Тепер реакція, 
яка зухвало знехтувала волею народу, 
розтоптала елементарні демократичні 
норми, чинить розправу з прогресивними

діячами. Надходять повідомлення про 
арешти членів партій коаліції Народної 
єдності, інших прогресивних організацій 
трудящих і репресії щодо Єдиного проф
спілкового центру Чілі.

Центральний Комітет КГІРС рішуче 
засуджує дії реакційних сил у Чілі, 
нехтування ними демократичних інститу
тів і конституційних норм, іх зловісні 
плани репресій проти прогресивних пар
тій і організацій.

У цю важку для чілійського народу 
юдину, висловлюючи почуття радян
ських комуністів, усіх радянських людей, 
ЦК КПРС заявляє про свою повну солі
дарність із братньою Комуністичною 
партією Чілі, з Соціалістичною партією, 
з іншими партіями Народної єдності, з 
усіма трудящими Чілі, які, незважаючи 
на удари реакції, залишаються вірними 
справі боротьби за незалежність, де
мократію і соціальний прогрес — ті бла
городні цілі, за які мужньо боролися 
Сальвадор Альенде, уряд Народної єд
ності, трудовий народ Чілі.

ЦК КПРС висловлює тверду впевне
ність у тому, що ніякі репресії, ніякий 
терор не здатні зломити волю народу, 
заступити шлях економічного і соціаль
ного прогресу.

ПОБРАТИНИ ІЗ ТОЛБУХІНА
РАДЯТЬСЯ ЧЛЕНИ КЛУБУ
МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ
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Пленум ЦК Компартії України

До нашої області на за
прошення обкому комсо
молу прибули болгарські 
друзі з Толбухінського ок
ругу. Серед них — механі
затор агропромислового 
комплексу «Толбухін» Ана- 
тас Ніколов, член бюро 
Толбухінського окружкому 
ДКСМ Олександра Гиче- 
ва, керівник комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву агропромислового 
комплексу «Тервел» Петро 
Стоянов, керівник комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу села Ловчанці То
дор Петров, секретар Тол
бухінського окружкому 
ДКСМ Петр Койнов.

11 вересня в Олександ
рівні їх зустрічали пред
ставники молоді Кіроао- 
градщини, перший секре
тар обкому комсомолу 
М. Г. Гайдамака.

Покладанням квітів до 
пам’ятників В. І. Леніну, 
С. М. Кірову розпочався 
перший день перебування. 
Потім групу молоді Тол-

бухінського округу прий
няв секретар Кіровоград
ського обкому партії Ф. П. 
Дзядух. Відбулася зустріч 
в обкомі комсомолу. Піс
ля цього гості побували 
на заводі «Червона зірка». 
Вони оглянули цехи, по
знайомились із діяльністю 
комітету комсомолу.

13 вересня відбулась 
центральна подія — засі
дання міжнародного клу
бу механізаторів. Про це 
засідання «Молодий кому
нар» розповідає сьогодні 
на своїй 2-ій і 3-ій сторін
ках.

Гості ознайомились з 
навчальним процесом, від
починком і побутом кур
сантів ЛШУ, відвідали му
зей авіації і космонавтики.

У справжнє свято вилив
ся мітинг болгаро-радян- 
ської дружби, який від
бувся у Будинку культури 
імені Компанійця міста 
Кіровограда.

Болгарські друзі гостю
ватимуть у нас п’ять днів.

ГАНЬБА ДУШИТЕЛЯМ 
ДЕМОКРАТІ!!
ГНІВ 1 ОБУРЕННЯ

Останні події, які ста
лись у Чілі, як і у всього 

' радянського народу ви
кликали тривогу у черво- 
нозорівців. У цехах тіль
ки й розмов, що про 
підступний військовий 
переворот.

Якраз ми обговорюва
ли щойно почуте пові
домлення, як до нас за
вітали гості — делегація 
із Толбухінського округу 
Народної Республіки 
Болгарії. Розмова стала 
ще жвавішою. Болгар
ських друзів, так, як і 
нас, глибоко обурили дії

військових путчистів,
Не хочеться вірити у 

те, що військова хунта 
розпоряджатиметься до
лею країни. Мужній на
род Чілі вірить у пере
могу. І він за неї боро
тиметься.

— Стійкості вам і 
незламності, чилійські 
патріоти! — така наша 
одностайна думка. — Ми 
з вами, мужні борції

І. ГРАБКО, 
комплектувальник ме
ханоскладального це
ху № 3 заводу «Чер
вона зірка».

ВОЛЯ НАРОДУ -
НЕПЕРЕМОЖНА

Мабуть, не знайдеться такої людини, яка б-но 
слідкувала за подіями, що відбуваються у Чілі. 
Останнім часом там відчувалось велике напру
ження. І раптом.,, військовий переворот, спрямо
ваний проти законної влади — уряду Народної 
єдності. А через день —- нове повідомлення! 
вбивство президента Сальвадора Альенде.

Прогресивна громадськість усього світу заявляє 
рішучий протест проти терору, затіяного військо
вою хунтою.

Хочеться сказати путчистам:
Ви вбили мужнього борця. Але волю народу 

не зламаєтеї
II. ДГ.ІІІОСІОК, 

__________ жшадяч Кіровоградського ПТУ № 4,

КИЇВ, 14 вересня. (РАТАУ). Питан
ня ходу збирання врожаю, виконан
ня соціалістичних зобов’язань поточ
ного року по продажу державі про
дукції рослинництва і тваринництва, 
а також заходи по дальшому збіль
шенню аиробнцитва і заготівель зер
на та інших продуктів сільського гос
подарства в 1974 році були сбгово- 
рені на Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни, який відбувся сьогодні. З до
повіддю виступив член Політбюро 
ЦК Компартії України, Голова Ради 
Міністрів Української PCP О. П. 
Ляшко.

У доповіді і виступах відзначало
ся, що висока оцінка вкладу укра
їнського народу а економіку краї
ни, яку дав у своїх виступзх у Киє
ві Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв, висунуті нові 
важливі господарські завдання зо
бов’язують комуністів, усіх трудя
щих республіки ще з більшою напог 
легливістю шукати і приводити в 
дію всі резерви і можливості для 
дострокового виконання планів де
в’ятої п'ятирічки.

Життя переконливо підтвердило 
правильність курсу партії на інтен
сифікацію сільського господарства. 
У цьому році одержано по 23,3 
центнера зерна з гектара (без куку
рудзи). Колгоспи і радгоспи Закар
патської, Херсонської, Запорізької, 
Черкаської, , Донецької, Кримської, 
Кіровоградської Дніпропетровської, 
Полтавської областей зібрали більш 
як по ЗО центнерів зерна з гектара, 
а багато господарств республіки — 
по 40—50 центнерів. Державі вже 
продано 15,7 мільйона тонн, або 956 
мільйонів пудів хліба. Є всі можли
вості виконати до 5 жовтня ц. р, езя- 
те українськими землеробами зобо
в’язання — засипати в засіки Бать
ківщини не менш як один ЛАІЛЬЯОД 
пудів зерна. Це стане великою тру
довою перемогою, якою республіка 
зможе по праву пишатися. Найбіль
ший вклад в український мільярд 
внесуть Запорізька, Херсонська, Дні
пропетровська, Одеська, Кіровоград
ська, Миколаївська області, які про
дали державі більш як по мільйону 
тонн хліба. . *

Непоганих результатів досягнутої 
в інших галузях сільського госпо
дарства. Порівняно з відповідним 
періодом минулого року за 8 міся-

ців вироблено більше: молока — на 
810 тисяч тонн, м'яса — на 3,9 ти
сячі тонн, яєць — на 552 мільйони 
штук, удій молока на корову підви
щився на 65 кілограмів. II областей, 
45 районів УРСР вийшли перемож
цями у Всесоюзному змаганні тва- 
оинників. 27,5 тисячі колгоспників, 
робітників радгоспів, спеціалістів, 
керівників господарств удостоєно 
високих нагород Вітчизни, 28'ми з 
них присвоєно звання Герля Соціа
лістичної Праці. х • - . .

Як вказувалося на Пленумі, тру
дівникам села республіки які витри
мали складний екзамен, треба буде 
взяти нові великі рубежі. Партійні 
організації, радянські і господарсь
кі органи повинні забезпечити без
умовне виконання вказівок ЦК 
КПРС по завершенню сільськогоспо
дарських робіт. Всілякої підтримки 
заслуговують схвалені ЦК Компар
тії України почин ізмаїльських куку- 
рудзоводів Одеської області та іні
ціатива вінницьких бурякоесдів що
до організованого проведення оби
рання пізніх культур. На завершаль
ному етапі боротьби за врожай, під
креслювалось у доповіді і виступах, 
особливо важливі висока організо
ваність, чітка робота всіх виробни
чих ланок.

Напружений нині період у буря; 
поводів республіки. Збиральні робо
ти слід провести так, щоб копання 
завершити до 25 жовтня, а виве
зення — до 5 листопада. У наступ
ному році республіка має продати 
державі 46,8 мільйона тонн буряків, 
що на 3,5 мільйона тонн більша се
редньорічного продажу за перші три 
роки п’ятирічки. Важливе місце на
лежить нашій республіці у загально
союзному виробництві соняшника, 
інших технічних культур.

Необхідно, відзначалось на Плену
мі, виявити особливу турботу гро 
вирощування високого врожаю всіх 
сільськогосподарських культур і на
самперед зернових у наступному 
році. Ставиться завдання одержати 
валовий збір його не менш як 45 
мільйонів тонн. Відповідно до плану 
повинно бути посіяно озимих 10,5 
мільйона гектарів, у тому числі на 
зерно — 9,3 мільйона гектарів. Уже 
посіяно їх 5,7 мільйона гектарів. 
Слід вжити всіх заходів до того, 
щоб успішно завершити сівбу, не 

допустити порушень агротехніки, ор
ганізувати дбайливий догляд за по
сівами, зберегти їх від загибелі у 
зимовий період, а весною провести 
підживлення на всій площі.

У 1974 році необхідно збільшити 
виробництво і продаж державі м’я
са на 14 процентів, молока —- на 8, 
яєць — на 13, вовни — на два про
центи. Розв’язання цих завдань у 
першу чергу залежатиме від забез
печеності тваринництва кормами. В 
усіх колгоспах і радгоспах необхід
но повністю використати на кормові 
цілі стебла кукурудзи, гичку цукро
вих буряків, зібрати урожай повтор
них і післяжнивних посівів, отави, 
кошики соняшника. Слід взяти під 
повсякденний контроль виконання 
завдань по виробництву ко/лбікор- 
мів і кормосумішей міжколгоспни
ми комбікормовими заводами.

Тепер у тваринництві настає най
більш відповідальний період — зи
мово-стійлове утримання худоби. В 
кожному господарстві треба забез
печити раціональне витрачання кер- 
мів, організувати дійове змагання 
тваринників.

На Пленумі йшла мова про необ
хідність поліпшення капітального 
будівництва на селі, збільшення ви
робництва техніки, запасних частин, 
мінеральних добрив, посилення 
шефської допомоги колгоспам і рад
госпам, дальшого розвитку сільсь
когосподарської техніки.

Велику увагу було приділено пи
танням добору і виховання надрів, 
підвищення їх відповідальності за 
доручену справу, пропаганди І по
ширення передового досвіду, вдос
коналення керівництва сільським 
господарством, посилення організа
торської і політичної роботи в ма
сах.

На Пленумі з промовою виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії України В. В. 
Щербицький.

В обговореному питанні прийнято 
розгорнуту постанову.

З інформацією про хід обміну 
партдокументів у партійних органі
заціях республіки виступив член По
літбюро, другий секретар ЦК Ком
партії України І. К. Лутак.

На цьому Пленум ЦК Компартії 
України закінчив свою роботу.

(РАТАУ),
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„МОЛОДЦІ! КОіІУ^^Р“

Гу НАС- СПІЛЬНА МЕТА
Приїхати на кіровоградську землю — 

землю уславлених радянських хліборобів 
О. В. Гіталова, В. І. Аїоторного — для 
пас велика радість. Товариші, що прибу
ли зі мною, представляють молодих хлі
боробів Болгарії, таких же закоханих у 
землю, як і ваші степовики.

Дружба наших народів, тісні зв’язки 
Толбухінського округу і Кіровоградської 
області уособлюють о собі виконання ле
нінських заповітів, інтернаціональну

• дружбу трудящих усіх країн.
Створення інтернаціонального клубу 

•молодих механізаторів у 1969 році було 
корисним для хліборобів обох країн. У 
вас е чому повчитись. Для цього ми й 
приїхали сюди. Заразом, поділимось із 
вами своїми успіхами, своїми методами, 
роботи.

Хочу розповісти, які завдання стоять 
і сьогодні перед нашими молодими меха- 
; нізаторамії.

У виступі на грудневому (196/ р.) 
Пленумі ЦК Болгарської Комуністичної 
партії тов. Тодор Живков сказав, що 
праця є найкращою ділянкою для ппя^ 
лепня молоддю своїх здібностей. На л 
з’їзді БКП і XII з'їзді комсомолу Болга
рії підкреслювалось, що основне у роботі 
молодіжних організацій — мобілізація 
юнаків і дівчат на тіюрчу працю і на
вчання в ім’я побудови у країні розвину
того соціалістичного суспільства.

Наша Толбухінська комсомольська ор; 
ганізація нараховує 32 тисячі юнаків і 
дівчат. З них 7 тисяч працюють в 
сільському господарстві, зокрема — 1140 
молодих механізаторів. У роботі комсо
мольських організацій центральне місце 
посідають питання соціалістичного зма
гання, творчої участі у пошуку' резервів 
підвнщненя продуктивності праці, вико
нання виробничих завдань усіма без ви
нятку юнаками й дівчатами.

Комсомольські організації широко про
пагують передовий досвід, надають ос-

лнкого значення гласності змагання, пе
ріодичним звітам у їх виконанні.

У 1973 році 107 .молодих механізаторів 
стали передовиками виробництва, а 319— 
підвищили продуктивність праці. Пока
зовим у цьому є аграрно-виробничий 
комплекс, де секретарем комсомольської 
організації ІІетко Смміояов. Десять мо
лодих механізаторів із сорока досягли 
тут рубежів передовиків виробництва.

Перед молодими механізаторами сто
їть зараз кілька невідкладних завдань. 
Зокрема, перехід під часткової до комп
лексної механізації з використанням ви
сокопродуктивних машин, заміна існую
чої технології, що спирається на ручну 
пращо, повою, досконалою, впроваджен
ня наукової організації праці та багато 
інших. А якщо сказати коротко, то все 
це визпачається слідуючим: техніка, тех
нологія, організація, кадрі?.

Велику роль відіграють звіти комсо
мольців перед партією. Вони е каталіза*

торагщ творчого натхнення, підвищення 
громадсько-політичної активності юнаків 

^9Л0ДИМ механізаторам є про 
і7°.3-!.7-;ватй’ Останніми роками вони 

ИОСТІШЮГО збільшення вро» 
пм хдп е рок-з врожай складав
ЇМ3?/’1* яа Аекар’ Зйзадо змевшея* і 
собівартість продукції.
V ’И'^иізатора — благородний труд 
У ^ротьбі за хліб болгарського народу. 
а тому і відповідальність за долю пла
ну, за активну участь сільської молоді у 
виконанні госгіодорськнх елздань, яка 
лягає на комсомольсь?:і організації, 
велика. Бо від їх виконання ззлежить 
внесок молоді у виконання рішень X з’їз
ду Болгарської Комуністичної парті/, 
спрямованих на підвищення матеріале 
ного рівня народу, па побудову розвину-* 
того соціалістичного суспільства а Па« 
родній Республіці Болгарії.

У нас з ванн, другарі, спільна мета, 
І, взязшпсь за руки,*йн дружною ходою 
йтимемо шляхом трудоіах звершень.

Петр КОЙ НО В, 
секретар Толбухінського окружкому 
ДКСМ.

<^аш9|»но> мнеш

II

/’5 вересня 1913 року

ЖИТТЯМ ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ. ІІС 
припнняютьгя НІ турбот,,( 
ні рядоїці. А сади квіту
ють довго. І завжди люди 
добрим словом згадують 
того, хто прикрасив зем
лю. І ось старий Лука, 
прихопивши з собою ону
ка, підправляється у да
леку мандрівку за дорого
цінними ‘ саджанцями чу. 
до сої Груші.

У фільмі, знятому 
режисером Резо Чхе- 
їдзе за сценарієм Су- 
ліко Жгенті, немає, ма
буть, ніякого 
сюжету, крім 
викладеного 
словами.

Режисер Peso Чхеїдзе і 
сценарист Суліко Жгенті 
дебютували п 50-ті роки, і 
тема спого покоління ста
ла керівною у їх творчос
ті. Так трапилось, що ге
рої дорослішали разом з 
авторами. Добре пам'ята
ють глядачі фільм Рсзо 
Чхеїдзе про ПІДЛІТКІВ — 
«Наш двір*. Та першиною 
його творчості, безумовно, 
став фільм «Батько сол
дата», що обійшов екрани 
всього світу.

деревець, ЩО мерз
нуть на різкому весня
ному вітрі. Багато сил 
і часу віддав їм Лука, 
Ось він разом з ону
ком приїжджає до мі
ста свого дитинства. 
Колись молодий Лука 
саме на цьому місці 
стрибав з високого бе
рега в річку, тому що 
поруч стояла найпре- 
красніша із дівчат Ци- 
цино. Тепер високий 
берег одягнули в гра
ніт, мимо поспішають 
автомобілі. Багато ма
шин. Навіть вулицю пе
рейти неможливо.

Потім ми разом з Лу
кою потрапляємо у буди
нок,. де люди ходять нав
шпиньки, говорять пошеп
ки I мовчки готує постіль 
мандрівникам немолода, 
втомлена жінка у чорно
му. Лише вранці Лука ді
знається, що у дім при
йшло нещастя — померла 
людина. Та вечірпііі гість 
не повинен знати про це 
— хай пін проведе спокій
но ніч.

Так, переливаючись від 
новели до новел?». ПОПІЛЬ
НО, мов протяжнз грузин
ська пісня, приходить 
фільм.

Старий Лука не до
віз своїх саджанців. 
Вони загинули у мок
рій в’язкій глині під 
колесами грузовика, 
що забуксував на краю 
ущелини. Та залиши
лись ті чотири, що во
ни з онуком все ж 
встигли посадити біля 
залізничної станції. Ми 
віримо, що саджанці- 
виростуть у величезні 
прекрасні дерева. І 
люди радітимуть вес
няному цвітінню, важ- ’ 
ким, пахучим, солод
ким плодам і густому 
прохолодному затінку 
у палючий південний 
полудень.

ЗА ТГІІ РОКИ
Минуло року наша тракторна бригада добилася з.-.-ээких 

лс-казниТ5 - ‘ соціалістичному змаганні серед ко«--0>іо.-.».йько>- 
МОЛОДІЖ ?/колективів іЯ ЛЗСГі, ВН'ЗОрОЛіГЖереХіа.ЧІ':: Д 
прапор Окому комсомолу і приз двічі іероя Соаіал^.иччної 
Праці О$КСгндра Васттйеглча Гі#ад®ИЖІриродаю: У третьо
му, внріїі.дьному змагання забрало особливого відтінку _ - мн 
уклали Дговір на трудове суперництво з відомим на Ь.н.—іщц- 
ні комса^льсько-молодіжним коле;єтизом. який очолює Ваегядь 
Слюсареі^о та з комсомольсько-молодіжною трдкгорніою 
бригадох.3 ’колгоспу імені Ульянова Ульяновсько'о району/, де 
бригадир^ Анатолій Харкавдіі.

Одняміз перших серед комсомольсько-молодіжних колеікти- 
вів обласі ми створили збирально-транспортну г
забезпечу безперебійну роботу транспорту і комиаишч. -Очо
лив її когїяіст Василь Петрович Сагзяь. Він мввг роячий 
план наперіод жнив, графік роботи усіх комбайнів, авто
машин, іакторів.

Свої балістичні зобов’язання бригада викопала г.ожеи 
^•хтар дч по 50 6 дентнера озимої пшениці, 3-л центнерів нчме- 

У базі за вел^і хліб брати активну учасль ус. хліборо
би нашої, господарства. І нинішнього року вони рапорті вали: 
п’ятярічіій план продажу зерна державі виконали за -я ро
ки. Тобї:працювали механізатори господарства з поденною 
енергією.

Аія з рьістю дізналися, що достроково свої соціалістичні зо- 
боа’язанії виконали механізатори комсомольсько-молодікної 
бригади і колгоспу імені Леніна Тар шпанського району, що 
на Київііїні, та комсомольсько-молодіжна тракторна орнада 
колгоспу мені Ульянова Ульяновського району -— ниншній 
володар ерехідного Червоного прапора І олбухніськогс ок- 
ружкомуЦКСМ.

Три рОц тому в бригаді не було механізаторіввиспого 
класу. Тїюяаки вчасно зрозуміли, то прп с-учаси»й теніт, 
складній,нстемі агрозаходів без грунтовних знань иеиоживо 
добивати^ постійно високих урожаїв.

Комітеїкомсомолу вирішив яе чекати, поки наші механіко- 
розпонуть підеищувата свою хліборобську майстсрість. 

Хгоспоіфстві бу^г- створен і школи передового досвіду. ; ТИХ 
ТСір мянуь небагато часу, а молодих механізаторів не пізати. 
Нині вон- — досвідчені хлібороби, майстри своєї справи.

Нині її; засіданні клубу молодих механізаторів йде 
досвідомпоботи тракторних бригад Кірозоградщиня і ТлбУ' 
хінськоготкругу. Я із задоволенням слухав розповідь Т<і°Ра 
Петкова.' роботі нашої бригади і молодіжного колектив се‘ 
ла Ловчаці е багато спільного. Але підсумки соціалістів0^ 
змаганнями підбиваємо дещо інакше — не за квартал,3 
декаду. По це нам дає? Кожен знає, як він працює. Так ;;атДе 
можна поіітити і вчасно виправити недоліки в роботі.

А ті пргресивні методи, про які говорили СЬОГОДНІ бС’аР* 
ські друзі ми будемо використовувати і в себе.

В. ЛУЗАНІВС.ЬК1Я' 
бряга.ир комсомольсько-молодіжної тракторної бриг, 
колгооу «Жовтень» Новомиргородського району.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ВІД ЗЕМЛІ, 
ВІД ПРАЦІ...

такий 
«хечечу- 
розлоге

МЕХАНІЗАТОРІВ
ДРУГАРІ

Атанас Ніко-

у вас
Гі-

свій

ЗУСТРІЧ
Галушко, 

Настасієз- 
Симонець,

пшениці 
врожаї? 

висівали

інтернаціональний клуб молодих механізаторів засновано 
в 1969 році за рішенням бюро Кіровоградського обкому 
ЛКСМ України та бюро Толбухінського окружкому ДКСМ. За 
цей час його членами стали більш як 50 комсомольсько-моло
діжних колективів. Протягом 4 років клуб провів значну ро
боту по зміцненню братніх зв’язків між радянською 1 болгар
ською молоддю, сприяв активному впровадженню досвіду 
кращих хліборобських колективів, став бойовим організатором 
соціалістичного змагання. Почесний голова клубу — знатний 
механізатор країни, двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талов.

іншого 
цього, 
даомэЄ в Грузії 

сорт груш — 
рі». Велике, 
дерево. Під ним, у за
тінку може розмісти
тись кілька десятків 
чоловік. Гарне, незви
чайне дерезо, та вся 
справа у тому, що на
дто довго росте І ПЛО
ДИ дас лише на два
надцятий • п’ятнадця
тий рік.

Кожна зустріч з людиною — не лише нові 
знайомства, а й власне збагачення. Нелука
ве мудрування колгоспного діда-пасічника, 
зосереджена розповідь робітника, схвильо
ване одкровення юнака, авторитетне слово 
спеціаліста, — в них завжди турботи поко
ління, роздуми про життя. Щоб пізнати 
людину, треба йти поруч неї, а розуміння 
сьогодення — у відчутті тих проблем, яки
ми живе, які вирішує сучасник.

Лесь Косиченко за фахом журналіст. 
Його щойно видана видавництвом «Молодь» 
збірка оповідань «Чоловіча пісня» про люд
ські долі, про зустрічі з людьми різнома
нітних професій, різного вік}', не схожих за 
характером. Та ангор прагне вирізни ги і 
зрозуміти саме риси, які об’єднують людей 
праці. Це радянський патріотизм, любов до 
землі і людей, почуття господаря своєї краї.- 
ии. Недарма в оповіданні «Коваль», що від
криває збірку, стисла, зібрана авторська мо
ва доносить до пас далекі часи колективі
зації.

Коваль Василь Медяченко один з тих, хто 
закладав колгосп, боровся з куркулями, з 
чиєю допомогою відсталі господарства з 
кожним днем міцнішали, зростали.

Герої оповідань Л. Косичеяка цілком ре
альні люди. Це трудівники — в праці вони 
прекрасні, в праці вони розкриваються спов
на., Автор намагається схопити і показати 
найяскравіші і характерніші риси свого ге
роя, ставлячи такі ситуації, коли його сут
ність виявляється найповніше.

Ось, наприклад, оповідання «В дорозі». Петро 
Максимович Кучер, нині пенсіонер, в минулому — 
бухгалтер. Все життя піп працював в конторі, 
сумлінно виконуючи свої обов’язки. DIh небагато
слівний, тихий. Та під зовнішньою сухістю — лю
дина з щедрим серцем, все життя якого -присвя
чене людям.

Схожі на Петра Максимовича І герої оповідань 
«Гілка вишні», «Тсрешко». В останньому авторо
ві вдалося змалювати пскразий образ чоботаря 
Терешка. Все життя його — непоказне, самотнє, 
немов проходять стороною під людей. Та у вирі
шальний момент свого життя Тсрешко проявляз 
почуття високого громадянського обов’язку, ра
дянського патріотизму. Німецький комендант на
казує йому зшити чоботи, аби тон міг привезпі 
«сувенір» з Росії. Тсрешко не 
людську гідність. Побитого, закривавленого його 
кидають до ніг Фашиста, 
тись, — вговоряє староста. — Г’сроя з себе кор
чиш? Та на передовій можна похизуватися. Виско
чиш з окопу, загорланиш: «Комуністи, вперед!» — 
може й дадуть героя. Тільки ти ие солдат. Ти — 
каліка! До того ж не своїм гаркавим голосом 
кричати ті заклики. .». Смерть вибрав Тсрешко, 
але не здався, не поступився. Велика гідність ра
дянської людини показана тут з великою яскра
вістю. Це одне з кращих оповідань збірки.

Чимало місця відводиться молодому су
часнику. Сьогоднішня молодь виступає но
сієм передових ідей, комуністичного 
світогляду.

Ці риси розкриваються в активній бороть
бі за нове, прогресивне. Та в деяких творах 
(«Неінтелігентний» секретар», «Дівчина під 
дощем») позитивні герої якось швидко 
«справляються» з поганими вчинками окре
мих молодик людей, після кількох сутичок 
з несвідомими, останні ах: надто швидко 
пеие ВИХОВУЮТЬСЯ.

Перша збірка Л. Косиченка читається з 
цікавістю, актуальна за Своєю тематикою, 
І, безперечно, знайде вдячний відгук моло
дого читача.

ЇХ БУЛО
ДВАДЦЯТЬ

Незабаром на екранах області демонструвати
меться новий фільм «САДЖАНЦІ». Пропо
нуємо нашим читачам розповідь про нього ко
респондента АПН Валентини ІВАНОВОЇ.

лити цигарку. Тодор Петров 
цікавиться організацією зма
гання серед молоді в бригаді 
Василя Лузанівського. Підшу
куючи потрібні слова, щось 
розповідають нашим хлопцям 
Петр Стоянов, 
лоз.

— Які сорти 
дають найвищі

— Раніше 
сорт — «Русалка». Зараз його 
залишили всього на десяти 
процентах площі. В основно
му ж сіємо «Кавказ», «Ав
рору»...

І знову — засідання.
Діалог проходитиме кілька 

днів. Тут, в обкомі комсомо
лу, в бригадах Миколи Дави
дова з колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району, 
Анатолія Харкавого з кол
госпу імені Ульянова Ульянов
ського району, Героя Соціа
лістичної Праці Василя Мо
торного. Побувають болгар
ські друзі і у знатного хлібо
роба О. В. Гіталова.

Під час заснування інтерна
ціонального клубу молодих 
механізаторів було встанов
лено перехідні Червоні пра
пори Кіровоградського обко
му ЛКСМУ і Толбухінського 
окружкому ДКСМ, На 
ній зустрічі вирішено 
впровадити перехідні 
обкому і окружкому, 
нагороджуватимуться 
молодіжні колективи

Луці, герою грузинсько
го фільму «Саджанці», 
роль якого викопує Рамал 
Чхківадзе, — сімдесят 
три. Скільки ж йому бу
де, коли виросте ця дин
на і вперта «хечечурі» І, 
нарешті, засипле ііою сво
їми дарами? Та 
живе пін взагалі 
часу?

Але ж ЖИТТЯ 
ч'нчгсться

У иопому фільмі Р. Чхс- 
їдзе йде гаряча суперечка 
про спожипчс І справді 
гуманне ставлення до 
життя, про місце людини 
па землі. 1 саджанці, які 
несе на собі невгамовний 
старий, стають символом 
доброти, надії, безкорис
ливості.

їх усього двадцять 
— тоненьких, слабких

З посланцями брат
ньої Болгарії мені по
щастило цього року 
стрітися вдруге. Вперше 
це було на X Всесвіт
ньому фестивалі молоді 
і студентів. І там юнаки 
та дівчата наших країн 
ще і ще раз продемон
стрували своє прагнен
ня боротися за мир І 
дружбу між народами 
всіх країн.

Приємно, що на засі
данні 
болгарські 
Вільшанському 
багато болгарів, 
кожен десятий, 
чі, у районі їх 
ють — другарі. 
вони в Доброму, Доб- 
рянці, Вільшанці та ін
ших населених пунктах. 
У селах ви завжди по
чуєте болгарську мову, 
пісні. Майже в кожно
му домі передплачують
ся болгарські газети і 
журнали.

Тож ви розумієте, чо
му до нинішнього засі
дання клубу механізато
ри нашого району про
явили надзвичайно ве
ликий інтерес. Поси
лаючи мене на засідан
ня клубу, хлопці проси
ли розповісти про дос
від роботи наших ком
сомольсько - молодіж
них колективів, про та., 
як ударно жнивували 
комсомольсько ■» моло
діжні екіпажи, молоді 
женці.

Тепер ми вже якіс
но відремонтували тех
ніку — готуємось аби-, 
рати врожай кукурудзи. 
Комсомольсько • моло
діжна ланка вирощує 
цю культуру на площі 

120 гектарів І зобов’я
залася зібрати з кожно
го по сто центнерів 
зерна.

Що ми зробили, аби 
виростити такі високі 
врожаї? Під час оранки 
на зяб внесли на кожен 
гектар по 20 тонн ор
ганічних добрив, весною 
під культивацію 
центнери аміачної 
Посіяли швидко 
найолтимальніші 
«и. Використовували ви
соковрожайні сорти.

Я. ИАСТАСІЄВСЬКИЙ, 
тракторист кол
госпу Імені Лені
на ВІльшансько- 

го району.

й <і:і да
ло того

ТЕПЛОМ

І. Браж- 
Народноі

відкрив 
обкому

ВІДГУКНЕТЬСЯ

Діалогом молодих хліборо
бів Кіровоградщини і Толбу- 
хінського округу Болгарії 
стала зустріч в інтернаціо
нальному клубі молодих ме
ханізаторів. Бригадири ком
сомольсько-молодіжних трак
торних бригад Василь Луза- 
нівський, Віктор 
трактористи Яків 
ський, Микола
Олександра Непокрита. Хто 
нині на Кіроаоградщині не 
знає їх, правофлангових у со
ціалістичному змаганні! Усі 
еони прибули на засідання 
клубу. З Болгарії приїхали 
секретар Толбухінського ок
ружкому ДКСМ Петр Койнов, 
механізатор промислового 
комплексу «Толбухін» Атанас 
Ніколов, член бюро Толбухін
ського окружкому ДКСМ 
Олександра Гичева, керівник 
комсомольсько - молодіжно
го колективу агропромисло
вого комплексу «Тервел» 
Патр Стояноз, керівник ком
сомольсько-молодіжного ко
лективу села Ловчанці Тодор 
Петров.

Знаменно, що зустріч від
булась невдовзі після того, 
як Державна рада НРБ при
своїла Генеральному секре
тареві ЦК КПРС Л. * “ 
нєву звання Героя 
Республіки Болгарії.

Засідання клубу 
перший секретар 
комсомолу М. Г. Гайдамака. 
Він розповів про роль ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів механізаторів Кіро
аоградщини у боротьбі за 
високі врожаї, про досвід ро-

боти передовиків, про підго
товку кадрів. Потім слово бе
ре секретар Толбухінського 
окружкому ДКСМ Петр Кой- 
ноз. З його розповіді присут
ні дізнаються, що всі 1140 
молодих механізаторів окру
гу зключилися в боротьбу за 
оволодіння майстерністю пе
редовиків, досягнення висо
ких показників у праці та на
вчанні. Головні завдання цьо
го змагання — підвищення 
продуктивності праці. Лише 
за останні 6 місяців 309 мо
лодих механізаторів підвищи
ли свою кваліфікацію, 107 
досягли результатів передо
виків.

Молоді механізатори діля
ться досвідом, думками. І ие 
лише в урочисто прибраному 
залі, Де на видному місці — 
прапори СРСР і НР5. Розмо
ва продовжується і під час 
перерви, коли хлопці вихо
дять на кілька хвилин запа-

ниніш- 
також 
призи 
якими 
кращі 

.... нашої 
області і Толбухінського ок
ругу.

Плідну роботу провів інтер
національний клуб молодих 
механізаторів з часу сво
го заснування. Відзначаючи 
участь у ній молоді двох 
братніх народів, Кіровоград
ський обком комсомолу на
городив Почесними грамота
ми ^болгарських друзів, які 
приїхали на засідання клубу, 
і групу молодих механізато
рів Кіровоградщини.

Б. КУМАНСЬКИП, 
ІО. Л1ВАШНИКОВ, 

спецкори вМК».

ПОК Л
ДАНИЯ КВІ
ТІВ БОЛГАР
СЬКОЮ ДЕ- 
ЛЕГЛИ і Є 10 
ДО ПАМ’ЯТ
НИКА НЕВІ- 
Д О М О М У 
СОЛДАТУ,

Фота 
В. КОВПАКА.

клубу присутні 
друзі. У 

районі 
майже

До ре- 
назива
ним в /ть

ДОСВІД
ДЛЯ
ловчлнців

ЙДЕ ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МЕХАНІЗАТОРІВ.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА

— 2 
води, 
і в 

стро-

•J

«а землі 
разом із

Мул-ччитам цього пезвнчанного оркестру л.:ше шість років. А оркестру — 
вісімнадцять. Організоваиніі ііін у дитячому садку колективу арацівннкіп елек
тростанцій у столиці Азербайджану — Баку.

У складі оркестру — цимбалісти, виконавці па губних гармошках, ударни
ки, гармоністи. У їх репертуарі — популярні пісні народів СРСР. Цього року 
Діти зробили кілька «гастрольних» поїздок на електростанцію, де працюють їх 
батьки і матері. { до своїх шефів — учнів однієї з міських шкіл.

На фото: диригент оркестру шестирічний Вадим СМОЛЬСЬКИП. 
Фото В. КАЛІ НІНА.

АПН.

вів: ки дуже __раготь самі. Для цеого проводитьсгма. . 
вас, що мо- уідіальне анкетування. Договори на в;_ І 

гання укладаємо в січні місяці, ко;во | 
домі плани, визначені на господасхід 
І підбито Підсумки минулого рОКУфц І 
змагання перевіряємо через кож^ж. ] 
місяці, і оді ж і визначаються передо. І 
ці, А в кінці січня доповідаємо про за
мінне зобов'язань. Кращому мех< 
торові вручається пам'ятний приз. имн 

Зас, напевне, цікавлять критерії, за к в 
«ні визначаємо переможця. Це _ внроб ®н* 
умовних дскарах оранки, економія палпис0* 
явлення резервів 1 активність у житті 
мольської організації. ого

Чергове заняття Інтернаціонапя в 
клубу механізаторів — важлива псбо- 
нашому житті. Ми ознайомились із Зік- < 
тою бригад Василя Яузанівсмсого, 
тора Галушко та інших. Поділились РУ- 
досвідом. Вдома я розповім своїмчиа 
зям про все цікаве, що почув і поеч* 
у вас, і, звичайно, про ту теплу, сс-г*°' 
ну зустріч, яку влаштували нам мі 
традці.

жемо зустрітись із молодими хвороба
ми Кіровоградщини в інтернаціонально
му клубі механізаторів.

Ми живемо в такому ж суповому 
краї, як і ви. Вирощуємо пшвнщю, ку
курудзу, ......
Особисто я очолюю комсомольсько-мо
лодіжний колектив села Ловчікці, 
яким закріплено 4600 гектарів землі. В 
цьому році запровадили організацію 
праці ланками. У розпоряджень кожної 
ланки —• машини і ділянка землі. Резуль
тати цілком залежать від нашиї зусиль, 
І, вважаємо, вени непогані —• 53 центне
ри ячменю зібрали з кожного гектара, 
46 — пшениці. Чекаємо не мение, як по 
60 центнерів кукурудзи з гектаїа.

У нашому колективі е кілька ініціатив, 
перша Із них — оволодіти майстерністю 
передовиків I досягти їх результатів;/Хля цьо
го мн вивчаємо досвід кращих хлібообіп, но. 
глиолюємо знання своєї спеціальносі. 
.... за,!СВІДДЮ комсомольця | нашому
колектнзі е виконання особистого -омплекс- 
нати "/своїй робоЯНаМаіЯ^,СЙ Лог0:іерепі1ко-$Г Че«аємо вас «а болгарській зел ч 

Члени нашого колективу змітаються *одор ПЕТР'
Між собою. Причому, супернииа виби- Л комсомольсько-молодія
_________ " " 7 г « го колективу с. Ловчанці.

соняшник, цукрові буряки.

Н ЛША бригада називається бригадою промислового 
виробництва, Зміст цієї назви у тому то ми на

магаємось механізувати всі процеси ї сільськими 
господарстві. попиту

В Болгарії зараз теж третій, вирішальний пік »’я- 
тирічкн. І тому всі 60 молодих механізаторів з X 
ми я працюю, докладають всіх зусиль, щоб резу-ба
тами праці порадувати батьківщину. Резу.іьта

На І973 рік мн склали зустрічний плач твг 
ним планом передбачено зібоати по ’ • що ^жав*
гектара, то зустрічним - 38. Хочупше,пи“. 9 
тю - і цей показник мн переанкоьагг Жі 8а»мн раЛ‘с' 
ру з гектара. а” и 1іоРала по 41 цевтне-

Запдякн чому мн добиваємось кспіхіі--> п* 
инсока культура землеробства ' пе₽ш 38 <ке’
досвіду. Далі — збагачення землі в"р?»вЛАеная передового 
ні сорти, уміла боротьба з бур’янамио|№сами’ високопрожаіі- 

заторів0 Ім”й^т^?а°н5?п^ЄраСЙ дсссід ваших механі- 
МЄ ДжДй Гіталова відо-

успіхамц завдячуємо ба™то в чому
полях працюють тпактппа кУ 'СоюзУ- 
<К-700», взеІІГХп <Вела^’сь». «ДТ-64»,
чксь нагодою, хочу перед^ЇЇ”* 3;рка>’

. - * велику подяку паших

може втратити

сКниь внкобелюпа-

за

М. СЕМЕНЮК.

СПАСИБІ
"РВОНОЗОРІВЦЯ1
^Е&“"каи зиаду - Червона зір.ча [ 

високоврожайні сорти ише-’ 
НасіниямісД?^’ А плащі під К>ГКУРУ^У • • 

<!їеРн — єКнргл.ЯК1 вив^и болгарські ом 
к спінп? °6>> 1 «К«€жа-’2Л-602-к 

У^І'гнуєглі^-.Ч1^?''Исст; 3 радянським народом, 
а ₽ад®,а±?,® «яодамв евмї праці. і

Змогу 3 — втрете. І дуже рз-
!й^ркаці0Над^.г з радянський» колега»-

СпР«мщ __ £ механізаторі». Хооопів,
аумкамя молодів хдібор

бригади» Петр -СТОЯНО

РЕАКЦІЙНИЙ ПУТЧ У ЧІЛІ
Демократичний уряд 

Народної єдності, який 
був при владі в Чілі бли
зько трьох років, скину
тий а результаті військо
вого перевороту. Прези
дента Альенде вбито. Чле
нів його уряду арештова
но. По всій країні почало
ся справжнє полювання на 
активістів лівих партій, ро
бітничих і селянських ке
рівників.

Драматичні події в Чілі 
не були несподіванкою 
ні для кого: контрреволю
ціонери загострили там 
обстановку до . такої міри, 
що країна опинялася на

грані громадянської вій
ни. Прогресивні заходи 
уряду Альєнде зустріли 
шалений опір внутрішньої 
і зовнішньої реакції, яка 
поставила собі за мету ні 
а якому разі не допусти
ти переходу Чілі на шлях 
соціалістичних перетво
рень.

Сальвадор Альєнде ви
явив велику принципо
вість і величезну особис
ту мужність.

Буржуазія любить твер
дити про свій «демокра
тизм»

Приклад Чілі ще раз 
наочно показує, чого вар-

ті такі розглагольстзуван- 
ня насправді. Хіба соціа
ліст Альенде і його уряд, 
до якого входили пред
ставники Комуністичної і 
Соціалістичної партій те 
інших лівих організацій, 
несуть відповідальність за 
порушення законності і 
порядку в країні? Хіба во
ни дали сигнал до теро
ру і насильств? Хіба вони 
порушили волю народу, 
висловлену на виборах?

Звичайно, чілійська ре
акція не могла б добити
ся успіху без могутньої 
підтримки світового капі-

талу. Як визнав член па
лати представників США 
Харрінгтон, Сполучені 
Штати відіграли чималу 
роль у заохоченні анти
урядового заколоту о 
Чілі.

Отже, реакція в Чілі 
силою захопила владу. По 
демократії було завдано 
тяжкого удару, країна від
кинута далеко назад. Од
нак немає сумніву в то
му, що перемога реакції 
мас лише тимчасовий ха
рактер. Майбутнє країни 
належить чилійському на* 
родові, який ще не ска
зав свого останнього оло
ва.

Л, КРАСИКОВ, 
(ТАРС),



4 cm op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР** г- 15 вересня Ю73 року •——м

В ОБЛАСНОМУ КОМІТЕТІ ПО ФІЗКУЛЬТУРІ | СПОРТУ

БЕЗ ОРІЄНТИРУ
І
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Якщо спробувати підвести підсумок 
діяльності фізкультурних активістів 
Новоукраніського району за певний 
проміжок, то детальний аналіз зроби
ти не так уже й легко. Для цього, ска
жімо, треба взяти план роботи район
ного спорткомітету, графіки проведен
ня змагань на місяць, квартал, півріч
чя. Та те слід переглянути, як висту
пали спортсмени під час районних 
та обласних змагань. Спробуємо. Але 
що це? Календарного плану проведен
ня спортпвно-масовях заходів нема, 
відсутнє положення про спартакіаду 
сільських Рад депутатів, трудящих, не 
ведеться облік спортсменів-розрядників, 
значківців комплексу ГПО, громадських 
інструкторів і суддів, відсутня таблиця 
рекордів району з легкої атлетики, 
кульової стрільби, інших видів спорту. 
Л' чи є план роботи хоч на III квар
тал року? Теж нема.

Може в спортивно’-масовій роботі тут 
не існує проблем, чи прогалини лише 
у відсутності протоколів і звітів? Та ні. 
Проблеми великі, Помітні недоліки

у підготовці висококласних спортсменів, 
значківців ГПО, послабилась навчаль
но-спортивна робота в групах ДІОСШ, 
занедбані спортивні бази, не будуються 

-тири, плавальні басейни. Та може гро 
це слід було б повести розмову на за
сіданні спорткомітету? Забули/ Не зо
рієнтувались знову. Останнє засідання 
комітету було ще в березні. *

Ці та інші недоліки у роботі Ново- 
українського спорткомітету викликають 
занепокоєння. 1 обласний комітет по 
фізкультурі і спорту на своєму засі
данні саме тому і розглянув цими 
днями питання «Про серйозні недоліки 
у проведенні навчально-спортивної ро
боти в Новоукраїнському районі*. Зга
дані промахи були наслідком безвідпо
відальності з боку голови спортко.міте- 
гу М. Рачкована, відсутності контактів з 
райкомом ЛКСМУ та райкомом 
ДТСАЛФ.

За допущення серйозних помилок в 
спортивно-масовій і а фізкультурній робо
ті М. Рачкову винесено сувору догану. 
Поставлена вимога найближчим часом 
створити при комітеті федерації за вида
ми спорту і чітко спланувати їх роботу, 
підвищити персональну відповідальність 
за доручені ділянки роботи працівників 
районної ради ДСТ «Колос», чітко; ви
значити обов’язки всіх фізкультурних 
активістів і здійснювати контроль за 
виконанням розроблених планів спор
тивно-масової роботи.

ДОВГИЙ ДІАЛОГ

З КОМЕНТАРЕМ 

дійових осіб яаммамайиммммиммІЯ

ВИ НЕ ЗНАЄТЕ, коли 
можна скрутити голо

ву? Собі, звичайно. Я од
ного разу її скрутив, шу
каючи обгорткового папе
ру шматок. Отак взяв дві 
коробки консервів рибних 
у гастрономі. До кишені 
ж не покладеш. В обох 
руках нести — якось воно 
не естетично, та й жаке- 
тину собі обмастиш. До 
однієї продавщиці — ук
лінно: дайте шматок па
перу. «Я вам не паперова 
фабрика. Консерви ж за
криті, та ще й «жалізом!» 
Я до іншої. «Ви у якому

суваюсь, беру ковбасу..; 
Загорнену, скажу тобі, 
капітально. Кладу у сіточ
ку і на той же автобус. 
Розгортає вдома дружи
на, і вийшло у неї, як ото 
в ілюзіоніста у цирку, що 
стрічку з рота може го
дину сотати. Розгортає, 
розгортає, а ковбаси не 
видно. Нарешті розгорну
ла. А тоді й питає: «Так 
скільки ти ковбаси брав?» 
«Двісті», — кажу. — «Так 
тут же сто грамів однієї 
бо-ма-а-ги, — каже. — 
Куди ж ти дивився?» Взя
ла тим папером — цупкий 
такий, призначений сирки 
обгортати, написано по 
ньому «Сирок», «Сирок», 
«Сирок». Взяла цю поло
су з тими «Сирками» — та

«ДАЙТЕ ЗАЧЕПИТИСЬ 
ЗА КОПІЙКУ»

ПІСЛЯ ВИСТУПУ |
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

молоко
БУДЕ ЯКІСНИМ

«Прокислого молока не 
бажаєте!» — так називався 
матеріал рейдової бригади, 
вміщений у «Молодому ко
мунарі» 11 серпня ц. р.

Як повідомив редакцію 
заступник голови виконкому 
Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих 
т. Меншиков, статтю обгово
рено нз засіданні міського 
комітету народного конт
ролю.

Перевіркою встановлено, 
що факти випуску молоко
заводом нестандартної про
дукції та порушення режи
му її зберігання у торго
вельній мережі мали місце. 
За це на директора гастро
ному № 1 Н. І. Підгорну, 
старших продавців М. С. 
Набойченко, Е. С. Гончаро- 
ву та заступника директора 
магазину № 2 «Ромашка» 
Ф. С. Серпенінову накладе
но адміністративні стяг
нення.

Міський молокозавод провів 
заміну насосів на прийманні си
ровинного молока на більш по
тужні.

З метою дальшого поліп
шення технології переробки 
продукції молокозаводом 
розроблено організаційно- 
технічні заходи по пере
оснащенню основних цехів, 
підвищенню рівня промис- Я 
лової естетики, поліпшенню І 
якості і розширенню асор- | 
тименту молокопродукції. І Біля ФОНТАНА НА ПЛОЩІ КІРОВА,

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

відділі брали консерви?». 
«У рибному». «Так ото ба
чите, він напроти? Ідіте 
туди і питайте паперу. У 
мене «Курортні», «Осін
ня», «Червоний мак», 
«Зоологічні» — цукерки. 
Можу загорнути. Купуй
те».

Побіг до газетного кіоску. 
Обідня перерва.

Повертаю стопи свої назад, 
кладу на прилавок дві короб
ки і жалісливо прошу: «Візь
міть назад консерви»...

«Які консерви, молодий чо
ловіче?» — запитала вона. І 
так 'ото глянула, неначе в ме
не на; обличчі з’явилися ор
гани парнокопнтного.

Вилетів я з магазину, 
як ошпарений. Що ж ро
бити? Хоч бери та зали
шай ці вже неладні кон
серви на підвіконні. Див
люсь — аж я стою біля 
телефонної будки. Заход
жу туди, розстібаю собі 
сорочку та й кладу за па
зуху коробки. Не їхати ж 
мені через усе місто з 
ними у руках.

Поклав, значить — і до 
автобуса. А воно, оте 
«жалізо» кляте, холодне. 
То ліпше й не сідав би. 
Автобус вправо поверта, і 
мої коробки по животі 
вправо, вліво —і мої ко
робки по животі вліво.

І на нещастя — знайомі 
мої поруч виявились. «Що 
це у тебе в животі цоко
тить?» — питають. «Ди
ню, — кажу, — з їв. Та, ма
буть, переспіла...»

От тобі й голова, і як її 
скрутити.

— Як скрутити, у мене 
теж досвід є. Теж з об
гортковим папером. Брав 
я ковбасу в нашому га
строномі, що на розі 
вулиць Декабристів і Ле
ніна. Двісті грамів. Таке 
замовлення було від дру
жини. Вибив, значить, че
ка, подаю. Із знайомим 
розмовляю. г «Посувай
тесь!» — гукає черга. По-

й обгорнула мене в поясі 
нею.

«Тан ти бачиш, що в цей 
папір тебе можна загор
нути? Куди ж ти дивив
ся?»

І пішло. — Я все сама. 
Нічого не доручи і так 
споконвіку... І коли це 
кінчиться. І що в мене на 
думці. І — розвод.

«Бери, — каже, — та 
понеси назад. Та скажи, 
хай людей не дурять. А 
то...»

Беру я і йду. А що ро
бити? Нести назад? Со
ромно жі Така дрібниця. 
Ну, хай там більше на той 
грам того «плотного» па
перу. Ну, нехай на копій
ку. Так хіба через неї —. 
розвод? І хіба можуть ма
ти на думці копійку такі 
симпатичні, такі моло
денькі продавщиці з га
строному № 88 з молоч
но-ковбасного відділу? 
Я все те узнав, бо ковба
су таки відніс до того га
строному. А ти мене пи
таєш, як /ложна голову 
скрутити...
ДІАЛОГ без коментаря 

Біля каси 
на автостанції '

— Дайте квиток до 
Мар’янівки!

— Уже всі продані.
— А як же поїхати?
— Сідайте в автобус..,

В автобусі
— Всі сіли? Щось малувато 

людей. Пусті місця ои. Ану, 
гукни, пацан, кому ще до 
Мар’янівки.

— Скільки ж за проїзд?
— Вартість квитка.
— Передайте водієві.
— А він. що квитки не дає?
— А тобі іцо — для «отчо- 

та?»
— Всі? Поїхали!..

ДІАЛОГ біля сала 
на колгоспному ринку
— Відріжте ось цей ку

сочок.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ. 16 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Служу
Радянському Союзу». (М).

11.00 — «Сьогодні — День пра- 
цінникіп лісу». (М). 11.15 —
«Музичний кіоск». (М). 11.45
— Для школярів. Т. Паченцс- 
ва, 1. Миронов. Телевистава 
«Тимур Фрунзе». (М). 13.00 — 
«Сільська година». (М). 14.00
— «Сторінки тиорчосії В. Ка
таева». (М). 15.00 — «Міжна
родна панорама». (М). 15.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокея. «Спар
так» (М) — «Хімік» (Воскре- 
сенськ). 3-й період. (М). 16.15
— Концерт на замовлення 
працівників лісу. (М). 17.00 -• 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Арарат» (Єреван) — «Спар
так» (.Москва). (З Єревана).

*(М). 18.45 — Кольоропе телеба
чення. «Фаетон — сни сонця». 
Мультфільм. (М). 19.00 — Ко
льоропе телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 20.00 — 
«Зустріч з композитором 
О. Пахмутовою. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Вечір 
вальсів». (М). 22.00 — Спор
тивна програма. (М). 23.20 —» 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Наша афіша. (К). 10.05 —
Ранкова гімнастика. (К). 10.20 
— Для дітей. Художній фільм. 
«Друг мій, Миколко». (Ю- 
12.00 — Л. Жарікоо. «Червоні

шаблі». Вистава Донецького 
театру юною глядача. (К). 
14.10 — «Сьогодні — День пра
цівника лісу». (К). 14.40 — Те
лефільм «Старий». (К). 16-00 
— «Зелений друг людини». 
(Львів). -17.00 — Науково-по
пулярний фільм. «Молдавські 
ескізи». (К). 18.00 — «Співає 
Галина Лісновська». (Харків). 
18.30 — інформаційна програ
ма «Вісті». (Київ з включен
ням Кіровограда). 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Шахтар» — «Кайрат». (До
нецьк). В перерві — «В ім'я 
миру». (К). 20.45 - «На доб
раніч діти!». (К). 21.00 -•
Програма «Час». (М). 21.30-«
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•— І ось цей!
—- Цей мені не потрі

бен. Він нікудишній.
— Я ж вам відрізала 

хорошого. А тепер пога
ного.

— Погане мені не по
трібне Може, мені в до
дачу ще й лотерею дасте 
і дві кулькові ручки?

— А де я його діну?
— Понесіть своєму на

чальству. Або продавай
те, як належить, оце гір- 
ше не по два тридцять, а 'І 
по карбованцю.

— Ти мені не вказуй. 
Хоч — бери, хоч — не <• 
бери...

ДІАЛОГ біля таксі
— До Бобривця під

кинь.
— Скільки даєш?
— Десятку.
— Сам їдь.
ДІАЛОГ після ремонту

— Ви ж тут, на цьому пе
рестійну пос гавили два стоя
ки, а в наряді чому стоїть 
п'ять?

— Так то ж копійки, дріо- 
ниці. І потім — не ж вам по 
перерахуванню.

— ІІІ, так два стояки ж?..
Досить. Читач, певне, 

здогадався, про що мова. 
Про державну копійку, 
копійку трудівника, до 
якої ще у декого сверб
лять руки. Нам часом не
зручно таких присороми
ти. Адже дрібниця. Ко
пійка. Проте...

Якщо замість ковбаси 
відпущено, наприклад, 
п’ять кілограмів паперу, 
то це у середньому 12 
карбованців 50 копійок 
з кишені покупця.

Якщо взято гроші за де
сять квитків до Мар янів- 
ки з обласного центру і 
не дати квитків — то це 6 
карбованців 50 копійок І 
за один рейс з державної 
каси до кишені водія!..

Можна полічити і все 
інше, користуючись про- £ 
грамою з математики для-^ 
школярів першого-друго- 
го класів.

Симпатичні дівчата з 
гастроному, «реаліст»-так- 
сист, «добряга»-водій зна- Н 
ють іншу математику, та й | 
вислів древнього теорети- І 
ка пам’ятають, який гово- НІ 
рив: «Дайте мені точку Й5 
опори у Всесвіті, і я під- 11) 
важу Землю».

Тільки для них він со- | 
лодко звучить дещо пе- І 
рефразованим: «Дайте
вчепитись за копійку. І я І 
сяду на «Жигулі». І це то- | 
му, що нам іноді, повто- Б 
рюємо, незручно присо- й 
ромити сутяжника. Адже 
дрібниця — копійка. І 
нам « не для «отчота».

В. ЮНГА.
м. Кіровоград.

Художній фільм. «Російський 
ліс». Перша серія. (К). 23.10 
— Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 17 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. «Морська свердлови
на». (К). і 1-35 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 10 
класу. «Електромагнітні ко
ливання». (К). 12.05 — Літера
турна передача. (К). 13.05 —
Худ. фільм. «Російський ліс». 
Перша серія. (К). 14.30 — Слі
пає Володимир Тимохін. (К). 
15.50 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 16.15 — 
«Життя бджолиної сім’ї*. На
уково-популярна передача. 
(М). 10.35 — Всесоюзне зма
гання тваринників. «У тих, що 
йдуть попереду». 17.00 — Лі
тературно-мистецький альма
нах. «Гроно». (Ужгород). 
(Львів). 17.30 — Республікан
ська фізико-матсматичва шко
ла. (К). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Країні рапортує Ес
тонська PCP. (М). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті».

(К). 19.30 — В ім'я миру. (К). 
19.50 — Кол. телебач. 1. О. 
Гончаров. «Звичайна історія». 
ФІльм-спектакль. (М). 21.00 —• 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Продовження фільму-сиектак- 
ліо І. О. Гончарова «Звичайна 
історія». (М). 23.45 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.35 — 
Англійська буржуазна рево
люція. НавчаЬьпп передача з 
історії. (М). 17.00 — Навчаль
на передача з літератури. 
(М). 17.30 — Для школярів.
«Вогнище». (М). 18.00 —
ФіЛЬМ-КОНЦСрТ. (К). 18.30 —!
Для дітей. Телефільм. «Ні* 
чий». (К). 19.110 — Коннерт
Державного російського ака
демічного народного хору іме* 
ні П’ятннцького. (М). 19.-ріяи-* 
«Екран молодил». (К). 20.ЛР 
«Па добраніч, діти!». (КУ. 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.31) — «Російський ліс». Худ. 
фільм. 2 серія. (К). 22.50 —■
сільськогосподарський тнж* 
день. (К). 23.05 — Вечірні ио* 
вини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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