ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ТИ—ХЛІБОРОБ
Життя твого кожна днина
Лишає добр: сліди,
Бо ти на землі •—
Людина.
Цим сущий ти був завжди.
У кожному жесті й слозі,
Б добрі чи в біді
тяжкій
Ти вірний одній любові,
І вірі вірний одній.
обі — височінь орлина
Над полем у пшеницях,
Де сонячна світла днина
гонам — нема кінця!
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Вінчають працю
Хліб і пісня в домі,
І піт СОЛОНИЙ
На чолі засмаглім,
Коли горять у спеку
губи спраглі,

А у руках — така щаслива
ВТСМдІ
*

$
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Пішло зерно!
І золота ріка,
Стікаючи із бункера
в машини,
Вінчає хліборобський тр.д
людини.
В нім — оадісгь
розливається дзвінка.
Вросли ми в землю цю
серцями — вглиб,
І бережем її,
Немов зіницю ока.
...Дзвенять жнива.
І сонячним потоком
Тече на щастя людям
Щедрий хліб.

Костянтин ЛЕСЬЕБ.
с. Солгутове
Г айворонського
району.

ПРИКЛАД

За приз Імені космонавта Л. І. Попова
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ПЕРШИЙ

КОСМІЧНИХ висот

НА ЖНИВАХ
0

Відкритий лист від переможців минулорічних жнив

молодим
ь

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДУЕТ
ї

ДРУЖНІ
З «ДРУЖБИ»
І Г-ять комсомольсько-мо
лодіжних комбайнових екі
пажів працюють па косови
ці хлібів у колгоспі «Друж
ба» Олександрійського ра
йону. Два з них очолюють
браги Іван та Петро Мальо
вані. Торік поїш, жнивуючи
спільно «Нивою»,’ зайщіли
друге місце серед молодих
жниварів району. Цього ж
літа’Іван веде нового «КоАрса», а на СК-5 з помічни
ком Віктором Литвином
трудиться Петро. Сьогодні
з прізвищ комсомольців по
чинається список кращих'
Молодих .хліборобів району.
В. БРАЙКО.
Олександрійський район.

УСПІХ

Все починається з хліба.
З окрайця на столі почи
наються наші життєві до
роги, з пшеничного колос
ка починається наш шлях
у професію хлібороба, із
зеленої стеблинки ОЗІ! '.ІО
НІЇ починаються наші надії
на весь грядущий рік.
А хліб починається з
людний, з праці, сумління.
Ця найпочесніша місія —
вирощувати його, пере
дається від покоління ,‘».0
покоління. Передається не
просто досвід, майстер
ність, талант, якщо хочете.
Успадковується
величез
ної сили почуття відпові
дальності перед землею і
людьми.
Взяли на себе що відпо
відальність і ми, покоління
ери орбітальних станцій,
великих наукових відкрит
тів. І покоління ери тру
дових рекордів. Тож. всту
паючи в боротьбу за вро
жай, шикуючись у жнивні
колбчі!, даємо собі клятву
досягти в хліборобській
професії космічних висот.
Розуміємо: чим більший
короваіі на столі, тим біль
ше перемог у космосі.
Минулорічні жнива для
молодих хліборобів Кіровоградщпнії були позпаче-

жниварям області

ні космічними темпами, а лодих водіїв автомашин, та пк единим організм.
змагання па них — особ 975 молодих трактористів. Оперативно керував робо
ливим змістом. І цс зако Це ж ціла хліборобська тою первинних райком
номірно, бо ми виборюва армія, що веде наступ на комсомолу, ініціативу ви
ли приз імені нашого зем полі площею 134 077 гек являла молодь иа місцях.
ляка Леоніда Івановича тарів!
Чітко працювали всі ланки
Попова, який у той час бо
Боротьба за приз імені складного жнивного меха
рознив разом з Валері-зм Л. І. Понова, встановлений нізму — під ідеологічних
Вікторовичем
РіОМІИПМ обкомом Л КСМ України, працівників до побутозців.
просі ори Всесвіту і, здійс не обіцяє бути легхою. Гакни космічний порядок,
нивши найтриваліший в
очевидно,
повинен бути
історії космонавтики поліг, Вкотре вже погода ставить скрізь, де мріють про по
хліборобів
у
несприятливі
повернувся на хлібодарау
тесним приз.
умови. Але чи буває лег
землю з перемогою.
Исхай кожен ' комсомо
кою
дорога
до
великого
І нині, вегупипши в бо
лець, кожен молодий хлі
ротьбу за врожай першого хліба? Перед нами ж — бороб усвідомить, що саме
року одинадцятої п’ятиріч приклад Андрія Трюхана з від нього, від його іні
ки, ми, молол.і хлібороби Пстрівського району, Ми ціативи, дисциплінованості
Иовоукраїнського району, коли Савраиськзго з Добна жнивах залежить успіх
па правах перших волода ровеличківського району, на жнивах і те, чи буде
рів почесного призу, звер приклад багатьох тих, хто
комсомольська організація
таємося до юнаків і дівчат йде иа рекорд зі справді
його району переможцем.
області із закликом
по космічною впевненістю у
Нехай славний подвиг на
множувати спої енергію і власних силах.
шого земляка п космосі
завзяття у боротьбі за
Але не тільки окремими знайде своє продовження
приз імені льотчика-косчорекордами досягається пе в подвигах на хлібній ниві,
навта СРСР. двічі Героя
ремога.
Минулого року у щоденних особистих ре
Радянського Союзу Л. І.
наша райошіф комсомоль кордах і колективних здо
Попова!
ська організація працюва- бутках.
Нас. відповідальних за
Переможці минулорічного змагання молодих хлі
долю хліба, на Кіровоградіцнні багато. По-космічиоборобів Кіровоградщини за приз імені Л. І. Попова:
жаткар колгоспу імені Калініна Петро ГНЕННИЙ, аому несуть жнивну вахту,
дій ДТП № 10041 Анатолій ДІДЕНКО, комбайнери —
як відомо, 48 комсомоль
Володимир ПЕТРОВ з колгоспу імені Шевченка, Ва
сько-молодіжних збираль
силь ТКАЛИЧ з колгоспу імені Карпа Маркса, Віктор
но-транспортних
загонів,
ЯЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Новоукраїнськг.ге
212 жаткових, 527 комбай
нових екіпажів, 1687 мо- району.
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ДРУГА

ЗІРКА
Молоді
хлібороби кол
госпу імені Горького Долинського району Володимио
Литвин і Микола Гуцало да
ли слово віджнивувати опе
ративно, в оптимальні стро
ки. І сьогодні КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИЙ
комбай*>вий екіпаж диктує
темп
хлібозбирання у районі —
на його агрегаті майорить
прапорець правофлангово
го нинішніх жнив. Днями на
«Ниві» молодих горьківчан
з’явилась друга зірка —
ХЛОПЦІ

сячний

переступили

рубіж

ДБОТИ-

намолоту

зерна.

Нелегко було їм вирива
тися вперед, обхедти до
свідчених
суперників
по
змаганню. Володимир Лит
вин, правда, уже не перший
рік жнивує, досвід має, а от
помічник Микола
Гуцало
цьогорічне ліго пам'ятати
ме, мабуть, довго — бо ж
уперше сів за штурвал ком
байна. Наполегливість, ком
сомольське завзяття допо//агають молодим хліборо
бам бути в авангарді зма
гання жниварів району.

с. попко.
Долинський район.

...А ось і вона — вулиця
Дружби. Власне, таких ба
гато у Пегоозо’лу. У зічі
'кидаються хіба що кашта
ни, висаджені обіч полот
на; яскраво-зеленою по
вінню вони шаленіють. та
ще рух — інтенсивний, не
стримний..’. Через
кожні
дві—три хвилини з'являю
ться на вулиці Дружби
черговий
автомобіль,
вщерть заповнений
зер
ном. А відразу за рогом—
елеватор...

Трюхан, передовий

байнер,

кавалер

ком

ордена

Трудового Червоного Пра
пора, сам намолотив уже
близько
3000
центнерів
зерна.

Вагове
господарство
елеватора — теж важлива
виробника ділянка. Точ
ність,
висока оператив
ність! Без цього навряд чи
можна відпускати за годи
ну по кілька десятків ав-

РЕПОРТАЖ

Жнива у розпалі. Золо
тим потоком ллється хліб
у засіки Батьківщини.
...Впевнено
веде
свій
ГАЗ-53 шофер радгоспу
«П ятихатський» Олександр
Щурак.
Третій
рейс
виконує вже сьогодні. На
ступний, четвертий, буде
надплановим.
Олександо
ще встигне його зробити.
Будуть надпланові тонни і

на рахунку колег Анатолія
/Ліщина
та
Юрія
Ко
ди.
їхня
робота також
залежиіь під гемп-в, узя
тих збирально-транспорт
ним загоном радгоспу. А
колектив жниварів працює
злагоджено. Та й лідери
показують зразки самовід
даної праці — он Андрій

ШОйІАЙ! za*”
В лаоораторії хлібоприй
мального
пункту
Олек
сандра
Щурака
зустрі
ли привітно. Комсомолки
Людмила Краснюк, візиру-і
вальниця,
і
Людмила
Клєшко,
старший
лабо
рант, швидко ВЗЯЛИ пробу.
Кілька хвилин — і резуль
тат аналізу готовий: волоГ’СУЬ ~ 15 процентів, за
сміченість — у межах до
пустимого рівня. Порядок.
Можна рушати далі.

томобілів, вести чіткий об
лік зерна. От і Олександр
уже отримав квитанцію.
Тепер розвантажиться —
чимдуж назад, у поле. А
для працівників елеватора
тільки почнеться спразжня, робота.
А грузовики все прибу
вають і прибувають. З кол
госпів
«Дружба»,
імені
Леніна, «Перше травня»,
радгоспів
«Маріампіліський», «Петрівський». На

сьогодні ці господарстза
продали державі найбіль
ше зерна пшениці.
Великий обсяг робі-т на
лежить виконати дружно
му колективу елеватора —
до кінця жнив сюди має
надійти 41 628 тонн зерна.
А нині ежє є-більше тися
чі тонн.
— Плани у нас справді
напружені, — говорить ди
ректор елеватора Михайло
Липський. —
Дмитрович
знаТа це тільки радує:
врожай
чить,
хороший
постійно
цьогорік. І ми
пам’ятаємо, що відповідальні за найдорожче —
хліб, вирощений і зібра
ний невтомними трудівни
ками ланів. Тож добросо
вісно працюють усі. Успіш
но трудиться на всіх ді
лянках і молодь елевато
ра Взірець для комсо
мольців — Людмила Крас
нюк, Людмила Клєшко...
...А на вулиці Дружби
гуркочуть мотори і вдень,
і вночі. Цілодобово кипить
робота і на елеваторі.
В засіки Батьківщини йде
добірний урожай першогз
року одинадцятої
п’яти
річки.

М. ЧЕРНЕНКО.
Петрівський район.

СІНАЖ
Соціалістичні зобов'язання
комбайнера колгоспу імені
Карла Маркса Отександриі(ысого району, секретаря
комітету комсомолу Віктора
Озерного І ЙОГО НОМІЧШІНЧ
Володимира 'Гурина — чима
лі: хлопці дали слово обмо
лотити зернові за 300 гекта
рах і намолотити 7500 цент
нерів ИПІСіІИНІ. Сьогодні мо
лоді хлібороби — лідери трудогого суперництва трьох
комсомольсько - молодіжних,
комбайнових екіпажів гос
подарства. Иа їхньому ра- 1
хунку — 25500
центнерів
намолоченого зерна.
А. ПОДОЛЯК.
Олександрійський район.

ОПЕРАЦІЯ
«ЗЕРНЯТКО»

ПОРУЧ , з
ДОРОСЛИМИ
трудяться иа збиранні врожаю-81 учні Ганнівської
восьмирічки, що в Новоаркарельському районі.

їх часто можна побачити
в полі, на току, хлібоприй
мальному пункті місцевого
колгоспу «Шлях до кому
нізму».
Сашко
Зубар,
учень п'ятого класу, разом
зі своєю матір’ю добра
попрацював на косовиці
гороху. Сімейному дуетові
допомагав товариш Сашко
Юрко Лаврииови”.
При
валкуванні
цієї
культури
па
допомогу
старішім прийшли Володя
Коваленко. Вадим Колісниченко, Сашко Тітареи
ко...
Тепер у ЮНИХ помічників
1
новий об'єкт роботі! —
колгоспний тік. ДС БОНН
працюють па очищенні
зерна.

л:

п’яничук.

НАСТРІЙ

500
КІЛОМЕТРІВ
Такий шлях пройдуть
учасники агітпоїзда Н2 S.
У ці дні у Маловискізському
районі
працює
агітаційний поїзд № 5 облспоживспілки. В йогс скла
ді — лектор і художник,фотограф і медпрацівник,
культармійці
Кіровоград
ського міського
Палацу
культури імені Компаній
ця, кооператоои.
Маошрут агітпоїзда —
це 500 кілометрів польо
вих доріг. Це зупинки на
фермах, токах,
псльозих
станах; це зустрічі з тру
дарями, концерти, виступи.
Тепло
приймами
вже
учасників агітпоїзда
хлі
бороби радгоспу «Кірово
градський»
і
колгоспу
«Победа». Агітпоїзд про
довжує свій шлях полями
району.

В. ПАСІКА, !
керівник агітпоїзда, j

■-------------------
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ЕМПІ високий. Темп, а
Т
якому органічно поєдну
валися б і стрімкість просу

досвідчених ветеранів і новалків? Тому-то комсомоль
ці заводу й організували
змагання «на рівних». А від.
так є де розверну піся, про
явити свої здібності, утвер
дити себе. Робота кожного,
ного успіхи из видноті. Що
місяця віддається належне
переможцям серед МОЛОДИХ.
Недарма кажуть, що пра
цювати на «Будпдравліці» і
престижно, і цікаво. 11с ви
падково і плинність тут най
нижча не тільки в обласіі,
а й в галузі. Що й говорити’
є чому повчитися у комсо
моли цього підприємства.

вання
вперед,
І
висока
якість роботи. Той
справ,
який і робить економіку
справді енономною. Завдан
ня енладні, але ж які вдяч
ні! Адже за ножною цифрою
одинадцятої п’ятирічки
ми
бачимо складові Ще більшої
могутності
Батьківщини,
кращого добробуту народу,
і яка це чесгь мати право :»
гордістю назати, що, як пи
сав поет, — це праця
мог1.
вливається а працю
моєї
республіки!
Вже на старті п’ятирічки
нам є чим пишатися. Сер
йозну заявку на успішний
марш по її шляхах зробили
трудящі нашої області в
першому півріччі
1981-го.
Кажуть, що цифри бувають Енергії, ініціативі, твор
красномовніш! від будь-яких
чим пошукам
молодих
слів. Що ж, наведемо кіль величезною мірою зобов’я
ка з них.
зане своїм становленням і
Понад план виготовлено і одеське виробниче об’єднан
реалізовано продукції на 50 ня «Зонт». В рекордно ко
мільйонів 546 тисяч карбо- роткі строки воно зробило
ваиціо.
>
крок
від
напівкустарних
Додатково
виготовлено: майстерень до великого, од
близько дос і ги тисяч тонн ного з провідних в області
мінеральних добрив, 29 ко- підприємства. І тут вчораш
вальсьно-пргсопих
машин, ніх новачків сьогодні ии по
,І6 підйомних кранів, тисячі бачите на найбільш відпові
.тонн плівки і полімерних ма дальних виробничих опера
теріалів, багато толарів на ціях, на керівних роботах.
родного споживання.
Як, наприклад, на посту за
Весь приріст промислової ступника директора Олек
продукції одержано за раху сандра Чистякова. На посаді
цеху — Лідію
нок зростання продуктив начальника
Ковальову. Захоплено, з пер
ності праці.

бонродуктів, де досі велика
кількість . і іо де й зайнята
ручною працею, наприклад,
там, де вже давно час впро
вадити безтарний метод пе
ревезення борошна. Багато
ще непродуктивно! праці г..і
заводах «Кіиаи>, сОдссполіірафмаш», Ба.пськбму ли
варно-механічному
заводі,
Ізмаїльськії! фабриці госпо
дарських виробів. Велика
питома вага ручної праці
па заводах «Легмаш», лако
фарбовому, шкірзамінників..
Ритм п’ятирічки це не
тільки високі темпи. 1 (е й
на іі ва жл и в і ш а переду мов а
високої якості. В поспіху, г,
штурмівщині добротні речі
не створиш. Тому-то так го
стро стоїть питания про
вдосконалення техніко-, тех
нології, про автоматизацію,
комплексну
механізацію,
про чітку діяльність кожпою виробничого підрозділу. .
Ми повніші пам’ятати вка
зівку Л. 1. Брежнєва проте,
що сьоюдиі неймовірно зро
стають збитки від кожного
порушення, КОЖІКЧ’О зриву

ТЕМП
ДИКТУЄ
__
П’ЯТИРІЧКА ІтЕ
ЕКОНОМІЧНИЙ

ОГЛЯД

НАШІ ДРУЗІ ЛО ЗМАГАННЮ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА ПЕРШІ ПІЄРОКУ ОДИНАДЦЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ. ПРО УЧАСТЬ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ОДЕЩИНИ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЙДЕТЬСЯ З ЕКОНОМІЧНОМУ
ОГЛЯДІ, ПІДГОТОВЛЕНОМУ ЖУРНАЛІСТАМИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ГАЗЕТИ
«КОМСОМОЛЬСЬКА ІСКРА».

ОСОБЛИВО вагомі успі* хн у гик, хто здобуває
перемогу не ривками, не
надзусиллями і нічим не ви
правданими штурмами.' а
вмінням йти в ногу з жит
іям, нові завдання вирішу
вані новими методами.
Народна мудрість каже:
. дорогу подолає топ, хто йде.
Пригадайте — з яким на
пружені.ям ішов, та й зараз
іде творчий пошук нових,
сучасних методів виробни
цтва,
систем А'правліїшя
господарським механізмом
на одеській «Будгідравліці».
Як крок за кроком удоско
налювались і техніка, і тех
нологія, і сам стиль роботи.
•Зокрема, з молодими кадра
ми. Щоб хлопець, дівчина,
які прийшли на завод, зна
йшли справу до душі, швид
ше оволоділи
секретами
майстерності. Щоб змагання
зачіпало за живе. Щоб нов
іймо була радість трудових
перемог. /\дже іннііінпі аси
орденоносного заводу — це
вчорашні не гсу шпики. Цс їх
й тик, хто порівняно недав
но переступив поріг прохід
ної, заслуга в тому, що
тільки за роки десятої п’я
тирічки завод майже у два
рази збільшив випуск най
сучаснішої техніка. І ще
приблизно в півтора раза
збільшить її за роки оди
надцятої.
■І Пройдіться но цехах. Погогоріть із слюсарем-інстру
ментальником Ігорем Дудіпнм чи слюсарсм-інструменталышком Володимиром 1 уссіиїм,
зі с.тюсарем-ск.тада.чьпиком Ігорем Борнсовим чн фрезерувальником
Олексієм Леховим, з десят
ками інших хлопців. Па за
воді, як то кажуть, без ро
ку тиждень, а вже всі зрілі
майстри. Секрет простий.
Увага до молодих, турбота
про них, продумана систе
ма навчання. Живе змаган
ня за професіями і, якщо
можна так сказати, .за віко
вим цензом. Чи багато мож
на чекати від трутового суіїсршщгвз, ЯКЩО ТИМИ ж
мірками оцінювати роботу і

С

липня 1881 рожу —

„Молодий комунар

стор. ----

спективою працюють
тут
молоді. І не випадково, тінь-,
ки за два роки з підшефної
школи прийшли до
цехів
«Зонта» понад сто випускни
ків. Цікаво працювати, коли
знаєш, що твоя гродукція
своєю добротністю здобула
широку □ і доміси. в країні і
за рубежем.
У цьому — а дальшому
підвищенні ефективності ви
робництва — головні перед
умови успіху наших право
флангових. І того, що вже на
старті одинадцятої п'ятиріч
ки в передові виходить де
далі більша кількість
підпригмета.
З особливою зацікавленіс
тю, природно, ми стежимо
за ударними комсомольськи
ми будовами, за підприєм
ствами, над якими взяла
шефство наша комсомолія.
Ми вже писали про те, які
енладні завдання стоять пе
ред флагманом вітчизняного
плугобудуванчя — ордена
Трудового Червоного Прапо
ра заводом імені Жовтневої
революції, про те, яке широ
ке пале відкривається там
для таорчої енергії, ініціати
ви молодих. За минулі тиж
ні ще десятки юнакіз і дів
чат за покликом серця вли
лися в сім’ю жовтнівців.

J ХОЧ у цілому нромис■ .повість об пасті добре
завершила перше півріччя,
нерозв’язаних
завдань і
просто боргіз іцс більш ніж
достатньо. 15 виробничих
підрозділів не справилися
навіть з плановими завдан
нями но виготовленню і
реалізації
продукції. Це
одеське -виробниче об’єднан
ня єОдесзалізобстон», ком
бінат «Сільбуд'», автоскла
дальний завод, БілгородДпістровськтіії завод порис
тих бетонів, одеські заводи
монтажно-заготівельний
і
верстатобудівний.
Великі ще борги' і но ви
пуску ряду найважливіших
виробів. За півріччя недода
но більш ніж півтори тисячі
відцентрових насосів, 266
автомобільних напівприче
пів, тисячі кубічних метрів
клеєної Фанери, ЗО тисяч
пар шкіряного взутій, бага
то шерстяних тканин.
І ріівожію і те. що на 11
заводах і фабриках продук
тивність праці каніть нижча
від зап.таноі'Фпої. Важко че
кати високої ефективності і
на Одеському комбінаті хлі-

чрудової, планової А техно
логічної дисципліни. Хіба
можна порівняти, гозорив
Леонід Ілліч, втрати від по
їзної роботи землекопа,
який був озброєний лопатою
її візком, і втрати від про
сі сю крокуючого екскава
тора? Перебій \ роботі од
ного цеху Може обернутися
багатотисячними втратами
для заводу, а в кінцевому
рахунку, і позначитися на
цілій галузі.
1 іідводить будівельників
виробниче об’єднання сОдссзалізобетоа». Систематично
зриваються графіки поста
вок, на об'єкти завозиться
не тс, що потрібно сьогодні,
зараз. До того ж. продукція
об’єднання
часом
дуже
низької якості. % /\ у буді
вельників свої плани, свої
соціалістичні зобов’язання.
Вносять свою частку у
дезорганізацію виробництва
і промбази домобудівного
комбінату. В гарячий час на
пусковому об’єкті в селищі
Коювського передова брига
да монтажників Володимира
Ткаченка мусила на місці
виправляти помилки брако
робів, витрачати на це без
ліч часу. А скількох бід і
тут, і на інших відстаючих
підприємствах можна було б
\ никнути, якби більше, боііовіп ості,
наполеглнвос < і,
ініціативи
виявляла там
комсомолія н боротьбі з
косністю та рутиною! Якби
оперативніше й сміливіше
висвітлювали всі хиби «про
жекторне ні»!

першого півріччя
багато чому. І то
му, як треба працювати в
сучасних умовах. І тому, як
не треба. Природно, у нож
ного підприємства свої особ
ливості, свої складності. Тим
більше необхідно на місцях
докладно розібратися в то
му, що зав ішає успішніше
підніматися вгору
по схо
динках
п’ятирічки.
Така
принципова розмова, такий
пошук потрібні скрізь.
На
ножному підпоисглстві, на
кожній дільниці. Щоб доби
тися успіху, треба чітко ви
значити шляхи досягнення
мети. І йти з Тією енергіє о,
з тим творчим горінням, яки
ми і славиться наша ленін
ська комсомолія, вся наша
молодь.

УРОКИ
вчать

ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОНТ

ШКОЛА
Ангоніна Тимофіїзна Мацобора — передова дояр
ка, ветеран колгоспного
виробництва у Листопадо
вому. А ще — глаза ди
настії. Дочки її — Людми
ла та Галина — теж пра
цюють на фермі, як і ма
ти, доглядають корів.
Нинішнього року г
навряд
чи
слодівала-Я
сягнути високих надоїв, бо
всі 16 корів її групи —
перзістки.
Але
приклад
комсомолки показав,
що
при
хорошому
догляді,
раціональній годівлі,
до
триманні технології
роз
доювання і від первісток
можна мати велике моло
ко. Тож саме завдяки пе
редовим методам роботи
Гдлина надоїла за півроку
від кожної корови по 1661
кілограму молока. Це —
один з кращих показників
у господарстві.
Галина Мацебооа пере
глянула свої соціалістичні
зобов'язання і дала сло
во надоїти 2500 кілограмів
молока від корови не про
тягом року, а до річниці
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

И а знімну: комсомолка Ніна КОРНІЙЧУК переможниця піврічного соціалістичного
змагання
майстрів машинного доїння молочнотоварної фз>м»н
№ І колгоспу імені Леніна Новгороднівськоге району,

GO-річчя ВЛКСМ. За шість
місяців року молоді трудіккіщі надоїли від корови
по 1522 кілограми молока.
Це — майже на 300 кіло
грамів більше, ніж' перед
О. СНІСАРЕНКО,
секретар комітету
бачалося соціалістичними
комсомолу
кол
зобов'язаннями.
госпу «Комуністи.
Успішно працює і Ната
Новомиргородський
ля Рогожкіна — передова
район.
доярка ферми. В тему, що
нинішнього року дівчина
подолає
чотиритисячний
рубіж, уже ніхто не сумні
вається: її показник за пів
року — 2901 кілограм мо
лока від корови. Комсо
молка щомісяця виконує
план по валовому надою
Колективне
змагання на 170 процентів.
доярок колгоспу «Мир»
очолює комсомольсько-мо
О. УСАТЮК.
лодіжна
ферма
імені
Гайаоронський район.

ІіА СТО

СІМДЕСЯТ

ПРОЦЕНТІВ

©ото 3. ГРИБА.
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ПІ ДОН І О

ПІДСУМКИ

піврічного змагання
к"'|
лодих доярок Ульяновсько
го району.
Переможцем пою ви
йшла відома чотиріїїіі.сяі
ннця Світлана Єгорона з
колгоспу
імені
Кар.ч.і
Маркса, котра'надоїла від
корови но 2037 кілограмів
молока. Всього на два кі
лограми відстала від неї
доярка Ульяновського від
ділка бурякорадгоспу, де
путат
Верховної Рада
УРСР Людмила Вальчук.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛУРГА
Вісім комсомольсько-молодіжних ко
лективів працюють на Кіровоградському
чавуноливарному заводі Два із них, де
бригадирами Валентин Шанцоз і Юрій
Корольоз, дали слово
виконати
оди
надцяту п ятирічку до 115-ї річниці з дня
народження В. І. Леніна.
У бригаді Юрія Корольоза — дев’ять
чоловік. Вони — футеровщики.
Обли
цьовують вогнетривкою цеглою вагран
ки, міксери (ємкості для металу).
Мі
сячні завдання цей КМК виконує
на
150—140 процентів. За підсумками со
ціалістичного змагання другого
квар

талу, молоді металурги (групкомсоргом
у них Іван Дябин) зайняли пеоше місце
серед комсомольсько-молодіжних
ко
лективів заводу. На другому місці брига
да слюсарів механоскладальних роб-т
Валентина Шанцова, яка працює в цеху
нестандартного устаткування.
На знімках: внизу — члени ко.-лсомольсько-молодіжної бригади цеху не
стандартного устаткування: вгорі*-Уп!£
ложЛж»ГО"' «балістичного змагання, мо♦О К?рІльовЩИНИ’ нолектиа я«их очолюєФото 8. ГРИБА.
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М. ПОЛІЩУК.
Ульяновський район.

1981 року

,} Молодяі коалу нар'«

Агітаційний

лио
В ПІОНЕРСЬКОМУ
ГАЛСТУЦІ

КНИГУ»
— так називається опера
ція, котру провели піоне
ри і комсомольці шкіл
Олександрії З дні свого
ЛІТНЬОГО відпочинку.
Ідея зібрати бібліотечку
і подарувати її вихованцям
Олександрійської школиінтернату
народилася
юних олександрійців
під час навчального
ку — навесні. Тоді й роз
почалася операція «Подзруй книгу». А сьогодні у
незвичайній бібліотеці --більше дзох тисяч книг,
зайняли
які нещодавно
свої
місця на полицях
школи-інтербібліотеки
нагу.
Особлизо добре попраоперації
цювали у ході
учні міських десятирічок
№№ 2, 15, 17.
Т. БОРИСОЗА,

Нещодавно а
області
розпо
чався огллд-конкурс агітбригад,
його проводять
обласне управ
ління культури
та
Кіровоград
ський
телерадіокомітет. Двічі
ні тиждень, по
середах і п’ягчицях, трудівни
ки області ма- ,
ють можливість
оцінити
май
стерність само
діяльних артис
тів. Ну а культ
армійці пропо
нують глядачеві
свої нові про
грами, присвя
чені
трудівни
кам села, їхнім
турботам у виконінні завдань
першого
року
одинадцятої п’я
тирічки.
майСво-о
стернісгь
процемочетруаа л и
вже художньоагігаційні брига
ди
Новгородкізського, Віиьшанського
та
Олексан д р і йського районів.
Попереду — но
ві
зустрічі з
чульт армійцями.
Фото

Ф. ГОНЧАРА.

і

пливає основне завдання
«Абітурієнга-81», або,
як
ми ще кажемо, громад
ської приймальної комісії:
відбирати саме ту молод.,
для якої чотири,- п'ятиріч
не навчання в інституті
стане не випадковим часопроводженням, а послу
жить першим, основним
кроком до здійснення ме
ти. Членам штабу дзво-

З «V

ЛИСТІ
приймальна комісія, прозо*
дяіьсч індивідуальні бесі
ди з абітурієнтами, идут
заняття на
підготовчих
курсах...
Вистачає турбот і в чле
нів комсомольського шта
бу 'хЛбігурієнг-81».
Про
нього і розповідає нашому
кореспондентові секретар
комітету комсомолу вузу
Леонід КУЦЕНКО:

заочні школи «Факультет
майбутнього вчителя». їхні
слухачі — це старшоклас
ники деслгирі-юи. області,
які виявили бажання здо
бувати певну спеціальність
у нашому інституті. Акіивно працюють у такій шко
лі на фізико-матемагичному факультеті третьокурс
ниці Ірина Рухляда, Надія
Аношко... Добре і ге, що
громадська
приймальна
комісія допомагає коміте
тові комсомолу
виявити
колишніх шкільних та аиробничих комсомольських
активістів — з тим, щоб
залучити їх до активного
громадського життя вузу.
— 8се сказане щойно —
про роботу штабу «Абиурієнт-81» у гай званим під
готовчим період. Апе поч
нуться екзамени, і, ззичайно ж, всім бажаючилі
не пощастить
витягнути
той щасливий білет, який
дасть право стати студгятом...

диться консультувати і за
спокоювати, радити і віта
ти, давати найрізноманіт
— І тоді наша громадніші довідки... Одним сло
ська приймальна комісі я
вом, робсти у
штабістів
перетвориться в центр по
вистачає. Прикро, скажімо,
трудозлаштузанню.
ї/г
коли трапляються такі абі
хлопцям і дівчатам допо
турієнти, які заяву про
можуть знайти роботу в
вступ на філологічний фа
межах мігта й області, ви
культет пишуть з... помил
дадуть комсомольські пу
ками...
тівки на підприємства і бу
— Леоніде, ти вже ска
дови. Але все це буде по
зав, що робота з абітурі
тім, після іспитів А поки
єнтами, нинішніми і май
що на порядку деїтному —
бутніми, не припиняється
протягом усього навчаль
підготовка,
хвилювання,
ного року. У чомусь, оче
повторення і г. д. їож хо
видно, вона допомагає і
чу побажати всім дерза окомітетові комсомолу!
чим успіхів і п’ятірок в
— На фізико-матемзтичекзаменаційному листі. Хо
ному, філологічному фа- , чу побажати всім усп хю і
культегах і факультеті іно
п’ятірок в екзаменаційно
земних моз постійно діють
му листі.

— У тому, щоб студент
ські квитки отримали саме
ті хлопці і дівчата, котрі
по-справжньому
мріють
про педагогічну освіту
і
серйозно зацікавлені об
раною спеціальністю,
ці
лий рік турбуються і рек
торат, і деканати хракультетів, і, звичайно ж, комітет
комсомолу. З цього і ви-

КАЗКА ЗАМІСТЬ ПІЛЮЛЬ

в.доулося а піонерському
таборі «Ч лика», що в Гаііворонському районі.
Для іоних мешканців та
бору воно стало справжнім
святом, яке називалося ось
так: «Розкажи мені про
себе». Кожен піонер роз
повідай тут про себе, СВО.О
школу, село ЧИ МІСТО, звід
ки приїхав, про свої інте
реси і вподобання. А потім
розмова перейшла до обго
ворення НОВИХ Кінофільмів, ’
теле- і радіопередач, спортивиил змагань, прочита
них книг...
Допізна засиділася дітво
ра біля вогнища дружби.
Адже як цікаво олнж'іе
взнати того, з кіім ти не
щодавно познайомився і
. живеш у таборі, кого обр-ш
собі в друзі...
А. ЗАСИЛЬЧУК.

ЛІТО ТРУДОВЕ
t ^ММыМШМьынааСММ

І

НЕ РОЗХОДИТЬСЯ
У паж лівій народногос
подарській кампанії — за
готівлі кормі з для гро
мадського тваринництва —
активну
участь
беруть
Он \ фріївськог о
школярі
району. Кілька днів тому
вони г ■ іа.ін збирати сосшжі гілки. Такти, дещо
1ІОКНЙ ВИД кормів у ВИїігляді хвойного борошна Додається для годівлі
іC3IIней, птиці як цінна ВІТ4мінна добавка.
11а
загальчошкільїіи •:
учнівських
зборах,
що
передували по ілтку праці,
юнь району взялася
за
2- 3 тижні заготувати 200
тонн так званих хвойних
«лан*.
Позавчора
вже
пройшов, перший трудовий
десант,
у якому' взяли
участь ПО піонерів і ком
сомольців району. Це учні {]
п’яти
ШКІЛ гірлдпіпро І
сі.кої зони — Деріївськоі.
Усненської, Млинківської,
Куцеволівської і Зибкізсьиої десятирічок.
К. ДАНОВ,
перший
секретар
О.чуфрііаського рай
кому комсомолу.

- З сшор.---------- —

На календарі — линеш*.
А в навчальних закладах
Кіровограда іі області, як
і всієї країни, відчуває ївся
подих серпня — щасливо
го і тривожного часу скла
дання вступних екзаменів.
Відчутний цей подих і в
Кіровоградському педаго
гічному
інстигуїі
імені
О. (’.. Пушкіна. Тут на пов
ної у жііісіь працює

91Д ОЗОК людини
потребує зараз глобального
захисту подібно до того,
як цього вимагає навко
лишнє середовище. Так
вважає відомий учений і
лікар-незролог
член-кореспондент Академії ме
дичних наук СРСР Левоп
Оганесозич Бадалян.
— «Інформаційне
забруднення» середовища є
не меншою загрозою для
здоров’я
людини,
ніж
отруєння біосфери
про
мисловими викидами, —
стверджує вчений. — Це
один із
випадків, коли
НТР особливо очевидно
демонструє свій зворотний
бік. На людину лазою йде
постійно зростаючий потік
різноманітних
зведень,
найчастіше тзких, які не
зазнають попередньої си
стематизації. Для нервової
системи це може
маги
надто згубні наслідки.
Йдеться не про загрозу
хвороб у звичайному, за
гальноприйнятому
роз/мінні цього слова — про
ти них медицина вже має
арсенал засобів. Залишаю
чись практично здорозою,
нервова система може за
знавати найтонших, ледве
помітних'' зрушень, ■ які в
сукупності здатні негатив
.
но вплинути на розвиток
особистості.
Першими
жертвами цієї небезпеки,
попереджує вчений,
ста
ють діти. Бадалян — пре
зидент Міжнародної асо
ціації дитячих лікаріз-незропатологів
соціалістич
них країн, він очолює у
2-му Московському ме
дичному інституті кафедру
дитячої неврології. Багато
років Левон
Оганесозич
присвятиз вивченню особ
ливостей дитячого мозку і
впливу на його розвиток
факторів зовнішнього се
редовища.
Мозок займає порівня
но малий об’єм в нашому
організмі, але всім своїм
«я» людина цілком зобо
в’язана
функціонуванню
цього дивозижного орга
ну. Вища нервова діяль
ність,
психічні
процеси
здійснюються за рахунок •
найскладніших і багато де

що відбуваються у цьому діти, маючи феноменальзгусткові речовини
Все слабкі а логічному мірку
редині пульсуючої сіро- ванні, їх затруднюють не
рожевої тканини, яка за складні, але нестандартні
жить близько півтора кіло завдання.
грама, знаходиться прак
Результати останніх ро
тично все, що
утзооює біт радянських незрололюдську особистість: здат гіз, зайнятих
вивченням
ність мислити, будувати ролі кожної півкулі голов
плани, любити, неназидіти, ного мозку, ДОВОДЯТЬ, що
коротше
кажучи, нашу серйозного удару станов
свідомість.
ленню особистості завдає
Формування свідомості надмірне захоплення теле
в чому непізнаних явищ. баченням.

дагогічне диво», коли ра
ніше
відстаючий
учен»
раптом
стає
старанним
школярем?
Особливості
дитячого
мозку повинні знати і бра
ти до узаги не тільки ме
дики, а й педагоги, і бать
ки, вважає Бадалян. Тільки
їх спільними
зусиллями
здатні вчасно і швидко
ліквідувати
«несправнос
ті» у біологічному годин
нику. Вчений написав за-

І

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ У НАШОМУ
МОЗКУ?
ГОДИН НИК

1’03 Л А ГОД Ж УЄ-

ться.
ЛЕДАР ЧИ ЖЕРТВА ТЕЛЕЕКРА

НУ?
ЗВІДКИ

РОДОМ

ЕМОЦІЙНА

ГЛУХОТА.
«ЛОКОМОТИВ ЗНАНЬ» і ВЕЗЕ, !

ТРАВМУЄ.
БАДАЛЯН: «Я ПРОТИ КАЛЬКУ
ЛЯТОРІВ У ШКІЛЬНИХ
РАН
ЦЯХ».
КАЗКА ФОРМУЄ ОСОБПС'І ІСІ Ь.

Одержані Бадаляном та раз спеціальний — пер
починається
людини
ший такий — підручник з
фактично зразу з моменту його співробітниками фак
дитячої
неврології
для
народження. Але розвиток ти примушують інакше ди
педагогічних інститутів.
мозку, всієї червової си витись на сакраментальну
— Ми стаємо свідками
стеми згідно з ідеєю, ви постать «останнього учня»
не тільки фізичної, але й
в
класі.
Ярлики
«ледар»
та
сунутою і успішно розроб
психологічної
акселера
люваною радянськими до «недбайливий» у більшості ції, — зазначає він. — Ді
слідниками,
відбувається випадків можна зняти, вва
ти швидше ростуть, так же
гегерохронно, тобто різ жає вчений, замінивши їх стрімко розвивається і їх
медичним діагнозом.
Як
ночасово.
дослідження, психічна діяльність. Про
Інакше кажучи,
існує засвідчили
ці
здорові,
взагалі-то,
зз те, на жаль, відбувається
спеціальна
поограмз —
всіма показниками діти, це, як правило, дисгармо
своєрідний
розклад, за
інте
читають, нійно. Маловіковий
яким кожна функція моз погано пишуть,
лектуал, який зчзс все і
ку має строго визначений роїа’язують задачі тому, про все, інколи виявляє
час початку та завершений що не «встигли» у своєму теся емоційно глухим, не
розвитку. Найтонший же розвитку ті мозкові цент здаїним сприймати
все
ри, які відповідальні
за
механізм цього своєрідно мову, письмо або читання. багатство і фарби навко
го біологічного годинни Виявилось, що граматичні лишнього світу.
ка, вважає Бадалян, роз помилки самі по собі мо
Вчений схильний бачити
лагоджуємся під впливом жуть бути діагнозом:
у одну із причин цього яви
інформаційних
переван звичайних ледарів
еони ща в посилюваному «педа
тажень. Годинник то забі часто зозсім інші, ніж у гогічному пресі», як віч
гає наперед, то відстає, і, тих дітей, чиї
мозкові називає все більше усклад
як наслідок цього, — одні функції
загальмувалися. нення шкільних програм,
функції — в
порушенні Ці так
звані
мінімальні прагнення педагоги «вмірозкладу — гальмуються, мозкові дисфункції з ві сіити» у своїх учнів яко
більше
сучасних
а інші починають розвива ком часом самі по соб: мога
тися раніше визначеного можуть
компенсуватись, знань. Але людські мож
строку. Ось чому інколи набувати норми, ^и не цим ливості, особливо дітей,
ну
пам’ять,
водночас, І пояснюється деяке «па- тут явно обмежені, в той

час як, судячи з уСаОіО,
збільшення обсягу
знань
безмежне.
Підраховано,
що у КОЖНІЙ
конкретній
Сфері обсяг
знано
по
ДВОЮЄТЬСЯ 8
середньому
кожні сім років, Спроби
деяких педагогів вмістити,
цей «локомотив знань»',
ЩО- мчить на повну сип/,
у шкільні програми
не
реальні, а голозне, з то іки зору вченого-невроло
га. далеко не безшкідлизі.
Особливо тривожною він
вважає тенденцію подонжуваги строки незнання і
знижувати віковий ценз
для вступаючих у школу,
що визначилась у бага
тьох країнах. Ця обстав-гна породжує чимало но
вих проблем для педіатрів.
— Дітей починають сер
йозно навчати мало не з
пелюшок, — ззхлопотачо
каже Бадалян. — Освіта в
буквальному
розумінні
слова «спадає у дитин
ство». І діти, справді, ста
ють, не
беруся сказати
розумнішими, але,
без
умовно, більш освіченими.
Успіхи педагогіки тут оче
видні, Апе варто замисли
тись, якою ціною доводи
ться за це платити? У фор
муванні особистості одна
ково важливі інтелекту
альні та емоційні сторони,
тів, запропонованих про
фесором
Бадаляном як
профілактичний засіб про
ти негатизного впливу ін
формаційних
переванта
жень на мозок дитини,
має не зозсім звичайний
вигляд.
«Читайте дітям
якомога більше казок!» —
дає він лікарську пораду.
Чарівний казковий світ, з
його образністю,
понят
тями про красу і благо
родство,
власними мо
ральними цінностями, де
добро завжди торжествує
над злом, допомагає осо— Я проти калькулято
рі у ранці
школяра. —
рішуче каже професор ба
далян. — Математичні роз
рахунки — необхідне тре
нування для мозку. І ще
вірші, — додає він, — чи
тання і запам'ятовування
гарних віршів.

І. УСЕЙНОЭА,

& стор

:,ІЇХолодкй комунар“ __________ —_____

КОТИЛОСЯ «П’ЯТЕ КОЛЕСО»
Ох, це літо! Це чудове літо. Це трудове літо,
пляжне літо...
У далеко не повному складі зібралися стельмахи «П’я
того колеса» на своє чергове засідання. Однак галасу
наробили ще б:п*.ше, ніж звичайно. Бо хоч зібралося їх
мало, та кожен намагався сказати багато. А тут ще ►,
Гі. Спистун притяг з дому магнітофона і просто в адмі
ністративному залі і.рослухов^вав записи з власної фо
нотеки В. Бозтиш ніяк не міг заспокоїтися після першої
зустрічі з нашим Феноменом, який повторив його улюб
лений вислів. Сам Феномен, ні на кого не звертаючи
уваги, вголос читас свої феноменальні історії. Аж жи
воти надривали зід сміху, читаючи власні твори, Ю. Рибкиков та А. Куманський. І лише одна справді серйозна
людина була в залі — А Курганський,
початкую чий
поет-гуморист...

і8 липня І&8І року
ГУМОРИСТУ НА ЗАМІТКУ

П'яте

Шановні браття-гуморчети! Здоровенькі були! А чи
не- притупилися ще саші гострі пера! А чи не притоми
лися ваші славні Погаси! Чи є ще порох у порохівницях!
Якщо пера на притупилися. Погаси не притомилися,
порох є, то збирайтеся хутчіше туди, де кипить найжаркіша робота — на жнивне поле, на токи й елеватори. Де
йде битва за хліб першого року одинадцятої п’ятирічки.
А ми тим часом рихтуватимемо «П'яте колесо». Про
ждемося разом по бракоробах, посміємося з ледарів.
Не забудьмо і добре слово сказати про славних труда
рів, які працюють так, ще аж весело стає.
Чекаємо ваших розповідей, репортажів, повідомлень,
жартів — віршованих і прозових, чекаємо ваших ма
люнків і фотознімкіз, о лицарі гумору і сатири!
ЖНИВНИЙ ПОСТ «ПК».

МІЖ ІНШИМ

«ПЕГАС «ПК»

НА ПОВНОМУ

КИЦЯ

СЕРЙОЗІ
— Гумор — справа серйозна, —
твеодо переконаний Анатолій Курганський, майстер цеху № 14 Кіровоград
ського заводу, рад'оеиробів.
Познайомившись з веселим ужинком
Анатолія, до такої ж думки прийшли і
члени міської літературної студії «Сі
вач». На повному серйозі вони відзна
чили все краще, в доробку молодого
гумориста і, звичайно ж, вказали на
промахи. Але загалом дійшли виснов
ку оптимістичного — хай пише й на
далі. Серйозний сміх — чудовий ліку
вальний засіб.
В. Б.

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ

«П'яте колесо» КОТИЛЭся-котилося — і
раптом
зупинилося. Та й ні з міс
ця. Що вже ті стельмахи
не робили, як не маруди
лися — навіть двигуна прилзмпічили, а воно як заго
ворене — ані руш!
Розсердився тоді стар
ший стельмах П. Свистун
та як лясне картузом об
землю! Аж — дивиться —
там лежить Щось. Він ДО
Нього, а Боно лежить і не
тікає.
— То хто ж ти?!
крутиш? — поцікавився
вражений стельмах.
А Воно мовчить. Тільки
єхидно так посміхається.
— Врешті-решт, скажеш
ти хоч слово? П. Свистун
почав уже сердитися.

— Фе! — сказало Щось.
Цей улюблений вислів
славного нашого стельма
ха В. Бовтиша усім добре
знайомий. Але е даному
випадку він мало що го
ворив.
— Оце й усе? — розча
ровано протягнув П. Свис
тун.
— Цо! — це прозвуча
ло, як «ні!», тільки з вели
ким іноземним акцентом,
певне, Щось таки чимало
гюподорожугало по світу,
перш ніж добулося до Кіровоградщини.
— То хто ж ти?!
— Меч!
сказало
Щось.

Незвичайна історія

цьому вже
незвичайного.

Між нами кажучи, укра
їнською мовою це зна
чить «ЧОЛОЕІК».
— То що, хлопці, —
першим оговтався В. Бов
тни). -- може, візьмемо
чоловіка до себе? А заод
но заснуємо у «П’ятому
колесі» клуб «Феномен».
А головою оберемо ша
новного...
— Феномена! — підхо
пили всі стельмахи.
Отака незвичайна, пря
мо скажемо, історія ста
лася з «П’ятим колесом».
І ось її перший наслідок—
сьогодні ми представляє
мо вам нашого «ФеномеАДМІНІСТРАЦІЯ.

ПЕРУКАР
У гурті малий Сашко
Говорив про брата:
— Буде він перукарем.
Так сказав наш тато.
Вчора сам він поголив
Нашу кішку Мурку
І у мами від пальта
Комір з чорнобурки.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
Вчився Клим в десятім класі.
Вдома турбувались,
Де дитину далі вчити, —
Радитись зібрались.
Батько мовив: — Підеш, сину,
в інстиіут дорежний.
Там мій дядько — допоможе..,
Мати: — Йди в художній!
В ньому теж «своя рука» є —
Гьотя з деканату...
Баба: — Краще вже в медичний —»
Маємо там свата.
— Не хвилюйтесь, — кзже Клим, —
Вузи зачекають!
Бо мене іще на рік
В школі залишають...
У МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКА

— Любий, кидай працювати — на
тобі ВЖС ’іиця це Видної
Мал. С. КУЙ БІДИ.

«Молодой коммунар» —

про тс. як 10 липня цього
року
у водія автобуса
, маршруту Смол і но — ІІо‘ воархапгсльськ заговори
ла совість, але він не дав
їй особливо розговоритись.
Отож пасажири ізі села про тс, як чорг ногу зла
мав на нейтральній вулиці
Шляхового
іИовоарлан’—
ранопу вже славного міста Иосомирго
рейнського
вкотре добиралися від ав рода. А потім і другу —■
тотраси до своїх домівок и;кс за містом, на трасі
(відстань — півтора кіло 1 Іовомпргород — Мала
метри) пішки. Л втім, у Виска.

про те, як злякався Косгь
СмІЛІПЛІІІ, прокинувшись у
автобусі маршруту Кіро
воград. — Олександрія і

побачивши біля себе конт
ролера. Ллє потім віл эта

дав. що їде пе в міському
транспорті і квиток, отже,
у нього є.

СЛУЖБА СЕРВІСУ? БУДЬ ЛАСКА!

і

ТАЛАНТ
— Дар великий у синочка, Милувалась мати-квочка. —
Вміє — спритність он яка! Проковтнути черв’яка.

словник
ЖАРТІВНИК
Запорожець — виставлений за двері
чоловік.
Стоматолог — дуже лайлива людина.
Телескоп — черга за телевізорами.
Валун — лісоруб.
Підмет — двірник.
А. КУБАНСЬКИЙ.

КЛУБ ЕМАНСИПАЦІЇ
Борис МИРОНЕНКО

ПРО СМАК
В перший день після весілля
Гриць до жінки мовив так:
— Що ми їстимемо, мила?
В тебе, мабуть, тарний смак!
Чим порадуєш мене ти?
Що ти любиш? Пиріжки?
Чи яєінню, чи котлети?
Чи бульйон, чи галушки?
— Я на все, мій милий, згодна,
Не цураюсь жодних страв,
Буду їеги що завгодно
Тільки б ти приготував!

ЕКСПРЕС ПО-ЧЕРЕПАШОМУ
РЕГ1ОРТЛЖ-ОБІД З
Диктор: — Шановні
слухачі! Мп ведемо наш
репортаж з ресторану
«Весна» обласного цент
ру. Сьогоднішня паша
розповідь
пре те, як
славно можна пообідагл
у цьому* прекрасному’за
лі. Диво громадського
харчування —, експресобіди! Швидко, зручно,
вигідно!
А втім, вибачайте, го
динник б'є вже 13-у го
дину. Зараз нам прине
суть смачні страви, загін-’
сапі в меню. 1 тоді ми
вас натурально переко
наємо: щоб зберегти час.
найкраще користуватися
послугами цього ресто
рану: Чудова кухня, фірмеіші страви. Ексіїресобідп — не таки справді
зручно, шв...
Однак, вибачайте, не
помітно промайнуло 20
хвилин. Двадцять хвилин
приємного чекання, коли
ми
маємо можливість
прогулятися по залу, но-

13 годин ЗО хвилин.
Ми все ще прогулюємо
ся по залу. Цс нікому не
заважає, бо відвідувачів
зовсім небагато. Що ж,
тим. хто по завітав сюди
сьогодні, можна лише
яозазд... вибачаі'пе, по
співчувати. Адже воші
так і не звідають чудо
вих фірмешшх наїдків,
не зможуть наочно пере
конатися в тому, що скслрес-обідії — цс вигідно,
зруч...

Вибачайте,
вже 45
хіш.чіпі на чотирнадцяту,
або без п'ятнадцяти хви
лин чотирнадцять. Міг
насолоджуємося читан
ням меню Чого тут ТІЛЬ
НІ) немає! Хіба що черенашого супу та раї у з
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РЕСТОРАНУ «ВЕСИЛ»

мплуватися його сучас
ним інтер'єром, посміх
нутися сіїмчатичннм дів
чатам-офіціанткам,
які
артистично, майже непо
мітно для ока, рухаються
поміж столами...

орган Кировоградского

Нп уттанпснпм пзы ка

Так ноходжа гоноровито,
Своїм пишається хвостом...
Навіщо їй мишей ловити,
Якщо у неї є диплом?!

Звичайна історія

Документальна
історія

ДОМАШНЯ

З дипломом

ОГіг-яі О .Є. тпчк

кальмара. Але іі борщ ук
раїнський з м’ясом та гу
ляш з яловичини разом
із зеленим салатом та чс:
репіцевнм компотом —
теж прекрасно. З яким
би задоволенням...
І ось до 14-ї години
лишається всього п’ять
хвилин...
Голос з глибини залу:
— Тепер я розумію, чо
му це називається екс
пресом. Бо обслуговують
повільно, а їсти треба
швидко...
(Далі в магнітофонній
плівці
чуються якісь
незрозумілі звуки. Мож
ливо, то бурчить у дик
тора в живбті? Через
цей шум ледве можна
розібрати: годинник б’є
чотирнадцяту
годину.
Десь, наче на іншій пла
неті, риплять стільці, чу
ти поспішні кроки. На
цьому запне обриває
ться...).
Записано з власної фо
нотеки П. СВИСТУНА.

Нічого дивного немає в тім, що під чзс
своїх . «вічних» мандрів «П’яте
колесо»
зустріло на сув’язях польових доріг ось
такого красеня-зайця.
— Познайомимо його з нашим зацікав
леним «итачем, — сказав, фотографуючи
зайця, один із стельмахів
«ПК»
—<
В. Клацкін.
— А що є спільного між зайцем і «П’я
тим колесом»?
—
єхидно
заперечив
П. Свистун.

А И СПРАВДІ: ЩО?
Адміністрація «ПК» ставить на
стіл
приз і, маючи категоричний намір вручи
ти його авторові найдотепнішої відповіді,
чекає послань не «від зайця», а «для зай
ця» (так і напишіть на конверті).

ТЄЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секретаря
2-46-87; відділу
комсомольського
~
57: ВІДДІ/'У пропаганди —
о’лс ос
_®’ДД‘ЛУ
учнівської
молоді —
2-4о-35; відділу
військово-патріотичного
еихов ннл та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3 61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
'И’К
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