
Ріп видання XVIII 
№ 39 (2299J.

ЧЕТВЕР

БЕРЕЗНЯ
1977 РОКУ 

Ціна 2 ноп.
Газета виходить 

з 1939 рону.

Наче відблиск святкових салютів, наче багряний 
прапор над рейхстагом, наче священна кров полег* 
лих у битві з фашизмом, полум’яніє на календарі 
дата — 9 травня. День Перемоги. До неї йшли від 
берегів Волги і лісів Підмосков'я, від Дону і Кавка
зу— Думками про неї всі жили чотири довгих рони 
війки — з червня 1941-го по травень 1945-го. Віра о 
неї нікого не залишала і в найтяжчі хвилини воєн
ного лихоліття.

Діти воїнів живуть нині під мирним небом, пра
цюють, нохають, ростять дітей. Почувають себе гос
подарями на землі, будівниками майбутнього.

Сини і дочки сьогодні несуть ударну трудову вах
ту "60-річчю Великого Жовтня — 60 ударних тиж
нів!» Цей тиждень, двадцять дев’ятий, присвячений 
1945 рокові.

ЖОВТНЕВА! 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ*»

ЧЕСНО
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• Репортаж 
червоного 
тижня

Олександрійська фабрика діаграмних паперів — 
молоде підприємство. Виросла вона па околиці міс
та в роки дев’ятої п'ятирічки. З кожним роком зрос
тала потужність, збільшувався випуск продукції — 
діаграмних паперів, які йдуть в усі куточки нашої 
країни.

Молоде підприємство — молоді і його трудівники. 
Основну частину працюючих на ньому становлять 
юнаки і дівча.га. Неспокійний народ. У кабінеті Во
лодимира Кудрі, секретаря комітету комсомолу фаб
рики, збираються начальники цехових штабів «Ком
сомольського прожектора». Але ось не з’явилася од
на дівчина.. І всі відразу занепокоїлись: невже їй 
байдуже?

Отак і в роботі, і в громадському житті. Не тільки акти
вісти, як ми звикли називати секретарів комсомольських ор
ганізацій та «прожектористів». Тривалий час адміністрація 
«маринувала» раціоналізаторські пропозиції молодих робіт
ників. Толі до Володимира пішли комсомольці і не члени 
спілки. Давай, секретарю, дій! А секретар і сам був далеко 
не в захопленні від такої неуваги. Добитися все-таки свого. 
Незабаром почне працювати школа молодих раціоналіза
торів.

На Всесоюзних комсомольських зборах, то відбулися в 
лютому, комсомольсько-молодіжна бригада друкарів з дру
карського цеху внесла корективи до своїх соціалістичних 
зобов’язань: план двох поків п’ятирічки виконати до 60-річ- 
ногл ювілею Великого Жовтня.

Довідавшись про це, дехто здивувався. І була при
чина. Ось уже другий місяць бригада давала брак, 
ІІс із своєї впни. Надійшло розпорядження збіль
шити швидкість друку від 44 до 60 метрів на хвили
ну. Чим пояснити таку потребу? ГІлаи перевиконува
ли, всю продукцію здавали з першого пред’явлення. 
Бригадир Михайло Підгорілій і групкомсорг Сергій 
Дудіи працювали з особистим клеймом, а Микола 
Кгшкалла і Леонід Бец незабаром теж мали отри
мати його...

Відразу ж пішов брак. Вони її раніше попереджа
ли, що швидкість 44 метри на хвилину — ианоптп- 
мальиіша, більше машина не «витягне». А тепер — 
стільки паперу втрачається. їхні «зигзаги» (діа
грами зигзагоподібної форми) навіть студентам на 
шпаргалки не згодяться.

Совість, робітнича совість не дозволила мовчати. Попе
редили адміністрацію: віддамо клеймо, бо ми тепер — 
бракороби.

Гак на чому ж грунтувалася їхня впевненість? Адже 
скільки прогаяно, скільки недовиконано. А хіба батькам 
було легше? Михайлів батько партизанив разом з леген
дарним І. Д. Дібровою. Сергіїв визволяв Угорщину. Поль
шу. закінчив війну в Чехословаччині. Та у кого батьки не 
воювали! Ні, не для того, щоб їхні сини мизувапиш. осо
бистим клеймом тоді, ко пі машина псу« дорогий папір.

Упевненість гоунтувалася нз усвідомленні обов’язку перся 
колективом фабпикн. Інакше просто не могло бути Інакше 
воин не могли б дивитися н очі батькам

Тепер машини працюють з попередньою швидкіс
тю. Вся продукція йде з першого пред’явлення. Та 
багато втрачено. Як компенсувати то втрату? Двоє 
обслуговують три машини. Коли що незрозуміло — 
до Підгориого, «професора» в друкарській справі, як 
його тут називають. Не встигають пакувальниці Те
тяна Колесникова, Лариса Петренко, Р. І. Дслієпа 
— значить, треба допомогти.

Цей тиждень незвичайний. Бо присвячений рокові 
славної Перемоги. Особливий то був рік у біографії 
нашої Вітчизни. Юність батьків. Легендарне минуле 
для сипів. І сини хочуть чесно дивитися батькам у 
вічі: не відведемо, вірте нам. Так каже їхня совість.

Л. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

РОЗ’ЇХАЛИСЯ В РІЗНІ 
КІПЦІ НАШОЇ КРАЇНИ ДЕ
ЛЕГАТИ XV! З’ЇЗДУ ПРОФ
СПІЛОК. ПОВЕЗЛИ З СО
БОЮ СПОГАДИ І РОЗПОВІ
ДІ ПРО НЬОГО. А В УСІХ 
ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ ОБГОВО
РЕННЯ ЇХНІХ ВИСТУПІВ; 
ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
З’ЇЗДУ ОСОБЛИВО СХВИ
ЛЮВАВ УСІХ ВИСТУП ГЕ
НЕРАЛЬНОЇ О СЕКРЕТАРЯ 
ЦІ< КПРС ЛЕОНІДА ІЛЛІЧА 
БРЕЖНЄВА. НИНІ НОГО 
ПРОМОВУ ДЕТАЛЬНО ВИ
ВЧАЮТЬ 1 ТРУДЯЩІ НАШОЇ 
ОБЛАСТІ

НА ФОТО: ТРУДІВНИКИ 
ПОКРОВСЬКОГО ВІДДІЛЕН
НЯ -СІЛЬГОСПТЕХНІКИ» 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙО
НУ знайомляться з про
мовою Л 1 БРЕЖНЄВА.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

Наступний 
тиждень — 
тридцятий

У березні 1946 року 
Верховна Рада СРСР прий
няла четвертий п’ятиріч
ний план (на 1946—1950 
роки). Головним завдан

ням була відбудова по
терпілих районів, віднов
лення довоєнного рівня 
промисловості, сільського 
господарства і потім пе- 
ревершення цього рівня.

У квітні відбувся пле
нум ЦК ВЛКСМ, який об
говорив питання про 
участь комсомольців і мо
лоді у виконанні завдань 
четвертої п’ятирічки.

Хвилюючою подією для 
комсомольців і молоді 
України був XIII з’їзд 
ЛКСМУ, що відбувся в 
Києві з 10 по 14 грудня. 
Вперше на ньому були 
присутні закарпатські ком
сомольці, З'їзд визначив 
завдання молоді респуб
ліки у виконанні четвер
того п'ятирічного плану, 
велику увагу приділив 
ідейно-виховній роботі 
серед юнаків і дівчат.

Всесоюзна Ленінська 
Комуністична Спілка Мо
лоді взяла шефство над 
відбудовою Донбасу, Дні- 
прогесу, «Запоріжсталі».

’Т’ АКА щедра,
* така рання 

весна. Така щас
лива весна. Спов
нена надій, теп
лих вітрів, сонця, 
пташиного щебе
ту. Я повертався 
з району у брига
ду і радів весні, 
людям, землі. 
Сьогодні зранку 
не сіяв. Учора при 
27 посіяв 50 гектарів 
ню. Та й чи і 
ти інакше, адже 
я, комсомолець 
Байбузан, став кандидатом 
у члени КПРС!

— Партійне доручення— 
врожай, — сказав мені, 
поздоровляючи, секретар 
нашої партійної організа
ції. Справді, у хлібороба 
не може бути вищої від
повідальності, ніж відпові
дальність за кожен гектар 
землі, доручений 
тобі. А до цієї 
відповідальності 
за поле, ми, Бай- 
бузани, звикли 
змалку, потягнув 
шись серцем до колгоспу, 
до широких степових про
сторів, до трактора, котрий 
видавався нам найсильні- 
шою і найпотрібнішою ма
шиною у світі. І нехай ін
ші водять легкокоилі літа
ки, океанські лайнери 
елегантні 
«Волги», я 
що все на землі почалося 
з плуга, того самого плу
га, який щоосені і щовес
ни нерозлучний з моїм 
трактором. Найбільше у 
світі люблю орати землю, 
висівати зерно, збирати 
врожай. І вважаю, що тре
ба бути віртуозом у своє
му ділі. Щодня, щогоди
ни самовдосконалюватись, 
роздмухувати у своїй, душі 
прагнення бути першим, 
бути відповідальним за 
все.

ЦЕНТРАЛЬНА І

ФІГУРА
нормі 
ячме- 

могло бу- 
! СЬОГОДНІ 

Леонід

святковий костюм, теж ки
дав останнє зерно в пухку 
землю. 1 хоча перехідний 
червоний еимпєл майорів 
на агрегаті мого суперни
ка, комсомольця Леоніда 
Капустєрі, та на душі все 
одно радісно.

А ввечері в одному із 
затишних будиночків Па- 
ліївки мене вітатимуть із 
закінченням сівби, з тим, 
що я — кандидат у члени 
партії. Ееєчері, бо зустрі
чаємось ми, брати Байбу-

чи
швидкохідні 

переконаний,

Торік я майже сам за
сіяв озимими поля наше" 
другої тракторної бригади. 
І щасливо вітаю тепер оці 
триста гектарів. Зелене 
поле оксамититься, вишіп
тує мені спою радість. Чи 
то, може, вітер пробігає 
озиминою, чи то, може, 
земля говорить до мене...

Сівба ранніх зернових у 
нашому колгоспі закінчує
ться. Я сьогодні, знявши

зани, й справді пізно вве
чері, вдома, хоча всі троє 
— механізатори однієї 
тракторної бригади.

Комсомольці Микола та 
Іван Бdйбvзaни зараз куль
тивують грунт під куку
рудзу, соняшник, цукрові 
буряки.

Комітет комсомолу кол
госпу не випускає з-їїоля 
зору змагання між моло
дими хліборобами. Бюле 
тені про виконання змін
них завдань, листівки 
«Комсомольського про
жектора», агітатори ін
формують молодь про хід 
творчого суперництва. 
Групкомсорг відділка мо
лодий комуніст Віктор Ки
рилов, сам механізатор, 
почуває свою персональну 
відповідальність за кожен 
агрегат. Бо дбає комітет 
насамперед не про кіль
кість виконаної роботи, а 
про якість. Тому й стежать 
агітатори, «прожекторис
ти» за тим, щоб правильно 
було витримано прямолі
нійність, густоту.

Огріхів немає. Ми, мо
лоді механізатори, добре 
підготувалися до весни. Я, 
мої бпати, сівальники 
Леонід Капустеря і Дмит
ро Герасименко всю зиму 
вчилися в агоошколі, під-

сьогодні 
уся трак- 
Сівач нині 
Це скаже

вишуючи рівень хлібороб
ських знань. Перед вихо
дом у поле перевірили 
все.

Одначе рання весна 
трохи бентежила душу. З 
перших же хвилин роботи 
в степу я відчув, що сіяти 
не так і легко, грунт іще 
не вистиг, але втрачати на
громаджену за зиму воло
гу не можна, це було б не 
по-господарському. Тому 
я сам і мої сівальниці та 
водій автомашини, що під
возив зерно, комсомолець 
Микола Ценцура присто
совувались до умов, яні 
диктувала погода.

У напруженні 
весь відділок, 
торна бригада, 
в центрі уваги,
вам навіть наша куховар
ка Валентина Василівна 
Федорова, яка привезла в 
попе гасячий смачний 
борщ. Бо їй не тільки нас, 
трактористів, довелося 
сьогодні частувати в полі 
обідом, а й свого чолові
ка, Василя Павловича Фе 
дорова. Він, слюсар-налад- 
чик, у дні сівби чергує бі
ля агрегатів. Разом із ним 
механік відділка Віктор 
Костянтинович Швиденкс 
та водій виїзної ремонтної 
машини комсомолець Лео
нід Скрипник. У попі — 
надзвичайна полія. Зупи
нився агрегат Дмитра Ге- 
расименка—лопнула пру
жина паливного насоса. 
І хоча замінити її в польо
вих умовах дуже важко, 
через півгодини Дмитріе 
трактор легко пішов загін
кою.

А Василь Паелсвич, по
махавши дружині рукою з 
вікна автомашини, вже їде 
до мого агрегату. Бо я, сі
вач, механізатор, — сьо
годні центральна фігура 

колгоспі.
Л БАйчУЗАН. 

тракторист колгоспу 
імені Щорса Мало- 
висківського районт/.

Є

«Металіст»—
для
« Москвичей»

Цікавою справою займається нині слюсар інстру
ментальник заводу «Металіст» О В. Слєпухов. Він 
робить штампи для виготовлення ковпаків, що їх 
ставлять иа колеса автомашини «Москви4-412». Ці за
пасні частини випускатимуть кіровоградські пілпри- 
ємства місцевої промисловості.

М КОРІННИЙ.
І м. Кіровоград. .)
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Т4 РОХИ з ніг не збила 
котрогось із відвіду

вачів у правлінні колгоспу 
невисока Білява дівчина. 
Пальто розстебнути, хуст
ка ледве тримається на 
косах — вона так лоспі-

і шале, що, здавалося, ніко- 
I го і нічого довкола не ло- 
I мічала. Тільки якісь папір- 
і ці а її руці розвівалися 
( від стрімкої ходи і на них 
І зосереджена була вся 
І увага дівчини.
; — Та не так швидко! —
■ заступив дорогу секреіар 
! комсомольської організа- 
! ції Олексій Майданю;, 
і Усміхаючись, спитав: — 
, Що ти робиш тут, Любо?

— Розраховуюсь. Ось 
І бачиш, скільки ще лапе- 
! рів погрібно підписувати? 
! — Значить, їдеш звід-
, си? — вже посерйознішав 

ваіаткок.
— ІДУ. — розвела рука- 

, ми дівчина. — Так вирі
шили остаючно з Андрієм 
на сімейній раді.

• Люба Титаренко, що ї- 
І зустрів секретар комсо- 
( мольськоі організації гос 
і подарства, працювала до 
! яркою і вчилася заочно а 
! Олександрійському рад- 
I госпі-технікумі. Умови ро- 
( боти на їхній ферглі, як 
■ дізнавалася Люба з під

ручників та під час прак- 
. тики, зовсім не відпозіда- 
! ли сучасним. І хоча на 
І старших курсах її перевс- 

•; ли в лабораторію, дали 
роботу за спеціальністю, 
якої вона набувала, та й 
ца не втримало від рішен
ня знайти таке місце, де 
можна сповна застосувати 
свої знання, якнайшвидше 
здійснити задуми. Пора
дилася з чоловіком-трак- 
тористом. Він не відрадив 
Любу, тому що, як сказав

І дружині, в їхній трактор 
ній бригаді молодь не в

( пошані.
і Молода сім’я залишає 
. рідний колгосп, землю 
і батьків, свого дитинства і 
І юності. Не через заробіт

ки, ні. Вони у механізато- 
| ра Андрія і лаборантки 
і ферми Люби Титаренків 
І не маленькі. І жити по

дружжю є де: батьки ра
ді, що Жсподята коло них.

і .Та, виявляється, цього за- 
| мало Любі та Андрієві — 
І їм подавай умови праці на 
І сучасному рівні технізації 
І села, їм потрібна шана і 

довіра старших. А раз
• цього немає? Раз невідо

мо точно, коли їхній кол
госп зможе Зрівнятися з 
іншими господарствами в 
питанні механізації?.. Тоді 
й визріває категоричне рі-

шення — шукати цікаві
шої роботи. Торік, окрім 
молодої сім’ї Титаренків, 
переїхало а радгосп «П’я- 
тихагський» і комсомоль
ське подружжя Троцен- 
ків — вихователька дит
садка Валентина та водій 
Василь. Більше того, з ви
пускників .минулого року 
працювати в рідному кол
госпі не залишився жо
ден, після служби в армії 
повертаються одиниці. І 
все з тієї ж причини ---
умови праці, ставлення до 
молодих трудівників села.

Про це в категоричній 
формі написав у своєму 
листі до редакції двадця 
тидворічний тракторист

ОЦЕ ТОБІ,
МИКОЛО

ТИ НА ЗЕМЛІ

комсомолець Микола Гри
га. «Я хочу розповісти про 
те, яч у нашому колгоспі 
ставляться до молоді, ці
нують її, — починає він 
свого листа. — Адже в се
лі Пролетарському багато 
юних, та кінчають вони 
школу і йдуть в інші гос
подарства, тільки не в 
своє. А асе це тому, що 
таке ставлення до нас ке
рівництва колгоспу: мов
ляв, даси новий трактор 
чи комбайн молодому ме
ханізаторові, а він поб’є 
його. Але ж скільки у нас 
у бригаді хлопців, які за 
приклад можуть бутиі» 
Подальший зміст листа 
зводиться до того, що 
господарство практично 

не виділяє коштів на фіз
культурну й культмасову 
роботу серед молоді.

...Лист-одкровення... Є в 
ньому перебільшення І 
неточності. Так, на мину
лорічних жнивах ’’новий 
комбайн СК-5 доручили 
молодіжному екіпажеві, 
але комбайнери не зуміли 
працювати на ньому, тож 
машину передали досвід
ченішим. І щира правда в 
тому листі. Не одразу 
отримав новий трактор 
Микола Грига. Хоча згідно 

„ Мол од ж А жолгувгвр<г

з положенням звільненим 
у запас воїнам у першу 
чергу повинні давати нову 
техніку, Миколиніи матері 
довелося відстоювати пра
ва сина. Т:льки після її від
відин голови колгоспу Ми
кола сів на новенький 
Т-74. Іван Боннський, що в 
одній бригаді з Григою, 
два роки після повернен
ня з армії ждав нового 
трактора.

вслухаєшся в мотиви, 
якими пройнятий лист Ми
коли Григи, в мотиви, яки
ми пояснюють дві молоді 
сім’ї свій від'їзд з рідного 
колюспу, і знаходиш ба
гато спільного в них. І ка-

ГОСПОДАР
і

тегоричність, притаманна 
юним, і нетерпіння вже 
сьогодні бачити свій кол
госп не гіршим від інших. 
Та чи не вчуваються в цих 
мотивах і нотки якогось 
споживацтва? Нехай сла
бенькі, але явні: мовляв, 
якщо я, молода людина, 
потрібна колгоспові, то 
колгосп має мені дати все. 
Відкинемо цей сумнів 
одразу.

Не споживацькі настрої 
заволоділи юнаками і дів
чатами колгоспу. Бригадир 
тракторної бригади N2 І 
Микола Федорович Пе
рев'язко, скажімо, задо 
золений роботою моло
дих механізаторів. Усі ви
конують і перевиконують 
змінні норми. Вміло екс
плуатуючи свої трактори, 
Михайло Марченко зеко
номив 213 кілограмів 
пального, Микола Грига — 
421 кілограм пального і 
376 карбованців на ремон
тах. Не споживачами — 
подавай усе готове — жи
вуть молоді хлібороби. 
Щоб купити спортивну 
форму, інвентар, органі
зували кілька недільників. 
Щоправда, коштів, зароб
лених тоді, вистачило ли
ше на сітки для фугболь- 

них воріт і спортивні кос
тюми. І знову ж комсо
мольці та молодь села 
Пролетарського відчули 
оте ставлення до себе. 
Після недільників зверну
лися до голови колгоспу, 
аби правління добавило 
грошей, щоб купити бутси 
(бо грають у футбол у 
кедах), настільний теніс. 
Відповідь була одна «Не
має грошей». Потім ком
сомольці ще Просили 
правління купити інстру
менти для естрадного ор
кестру. Почули те ж саме: 
«Немає грошей». Не мож
на не погодитися з Мико
лою Григою, який сказав 
у своєму листі до редак
ції: «Все життя (мабуть, 
мас на увазі молоді ро
ки. — О. Б.) не будеш пра
цювати на недільниках, 
потрібно ж коли-небудь і 
відпочити».

Якби зважити на катего
ричність і запальність цьо
го вислову, то есе одно в 
ньому звучало б серйозне 
звинувачення і членам 
правління колгоспу, і чле
нам комітету комсомолу. 
Не в шані старших молодь 
колгоспу імені Карна 
Маркса. Навіть неоднако
во накладають дисциплі
нарні стягнення на моло
дих і на літніх механізато
рів. Ніби підкреслюючи 
цим: дорости, мовляв, до 
того, щоб з тобою, як з 
дорослим, рахувалися. 
Хлопці з бригади № і 
розповіли, що І. М. Тро- 
ценка за зловживання 
спиртним у робочий час 
двічі попереджали, а на 
третій раз зняли 20 про
центів з його зарплати. 
Про всі три стягнення го
ворили на засіданні 
бригадної ради. Коли ж 
молодий тракторист Іван 
Зінько, щоб не простояв 
трактор зміну, зняв з плу
га потрібний болт, брига
дир особисто, без рішен
ня бригадної ради, на два 
місяці перевів Івана на 
різні роботи. 8 цьому од
ноособовому рішенні — 
не тільки порушення вну- 
тріколгоспмої демократії, 
а й ота зневажлива зверх 
ність до молодої людини. 
Чи не тому, — згодом про 
це дізналися у бригаді, — 
й у /Ликопи Григи визріло 
бажання піти зі свого кол
госпу? Він визнає, що гру
бо порушив трудову ди
сципліну. Ніде правди ді
ти. Сталось це після того, 
як Микола відправив сво
го листа до редакції. Піз
но ввечері, повертаючись 
нетверезим у бригаду, пе
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реорав трактором город. 
Назавтра мав їхвти на зи- 
мозу сесію в Кіровоград
ський сільськогосподар
ський технікум. Коли по
вернувся, бригадир, знов 
же без рішення бригадної 
ради, не дозволив Миколі 
й підійти до машини.

Але чи не досить фак
тів? І наведені яскраво 
змальовують картину став
лення до колгоспної мо
лоді. Без скидки на юність 
і недосвідченість питають 
з Миколи Григи, його ро
весників. Питають за ро
боту, за конкретний вне
сок у колгоспне виробни
цтво. І забувають члени 
правління, що не одними 
процентами живе молодь 
села, що бачать хлопці і 
дівчата інший рівень пік
лування про їхніх товари
шів у сусідніх господар
ствах. Порівняння те не не 
користь рідного колгоспу, 
адже йде з села молодь. 
Всупереч перспективам. 
Цього року починасіься 
будівництво молочного 
комплексу на 1600 голів 
великої рогатої худоби; з 
уведенням його в дію по
трібно буде 35 працівни
ків. Іще 12 мають бути 
зайняті на пункті технічно
го обслуговування, який 
заплановано збудувати в 
тракторній бригаді. По се
лу Пролетарському про
ляже сім кілометрів доріг 
з твердим покриттям, на 
центральній садибі появ
ляться типовий дитсадок, 
їдальня, продуктовий ма
газин. Із новобудов гос
подарського призначення 
буде поставлено зерно
сховище на тисячу тонн, 
аатогараж на 25 машин. 
Скільки вакансій* очікує 
молодих трудівників!.. Та 
навіть і нині в найнапру
женіші періоди для дво
змінної роботи в трактор
ній бригаді не вистачає 
механізаторів. Дефіцит на 
них і далі зростатиме з 
розширенням тракторного 
парку. Та йде молодь із 
села і поодинці, і сім ями. 
Не дочекавшись ні комп
лексу, де буде все меха
нізовано, ні впорядкова
них доріг. Бо не сповна 
дбає про умови її роботи 
і дозвілля колгоспне ке
рівництво.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодою 
комунара».

Колгосп імені
Карла Маркса

. Олександрійського 
району.

ТІЛЬКИ ПОДІЯ
РІК 1945-Й

ІЦ<? гриміли >л.т м> на 
ді останні іромп війни. А на 
радянську земли» прийшлі: 
щастя мирної праці. Акіии-.г. 
участь у відпав .»енні народно
го іосподарства взяли її тру. 
дяіці Кіровоградської області 

На початку 1945 року в об
ласті вже діяла 01 машннио- 
трахторнч станція.

Колгоспники І працівники 
радгоспів освоїли 72 процента 
довоєнної посівної плоті, а 
тому числі но тернових куль
турах — 88 процентів засіяли 
озимини 4іі0 тисяч гектарів.

Кожен з комсомольців Ноа- 
городківської середньої школи 
протягом літніх канікул виро 
бив у колгоспах* по 51) трудо
дни«. У районі сіиорено 4і 
комсомольсько - МОЛОДІЖНИХ 
ланок по ннрсЙцувапню висе 
кнх врожаїв сільської осподар 
ських культур.

Відроджувалась бурову гіль 
на промисловість. За ініціати
вою члені* артілі-нчені Леніна 
Олександрійською, району 
господарств області на допо-1 
мої у шахтарям пришили тися-і 
41 КОЛГОСПНИЦІ*.

Цукрові Заводи дали країні1 
60 888 цеіпнсрів цекру. а під
приємства МОЛОЧНОЇ промін, 
ловості виробили 4500 тонн 
масла.

у 1945 році з цехів заводу 
«Червони зірка» вийшло 60і) 
сівалок.

Довоєнною рівня випуску 
продукції досяі коленій« Гай- 
•оропського паровозоремонт
ною заводу. .....

Наприкінці 194.1 року у Зна
м’янці почав діяти харчоком
бінат. колектив якою через 
рік виконай виробничий план 
на 141,9 процента.

На Олександрійському заво 
ді гірничою устаткування риз 
іор’їу.тась боротьба за пері- 
виконання змінних норм. То
кар 1. Шелест, віпотовіяіочи 
поршневі кільця викопуваг. 
завдання на 180 процентів, то
кар О. бульба, мі.іинк Д. Чср- 
нивсььий, слектротвартовааь- 
пик іУЇ. Мороз — на 2119 про
центів.

В області було відбудовано 
227 підприємств союзного, рес
публіканського і обласного 
значення. У 1943 році вони ви
пустили продукції .на 47.1 
мільйона карбованців.

7 липня обком КП(б) Украї 
ни і виконком обласної Ряди 
депутатів трудящих прийняли 
постанову про роботу партій 
них, радянських і господар
ських організацій у зв’язку і 
демобілізацією військовослуж
бовців із діючої армії.

Новий навчальний рік род 
почався в 26 школах оОласио 
ю центру. Почали працювати 
«іедаї огічннй І вчительський 
інститути 5 технікумів, музич
на школа. 2 театри, 2 кіно
театри.

В Устпнівиі було піднято з 
руїн І збудовано 125 будинків, 
5 культурно-побутових закла
дів, лікарню на 41) ліжок, 
аптеку, амбулаторію, дитсадок 
на 30 і дитячі ясла на 2’> 
місць, друкарню, олійню, раб- 
промкомбінат.

Комсомолка ІІ.тга- 
' ля Фоміпа працює іі.і 
Кіровоградській взут
тєвій фабриці, може 
виконувати чотири 
операції.

ІIII честь 6(І-рІ'І<ІЯ 
Великою Жовтня во
ла взяла ііідиищішї 
зобов’язання. Змінні 
норми виконує на 
105—110 процентів.

Фото
Л. ПС'ІЕНЮКА.

теля

Так називався рейдо
вий матеріал обласного 
штабу «КИ» та «Молодо
го комунара», вміщений 
у номері газети за 12 бе-

БО ОЛЬГА НА КУРСАХ“
резня, а якому йшлося 
про недопіки в організа
ції зимівлі громадської 
худоби в колгоспі імені 
Кірова Устинівського ра
йону.

Як повідомив голова 
колгоспу А. Швагер, ма
теріал обговорено на 
спільному засіданні

правління і комітету ком
сомолу 
критику 
вильною. Намічено захо
ди для усунення недолі
ків. Так, будівельній 
бригаді, яку очолює 
А. Король, доручено до 
15 квітня реконструюва
ти вигульні дворики на 
молочнотоварних фер-

господарства, 
визнано пра-

мах №№ 3 і 4. На тери
торію ферм уже завезе
но 300 тонн піску та ще
беню, бригада почала 
роботи.

Комітет комсомолу 
розробив умови соціа
лістичного змагання се
ред молодих тваринни
ків, установив перехід
ний червоний вимпел 
««Кращій молодій доярці 
колгоспу».

НАЗУСТРІЧ ФЕСТИВАЛЮ
У Москві відбулося чергове засі

дання штабу ЦК ВЛКСМ по підго
товці до IV фестивалю дружби мо
лоді СРСР і 1ІДР. Фестиваль, при
свячений 60-рІЧЧЮ Великої ЖоВТІІС- 
вої„соціалістнчної революції, відбу
деться з 24 червня по 4 липня цьо
го року в місті-герої Волгограді.

Па засіданні підготовчого комі
тету обговорювались питання про 
хід підготовки до молодіжного фо
руму комсомольців і молоді Волго
града, інших міст і областей, по
сланці яких візьмуть участь у фе
стивалі.

До складу радянської делегації 
увійдуть кращі представники моло
ді Країни Рад. Це передовики про
мисловості, сільського господарст
ва, студеніп, представники молодої 
технічної і творчої інтелігенції, які 
завоювали право взяти участь у 
(|іестпвалі високими виробничими

показниками, активною громадсь
кою роботою.

Величезна і різноманітна програ
ма фестивалю, яка також обгово
рювалась на засіданні штабу. В 
програмі фестивалю — зустрічі 
дружби молоді СРСР і ІІДр іа 
конкурси професійної майстерності, 
участь у спортивних святах з наго
ди московської Олімпіади, і зустрі
чі з героями Радянського Союзу, 
ветеранами Великої Вітчизняної вій
ни, виступи художніх колективів і 
молодіжні бали. В один з днів фе
стивалю його учасники і молодь 
області стануть па трудову вахту 
присвячену XI Всесвітньому фести
валю молоді і студентів на Кубі, 
Під час фестивалю відбудеться ма
ніфестація молоді м. Волгограда 
«Ленін, Жовтень, молодь».

Одним з найважливіших заходів 
фестивалю станс конференція на

тему «Шляхи під
вищення ефектив
ності і якості ро
бот н організацій

ВЛКСМ і СВНМ по комуністично
му вихованню молоді у світлі вимог 
XXV з’їзду КГ1РС і X з’їзді 
СЄІІН». У рамках конференції П 
учасники познайомляться з робочою 
міськкомів, райкомів ВЛКСМ. і<еР* 
винних комсомольських організацій 
області по виконанню рішень XXV 
з ізду КПРС і підготовці до свят* 
кування ЬО-річчя Великого Яхові’ія, 
Мають відбутися розмови з комсо
мольським активом, зустрічі з мо
лодими передовиками промислово
го і сільськогосподарського внрой* 
пицтва, Героями Соціалістичної 
Праці, наставниками молоді.

Наступний фестиваль у Волго
граді стане новою яскравою дсмої*’-■* 
страиією міцніючої дружби і спір* 
робітництва молоді двох братнії 
країв, важливим етапом на ш.'ія'У 
ло Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів у Гавані,



------- Зі березвде ЮТТ року - 
Думки, відгуки, рецензії

лялькова
ВИСТЯВА

НЕДЛЯДІГЕЙ
уявімо собі таку картину. Кіровоградський 
* обласний театр ляльок. До віконечка теат
ральної каси тяіпеться рука восьмирічного Віті 
.ЧИ Вас:: «Мені, будь ласка, один квиток на 
«Червону Шапочку.» і гри квніки — д.ія мами 
^ііта, бабуні - на вечірню виставу дли дорос- 
ЛІІХ»...

’. Такого варіант}’ відпочинку для тик кому 
більше шістнадцяти, поки що не існує/Та для 
недалекого .майбутнього така ситуація цілком 
імовірна. Відкриємо невеличкий секрет. Ко.тск- 
ііів обласного театру ляльок давно мріє кода- 
р/вати радість єднання з мистецтвом лялькаря 
ие тільки дітям, а і їхнім батькам...

Таке бажаніш молодих акторів, головного 
режисера, театру Олександра Ініоточкїйа, го* 
роєного художника Василя Остаиенка можна 
ініше вітати, тим паче, що мрія у них не розхо
диться з ділом, і прем ср\ спетаклю за п'єсою 
білоруської о драма турі а А. ВертнпсЬкого 
«Скажи своє і.м я, солдате.» можна вважати 
Веригам кроком назустріч дорослому глядачеві

Вистава «Скажи своє їм я. солдате» складна 
/»тя театру ляльок уже тим, іцо п’єса не має 
jостро вираженого, наскрізного сюжете, вона— 
Цщидше поетичний образок-малгоиок./. Тому й 
Іиресуєгься вона школярам середнього віку, 
кі вже готові до сприйняття задуму, ідеї тво- 

ру через образ, поезію, слово.
. Автор починає п'єсу реалістично й строго: 
була війна, радянський воїн вигнав ворога з 
рідної землі, а сам загинув. Віддав Батьківщи
ні свог життя і своє ім’я. 1 став Безіменним 
ЇОлдатом. Нікому не відомо, хто він, бронзовий 
оїн. І лише маленькій дівчинці відкриває він 
кое їм я, коли та приносить йому квіти з поля 

його дитинства.

л А..-;--.../-

г------------------------------------------------------------------------------------------------ --- >

НЕСУ ТОБІ СВОЄ ТЕПЛО,..

я - 
СОЛДА Т
Нікого не зрадив. 
Не з’їв, не втопив.
Ненавидів гада, 
А друга — любив, 
Героєм не звали: 
Мабуть, не доріс. 
Не був генералом, —• 
Солдатом був скрізь. 
Та бути солдатом — 
Хіба це не честь?! 
Казали: «Орати!» — 
Вигукував: «Єсть!» 
Веліли: «Косити!» — 
Охоче косив. 
«Каміння носити!» — 
До втоми носив. 
Писать наказали — 
Писав. І пишу...
Не був генералом. —» 
Солдатом служу!

Я тобі свічу, 
Ти мені світи.

Я кудись лечу, 
И їй кудись лети. 
Не кудись, а ввись 
І в закличну даль. 
Не легищ? Колись 
Пошкодуєш: «Жаль. 
Ти відчув політ, 
Даль побачив ти, 
Осягнув ти світ — 
І досяг мети.
Я ж на світ з вікна 
Тьмяного дививсь, 
Тож і не узнав, 
Як хвилює даль, 
Як бентежить вись».

♦ » *

Шляхи-дороги звивисті 
й круті,

А часом просто незбагненні. 
/Лені до тебе, мабуть, не дійти. 
Моя мадонна, добрий геній. 
До тебе, зірко, близько, 

близько так,
А я ссе йду, не йду — 

блукаю..«
Сліпий я слідопит або ж 

дивак..*
Скажи, хто я, бо я не знаю!

Отже, тема патріотична, важлива, віднові- 
дз.чь.ча. Театр узявся говорити зі своїм юним, 
пепос.ідлиним глядачем про серйозні речі, при
святивши нову виставу 60-річшо Великого 
Жовч п я.

Прем’єра відбулася, висізяа почала жити... 
Своєрідність спектаклю в тому, що па звичнії- 

пін розміром сцені відкрито грають актори, 
водяча ляльками людського зросту. Подібне 
режисерське вирішення, мабуть, єдино пра
вії ы(е в усякому разі, важко уявити віддачу . 
«зменшеної» вистави. Актори, певно ж. почува
ли себе ні зовсім «у своїй ізриті» вже через 
те, що не відчували перед собою звичної чорної 
ширми. Тому справедливо помарки перших 
виступів віднести до розряду іимчасбші.х: акто
рам, як і футболістам, необхідно «зігратися».

У ці чому ж можна коїістдту ваги, що свою 
«точку дотику» режисер О, Інюточкіи, актори 
знайшли і досить зрозуміло її емоційно реалі
зуй.ІЛН. «Скажи своє ім'я, солдате» — вистава- 
пам ять. і потребувала вона й відповідної о 
художнього оформлення. Художник Василь 
Осіапені.о рзарибив ескізи декорації, костюми 
і «характери» ляльок, які внеелд у виставу 
аі-мосферу урочистості, піднесеності, схвильо- 
ьаності.

і ра Тетяни Кладченко, яка виконує роль дів
чинки, заслуговує високої оцінки. Цікаво спо
стерігані за лялькоіо-дівчішкою і за рухами 
актори: «здвоєність» їх, яку ми не можемоefto- 
сіері нн пії час заширмленої вистави, удвоє 
збільшує наснагу дії. Лялька стає самостійною 
і <жи\ию», коли й актриса співчуває їй, радіє 
та сумує разом з нею.

Другим головним героєм вистави з певністю 
можна назвати ведучого (арі. Михайло Му- 
тс.іьп.'р). Режисер наділив його «особливими 
повноваженнями звівши до ногц рук усі ннг- 
ки роззоеіді. Саме від ведучого, па пашу дум
ку, залежить, як зрозуміють і чи відчують юні 
ІЛЯДЙЧІ Віїу їріШНЮ течію 11'єсн. А скільки емо
ційного навантаження несуть пісні і музика! 
Поки що артист не знайшов свого кошакіу із 
залом, і, здається, м\зичніш антракт спрямо
ваний понад головами глядачів.

Зв’язок ведучого з геро.чми, з одного боку, і 
з глядачем — з другого, повинен бути тісні- 
ним, емоційнішим, зрештою. ОПТИМІСТІІЧНІШІІМ, 
Бо в іншому разі саме ту і виставу може під
стерігати небезпека у вигляді тою ж іаки ці
кавого до всього племені юного ілядача. Адже 
в ар ніс гін театру ляльок, на відміну від 
артистів «дорослого» театру, є лише два крите
рії оцінки своєї роботи: мертва тиша в залі — 
успіх; галле, човгання, штовхання в рядах — 
невдача. Дитяча увага — то найчутливішнй ба

рометр. А зафіксува
ти то увагу в такій 
складній для сприй
няття виставі, як 
«Скажи своє ім’я, 
солдате», нелегко, ас 
вимагає високої май
стерності акторів.

Кіровоградський те
атр ляльок зробив 
перший крок до спіл
кування з новою 
аудиторією. Вірпїься, 
ЩО З КО/ЩИІМ НОВИМ 

кроком хода молодо
го творчого колекти
ву ставатиме все 
впевненішою.

м. СОМОВ.
ft а фото: сцена з 

вистави «Скажи свои 
ім'я, солдате*.

Фото В. КОВПАКА.

комуяАр З стор

• СПОРТ • СПОРТ
9 БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ СПОРУД — 

СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

Як ми вже повідомляли, в Кіровограді почато будівництво 
міжобласної навчально-курсової спортивної бази товариства 
«Колос». Громадський кореспондентський пост «Молодого ко
мунара«, який взяв під свій контроль хід спорудження цього 
об'єкта, в черговому повідомленні із занепокоєнням підкрес
лю«, що

„ТЕНДЕНЦІЯ 
Д03АМ0Р0ЖЕННЯ“
споруд, яка існує у головного 
підрядчика (комбінату «Кірозо- 
градважбуд»), може уготовити 
невтішну долю цій будозі.

Ми, тренери, члени збірних 
команд області, вже надіялися, 
що через рік—два нам ство
рять належні умови для підго
товки до поєдинків з найбільш 
«грізними» суперниками на 
республіканських і всесоюзних 
змаганнях. Та будова вироста 
аж надто повільно: з виділених 
на будівництво 100 тисяч кар
бованців торік освоєно лише 
і7 тисяч. За вказівкою началь
ника комбінату В. С. Ьабіна 
землерийні механізми часте 
перекидали на інші ділянки. З 
жовтня минулого року по лю
тий нинішнього забито 250 
паль, а ще треба забити 1000. 
Роботи припинено — з об'єкта 
забрали копер. І це тоді, коли 
знову не освоєно 50 тисяч кар-

бованців, які слід було освоїти 
ще в першому кварталі.

На спорудженні спортивної 
бази нема навіть графіка робіт. 
Отже, об'єкт можуть законсер
вувати. Якщо темпи будівни
цтва не зростуть, новосілля не 
відбудеться й через два роки,

В. ПОКРИШКІН, Л. МЕД- 
ВЕДЄВ — тренери, С. МЕ- 
ЗЕІ1ЦЕВ, В. КОНОВКА, 
А. В11 СОКОЛЯМ - май
стри спорту С.РСР.

в/Д РЕДАКЦІЇ: Цікаво, що 
може відповісти спортсменам 
сам В. С. Бабін? Яка позиція 
тут комітету комсомолу комбі
нату і міськкому комсомолу? 
Невже сільських фізкультурни
ків знову егодуватимуть» обі
цянками?

ЯКЩО ПРИЙДЕ КОЖЕН
Про розвій ок фізкультури і спорту в сільській місцевості 

йшла розмова на обласному з.пюті-семіїїарі. що його провела 
обласна р« да тсьариства «Колос», інструктори по спорту Андрій 
Сусло (колгосп імені Щорса Ульяновського району), Олек
сандр Вергун (колгосп «Дружба» ІІовоукраїщт.кого району), 
Єі-.ісіі Бон; юк (колгосп імені Леніна Доліпіської о район}), 
інші фізкультурі.і актшйсіи поділилися досвідом робот по 
оргапізгції змагань з багатоборства П10, проведення стартів 
вихідного дня, радились, як активізувати участь мсь-юді в бу
дівництві спор і інших споруд на селі.

У часі икп зльоту прішіг.ілн звернення до всіх фізкультурників 
області, в якому закликали їх достроково виконати зобов’я
зання по розвитку фізкультури і спорту, взяїі на честь 60-річчд 
Великого Жовтня.

Кращі фізкультурні активісти пропонують у день Всесоюі- 
іісго комуністичного субогннка оновити всі наявні спортивні 
споруди, озеленит її їх обладнати місця для глядачів, а протя- 
ісм року збудувати коми іексиі спортивні майданчики з твер
дим покриттям, стрілецькі тири, плавальні басейни.

Орієнтир на те. щеб кожен фізкультурник за рік 5—6 разів 
узяв участь у спортигних змаганнях, щоб лави фізкультурників 
зросли на 35 процентів.

СКЛАДНА
НАУКА

ЖАРТ
Плюси і мінуси, плюси

і мінуси.., 
Своя в коханні математика.

Дівча загається, дівча все
міниться:

«Кого мені відняти, батеньку, 
Кого мені додати, матінко?

Той гарний личеньком,
той гарний серденьком.

То як же буть: обок
додати їх?

І той розсердиться,
і той розсердиться.

А може, той, обох 
відняти їх?..»

Складна наука математика?

Роман ПОПОВИЧ.

ПОПОВНЕННЯ
ШЕРЕНГ 
ЧЕМПІОНІВ

Обком ДТСЛАФ разом я сблас- 
ним внробннчнм управлінням авто
мобільної о транспорту пропік зма
гання з авторалі на легкових авто
мобілях. Треба було подолати 
450-ьіломстрону дистанцію по пере
січній місцевості. Перед цим додат
ком« »права — «слалом».

У результаті дводенних посдинкіїг 
чемпіонський титул здобув екіпаж 
у складі майстра спорту Івана Ти- 
мшиснка і першорозрядника Вікто
ра Головачева (Кіровоград) на ав
томобілі «Жигули».

К обласних особнсіо-командіїих 
•миганнях з військово-гірнхладмого 
баїатоборотна взяли участь 17 ко
лективів міст І районів Кіровоград- 
шипи. До програми цих поєдинків 
увіходили легкоатлепмннй крос, 
ку.ч.опл стрільба і метанні! гранати.

У турнірній таблиці перші Віталій 
Соколовсі.кий, Сергій Чорноморець 
і Тетяна Кичок, які представляли 
Кіровії.киіі район м. Кіровограда.

У командному заліку перемогу

ВСІ ТРОЄ —
У ЗБІРНІЙ

Чотири дні у Краснодон! при
ходила особоекі-команліі.і перші.’і ь 
ВЦІ’ІІС. (іп килимах свої здібності 
демоне і репали понад КОЙ гопаків 
1 •.!(>()- іїч, І років народ /Кешія. б 
Складі колективу Центральної р іди 
товариства «Авангард», який .У 
коиаііцпоиу заліку шс.чя споркме-

едпбули перша й друга команди 
Кіровського району, на третьому 
місці — спортсмени Олександрії.

В. МЛШУК, 
старший інструктор об
кому ДТСЛАФ.

ТЕПЕР —
ТЕНІС

Черговим видом міської спарта
кіади «Юністі.», яка проводиться 
серед дітей і підлітків за місцем 
проживання. був настільний теніс. 
З.маїапня тіроколилнсь па першість 
Ленінського іі Кіровською ралоіііп 
м. Кіровограда, потім переможці 
районних змагань зустрілися між 
собоїо.

У поєдинках узяли участь сім 
команд жекіїї і три команди домо
управлінь ЖКК заводу «Червона 
гірка» -- всього понад 70 чоловік.

У фінальних змаганнях на пер
шість міста переможцями стали 
спортсмени домоуправління № 2 
ЖКВ заводу «Червона зірка», ліс
ків Лт.Уг .3 і '1.

Кіровсі.кнй райком ЛКСМУ від
значнії кращих спортсменів цінними 
подарунками.

Д. БЛДІЯН, 
інструктор но спорту ЖКВ 
заводу «Червона .ярка».

ні» «Труда» (Російська Федерація) 
з:.Гнив другу сходийку. були і іро.. 
іш.хованцін сіІОртннного клубу «Зір
ка« Чемпіонський титул дістався 
Анатолію - Рейнському Срібноіо ме» 
;'а.'.ліо нагородікеций накковагоник 
О.іексішдр Уніаков Четверте місце 
у своїй оптовій категорії посів 
Сергій Зсліпськнй Всі вони вклю
чені до збірного колективу ВЦі’ІІС 
для підготовки і участі в міжвідом
чій иершосіі Радянського Союзу, 
ні о відбудеться також у Краснодо- 
і:і ь неригіц половині квіпія.
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ПЕРШОКВІТНЕВИЙ ГППУСК

-------------— „молодая
Секретар комсомольської органі

зації Кулнкіпського занолу Петро 
Хнатіїюк приречено зиркну» на го- 
дннгіиь. Мить потупцювап перед про
хідною, вдихнув повні легені Повіт
ря і ступив на територію заводу. 
•Ну. зараз почнеться», — подумав 
безнадійно,..

Зразу ж іа прохідною ло комсор
ги відбіг Серііііко. практикант з 
ПТУ:

— Пстько, а мені робочих руна- 
ввць вс видають...

За ним підійшла Олп Іванова, 
молода маги:

— Слухай, знову майстер у пічну 
зміну примушує працювати.

О.чю змінив Василь з механічного:
— Виручи секретарю, енна в дит

садок не приймають...
Із-за спини Василя виглядав 

Сашчо Ткач. Петро згадав, що 
йому треба путівку до санаторію. 
А за Сашком підійшов... А за...

комунар“--------------------------------------- 31 борозни року
НЕ СМІШНО

КРАЩЕ САМ
У деяких комсомольських організаціях області є активісти, 

котрі за все беруться самі. 1 ось що з цього виходить.
Коли Пстько добрався до комори, 

де працював, він уже твердо знав, 
чим йому сьогодні займатись.

Нашвидкоруч накинув робочий 
халат, метнувся від дверей комори. 
<Я зараз», — кинув на ходу рооіт- 
пикам, котрі зібрались біля віконця 
видачі інструментів.

«Гак, — повгорюпав про себе. — 
спочатку — ло майстра. Що цс він 
там комсомол затискує? Потім — 
до комірника сусіднього цеху. Іч. 
йому рукавиць для практикантів 
шкода... Ага. іде про Оли» не забу
ти... В завком забіїти... До нача.іь-

пнка механічного підійти... Цс в 
першу чергу. Під час обідньої пе
рерви — лекцію н складальному 
прочитати... ІЦс — рейд но боротьбі 
j браном провести. Чи то на к по 
раціональному використанню робо
чою часу. Браком на тому тижні 
займався... Та не забуїн стіннівку 
»опуститїї до вечора. І «Комсомоль
ський прожектор» повнії не закади
ло б. Па їдальню заводську вчора 
комсомольці скаржились.. А після 
зміїні — ренсіїїніїї хору, чергування 
п оперативному загоні, заняття в

інституті... А внески? Мало не за«' 
був... jl

І доручити нікому. Пообіцяти по
обіцяють. а от чи зроблять? Ш 
і.раіце я сам. Так... Значить, до 
майстра... Потім — до .»

Опівдні Пстько зупинився біля 
дошки наказів, аби перевести по-- 
дііх. Мимоволі став читати. Що, 
то? «...сувору догану комірникові 
П. Хпатпюку за халатне ставлення 
до службових обов’язків...»

«А інструменти? — майнула дум
на. — Я <к не видав сьогодні робіт
никам інструментів!» Пстько по
мчав до комори...

Через кілька днів Хватнюня 
слухали на бюро райкому комсо
молу. «А за що? — не розумів Петь- 
ко. Я Ж старався. Горою за ком
сомольців стояв.... Ех, несправедли
вість...»

Ю. ДМИТРЕНКО.

ШО ГІРШЕ?
Зустріла Женю якось Віра. 
Пішла у них розмова пніра.
— Що, твій ще й досі виливає?
Цс ж на здоров’я—страх впливає!— 
Я почула відповідь від Жені:

>— Ох, а іцс більше — на кишеню!

ПРИГАДУЮ 1 квітня 197... року в славному місті Кірово
граді. Весело світило. сонце. Солов’ями заливалися горобці 

. Шевченка і Луиач.ір- 
[ОЛОДПКІВ.

ПРИ ВІДЧИНЕНИХ ДВЕРЯХ
ЄянтаЛм у завклубл Клавп:

— Ну, як у вас там нині справи? 
•— Та, як відперто говорити. 
Дверей не можна зачинити!
— Така відвідувачів сила?!
— Та ні, ті двері той... осіли.

ЯК СОЛОВЕЙ ЛІГА
— Ох, коли діждусь я літа! — 
Сумно бідкалася Віта.
— Що, тепла вже захотіла? -» 
Поцікавилась Таміла.
— Не вгадала, люба, трішки, 
Маю модні босоніжки.

Любов ГНІДЕЦЬ.
с. Тишківка 
Дабровелнчківського

, району.

,4

ВИ

на брунькуючих деревах. На розі вулиць 
ського зупинилися дроє симпатичних, елегантних

— Зайдемо? — по-змовницькому підморгнув один, кивком голо
ви показуючи на «Перлину стену».

— Але ненадовго.
-— Та що тні Вип’ємо по скляночці холодненького, свіженького.
— Я хотів би молока з-під корови.
— Є й таке. Тепер його сюди щодня завозять. Та що гам мою-, 

ко! Тепер у.«Перлині степу» продають на розлив смачнющі верш
ки, сметану, кефір і ряжанку. Із спиртних напоїв був донедавна 
кумис. їіого зняли з продажу, бо виявився надто вже міцним.кумис. Ного зняли з продажу, бо
Аж десять градусів!

— Який жах!
— Але ззраз у «Перлині» про

дають лише молочні безалкогольні 
напої.

— Ходімо скоріше, — не витри
мав другий, — страшенно хочу 
молока!

І вони пірнули в знаменитий підваль
них. піп котись отруював допко- 
лніннє повітря винними нарами, тютюновим димом та брудною лайкою...

Біля пивного бару якась тендітна, іне зовсім молола жінка смикала сво
го чоловіка за рукав і силоміць тягнула до вхідних дверей, слізно бла
гаючи його:

— Мнколі.цю, голубчику, давай зайдемо. Вип’єш хоч один кухлик пива. 
Жигулівської о.

— 1 не проси. Бо я той... неплетущнй. чи то пак непитущий.
— Один кухлик, — умовляла дружина, мало по плачучи. — Я її 

таранечки тобі припасла. Зайдемо, ріднесенький мій. Мені так по
добається, коли ти п'яний як чіп, не приходиш, а приповзаєш до
дому і починаєш...

— Сказан не піду. І — квит! Слово моє тверде. — Микола гордо 
блиснув очима на вивіску «Пивний бар» і попрямував до магазину 
«Молоко».

А ввечері на площі імені С. М. Кірова можна було (-постерігані 
досить дивну картину. Швейцари ресторанів «Весна», «Україна». 
«Київ» та «Відпочинок» переймали святково одягнених хлсниів і 
дівчаг, широко розставляли руки і просили:

— Ріднесенькі паші, зайдіть до пас хоч на півгодини. Наберіться 
хоробрості, випийте грамів по двісті білого марочного портвейну. 
А може, хтось між вами виявиться надзвичайно мужнім і подужає 
аж... сто грамів горілки! За тою ми самі заплатимо. Ласкав-.) 
просимо!

— Та що ви, діли!—посміхнувся один буйночубий і дуже гар
ний юнак. — Хто ж оцю отруту питиме? Тим більше, що ми поспі-

КВІТНЕВІ

шаємо в молодіжне кафе, де сьогодні виступатимуть молоді акто
ри нашого театру.

— /\ мн йдемо в «Клуб цікавих зустрічей», — устряла в розмо
ву русява дівчина з квітами в руках,— гам сьогодні чигатимуть 
свої вірші місцеві поети.

— А у нас сьогодні — вечір відпочинку. Разом з учнями музучп- 
лпща влаштовуємо, — почулося з гурту.

— Здорово! — ахнули швейцарі! і, заздрісно прицмокнувши язи
ком, хором запитали: — А хго ж усе не організував?

— Л1ісь-кі:й ко мі-гет і:ом-со-мо-лу, — проскандували хлопці і
дівчата у відповідь і швидко пішли в протилежний від вікон рес
торану бік... . ’ ’

Пригадую, юго дня мене тяжко вразив пригнічений вигляд чер
гового сержанта Кіровоградського витверезника.

— Не повірите, товаришу Сороко
пуд, — простогнав пін, при тискаючи ру
ку до грудей. — ніхто в Кіронограді 
не хоче ІІІІЯЧНТИ. А молодь — тим білі
ше. П’є лише лимонад і закусує 
апельсинами.

— Що ви кажете?! — вперше в 
не повірив я.

— Чистісінька правда. А все 
що Ленінський і Кіронський райкоми 
комсомолу міста взяли під 
контроль дозвілля молоді.

ще асе наладиться.
пін рукою. — Запаз комсомол по- 

ІЦо його

СПОГАДИ його

ПАНІ СОРОКОПУДА

■

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮН.

тому.

пильний

житті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ

електрогазозварник,

монтажник конструкцій — муляр,

машиніст кранів баштових, самохідних і стаціо
нарних,

— Не побивайтеся так. Можливо,
— Де там! — безнадійно махнув .....

справжньому, по-бойовому заступив дорогу «зеленому змію», 
робити? Де вихід?

— Є вихід, — як завжди, блиснула в моїй голеві геніальна ідея. — я 
знаю, що вам робиш. .

— Що? — г.ж підскочив строгий і сумішії сержант міліції. — 
Кажіть скоріше!

— Закрити... — я переможно глянув у його розпачливі очі і за
кінчив- — За-кря-ти витверезник!-

— Як просто! — видихнув він і заплакав.
Не пам’ятаю г.же точно, з радості, чи з горя...
Так от, пригадую, це було в Кіровограді 1 квітня 197...

Розповідь Пані Сорокопуда 
записав Валерій ГОНЧАРЕНКО.

Від колісної майстерні. Паня Сорокопуд у своїх мрійливих 
спогадах забув назвати точну дату відкриття молодіжного кафе, 
^ергові по колісній майстер*?' з радістю роблять це за нього і 
сповіщають приємну новину. 27 березня 1977 року в Кіровограді, 
в приміщенні ресторану «Весна», справді відкрилося молодіжно 
кафе (розширену інформацію про цю подію читайте в наступно
му номері).

Тепер з дня на день очікуємо вістей з «Перлини степу» та 
витверезника.

А що як П. Сорокопуд провидець?

р-ТГ—ти-r.- •

«Ліки» для дерева
ВІН 'Дерев’яних конструкцій, 

які несуть «службу» па відкри
тому повітрі, можна продовжи
ти п кілька патів. Такий висно
вок зробили вчені Латвії після 
десятирічних випробувань дере
вини м’яких листяних порід. 
Стоппн, оброблені спеціальними 
антисептиками, служать у два— 
три рази -довше, ніж звичайно. 
Тільки обробка оіорож. які ви
користовуються в сільськогоспо
дарських районах республіки, 
дасть можливість щороку еко
номити 20 тисяч кубометрів 
вільхи, берези, осики.

Створено пересувну установку, 
яка дає змогу відмовитися від 
перевезені» деревини до просо
чувальних заподій і консервува
ти її безпосередньо в ліспром
госпах.

Бердянське середнє міське 
професійно-технічне 

училище № 2й>

мелоді, іцо закінчила 1977 року восьмирічну школу, 
на такі спеціальності з трирічним строком навчання:

лвцювальник-плнтковик-мозаїст,
маляр по альфрейно-живописних роботах (вступни

ки складають ектамен з малювання),

і

В суботу в приміщенні 
редакції газети «Молодий 
комунар» (вул. Луначарсь- 
кого, 36) відбудеться за
няття міської молодіжної 
літстудії «Сівач».

Запрошуються всі лю
бителі поезії.

Початок о 16-й годині.

Ви любите музику? І хочете і'печіїтися грати на одному з музичних інструментів3 Тоді при
ходьте до музичної школи. Там навчать пас не тільки володіти інструментом, а її розуміти 
прекрасний світ музики. 1 зробляті це люди, по-справжньому віддані своїй роботі, — педагоги.

Любов Андріївна Батова теж належить до таких людей. Вона — викладач Гіовомиргород- 
ської музичної школи. 1 хоч працює тільки перший рік, та вихованці вже встигли полюбити її 
уроки і з радістю відвідують їх.

На фото: Л. А. БАТОНА під час уроку.
Фото М. ГЕЛЕМ АНД.

1Ы1ИИИПШ»Й,!^,1ІІ
Газета виходить 

у вівторок, четвер,

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КС,МУ. г. Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.

516050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-37.

Друкарня ім. Г. М. Димн і ропа 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпкн, 2.

електромонтажник по освітленню, освітлювальних 
силових мережах та електроустаткуванню,

столяр по виробництву сучасних меблів.

На ці спеціа тьності з однорічним строком навчання 
приймають юнаків і дівчат, які мають середню освіту.

Початок занять з 1 вересня 1977 року.

Заяви приймають до 1 вересня. Навчання в учили
щі безплатне. Іногороднім надають гуртожиток.

Учням в установленому порядку виплачують за ро
бот ч. виконані в процесі виробничого навчання.

Наше місто — курортна здравниця всесоюзного 
значення. Забудова міста йде за генеральним планом, 
молодіють його старі квартали. В місті споруджую 
ться нові і розширяють випуск своєї продукції діючі 
промислові підприємства.

Бердянськ — важливий морський порт, сюди захо
дять вантажні й пасажирські кораблі.

Паша адреса: 332440. м. Бердянськ Запорізької об
ласті, вуї. Ульяновнх. 88, середнє міське професійно- 
технічне училище № 25.

Б К 16234,
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