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СУБОТА, 10 ЛИПНЯ 1971 р. Ціна 2 ноп.

ЩЕДРІСТЬ ПОЛЯ 
И А . НАШИХ ДОЛОНЯХ

ЛИСТ МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ ДО ВСІХ МЕХАНІЗАТОРІВ, УСІХ 
МОЛОДИХ ХЛІБОРОБІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

І знову в нашому стелу золотою хвилею гойднулося стигле колосся, знову на
ше щедре поле чекає завзяття хліборобських рук. Щедрість ниви — і нині за

лежить від нашого старання. А воно почалось ще з осені, продовжувалось взим
ку, ми плекали цей дорідний колос кожної весняної днини. Натхнення і напруга 
сільського трудівника ще більше зростали, коли ми готувались зустріти день 
відкриття XXIV з’їзду КПРС, коли на грудях багатьох степовиків засяяли ордени і 
зірки Героїв. То за звитяжну працю а минулій п’ятирічці . Радісно було чути, що 

; лише торік од хліборобів області держава отримала 1 мільйон 83 тисячі тонн 
зерна. А на кожному гектарі його було зібрано майже по 29 центнерів, і все це 
з неозорих колгоспних ланіз, які ми доглядали разом з своїми батьками. То од 
щедрості ниви молодих механізаторів колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району, яких очолює Герой Соціалістичної Праці Василь Моторний, то 
з тужавого колосу, який виростили механізатори бригади Анатолія Харкавого з 
колгоспу імені Ульянова Ульяновського району, то здобутки маповисківських і 
новомиргородських хліборобів.

А нам гордісно з того, що ми, молоді комбайнери, зібрали той урожай. Авто
ри цих рядків обмолотили зерно на колгоспних полях і мали його нз своєму ра
хунку по 7 — 8 7исяч центнерів. Ми стали переможцями у змаганні молодих жен
ців області.

І ось знову після закінчення партійних з’їздів перед нами ставляться ще вищі 
завдання. Кіровоградські хлібороби мають продати державі 1 мільйон 145 тисяч 
тонн зерна, вони сподіваються зібрати його на кожному гектарі по ЗО — 31 
центнеру.

Отже, кас чекає ще відповідальніший екзамен. І в тому, яка його велика значи
мість, сказано в рішенні IV пленуму ЦК ВЛКСМ, який обговорив підсумки XXSV 

І з’їзду КПРС: «Комсомольські організації повинні настійне залучати молодь у 
; боротьбу за збільшення виробництва зерна».

Нинішні жнива особливі. Колоскові видалися густі, високостімкі. Після дощів 
, із окремих місцях стебла дещо полягли. Та й няні погода не зовсім сприятлива. 

Тому від нас, механізаторів, вимагається особлива ретельність і вміння. Звісно, 
/ли старатимемось. Адже наші агрегати вчасно і відмінно полагоджені, вивірені 

• всі робочі вузли комбайнів, напоготові стоять і помічники женців — служба гех- 
; нічного обслуговування. Та й ми самі зуміємо в скрутний момент вчасно вивести 
і в загінку свої агрегати. Бо ж недарма підвищували взимку знання на курсах ме- 
! ханізаторської майстерності, аивчали досвід кращих комбайнерів, які працюють 
і и полі вже багато років, і технічний всеобуч збагатив нас неабияк.

Наш девіз: працювати без поламок, ритмічно, весь світловий день! Для цього 
і після кожної зміни переглядаємо основні робочі вузли, все передбачимо.

В дні роботи XXIV з’їзду КПРС на заводах і будовах, в колгоспах і радгоспах 
народився полум’яний комсомольский заклик: «П’ятирічці—ударний труд, май
стерність і пошук молодих!» Сьогодні ці слова ми бачимо на червоних полотни
щах на польових станах тракторних бригад, на токах. За цими словами — знову 
наша напруга. Ми виводимо степові кораблі на колгоспну ниву. І від того, як 
працюватимемо в цю гарячу жнивну пору, від того, як зуміємо надалі довести, 
що ми справді оволоділи хліборобською майстерністю, залежить вагомість на
шого ожинку.

Робота комбайнера у великій мірі залежить від злагодженості людей, які об
слуговують його екіпаж. І ми чекаємо завзяття від водіїв, усіх тих, хто працює на 
відвантаженні зерна, доставці його на хлібоприймальні пункти і токи.

Ми закликаемо всіх молодих женців нашої орденоносної Кіропоградщини до
класти максимум зусиль і уміння, з найбільшою напругою включитись в жнива 
першого року нової п’ятирічки. Ми маємо дбати не лише про те, щоб кожної 
зміни зібрати зерно на найбільшій площі, наша турбота повинна бути і про 
якість, і про бережливість. Не втратимо жодного колоска, жодної зернини. II ли
ше тоді з колгоспної ниги надійде якнайбільше хліба в державні засіки. Зара
ди цього ми працювали цілий рік. Тож хай ваші старання увінчаються щедрістю 
землі!

Володимир СКОРОХІД (колгосп «Україна» Петрівського району, Дмитро 
ШУЛЬГА (Колгосп «Росія» Кіровоградського району); Вікюр ФІЩЕНКО 

, І (колгосп імені XXII з’їзду КПРС Добровелнчківського району), Леонід 
!. САВЧЕНКО (колгосп імені Леніна Знам’янського району), Станіслав BAUU 
|і КО (колгосп «Україна» Комнаніївського__ району), Григорій HA3APEH« 

Бобринецького району).з’їзду КПРС! ІКО- (колгосп імені XXI

згкайяоямваммашмяваі

Розпочалися жнива у колгоспі «Зоря комунізму» Бобринеіщкого району. Ско
шено і обмолочено перші гектари ранніх зернових.

На фото: комбайнер Юхим КУБАЙ проводить вибіркозе збирання озимої пше
ниці.

- ( " Фото В. КОВПАКА.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ТВОЯ ПОЧЕСТЬ, ХЛІБОРОБЕ!
Великою турботою про врожай про

никнута Постанова ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про заходи по забезпе
ченню збирання врожаю ; заготівель 
сільськогосподарських продуктів у 1971 
році». В ній, зокрема, підкреслена ви
сока особиста відповідальність кожного 
хлібороба за долю жнивної ниви, виз
начені нові матеріальні стимули для тру
дівників поля.

Зібрати щедроту колгоспних ланів 
вчасно і якісно — турбота не лише сіль
ських трудівників. Це — турбота всена
родна. Для комсомольців вона не лише 
відповідальна, але й почесна. Бо саме 
під час жнив молодий жнець має склас
ти свій найвищий екзамен нз хлібороб
ську зрілість.

В першому році нової п’ятирічки степо
вики Кірозоградщини сподіваються зіб
рати урожай на колгоспному полі знач
но вищий, аніж у минулі роки. Разом з 
усіма жниварями нині в степ вийде 
близько 2 тисяч молодих женців, майже 
1,5 тисячі водіїв автомашин, які перево
зитимуть від збиральних агрегатів зер
но нозого врожаю.

Надаючи виключно важливого зна
чення участі комсомольських організа
цій, всіх юнаків та дівчат у збиральній 
кампанії і своєчасному проведенні заго
тівель зерна та інших сільськогосподар
ських продуктів, обком комсомолу у 
своїй постанові зобов'язав міські та ра
йонні комітети комсомолу організувати 
серед комсомольців та молоді широке 
обговорення завдань, що витікають з 
Постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів 
СРСР. До молоді варто донести всю 
глибин/ суті розроблених заходів мо
рального та матеріального заохочення 
трудівників села на період жнив, допо
могти комсомольським організаціям 
визначити своє місце з цій важливій 
державній справі.

Обком ЛКСМУ закликав комсомоль
ських активістів мобілізувати всіх ком
сомольців і молодь на завершення ре
монту збиральної техніки, всіх тран
спортних засобів, механізованих токів, 
елеаатор'в, хлібоприймальних пунктів,

складських приміщень. З числа молодих 
механізаторів, шоферів, слюсарів мають 
діяти комсомольсько-молодіжні зби
ральні агрегати, транспортні екіпажі, 
ланки по технічному обслуговуванню та 
ремонту машин і механізмів.

Важливе завдання покладається на 
комсомольські комітети у справі органі
зації дійового соціалістичного змагання 
молодих женців, налагодження найкра
щих умов для праці, побуту і відпочин
ку людей, що зайняті на збиранні хліба.

А штабам і загонам «Комсомольсько
го прожектора» слід будо провести 
рейди під час збирання врожаю, вста
новити суворий контроль за викорис
танням автотранспорту, станом доріг, 
повести рішучу боротьбу з втратами 
зерна та інших сільськогосподарських 
продуктів.

Райкоми та міськкоми комсомолу, роз
гортаючи змагання молодих хліборобів, 
мають організувати конкурси на кращий 
комсомольсько-молодіжний екіпаж, кра
щого комбайнера, водія, зразкову лан
ку, яка готує зерно для нового врожаю.

Обком ЛКСМУ оголошує конкурс на 
кращу комсомольсько-молодіжну трак
торну бригаду, кращого молодого шо
фера. Колектив тракторної бригади, 
який збере найвищий урожай, буде від
значений перехідним Червоним прапо
ром обкому комсомолу. Бригаді вру
чать спеціальний приз. Переможця зма
гання буде представлено до нагороди 
ЦК ВЛКСМ.

А кращий молодий комбайнер облас
ті отримає перехідний вимпел і приз 
обласної газети «Молодий комунари 
«Кращий молодий жнець Кіровоград- 
щини».

Спеціальний приз і Почесну грамот/ 
обкому ЛКСМУ вручать молодому во
дієві, який перевезе від збиральних аг
регатів найбільшу кількість зерна. Гра
мотами, призами, цінними подарунками 
відзначаться переможці збиральної 
кампанії — бригади, комбайнери, водії, 
— які матимуть найкращий ужинок в 
кожному районі області.

На фото (зліва направо): 
Дмитро ШУЛЬГА, Віктор Фі- 
ЩЄНКО, Леонід САВЧЕНКО, 
Станіслав ВАШ НО і Григорій 
НАЗАРЕНКО. Минулого року 
□они здобули почесні міс
ця у змаганні молодик жни
варів Кіровоградщнни.

ями
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СЕРДЕЧНІ ЗУСТРІЧІ

На фото: зустріч болгарських гостей в Новоукоаїнці. Зліва направо: П. ПЕТКОь, 
Н. КАБАКЧІЄЄА, К. ЯНУШЕЗ, другий секретар Новоунраїнського райному парти 
М. В. ЯЦЕНКО, секретар обкому КП України Д. С. СИВОЛАП.4 ’ Н 1 Фото А. ДІБРОВНОГО і Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

З хлібом-сіллю, з теплими посмішка- 
/ли і словами щирої, сердечної дружби 
зустрічали трудящі Новоукраїнки групу 
партійних працівників Толбухінського ок
ругу НРБ, в яку входять секретар ок
ружкому БКП Петко Петков, завідуючий 
оргвідділом окружкому Іван Демірез, 
перший секретар Шабловського райко
му партії Кирил Янушев, секретар об
щинної парторганізації села Крушари 
Недялка Кабакчісва. На площі біля рай
кому партії відбувся короткий мітинг, 
на якому виступили другий секретар 
Новоукраінського райкому партії М. В. 
Яценко і болгарський гість — Кирил 
Янушез.

Невдовзі відбулася зустріч болгар
ських гостей з працівниками райкому 
партії і райвиконкому. М. В. Яценко 
розповів, як районний комітет партії 
здійснює політичне керівництво життям 

району, зупинився докладно на формах 
і методах партійної роботи.

Після ознайомлення з райцентром 
болгарські гості поїхали в колгосп 
«Дружба». Тут вони зустрілися з кол
госпниками, побували на тваринницько
му відгодізельному комплексі.

Наступна зустріч з трудівниками полів 
відбулась в ордена Леніна колгоспі іме
ні XX з’їзду КПРС. Болгарські комуністи 
сглянули центральну садибу, побували 
в тракторній бригаді двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гітелова, ознайо
мились з генеральним планом забудо
ви села Комишувато'о.

Дальший маршрут болгарських гос
тей проліг у Знам ямський га Світловод- 
ський райони.

Гостей у поїздці по Кіровоградшикі 
супроводжує секретар обкому КП Ук
раїни Д. С. Сиволап.

КОМСОМОЛЬСЬКА БУДОВА

РОБІТНИЧЕ селище Побузь- 
ке. Відомостей про нього 

поки що немає в енциклопе
дичних довідниках. Посеред 
степу, на мальовничому пра
вобережжі Південного Бугу 
згодиться великий металур
гійний комплекс. Це про нього 
в Директивах XXIV з’їзду 
КПРС на нову п’ятирічку ска
зано: «Закінчити будівництво 
Побузького нікелевого за
воду».

Новобудова дев ятої п яти- 
річки справді незвичайна. За
вод, хоч і називається нікеле
вим, однак, в його цехах ви' о- 
товлятимуть зовсім нову про
дукцію. Така до цього часу не 
випускалась у Радянському 
Союзі. Це — феронікель, який 
почнуть широко застосовува
ти для виплавлення низько- 
легованих сталей.

Народногосподарське зна
чення феронікелю важко пе
реоцінити. Він широко вико
ристовуватиметься в багатьох 
галузях техніки — в гроцесі 
виготовлення сплавів та для 
і альванічного покриття різних 
виробів. Нікелеві сплави, як 
відомо, здатні витримувати ви
сокі температури і мають на
дійну механічну міцність.

Виробництво побузького фе
ронікелю — це вже не наміт
ки проектувальників, а най
ближче майбутнє. За останній 
час будівельники пред’явили 
для здачі Державній приймаль
ній комісії ряд важливих 
об’єктів.

Ударним об'єктом будови 
тепер оголошено цех серед
нього дроблення руди: У 
бригадах Петра Озорі-а і Во
лодимира Нижника в ці дні 
особливо гаряча пора. Вони

КІРОВОГРАДЩИНИ

поспішають, щоб укластися 
в графік суміщених будівель
но - монтажних робіт. Повно
владними господарями в май
бутньому цеху стали також 
електрики і сантехніки, яких 
очолюють Микола Оконний і 
Микола Жабич. Ці колективи, 
у складі яких переважно ком
сомольці і молодь, тижневі 

П Е РВІСТО К--------------------------
КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
У К РАЇ Н И-----------------------------
виробничі завдання виконують 
за чотири дні.

Будівельники і монтажники 
незабаром мають передати 
експлуатаційникам цех велико
го дроблення руди. Бригада 
Івана Тсрепищого прискорено 
веде кладку стін. А бригади 
Василя Кучмарги і Омеляна 
Велета ставлять опалубку, 
в яжут;, арматурні каркаси і 
готують блоки під бетонуван
ню. Все це досить складні і 
трудомісткі операції, які під 
силу тільки висококваліфіко
ваним і досвідченим майстрам 
своєї спрзви.

ДО ЛАДУ діючих стане на
прикінці нинішнього року 

шихтувальний корпус. Тут зла
годжено "трудяться будівельни
ки і монтажники різних спе
ціальностей. Бригада Никодима 
Іванченка зайнята установкою 
монолітних перегородок в 
електромеханічних приміщен

нях. Слідом сантехніки устат
ковують вузли складної вен
тиляційної системи, а електро
монтажники прокладають ка
бельні магістралі.

У передпусковий період 
вступила заводська кисневе 
станція. Комсомольсько-моло
діжний колектив, очолюваний 
майстром Олександром Во- 
ропасм, закінчує останні приго

тування для здачі об'єкту під 
монтаж технологічного устат
кування.

Багато зараз турбот у пра
цівників ремонтно - механічно
го цеху. Його колектив виго
товляє так зване нестандарт
не устаткування За досягнуті 
результати у передз їздівсько- 
му соціалістичному змаганні 
цех нагороджений заводським 
перехідним Червоним прапо
ром і міцно утримує здобуту 
першість. Цей колектив тепер 
виступив на будові ініціатором 
патріотичного руху за здобут
тя почесного права взяти 
участь у першій плавці феро
нікелю.

— Нелегко виділити когось 
у цьому цеху, — розповідає 
головний інженер заводу 
В. Серпов. — Зсі без винятку 
трудяться по-ударчому. Ось 
хоча б бригада слюсарів, яку 

очолює делегат XXIV з їзду 
Компартії України Володимир 
Пенькзвський. Колектив пра
цює за одним нарядом і менш 
як півтори норми за зміну не 
дає. Так само з повною відда
чею трудиться бригада Воло
димира Бондаренка. Електро
зварник Анатолій Ползруш — 
автор багатьох цінних ново
введень. Йому, зокрема, нале
жить ідея створення спеціаль
ного пристрою для складання 
контейнерів. Пропозиція ра

ціоналізатора дозволила втри
чі прискорити зварювальні 
операції і відчутно підвищити 
їх якість. Плідні технічні пошу
ки веде слюсар Микола Ори- 
щенко. Запропонований ним 
досконалий метод розмітки 
труб будь-якого діаметра 
вп’ятеро підвищив продуктив
ність праці на цих операціях.

Вже тепер на підприємстві 
заздалегідь дбають про добір і 
розстанозку кваліфікованих ін
женерно-технічних кадрів. Ве
ликі групи майбутніх майстрів 
швидкісних плавок направляю
ться на виробничу практику 
на провідні металургійні ком
бінати країни. Безпосередньо 
на заводі організовуються 
курси підготовки кваліфікова
них робітників.

Поблизу майбутнього мета
лургійного комплексу в обрам
ленні лісосмуг за останні роки 

виросло робітниче сели
ще Побузьке. Чепурне, зелене. 
Будівельники планомірно про
довжують розширювати межі 
цього юного населеного пунк
ту. Колектив управління N2 6 
тресту «Кіровоградпромбуд» 
зобов’язався до початку пуску 
заводу здати під заселення ще 
12,6 тисячі квадратних метрів 
житлової площі. В рахунок 
цього зобов’язання на вулиці 
Леніна вже споруджено 
56-квартирний будинок. Трохи 
далі споруджується п ятипо- 
верховий гуртожиток. Напри
кінці нинішнього року його бу
де пред'явлено Державній 
приймальній комісії. Строки 
стислі. Та це й зрозуміло. Ад
же тепер особливо потрібне 
житло для молоді, яка прибу
ває й прибуває на будівни
цтво.

У др/гому мікрорайоні го
тується прийняти новоселів ба
гатоквартирний кооператив
ний будинок. На черзі — спо
рудження ще чотирьох житло
вих корпусів і дитячого комбі
нату. В селищі відкрита школа 
на тисячу місць, створена ши
рока мережа продовольчих і 
промтоварних магазинів, під
приємств громадського харчу
вання і побутового обслугову
вання, функціонує лікувальне 
містечко. До послуг жителів 
селища — чудовий Палац куль
тури, спортивні майданчики. А 
хто захоплюється рибальством, 
— будь ласка, ріка Південний 
Буг поруч.

На цю турботу будівельники 
і металурги відповідають удар
ною працею. Всі їх діла і по
мисли тепер — щоб первісток 
кольорової металургії дав 
країні першу плавку раніше 
державного строку.

В. КРАМАРЕНКО, 
Ю. ГУЛЕНКО.

Голованівськнй район.

нам щасливої 
у військовій

— ми прикордонники, 
свою нелегку службу, 
пам’ятаємо захисників 
Даманського, нам ,по-

воїни. Кожен з

БО ВІН СПРАВЖНІЙ товаришу НАШОМУ взводі с хороший курсант. Це — 
" Юрій Богуш. Про нього серед товаришів 
з першого дня навчання ніколи не було чу
ти поганого слова. Ніхто не сказав: «Юра 
був не правий», «Юра підвів товариша». Бо 
він справжній друг, який в будь-який час 
допоможе тобі, порадить. Саме про нього 
хочеться і розповісти. Бо вам, ного земля
нам, очевидно, цікаво, як виконує Юрій Бо
гуш накази тих, хто виряджів його на 
службу...

Тривали партійні збори роти В партію 
приймали курсанта вищого військово-полі
тичного будівельного училища Юрія Богуша. 1

Поки він розповідав про себе, відповідав 
на запитання комуністів, я згадував півтора 
року нашого спільного навчання.

Зустрілись ми з ним в таборі учиги.яа. 
Одразу кинулась у вічі його акуратність, 
виструнченісгь, ретельне ставлення до вико
нання нан.и*в командира. Він успішно 
освоював «ази» військової справи, мар ви-

Коли нас виояджали в ар
мію, то односельчани просили 
повсякчас повідомляти їм, як 
ми служимо, як стоїмо на сто
рожі їх мирної праці, наші ро
весники зичили 
дороги і успіхів 
підготовці.

І ось ми вже 

соні оцінки з технічної підготовки, був кра
щим спортсменом, ангивістом. І, нарешті, 
склав заліки зимової сесії теж на відмінно.

Повернувся з нанікул. Веселий, збудже
ний. Розповідає про своїх сільських друзи* 
І ось йому кажуть:

— В тебе осо добре. Але у взводі є ХЛОП
ЦІ, яким треба підтягнутись до ріння кра
щих курсантів. їм мають допомогти відмін
ники.

І Юрій Богуш відзначається на громад
ській роботі, його часто можна бачити се
ред курсантів взводу у спортивному залі, 
де пін допомагає товаришам у фізичній під
готовці. з нього беруть приклад, намагаю
ться теж стати таким спортсменом, як І він

А оцо Юра був на зустрічі з учнями спе
ціальної школи в нашому місті. Там на
вчаються паніковиховувані підлітки. Я ба-

чив, як соромно ставало їм, ноли Юра бесі
дував з ними, розповідав про їх ровесників, 
які захоплюються музикою, спортом, люб
лять фізику, математику, мріють стати ін
женерами, космонавтами. А потім розповів 
про воїнів-відмінникіа...

, Не припиняється й дружба Юрія Богуша 
зі своїми, земляками — учнями рідної Доб- 
ровеличківсьної середньої школи. Цей 
енромний і дисциплінований курсант завж
ди пам ятає про своє село, вчителів, які 
виховали його. І я вірю: Юра буде справж
нім офіцером.

Анатолій ЧЕРНЕНКО, 
курсант Сімферопольського ви
щого військово-політичного бу
дівельного училища.

нас намагається якнайшвидше 
оволодіти військовою майстер
ністю, стати грамотним полі
тично. Приклад для нас — го- 
двиг наших старших товаои- 
шір. їх ми стараємось насліду
вати у всьому. Нам гордісно, 
що Вітчизна довірила берегти 
її бвященні кордони.

Отже
Несучи 
завжди 
острова 
рогі біографії героіє, що ста- 

ли грудьми перед ворогом ЗО 
літ тому біля стін Брестської 
фортеці.

І ми знову клянемось перед 
пам’яттю воїнів-ветеранів бути 
їх гідною зміною. А вам, до
рогі земляки, обіцяємо служи
ти так, щоб ви по-справжньому 
пишались нами.

Як і інші воїни-прикор- 
донники, одшліфовуємо свою 
військову майстерність і завж
ди пам’яіаємо про пильність.

Рядові А. КОВАЛЬОВ, 
В. ЛЕБЕДЕВ, 10. СІ- 
ДЕНКО, В. ДМИТРЮК.

11-ська прикордонна застава. 

попаненип Іиаи ]ЦеРбак- підла1 •'західнонімецьким
1 в ’пи 3 Ь »» ''■листопада минулого року біля 

»mvL ятннка радянська м 
в Районі Тіргартепа, 

ЖИВ СЕ1'ї строк служби і
п за,іас 3 рядів Радянської Армії. Він повернувся 

в рідне село Каплинці Пнрятин- 
ського району Полтавської області.

На фото: Іван ЩЕРБАК в гос
тях у піонерів місцевої школи, 
де вігі ііьвчався.

Фото П. НЕМАЛА.
(Фотохроніка РАТАУ).
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МИ СИДІЛИ з Вовновим □ 
маленькій кімнатці, ві

докремленій від хола поо- 
філакторія Зорячого містеч
ка скляною перегородкою. 
На зустрічі з журналістами 
після польоту «Союза-9» із 
цієї кімнатки відповідали 
на наші питання А. Г. Ніко- 
ласв і В. І. Севастьянов, а 
ми були за перегородкою — 
лікарі боялись інфекції. То
ді мені подумалось, що, 
можливо, після цього польо
ту ми теж будемо розмовля
ти ч Владиславом Микола- 
йовиу§{л через скляну пере
городку. Апе перешкода 
трапилась інша... І бесіда з 
ним набирає зараз особли- 
сого смислу. Тепер зже в 

І цьому магнітофонному запи
су чуються відтінки заповіту 
героя всім, хто знову піде в 
космос продовжувати спра
ву, якій віддали свої жит
тя Г. Т. Добровольсьиий, 
В. М. Волков і В. І. Пацілв.

— Якими якостями по
винен володіти космонавт 
на сучасному етапі розвит
ку космонавтики, коли вона 
дійсно стає професіональ- 
ьсю справою?

— ІІо-перше, мені здає
ться, що космонавт — це

разом багато років. Віктор 
теж дуже хороший хлопець, 
дуже норядца людина. Ме
ні особливо подобається □ 
ньому волика працьови
тість. Вій дуже дисципліно
ваний. Я думаю, що якості 
моїх товаришів, про яких я 
зараз розказав дозволяють 
нам разом створити той 
просто категорично необ
хідним ансамбль, який змо
же виконати відповідальну 
1 дуже складну роботу н 
наступному пол-зоті.

— Що в житті приносить 
вам задоволення?

— Питання дуже загаль
не. Ну, а в принципі, зви
чайно, задоволення отри
муєш, головним чином, від 
своєї роботи. Робота трудна, 
важка, серйозна. Рідко зна
ходиш вільний час, щоб про
вести його з сім’єю. Але, не 
зважаючи на це, така 
вантаженість приносить ве
лике задоволення. Коли 
чуваєш себе потрібним чи 
корисним длч справи, розу
мієш, що ти потрібний лю
дям, мабуть, це і є найви
ще задоволення, яке може 
мати людина.

Якщо говорити про те 
адоволепня, яке отримуєш

СВОЮ

БЕСІДА КОРЕСПОНДЕНТА

«ИЗВЕСТИЙ» З ЛЬОТЧИКОМ

КОСМОНАВТОМ СРСР

ВЛАДИСЛАВОМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ

ВОЛКОВИМ ПЕРЕД ЙОГО

ВІД’ЇЗДОМ НА КОСМОДРОМ

людина, яка вирішила при
святити себе космонавтиці і 
повинна любити свою пио- 
фесію, повинна розуміти всі 
< •і.-ладності, ----------
заві з нею. 
критерій 
зараз, в наш вік професії— 
любов до своєї справи. Втім, 
як і в іншій будь-якій

, феСІЇ; - •
Яким повинен бути 

монавт? Тут, напевно, 
•грібно говорити про кілька 
речей. Перш за все, космо
навт йовпнен добре знати 
ту текі’іку, на якій йому 
доведеться літати, тобто він 

: п т.чинен бути технічно гра
мотним інженером. Це пер
ша умова. Друга необхідна 
умова — знання 
інших дисциплін, . ... . 
можливо, людина, яка вирі
шила себе присвятити кос
монавтиці, раніше не сти
калася. Я маю на увазі іапі 

' науки, як астрономія, небес
на механіка, фізика, хімія, 
балістика. — дуже багато 
дисциплін, важко всі пере
рахувати.

Третє. Безумовно, космо
навт чи людина, котра хо
че стати космонавтом, по
винна мати здоров’я, яке 
дозволило б їй звеошити 
космічний політ. Важко 
точно сказати, яке здоро
в'я — це справа медиків. 
Вони' встановлюють крите
рії відбору космонавтів 
Безумовно. що здоров’я 
повинно грати не останню 
скрипку в цьому гармопіі'.- 
п >му єднанні.

Ось, мабуть, головні якос
ті. якими повинен володіти 
гесмонавт. Це на мій по
гляд. Ну й. безумовно, він 

---- 1 — Ч 
підкреслюю — ту 

якій він вирікпїР 
себе, любити 

любити свій

про членів 
ваших тсва-

труднощі, зв’я-
Тому основний 

цієї популярної

при-

кос- 
;ю-

баїатьох 
з якими.

повинен дуйте ЛЮбИТИ 
ще раз 
справу 
присвятити 
свою Вітчизну, 
народ.

— Розкажіть 
екіпажу, про 
ришів.

— Державна— Державна комісія оці- 
нила наше останнє залікове 
комплексне тренування най
вищим балом — «відмінно», 
не зробивши жодного зау
важення. Думаю, це в якій' ь 
мірі показує. що екіпаж 
підібраний непогано, що він 
може виконати ту роботу, 
до якої зараз готується.

К мандира екіпажу Геор
гія Тнмофійовича Добпо- 
рольського я знаю давно, 
хоча раніше нам ніколи не 
доводитесь працювати ра
зом. Це людина, що мас 
великий досвід польотів ьа 
літаках. Дуже хороший то- 

- вариш, на мій погляд. Вміє 
тести себе з людьми, ко
ректний і витриманий. Ці 
якості командиру просто 
необхідні. Мені з ним дужа 
легко працювати.

З 
чем ___

І Нацаєвим

і

і нженером-внп робу ве- 
Віктором Івановичем 

ми працювали

за-
по-

від відпочинку, тут у мене 
коло інтересів досить вели
ке. Я дуже люблю, наприк
лад, слорт, з задоволенням 
відвідую спортивні змаган
ня. До того ж я президент 
Федерації акробатики Ра
дянського Союзу. Ця робота 
теж приносить задоволен
ня, хоча иона дуже складна 
і відбирає баї ато часу . А у 
Мене його, на жаль, не ви
стачає. Дужо мало доводи
ться бувати з сім’єю. І то
му для мене найвище задо
волення — побути дома, ра
зом відпочити, разом схо
дити в ніно, на виставки.

Хотілося б.
котрому зараз 
років, виріс 
людиною.

— А якою ви собі уявляє
те сгравжнго людину?

— По-моєму, це людина і 
фізично міцна, і здібна, і 
цілеспрямована, і тактов
на... Розумієте, дуже багато 
таких компоненті в, які вхо
дять в характеристику 
справжньої, гармонійно роз
виненої людини. Свого си
на я хочу зробити, по-пер. 
ше, порядною людиною. Хо
чу, щоб він був культурним, 
здоровим, люблячим людей. 
Все останнє, я думаю, при
кладеться.

— Чи був у вас любимий 
літературний герой?

— Ян кожен хлопчик, я. 
наприклад, в щ.тинстні за
хоплювався книгою Аркаділ 
Гайдара «Ті мур і його 
команда». Був час. коли я з 
групою-своїх друзів і шкіль
них товаришів оріанізував 
тімурівську команду в себе 
ь ііворі Так вона і звалась 
-’Тімурівці з Вой-ювської» — 
ця команда. Я був «Тиму
ром». Цей літературний ге
рой бур для мене прикла
дом. я став наслідуьати 
йому.

Якщо говорити ЩО 
героїв, то, безумовна.

щоб мій син, 
тринадцять 

справжньою

про 
______ __ ____ Пав- 

ло^Корчагін і його прототип 
—Микола Островгьний. Лю
дяна великої волі, яка в „та
ких тяжких умовах, майже 
абсолютно паралізована, 
'■■''іпа створила два чудових 
тяори. «Як гартувалась 
сталь» — настільна книга 
не лише для мене зараз, 
але й для багатьох .молодих 
юнаків нашої країни.

Ще герої громадянської 
війки — Чапаев, Щорс, Іїо- 
тсвеький, Фрунзе-. Ці люди 
теж завжди захоплювали 
мене.

А якщо вже говорити ПРО 
найяскравішого 
для мене, це, 
Фелікс Е 
жинський.
яка ве пере:тая 
хопл'оватп своєю 
волею, своєю 1.С 
еРУДИЦІГ.ІО, Іі-.мчс... ......... ---
відданістю справі, якій він 
себе ПРИСВЯТИВ.

— Ян ви вважаєте, що 
може дати нам врешті-решт

героя, то 
безумовно, 

Йдмупдович Дзер- 
'Це та людцна, 

мене за- 
заліяном’ 

незвичайною 
надзвичайною

освоєння кэсчэсу І яким 
шляхом воно піде?

— Головне, що дає освоєн
ня космосу — це мод осо
биста думка — суттєве роз
ширення нашого пізнання 
про навколоземний косміч
ний простір. Це, безумовно, 
відіб'ється па укладі життя 
на всій планеті, вплине на 
життя не лише нашого на
роду, аль й народів всього 
світу, 
хоча 
іона звучить патетично.

З допомогою космічних 
апаратів, які будуть робити 
польоти навколо Землі, — 
тим більш, коли будуть 
створені крупні орбітальні 
станції з довгим строком 
існування, можна буде вирі
шувати дуже багато народ
ногосподарських . завдань. 
Це дозволить полёгши: и ту 
складну і важку роботу, 
якою людина займається на 
Землі, заради того, щиб 
зробити життя прекрасним.

Можна туг нагадати, на
приклад, проблеми геслогії, 
пошуки корисних копалин, 
питання попередження лю
дей про грізні явища при
роди, що почались, які не
суть великі розрушення — 
я маю на увазі тайфуни, цу
намі. їх можна спостеріга
ти з космічних висот і по
передити людей зарані, 
можна сигналізувати про 
лісові пожежі.

Якщо говорити про май
бутнє, то мені здасться, що 
людині властиве сгремління 
постійно бути в пошуку. Ми 
досліджуємо нашого най
ближчого супутника — Мі
сяць для того, щоб рил бра
тися в проблемі походжен
ня нашої Соя ічної систе
ми. Людина попрямує і в 
далекий космос. Мені хоті
лося б нагадати слова Ціол- 
кобського про те, що люд
ство не залишиться навічно 
на Землі, а в погоні за світ
лом і щастям воно переборе 
аем.не ?.гж:ніг' і попрямує в 
иссмєс. Я перефразую трохи 
слова Костянтина Едуардо- 
вича, але смисл в тому, що 
людство буде шукані вихо
ду із нашої земної оселі. 
Безумовно, будуть ПОЛЬОТИ І 
до інших, галактик. Це, зви
чайно, потребуватиме дуже 
великих зусиль, дуже вели
кого часу і, мабуть, на жаль, 
ми до цього не дожазе.мо, а 
наші діти, наші правнуки, я 
певец доживуть до тих днів, 
коли людство почне О'ВОІС- 
вати інші галактики.

— Кому ви зобов’язані в 
житті більше всзого? Кому 
аи вдячні?

— Безумовно, я всьому 
у ізгьому перш за вся г.о( 
в’язаний своїм батькам, 
намагався браги приклад з 
батька — людини надзви
чайно ерудованої, який все 
життя пропрацюпаз в авіа
ції. Безумовно, я зобов’яза
ний всьому тому середови
щу, яке мене оточувало. 
Школі, де вчителі,, не шко
дуючи сил, вчилч нас, дале
ко не тихих хлопців, — да 
ли нам освіту. Адже це не 
випадковість, що у нас п 
класі було чоловік сорок, а 
з цих більше половини по
ступили в авіаційний інсти
тут. Декотрі стали вченими. 
Те. іпо було закладено в нае 
інститутом. м.ч несемо з 
собою все життя -• і буде
мо нести, тому що це та ба
за, без якої немислимий 
справжній інженер, справж
ній спеціаліст.

Потім мені пощастило 
працювати під керівництвом 
Сергія Павловича Коргльо- 
ва. зустрічатися з ним. з 
людьми, котрі його оточу
вали. Вони, власне, і дали 
мені путівку в космос, ці 
люди.

Всі МИ. МОЛОДІ хлопці, ви
йшли з комсомолу. Я вва
жаю, — і ми про це ддвждп 
говоримо, — що стартовою 
площадкою для нас в кос
мос став комезмот. який 
прищепив нам любов до 
свіго народу, до своєї Бать
ківщини. І, звичайно, я 
безмежно вдячний нашій 
і аотії. їй і комсомолові ми 
зобов'язанні * всім тим. що 
було .зроблено для нас. Ось, 
мабуть, основне. _

Якщо говорити про те. що 
зроблено для мене особисто, 
як для космонавта, то можу 
сказати: з великою пова
гою 1 вдячністю ставлюсь д і 
тих людей. які витрачали 
багато днів 1 років для тоі^>, 
щоб підготувати мене до 
космічнії< ПОЛЬОТІВ.

Це була передостання бе
сіда з Владиславом Микола
йовичем. З Геор.-ісм Тими- 
фійовичем і Віктором Іо.і- 
нозччем так і не встиг з 
толком побесідувати □ Зоря
ному — 
модромі.
коли ми запитували, що го
ловне в професії космонав
та, сказав: відповідальність.
І відверто признався — 
«відповідальність я відчуваю 
зараз величезну». Пацаєв 
говорив, шо професія кос
монавта найцікавіша, на йо
го погляд, хоча і тяжка. 
Зараз ці їхні слова, ян і
слона Волкова, дивують
своїм глибоким смислом, ’ 
до кінця розумієш, наскіль
ки були самовіддані ці лю- І 
ди, яні будуть служити і 
зразком для всіх носмоі(’<з- 
аіп Землі, для всіх, хто йде 
на тяжну І благородну 
справу.

Б. КОНОВАЛОВ, 
спец. кор. «Иззесгий».

Це не гучна фраза, 
й може здатися, що

З стоп„МОЛОДИМ КОМУНАР“

ФУТБОЛ

РІВНОВАГА, ПОМНОЖЕНА 
НА СТІЙКІСТЬ

Як завжди, був важким, початок. 
Наш тренер Василь Похиленко тричі 
на тиждень збирав нас в спортивно
му залі. , , ,

Нарешті, відповідальні поєдинки. 
Ми включались в змагання першості 
обласної ради ДСТ «Авангард». Дех
то з хлопців тривоживсь:

— Суперники в нас не новачки. 
Важко буде, . коли з/сірінемось з 
олександрійцями. Найбільш серйоз
ний противник — минулорічний чем
піон області — команда футболістів 
світловодського «Авангарду».

Та перші турнірні матчі вгамували 
тих, хто був не впевнений в стійкос
ті і рівновазі команди. Ми здобули 
переконливу перемогу над футболіс
тами Знам’янки — 5:2. Потім взяли 
верх над кіровоградським «Динамі
ком» (1:0). Дещо не впевненою була 
гра в Заваллі, 
тут з місцевими 
зустріч принесла 
лише по одному 
одна нічия — на . 
стрічі з футболістами 
ського заводу 
далі наш тренер, 
лись, був задоволений і лінією напа
ду, і захисниками. Ось вже Вячеслав 
Артеменко забиває свій сьомий м’яч, 
найвищі оцінки отримує Віталій Ву-

коли ми зустрілися 
графітниками.

обом 
очку.

цей раз

Ця 
командам 

Потім іще 
вже в зу- 

Кіровоград- 
«Червона зірка». А 

як ми перексна-

Жиічозський, за ним — Геннадій Чер- 
няк, Анатолій Бащенко.

Самз завдяки рішучості і стійкості 
таних футболістів, як ця четвірка, до 
якої була доплюсована співдруж
ність всього колектиау, ми поверта
лись з «чужих» полів завжди з пере- 
/логоіо. Взяли верх над обома аван- 
гардівськими командами Олександрії, 
з рахунком 1:0 нам програли і світ- 
ловодські спортсмени.

Таким чином, після першого кола, 
команда кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів очолила 
турнірну таблицю, набравши 12 очок.

Вдало почались ігри і другого ко
ла. Футболісти олександрійського 
БУРу програли нам з рахунком 4:2. 
Цей матч знову свідчив про те, цю 
наші хлопці в найснрутніший момент 
гри пміють вивести з рівноваги су
перника, нав’язати йому свій теми.

Попереду знову відповідальні іг
ри. Доведеться змагатися з найсиль- 
нішими авангардівськими команда
ми України. І футболісти нашого за
воду з впевненістю готові зустріти 
своїх найгрізніших суперників.

В. ШЕВЧУК, 
інструментального 
тракторних іілр.’>-

конгролер 
цеху заводу 
агрегатів.

м. Кіровоград.

м 8 
<4 Г

МОСКВА 
ДИВИТЬСЯ 
В МАЙБУТНЄ^

Генеральний план роз
витку Москви, розрахо
ваний приблизно на 20— 
ое ----- недавно роз-

схвалений 
Комітетом 

ПРС і Радянським уря-

бесідували на нсс- 
Добровольсьиий,

будинок на площі 
частині будинку — 

І, ДЕНИСЕНКА.
НА ФОТО: висотний житловий 

Повстання в Москві. В нижній ___
нінотсатр і магазин. Фото І. ДЕНИ

Л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 10 ЛИПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Гімнастика для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
«Грає В. Кастельський». 
Концерт. (М). 10.15 — Про
грама, присвячена 50-річ- 
чю Народної революції з 
Монголії. (М). 11.00 — Кон
церт майстрів мистецтв 
Монголії. (К). 12.00 — Нау- 
ново-популяряа програма 
«Здоров’я». (М). 12.20 — 
Наша афіша. (К). 12.35 — 
«Ми радянський народ».

■ (Одеса). 13.05 — «Золоті 
ключі». (К). 14.00 — «На 
меридіанах України». (К).
14.30 — Кольорове телеба
чення. Виставна монголь
ського мистецтва у Мос <- 
ві- (М) 15.00 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм. «Повернена музи
ка». (М). 16.15 — «На ла
нах республіки». (Мико
лаїв). 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — На спартаніадах 
союзних республік. (М). 
18.20 — «Пошук». (М).
19.00 — Українське кольо
рове телебачення. «Співає 
Гізелла Ципола». (К). 19.30 
— «Завтра — День рибал- 
ни». (К). 20.00 — Концерт. 
(К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Пре
м’єра художнього теле
фільму «Сага про Форсай
тів». 2 серія. «Сімейний 
скандал» І третя сеїзія 
«Пошуки щастя». (М). 23.05 
— На V Спартакіаді наро
дів СРСР. (М).. 23.45 -
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 
— Для дітей. С. Михалнов. 
«Зайчик-зазнайчик». Спек
такль Московського теат. 
ру юного глядача. (М). 
13.30 — В ефірі «Моло
дість». (М). 19.00 — О. Зна- 
менський. «Легке відрпд-

женнл. Телеспектакль. (М). 
20.25 — Кольорове теле
бачення. «Зустріч з заслу
женою артистною РРФСР _ 
Лідією Руслановою. (М). Є 
21.00 — «На добраніч, ді- “ 
ти!». (М). 21.15 — Наунозо- 
популярний фільм «Від- 
^лдженнл». (К). 22.15 ■

країнське кол»орове те-' 
лебачення. Співає заслу
жений артист УРСР К. Ог
невой.

НЕДІЛЯ, 11 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.00 
— Для дітей. А. Ліндгрен. 
«Пстті — довга панчохо. 
Телеспектанпь. (Ленін
град). 13.00 — «Пейзажі 
Георгія Нисвкого». (М) 
13.30 — Для воїнів Радат
ської Армії І Флоту. (К/й- 
бишев). 14.00 — Для юна. 
цтва. «Горде Ім’я — робіт
ник». (Ужгород). 14.20 — 
«Живе в серцях пам’пто». 
(Одеса). 14.50 — Нонцерт 
ансамблю пісні і танцю 
льонокомбінату м. Ровно. 
(М). 15.30 — Програма
передач. (К). 15.35 — Те
лежурнал «Старт». (К). 
16.15 — «Сторінки твор
чості Расула Гамзатова». 
(М). 17.00 — Кольорове
телебачення «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 18 10
— Кольорове телебачен
ня. Художній фільм 
«Біле сонце пустелі». (М). 
19.30 — Кольорозз телеба-

з

25 років, 
глянутий і 
Йентралыим

ПРС і Ради 
дом.

Новий генеральний 
план передбачає створен
ня в Москві семи міських 
центрів, крім центру, що 
історично склався по
близу Кремля. По СЧІІ ие 
будуть ніби міста в се
редині міста, кожне з на
селенням від 600 тисяч 
до одного мільйона жи
телів. В кожному такому 
місті, або, ян ї> назива
ють спеціалісти, плану
вальній зоні, буде доіри- 
майо головний плану
вальний принцип: жит
ловий район, виробнича 
теритогія, І оби-ирні зе
лені насадження. Інакше 
кажучи, розвиток кожної 
планупалпної 
відповідати 
«пращі, побут, 
нон».

Турботою про людьчу, 
про її здоров’я І зруч
ності я побуті просякну
тий новий генеральний 
план розвитку Мзснаи.

(АПН).

зони буде 
формулі: 
зідпочи-

- 73С

чення. Чемпіонат світу 
футбола «Спартак» (М) 
«Торпедо» (М). 21.15
Програма «Час». (М). 21.45
— Святковий печіо в Ос- 
танніно. Концерт, присвя
чений Дню рибалки. 23.25
— Чемпіонат світу з фех
тування. (Відень). 23.50 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.45 
*- М. Лесков «Зачароіа- 
ний прочанин». Фільм- 
спектанль. (Н). 20.30 —

«На добраніч, діти!», <К)« 
20.45 — Фільм-нонцерт
«Музичний монолог». (Н). 
21.30 — Кінокомедія «За 
вітриною універмагу», (К).

ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.35 
— Наша афіша (К). 17.40 
— Телевісті. (К). 13.00 —
Для дітей «Білочча-книго- 
ноша». (Харків). 18.30 — 
«Заготівля сінажу». (К). 
18.50 — Художній фільм 
«Проект «Анва». І сорія, 
(К). 20.10 — Культура сло
ва. (К). 20.40 — Прем’єра
студії «Укртелефільм». 
І. Нечуй-Левицьчий «Баба 
Параска і баба Палажна». 
Я. 21.00 — Програма

ас». (М). 21.30 — Телеві
зійний художній фільм 
«Сага поо Форсайтів». 4 
серія. «Обі». (М). 2220 —і 
V Спартакіада народів 
СРСР. (М). 23 55 — Теле-
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
— Новини. (М). 17.05 —5
Для шнолярів «Піонерів«»- 
(М). 17.30 — «Уралмаш».
П’ятирічка. Рік перший». 
Передача друга. (М). 18.00 
— Новини. (М). 18.05 — 
Фестиваль симфонічних 
оркестрів РРФСР, «Горнов- 
енний симфонічний». (М). 
19.0Э — Г. Слоєвська.
«Обираю мужність». Ви
става Кишинівського ро" 

> сійсьного драмтеатру IM- 
Д. Чехова. (Миколаїв). 

. 20.50 — «На добраніч, ді
ти!». (К).

І
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О ФЕЙЛЕТОН

І давай фільтрацію

одразу через 
чого двері 
й жінка:
малого.

САТИРИЧНО ГУМОРИСТИЧНАСТОРІНКА № 2

ВОНИ вже давно не ба
чились.

— Дан, куда поспішаєш?
— Приходь допомагати 

робити капітальне мащіння 
та стеління, то й розкажу...

Добрий приятель таки 
прийшов. Просовується
крізь нупу стільців та шаф 
з найбільшу німнату, сплес
кує в долоні;

— Це ж хто тобі таких 
ровіз наробив у підлозі? 
Ого! Через тану дірну мож
на підглядати на нижчий 
поверх, що сусід робить у 
ванні.

— Сплошний цирк, дру
же...

Намішують у відрах, ка
струлях, коритах всілякої 
глини, крейди, додають де
рев’яного клею, оліфи — 
роблять шпакльовку.

— Значить, це коїлося 
тан. Значить, чекаю я нвар
тири. А терплячка луснула. 
Приходжу на Черемушки.

— Це, кажу. • шістдесят 
дев’ятий будинок?

— Він, — відповідають 
хлопці з сокирами в рухах, 
які сиділи на сонці.

— А чого ж це ви такі 
довгі перекури робите? — 
питаю.

—’ Дошки сушимо, то й 
нічим підлогу стелити. Ці
лий тиждень їх чекали.

— А коли ж тут ново
сілля?

Питайте у начальства. 
Де ж воно?

— В конторі будівельного 
управління . Жпт.юбуд». А 
трест — лКіро-воградпром- 
буд».

Тільки я зібрався напра
витись до тієї контори, як 
до нас пщкотився такий ^о- 
бі лімузинчик. А звідти ВИ
ЙШЛИ хлопці поважні. Під
ходять, значить, вони до

Через день мені знову по 
терпиться. Біжу до шістде
сят дев’ятого. Бачу, піддо- 
га готова. Тільки чого одна 
іфшгса вище сусідньої на 
бдйн-два пальці? 1а туг од
разу нр.ч^ддсь вирівнюван
ня. Дівчата-маляри у відра 
набрали білої глини — 
шпакльовки, значить, зали-

а шмйта
майстрів 
робити:

— Це чого, — кажуть, — 
не стелите підлоги, чого не 
пришиваєте двері?

— Воно ж усе мокре, на 
дощі було. А дошми, либонь, 
з річки. Постелимо, то че
рез місяць в кожній кімнаті 
треба буде ще по одній та
кій дошці добавляти.

— От ми вам добавимо, 
як но виконаєте плану, — 
ремствують, — Квартал за
кінчується, а ми у графік 
не втискуємось. Так що за 
молотки...

і хлопці почали молотити.

лн всю підлогу. Розгорнули 
дошкою—шик! Невдовзі — 
гайда фарбувати. І восени 
вже нам вручали ордери. 
Всі тішаться. А в міському 
житлоуправлінь і кажут ь;

— Воно хоч і нове, ал<? 
можна не вселятись. Там 
треба дещо позалатувати...

Та куди там чекати? Ми ік 
цісі нвартири ждали-чекали, 
І що ще там треба латати! 
коли в акті про здачу-при- 
йомку всіх кімнат од під
рядчика записано: стіни, 
підлога, стеля — в хорошо
му стані, інше устаткування 
ще краще. Все це стверджу-

ють документи житлово« 
експлуатаційної контори 
№ 7, все це завірено печат
ной?.

Отже — ми готуємось до 
новосілля. •

А тут тобі 
день:

— Тату, а 
пристають?

А тут ще
— Покинь - 

зроби щось газовій колонці, 
бо гарлча вода не тече. Во
но гооить, а но -ріє...

Через день знову супереч
на: жінка вже мене атакує, 
бо вхідні двері не причи
няються, розсохнися, зна
чить, закрутились крилом. 
Беру сокиру, відкочую. А 
воно розлазиться, ля трух
ляве. Бачу, кепське діло, 
що штраф буду мати: квар
тира ж то не моя фактично, 
а державна. Минув сокиру — 
хай дує...

На цьому розповідь ново
села з півторарічним . ста
жем обірвалася. Бо в кімна
ту прийшли дівчата-маляри.

— Ваша дружина нас 
найняла. Щоб навели о цій 
хаті марафет.

— Скільки візьмете 
мащіннл та за мрасіння?

— Сто.
Приятель новосела 

присів:
— От тобі й штраф, 

власним бажанням, звісно...
А М. ВІНЦЕВИЙ.м. Кіровоград.

Газ. ям сказав би автор рекламних листівок. — 
швидко, вигідно, зручно. Отож, заощадивши дещо з 
ірошей, ви вирішуєте придбати газову плитку, балон, 
запасний вентиль 1 ще. що там попадеться під рук\

Вам поталанило. У вашій кухні стоїть плита. Той- 
ітіШ'і, як сказав би кухао, напівфабрикат. Для того, 
щоб вона відповідала назві, потрібно приєднати ба
лон підвезти газ і ще що там скаже слюсар по вста- 
йовлеиню.

З піднесеним настроєм, як сказав би поет, на кри
лах. ви поспішаєте до між
обласної виробничо-експлуа
таційної контори зріджено
го газу з заявою.

Там у вас її приймають, 
розглядають план помешкан
ня, перевіряють його з ори
гіналом, беруть з вас гро
ші, обіцяють прислати спе
ціаліста встановити плиту, і 
ще що там н«зтрібно зро
бити.

Ви чекаєте мужньо, ян сказав би філософ, ніби 
стоїк, а те спеціаліст не йде. Не йде тиждень другий, 
третій, місяць і ще скільки там місяців с на рік.

Тоді ви починаєте, як сказав би лікар, нервувати. 
У вас з’являються симптоми великого збудження, 
потім меланхолії, іпохондрії і ще що там є в арсеналі 
Сучасної медицини.

Не вірите? Тоді поспитайте, як встановлювали газо
ві плити громадянам Л. І. Пугаченку, І. О. Скобенісо, 
Д. В. Чеботарьовій та багатьом іншим. А найліпше — 
розпитайте у начальника контори Анатолія Никано- 
ровича Козлова.

В. ВЛАДИМИРОВА,

КРАЩЕ БСКОВОРОДАІЗ ПЕКЛА
В деяких магазинах міста горілку 

продають підліткам.

—- Молодці, хлопчики’ Вже й 
трьох рахувати навчились.

Мая, К. Бра.

ГРА В БУБЛИКИ"І|В'£ТИА“ ГУМ0Р
Спортивний коментар

Якось у Федірках побачили олімпійську 
.емблему: п'ять переплетених кілець.

— Ти диви — бублики! — вигукнули в 
правлінні колгоспу імені Чкалова.—Так, ось 
що виборюють спортсмени! Ну, тоді хвилю
ватись нічого. Спортінструкюра з селі не
ма й не буде, спортивної роботи — теж. 
Отже, в турнірній таблиці всі бублики наші.

— А дзуськи! — відповіли їм з колгоспу 
імені Котозського, що у Глинсокому, — 
Ще побачимо, чия зверху, чи то б пак, зни
зу буде. Ми, щоправда, дечого не враху
вали: набудузали майданчиків, інструкто
ра тримаємо. Але є резерв.

І пішло. На районній спартакіаді не ви
ступають атлети з Федіроіс. Не виступають 
і з Глинська. Не з’являються федірківські 
футболісти. Немає й глинських...

М. КДПУСТІН.Свігловодський район.

БЕЗПІДСТАВНА 
ПІДОЗРА

Бачить слуга: 
ливки йому в і 
Роботи багато, с .. 
обмаль. Голе і почав 
потаємно навідуватися 
на кухню. То шмат 
жирненький поцупить, 
то горнятко розімлілого 
рису, і — погладшав.

Багатій став підозріле 
придивлятися до слуг«, 
«Бач рознесло, — поду
мав. — Напевне лфадеіі

Настала літня спека. 
Багатій упрівсь, сидячи 
і-а веранді, змокрів, наче 
хлющ. Слуга не відходив 
від хазяїна, обмахував 
його віялом.

І Рясні патьоки пово
леньки вивітрювалась, 
багатій просихав, йому 
ставало легше.

— І куди він дівається, 
опей мій піг? — якось 
поспитав багатій слуїу,

— Яїс куди? Він увесь 
переходить у мене — 
відразу знайшовся слуг$.

Багатій подивився «а 
сбіїаяшіле тіло слуги, і в 
нього відпала підозра.

пепере- 
багагія. 

а харчу 
. ;„з вік

н

У ТРИДЕСЯТОМУ царстві по вули
ці царя Гороха жиз-поживав Іва» 

нушка-дурник. Мало чи багато 
пройшло, аж став Іванушка

літ 
на

Эал дружинників

дівчат задивлятися. На той час зу
стрілась йому Василина Прекрас
на. Ідуть вони собі містом, за білі 
ручки побралися, про останній 
футбольний матч мову ведуть. Ко
ли це з-за дерева Змій Горинич — 
очі вогнем горять, ніс червоний, 
з рота перегар валує.

— Дай, — наше. — похмели
тись бо морду наб’ю.

Вийняв Іванушка гривну, віддав 
Гориничу, а тому мало.

— Знімай костюм. І сорочку 
теж. Нюхом чую, ЩО ВОНИ ------
Синього моря.

Роздягнувся Іванушка, а 
йому:

— Ну, дурнику, □ перший , 
тебе помилував. А вдруге не по
падайся.

Та й подався. ! Василина Пре
красна з ним. «Не той, мовляв, мій

із-за
Змій

раз я

сужений, що з хаги несе, а гой, 
що в хату носить».

Швидко казка мовиться, та не 
швидко рана гоїться. Душевна 
тобто. Пройшло кільна літ, Івануш- 
на на гулянку вийшов. Цього ра
зу з Василиною Премудрою, ідуть 
собі, про балет розмовляють. Ко
ли щось як заматючить. Глянули, 
— Змій Горинич, Очі вогнем . го
рять, ніс посинів, перегар на. три 
версти чути.

— А. іванушка! Першого разу я 
тебе помилував. Тепер загублю.

— Змилуйся..'. — почав було 
іванушка, та той як ударив його 
залізним кулачищем, душу вибив, 
а біле тіло по асфальту розкидав.

Побачила Василина Премудра, 
що непеогливки. Хутенько збігала 
в тридев’яту аптеку, принесла во
ди живої і мертвої, Мертвою тіло

Ісанушчине обмила, живою — мо
зок йому прополоскала. Став Іва- 
нушна красень-красенем, богатнр- 
богатирем. Пішов шукати Змія 
Горинича.

А той якраз на кам’яному току 
шейк витанцьовує. Побачив Іва- 
нушку:

— Що, — каже, — битися чи ми
рится прийшов?

— Де вже іам миритися! Битися! 
Вдарив раз — на п'ятнадцять 

діб Змія у землю загнав. Вдавив 
удруге — довго щось того не було 
видно. Втретє вдарив — про Го
рянина й згадки не залишилось,

З тих пір у тридесятому царстві 
жодного хулігана немає. А Івануш- 
ну всі Царевичем величають.

Б. КУМАНСЬКИЙ.м. Кіровоград.

ЩОБ НЕ ВІДБИВСЯ
Обідали два селяніши. 

Перед ними на тарілці 
лежали п’ять раків. Один 
з них з'їв чотири, а по
тім етап припрошувати 
товариша:

— Бери, їж. Не лишати ж...
— Звісно, не лишати, 

— відповів той. — Але 
навіщо ж йому відбива
тись од гурту? 'Гож і дої
дай...

Якщо людина з ноаи- 
і думками — мисли

тель, то плагіатор -— 
нисливець.

♦ » ♦
Цікаво, а як назива

ють графомана від музи
ки — «-рафомуз чи ното- 
ман?

ф г. Ф
Самовпевненість — це 

коли кіт переконаний, 
що з його хутра зроб
лять котикову шапку.

♦ * Ф
гадав на 
натураль- 
розчиня-

ПРОПАЩИЙ ВІЛВідповідаємо. Ми і самі не знаємо, як вам стати 
КОРЕКТОРОМ.

З ПЕКЕЛЬНОЇ
О. Н-ку. Онуфріївський район.
«Неодноразово надсилав вам свої вірші. 1 що- 

разу одержував відповіді, які починаються сло
вами «На жаль...» Мені вашого жалю не потріб
но — у мене свого досить».

Відповідаємо цього разу без слів «на жаль». 
Надрукувати не можемо, оскільки надіслані вірші 
дещо гірші за попередні. 

ПОШТИ
О. 3-вич. Зільшанський район.
«Ось уже п’ять років мрію стати КОНДИТЕ

РОМ, але не знаю куди мені поступити вчитись.., 
Я дуже просю вас, порадуйте, куди мені посту
пити на КОНДУКТОРА.

«
Ворожбит 

гущі лише з 
мої кааи, що 
ється.

• Ф ♦
Добре, коли 

фізики, але не приведи 
господи, щоб жартува
ли пожежники!

Б. ЧАМЛАЙ
НЕ ЗБРЕХАВ
Кота зловили

на сметані: 
— Не Зуду більше, 
Це в останнє... 
0 він, повірте, 

не збрехав = 
На другий день 

козбаску вкрав.

Друкуємо без ЗМІН
На Ваш лист за № 588 від 9 червня 

1971 гела (тобто рому) Кіровоградський 
райком комсомолу повідомляє:

29 березня 1971 року бюро Кіровоград
ського РК ЛКСМУ було вирішено підтри
мати Ініціативу комсомольсько-молодіж
них ланок Новомиргородського району 
по вирощуванню технічних культур 1 
створити в районі комсомольсько-моло
діжні ланки...

...Питання про створення комсомоль
сько-молодіжних ланок , стало предметом 
обговорення на активі РК «ЛКСМУ 20 
травня 1971 року.

♦
жартують
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Телефони; відповідального секретаря — 2-4„, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор* 

гу — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01148, Зам. № 4070.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР». орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Після статті в «Молодому комунарі» 
«Побачення без знайомства» (номер га
зети за 1 червня — довідна наша) 1 стат- 

. ті «Комсомольська група», опублікова- 
ній в цій же газеті 29 квітня ц. р. (в 
дійсності за 27 квітня — довідна наша) 
Кіровоградський райком комсомолу ак
тивізував роботу по створенню комсо
мольсько-молодіжних колективів і нала- 

' годженню роботи в них...
Як правильно було відзначено в газеті 

«Комсомольська група», райком комсо
молу упустив час.

А чим же закінчується ця довга тира
да про початок роботи Кіровоградсько
го РК ЛКСМУ над створеним комсо
мольсько-молодіжних ланок по виро

щуванню технічних культур, 
який так і не почався? ! 

Кіровоградський райком 
комсомолу запевняє редак
цію газети «Молодий кому
нар», що помилки вислов
лені в її статтях мали міс
це 1 що в майбутньому но 
повторяться.

Цікаво, після кількох но
вих засідань і активів Кіро
воградського РК ЛКСМУ. І

Селянин купив ШІСТЬ 
волів. На одного всівся 
верхи, інших погнав з 
базару поперед себе.

Напівдорозі став лічити покупку:
— Один, два, три, чо

тири, п’ять...
Знову перелічив. П’ять 

і ніяк не більше,

Редактор В, ПРГРІ&НИЙ

Z

Забідкався се.тяіїйи, 
розхвилювався.

Аж ось 1 дружина, що 
вийшла настрДч.

Селянин плаксиво по
відав їй про таку оказію; 
купив шість волів, а 
додому довів всього п ять.

Дружина зареготалася.
— Дурнику мііі ми

лий, — сказала вона. 
Злізь на землю і на
рахуєш їх аис сім*.

' У В єтнамі кажуть) 
дурний, як віл.Переклад

В. КОРНіенКА,
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