
Українському республіканському 
комітетові захисту миру

Центральний Комітет Комуністичної партії України 
сердечно поздоровляє Український республіканський 
комітет захисту миру, громадськість республіки Із 
знаменною датою — 25-річчям з дня заснування ко
мітету.

Вірні ленінським заповітам, КПРС і Радянська дер
жава завжди виявляли і виявляють безустанне піклу
вання про зміцнення миру і міжнародної безпеки. Ра
зом з братніми країнами соціалістичної співдружності, 
з усіма миролюбними силами планети Радянський 
Союз добився оздоровлення міжнародної обстановки, 
широкого визнання принципу мирного співіснування 
держав з різним соціальним ладом.

Послідовна й активна миролюбна зовнішньополітич
на діяльність Центрального Комітету КПРС, Політбюро 
ЦК на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС това
ришем Л. І. Брежнєвим, прийнята XXV з'їздом партії 
програма дальшої боротьби за мир і міжнародне спів
робітництво, за свободу і незалежність народів діста
ли одностайне схвалення і підтримку всіх радянських 
людей, всього прогресивного людства.

Досягнення сил миру і прогресу в боротьбі за по
глиблення розрядки міжнародної напруженості викли
кають опір реакційних і мілітаристських кіл, які висту
пають за повернення до часів «холодної війни» і по
силення гонки озброєнь. У цих умовах потрібні даль
ше згуртування і єдність дій усіх миролюбних Сил.

Український республіканський комітет захисту миру 
веде велику і плодотворну роботу по пропаганді ідей 
миру і дружби між народами, бере активну участь у 
русі радянської громадськості за зміцнення загально
го миру і міжнародної безпеки, за матеріалізацію 
розрядки, надання їй необоротного характеру. Трудя
щі Радянської України разом з усім радянським наро
дом твердо і рішуче виступають за припинення гонки 
озброєнь, за роззброєння. Все доросле населення 
республіки поставило підписи під новою Стокгольм
ською відозвою. Виховані на принципах пролетарсько
го інтернаціоналізму, радянські люди постійно вияв
ляють почуття солідарності з патріотичними силами 
країн, які стали жертвами імперіалістичної агресії і 
фашистського терору, з народами, ще борються про
ти імперіалізму, неоколоніалізму 1 расизму.

Центральний Комітет Комуністичної партії України 
висловлює тверду впевненість, що Український рес
публіканський комітет захисту миру, його актив, гро
мадськість республіки і далі вноситимуть гідний вклад 
у боротьбу за торжество великих ідеалів миру і со
ціального прогресу.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ.

МІШ76 ГЕКТАРИ 
І РИТМ

Іще кілька місяців тому лан 
усміхався сонцю жовтими квітка
ми. Нині, схиливши потемнілі від 
дощів голови, соняхи покірно зу
стрічають комбайни. Організовано 
почали збирання молоді механіза
тори першої тракторної бригади 
колгоспу імені Карла Маркса Пет- 
рівського району.

На косовиці зайняті три комбай
ни. Механізатори зобов'язалися зі
брати соняшник з 380-гектарного

І підбарабанням, 
щоб не подрібню
вати насіння.

Врахував, що 
збирати соняшник 
нинішньої осені 
особливо складно, 
і молодий комбай
нер Микола Пи- 
роган. Щоб не 
допустити втрат і

поля за десять робочих днів. Упев
нено тримає в руках кермо своєї 
машини Олекса Катрущенко. І він, 
І його помічник Анатолій Кущ ре
тельно підготували агрегат. Почак
лували комсомольці біля молотиль
ного барабана, поки не'встановили 
найменшу кількість його обертів, 
оптимальні зазори між барабаном

пошкодження насіння, Микола пе
реобладнав у своїй «Ниві» меха
нізм регулювання обертів І шківи 
молотильного барабана та конт- 
привода.

Л. КРАВЕЦЬ.

Добре працюють усі агрегати, 
швидкість — не більше п'яти кіло
метрів на годину. Та погода ква-
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Указ Президії Верховної Ради 
Української PCP

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ МИРУ

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP

За активну участь у боротьбі радянської громадськос
ті за мир, міжнародну безпеку і співробітництво та в 
зв’язку з 25-річчям з дня заснування нагородити Укра
їнський республіканський комітет захисту миру Почес
ною Грамотою Президії Верховної Ради Української 
PCP.

Голова Президії Верховної Ради Української PCP
О. ВАТЧЕИКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP
Я. КОЛОТУХА.

м. Київ, 8 жовтня 1976 року.

Н а ф о т о:
. Десятий рейс із поля на тік водія антомашини ком
сомольця Миколи В И БРИКА.

Збирання почали груповим методом (внизу).
Ще одна похвала від наставника. Комбайнер Василь 

Васильович БІГУН і його юний помічник Володимир 
ЛАВЕЦЬКИИ (зліва).

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

пить. Тому молоді механізатори 
економлять і на відпочинку: при 
денній нормі 11 гектарів скошують 
по 14—15 гектарів соняшнику. При
клад молодих хліборобів насліду
ють інші механізатори господарства.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ/

ВІВТОРОК, 12 жовтня 1976 року • ціна 2 ноги

— Не клеїться у 
нас із графіком,— 
сказав перший 
секретар Добро- 
величківськ ого 
райкому комсомо
лу Микола Пані
ко, коли мова за
йшла про обмін

ОБМІН І 
комсомол ьєькиї 
документів

ГОЛОВНЕ-
ПОЧАТИ?комсомольсь К И X 

документів. — Пе
реробляємо його 
чи не вдесяте. За-
важають сільсько- • 1 -----
господарські кам- П
папії. То жнива, то посівна... Керівники колгоспів не || 
відпускають людей фотографуватися.

З обміном у районній комсомольській організації І 
справді негаразд. І не тільки в чисто технічному пла- II 
ні. Погана робота фотографів — то півбіди Тут інше. ||

Спершу райком практикував як важливу форму II 
проведення обміну зустрічі з ветеранами війни і пра- || 
ці. Проходили вони цікаво, вносили урочистість, під- || 
несеність. залишали глибокий слід у пам’яті. А по- її 
тім... Потім про них чи то забули, чи то вирішили не II 
брати зайвих турбот на плечі. І ветеранів більше їм? І 
запрошували. Головне — добрий початок. А то буде II 
далі — піхто не подумав.

Книгу співбесід. V яку записували всі побажання і II 
критичні зауваження спілчан, теж вели бездоганно. II 
До певного часу Останні записи датовані двадцять || 
першим числом жовтня минулого року. Дивини факт и 
М. Паніко пояснив, не вагаючись:

— Пропозицій немає Якісь пасивні стали камсо- І 
мольні, пройшов той запал, шо був па початку обмі- II 
ну. Не записувати ж одне і те «• - Зауважень до ко- І 
мітету нема». Але співбесіди проводимо обов’язково. І

Яка.ж тоді від них. співбесід користь, коли перед І 
очима працівників апарату райкому і членів бюро І 
проходять СОТНІ комсомольців зі своїми проблемами. І 
тривогами? Одна справа — перевірній знання Стяту- і 
ту ВЛКСМ, вручити повий квиток і поздоровити, їй- І 
шз — поцікавитись. ШО ТІ-пб.е М-ПОДУ ЛЮДИНУ, би- і 
кликати її на відвертість До обміну включилися І 
слабкі комсомольські організації. . яких нерлзв’яза- І 
них питань б'.лып, ніж дгушть і про це райкомівні І 
добре знають.

Спілчанам колгоспу імені XXII з’їзду КПРС вила- І 
ла честь першими одержати квитки нового зразка. І 
Члени комсомольської організації залишили в кинзі 
чимало зауважень. Трактористи Микола Могильний і 
Віталій Мельник звернули увагу па випадки пору
шиш, внутріспілкової дисципліни, доярку Марію Ма
кар стурбував стан приміщення дитячого садка Ко
жен запис — тривожний сигнал Чим допоміг райком 
мол о і и м к олгсспиик а м?

— Конкретно нічим. Обмежувались настановами.— 
повідомив секретар комсомольської організації Ми
кола Чабанов. — А взагалі — заворг Іван Ткаченко 
часто б- взє V нас. Цікавиться, як і чуть справи А 
так... Ну чим нам можна допомогти? Пепел початком 
обміну допоміг провести Ленінський урок «Ти на 
почвиг кличеш, комсомольський квиток».

Цікаво, чч знали працівники райкому комсомолу, 
шо Анатолій Репетеп. котрий негідно поводився в 
сім’ї, пиячив, отримав ПОВНИ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КВИТОК? 
Правда, після того як він учинив бешкет у районно
му центрі і його ’ затримали народні дрмжппннги. 
йому оголосили догану із занесенням до облікової 
картки.

— Зараз виправляється хлопець, — сказав М. Ча- 
блнрв. — Думаю. стягнення незабаром знімемо.

У колгоспі імені Котовського дівчина, котра вико
нує обов’язки секретаря комсомольської опгапічяпП. 
пішла V вілп'’стку саме толі, коли організація вступи
ла в обмін. Перший ср’гпєтяр райкому лише сумно < 
констатував цей Факт Мовляв, почекаємо звітно-ви
борних зборів, може, комсомольці оберуть нового ва
тажка ..

Чи не найбільше турбує спілчан стан культурно- 
масової роботи, особливо в районному центрі. Тут 
пропонували обладнати танцювальний майданчик, 
аби було де цікаво проводити вільний час. Ра її домів
ці пішли назустріч, організували кілька суботннків 
Є танцмайданчик. Та на цьому все и затихло, бо пра
цівники районного Будинку культури, музиканти не 
вельми тішать юнаків і дівчат Добровеїлнчківки своєю 
присутністю.

— А крім того, їм треба частіше оновляти репер
туар. — Цс думка секретаря комсомольської органі
зації районного об’єднання «Сільгосптехніка» Мико
ли Мірошниченка. — Якщо гратимуть одне і те ж. то 
бажаючих піти на тонні ставатиме все менше.

Куди ж подітися молоді? Дехто не вбачає в ньому 
великої проблеми. Коли я повертався після невдалих 
відвідин Будинку культури (невдалих, бо двері ви
явились зачиненими), то почув таку розмову:

— Вип’ємо?
(Закінчення на 2-й стор.)*



I

2 стор „Молодий комунар“

МОЛОДІ
ПРО ПРАВО

(Закінчення. ГІоч. на 1-й crop.).

— Ну, звичайно. Швидше збирай гроші, бо сьогодні 
видають зарплату, в гастрономі велика черга.

І юнаки, котрим і по вісімнадцять не можна було 
дати, почали квапливо ритися в кишенях.

Після пляшки-другої багатьох тягне па «подвиги». 
Бешкет у центрі селища — не рідкість. А Будинок 
культури дивиться на перехожих темними вікнами. 
Працюють в ньому комсомольці, забезпечений він 
музичними інструментами, реквізитом, одначе в се
лищі нудно, нема куди подіти себе увечері молодим 
добровеличківцям.

Цікаво проходили «вогники» в об’єднанні «Сіль
госптехніка».

— Тепер «вогників» не буде доти, поки керівництво 
не виділить коштів для придбання музичних інстру
ментів, — сказав секретар комітету комсомолу М. Мі
рошниченко. — Скільки ж можна обіцяти?

Чому б пе провести кілька суботпиків і на зароб
лені гроші не придбати інструменти, коли вже началь
ство таке неприступне? Райкомівці ж мовчать, хоч 
допомогти Миколі в цій справі могли б.

Обмін, що має па меті підвищити Соковитість ком
сомольських організацій, піднести громадську актив
ність спілчан, закінчується в авральному порядку. 
Красномовний і такий факт: комсомольська організа
ція району за період проведення обміну кількісно не 
зросла. Що ж, коментарів він не потребує.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

Бюро обласного комі
тету комсомолу разом з 
обласною організацією то
вариства «Знання», відді
лом юстиції облвиконко
му, обласним управлінням 
внутрішніх справ, облас
ною прокуратурою ухва
лили постанову про про
ведення в містах і селах 
області двомісячника пра
вової пропаганди серед 
комсомольців і молоді. 
Планується організація 
диспутів, бесід, усних жур
налів, кінолекторіїв, те
матичних вечорів з пра
вової тематики. Обласний 
комітет комсомолу та 
організація товариства 
«Знання» створили лек
торські групи.

Особливого значення 
двомісячникові мають на
дати комітети комсомолу 
міст Кіровограда, 
сандрії, 
Долинського, 
ківського, 
ського, 
районів.

Олек-
Світлозодська, 

Новгород- 
Новоукраїн- 

Гайворонського

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

МОВІ мирні ініціативи 
■ ■ СРСР перебувають у ці 
дні в центрі уваги XXXI 
сесії Генеральної Асамб
леї ООН, зустрічають 
схвалення і підтримку ши
рокої міжнародної гро
мадськості. Як відомо, не
забаром після відкриття 
сесії наша країна внесла 
на її розгляд два важли
вих документи, які сто
суються найпекучіших 
проблем сучасності — га
рантування миру і безпе
ки народів. Це — проект 
всесвітнього договору про 
незастосування сили в 
міжнародних відносинах і 
меморандум _у питаннях 
припинення гонки озбро
єнь і 
того, 
мент 
леї 
розповсюдити заяву 
дянського уряду про пе
ребудову міжнародних 
економічних відносин.

XXXI сесія Генеральної 
Асамблеї вже прийняла 

.рішення включити до сво
го порядку денного пи
тання «Про 
всесвітнього 
про незастосування сили 
в міжнародних відноси
нах».

Пропозиція про укла
дення такого договору 
прозвучала ще з трибуни 
XXV з'їзду КПРС. Суть 
його полягає в тому, щоб 
принцип відмови від за
стосування сили зробити

роззброєння. Крім 
як офіційний доку- 
Генеральної Асамб- 
ООН пропонується 

Ра-

денного
» укладення 

договору

С1СА.РГ
НЕМАЄ
ІПІ РОДАВЦЕВІ, як нікому 
1 “ іншому, на роботі до
водиться мати справу з 
різними людьми. Той при
ходить до магазину весе
лим, інший — похмурим, 
один після роботи забігає 
сюди, бо йому треба, ін
ший заходить просто так. 
Наші ж продавці прагнуть 
знайти підхід до кожного.

У секції дитячих ігра
шок працює комсомоль
сько-молодіжна бригада, 
її очолює наставниця мо
лоді, ударниця дев’ятої 
п’ятирічки Людмила Ва
силівна Дяченко. У брига
ді — тринадцять молодих 
спеціалісток, що закінчи
ли технікум радянської 
торгівлі чи торговельне 
училище. Дівчата пра
цюють злагоджено, чітко.

А втім, відвідувачі секції 
не завжди помічають те, 
адже з око переважно 
впадають порушення, а 
не норма. Але кожен до
рослий погодиться, що в 
«Дитячій іграшці» він не 
марнує часу. Злагоджена 
робота продавців, вчасна 
викладка товарів на поли
ці та економія часу покуп
ців відіграли значну роль 
в успіхах бригади. За де
в’ять місяців першого ро
ку десятої п’ятирічки 
план товарообороту ко
лектив секції виконав на 
108,9 процента при висо
кій культурі обслугову
вання.

Я недаремно означила: 
дорослий покупець. Діти, 
які з татами і мамами, або, 
й самі приходять до ма-

газину, в цій секції часу 
не економлять. Адже «Ди
тяча іграшка» — улюбле
не місце для дітвори. 
Привітно зустрічають ма
люків Надія Каганець, 
Тетяна Норенко, Люба 
Костенко, Раїса Казакова 
та інші члени бригади. Во
ни знають, що правильно 
вибрані іграшки 
ють на виховання 
ніх членів нашого 
ствз.

Комсомольці і 
секції працюють під деві
зом «Товарам широкого 
вжитку — комсомольську 
гарантію якості від верста
та до покупця!» Про те, 
що дівчата зі своєю робо
тою справляються, свід
чить книга скарг і пропо
зицій, до якої записано 
лише одні подяки.

Н. СКЛЯНИЧЕНКО, 
секретар 
зації 
універмагу 
град».
Па фото:

бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади секції «Ди
тяча іграшка» Л. В. ДЯЧЕН
КО зі своїми вихованками.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

вплива- 
майбут- 
суспіль-

молодь

парторгані- 
центрального 

«Кірово-

наставниця,

і І (£) ВІСТІ З БІБЛІОТЕК

ТРИСТА 
ТВОЇХ ДРУЗІВ

Про однолітків з дале
ких воєнних років ви до
відаєтесь, прочитавши 
збірку оповідань «Червоні 
маки». Ви й раніше чули 
ці імена — Зіва Портно
ва, Марат І\азей, Георгій 
Антоненко, Алекса Дави
дович. «Вони були сипа- 

V-

ми і дочками різних кра
їн: Радянського Союзу, 
Болгарії, Польщі, Чехо- 
словаччинп, Югославії. Ко
жен мав свої мрії і споді
вання. Та почалася війна, 
і вони стали на захист 
рідного краю», — так го
ворить про цю книгу Ге
рой Радянського Союзу 
доктор історичних наук 
В. І. Клоков.

З героями пової книги «На 
суші і па морі» ви переживе
те захоплюючі пригоди. Змо
жете навіть стати учасниками 
цілком реальної подорожі, 
яка нічим пе поступається

ознайомили 
лише з 

книгами.

ЮНОГО 
кількома 
А їх об- 
для ді- 

Гайдара

перед фантастичними мапдра-: 
ми.

Ми
читача 
новими
ласпа бібліотека 
тей імені А. П. 
одержала у вересні близь
ко трьохсот! Може, серед 
них хтось відшукає свою 
улюблену?..

В. ШИПІЛОВА, 
головний бібліограф 
обласної бібліотеки 
для дітей імені А. П. 
Гайдара.

й і 
про 
родних економічних

СУЧАСНОСТІ

(ТАРС).

ФРН з її сусідами як 
Сході.
Т. КУДРЯВЦЕВА.

В. СЄРОВ. 
(ТАРС).

мирі, а в нагнітанні 
тільки в обстановці 
антикомуністичного 
процвітати. Це вій- 
комплекс, альянс

___ £2 жовтня 1&76 posy

міжнародного 
позбавляючи

законом 
життя, не 
водночас народи їх закон
ного права на відсіч агре
сії або ліквідацію її на
слідків. Укладення все
світнього договору сприя
ло б оздоровленню між
народної 
створило б

обстановки, 
сприятливіші 

умови для приборкання 
гонки озброєнь, в яку втя
гують світ агресивні імпе-
ріалістичні кола. 

Слід сказати, 
програма дій у

що чітка 
питаннях

народів землі. З одного 
боку, це сприяло б змен
шенню воєнної небезпеки 
і просуванню до заповіт
ної мети — виключити 
війну з життя людства. З 
другого боку, це дало б 
змогу вивільнити вели
чезні матеріальні засоби і 
направити їх на розв'я
зання життєво важливих, 
суто мирних завдань у

ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАВДАННЯ

припинення гонки озбро
єнь і роззброєння намі
чена в другому докумен
ті, запропонованому Ра
дянським Союзом увазі 
Генеральної Асамблеї. В 
меморандумі з цих пи
тань розглядається цілий 
комплекс конкретних за
ходів, зв’язаних, зокрема, 
з необхідністю припинен
ня гонки ядерних озбро
єнь, забороні і знищення 
хімічної зброї, з необхід
ністю поставити під забо
рону створення нових ви
дів зброї' масового зни
щення.

Втілення 
радянських 
відповідає 
сущним

в життя цих 
пропозицій 

найбільш на- 
інтєресам усіх

справі забезпечення насе
лення землі продоволь
ством, у галузі охорони 
здоров’я, освіти, енерге
тики і т. д.

Ту ж мету ставлять собі 
радянські пропозиції 

» перебудову міжна- 
■ і від

носин — їх здійснення да
ло б можливість зробити 
ці відносини більш спра
ведливими, а значить, по
служило б також вкладом 
у поглиблення процесу 
розрядки, яка, за словами 
Л. І. Брежнєва, «необхід
на всім країнам, які бе
руть участь у нормально
му міжнародному спіл
куванні».

ФРН: уроки виборів
Більшість виборців Федеративної Рес

публіки Німеччини вислозилася за про
довження співробітництва соціал-демо
кратів і вільних демократів у рамках 
урядової коаліції — такий головний під
сумок виборів до найвищого законодав
чого органу країни 
досягли мети, поставленої на 
рах», — заявив федеральний і 
ФРН Гельмут Шмідт, який, 
очолить і новий коаліційний 
представників СДПН і ВДП.

Основна маса населення Федератив
ної Республіки підтримує реалістичний 
курс зовнішньої політики цих партій, 
спрямований на розвиток взаємовигід
них добросусідських відносин з соціа
лістичними країнами Європи, підтримує 
основний лозунг, під яким вони вели 
передвиборну кампанію: «Голосуйте за 
мир!» У цьому, мабуть, найважливіший 
урок виборів, які відбулись на Рейні.

Мир потрібен усім простим людям: 
робітникам, щоб мирно працювати, мо
лоді, щоб учитися, матерям, щоб спо
кійно виховувати дітей. Мирне співро
бітництво особливо необхідне Заходові 
тепер, коли в країнах капіталу лютує 
економічна криза. Порівняйте дві циф
ри, взяті з західнонімецької статистики: 
900 тисяч безробітних і 400 тисяч робіт
ників, зайнятих тепер на виконанні за
мовлень соціалістичних країн. Це зна
чить, що коли б не було економічного 
співробітництва з соціалістичними краї
нами, то кількість безробітних у ФРН 
зросла б майже в півтора раза.

бундестагу. «Ми 
і вибо- 
канцлер 

очевидно, 
уряд з

Є у ФРН лише одна, невелика чисель
ністю, але досить впливова група, яка 
заінтересована не в 
напруженості, бо 
«холодної війни» і 
психозу вона може 
ськово-промисловий 
фабрикантів зброї і генералів бунде
сверу. Ставленик цього комплексу, ва
тажок ультраправих Франц-Йозеф 
Штраус хотів на виборах знову випро
бувати долю: разом із своїми прибічни
ками він розвинув гарячкову активність, 
намагаючись позбавити нинішню коалі
цію більшості в бундестагу і повернути 
владу буржуазно-консервативному бло
кові ХДС—ХСС.

З допомогою демагогічних обвинува
чень («соціал-демократи винні в ниніш
ніх економічних труднощах», «вони 
не вміють управляти країною» і т. ін.) 
Штраусу вдалося дещо ослабити пози
ції правлячих партій в бундестагу. Але 
поставленої мети вони досягти не 
змогли.

Успіх правлячої коаліції на виборах, 
які відбулися, — це не тільки важлива 
віха в політичному житті ФРН. Він має 
загальноєвропейське значення — наро
ди інших країн Європи чекаютэ, що пе
ремога СДПН і ВДП покладе початок 
новому етапові мирного взаємовигідно
го співробітництва 
на Заході, так і на

У відповідності з дору
ченням ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР Міністер
ство фінансів СРСР і 
Держбанк СРСР встанови
ли, що тираж погашення 
облігацій другої держав
ної позики відбудови і

розвитку народного гос
подарства СРСР, випуще
ної в 1947 році, відбуде
ться з Москві 15—16 
жовтня 1976 року. В тира
жі буде погашено обліга
цій на суму 800 млн. кар
бованців. Офіційна табли-

НА САМОТІ 
З КНИГОЮ

Цей світлий двоповер
ховий будинок на вулиці 
Декабристів знає чи не ко
жен житель обласного 
центру. Сюди йдуть _£юди 
різного віку, різних про
фесій: робітники, студен
ти, інженерно-технічні пра- 

. півники, пенсіонери...
Хочеться сказати вдячне 

слово співробітникам об
ласної бібліотеки імені

II. К. Крупської за турбо
ту про студентів-заочнн- 
ків. Ось над книгою схи
лився А. Тараненко. По
руч нього — В. Іванов. 
Завідуюча читальним за
лом Алла Федорівна Жу- 
равльова завжди пропо
нує їм нові книги і підруч
ники, котрі протягом ро
ку надійшли з централь
них бібліотек республіки. 
З теплотою відзиваються 
читачі про бібліотекарів 
І. Фінтіктікову, К. Вов
ченко.

ця тиражу погашення бу
де опублікована з цент
ральних газетах 31 жовт- 
ня 1976 року, а оплата об-'**' 
лігацій, що вийшли в ти
раж погашення, почнеться 
з 1 листопада 1976 року.

(ТАРС). ’

Вважаю, що не пожал
кує той, хто викроїть час 
зайти до бібліотеки, йому 
обов’язково допоможуть 
«відкрити.» хорошу книж
ку, побути з нею на са- • 
моті.

А. ШЕВЧЕНКО, 
заступник пропаган
диста школи основ 
марксизму - ленінізму 
Кіровоградського ви
робничого об'єднання 
хлібопекарської про
мисловості.
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В МІСТІ - КІНОФЕСТИВАЛЬ 
«ЗДРАСТУЙ, 
ШКОЛО!»

Утворивши слова «кінець філь
му», розбіглись екраном різноко
льорові літери. В залі спалахнуло 
світло. Та не застукотіли нетер
пляче крісла, не стовпились у 
проходах глядачі, намагаючись 
швидше потрапити до дверей. Ні
хто не поспішав залишити зал кі
нотеатру. І тільки тиша зникла.

Увібравши снагу і чарівність землі тополину 
До побачення, поте, — мін отчий поріг, ’ 
Перша пристань, у світ від якої я лину!

Ці рядки, якими відкриває нову збірку 
поезій Леонід Тендюк, сприймаєш як за
прошення до подорои<і. Адже читач уже 

Що книги цього автора, як 
поетичні, так і прозові, — це своєрідні що
денники морських і сухопутних мандрів, 
написані щиро, з великим бажанням озна
йомити нас із найцікавішими враженнями, 
показати, яке це щастя — пізнання нового, 
незвіданого.

Як і в попередній збірці - «Берег МОЄЇ землі» 
<К.. «Радянський иисьменньк». 197!), ,П Тендюк 
продовжує розвивати у своїй поезії багатогранну 
тему любові до рідної Вітчизни Людині зігрітій 
цією любов'ю, не страшні ані шторми, ані жит
тєві знегоди; «Я нездоланний, бо силу дає Бать- 
&?і - УГЗСРДЖ>7 поет в одному з віршів. 
Вірність і відданість берегам радянської землі 
пронизують більшість Віршів першої частини 
збірки вони присвячені величній *стихії моря 
- другому лому степовика. Ці почуті я поет вва
жає найвищим виміром людського щастя:

І щастя більшого душі не треба — 
В далекім плаванні, в краю чужому 
Вітчизни рідної безсмертний промінь 
Хай наді мною не гасне в небі!

Патріотам-матросам, учасникам Цусім- 
ськоі битви, похованим під чужим небом 
Японії, та Героям Радянського Союзу — 
розвідникові Ріхарду Зорге і поетові Мусі 
Джалілю — присвячує Л. Тендюк кращі 
вірші нової збірки.

Другій частині збірки умовно можна дати 
однойменну назву з віршем «До те'бе, поле, 
знову я вернувся!» Не тільки втому від 
морських доріг, тугу за милим берегом, а й 
безмірну любов і ніжність приніс поет у да
рунок степу, отчому дому, людям, серед 
яких виріс.

звик до того,

МЕРЕЖИВОМ
ДАЛЬНІХ
ДОРІГ
ТВОРИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

( забуває серце в тому
й полинну гіркоту журби, >
Коли вертаєшся додому
Іііслг. далекої плавби...

А дім поета — то багата роботящими 
людьми і рясними врожаями степова нива

Гімном їй з глибини вдячного серця пое
та линуть рядки:

Виколисує нива добро —
З неї наша і зав'язь, і цвіт
І дорога на ракетодром,
І натхненної думки політ.

На жаль, окремим віршам нової збірки 
бракує того темпераменту, тих емоцій і по
чуттів, які з більшою силою діють на чита
ча в попередній збірці «Берег моєї землі».

Вічний пошук нового, творчий неспокій 
— це поетичне кредо висловлює Леонід 
Тендюк у віршах «... У вічний бій!», «Леген
да про Конго», «Щоб дух поезії не вчах». 
Щоб дух поезії справді «не вчах». хочеть
ся побажати поетові різноманітної темати
ки у власній та перекладацькій творчості, 
дальшого втілення нових поетичних форм, 
постійного утвердження індивідуального 
стилю.

А. КОРІНЬ.

Євген ЖЕЛЄЗНЯК0В

СЕРПНЕВА
ПАСТЕЛЬ
Крижень крилами тугими 
Розтина серпневе небо 
Над притихлим плесом ставу. 
Аж палають помідори 
На вгородах у долині — 
Це вже осінь порядкує, 
Позінь бабиного літа 
Переповнює серця нам 
Тихим смутком невагомим, 
Що, мов осінь над рікою, 
І прозорий, і тривожний... 
Скоро, земле, ти спочинеш 
Від гурбої своїх щоденних. 
Одягнувшися у біле, 
Наче юна наречена, 
Та зачнеш з теплом весняним 
Щедрість нив, родючість саду... 
Рідна земле! Будь багата! 
Я трудом тебе звеличу. 
Рідна земле! Найдорожчі 
Смуток твій, твої щедроти. 
Ними знову причащаюсь 
І, теплом твоїм зігрітий, 
Переллю ЇХ 8 серця пісню.

— А мені здається, що герой 
фільму вчинив неправильно!

— Ні, неправда! Його просто 
не зрозуміли. Адже він хотів...

Тим-то не розходяться глядачі: фільм 
продовжує жити, тільки не на екрані, 

№аоцнх розмовах, судженнях, звірян- 
«Чи правильно? А як би я на 

лого місці?»
Картину, про яку ми розповіли, мож

на було бачити п багатьох кінотеатрах, 
де йшли фільми кінофестивалю «Здрас
туй. школо!» Ним кінофікагорп міст 
і сіл республіки щороку відзначають 
початок навчального року. Нещодавно 
закінчився фестиваль і у нас на Кіро- 
воградщині.

Обласне управління кінофікації ра
зом з об іасиим відділом народної ос
віти та обкомом комсомолу під час фес
тивалю’ провело тематичний кіпопока.: 
«Беремо < іТЬмунісіів приклад». «Мо
ральнії:! ідеал — учитель», «Під чер
воним прапором Кибальчнша».

Затамувавши подих, слухали 
школярі розповіді про виникнен
ня Всесоюзної піонерської орга
нізації, про героїчні вчинки кому
ністів і юних ленінців, натхненні 
слова про наставників дітвори — 
вчителів, їхню благородну профе
сію. 1 кожна розповідь підкріплю
валась кінофільмами.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного управлін
ня кінофікації.

ПУЧОК КОЛЮЧОК
ВИТЯГНЕМ!

У Коней — лихо.
Лихо і журба,

Бо в яму раптом
вскочила гарба. 

Силкуються.
аж падають із ніг...
— Та витягнем! —

висвистує Батіг.

КРАЩЕ ОДИНИЦЯ

— Ти, дивлюсь, не вчив уроків... — 
Вчитель каже Гришо, —
Я не знаю, що вже ставить:
Двійку? Одиницю?..

— Одиницю^ ставте краще! — 
Гриць гукає щиро.
І подумав: «З .неї легко 
Робиться чотири».

Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград

КУТОЧОК В БУДИНКУ ЄСІ ІІІІІИХ У СЕЛІ 
КОІ1СТЛНТ1ІІЮВО РЯЗАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. П'А 
ПЕРЕДНЬОМУ ПЛАНІ !ТІЛ. ЗА ЯКИМ ПОЕТ 
ПИСАВ СВОЇ ТВОРІ!

Фото О. БОР МОТОР. А. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ГАСТРОЛЕР З КУРКОЮ дочкою

• ГУМОРЕСКА
ПАСЯ Квач знову приніс заяву 
® пальникові.

— Не можу я у вас триматися, 
тикуете, періщите доганами. А

своєму на-

Щодня крн- 
„------------- - я людина

творча — мені потрібен спокій. Хай сьогодні 
я нічого не зробив, зате через місяць міг би 
порадувати вас, бо я звик обшліфовувати 
думки. В моїй голові вже є концерт на три 
відділення. Та ви не вірите.

Директор Будинку культури підппсаз зая
ву на звільнення за власним бажанням.

І ось уже Вася Квач думає, де 0 це йому 
влаштуватися художнім керівником з іншому 
місці. Та всюди відмовляють.

Довелось іше раз іти до родича, який мав 
поважних знайомих. Родич гнівався:

— Ти знову мене підвів. Як же це можна 
£РШЄЛЯТИСЯ цілими тижнями?

-.т.- все одно подзвонив приятелеві: _
— Візьми на роботу племінника. Великий 

талант Має свій почерк.
і до Васі:
—А ти молі гляди, старайся. Якщо хочеш 

випити — не заводь компанії. Треба так. 
ш«б ніхто не бачив.

На новому місці Вася взявся за діло з пер
шого дня. Зібравши на репетицію хор. роз- 
лаз співакам репертуарні збірники і нака
зав:

— Заучуйте слова і свої партії. А я йду 
Домовлятися, щоб зам пошили костюми. В 
середу прийдете знову — староста хору пере- 
В'рит:, ваш рівень.

Сказав — і хутко на автовокзал. Бо Вася 
май іще один колектив у приміському селі, 
про який навіть не знав його родич. Там він 
готував до свята хор-ланку. Одначе репети- 
Ц!| тут проводив трохи по-іншому.

— Значить, так, тітоньки Візьмемо для по
чатку «у городі верба рясна», фпіваемо у 
•тва голоси. Одні йдуть верхом, інші — ии- 
■‘Дм. і стежте за диханням. Коли візьмете 
Фортгсімум — тягніть на всю витяжку і як- 
паядопше,,. Другим номером нашої програми 
°> іе ПІСНЯ -Ой не ходи, Грицю»...

с-зі Ваги затримався три дні. Бо у лан- 
«■ГА851- : ’ видан.пгь, є донька, котра вчиться 

на балалайці. То Вася взявся їй допо- 
I »?ГТІ1 не такни уже й веляхий «оклад» —' 
І Рвіиець та безплатні харчі. Преміальних з

батьків не брав. Бо чекав, що матиме Тх від 
дівчини.

— Люби мене, як я тебе. То й ненецький 
перепляс, може, втнеш.

— А хіба ненці грають на балалайках?
— Можуть. І т” зможеш. Я постараюсь.
Повертаючись із села, Вася зустрів на ав

тостанції троюрідного дядька. Той радісно 
привітав хлопця і був у захопленні, дізнав
шись. .що його племінних вибився в люди.

— Якщо ти не зайнятий, то гайда до мене. 
Мій город тягнеться до ставка. Порибалимо.

— Добре, я згоден. Тільки я не вмію риба
лити. '*

— Та де діло просте. Головне — гарненько 
примоститись на травичці. А тоді — наука 
проста: налив і випив, випив і налив. А рибка 
клюватиме сама.

У Будинок культури Вася Квач приїхав 
через тиждень. Сів за стіл і схилив голову. А 
вона ось-ось репне —• бо в ній аж гуде від 
посиденьок над річкою за дядьковим зразком.

А тут і директор: . и
— ІЦо трапилось, товаришу • Квач? Ви чо

гось зажурені...
У Васі па очах сльози.
— Бабка вмерла. Рідна бабуня, яка мене 

вигодувала, виколисала...
Суворий погляд директора відразу перело

мився.
— Так, так. Це горе. Співчуваю...
Через кілька хвилин про сумну новину зна

ли всі працівники Будинку культури. Баяніст 
Володя Бень випустив спеціальний номер 
стіннівки: «Колектив нашого закладу ви
словлює жаль Квачу В. К. з приводу тяжкої 
втрати — смерті його любимої бабки». А го
лова правління каси взаємодопомоги піднесла 
Васі жовтий конвертик:

— Цс вам від співчуваючих. Бо ви ж роз
тратились на похороні.

— Та не треба, Гафіе Кирилівно. Я вже 
якось переб'юся. — бубонить збентежений 
Квач. — Все одно бабки не вернеш із того 
світу.І знову опустив голову...

Репетиції того тижня директор відмінив, оО 
ч художнього керівника траур.

Вася тим часом випорожнив жовтня кон
вертик. А пк не залишилося навіть на суп-

харчо, подався и село розучувати з 
ланкової ненецький танець.

І коли відбулася прем'єра, батько 
був на сьомому небі.

— Спасибі, Василю Кіндратовичу. 
Ви таки зробили з Марисі артистку.

1 дружині:
— БІжи-но в чайну. Цього діла ми 

бі не забудемо...
Після «трауру» Вася з'лвипся в 

двома червінцями. Бадьоро зайшов 
ректора:

— Яхготовнй приступити до репетицій, як
що всі вивчили слова.

Директор тяжко зітхає:
— Хор розбігся. Нас процупили и газеті. 

На першому місці — я. А вас назвали гастро
лером. І анонімку на вас 
повідомляють, 
гось завгара.

— Товаришу 
.ні її дали за 
лайці.

А чого не __
— Та один сільський стиляга

ДІВЧИНИ

спасибі!

іак со-

місто з 
до ди-

написали
що ви вкрали курку

мені — 
у яко-

директор, и ж ЇЇ не KpÛD. Мс- 
ненецький танець на бала-

ви тоді бігли з нею долинами? 
... . ..... ..і прирезпуваз

мене. То я йому роз’яснив з позиції сили. А 
він зібрав компанію і підслідив мене. Не міг 
же я з куркою в корзині відстоювати свою 
суверенність. От і довелося змінити позицію.

— Я вам вірю, хоч і не второпаю, як цс 
ви а дні трауру могли думати про курку. 
Але осе ж повинен вжити заходів, щоб збе
регти за собою посаду. Тому пропоную вам 
тимчасово пересидіти в якомусь клубі. Я вже 
рекомендував вас Валеріанові Никаїюрозичу.

Вася зблід:
— Гуди я не можу... Бо три роки тому у 

мене гам була половина окладу за струнний 
оркестр. Улітку завелися в клубі миші і про
точили дві мандоліни іі пікало. То бухгалте
рія зробила мені підрахунок, А я назвав за
відуючого перестраховщиком.

Директор зітхнув іще раз:
— Гаразд, не будемо сперечатися. Напи

шіть заяву, що вам треба відлучитися з міста 
хоч на тиждень. Мовляй, рідний ДІД богові 
душу віддав. Чи. скажімо, у матері завалився 
погрібець. 1 но з'являйтеся тут, поки комісія 
нас перевірятиме.

Вася кинувся обнімати директора:
— Спасибі. Я миттю зникну.
— Стривай, стривай! А де ж та курка, що 

ти вкрав?
— Не окрав. А був премійований... То я її 

той... Але якщо треба, го я ще придумаю 
перепляс.

— Тільки вибирай село подалі від міста. І 
не розтринькуй талант на балалайки. Бери 
фагог чи валторну, то межи дадуть порося...

Михайло ШЕВЧУК.

З БУДОВИ
Зайду уранці на будову — 
Лунає кельм сріблястий дзвін; 
Росте наш дім стоповерхово, 
За сонцем плине навздогін. 
Багато.з мене тут знайомих, 
Де вітер цементом пропах. 
Я відчуваю: тут я — вдома, 
Хоч, звісно, я таки з гостях.
Кран обертається спроквола, 
Під сонцем цегла — золота. 
Отут сусіда мій, Микола, 
У майстра кладки зироста.
І щиро заздрю мимоволі, 
Що шир гака тут — тільки глянь! 
Що не мені це, а Миколі 
Дівча сміється з риштувань.

II.
Росте будова день за днем, 
І пісня чайкою б’є в груди. 
Отут будинки ми зведем, 
Яких не бачили ще люди.
А як будинки ззедемо, 
Зоставим пісню в них на чатах. 
Не склом, а сонцем засклимо 
Блакитні зікна у кімнатах.
Щоб вигравало, золоте, 
У кришталевих їх зіницях, 
На новосіллі ми за те 
Ще й чарку вип’єм, як годиться.
1 будуть велетні-доми 
Вогнями радісно світити. 
Тут жити будемо і ми, 
І наші друзі будуть жити. 
Тож веселкові кольори 
На стіни радісно нам класти. 
І знову й знову догори 
Підводить руку кран цибастий.
І квітне усміхом лице: 
Ми світ будовами звеличим... 
Чи щастя ж більше є за це — 
За щастя бути будівничим?

III.
Будинок заселено... Другий, і третій, 
І юні дерева звелися побіля.
В квартирах ясних на лискучім паркеті 
У вальсі кружляють,дзвінкі новосілля. 
Це — мікрорайон. Ще не місто — 

частина.
Дзвінка геометрія блоків, квартир... 
Вона проросте, як зесною зернина, 
І вгору, звичайно, та звісно — і вшир. 
Як ранок надіне рожеві пуанти 
І йтиме замрійно по краплях роси, 
Скрипітимуть шворки, неначебто ванти, 
Балкони розгорнуть свої паруси.
І білі будинки, немоз каравели, 
Між ніччю і ранком здолавши межу, 
Відчалять у день — гомінкий і веселий. 
— Щасливого плазання! — я їм скажу

е с

Не ти, так інша, далебі, 
Чи ніччю пізно, чи порану 
Мене у смутку та в журбі 
Розрадить поглядом коханим. 
Не ти, так інша... Це життя, 
І що тут маємо робити? 
Відходять все ж у небуття 
І почуттів зіа’ялі квіти. 
Вони на камені зростали, 
І вдруге їм не розцвісти. 
Не ти, так інша. Горя малої- 
А серце шепче: «Ти б це, ти!..»
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І? УЧНІВ ХЛЩУВЛТС.ЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОДИ ГЛПВОРОНСЬКО- 
ГО РАЙОНУ - СВЯТО: БУДІВЕЛЬНИКИ ПОДАРУВАЛИ ДІТЯМ НО
ВУ ШКОЛУ. І ось ВЖЕ НОВОСІЛЛЯ - У ПРОСТОРИХ КЛАСНИХ 
КІМНАТАХ. ЛАБОРАТОРІЯХ.

НА ФОТО: НОВА ШКОЛА В СЕЛІ ХАЩУВАТЕ.

Г----------- -------

Закінчився місячник безпе
ки руху, що проходив з 1 ве
ресня по 1 жовтня. Зусиллями 
працівників державтоінс лекції, 
широких кіл громадськості до
сягнуто певних успіхів. Порів
няно з вереснем минулого 
року значно зменшились кіль
кість дорожньо-транспортних 
пригод, число потерпілих під 
час аварій.

Але випадки зіткнень, наїз
дів транспортних засобів, трав
матизму ще є на шляхах облас
ті. Більшість їх припадає на 
долю сільських механізаторів, 
шоферів, бо в селах ще слаб
кий контроль за станом техні
ки. Часто грубі порушення 
правил дорожнього руху трап
ляються через пияцтво, низьку 
трудову дисципліну водіїв, не
вимогливість до них з боку ке
рівників господарств- і під-

спільні
шляхи
присмств. Дошкільні дитячі 
заклади, школи, працівники 
державтоінспекції мало уваги 
приділяють ліквідації дитячого 
травматизму на дорогах. Спри
яють аваріям невпорядковані 
дороги, мости.

Питанням дальшого зміцнен
ня роботи по запобіганню до

рожньо-транспортним приго
дам було присвячено нараду в 
облвиконкомі. В ній узяли

і
І

ЗШНИЙ 
вогник

участь голови виконкомів ра
йонних Рад депутатів трудящих, 
керівники автотранспортних 
підприємств, працівники держ- 
автоінспекціі. З доповіддю про 
стан автотранспортної безпеки
в області виступив перший за
ступник голови облвиконкому 
А. А. Давиденко. В роботі на-’ь | 

ради взяв участь і виступив на її 
ній секретар обкому Компартії п 
України В. К. Дримченко.

НА ЛИСТ В НОМЕР

Фото В. ЗЕМНОРІА.

Горе

РОЗДОРІЖЖІ
Шановна редакціє!
Якщо знайдете за необ

хідне вмістити цей лист, 
прошу не називати мого 
прізвища. Тут згадувати
меться багато людей, які, 
прочитавши про наболіле, 
пізнають себе. Я ж хочу 
не покарання винних, а 
доброї порали. Тому про
шу читачів газети відгук
нутися на мій лист і допо
могти мені зрозуміти, пра
вильно вчинила я чи пі.

Моєму молодшому сино
ві одинадцятий рік. Вихо
вувала я його сама, без 
чоловіка. Крім нього, ще 
старшин син чотирнадця
ти років, але найбільше, 
хвилює .менший. До шкіль
ного віку виховували його 
мої батьки в солі. Був він 
і в дитсадку. До першого 
класу пішов у школу-ін- 
териат. де показав себе 
здібним хлопчиком. Але в 
третьому класі щось змі
нилося па гірше. Я часто 
бувала в школі, і вихова
телі завжди зустрічали ме
не чомусь непривітно, дорі
кали, що не займаюся ви
хованням дитини сама. Ду
же часто приходили додо
му скаржитись па хлопця. 
Поступово склалися по
гані стосунки з виховате
лями. Коли син учився в 
третьому класі, я змушена 
була серед року перевести 
його до звичайної школи 
Але й тут мій сшг кр*а- 
щпм нс став. Як і раніше, 
погано поводився в школі, 
діставав багато зауважень, 
був неохайним, лінувався 
вчитися, спізнювався на 
уроки. Знову в усьому цьо
му вчителі і вихователі 
звинувачували мене, матір. 
Як я їм доводила, що мені 
важко, що я працюю і у 
мене їх двоє! Та все одно 
винною була тільки я, а 
іїе мій син.

За перший місяць цього 
навчального року мене ви
кликали до школи вже 
кілька разів. Щоденник 
дитини весь списаний за
уваженнями вчителів. Зно
ву мін син ледар, знову 
погана поведінка...

Викликала мене завуч і 
почала умовляти, щоб я 
відправила хлопця в шко- 

•лу-інтернат. бо він. мовляв, 
виховується вулицею. Ви. 
каже, працюєте, а там за

дитиною придивляться, 
погодилась. Прийшла 
документи А шкільна мед
сестра стала переконувати, 
що чиню неправильно, що 
повинна сама волити дити
ну до школи і додому, кон
тролювати кожен її крок. 
Що сама повинна одягати 
хлопця, митії йому руки. 
Тільки тоді з мого сина ви
росте хороша людина.

У душі я була не згодна 
з медсестрою. І пробувала 
заперечити. У мене ж не
має часу... Вчителька мого 
енна була присутня при 
нашій розмові і підтрима
ла медсестру. Вони розпо
віли для прикладу, шо ма
ти одного «важкого» хлоп
чика пішла працювати в 
школу технічкою, аби ди
тина була у неї на очах. А 
в інтернаті,' казали вони, 
вчителі працюють гірше, 
тож не слід віддавати 
тули сипа.

Справді, треба-мені доб
ром і лиском» знайти ключ 
до душі дитини, якого не 
знайшла я раніше...

Та цю розмову почув ди
ректор школи, шо прохо
див мимо. І, відкликавши 
медсестру, наказав без 
затримок видати медичну 
довідку. «Нехай возе в ін
тернат», — таким було йо
го категоричне рішення.

І ось тепер я па розпут
ті. Що мені робити? Кому 
вірити? Адже однії вихо
ватель суперечить іншому. 
Знаю лише одне: завжди 
внішою була тільки я. 
Та я не згодна з ними, шо 
в інтернаті люди працю
ють абияк. Скільки є 
прикладів, коли з дитячих 
будинків виходять справ
жні люди! І вважаю, шо 
дитині не краще, коли її 
виховує вулиця, а не ін
тернат.

Допоможіть мені розіб
ратися в моїх сумнівах. 
Невже всі вихователі і 
вчителі були праві, коли 
звинувачували мене, тільки 
мене? Одні радили 
сипа, інші — підійди 
кою. Напишіть, будь 
ка. шановні читачі, пра
вильно я вирішила чи ні. 
Бо віддаю сипа в школу- 
інтерпат удруге, так і не 
знайшовши з ним спільної 
мови.

їхню роботу виконувати
ме електронно-обчислю
вальний пристрій, створе
ний у цьому ж конструк
торському бюро і з їхньою 
активною участю. «Нічого 
не поробиш, — каже

. респондентові
непінл геральд 
директор фірми
Уотсон — Фірмі 
иіе утримувати комп'ютер, 
ніж десятьох високоопла- 
чуваних
Можливо, 
звільнить і мене».
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Мати.
Від редакції: Ми сподіваємося, шо читачі допомо

жуть матері порадою. Отже, чекаємо листів.

И^Наша адреса і телекс

з розуму
Складна ситуація скла

лася в одній із фірм по 
виробництву комп'ютерів 
у Сан-Франціско. Десять 
співробітників конструк
торського бюро отримали 
повідомлення від керів
ництва фірми, що їх 
звільнено. Ще зовсім не
давно їх вважали неза
мінними. А тепер ..

Річ у тому, ЩО ВІДНИНІ

«ГОВЕРЛА»
«3!РКА>

Кіровоградська «Зірка» свій черговий матч 
провела в Ужгороді з «Говерлою», яку в пер
шому колі перемогла з мінімальним рахун
ком — 1:0. Закарпатці в попередньої^ турі 
завдали поразки (2:1) харківському «Металіс
ту». і. маючи у своєму активі 30 очок, займа
ли чотирнадцяту сходинку. Наші земляки по
сідали четверте місце. Отже, становище 
команд було нерівне, але наприкінці сезону 
слабких суперників немає. Свідчення цього — 
звітний поєдинок. Він почався натиском «Зір
ки». та влучити в ціль її нападаючим не вда- 
р~~м?д- тт-'Г!,:

Аби
лише
туристи
платили...
У голландському місті 

Лоувардсні відкрито па-

м’ятник Мата Харі — ві
домій німецькій шпигунці 
часів світової війни. Тут 
вона народилася і вирос
ла. її справжнє ім’я — 
Маргарстта Гертруда Зел- 
ле. Па думку агентства 
ЮП1, пам’ятник обійшов
ся місту принаймні в сім 
тисяч доларів. Та аж ніяк 
не повага до авантюрист
ки примусила міські власті . 
піти на такі витрати Па
м’ятник — добра приман
ка для туристів. Останнім 
часом їх приплив у Лоу- 
варден значно зріс. Крім 
пам’ятника, гіди показу
ють цікавим і невеликий 
магазинчик головних убо
рів, що належав колись 
батькові Зелле. В місце
вому барі можна покуш
тувати коктейлю «Сльози 
Мата Харі».

«Все
потрачу

сам»
Попервах ця звістка по

трясла весь аристократи’!- 
пий Лондон. 1 Іайродовиті; 
ті сім’ї боролися чотири 
роки за п’ять мільйонів 
фунтів стерлінгів — 
шину покійного 
Сефтопа. Тепер же 
очевидно, що сума 
неться сантехніков 
Барроу, який довів, щ& 
ного прадід — незаконно-* 
народжений спи npartpa’- 
діда графа. Прямих 
спадкоємців нема й у Бар- 

■ роу. «Та я нікому не зби
раюся залишати гроші, —? 
каже сімдесятирічний сан
технік. — Я все потрачу 
сам».

(АПН).

лося. На шістнадцятій хвилині «Говерла» до
сягла успіху. Метрів з тридцяти ужгородці 
забили гол у ворота, які захищав Олександр 
Іоіїов.

Після перерви кіровоградці безперервно 
штурмували ворота господарів майданчика, 
але безрезультатно.- Рахунок 1:0 па користь 

_«Говсрліі» не змінився. «Зірка» зазнала чер
гової поразки — дев’ятої в другому ьАмЦ. До 
речі, кіровоградці з виїзду па цьому етапі не 
привезли жодного очка.

Нині таблицю очолює «Кривбас». У нього 
45 очок. Гірники перемогли «Атлантику» — 
4:0. На другому місці — «Металіст». Він про
грай чернівецькій «Буковині» (0:1). Третє по
сідає «Автомобіліст» (40 очок), 
зазнали поразки піл У" ,-............. ....
Четверта сходинка у «Кристала» — 39 очок, 
п’яте — у «Зірки». У неї теж 
гірше співвідношення забитих 
м’ячів.

Учора відбувся черговий тур. 
в Чернівцях з «Буковиною».

Уманський педагогічний інститут 
імені П. Г. Тичини
ОГОЛОШУЄ НАБІР

па платні заочні підготовчі курси для вступу па заоч
ний тз стаціонарний відділи таких факультетів: фі- 
зико-матсматичнип. загальпотехнічні дисципліни і 
праця, природничий і підготовки вчителів початко
вих класів.

Бажаючі навчатися па курсах подають заяву на 
ім’я ректора інституту (в він зазначають факультеті 
фоп.му навчання), квитанцію про оплату за курси.

Зараховані на курси виконують контрольні робо
ти. дістають письмові консультації.

Приймання заяв — до 15 листопада цього року.
Плата за навчання — 10 крб. за весь період (гро

ші пересилати поштовим переказом на розрахунко
вий рахунок № 14102 в Уманському відділенні 
Держбанку).

По довідки звертатись у навчальну частину інсти
туту.

РЕКТОРАТ.

Житомирці
армійців Києва — 0:2.

39 очок, але
і пропущених

«Зірка» гра.чп

ТИРАЖ 
«СПОРТЛОТО»

9 жовтня 1976 року в 
місті Москві відбувся 9ти
раж суботнього «Спорт
лото».

Виграшні виявилися та
кі номери:

1- й тираж — 10, 18, 19, 
20. 22.

2- й тираж — 1, 12, 13, 
17. 24.

Виплата виграшів пріг-' 
водитиметься з 19 жовтня 
по 18 листопада 1976 
року.

ятя-.ч мтаціу.у ,»в.д

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

К’ровоградський державний

педагогічний інститут їм. 0. С. Пушкіна
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

Гатртп виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«мололоп коммунар» - 
оргап Кнпопогпядского обкома 

ЛКСМУ. г, Киропогряд.

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарськсго. 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45 35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) ооботи—2-45-36. відділу вій
ськово -патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Індевц 61197,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

J5K J1464, Зам, № 421. Тираж 59 700,

па підготовче відділення (денна форма навчання) на 
такі спеціальності: Фізика і математика, російська 
мова 1 література, фізичне виховання, педагогіка і 
методика початкового навчання, англійська мова, му
зика і співи.

Па підготовче відділення приймають осіб з числа 
передових робітників і колгоспників, що мають се-Т* 
редшо освіту і виробничий стаж на останньому місці 
роботи не менше одного року, та звільнених у запас 
із Збройних Сил СРСР.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, наплавлення па навчання (промисло
вих підприємств, будов, підприємств транспорту 1 
зті язку. радгоспів, колгоспів, командування військо
вих частин), документ про середню освіту (оригі
нал), витяг з трудової книжки, характеристики з міс
ця роботи (виробничу н комсомольську). 6 Фотокар- 
ток 63У4). мепичну довідку (Фопма .V" 986).

Зараховують слухачів за результатами співбесід І виснов
ків ппнймальиої комісії. Слухачів забезпечують стипендією 
та гуртожитком.

Осіб, які успішно складуть екзамени, запаковують 
на пепппій курс відповідного факультету без вступ
них екзаменів.

Приймання документів по 10 листопада.
Співбесіди — з 11 по 25 листопада.

Початок занять з 1 грудня. —
Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. ІІІевченкЯ’ 1» 

педінститут, підготовче відділення. Тсл. 29-72-4
РЕКТОРАТ,
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