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роботи: високорозвинуті про
дуктивні сили, соціально-по
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радянського
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ОРГАН КІРОВО ‘Ж

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

народу,

Ціна
2 коп.

(З промов» Л. І. Брежнєва на листопадовому її 931 р.)
Пленумі ЦК КПРС).

Пленум обкому Компартії України
З грудня, в Кіровограді
відбувся
пленум обкому Компартії України.
Розглянуто питання:
1. Про
підсумки
листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і зав
дання партійних організацій області
по виконанню його рішень та наста
нов, висловлених у промові товариша
JI. І. Брежнєва на Пленумі.
2. Про проекти плану економічно
го і соціального розвитку області на
1981 —1985 роки, плану
і бюджету
області на 1982 рік.
З доповідями в цих питаннях висту
пили перший секретар обкому Ком
партії України М. М. Кобильчак і го

лова виконкому обласної Ради народ
них депутатів В. І. Желіба.
В обговоренні
доповіді . висту
пили 10. Г. Фоменко — другий сек
ретар
Кіровоградського міськкому
партії, М. П. Громовий —
перший
секретар
Зпам’янського міськкому
партії,
Л. О. Агасова — машиніст
конвейєра Байдаківської
брикетної
фабрики (м. Олександрія), В. В. Гуля
— перший секретар Маловисківського райкому партії, Ю. М. Гаврилюк
— секретар парткому Світловодського
заводу чистих металів, В. І. Будько
— начальник обласного
управління
побутового обслуговування населен

ня, М. К. Пашолок — перший секре
тар Компаніївського райкому партії,
В. Я. Маслюченко — начальник об
ласного управління сільського госпо
дарства, Б. П. Захарченко — пер
ший секретар Петрівського райкому
партії, К. Ю. Захаренко — головний
зоотехнік колі оспу імені 60-річчя Ве
ликої Жовтневої соціалістичної ре
волюції Гайворонського району. А. І.
Кондратенко — голова Онуфріївськото райвиконкому.
Із заключним
словом
виступив
М. М. Кобильчак.
Пленум цілком і повністю схвалив
рішення листопадового (1981 р.) Пле

нуму ЦК КПРС, настанови, ьнсловлені товаришем Л. І. Брежнєвим на
Пленумі, і поклав їх в основу всієї
практичної діяльності обласної пар
тійної організації по втіленню в жит
тя рішень XXVI з’їзду КПРС та
XXVI з’їзду Компартії України, пла
нів п’ятирічки.
Пленум в основному схвалив проек
ти плану економічного і соціального
розвитку області на 1981 —1985 роки,
плану та бюджету області на 19.82 рік
і доручив облвиконкому внести їх на
розгляд чергової сесії обласної Ради
народних депутатів.

Про підсумки листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС
і завдання партійних організацій області по виконанню його рішень
та настанов, висловлених у промові товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі
З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ М. М. КОБИЛЬЧАКА НА ПЛЕНУМІ ОБКОМУ
Товариші!
Радянський народ під керів
ництвом Комуністичної партії і
її ленінського Центрального
Комітету натхненно трудиться
над виконанням історичних рі
шень XXVI з’їзду КПРС, величної програми
комуністичного будівництва. Подією ве
личезного значення в житті
партії і народу стали рішення
листопадового (1981 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і шостої сесії
Верховної Ради СРСР, які при
кували до себе увагу всієї сві
тової громадськості.
У змістовній, глибоко аргу
ментованій промові Леоніда
Ілліча Брежнєва на Пленумі
ЦК проаналізовано найважли
віші тенденції, головні процеєи, що характеризують розвиток економіки країни. Розроб
лено практичні рекомендації
для дальшого піднесення по
літичної
і господарської ді
яльності в дусі рішень XXVI
з'їзду партії, відповідно до
бимог суспільства зрілого со
ціалізму.
Рішення Пленуму ЦК КПРС,
настанови, викладені в промові товариша Л. І. Брежнєва, а
також закони, прийняті Вер
ховною Радою СРСР.
зустрі
нуті трудящими області, як і
еєім радянським
народом, з
глибоким
задоволенням
і
схваленням.
Пленум ЦК КПРС і сесія
Верховної
Ради СРСР знову
переконливо показали, що всі
турботи нашої партії, зусилля
Радянської держави незмінно
концентруються на двох взасмозв язаних напрямах — по
слідовному здійсненні
зав
дань
комуністичного будів
ництва
і зміцненні миру. В
умовах, коли реакційні сили
імперіалізму в змові з пекін
ськими гегемоністами намага
ються повернути назад хід сві
тових подій, нагнітають міжна
родну напруженість, Політбюро НК КПРС. Радянський уряд,
особисто Леонід Ілліч Бреж
нєв ооблять усе для того, щоб

Друкується
стенограмою.

за

скороченою

відстояти справу миру і між
народного співробітництва.
Новою важливою подією в
міжнародному житті, пов'яза
ною з миролюбною зовніш
ньою політикою
Радянського
Союзу, став візит товариша
Л. І. Брежнєва у Федеративну
Республіку Німеччини.
Час, що минув від XXVI з’їз
ду КПРС,
переконливо пока
зує, що наша партія, її Цент
ральний Комітет наполегливе
втілюють у життя історичні рі
шення з'їзду. Економіка наша
неухильно розвивається, міц
ніє оборонна могутність краї
ни, підвищується добробут ра
дянських людей. У новому п'я
тирічному плані знайшли все
бічне втілення і конкретизацію
програмні
настанови з’їзду.
Важливою особливістю п’яти

річного плану є те, що в ньо
му вперше ставиться завдання
забезпечити
випереджаючий
приріст національного доходу
порівняно із зростанням вало
вого суспільного
продукту.
Друга особливість полягає в
тому, що намічене зростання
мас бути досягнуто в умовах,
коли скорочуються трудові ре
сурси, а капітальні вкладення
збільшуються незначною мі
рою.
Перспективи розвитку нашої
республіки Есебічно розгляну
ті на Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни, що відбувся цими дня
ми. Сесія Верховної Ради УРСР
затвердила Державний план
економічного
і соціального
розвитку Української РСР на
одинадцяту п’ятирічку, план і
бюджет республіки на 1982
рік. Національний доход у рес
публіці в нинішній п’ятирічці
повинен зрости на 1-5,5 міль
ярда карбованців, реальні до
ходи на душу населення збіль
шаться на 17 процентів, вип
лати
і пільги
з суспільних
фондів споживання досягнуть
у 1985 році 25,9 мільярда кар
бованців проти 20,9 мільярда
у 1980 році. Збільшиться се
редньомісячна заробітна плата
робітників і службовців, опла
та праці колгоспників.
Показники п'ятирічного пла

ну по області також відповіда
ють директивам і настановам
XXVI з’їзду КПРС і XXVI з'їз
ду Компартії України. Обсяг
промислового
виробництва
збільшиться більш як у 1,4 ра
зе, валова продукція сільсько
го господарства (в середньо
річному обчисленні) — на 14
процентів. Бюро обкому в ос
новному схвалило проекти пла
ну економічного і соціального
розвитку області на одинад
цяту п’ятирічку, плану і бюд
жету області на 1982 рік і вно
сить їх на розгляд пленуму.
Виконуючи рішення з’їздів
нашої
партії,
XX обласної
партійної конференції, трудя
щі області у нинішньому році
докладають
великих
зусиль,
Щоб забезпечити здійснення
поставлених завдань. Виконано
план одинадцяти місяців ц. р.
по реалізації промислової про
дукції. Поліпшилася якість ви
робів. Питома вага продукції
з державним
Знаком якості
Досягла 15,5 процента, що на
2 проценти вище планового.
Будівельними організаціями
введено в дію потужності еле
ватора і комбікормового заво
ду в Новоукраїнці, Знам’янського елеватора, виробничого
°6 €д*ання «Друкмаш», Олек
сандрійського заводу підйом
но - транспортного устаткуван
ня, Добровеличківську зрошу
вальну
систему,
збудовано
нові школи і дошкільні закла
ди.
Незважаючи на складні поГОДНІ умови, трудівники СІЛЬ
СЬКОГО господарства продали
foj?n>KaB| зеРна більше, ніж у
. році. За десять місяців
порівняно з ВІДПОВІДНИМ пе
ріодом минулого року збіль
шилися заготівлі м’яса і яєць.
Дещо поліпшилася робота під
приємств і установ сфери поСЛУГ- Понад 500 трудових ко
лективів, змін, цехів, бригад і
ферм, близько 14 тисяч пере
довиків виробництва достром?ВО'
64-і річниці Великого
овтня, завершили плани пер
шого року одинадцятої п’яти
річки. Шириться змагання за

гідну зустріч 60-річчя
утво
рення СРСР.
Разом з тим по ряду важли
вих показників поставлені на
нинішній рік завдання не ви
конуються, бо значна часіина
підприємств, об’єднань, буді
вельних організацій, колгоспів
і радгоспів з доведеними пла
нами не справляється. Особ
ливо погано працюють об’єд
нання м'ясної, молочної про
мисловості, будівельних мате
ріалів,
«Олександріявугілля»,
Олександрійський завод під
йомно-транспортного устатку
вання.
Аналіз показує, що відста
вання допускається там, де ке
рівники в полоні старих нави
чок і звичок, де за розмовами
про об’єктивні труднощі, про
складності планів не бачать
реальності резервів, миряться
з недоліками в роботі.
# $ *

Центральною
проблемою
всієї п’ятирічки — і в госпо
дарському, і в політичному
плані — Леонід Ілліч Брежнєв
назвав продовольчу проблему.
Саме на її вирішення націлена
розроблювана відповідно до
настанов
XXVI з’їзду пар
тії комплексна продовольча
програма, в основі якої ле
жить
забезпечення
високих
темпів розвитку сільськогоспо
дарського виробництва. Вихо
дячи з цього завдання, в по
точному п’ятиріччі порівняно
з попереднім середньорічний
валовий збір зерна в області
повинен збільшитися більш як
на 22 проценти, збільшиться
виробництво
м яса.
Наміча
ється значне зростання заго
тівель цих продуктів, а та
кож цукрових буряків,
со
няшнику, картоплі, овочів і
фруктів,
молока і яєць. Як
відзначалося на Пленумі ЦК
КПРС, треба уміло пристосо
вуватися до кліматичних умов,
будувати
свою роботу так,
щоб
за будь-якої
погоди
одержувати стабільні
врожаї,
добиватися зростання
вироб
ництва продукції, як це роб
лять передові господарства.
Наприклад, у складних умовах

цього року в колгоспі
«Зоря
комунізму»
Новоархангельського району зібрано урожай
зернових культур по 41,3 цент
нера з гектара, озимої пшени
ці — по 52,2 центнера, цукро
вих буряків — по 376 центне
рів.
В цілому ж темпи розвитку
сільськогосподарського вироб
ництва області в десятій п'яти
річці були нижчі від заплано
ваних. Не зроблено суттєвих
зрушень і в поточному соці.
Тому
головним
завданням
партійних
комітетів,
садянських,
сільськогосподарських
органів, усіх трудівників села
на роки одинадцятої п’ятиріч
ки є значне підвищення ефек
тивності коштів, які вклада
ються в цю галузь, раціональ
не, з найбільшою віддачею ви
користання кожного гектара
землі, техніки, добрив, інших
матеріальних і трудових ресур
сів.
Велику
роботу
належить
провести для підвищення
ін
тенсифікації
громадського
тваринництва, переведення ви
робництва продукції цієї га
лузі на промислову основу,
збільшення
продуктивності
худоби і птиці.

Одним з основних резервів
підвищення інтенсифікації тва
ринництва є збільшення за
бійної ваги худоби і скорочен
ня строків відгодівлі. Наявний
в області породний склад ве
ликої рогатої худоби здатний
досягати при середньому рів
ні годівлі до 18—19-місячного
віку 350—370 кілограмів Евги
однієї голови. Однак у поточ
ному році здавальна вага ху
доби не перевищує 337 кіло
грамів, з-за чого недоодержа
но більше 6 тисяч тонн м’яса.
На Пленумі ЦК
Компартії
України область піддано спра
ведливій критиці за нераціо
нальне використання зернофу
ражу. І дійсно, незернова час
тина в комбікормах V цілому
по області складає всього 7,3
процента, а в Онуфріївському,
Долинському Устинівсьчому І

(Закінчення на 2-й стор.).
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Про підсумки листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС
і завдання партійних організацій області по виконанню його рішень
та настанов, висловлених у промові товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі
(Закінчення.
Початок на 1-й crop.).
Ґолованівському районах —
1,5—2,5 процента.
З метою збільшення м'ясних
ресурсів з одинадцятій п ягирічці треба і далі нарощувати
поголів’я худоби, повніше ви
користовувати можливості сви
нарства, розвивати м ясне ско
тарство, предметніше займати
ся м’ясним птахівництвом.
Напружені завдання перед
бачені п’ятирічним планом по
виробництву і заготівлях моло
ка.
Створені в області виробни
чі потужності у птахівництві
дозволяють виконати встанов
лені на п'ятирічку завдання по
виробництву і заготівлях яєць.
Успіху справи сприятиме збіль
шення кількості і підвищення
якості спеціальних комбікор
мів, що виробляються на між
господарських заводах.
Важливе значення для вико
нання
намічених планів має
підвищення товарності і якості
тваринницької продукції.
Нині,
як підкреслював у
промові на Пленумі ЦК това
риш Л. І. Брежнєв, для пра
цівників тваринництва немає
важливішого завдання, ніж ус
пішне проведення зимівлі ху
доби. Проходить вона в облас
ті в складних умовах, а тому
необхідно підвищити рівень
організаторської і політичної
роботи серед тваринників, під
вищити відповідальність керів
ників і спеціалістів за стан
спраз на фермах.
З рослинництві, як і раніше,
центральним завданням зали
шається збільшення
вироб
ництва
і підвищення
якості
зерна.
■ Не можна миритися з тим,
що багато колгоспів і радгос
пів затягують строки підготов
ки грунту, з великим запізнен
ням піднімають зяб, значні
площі залишають на весно’
оранку.
Саме ці недоліки, упущення
і прорахунки, низький рівень
господарювання, а не складні
погодні умови стали причиною
того, що в області недобира
ється велика кількість зерна,
залишається значною строка
тість з урожайності.
На Пленумі ЦК КПРС особ
ливо підкреслювалася необ
хідність ретельно відпрацюва
ти структуру всього агропро
мислового комплексу, усунути
наявні в ній невідповідності.
Одне з найбільш актуальних
завдань — швидке нарощуван
ня потужностей у галузях, які
здійснюють переробку і за
безпечують збереження сіль
ськогосподарської продукції. 8
Цьому плані серйозні претензії
треба пред’явити до керівни
ків управлінь, об'єднань і під
приємств харчової, м'ясо-молочної, цукрової та інших га
лузей переробної промисло
аості, які повільно
ва перебудойують роботу, Р~
не враховують
позною мірою вимог про ство
рення єдиного агропромисло
вого комплексу. Докорінного
поліпшення потребує система
заготівель тваринницької про
дукції
та сільськогосподар
ської сировини.
Виходячи з рішень Пленумів
ЦК КПРС і ЦК Компартії Ук
раїни, необхідно найближчим
часом забезпечити потреби в
сучасних сховищах для картоп
лі, овочів і фруктів, цукрової
сировини, а також
кормів.
Слід і далі розвивати в кол
госпах і радгоспах цехи й
дільниці по первинній пере
робці овочів і фруктів.
Підвищення технічного рівня
сільськогосподарського вироб
ництва, зміцнення його мате
ріальної бази багато в чому
Залежить від надійної роботи
Сільськогосподарського маши
нобудування. Сьогодні
на

пленумі ми вправі пред’явити
серйозні претензії до дирек
торів заводів «Червона зірка»
чавуноливарного і тракторних
гідроагрегатів тт. Карленка
8. І., Шамилова М. 3., Желтобрюха В. М. за серйозні недо
ліки в роботі. Ці підприємства
за десять місяців нинішнього
року не справилися з вико
нанням плану виробництва і
поставок виробів сільському
господарству по номенклатурі.
Заводом «Червона зірка» не
довиконаний план виробницт
ва зернових сівалок на 86 ма
шин, план реалізації з ураху
ванням виконання зобов'язань
по поставках — на 520 тисяч
карбованців, у тому числі недопоставлено таких потрібних
селу 63 комбінованих агрегати.
У виконанні продозольчої
програми важливе місце відво
диться шефській допомозі се
лу з боку промислових підпри
ємств, будівельних, транспорт
них та інших організацій.
Суттєве значення для попов
нення продовольчих ресурсів
має повне використання міс
цевих можливостей. Треба всі
ляко підтримувати пракіику
вирощування і відгодівлі худо
би за договорами, на харчових
відходах у торговельних орга
нізаціях, збільшувати вироб
ництво продукції в особистих
господарствах громадян, і да
лі розвивати підсобні госпо
дарства промислових підпри
ємств та організацій. В 1979—
1980 рр. в області організова
но 43 нових підсобних госпо
дарства, їх загальну кількість
доведено до 93.
До кінця нинішньої п'ятиріч
ки нам необхідно не менш як
у 1,5 раза збільшити в підсоб
них господарствах виробницт
во м'яса. Тому керівникам об
ласних відомств, підприємств і
організацій треба енергійніше
і наполегливіше
вирішувати
питання будівництва свинарни
ків, відгодівельних
пунктів.
Партійним і радянським ор
ганам треба добитися корінно
го поліпшення в розвитку осо
бистих підсобних господарств.
На XXVI з'їзді партії вони бу
ли названі частиною нашого
багатства, його треба примно
жувати і краще використову
вати. Колгоспникам, робітни
кам радгоспів необхідно до
помагати молодняком, корма
ми, підвищувати зацікавленість
усіх громадян у вирощуванні
худоби, птиці, розвитку кролів
ництва.
Завершуючи перший рік но
вої п’ятирічки, важливо зро
бити практичні висновки з йо
го уроків, передбачити у роз
рахунках на 1982 рік асі фактори, що забезпечують
не
тільки
виконання,
а
й
перевиконання планових зав
дань і зобов'язань. Для цього
необхідно організовано, без
втрат провести зимівлю худо
би, в строк і якісно виконати
весь комплекс робіт для одер
жання високого врожаю в на
ступному році. Добрим орієн
тиром у досягненні поставле
ної мети служить досвід пере
довиків, про який говорилося
на Пленумах ЦК КПРС і ЦК
Компартії
України, приклад
кращих господарств нашої об
ласті.
»

*
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З усіх великих і багатогран
них завдань, які стоять перед
промисловістю;
Пленум ЦК
КПРС окремо виділив дальший
розвиток паливно - енергетич
ного комплексу. Ця проблема
торкається всього народного
господарства, бо потреби в
паливі й енергії постійно рос
туть. Це зобов'язує вжити найрішучіших заходів по поліп
шенню
роботи підприємств
виробничого
об’єднання
«Олександріявугілля»,
яке
з початку року недодало по

над 300 тисяч тонн вугілля і 70
тисяч тонн брикетів
8 об’єднанні необхідно роз^
в'язати насамперед такі зав
дання першорядної ваги, як
поліпшення використання дію
чих потужностей, підвищення
рівня механізації трудомістких
процесів, зміцнення дисциплі
ни на розрізах і шахтах. По
трібно посилити роботу по
введенню в дію і освоєнню но
вих вугледобувних потужнос
тей, особливо шахти «Новомиргородська».
Першорядного значення на
були здійснення найсуворішого режиму
економії,
не
щадна боротьба з безгоспо
дарністю і марнотратством у
витрачанні паливно-енергетич
них ресурсів. У цьому напрямі
в області проводиться певна
робота. З початку року зеко
номлено понад 75 мільйонів
кілозат-годин електроенергії і
більше
35 тисяч гігакалорій
теплоенергії. Разом з тим ряд
об’єднань і підприємств не ви
конують завдань по економії,
допускають
великі перевит
рати.
Листопадовий
Пленум ЦК
КПРС вирішальною ділянкою
п’ятирічки визначив також ка
пітальне будівництво. У цій га
лузі повинно бути досягнуте
значне поліпшення. Намічаєть
ся випередження росту вве
дення основних фондів над ос
воєнням капітальних вкладень,
з тим щоб довести обсяг не
завершеного будівництва до
нормативу.

Ми повинні вжити всіх захо
дів для скорочення тривалості
будівництва, забезпечити своє
часне введення всіх пускових
потужностей і об'єктів відповідно'до плану.
Слід окремо спинитися на
будівництві житла,
дитячих
садків, шкіл і лікарень. На
жаль, доводиться ще раз від
значати, що керівники окремих
будівельних підрозділів, ряду
міст і районів безвідповідаль
но ставляться до .будівництва
цих об'єктів, не роблять на
лежних висновків із критики,
висловленої у Звітній доповіді
ЦК XXV) з’їзду Компартії Ук
раїни, не виконують рішень
пленуму обкому партії по ка
пітальному будівництву.
З метою безумовного зве
дення в експлуатацію в поточ
ному році житла, дитячих сад
ків і шкіл, підвищення відпо
відальності службових осіб за
кожним пусковим
об'єктом
закріплені відповідальні пар
тійні і радянські працівники.
Нещодавно пленум обкому
затвердив конкретну програму
розвитку виробничої бази бу
дівництва в області, підвищен
ня рівня індустріалізації, за
безпечення зростання продук
тивності
праці, скорочення
строків будівництва і підви
щення якості. Вона повинна
стати основою в роботі пар
тійних комітетів, радянських і
профспілкових органів, госпо
дарських керівників будов і
підприємств - замовників
на
всю п'ятирічку.
Якщо говорити про плани
розвитку торгівлі і побутового
обслуговування в одинадцятій
п'ятирічці, то слід підкресли
ти, що вони вкрай напружені.
В 1985 році порівняно з 1980
роком обсяг роздрібного то
варообороту держазної і коо
перативної торгівлі повинен
зрости на 16 процентів, обсяг
реалізації побутозих
послуг
— на 40 процентів. Виперед
маючими темпами
лозинне
розвиватися громадське хар
чування. До кінця п ятиріччи
необхідно в усіх їдальнях про
мислових підприємств досягти
встановленого нормативу по
садочних місць, на підприєм
ствах, що мають понад 500 ро
бітників, крім їдалень і буфз-

тіа, відкрити ма-азини «Кулі
нарія».
Здійснення масштабної про
грами п'ятирічки значною мі
рою залежатиме в:д пол.пшення роботи всіх видів тран
спорту.
Господарським керівникам,
виконкомам місцевих Рад, пар
тійним комітетам необхідно
вжити рішучих заходів для
прискорення перевезень, за
безпечити своєчасну достазку
палива, сировини, продоволь
ства, кормів та інших найаажлизіших вантажів, особливо з
зимовий період, активізузати
роботу комісій по контролю
діяльності адміністрації за ви
користанням транспортних за
собів.
8 одинадцятій п ятирічці ста
виться завдання інтенсифікації
виробництва шляхом ефектизнішого використання нагро
мадженого науково-технічного
потенціалу, прискорення впро
вадження нової техніки. Роз
роблено комплексний
план
розвитку науки і прискорення
науково-технічного
прогресу
в основних галузях народного
господарства області. Однак
намічені ним заходи реалізу
ються повільно. Не виконують
завдань об єднання «Олександ
ріявугілля», м’ясної, молочної
промисловості та інші.
На ряді підприємств допус
каються факти марнотратства,
різного
роду невиробничих
витрат. 8 машинобудуванні ба
гато металу йде в стружку і
відходи, значні втрати від бра
ку, велика кількість матеріалів
розбазарюється з будівництві.
Ці факти пояснюються
а
першу чергу тим, що на ряді
ділянок принижена вимогли
вість до кадрів, не створена
обстановка нетерпимості до
безгосподарності
і
марно
тратства.
Усю роботу по виконанню
завдань п’ятирічки необхідно '
прозодити з урахуванням ре
альної обстановки, що склада
ється в області з трудозими
ресурсами. Чисельність праце
здатного населення в цій п'я
тирічці скоротиться, а потреба
з додатковій
робочій силі
зросте. В цих умовах великого
значення набувають підвищен
ня продуктивності праці і різ
ке скорочення ручної праці.
Зараз у промисловості області
ручною працею зайнято понад
50 процентів тільки основних
робітників. Позільно ведеться
робота по впрозадженню по
чину «Ручну працю — на пле
чі машин», не всі підприємст
ва завершили паспортизецію
робочих МІСЦЬ.
Після затвердження п’ятиріч
ного плану, плану і бюджету
на 1982 рік на сесії обласної
Ради народних депутатів кон
кретні завдання плану треба
оперативно довести до кожно
го об'єднання, підприємства,
господарстза. Партійним комі
тетам, місцезим Радам народ
них депутатів, облпрофраді і
обкому комсомолу слід до
повнити свої плани організа
ційно-політичних заходів по
виконанню рішень XXVI з’їз
ду КПРС і XXVI з'їзду Компар
тії України практичними захо
дами по реалізації завдань, по
ставлених Пленумами ЦК КПРС,
ЦК Компартії України і обко
му партії.
Особливого значення наРу
ває ставлення всіх і кожногз
ДО справи. Наші люди з ро
зумінням ставляться до труд
нощів, що їх породжують сти
хія та інші не залежні від нас
причини. Але вони не хочуть
миритися з фактами тугодумства і безвідповідальності окре
мих працівників, неграмотними
улразлінськими рішеннями не
залежно від того, хто їх приимає — майстер чи директор
заводу, завідуючий
фермою
чи голова колгоспу.

Необхідно повсякденно вес
ти безкомпромісну боротьбу
з порушеннями партійно] і
держазної дисципліни, проти
приписок
окоза/лилювання
будь-яких зазіхань нз народне
добро. Особливі вимоги по
винні бути до людей, ЯКИМ до.
вірено очолювати ті чи інші
ділянки. Відповідальність к>
оівника — це ВІДЛОЗІДЗЛЬНІС'Ь
більш висояого порядку, ос
кільки він відповідає не тільки за свої власні дії, а й з, дії
підлеглих. Зін позинен вихову
вати почуття обов'язку і дис
ципліни в інших працівників.
виявляти до них вимогливість,
служити у всьому прикладом.
Центральний Комітет Ком
партії України вимагає забез
печити з усіх партійних орга
нізаціях обстановку високої ви
могливості,
непримиренності
до недоліків,
до будь-яких
проявів нечесності, користо
любства, зловживань.
Враховуючи зрослі масшта
би і склздність завдань еконо
мічного і соціального розвит
ку, відділам обкому міськко
мам, райкомам партії необхід
но здійснити додаткові заходи
по поліпшенню ідейно вихоз
ної і партійно - організаційної
роботи. На всіх ділянках гос
подарського і культурного бу
дівництва нині, як ніколи, не
обхідні висока політична сві
домість і трудова активність
людей, уміння працюзати з
позною зіддачею сил.
Рішення листопадового Пле
нуму ЦК КПРС і сесії Верхов
ної Ради СРСР, настанови то
вариша Л. І. Брежнєза необ
хідно донести до всіх трудів
ників міста і села, добитися,
щоб кожен чітко визначиз своє
місце і роль у їх виконанні.

Треба поліпшити ідеологіч
не забезпечення завдань п'я
тирічки, організувати дійове
соціалістичне змагання, пред
метну пропаганду передових
методіз праці, досвіду органі
заторської і політичної робо
ти. На це слід спрямузати сис
тему політичного і економіч
ного навчання, засоби масової
інформації, лекційну і науко
во-технічну поопаганду, полі
тичну агітацію.
Треба яскразо і переконли
во показувати досягнення а
комуністичному
будівництві,
корінні перезаги соціалістич
ного ладу, радянського спосо
бу життя, розкривати шляхи
здійснення поставлених зав
дань, мобілізуваті4_трудящих на
їх виконання. Необхідно поліпшувати патріотичне й інтер
національне виховання, під
вищувати політичну пильність
людей, своєчасно й аргумен
товано розвінчувати підступні
дії ворожої пропаганди, від
повідальним завданням є про
паганда
зовнішньополітичної
діяльності нашої партії і держа
ви, нових великих ініціатив ЦК
КПРС і Радянського уряду на
міжнародній арені, роз яснзння підсумків візиту товариша
Л. І. Брежнєва в ФРН.
Необхідно добитися, щоб
усю роботу партійних, радян
ських, господарських органів,
профспілкових і комсомоль
ських організацій пронизувало
чуйне й уважне ставлення до
людей, турбота про задово
лення їх повсякденних запитів
і потреб.
До кінця першого року П ятирічки залишилося менша мі
сяця. Всі наші зусилля повинні
бути спрямовані на те, щоб У
кожній галузі, на кожному ПІД'
приємстві, в кожному госпо
дарстві
зробити
максиму*
можливого, гідно завершити
рік, створити умови для успіш
ного виконання планів 1^8Д
року і п’ятирічки з цілому-

гРУДвя 1981 року
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В ІМ’Я

ЛЮБОВІ

до
людини
Є кАиги, котрі залишаІють у людини
враження

на все життя, бо йдетося
в них про нашу
Батьків
щину,
про наш народ...
Саме такими є «Спогаци»
Л. І. Брежнєна. Як і «Мала
земля», «Відродження» та
«Цілина » ця книга спону
кає нас, учнів, до роздумів
про високу місію людини
на землі,
про обов'язок
перед Вітчизною, розкри
ває джерела
духозності,
красу людських взаємин,
виховує повагу до людини-трудівника...

З великим
інтересом
прочитали ми всі розділи
мудрого правдивого тво
ру, а
потім
«Спогади»
стали предметом жвавого
обговорення
в кожному
класі.

— Книги Л. І. Брежнєва,
— сказала секретар ком
сомольської
організації
школи Ольга Олійник, —
допомогли
мені глибше
І усвідомити становище ро|і бігничого класу з дорево1 люційній Росії, спразедли-

вісгь
і
закономірність
його боротьби
за кращу
долю. Ще ширше розкри
лися обрії моєї любові до
Батьківщини...
Леонід Ілліч Брежнєв
3 Дитинства пішов за бать
ком до ?кивого вогню ро
бітничих ідей і відчув, що
це його доля. Саме робіт
ничий клас сформував у
нього почуття пролетарсь
кої солідарності, дав йому
путівку в життя,
виховав
достойного сина
Країни
Рад, нині всесвітньо відо
мого державного діяча, —
підкреслила у своєму вис
тупі Надія Кондратюк, уче
ниця 9-го класу.
Комсомольці
Віктор
Доагаль,
Іван Стеценко,
Людмила
Стоян та інші
відзначили,
з якою лю
бов'ю розпозідає
Л. І.
Брежнєв про своїх батьків.
Саме зід ник він перейняв
кращі риси трудящої лю
дини: стриманість і това
риськість, акуратність і на
полегливість живий інте
рес до людей і працьови
тість.
Ще й ще раз перечитую
окремі уривки зі «Спога
дів» і все більше думаю
про автора цієї книги —
людину, яка зазжди — і в
роки встановлення в нанашій країні соціалізму, і
в лихоліття війни,
і в час
мирного будізництва бра
ла і баре на себе найваж
чу ношу в ім'я любові до
людини, в ім’я торжества
комуністичного
майбут
нього. Прочитавши «Спога
ди», я глибше почав розу
міти правду і силу такого
дорогого для мене слова
— комуніст.

С. КУЛЯНИЧ,
старшокласник
Тишиібської
середньої
школи Не 2.
Добоовеличківський
район.

Зліт відмінників
У Кіровограді відбувся
обласний зліт відмінників
служб і молодих співробіт
ників органів внутрішніх
* справ області. Зліг відкрив
начальник
управління
внутрішніх справ облви
конкому
тепер а л- м а йор
міліції М. Т. Попов.
З доповіддю «Про роз
гортання в органах внут
рішніх справ діяльності но
виконанню рішень ХХУ і
з'їзду КПРС. XXVI з'їзду
Компартії України, листо
падового (1981 р.) Плену
му ЦК КПРС по забезпе
ченню якості
і результа
тивності виховної роботи>
виступив
заступник нл-

чальячка УВС по кадрах
підполковник внутрішньої
служби В. П. Кришевич.

З напутнім словом і най
кращими побажаннями до
молодих звернулися гене
рал-майор міліції у від
ставці С. А. Шевченко та
наставник молоді старши
на міліції В. М. Липа.
Молоді працівники мілі
ції запевнили старших то
варишів, що вони
гідно
стоятимуть на
сторожі
правопорядку. Зліг прий
няв звернення до всіх пра
цівників органів внутріш
ніх справ області.

м. сичоа.
ПОГЛЯД

Мить

вибору
і факти. Минулого
літа в школах району діяло
10 таборів праці
та відпо
чинку. 15 трудових загонів
старшокласників 1 стільки ж
ремонтних бригад. Крім нав
чально-виробничих бригад,
дів два шкільних лісництва.
Знання, набуті в Гайворонському навчіільно-вирозніі'іо.’у комбінаті,
стали в
пригоді Олексієві Олійнику
та Едуардооі Леонову з Вікнннської,
Михайлові Нікітенку з Еандурівської шкіл,
Миколі Рикочуку, Вікторові
Комарницькому
й Василю
Яровемку
к! Заиалпівської
школи інтернату та багатьом
іншим. Вони влітку працю
вали помічниками комбай
нерів. На фермі трудилися
Наталка Куца » нашої шко
ли. Тетяна Мальована з -<а
Щувагської середньої школо.
Тетяна Осадчук і Дочинської
десяти річки...
Цей спнсск можна було б
продовжувати, і кожен, хто
е дчув перші робочі мозолі
руках, пе ТІЛЬКИ ОГВОЇи V
тій чи іншій мірі професію
хліборобське.
а й
відчув
найважливіше
— причет
ність до Великого хліба
Саме тому так гаряче підЦифри

копили наші хлопці й дівча
та почин
комишуватських
школярів — берегти і шану
вати хліб. Саме тому щороку
чимало хлопців
та дівчат
району
після закінчення
школи йдуть працювати в
сільське господарство.
Цифри і фанти. На сьогод
ні в сільському господарстві
району працює 680 молодих
механізаторів.
и два роки
тому було 252.
Порівняймо цифри — 252
і 680. Що па нами? ГІсрш за
все — профорієнтаційна ро
бота. Цифри ці є й свідчен
ням наявності не абстракт
ного. а конкретного почуття
любові до рідної землі. По
чуття. що зародилися в ко
гось, можливо, на одному
з вечорів вшанування пере
довиків колгоспного села, у
проведенні яких беруть ак
тивну участь і комсомольці
нашого району. А в когось,
може, при читанні чергового
випуску сторінки «Трудовий
старт* на сторінках нашої
районної газети. Потяг до
землі — Цй почуття багатоп.існове. Ного не розкладеш
на найпростіші.
Але коли
воно є — значить оті трудо
ві ранки у полі були не епіисдо.м жйття.
а млтю. що
вела до вибору.
Н. РОМАНЮК,
секретар комсомольсь
кої організації Гайворонської
середньої
школи М? Ід

У завтрашній
день

лі. Успішно викопано шіап
десяти місяців. Значна заслуга в цьому ткалі Вески
Гусєвої, яка виготувала 4
тисячі метрів тканцни по
над план.

Бригада «Добрі Оріон»
з цеху «Жакарда» кс раз
займала перші місця в со
ціалістичному
змаганні
колективів комбінату «Да
кара». У бригаді, яку очо
Значну допомогу нада
лює Демір Тодоров, тру
ють молоді
робітники і
диться сорок юнаків і дів студенти сільські» оснодар.
чат. У ткаль високі роз
підприємствам.
ряди, добрими майстрами ським
своєї справи зарекоменду Щойно в селах Голбу;хін
побувало
вали себе хлопці, які дба ського округу
молодіжних
ють про справність вер одинадцять
статів, їх безперебійну ро бригад, які бра,ти участь в
боту.
обладнанні ферм до зими,
—Всі працівники у нас переробці продукції ПОЛІЗ
досвідчені, колектив брига на консервних заводах.
ди відзначається своїм по Понад 110 тисяч левів
черком у роботі, — гово на таку суму виконали ро
рить секретар заводського біт юнаки і дівчата з Толкомітету ДКСМ Славка бухінз та інших міст окру
Михнева.
гу.
Бригада виправдовує ви
соку оцінку. Нині кожно
го дня колектив виконує
змінні завдання па 120
процентів, а з початку ро
ку видав продукції на 127
На календарі колективу
тисяч левів замість 421 ти
комплексу із
сячі, передбачених планом. молочного
Тут сміливо дивляться у села Циричлио вже гру
день завтрашній і виріши день нинішнього року.
Колектив одержав
па
ли до кінця року виробити
продукції па 528 тисяч ле 179 тони молока більше,
вів і 99 процентів її здати ніж за відповідний період
минулого року.
Тут ПІД
з першого пред'явлення.
Бригада «Добрі Орлов» кожної корови мають но
працює за методом мос- 3400 кілограмів продукції,
ковського заводу «Дина а доярки комсомолки Сто
мо».
Па
спеціальному янка Станчсва, Марія ІІеіітабло щотижня оновлю чева та Пенка Петрова
ються показники роботи подолали чотиритисячний
колективу, серед
яких рубіж.
важливе місце відводиться
якості продукції.

Результати
високі

Зростають ряди
передовиків

Марка
бригади

Звучать пісні

У
Толбухіпі відбувся
фестиваль художньої са
модіяльності молодіжних
бригад. Перше
місце за
воювала бригада «Д. Ор
Молодіжна
бригада лов», на
другому
—
«В. Терешкова-, яку очо «Д. Христова», на третьо
лює Кольо Андояов, відо му — «Че Гевара».
ма на фабриці «ДобрудДобірну по матеріа
жански текстил» як одна
лах толбухінсьиої ок
з найкращих. Колектив ви
ружної газети «Добсоко несе свою марку, не
руджанска
трибуна»
раз виходив переможцем
(НР5)
підготував
у соціалістичному змагайВ. ГАЯОЦЬКИЙ.

Т Т 9

У гр\ '.ні на Кіровоградщіші починається показ
художнього фільму «Візь
му твій біль», поставлено
го за однойменним рома
ном народного письменни
ка Білорусії Івана Шамякіна кіностудією «Білорусьфільм». Сценарій на
писав сам автор роману.
Головну
роль у картині
виконує лауреат премії
Ленінського
Комсомолу
Володимир Гостюхіи, ві
домий глядачам з фільму
«Сходження», у якому вій
зіграв роль Рибака.
Сатирична кінокомедія
«Брелок
із
секретом»,
знята на кіностудії «Мос-

З ВИПУСКУ

фільм» — дебют молодого
режисера Віри Токарєвої.
Фільм висміює
шахраїв,
які вважають, що підкуй
є універсальним- засобом
вирішення всіх проблем. \
ньому знялися популярні
кіноактори Галина Поль
ських, Альбер г Філозов.
Михайло Глузськпй,
під Харитонов,
Михайло
Кокціспов та інші.
І Із
кіностудії
імені
М.
Горького
режисер
8. Живолуб поставив по
вий пригодницький фільм
«Право на постріл» за сце
нарієм О. Смирнова. В ос
нову фільму покладено
справжні події.
Кар гни і

„ЗНАЙТИ
СВОЮ
МРІЮ11

«ПЕРСПЕКТИВА»
І ’К назвали

відкриту

класну годину учні фельдіперських груп (Керівники
і С. С.

Г. А ПоСГОроіІ.ІО

(|стройська) : Кіровоградського медичного училища

імені Є. й. Мухіна. У гості
до майбутніх медиків при

йшли

ветеран-наставник

училища, колишній заступ
з адміні

ник директора

стративної

частішії, нині

пенсіонерка

Марія Воло

димирівна Мірошник і ви
пускник 1967
тент

року, асис

кафедри філософії

Кіровоградського інегитут у сільськогосподарського

машинобудування,

обласного

член

літературного

об'єднання Сергій

Вікто

рович Колесников.
Г. А. Посторонко текло
привітала гостей і надала
слово М. В. Мірошник.
— Працювати в училище
я прийшла одразу по війні.
Дванадцять років була
пар торгом училища, по .їм
застуіпіяйом директора. Па
моїх очах, власне, прохо
дило становлення учили
ща як навчального закла
ду. Не було годі тут ні та
ких затишних кабінетів, ні

с і. о г од н і ти ьої м а і с р і а. і ь ио'ї бази. Але. як і сьогод
ні, було в учнів велике ба
жання стати кваліфіков іними спеціалістами. Ніші
■ми з гордістю називаєм >
імена докторів і кандида
тів на}К. сумлінних і чуй
ніш лікарів, які иавча ніс-і
в стінах нашого «акла.ту.
Пригадую Дмитра Бугайова. Два роки він
учився
тут, а відслуживши в ла
вах Радянської Армії, зно
ву повернувся до училища,
був комсоргом навчально
го закладу. Згодом всту
пив до Чернівецького мед
інституту. По закінченні
вузу працював викладачем
ЗЧіїлшца, завідуючим від
діленням обласної лікарні.
Марія
Володимирівна
розповіла-ще про багатьох
випускників, які тепер сум
лінно трудяться у сфері
.медичного обслуговування
населення, і надала слово
Сергієві Колсснпкозу. Він
щиро подякував своїм ко
лишнім ’ наставникам II. 1
Садовнпчіїї, М. В. Мірош
ник, Г. А. Посторонко за
ті знання, які вони дали
йому під час навчання,
розповів про свою роботу
в медичних закладах міс
та, закликав учнів не боя
тись труднощів, які вини
кають у роботі
людей у
білих халатах'.
На закінчення
Сергій
Кдлссшіков прочитав кіль
ка власних літератури їх
пародій на вірші поетів.
Учні подякували гостям
за змістовні розповіді, за
просили частіше, навідува
тись в училище, вручили
їм пам’ятні сувеніри.
С. ОБРУЧЕНКО.
м. Кіровоград.

За мотивами
п’єси
О. Вамиілова «Минулого
лі і а в Чулнмську» режисер
Гліб ГІавфілов
поставив
фільм «Валентина».
Дія цієї
психологічної
розповідає про небезпечну
службу радянських при драми відбувається у си
бірському містечку. Го
кордонників.
Зйомки стрічки велися ловна героїня фільму —’
на кораблі, який у цей час вісімнадцятирічна Вален
в людину
виконував бойове завдан тина, чия віра
ня Головну роль у карти облагороджує її інших. У
ні виконує Володимир Іва картині знімалися Родіол
Нахапетов, Інва Чурикова,
нов.
І вдаємо, що юних гля Лариса Удовиченко та ін
ші.
дачів зацікавить
новий
У грудні на екрани вихо
пригодницький фільм кі
ностудії імені О. Довжен дить двосерійний . фільм
ка «Під свист куль». ГІОІ О іспанського кінорежисера
автори — режисер Борис Хуапа Антоніо , Бардема
Шнленко і сценарист Юрій «Сім днів у січні». Па XI
Чулюкін. У картині йдеть Міжнародному кінофести
ся ,'іро ЛІДЛІТКІЧ, дигинстго валі в Москві ця картина
яких припало на буремні була удостоєна Золотого
призу. В основу її покла
роки громадянської війни.
дені реальні трагічні події,
що відбувалися в січні
1977 року в Іспанії Історія
вбивства
фашистськими
молодчиками п’ятьох адво
катів, які захищали прана
робітників.
відтворена
Бардемом
— пристрасне
звинувачення фашизму.
Після
виходу картини
на екрани профранкістська
публіка була шокована. В
правій пресі почалася ша
лена кампанія за заборону
фільму.
Під час демонстрування
стрічки в кінотеатрах Іспа
нії сталося кілька вибухів.
Відвідування фільму стало
мало не актом мужності.
'Створення такої картини
Хуан Антоніо Бардем вва
жав своїм обов’язком ко
муніста і громадянина.
с. ІЛЛЯШЕНКО,
редактор
обласного
управління нінофікаЦІЇ.
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Только Небо. ТОЛІ кэ ветер.
Только радость впереди!
11 ВИЛ ЕЕ:

Енциклопедія
Нея. Випуск 11.

Його трудовий стаж більше трьох десятиліть. Шлях
від випусннина фотогуртка Кіровоградського Палацу
піонерів, фотолаооранта до майстра найвищої кваліЇ(нації, кавалера ордена «Знак
Пошани» пройшов
. О. Зозуля з кіровоградського комбінату побутових
посг.уг «Промінь». Нині він наставник молоді. Чимало
учнів Аркадія Олександровича вже давно самостійно
працюють.
Сьогодні номуніст Зозуля навчає Любу Лисиченно
своєї професії. І є всі підстави сподіватися, що дівчи
на стане справжнім фахівцем.
На знімну (зліва направо): Аркадій Олександ
рович ЗОЗУЛЯ, Люба ЛИСИЧЕННО і Геннадій ТКА’-ІОВ.

М. СЕРЬОГІН.
Фото В. МАЛЮКА.

диск-жо-

Блюз (у гіепеклаДІ 3 ан
глійської- сум) — лірична
сольна нісші амеїяікннсл
них негрів. Перші б п°.ін
З'явилися В КІНЦІ ХІА сто
ліття В середовищі МІСЬКО
ГО негритянського населен
ня південних штатів Аме
рики- яке мешкало уздовж
Ріки Міссісіпі. Найпошире
ніша класична форма ії ко
зу — дванадцятитактовни
період з трьох фраз, по
чотири такти кожна. Пер
шим популяризатором, ав
тором і виконавцем блюзів
вважають Вільяма Крісто-.
Фера Хспді (аптер всесвітньовідомого «Сан Луї Блю
зу»), Блюз значною мірою
вплинув на формування
Джазу і джазової музики. В
джазовій музиці Існують
вокальна і інструменталь
на форми блюзу. В ”() ї ро
ки блюз дав життя рок-проллу. Сьогодні інтонації
йрюзу характерні д ні твор
чої манери більшості рокму знкантів. Багато хто з
них —Ерік Клаптон, Елтон
Ли он. Френк Заппа та ін
ші — зробили блюз осно
вою своєї композиторської
> виконавської діяльності.
«Капроні особливості блюзу
використанні також ком
позиторами класичної шко
ли: Даг. Гершпіном («Рап
содія в блюзовнх тонах»),
м. Ракелем («Соната для
скрипки і фортепіано»),
Література.
В. КОНЕМ.
«Пути американской музы
ки». гл., 1965. «Поедпосылни блюза» — «Музыкаль-

Зустріч з артисткою
Традиційними стали зу
стрічі наших глядачів з про
відними артистами кіно. Не
давно кілька днів гостюва
ла на Кіровоградіцині заслу
жена артистка РРФСР, ак
торка
МХАТу Світлана
Коркошко.
Теплими були зустрічі в
кінотеатрах «Комсомолець»
і «Мир» — адже Світлану
Коркошко багато зв’язує з
кіровоградською
землею.
Гостя розповіла про свій

)

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского
областного комитета

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

Богословський
Микита
— радянський композитор.
Народився в 1913 р. в Пе
тербурзі. вчився компо пі
нії у О. К. Глазунова. Був
слухачем
Ленінградської
кої і с ер вато р і і.
В і дом 11 й
своєю музикою до кіно
фільмів і спектаклів, а та
кім: багатьма
пісенними
шедеврами
—
«Темная
НОЧЬ»; «Любимый город»,
«Спят курганы темные» та
іншими. Фірма «Мелодія»
випустила кілька авторсь
ких альбомів М. Богос'іонського. Останній із них —
«Кружится лист». В 70-і ро
ки композитор багато пра
цює з BIA, які
співають
його старі і нові пісні (вда
лий приклад —
«Старая
пластинка» у виконанні
ансамблю «Ариэль». «Мер
си» з репертуару ВІЛ «Са
моцветы»),
Син Микити Богословсь
кого — Андрій (народився
1953 р.) — ’Тоет
і також
захоплюється композицією.
Фірма «Мелодія» в 1976 р.
випустила його авторський
міньйон з відомими пісня
ми «Оглянись
во гневе»,
«Рисуют мальчики войну».
В 1977 р. Андрій написав
одну з перших вітчизняних
рок-опер — «Алые пару
са» за феєрією О. Гріііа.
Він а'-тоо не тільки музи
ки а й лібретто. Оперу ви
конали ВІА «Музыка» 1
«Метроном».
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НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

життєвий і творчий шлях,
про роботу над ролями у
фільмах «Загибель ескадри»,
«Поштовий роман», «Брата
Карамазов!!», «Дивна жін
ка».
Більше тисячі глядачів
прийшли
на
зустріч
з
С. Коркошко е кінотеатри
імені Шевченка
та «Жов
тень» міст Свігловодська і
Олександрії.

Шо тільки не трапляєть
ся в наших тролейбусах,
коли порушуеіься графік
їх руху в години найвищої
напруги на головних і дру
горядних магістралях міс
та! Па зупинці біля Криво
го ринку вам можуть по
класти на голову кошик з
яйцями і чемно сказати:
— Вибачте, але я не хо
чу. щоб вам обляпали
жовтками штани!
Здоровенний
дядько,
вмостившись вам на плечі,
теж вибачається:
— Потерпіть, будь лас
ка. бо па мене хтось ліг.
Часом у багатьох паса
жирів, частіше в пасажи
рок не витримують нерви,
і тоді в салоні
лунають
монологи трохи іншого
змісту:
— Ти куди вперла свої
лікті, занудо? Я тебе як
лрішру, то рідного чолові-'
на більше не здибаєш!
— Сама ти зануда. І
курка обсмикана.
1 вініли в дію знову лік
ті. коліна і все інше, чим
тільки можна провчити су
сідку...
Невдовзі настає тиша.
Лише чути, як роздрато
вані пасажирки сопуть. Отжем — відносний мир. Тро
лейбус котиться далі...
Ллє трапляється, інколи
неймовірне. Таке, після чо
го не можеш заснути дов
го і боїшся виходити на
вулицю. От, наприклад, з
Галькою Риночкою така
оказія сталася.
їде вона, значить, Із

ная жизнь»
N? 22, 1979.
Ю. ПАНАСЬЕ.
«История
подлинного джаза». Л-д„
1978. I. ГОРВАТ, I. ВАССЕРБЕРГЕР. Основи джазової
інтерпретації. Київ, 1980.

Взмывая гьиие ели.
Не ведая преград.
Крылатые качели
Летят, летит. . «тит.
Детство кончится когда-то.
Ведь оно не навсегда;
Станут взрослыми ребята.
Разлетятся кто куда.
А пока мы только дети,
Нам рости еще, расти!
Только небо, только ветер.
Только радость впереди!
ПРИПЕВ:
Шар земной быстрей кружится
От весенней кутерьмы.
И ноют над памп птицы,
И ноем, как птицы, мы.'
Позабыто нее на свете.
Сердце замерло в груди.
Только небо, только ветер,
Только радость впереди!
ПРИПЕВ:

Крылатые качели
Песня из телевизионного фильма
Элентроникэ».
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Музыка Е. НРЫЛАТОВА

В кчг.м месяц«- апреле
В старом парне тает снег,
И крылатые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете.
Сердце замерло к груди.

там чужа п’ятірня, .холод
на й підступна. Галька по
чала нишпорити в кишені
пальцями і такії намацала
гроші. Стиснула їх у ку.іаці, не виймаючи
руки з
кишені. Але й чужа долоня
була поруч.
— Іч, який заповзятий
та впертий
кишеньковий

Годі жінка з жахом поду
мала. шо злодюга знає ви
шукані прийоми і перело
мить кістку заради нікчем
них трьох
карбованців.
Раптовий порух, удар лік
тем, і Галька, толочачи чу
жі черевики, навально ру
шила
до дверей. Тільки
стрибнула на тротуар, як

ГУМОРЕСКА

НЕ В ТУ
КИШЕНЮ
ЗЛОДІЙ!— ПОДуМЗгІЯ ЗЛЯК2-

на Галька. — Він таки на
діється відібрати трояка.
Він упевнений. Значить,
поруч є спільник. Спробуй
закричи — шпичку в бік
одразу встромить.
/Кіпка почала пробира
тись до виходу, шоб зійти
раніше на одну зуни;іку.
Але холодна рука схопила
її кулак і намагалась роїтулчти ного, щоб випорпа
ти звідти гроші.
Галька
хотіла вийняти руку з ки
шені, але не
змогла
.мінна лапа вчепилась клі
щами за кисть
і почала
крутити
І альчину руку.

/МД/Л ЛДРЕСЛ:
316050, МСП

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
БК 05289. Індекс 61107.

ка

Слова Ю. ЭНТИНА

Н. МИКОЛАЄНКО.

центру міста. В УТО з чо
ловіком скуплятись в ос
танній день місяця. Чоло
вік її, Григорій Ксснофонтович, придбав собі люль
ку і віддав здачу — три
карбованці 18 копійок —
Гальці.
— Ти їдь додому, — ка
же, — а я з копченою чор
номорською
килькою в
пивний бар піду.
Галька поклала гроші у
кишеню куртки, бо гама
нець був захований у сум
ці під торбиною з крпветками.
Ледве вскочила жіночка
в тролейбус, точніше — не
вскочила, а внесли її. Сто
їть Галька з сумкою, а її
з усіх боків
підпирають
пасажири й пасажирки. Не
може
вона навіть руку
протиснути до компостера.
Спробувала
повернутись
до вікна, та зупинилась од
разу, відчувши, шо її курт
ка почала з неї сповзати,
ось-ось станеться слмороз.лягапня, бо гудзики поси
пались, як перестиглі абри
коси з дерева. Стоїть Галь
ка і обливається потом.
Однак терпить, ні на кого
не ремствує. Раптом чує,
як чиясь рука прослизну
ла повз її руку, віддавши
.холодним струмом. Галь
ка сахнулась: хтось поліз
за грішми!
З допомогою
гострого ліктя вона від
штовхнула сусіда, то сто
яв справа, і почала обе
режно опускати руку в ки
шеню куртки.
Лап — а

тад

-Принлючення

Обсяг 0.5 прун. г<рк.

за нею ота рука — тобто
здоровенний
кремезний
чоловік, ще вищий за Гри
горія Ксенофонтовпча. file
мить і він вхопить жінку
за рукав. Але Галька вчас
но зробила ще один ривок
і побігла, перестрибуючи
через калюжі, немов по до
ріжці з бар’єрами. Сумка
з покупками гойдалась бі
ля ноги, Галька бігла, міц
но стиснувши трояка; циОсПІІЙ чоловік — за нею.

~ Чуєте, гей, чуєте, від
дайте мої гроші, — наздо
ганяв жінку театралі,нцй
шепіт. — Віддай, а.ікашкаї

«Еге, дзуськи тобі! —
думала Галька, прибавля
ючи швидкість. — І Іе на
здоженеш, бо вже захекав
ся зі своїм животом, а кри
чат и боїшся, знаєш, то
гріх чуже брати».

Ось уже
і її будинок,
ось уже й під'їзд рідний.
Галька оглянулась — біля
горіхового
дерева стояв
злодій і благально простя
гав обидві руки:
— Віддай!
Я ж їду в
гості — не маю за що гос
тинця купити. Віддай, алкашка, я тебе завтра ир:ігощу сам. Тільки віддай...
Видушив останні слова
і почав обережно наближа
тись до Гальки. Ступав
неначе, кіт перед стрибком
на мишу.
Галька ковтнула грудку
холодного повітря і вско
чила в під'їзд. На четзертий поверх вона бігла ще
швидше, ніж по рівній до
розі. Біля дверей квартири
поклала сумку
і почала
шукати
ключ. З праної
руки переклала гроші в лі
ву і раптом остовпіла — у
руці було не три
карбо
ванці, а п’ять. Новенькі
гроші з шелестом впали на
сумку...
— Дива! Невже продав
щиця помилилась, невже
дала Гриші інші гроші?
Галька швидко відкрила
квартиру, і. не роздягаю
чись, опустилась у крісло.
Принишкла і слухала, чи
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пе стоїть під дверима ци
батий злодій. Скільки во
на отак просиділа, не знає.
До тями повернув її Гри
горій Ксеиофонтович, дих
нувши в обличчя ПИВШІМ
духом. •
Галька одразу до нього:
— Ти скільки дав мені
здачі?
—• Усі. Три з копійками.
А на пиво у мене були ліві,
— бензину одному «част
инку» ВІДЛИВ 33 містом.
Галька хитає головою і
підносить кулак з п’ятір
кою до Гршшшого носа.
— Брешеш! Ти більше
взяв здачі. Ось..,
Чоловік тільки гикнув:
— Не!.. Не не ті...
Галька опустила руку в
праву
кпшешо куртки і
намацала там папірень.
Вийняла його, а то ■ - три
карбованці.
У Гальки’почали бубня
віти очі. Вона довго мов
чала, поглядаючи
то на
одну, то на іншу купюру.
Нарешті з її уст почав витікати театральний шепіт:
— Н,е я залізла в чужу
кишеню, коли мене в тро
лейбусі хотіли роздягнути.
Господи,
тепер мені не
можна виходити на вули
цю — посадять. Єіі-бо, по
садять...
М. КРОКУН.
м. Кіровоград.
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