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ЗВОЮ ШНВУ ОВШИОЇ 
ПШІЙНОЇ ОРГЛНІЗДЦІЇ

^органі з аціях 
області почи- комсомольському
мається гро
мадсько - полі
тична атеста-

Перемоги!
цім учасників 
третього, зак
лючного етапу 
Ле мінського 
заліку, присвя
ченого

^річниці з дня 
народження 
В. В Леніна.
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Де віз атес
тації — «Това
ришу Ленін 
Вам
даю».
винна

я
допові-

Вона по-
стати

творчим звітом 
про виконання 
особистих ком- 
плексних пла- 

«ВчимосяМІВ

комунізм у, 
будуємо ко
мунізм!»

ЦК ВЛКСМ прийняв по
станову «Про створення 
всесоюзного комсомоль
ського парку Перемоги», 
е якій відзначається, що 
комсомольці, юнаки і 
дівчата, як і всі радян
ські люди, з почуттям ве
личезної гордості за на
шу соціалістичну Бать
ківщину, її 
Збройні Сили, 
новці високого 
ного і трудового підне
сення, викликаного під
готовкою до виборів у 
Верховні Ради союзних і 
автономних республік, 
місцеві Ради народних 
депутатів, готуються зу
стріти 35-річчя перемоги 
V Великій Вітчизняній 
війні.

Гарячу підтримку в 
ксмсомслаських і піонер
ських організаціях, мо
лодіжних колективах, у 
ветеранів оійкк і праці 
дістав заклик V пленуму 
ЦК ЕЛКСМ ознаменувати 
це всенародне свято 
створенням всесоюзного 
комсомольського парку 
Перемоги, закласти в 
кожному місті, селі, се
лищі парки, сади, сквери, 
алеї, посадити дерева 
пам'яті.

Центральний Комітет 
комсомолу зобов’язав 
ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкоми, обко- 
ми, скружкол’.и, міськко
ми, райкоми комсомолу 
створити організаційні 
штаби, які спільно з ор
ганами лісового і кому-

ІЗИазЗЗИХЛ ігеї^истт ВЗаШ23Е2ЯС*

доблесні 
Б обстз- 
політич-

Б

І

пального господарства, 
трестами зеленого будів
ництва.. товариствами 
охорони природи, архі
тектурно - планувальни
ми організаціями повин
ні провести необхідну 
організаторську і пропа
гандистську роботу по 
широкому залученню 
комсомольців, піонерів і 
школярів, усіх юнаків і 
дівчат до створення в 
містах, селищах, селах та 
інших населених пунктах 
парків, садів, енверів. 
алей, квітників — всесо
юзного комсомольського 
парку Перемоги. Особ
ливу увагу приділити 
озелененню місць похо
вань воїнів, партизанів і 
підпільників, пам’ятни
ків, обелісків, меморіа
лів, бойових рубежів.

У комсомольських і 
піонерських організаціях 
провести відкриті збори 
і збори дружин, на яких 
обговорити питання за
лучення комсомольців, 
піонерів і школярів, усіх 
юнаків і дІЕчат до садін
ня дерев, закладання 
парків, садів, скверів, 
квітників, алей.

Завдання полягає вто
му, щоб кожна комсо
мольська, піонерська ор
ганізація мали свій парк, 
сед, сквер, алею, кожен 
піонер, комсомолець, 
школяр, кожна молода 
людина — своє дерево 
пам’яті. Закладання па
м'ятких посадок кеоб-

уро-хідко проводити в 
чистій обстановці з учас
тю ветеранів війни і 
праці.

Роботи по створенню 
всесоюзного комсомоль
ського парку Перемоги 
рекомендовано проводи
ти в ході місячників, су- 
ботників і недільників, як 
правило у вихідні дні і 
позаурочний час. Необ
хідно організувати по
всякденний догляд за ни
ми, активно використову
вати парки, сквери, алеї, 
пам’яткі місця для вихо
вання у молоді любові 
до Батьківщини, вірності 
революційним, бойовим 
і трудовим традиціям ра
дянського народу, готов
ності стати на захист за
воювань соціалізму.

Центральний Комітет 
РЛКСМ висловив тверду 
впевненість, що комсо
мольці і піонери, есі юна
ки і дівчата за велінням 
душі і серця вдячним си
нівським вінком пам’яті 
з мільйонів дерев при
красять любиму Батьків
щину.

Всесоюзний комсо
мольський парк Перемо
ги стане величним зеле
ним меморіалом Ленін
ського комсомолу, піо
нерської організації на 
честь батьків і дідів — 
солдатів Великої Вітчиз
няної, які відстояли сво
боду і незалежність Ра
дянської Вітчизни, вряту
вали світ від фашист
ського поневолення!

28 лютого відбулися 
збори активу обласної 
партійної організації, 
на яких розглянуто пи
тання «Про завдання 
партійних організацій 
області по виконанню 
постанови Ції КПРС 
«Про- поліпшення робо
ти по охороні правопо
рядку і посиленню бо
ротьби з правопорушен
нями».

З доповіддю висту
пив перший секретар 
обкому Компартії Ук
раїни М. М. Кобильчак.

В обговоренні ДОПОВІ
ДІ взяли участь В. М. 
Сідун — перший секре
тар Світловодського мі
ськкому партії, М. Д. 
Зятін — перший секре
тар Гайворонського рай
кому партії, К.- М. Че
ревно — голова викон
кому Кіровоградської 
міської Ради народних 
депутатів, І. М. Ри- 
:ков — секретар парт- 
кому Олександрійсько
го заводу підйомно- 
транспортного устатку
вання, М. Т. Попов — 
начальник обласного 
управління внутрішніх 
справ, Г. Л. Рябчун — 
директор Кіровоград
ської середньої школи

№ 13, Т. 1. Шевченко— 
голова колгоспу «Шлях 
Леніна» Онуфріївсько- 
го району, Д. І. Дузь — 
начальник обласного 
управління професійно- 
технічної освіти, Н. Є. 
Курко —секретар парт
кому колгоспу імені 
Леніна Вільшанського 
району, О. О. Скічко — 
перший секретар обко
му ЛКСМ України, 
В. І. Сухомлинова — 
голова виконкому Пан- 
тазіївської сільської 
Ради народних депута
тів Зпам'янського ра
йону.

На зборах виступив 
перший заступник про
курора Української 
РСР П. Г. Осипенко.

Із заключним словом 
виступив М. М. Кобиль
чак.

В обговореному пи
танні збори прийняли 
постанову.

У роботі зборів узя
ли участь заступник за
відуючого відділом ад
міністративних органів 
ЦК Компартії України 
Б. І. Вихристенко та 
перший заступник мі 
ністра внутрішні” справ 
Української РСР І. Д. 
Гладуш.
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НА ФЕРМАХ — 
МОЛОДІ 
ГОСПОДАРІ

РЕЙД «МК»

<Т К УЖЕ розповідалося 
** в нашій газеті, у кол
госпі «Мир» Гайворонсько
го району для КОМСОМОЕІЬ- 
сько-молодіжного колек- 
гиву молочнотоварної 
ферми створені хороші ви
робничо-побутові умови. 
Тому тут висока трудова 
дисципліна, сталі надої мо
лока не тільки влітку, а й 
у стійловий період. Сло- 
ЕОМ, комсомольсько-моло
діжний заслужено посіп;» 
ім’я 60-річчя ВЛКСМ.

Недавно рейдова брига
да побувала і па фермах 
інших господарств цього 
району. Будинок тваринни
ка молочнотоварної ферми

Телеграфістка Знам’янської дистанції сигналізації 
та зв'язку Олена ЛЕСИК у ці дні, на ювілейній Ленін
ській вахті, працює по-ударному. Член місцевого ко
мітету, голова жіночої ради, Олена проводить велику 
громадську роботу.

Фото А. ЗАВАРІНА.

-а--------------------------------—-------ЧОГО В СУСІДА ХАТА БІЛА?..
№ 1 колгоспу імені Шев
ченка. У кімнаті для спе
ціалістів тепло, па столах 
акуратні стосики журналів 
обліку, ділових паперів, 
і оловиий зоотехнік О. М. 
Проціпцшіа розповідає:

— Нинішнього року всім 
тваринникам завезено ву
гілля, дрова. Часто бува
ють на фермі торговель
ники, бібліотекар. Налаго
дили АВМдля виготовлен
ня борошна з горохової 
соломи, а надої все одно 
невисокі — 5,2—5,3 кіло
грама па корову.

■ Так, сутужно ішнішіьюї 
зими з кормами. Але чим 
пояснити тс, що минулого 
року па фермі була велика 
строкатість у надоях? Най
вищий становив 3300 кіло
грамів на корову, найниж
чий — 1850, в середньому 
по фермі — 2224. Це мен-

ше ссрсдньосбласного по
казника.

Найпродуктивніші гру
пп— в досвідчених доярок, 
низькоудійиі — у людей, 
випадкових па фермі. А де 
воші беруться, випадкові? 
Чому деякі молоді доярки 
байдуже сприймають успі
хи й невдачі колективу?

Заходимо в зал буднику 
тваринника. Якщо па фер
мі в колгоспі «Мир» він 
вражає за і шиком, чисто
тою, буянням квітів на 
підвіконнях, то тут — кіль
ка рядів допотопних не
зручних крісел, невизначе- 
ного віку наочна агітація, 
сіро і порожньо. Побудеш 
тут кілька хвилин, і хоче
ться вийти. Тому тварші- 
ПИК11 заходя гь сюди неохо
че, лише після нагадуван
ня завфермою...

Нічим похвалитися і іші- 
ршиїнкам першої молочно
товарної ферми колгоспу 
«Іскра». Тут шші надою- 
юті) на корову всього по 
4,3 кілограма молока. 
Причина: корми готуються 
до згодувацня абияк. 
Бочка Марчука для по
дрібнення і змішування 
груґпх та соковитих кор
мів останній раз вико:;” 
вала свої функції іце то 
рік — її встановили гак 
що користуватися ап гра
том незручно і небезпечно. 
Лише тепер надумали 
зм літувати пароутворю- 
рач для запарювання со
лом'яної січки. Па ф-.рмі 
часто виходять з ладу ме
ханізми.

У приміщенні пункту 
штучного осімсніння Тва
рин — холодію, брудно,

інструменти н препарати 
розкидані. Тож і не дивно, 
що на фермі висока яло
віє і ь — більш як 5 відсот
ків дійного стада не дає чі
пкої віддачі.

Па фермі не вистачає 
рушників, матеріалу для 
проціджування молока 
Протягом двох місяців не 
ОСВІТЛЮ<Т’>СЯ територія 
ферми. А доярки і кор.мачі 
приходять сюди задовго д<: 
світанку, і їм доводиться в 
іемряві завозити в примі
щення корми.. У трьох 
корпусах лампочки теж 
леді жевріють.

Безперечно є па фермі 
хороші трудівники.

— Молода доярка Ва
лентина Усевко дуже 
дбайливо доглядає стадо, 
щодоби одержує на коро
ву по 8,3 8,5 кілограма

молока, — говорять заві
дуючий фермою В. К. 
Шкільний. — Та молоді у 
нас мало. Скажете: робо
та, мовляв, з тваринника
ми не проводиться. А де я 
людей зберу? У тій кімна
ті, куди влітку вряди-годи 
сходимося, нині іній на 
стінах. Кому охота в хо
лодному приміщенні вв
ел) ховуватв «цінні вказів
ки», коли в корівнику І Т» 
тепліше...

Б районі існує думка: и 
колгоспі «Іскра» «кульгає» 
зооветеринарна служба 
Можливо, в декого з ми 
лодпх спеціалістів (скажі 
мо, у Тетяни Криворуч 
ко -- зоотехніка по плем 
справі) і бракує виробив 
чого досвіду але в таких 
умовах праці нелегко по- 
ставити на належний рі 
вепь племінну роботу ве 
іеринарне обслуговувати' 
стала

(Закінчення на 2-й стор.|
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и шість тсятяи
Урочисті й схвильовані прийшли на Ленінський 

урок учні Ноигороднівської середньої школи № 2. Ад- 
же це був серйозний екзамен на їхню громадянську 
зрілість.

Мали про що звітувати школярі. Вони не тільки 
прагнуть добре ичитися, а й активно займаються су
спільно корисною працею. Напоинлад, минулого рону 
учні еиростили і здали 1800 нрол.е

Принципово говорили комсомольці про те, що необ
хідно підвищувати якість знань. Адже нині серед спіл
чан лише вісім відмінників.

З рефератами еиступили Валя Бондаренко, Ніна Дов- 
галь, Олл Довгаль. Уважно прослухали школярі запи
саний на платівку виступ В. І. Леніна про трудову 
дисципліну. Присягу комсомольців на вірність справі 
Ілліча, створеної ним Комуністичної партії підписали 
Галя Степанюк, Толя Ковальов, Люда Сосновська та 
інші кращі учні, яним спілчани виявили це високе 
довір’я. . ,

А найпам’ятнішим цей Ленінський урок буде для Ві
ри Тищенко і Колі Малинського. На ньому перший 
секретар Новгорсдківського райкому комсомолу Олек
сандр Беркута вручив їм комсомольські квитки.

К. ШКВАРКО, 
секретар комсомольської організації'Нозго- 
родківської СШ N? 2.

,)МОЛОДЯЙ комунар“

Діалог
з товаришем 
Леніним

1 березня р^ку

СШ БРИГАДИ
----------------НА ФІНІШІ П'ЯТИРІЧКИ------------------

Всього один невихід на зміну працівника голов
ного заводу виробничою об’єднання «Диіпроенер- 
гобудіндустрія» призводить до втрати семи кубо
метрів зоірпого залізобетону, або чотирнадцяїн 
щогл для ліній електропередач...

У цеху профільованого пастилу зазоду «Буддс- 
таль» виконаний планового завдання опинилося 
під загрозою зриву. Електрозварник комсомолець 
Олександр Мілютін запропонував створити ланку, 
яка працювала б у третю зміну. Бажаючих вияви
лося багато. Важко було, але про це ні слова: тре
ба — значить треба. Клан викопали...

__________РОЗПОЗІДЬ ДРУГА ____________
U АД ЦИМИ прпклада-

ми, які навів під час 
розмови секретар комітету 
комсомолу виробничого 

об’єднання Володимир
Стсльмухов, довелося за
мислитися. Вони асоціюва-
лнея з двома полюсами, 
вірніше — з двома мате- 
маїичішмп символами: 
плюс і мінус. Ентузіазм і 
прогул. Поняття несумісні. 
Піхто не примушував 
Олександра Мілютіиа ство
рити тимчасову ланку, щоб 
цим допомогти заводові 
ВИЙТИ з прориву. Можливо, 
хтось заперечить. Мовляв, 
для слави хлопці пішли па 
це. Але ж слава здобуває
ться у справжньому труді 
заради загального успіху! 
А як же тоді оцінювати 
прогул? Цс, як видно, ано
малія, що призводить до 
втрати значної кількості 
продукції.

Яка роль комітету ком
сомолу виробничого об'єд
нання в боротьбі за еко
номне витрачання робочо
го часу?

Протягом минулого року 
більше сорока молодих ви
робничників ЗДІЙСНИЛИ про
гули (14 із них — комсо
мольці). Тридцять шість 
(серед них і 1 членів 
ВЛКСМ) порушили гро
мадський порядок. Багато. 
Отже, комітетові комсомо
лу е над чим працювати, 
і чіткий клан у цьому. на
прямі дає йому- тепер по
станова «Про дальше зміц
нення трудової дисципліни 
і скорочення плинності 
кадрів у народному госпо
дарстві*. В ній, зокрема, 
наголошується, що необ
хідно активно узагальню
вати і поширювати досвід 
колективів, які добпваю-
ться кращого використан
ня робочого часу, зміц
нення трудової 
нп, скорочення 
кадрів. Певний

дисциплі- 
плннності 
досвід з

цих питань уже нагромад
жено в комсомольській ор
ганізації об’єднання. Роз
роблено і здійснено ряд за
ходів, які спрямовані на 
збільшення випуску про
дукції завдяки бережли
вому використанню часу. 
Опора комітету комсомолу 
У цій справі бригади, у 
складі яких більшість мо
лоді, в тому числі — 17 
кмк.

У формувальному цеху 
головного заводу внр?,біш-

чого об'єднання є гасло: 
«10 втрачених у цеху хви
лин — в масштабах заводу 
недодано 6 кубометрів 
продукції». Змінний ман
сі ер Володимир Лнтвнії з 
цього приводу сказав:

— Гасло — не застере
ження, а нагадування. Ці
нуєш час — значить доро
жиш інтересами підприєм
ства. У пас працює комп
лексна бригада комуніста 
Олександра Івановича Ше
стопалова. У пій хлопці ма
ють сиільні інтереси, всі 
приблизно рівці за розря
дами. 1 виробничі резуль
тати членів колективу од
накові. Чи не «зрівияліг- 
ка»? Пі. Почуття ліктя зо
бов’язує всіх працювати 
однаково добре і бути при
кладом для інших.

Формувальники — у чис
лі тих, хто виступив із по
чином «13 перед'ювілейних 
тижнів працювати по-лс- 
иінському!» Воші зобов’я
залися щозміни видавати 
понад завдання 1 —1,5 ку
бометра збірного залізобе
тону і з честю дотримують 
слова. Однак згадаймо оті 
6—7 кубометрів продук
ції, які можна втратити за 
зміну. Чп не збираються 
хлопці собою закрити, як
що треба буде, вакуум, 
створений прогульниками 
або несумлінними вирбб 
іпічііпкамп? Пі. їх праг
нуть навчити працювати 
своїм прикладом.

Саме цей досвід узагалі, 
шоє і поширює комітет 
комсомолу виробничого 
об’єднання «Дпіпроснер- 
гобудіпдустрія». Хоча ще 
трапляються промахи і не
доробки. Але вагомим здо
бутком можна вважати тс 
що коли в об’єднанні по
являються молоді про
гульники, марнотратці ча
су (бо ж у контингент но
вачків входять і «важкі» 
юнаки), навколо них ство
рюють атмосферу нетерпи
мості.

...Па КамАЗ і «Атом- 
маш», Чорнобильську атом
ну електростанцію та інші 
новобудови країни надхо
дять залізобетонні кой 
струкції зі Світловодська. 
«Дпіпроенергоб у д і и д у- 
сгрія» працює на п’ятиріч
ку, на комунізм.

А. ШИЛОШИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

а О СЬ ЩО сказав би вож- 
У ** деві учень 4-А класу 
Я Ігор Ьарський: «Володими

ре Іллічу, в 1954 році наші 
1 комуністи й комсомольці

поїхали піднімати цілину. 
Нині там родять багаті вро
жаї. А а 76-х роках поча
лося освоєння нечорно
земних земель. В 30-ті ро- 
ки ми збудували місто 

Я Комсомольськ-на-Амурі, а 
Я ь наш час будується БАМ 
Я — шлях до скарбів Дале- 
| кого Сходу. Ваше рідне 
1 місто СимЬірськ перейме

новане в Ульяновськ. Під 
] керівництвом рідної партії

Вашу справу продовжує 
все країна...»

Наталка Балагура з 4-А 
повідала вождю про свої 
бажання: «Хочу, щоб наша 

-і кроіна була квітуча і мо- 
■ гутня, щоб на всій планеч 
І запанував мир. Хотіла б, 
■ щоб на всій планеті буга 
І завжди родючою земля...» 
З Ігор Найда (теж з 4-А) 

розповів Володимиру Іллі- 
! чу про життя школи: 
а «.. Тим, у кого трапляються 
І погані оцінки, ми допома- 
I гаємо їх виправити... Ми 
Я вчимося в спецшколі для 
■ дітей зі слабким зором. У 

створенні таких шкіл про- 
1 являється турбота Кому- 
9 містичної партії і Раджі- 
Я ського уряду про здоров’я 
І дітей».

Ігор Дубннський розпо
відає вождеві про щасливе 

1 дитинство радянських ді
тей. А Іра Карплюк зустрі
лась із Леніним на Новий 
рік: «У школі був новоріч
ний ранок. У цей час за
йшов Володимир Ілліч Ле
нін і поздоровив дітей зі 

І святом. Діти взялися за 
руки і почали водити весе
лий хоровод навколо 
ялинки. Лише Анжела бу
ла сумна і хотіла залишити 
зал, але ось до неї гііді- 
йшов Володимир Ілліч і 

І щось сказав. Вона усміхну- 
I лась і почала веселитись 
І разом з усіма...»

«Зустрівшись із Володи- 
Я миром Іллічем Леніним,— 

пише учениця 4-Б класу 
Я Надія Дядюшко, — я б 
І розповіла йому, що на

вчаюсь у Червонокам’ян- 
I ській спецшколі-інтернаїі 
І для дітей зі слабким зо- 
" ром. Мені тут хороше. 
к нас світлі класні

затишні спальні, 
ігрові кімнати».

А Сергій Бадіцький та 
Алла Папімаш із цього ж 
класу розповідають: «У 
нашій школі є Ленінські ку
точки, Ленінська кімнага- 
музей, музей «АЛолодої 
гвардії», де відзначаються 
всі урочисті події в житті 
країни та школи. Тут піо
нери і комсомольці при-

подерунок: у нашому кла
сі 22 квітня ніхто не одер
жить двійок і трійок».

Семикласниця Світлана 
Кашпурозсьиа: «8 думках 
я зустрічаюсь з Володими
ром Іллічем Першого 
травня. Розповідаю про 
своє життя, життя людей 
на землі. Як і у всіх дітей 
нашої Вітчизни та інших 
соціалістичних країн, у ме
не щасливе дитинство. А 
от у капіталістичних дер
жавах діти часто помира
ють від голоду та хвороб. 
Замість того, щоб подбати 
про дітей, побудувати для 
них школи, лікарні, дит
садки, спортзали та басей-

„В думках я
зустрічаюсь 
з Вами

ОЗНАЙОМИВШИСЬ ЧЕРЕЗ «МОЛОДИЙ КОМУ
НАР.» З ДУМКАМИ СВОЇХ РОВЕСНИКІВ, УЧНІ НА
ШОЇ ШКОЛИ ВИРІШИЛИ І СОБІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 
ДІАЛОЗІ З В. І. ЛЕНІНИМ. ВОНИ УЯВИЛИ ЗУСТРІЧ 
З ІЛЛІЧЕМ І НАПИСАЛИ ТВОРИ НА ТЕМУ: «ПРО 
ЩО Б Я РОЗПОВІВ ВОЛОДИМИРУ ІЛЛІЧУ ЛЕНІНУ».

У 
кімнати, 

чудові

сягають на вірність Вашил\ 
запозітам та спразі Кому
ністичної партії...»

Антоніма Петрова з 7-го 
класу в кінці розмови го
ворить- «...Незабаром ми 
будемо відзначати 110-у 
річницю з дня Вашого на
родження. В цей день ми 
хочемо щиро привітати 
Вас і зробити невеличкий

при- 
тіль-

ТЄл' 
«Я б

ни, уряди цих країн вики
дають величезні кошти 
для збільшення запасів 
ядерної зброї. Нині всі 
люди чекають Москов
ської Олімпіади-80. А де
які діячі з капіталістичних 
країн намагаються зірвати 
це свято спорту. Вони хо
чуть задушити мир на зем-

лі, стати кризовими госпс- і 
длрями світу. Але люди ’ 
доброї волі виступають 
проти гонки озброєнь і бо
рються за зміцнення ми
ру. Хоч багато борціа за 
мир було збито чи кинуто 
до в’язниць, та їхні това
риші продовжують цю 
справу. Я б розпозіла Ле
ніну, як діти всіх країн від
стоюють мир, як зони про
водять вечори і мітинги 
протесту проти фашизму і 
мілітаристсько. політики 
США...»

А ось розповідь Генна- 
дія Фінцера з 7-го класу: 
«Ми вчимося і допомагає
мо дорослим на полях і в 
садах: збираємо врожаї
буряків, соняшників, кар
топлі, фруктів. Я хочу бу
ти звіроводом. І ще я 
сягаюсь Вам учитись 
ки на «5».

Алла Гетьманець, 
семикласниця, пише:
розповіла Володимиру Іл- Я 
лічу, ЯКІ великі КОШТИ ви- І 
трачає держава на нас. Ми І 
в інтернаті вчимося без- | 
платно, забезпечені одя- ■ 
гом, взуттям, медикамен- г^, 
Теми. І ми, всі учні, вдячні 
Леніну і нашій партії за 1 
турботу про наше дитин- І 
егво...»

Дев'ятикласник Валерій І 
ШацоКМЙ розказує вождеві ’ 
про досягнення радяї-.- 
ського народу, зокрема, в І 
освоєнні космосу.

Світлана Сирота зустрі- і 
лась з Іллічем у Москві на Я 
Олімпійських іграх, і вони ■ 
разом здійснили екскур
сію по столиці. А Наталка І 
Діброва побачила вождя І 
на випускному вечорі і по- І 
чула його напутнє слово І 
старшокласникам.

І, нарешті, учениця 9-го 
класу Світлана Білоус ніби _ 
підсумовує щирі бесіди з 'у* 
Володимиром Іллічем: «Ми ■ 
зустрічаємося з Леніним І 
щодня. Розповідаємо йому З 
про всі свої справи і мрії. | 
Я б розказала йом/ про 
мій другий рідний дім — 
інтернат, про те, як ми 
дружно живемо тут, як на
вчаємося. Я постаралася б 
відповісти на асі його за
питання. Я б подякувала 
Леніну за те, що він думаз 
про всіх людей землі, про 
нас — дітей, майбутнє 
країни... Я б ще й ще раз 
поклялася йому: «Все, що 
Ви заповідали, ми вико
наємо!»

І
П. ОЛІЙНИК, 

учитель Червоно- 
кам’ямської спец- 
школи-інтернату.

Олександрійський район.ЧОГО В СУСІДА ХАТА БІЛА?..
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

У колгоспі все чекають 
нового комплексу, що бу
дується поряд з МТФ № І. 
Коли вік станс до ладу — 
сказати важко. А поки 
тваринники працювати
муть у нинішніх умовах, 
важко сподіватися, що 
продуктивність стада під
вищиться, що міцним і ста
більним буде колектив.

Колгосп «Росія» — при
міське господарегво. Від 
МТФ № 2 до Гайворона кі
лометрів сім. Ще рокіїЛзо 
три тому ферма була од
нією з кращих у районі.

— Щодекади підбивали
ся підсумки, вручались 
вимпели і премії, підхва
лювало нас начальство: 
молодці дівчата! — згадує 
Галина Карпівпа Пплппи- 
шппа. — Та змінилися об
ставини — із якістю стада 
біда. «Сіла» ферма, і забу
ли за пас. Молоді невдовзі 
повлаштовувалися па ро
боту в Гайвороні, 
проведемо на
Килину Золотову.

прийме від неї групу? Ні
кому...

Через брак кадрів тва
ринниці по кілька тижиіз 
не мають вихідного. Ось 
що каже Є. К. Козовіт:

— Хворіла я днів десять 
А як вийшла па роботу, то 
два тижні віддоювала сво
їх корів — так їх запусти
ли па роздої. Раніше ми 
щотижня вихідний мали, 
не знали, що таке група 
без догляду. Приходні ь на 
допомогу жінки з рільни
чої бригади, однак два— 
три дні побудуть і додо
му — втомлюються. А ми?..

І ще одне. Тваринницям 
ніколи сходити в Гайво
рон за покупками, а на
місці прального порошка 
навіть не придбаєш, шкар
петок для чоловіка чп си
на. Забули сюди дорогу 
торговельники — відстаю
ча ж ферма.

УС

Скоро 
відпочинок 

А хто

Влітку тут діяла душова 
було 
ому. 
ли».

ХО
ЛІ-

сь хзн-

гаїювка, можна
після роботи змити 
Потім душову «пріїкрц 
В буднику тваринника 
лодио. Раз на місяць 
йдуться сюди па яку

лішу завфермою К. Попо
вич, зоотехнік по плем- 
спразі О. Мельник, доярки, 
побідкаються, що відре
монтувати бочку Марчука 
своїми силами не можуть, 
як і дістати кілька десят
ків метрів шланга для то
го, щоб не носити відрами 
мелясу... А більше нікому, 
виходить, діла до цього 
нема.

І як не дивно, саме ча 
цій фермі побачили ми
найбільше порядку: задов
го до п’ятої ранку всі 
доярки були на робочих 
місцях — годували корів, 
готували їх до доїння. 
Проходи у приміщенні 
дбайливо підметені, стіни 
пофарбовані. Прикро, що 
до таких працьовитих лю-
ден стільки байдужості з 
боку правління, спеціаліс-

тін колгоспу «Росія*, комі
тету комсомолу...

Безперечно, с в колгоспі 
молодь. Та ні коміїсг 
комсомолу, ні районний 
штаб «Комсомольського 
прожектора» (нині він, до 
речі, існує тільки на папе
рі) за останні роки не по
рушували питання про по
ліпшення виробничо-побу
тових умов на фермах. 
Райкому комсомолу, оче
видно, цілком досить мая
ка -- КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНОГО колективу з кол
госпу «Мир». Справді, там 
є що показані гостям. | 
Тільки ж занадто багато 
недоліків у роботі райко
му по шефству над тварин
ництвом — так багато, що 
однією, навіть дуже хоро
шою справою, усіх дір“к 
не прикриєш.

6ригада “Молодого комунара»: М. САВ- 
чьнко — доярка колгоспу «Мир»», О. МЕЛЬНИК — 
зоотехнік колгоспу «Росія», С. МАТУСЯК __ кор.
«Кіровоградської правди», О. МІШКО8 — корес
пондент раигазети «Вогні комунізму», Р. МАРЧЕН- 

член обласного штабу «Комсомольського 
прожектора», спецкор «Молодого комунара».
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І Експедиція «МК» «Пошук»

> • Операція «Пам'ять»

ИЗ ФРОНТОВОЙ ТЕТРАДИ

Голая долина
I Пылала Голая Долина
I У раскаленного Донца, 

Снарядом, бомбою н миной 
Истерзанная до конца. 
Там остовы подбитых, танков 
Прикрытием служили нам, 
И солнце, словно сердце Данко, 
Светило с кровью пополам.

I Там пули день ц ночь долбили 
Не только мертвую броню... 
Я эти огненные были

■ Навечно в памяти храню.

Связист
, Он прикорнул в углу траншеи,

1 Ладонью подперев висок,
I А с бруствера ему на шею 

Каленый сыпался песок.
| Земля стонала п дымилась: 

На третий год пошла война... 
Ему ж село родное спилось

-*• I И спилась девушка одна... 
Но у связиста сон короток,

I Позвал сержант, тревогу скрыв»
I Пропала связь с четвертой ротой —• 
1 Опять на линии обрыв.

И, провод подхватив привычно, 
Пригнувшись, он помчал вперед,

I И связь наладил, как обычно,
I По угодил под артналет.
і Успел пырнуть в воронку воші, —
I Бесилась смерть со всех сторон, — 
| А он одним был недоволен,
I Что досмотреть ие дали сои.

Под Будапештом
ЕКСКУРСОВОДИ

Война уже нас отмечала. 
Но сердце надеждой утеш:
Мы так далеки от начала, 
Что скоро возьмем Будапешт. 
Мороз в эту ночь над Европой 
Стоял по-сибирски суров, 
И падали звезды в окопы 
Осколками дальних миров. 
Взирал небосвод безучастно 
На жизней оборванных след... 
А воздух выстреливал часто 
Предательской вспышкой ракет.

Александр ПАРФЕНОВ.
г. Светловоден.

Валентина Татарова. Наталка Ко
мова, Валентина Ніколаснко. Тетяна 
Чоботар — подруги. Вчаться в деся
тому класі Канізькоі середньої шко
ли, що в Новомиргородському райо
ні. ВІДМІННИЦІ.

Особливо люблять дівчата історію. 
Може, тому її дали їм товариші таке 
важливе громадське доручення—бу
ти екскурсоводами народного кувею 
рідного села.

...Дзвінко лунав голос Валі Ніиола- 
енко. її розповідь про важка дорево
люційне минуле сеча і встановлення 
тут Радянської .влади, про іюистання 
проти австронімецькик окупантів 
1918 роїгу і гони ко.іетггявізації, про 
Велику Вітчизняну ВІЙНУ І сьогод
нішній день колгоспу імені Леніна.

Четвірка нерезлу чішх подруг зі

рї&їолоднй комунар З стер
ШКОЛА ЮНИХ 
ХУДОЖНИКІВ

Невеликий бу
динок у ценфі 
Вінниці знають 
багато любите
лів мистецтва. 
В ньому розта
шована дитяча 
художня школа, 
в якій вчиться 
більш як 200 ді
тей. Вони вивча
ють малюнок, 
композицію, іс
торію мисте
цтва, скульпту
ру, декоратив
но - прикладне 
мистецтво.
Вихованці 

школи беруть 
участь у міжна
родних і всесо
юзних вистаз- 
ках дитячої 
творчості. їх 
майстерн їсть 
відзначена дип
ломами і гра
мотами.

На знімку: 
учні Ліда ЛОЖ- 
КІНА і Андрій 
ШАРУК лід час 
практичних за
нять.
Фото О. ГОР- 

ДІЄЗИЧА.
{Фотохроніка

PATAVJ.

З пошти відділу 
учнівської молоді.

брала для музею багато цінних істо
ричних документів, а ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни попросила 
дати для музею нагородні листи, по
дяки командувс.кил тощо.

У сільському музеї і'ручають ком
сомольські квитки, пов’язують чер
воні галстуки, влаштовують еусгрічі 
з кращими людьми села, молодими 
виробничниками. Із вдячністю про 
роботу чотирьох комсомолок-екскур- 
соводів кажуть їхні друзі-оДноютас- 
ііики, дорослі.

Кращої, сердечнішсі похвали для 
дівчат ие треба...

м. СТОЯН.

Ноаомиргородський район.

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

ИА₽ Ш РУ Т И ЛІТА
ОЛІИЯІЙСЬКОГО

Наше нестримне сто
ліття надзвичайно скоро
тило відстані. Воно зі
рвало людину з пасид-.і.’с- 
ного місця, приклеїло їй 
гучне ім’я — турист — і 
послало мандрувати по 
світу. Всюдисущого ту
риста уже вважають 
«своїм» у африкансько
му плем’ї; він в обиімку 
з пінгвіном позує перед 
об’єктивом фотоапарата 
в далекій Антарктиді...

Люди подорожують... 
Тільки торік за путівка
ми обласної ради по ту
ризму та екскурсіях по
над п'ять тисяч трудя
щих Кіровоградщпии 
мандрували за 250 все
союзними та 291 місце
вим маршрутами.

Один із ііайпопулярні- 
ших — маршрут «Ко 
місцях бойової слави на
шої Батьківщини». Він 
знайомить з місцями, 
близькими серцю кожної 
радянської людини. Мо
сква, Мінськ, Брест, 
Моґплів, Хатинь — віч
на пересторога силам 
війни. Це не тільки сим
вол скорботи народу, не 
просто музей, — а й ді
йова школа патріотично
го виховання.

Познайомитися з .Ho
l’лнрадом, Псковом, Нов
городом пропонує марш
рут «По старовинних ро
сійських містах і Ленін
граду». Він передбачає 
також екскурсію у села 
Михайлівське, де жив 
О. С. Пушкін.

Не за горами літо — 
пора відпусток. Читачам, 
більшість яких, мабуть, 
туристи (принаймні в ду
ші), цікаво дізнатися, що 
нового чекає' на них у

цьому сезоні. А новинок і 
багато. Хто з нас ие мріє ( 
побачити, скажімо, зна
мениті ІІовоафоиські не ; 
черк. Подорож по Запав- і 
каззіи якраз такі’ пагоду І 
дасть. Крім того, ви од
ночасно зможете ВІДГ'.ІДД- > 
ти музеї, заповідні місця , 
Абхазії. Любителям ек
зотики пропонуються по 
дорожі за Полярне ко
ло — у Мурманськ, Мон- 
чегорськ, Кіровськ. Ці- і 
навий двадцятпцсииіїй ' 
пішохідний маршрут 
« ГІрпкарпатські водос ■ іа- 
дії». Крім прикарпат
ських див, туристи відві
дають місця перебування 
легендарного Олексії 
Довбуша.

Відкривається цього , 
року також ряд нових | 
маршрутів: «По золотих І 
пляжах Дагестану», «Від 
Полісся до Чорного мо
ря», «По середньовічно
му Криму», «По місцях 
боїв кримських парти- і 
зан». До речі, в кіпці бе
резня ми влаштовуємо , 
ярмарок-продаж, де молі- і 
на буде купити путівку і 
на будь-який маршрут, і 
котрій! вас цікавить.

Нинішнє літо ще й 
олімпійське. Звичайно, 
будуть у пас путівки на 
Олімпіаду-80. Але, на 
жаль, небагато. Тому ді
стануться воші передови
кам виробництва, навчан
ня, ветеранам війни і 
праці, переможцям со
ціалістичного змагання,. 
спортсменам. ,

В. ТЕРЕХОВА, і
інструктор відділу ре- '
алізації путівок облас- і
ної ради по туризму •
та екскурсіях.

авявггав яивни»

Отож уявімо собі 
чи дігчину, перед 
пачка сигарет, ко- 
сірнмків і запи- 

«Курити чи не ку-

— Мені хотілося б, 
щоб наша розмова була 
адресована перш за все 
тим, хто ще не починав 
курити чи робить на цьо
му поприщі перші кроки. 
Ряд соціологічних до
сліджень показує, що 
прилучення до куріння 
відбувається, як правило, 
у проміжку від 11 до 20 
років, 
юнака 
якими 
робка 
таяня: 
рити!»

— Нині в нас усі, від 
малого до великого, зна
ють, що сигарета небез
печна, що нікотин та ін
ші речовини, що місти
ться з і ютіоні, згубно 
впливають на нервову 
систему людини, на її 
мозок, серце, легені і 
т. д., однак починають 
курити чи продовжують 
иим займатися. Я зараз 
можу теж розказати про 
жахливі наслідки, навес
ти приклади з моєї прак
тики, страшні статистичні 
цифри, від яких бага
тьом стане не по собі. 
Може, деякі після і не 
захочуть курити, однак— 
на жаль! — більшість чи
нить інакше. Та заради 
цих деяких вже 
вести розмову і 
вати.

— Причин, як! 

варто 
працю-

«приму- 
шують» зробити першу 
затяжку, називають бага
то. Одні кажуть — від 
нудьги; другі — що це, 
мовляв, заспокою« при 
стресах; треті—під впли
вом оточуючих людей; 
четзерті вважають, що 
сигарети допомагають 
зосередитися під час ро
боти, підготовки до екза
менів; п’яті думають 
приблизно так: усі ку-

рять, І якщо я особисто 
не курю, дим усе одно 
справляє свій згубний 
вплив. А що думає . з 
цього приводу медици
на!

— Із названого ряду 
причин, на мій погляд, 
серйозно варто говорити 
про вплив оточуючих, 
моди. Чому? Зауважте — 
курити починають пере
важно у підлітковому ві
ці, саме в цей період лю-

В МУЗЕИ !
БЕСІДУ З ЛІКАРЕМ-НАРКОЛОГОМ, ПРОФЕ

СОРОМ, ДОКТОРОМ МЕДИЧНИХ НАУК і. П’ЯТ- 
НИЦЬКСЮ ВЕДЕ КОРЕСПОНДЕНТ В. БАРКОВ.

дина найбільше піддає
ться всіляким впливам. 
Що значить вплив ото
чуючих? Він може бути 
активним, тобто у вигля
ді спонукання, підштов
хування, а може бути й 
пасивним. Ось мода як
раз і є таким пасивним 
впливом оточуючих. Ку
ріння сприймають свого 
роду нормою поведінки.

Багато хто копіює по
ведінку оточуючих не 
замислюючись, інстинк
тивно. Як впливати на та
ких людей? Просто вста
ти перед аудиторією і 
сказати, що куріння не
безпечне для здоров я, 

■ навести багато промо

вистих прикладів? Цього 
мало. Необхідно переко
нувати в тому, що воно 
аморальне, тому що зав
дає величезної шкоди ді
тям, старим, хворим — 
всім оточуючим. Нареш
ті самому курцеві.

Я б сказала, що курін
ня — один із виявів со
ціальної безвідповідаль
ності. У той час, як наша 
держава витрачає коло
сальні кошти на збере

здо- 
людей, 
дотри- 
ЗВИЧКИ, 
вдома

ження, поліпшення 
ров’я радянських 
курці егоїстично 
/луються своєї

Часто як буває: 
завдяки зусиллям батьків 
юнак не курить, але вар
то йому тільки пересту
пити поріг, як у зубах 
появляється сигарета. 
Ось тут і треба, щоб він 
сам міг приймати рішен
ня, щоб у нього склались 
інтереси серйозніші, ніж 
пристрасть до тютюну. 
Підліток, який не має 
стержня, внутрішнього 
устремління, відкриіий 
усіляким впливам, доб
ре, якщо тільки позитив
ним.

кон-Якщо говорити, 
кретно, головне — не по
чинати курити. Варто 
втягнутися, звикнути ---
кинути буде нелегко. Ку
ріння, по суті, слабка 
форма наркоманії.

— Візьмемо молоду 
сім’ю: він і вона, обоє 
курять. З не перший рік. 
А скоро має з’явитися на 
С8ІТ третій член сім’ї.

— Нікотин дуже силь
но впливає на нервові 

тканини. Коли майбутня 
мати курить, то він, по
трапляючи з її кров, про
никає в тіло плода, де 
концентрується саме з 
нервових елементах. На
слідки нікотинового от
руєння можуть бути най
різноманітнішими, Помі
чено, що у жінок, які ку
рять, порушується жив
лення плода. Діти таких 
матерів народжуються з 
загою, нижчою серед
ньої норми, часто з за
тримкою мови, розумо
вого розвитку, з підви
щеною збудлизістю..,

Я розумію, ЩС' ці ряд
ки читатимуть і дівчата. 
Звичайно, сімнадцятиліт- 

нім мало топку говорити, 
що коли вони курити
муть, то в майбутньому з 
них може народитися 
хвора дитина. Але їм 
можна сказати таке. Як
що куритимете, то у вас 
зіпсується колір обличчя, 
появляться ЗМО.ОШКИ, ви 
передчасно постарієте, 
нарешті, хіба не безвід
повідально жиги, не ду
маючи про майбутнє...

— А чи може медици

на запропонувати яку- 
мебудь альтернативу си
гареті!

— На Заході вже про
понують сигарети без ні
котину чи зі зниженим 
його вмістом. Чомусь по
милково зважають, що 
голоана небезпека в ні
котині. Не менша, а, мо
же, і більша небезпека— 
в інших продуктах зго
ряння тютюну. Так що 
єдина альтернатива сига
реті — це здороз’я. Своє 
і тих, хто поряд з тобою.

— Тепер багато хто 
любить зазирати в май
бутнє, Наприклад, відо
мий англійський письмен- 
ник-фантаст Артур Кларн 

у книзі «Профілі майбут
нього» зважає, що до 
2090 року медицина бу
де спроможна розв’яза
ти проблему безсмертя. 
Мені важко судити про 
цей прогноз Кларка, але 
те, що найближчим ча
сом було б нелоггно лік
відувати всі причини, ЯКІ 
скорочують життя люди
ни, — очевидно. Однак 
ні а Кларка, ні в жодній 
подібній книзі не прочи

таєш: ноли ж людство 
кине курити! 1 ЧИ КИИЭ 
взагалі? Як ви вважаєте] 
Це зі сфери фантастики]

— Хтось із древніх 
сказав приблизно так: 
«Найкращий спосіб про
довжити життя — ца на 
скорочувати його». І, 
звичайно, людство кине 
курити. Тоді, коли буде 
досягнуто високого ду
ховного розвитку цивілі
зації, поваги до себе, до 
оточуючих, розуміння 
того, що таке життя і як 
ним треба дорожити, си- Ці 
гарети потраплять у му- И 
зей, а людство житиме Н 
вищими радощами. Л
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ГІСТЬ «ПК»

ШАХИ

Важко ввійти

МІНІАТЮРИ

ЗАЙВОГО НЕ ТРЕБА
Як про права — 
Двома голосував.
Як про обов’язки — 
Ревма галасував.

ЗАОЧНИЙ ПРОРЕКТОР
Послухав, як заочники 
Белькочуть,

деплгкав і подався 
Світ за очі.

РЕЦЕНЗІЯ

КІНОЕКРАН БЕРЕШ
Дні перебування в Кірово

граді відомого українського 
гумориста Андрія Крижанів- 
ського надовго запам’ятаю
ться робітникам «Червоної 
зірки», студентам педінсти
туту, учням машинобудівно
го технікуму — всім, хто 
мав нагоду послухати гумо
рески київського письменни
ка в авторському виконанні.

Андрій Крижанівсьний ви
дав чотири збірни — «Лідер 
опозиції», «Крижана усміш
ка», «Бабця з Копенгагена», 
«Гномо сапієнс», кілька пуб
ліцистичних книжок. Улюб
лений жанр — динамічна, 
парадоксальна гумореска. 
Тричі був переможцем що
річного конкурсу «Пє-рця» — 
за гуморески «Джентльмени 
удачі», «Бабця з Копенгаге
на», «Вишивала». Афоризми 
А. Крижанівського періодич
но з’являються на шпальтах 
«Литературной газеты». Цьо
го року видавництво «Мо
лодь» випускає нову книжку 
письменника «Хго спалив 
Карфаген?»

Відкину дьоготь чи слей, 
Скажу з позицій преєди- 

сили:
Співачка — справжній 

соловей!
Всі слухачі посоловіли...

ЛИКО Й ЛИК
Гарне мав обличчя зав, 
Нині — синю пику.
Часто лика не в’язав
І змінився з лику.

ГРАНЬ
Не бійся ВЗЯТИ сНЄКДОТ 
В основу іронічних од.
Та бійся, щоб теоя робота 
Не породила анекдота.

.урпвиммі І

в десятку
Дванадцять днів у Кіро

воградському міському Па
лаці культури імені Компа
нійця тривала особиста 
першість республіки з ша
хів серед жінок. Цього ро
ку змагання зібрали сорок 
чотири учасниці. Майже 
кожного ігрового дня тур
нірну таблицю очолювала 
інша шахістка. Впевнено 
виступила фіналістка пер
шості СРСР 1979 року кан
дидат у майстри спорту з 
Житомира Лариса Мучник. 
Вона набрала 9 очок з 11 1 
завоювала звання чемпіон
ки України. Півочка їй про
грала кандидат у майстри 
спорту з Дніпропетровська 
Олена Єліна, яка посіла 
друге місце. На третьому— 
львів’янка Зоя Лєльчук. В 
її активі вісім очок. Най
краще серед трьох наших 
землячок виступила канди
дат у майстри спорту спар- 
таківка Фаїиа Гершман. У 
неї шість очок. Це лише 
12 місце. Першорозрядни
ці Ольга Іванченко і Тетя
на Дубівка грали невдало. 
Перша набрала п'ять, а 
друга тільки три очка.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ІІа кіностудії «Мосфільм» поставлено фільм «Батько 
і син». Це екрапізєція однойменного роману Георгія 
Маркова. У стрічці розповідається про встановлення 
Радянської влади в Сибіру. Режисер картини Володи
мир Краснопольський, автори сценарію Анатолій Іва
нов, Володимир Краснопольський і Валерій Усков. 
Ролі виконують Л. Хітяєва, В. Спиридонов, І. Лагінков.

ієн
сти

Нон

А. КРИЖАНІВСЬКИй серед кіровоград.ЦІЕ.

Диво природи: 
замислений

З усіх криків мо
ди білі тапочки — 
справді останній.

З характеристи
ки: «Скромний ро
зумом».

Думки тіснилися 
його голові, дав

лячи одна одну.
ф

У природі нічого 
но зникає, крім са
мої природи.

®
Мовчазний ду

рень — то ежє ро
зумний чоловік.

Аладдіну все до 
лампочки!

Виходить на екрани ще одна мосфільмівська стріч
ка — «Ранковий обхід», яку поставила реяшеер Аїда 
Манасарова за сценарієм Анатолія Гребньова.

Це психологічна драма, герої якої — лікар однієї із 
московських лікарень, людина безкомпромісна, ціле
спрямована. В цьому фільмі глядачі знову зустріну
ться з популярним актором Андрієм Мягковим.

З чемпіонськими 
ми повернулися 
вихованці ДІОСШ 
градської облради ДСТ 
«Колос» Олександр Шио- 
ляиськии та Олександр 
ГІрядуи. Вони брали участь 
в першості центральної ра
ди свого товариства з бо
ротьби самбо серед юнаків 
1963—1965 років народ
ження. «Срібло» здобули 
їхні товариші по команді 
Валерій Варанов, Володи
мир Паргамоп та Віктор 
Бєлявський, «бронзу» — 
Павло Возний, Валерій 
Сліосарснко і Віктор Про
ценко.

Три самбісти з Кірово- 
градшпни включені до 
складу збірної централь
ної ради «Колоса», яка не
забаром візьме участь, у 
першості країни серед 
спортсменів сільських спор
тивних товариств.

Л. СМИРНОВА, 
старший методист 
ДЮСШ облепорт- 
комітету.

медаля- 
додому 
Кірово-

За мотивами повісті Георгія Маркова «Заповіт» на 
кіностудії «Ленфільм» режисер Володимир Венгеров 
поставив картину «Друга весна».

У ролі полковника Нестерова знявся заслужений 
артист РРФСР Анатолій Кузнецов. Цікавий і своєрід
ний образ Євдокії створила дебютантка кіно молода 
актриса Наталія Єгорова. •

У центрі нової картини Ризької кіностудії «Три хви
лини льоту» — доля простої латиської’селянки, яка 
пройшла шлях від наймички до організатора кол
госпу. Фільм приваблює оригінальністю постановки, 
виразною грою актриси Астріди Кайріши. Режисер 
картини Дзідра Рітенберг.

ТРАКТАТ ПРО КОФЕЙНІ ЗЕРНА
“ГУМОРЕСКА

Не буду морочити вам 
голову автобусами, вони 
не винні, а винні у всьому 
кофейні зерна. Пам'ятаєте, 
заморозки побили листя 
на кофейних деревах у 
країнах непомірного клі
мату? Як у тій пісні співає
ться: «Сніг, як гріх, на ко
фейному листі...» Відповід
но підскочили ціни.

Раніше у нас кофейних 
зерен навіть свині не їли, 
а тепер усі п’ють. Я осо
бисто не г.’ю. Кави. А моя 
половина хльоскає її, як 
студентка.

От і сьогодні 'скочила 
моя благовірна, як скаже-

на, ше вдосвіта, наготува
ла собі тієї кави і гайнула 
на роботу. Але поспіхом 
зерна розсипала. Я точне 
чув — сім разів цокнули ті 
зернята. Почав лазити — 
збирати. Два знайшов під 
столом, два — під плит
кою, а два — ви не пові
рите! — аж у коридор за
котилися! Так, де ще од
не? Лізу під батарею, б'ю
ся головою, але дістаю те 
кляте зернятко! А тепер 
полічіть самі: дві хвилини 
згаяв під столом, 
під плиткою, три хвилини 
лазив у коридорі, дві хви
лини вмощувався під ба
тареєю у зв’язку з незруч

Дві —

ним положенням тіла (у 
мене живіт, як кормоза
парник), і одну хвилину за
брала вдарена батареєю 
голова.

Стож прошу єас, това
ришу начальник цеху, вва
жати цю математичну за
писку виправдальним до
кументом і віднести моє 
десятихвилинне запізнення 
на'рахунок міжнародної 
кофейної кон’юнктури. 
Прошу взяти також до 
уваги, що я вивісив над 
своїм верстатом плакат:

«Запам’ятай, друже! Хви
лина простою твого вер
стата завдає цехові десять 
карбованців збитку!»

Першість обласної ради 
ДСТ «Трудові резерви» з 
класичної боротьби серед 
колективів фізкультури 
технічних навчальних за
кладів відбулася в Олек
сандрії. Найсильнішими в 
командному заліку були 
господарі килима — учні 
ТУ № 3. Другими призера
ми стали борці Кіровоград
ського ТУ № 6, третіми їх
ні земляки з ТУ № 1.

У будинку фізкультури 
заводу «Червона зірна» 
п’ять днів тривала пер
шість області з баскетболу 
серед представників дитя
чо-юнацьких спортивних 
шкіл відділів народної ос
віти. Успішно на цьому 
турнірі виступили вихован
ці тренерів Я. О. Влзов- 
ського і В. М. Дячуна з 
ДЮСШ № 1 обласного цент
ру. Другі призові місця ді
сталися юнакам Олександ
рії і дівчатам з Новоук- 
раїнки.

Для дітей одеські кінематографісти створили при
годницький фільм «Козаки-розбіиники» за мотивами 
повісті П. Берна «Кінь без голови».

Події цієї кінострічки відбуваються у невеличкому 
приморському містечку в перший післявоєнний рік. 
Хлопчаки несподівано натрапляють на слід бандитів і 
допомагають знайти коштовності, награбовані фашис
тами.

Поставив фільм Валентин Козачков, у ролях зняли
ся: Вася Руснак. Сергій Рожевєнко. Таня Наумова Ми
кола Сектименко.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління кінофікації облвиконкому.

На знімна х: кадри з' фільмів «Батько і син», 
«Ранковий обхід», «Друга весна», «Козаии-розбійни- 
ни».

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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