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З живою практикою мільйонів людей,
які будують нове суспільство — без ек
сплуатації, насильства,
ллегеріальних і
духовних злиднів, — злився створений
Марксом науковий соціалізм. Радянські ‘
комуністи пишаються своєю приналеж
ністю до найзиливовішої ідейно" течії в
усій світовій цивілізації — марксизмулєнінізму.
Чим дачі йде час, тим
яснішим ста
ють смисл і масштаби життєвого подвигу
титана революційної теорії. Пояснити і
змінити світ — таке завдання-ставив пе
ред своїми ідейними і політичними од
нодумцями Карл /Ларис, який присвятив
усього себе до останку справі револю
ційного оновлення світу. Вчення Маркса
стело справжньою резолюцією у світо
гляді і одночасно освітило
шлях най
глибшим соціальним революціям.
Вірним послідовником Маркса і Ен
гельса був Ленін, який підняв марксизм
на новий, вищий ступінь. Ленін і створе
на ним партія більшовиків очолили пор
ту переможну
соціалістичну револю
цію, яка докорінно змінила соціальнополітичне обличчя планети.
Почалась
ера грандіозних звершень та історичних
завоювань робітничого класу, народних
мас.
Безмежною с любов і вдячність людей
праці всієї земної кулі до Маркса — ве
ликого
ААисли'теля
І революціонера,
еождя й учителя світового пролетаріату.
Але особливо близький і дорогий Карп
Маркс громадянам Радянської країни,
де його вчення вперше в історії втілено
в життя.
В Москві, у Великому' театрі Союзу
РСР, ЗО березня відбулось урочисте за
сідання, присвячене 165-річчю з дня на
родження і 100-річчю з дня смерті ос
новоположника
наукового комунізму,
вождя й учителя світового пролетаріату
Карна Маркса.
Бурхливими, тривалими
оплесками,
стоячи, учасники урочистого засідання
зустріли
товаришів Ю. В. Андропоза,
Г. А. Алієва, М. С. Горбачова, В. В. Гри-

А. Я. Пельше.
шина,
А. А. Громико,
М. О. Тихонова,
д. ф. Устинова, К. У.
В. І. Долгих,
Черненка,
Покомарьоал,
Б. М.
Б. В. Кузнецова,
. М. В. Зимяніна,
М. (.
К. Б. Русакова,
I. В. Капітонова,
Рижкова.
Засідання відкрив член Пслітбісро ЦК
КПРС,
перший секретар
/ЛМК КПРС
В. Б. Гришин.
З доповіддю «Вчення Маркса — ке
рівництво до дії» виступив кандидат у
члени Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК
КПРС Б. М. Пономарьов.
Генеральний висновок з усього вчен
ня Маркса, сказав доповідач, полягає в
неминучості перемоги соціалізму І ко
мунізму. Ми вправі пишатися тим, що
гєрша пеоеможна соціалістична рево
люція відбулась у нашій країні, що шлях
до соціалізму проклав людству російсь
кий пролетаріат, керований ленінською
партією. Найважливішою умовою пере
моги нашого народу в боротьбі за соці
алізм було то, що партія творчо розви
вала і вміло застосувала створену Марк
сом, Енгельсом, Леніним
революційну
науку.
За сто років після Маркса його вчен
ня збагатилось грандіозним досвідом
міжнародного робітничого і всього ре
волюційного руху. Завдяки Леніну від
крилася
ціла нова епоха
в розвитку
марксистської теорії 1 голосне — в ус
пішному втіленні її в життя. Тепер нау
ковий соціалізм включає в себе І досвід
переможних соціалістичних революцій,
насамперед, звичайно, Великого Жовт
ня, І досвід розвинутого соціалістичного
суспільства в СРСР, і досвід
побудови
соціалізму в цілому ряді країн.
Для КПРС, для всіх справжніх борціз
за інтереси робітничого класу, за сво
боду і щастя народів, підкреслив напри
кінці доповідач,
науковий
соціалізм,
марксизм-ленінізм був, є І буде надихаючим Джерелом світла й розуму, надій
ним І мудрим керівництвом до дії.

СК К НА САМОМУ почагку будівництва Липнязького цукрозаводу, так і
пиві проблема кадрів —
одна з найгострішпх. При
міром. протягом минулого
року на обласну ударну
будову
комсомольську
.-прибуло 78 робітників (се
ред них, до речі, тільки 27
комсомольців), я ЗВІЛЬНИ
ЛОСЯ 93.
Така пс.інка плинність
кадрів, яка буквально ли
хоманить генпідря.тну ор-

евлаених
Ж ишюш

квйлршрл зймкарного
мі'

1ТАРС).

СУБОТНИК Совці,

Гаряче відгукнулися па
заклик москвичів — про
вести 16 квітня Всесоюз
ний комуністичний суботпик — робітники Побузьиого нікелевого
заводу
імені 60-річчя СРСР.
У всіх комсомольських

інженерно-технічні
працівники і обслуговую
чий персонал займатимуть
сявпорядкуванням терито
організаціях підприємства рії заводу,
збиратимуть
відбулися збори, па яких металолом.
спілчани визначили обсяг
робіт па день «червоної
О. РІЗНИЧЕНИО,
суботи». Переважна біль
громадський
корес
шість молодих металургів
пондент
«Молодого
працюватиме на зеконом
комунара».
лених матеріалах. А служГолованівсьний район.

ла справді комсомольсь вряди-годи, а тому і заро- І
кою, щоб більше було тут бітки невисокі.
На парії І
юнаків і дівчат, щоб у нарікання начальник ПМК. 8
всьому — і у виробничих Е. І. Валюкае відповідає
і в громадських справах— фразоиї: •'Працювать тре- В
відчувався
молодіжний ба».
колективу. Та,
характер
Таке ст;;;і.тє:!ИЯ до КМК »
на жаль, про це поки що не тільки образливе. УДяр- В.
можна тільки мріяти. І в на комсомольська будова В
нашому КМК є дівчата, повніша
стати хорошою
котрі, якщо не виправити школою трупового внхе- т
становища, теж залиш® гь. ВЗ]ІНЯ моло‘д- j пр0 пе nf.
будову...
хто не має права забува
Мені просто
соромно ти, в тому числі (і в перпро не Геворкян, але нині Ш;’ Чергу) КЄр>ІВВНКИ...
Па деякий
час нашу
бригаду було відряджено
управлінню
механізації,
Працювали
на тому ж
май' об’єкті, але З іншим
і
ЛИГіНЯЗЬНИЙ стром — С. В. Горнійчу-„
ком. Чого ж ми навчилися
ЦУКРОВИМ ЗАВОД у нього? Як штукатурити
—--------------------промерзлі стіни.
Майстер
переконував. ::іо
це не

І
І

коли

гаиіз.'шГю — Добровслич- у нас на всю бригаду '. сьо тільки можна, а й слід ро-_
кіпську ПМК тресту «Кі- го три відра. Бранеє й ін бити.
ровоградмашважбуд», зви шого інвентаря. «Козли»,
— Мені
потрібна
пе
квадратура, —
чайно ж, негативно позна як правило, такі, що не якість, а
чається на роботі комсо- далеко й до нещасного ви заявляв він.
Чв не таким же чином,
м ольсько-мплоді ж її н х ко- падку. Що не, дрібниці?
лектнвів. Залишили торік Вже з цього можна судити, борючись за «квадратуру»/
даються оті зводили
і 60-квартиріш;і
мої подруги по як нелегко
будову
Шаповал. проценти. А якщо додати, будинок,
який нарешті,
II.
бригаді
Г. Роман. що нерідко нас залишали засолили? Його мешканні
її. Сав’як,
те, ІПО і
С. Чучумслко. В. Панку- без електропідіймача (або скаржаться и а
і система
лпч. Зовсім розпалися двз днями простоював полама світла не стає,
КМК — теслярі в-бетошін- ний, або кудись йото за опалення підводить. І ка
ків та малярів-uiтукатурів бирали), і дівчата змушені налізація по працює і віл
розчин і цього у підвалі стоїть во
(керівники Г. Точенюк і були виносити
матеріали на п’ятий по да...
Л. Світлицька).
H. ЧЕЯдК,
Таким чином, у гсііпід- верх, то складається взага
бригадир комсомопьрядній
організації, яка лі неприваблива картина.
Недавно на паш об’єкт
СЬНС-МСПОДІНіНСГС ко
повинна у всьому подава
лективу.
ти приклад субпідрядни (все той же гуртожиток,
Доброве ЛИЧКІЕСЬНИЙ
кам. на сьогодні залиши який «здає?ло» не перший
лося тільки дві комсомоль рік) перевели з Кіровоград район.
да бригаду малярів-штукасько-молодіжні бригади •
ВІД РЕДАКЦІЇ. Так
наша і розчинно-бетонного турів.'В. В. Кузіпа. Вона
вузла. І як би за таких добре озброєна засобами проблем у комсомольської
умов не старався комсо малої механізації, і ми з будови чимало (серед них
та торго
мольський штаб будови дівчатами не можемо при — І культурне
організувати дійове Соціа ховати заздрощів. Чому ж вельне обслуговування бу
дівельників). Ух неоднора
лістичне
змагання між у пас не так, як у них?
Крім очевидних переваг зово порушував «Молодий
КМК, з цього нічого не
В В. комунар», але, як свідчить
вийде. Адже бригади паші V техніці, бригада
різні
за призначенням, і Кузіна (та її інші прнко- лист Н. Челак. становите
хіба буде якась користь мандпровані) має ще одну так і не виправлено. Керів
віт того, що ми змагати суттєву перевагу над тими, ники будови, і. зокрема.
мемося не зі споріднен ім хто вважає себе старожи Добровсличківської НИК
колективом (раніше у нас лами будови. Тії довіряють нарікають на нестачу ро
роботи, я нам бітників. а стилю роботи з
був непоганий суперник—: вигіднішіі
КМК Л. Світлинької), я нерідко — другорядні: то тями, хто прибуває сюди
після когось
цеглу при за комсомольською путів
із., процентами?
Ми з подругами часто брати і підмести, то щось кою, не перебудовують.
ліквідувати Може, більше воліють за
обговорюємо проблеми бу переробити,
дови. Як хотілося б, щоб> брак Своєю ж безпосеред лишатися у центрі нього
наша обласна ударна ста- ньою роботою займаємося замкненого кода?

2 стор

-«Молодий комунар»

Учитель — професія специфічна. Вкладаючи свою
працю, знання, вміння, терпіння у справу виловашіп
школярів сьогодні, він чекає її результатів завтра.
— Працюємо на майбутнє, — цю фразу можна бу
ло не раз почути у день XII обласного зльоту моло
дих учителів.
Хорошого традицією стало на Кіровоградщяиі про
ведення тижня молодого
вчителя. На освітянській
ниві області трудиться дванадцять тисяч учителів,
понад тисяча щороку заходять до класу як учитель
вперше.
Все просто і зрозуміло було на студентській лані.
Коли ж учорашній, випускник вузу сам на сам зали
шається з проблемами
виховання, виникає безліч
запитань. І, можливо, хочеться комусь поділятись
своїм невеличким відкриттям — на щастя, ледаюіічна робота надзвичайно багата ними, — комусь — по
радитись зі своїми колишніми однокурсниками, по
сперечатись, подумати разом, послухати старших і
досвідченіших. Слушна нагода для цього — зліт мо
лодик вчителів, іцо відбувся 28 березня у Палац;
культури імені Компанійця.
Проблеми гармонійного виховання підростаючої о
покоління, єдність ідеалів, поглядів і вчинків учите
ля, активна життєва позиція його — ось питання, які
стали предметом розмови на цьогорічному зльоті.

і

У його роботі взяли участь секретар обкому Ком
партії України А. І. ПОГРЕБНЯК, заступник голови
облвиконкому Є. М. ЧАБАНЕНКО, перший секреі.тр
обкому комсомолу І. О. ШЕВЧЕНКО.

І ВЕЧІР
І У СІЛЬСЬКОМУ КЛУБІ

і в космонавта, і в лікаря,
і в письменника, у актора,
хлібороба і робітника. Чу
дова у пас професія...
Наталія Миколаївна Сорокіна, заступник директо
ра з навчально-виховної
■л
ВЕЛИКІЙ Висиі прихід
роботи І іан і азіїиської се- І
весни визначають за
редпьої школи Знам'япс«- І
особливими
прикметами.
кого району,
працює у
Якщо суботнього дня го
мінко на вулицях,
якщо
школі третій рік і теж пе І
побільшали юрби дівчат і
реконана у правильності І
хлопців
у надвечір’ї —
вибору професії
значить, весна.
— 1980 року ми з сесг- І
— Прилетіли пташки, —
рою закінчили Криворізь
мигає головою бабуся, за
кий педінститут, нриі.халн ,
бачивши біля свого двору
працювати у Знам янськнй І
гурт молоді. — Уже й бал
район. 1 ось сьогодні я І
шапок, без хусток.
— Це знову
бродити
працюю завучем, а моя сс- І
стра — директором вось-І
муть під вікнами, поки не
споночіє, — додає друга.
мнрічкн в цьому ж районі. І
— Ходімо до клубу, —
Надзвичайно радує довіра
і
аби не чути
бурчань ба
до нас, молодих, тому на- І
бусь, пропонують хлопці.
магаємось
відповісти на І
— До клубу? Вдень? А
псі самовідданою працею,
що там робити? — дизуюентузіазмом і завзяттям.
ться у гурті.
Сергій Дмитрович СторІ
чаус, випускник історію- І
ного факультету
Кірово
градського
педінституту
імені Пушкіна, другий рік
працює в Аджарській сс- |
редній школі Кіровоград-

У кожного свій учитель
V

і

4*

ЬОГОДНІ, коли перед
? країною стоїть завІдання виконання планів
одинадцятої
п'ятирічки,
для суспільства надзви
чайно важливо, щоб будів
ники комуністичного завт
ра вступали у життя чес
ними, знаючими, духовно
І багатими/ працелюбними
І людьми. Виховати ці якосВ ті повніша школа. Моло| дий учитель має усвідомI лишача
відповідальність
* справи виховання підросs гаючого покоління, любпI ти свою роботу і бути відВ даним їй до кінця. Тільки
м тоді можна чекати рєзульI татів його праці. І більfl шість молодих педагогів
Кіровоградщіши, як відfl значалось на зльоті, з nep
fl ших днів зарекомендували
В себе саме такими. Серед
В них Світлана
Борисівна
І Шило, Лариса Леонідівна
Дронь, Геїшадііі Васильо■ внч Сушко, Назло МихайІ ловим Павлрзськнн, Мико| ла Михайлович Фощій, Ва■ лентшіа Федорівна Деркач
И га багато інших.

— Я працюю перший рік
після закінчення
геогра
фічного факультету Київ
ського педагогічного інсти
туту імені
Горького. У
Світловодськ приїхала за
направленням. Школа мені сподобалася одразу, пе
дагогічний колектив зуст
рів доброзичливо.

За мною як за молодим
спеціалістом одразу . за
кріпили
наставника
вчительку середньої школи
А® 3 Марію Іванівну Черких. Тридцять років пра
цює вона в школі. Дооре
знає • Марія Іванівна і
проблеми молодого вчите
ля. Вона відвідує мої уро
ки, виховні заходи. З ра
дісно відзначає усе хоро
ше, тактовно навчає, як
позбутися недоліків. Я їй
щиро вдячна за допомогу.

Іти до школи щоранку
— для мене величезна ра
дість. І кожного разу з
вдячністю згадую своїх
шкільних учителів, свою
маму — вчительку,
які
допомогли мені вибрати
професію.
%
У кожною був учитель—
Молоді вчителі шукають
І нові
форми роботи, не
забуваючи щоразу зверга
тися до спадщини видат
них педагогів А. С. Макаренка, II. К- Крупсько",
В. .О. Сухомлииського. Не
І забувають
вчитися і в
свої?; старших колег, до
свідчених педагогів Кіровогра.іщнни, а такими на
ша область багата — 45
учителів удостоєні звання
" заслуженою
вчителя
ІУРСР, 52 — нагороджені
значком «Відмінник народ
ної освіти СРСР>. Гостя
ми зльоту були заслуже
ний учитель УРСР, дирек
тор Користівської середІньої школи імені А. Гайда
ра Іван Лрхвпович Чалапко, вчитель-методист СШ
№ ІЗ м. Кіровограда Люд
мила Трохимівна Стадна.
Вони побажали своїм мо
лодим колегам бути чуйfl ними, добрими і водночас
вимогливими,
терплячп■ ми, працювати так, щоб
І усе життя для них самих і
І для їх вихованців шкіль
ний дзвінок звучав малиІ новим дзвоном.
Учительська молодь по
ділилася враженнями від
-роботи, роздумами, про
позиціями. Ось що сказа
ла молода вчителька, орІгапізагор позакласної ро
боти СШ № 1 м. Світловодська Тетяна Михайлів
на Шевченко: -
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ського району.
;
— Десятирічка у
нас І
велика, сучасна, навчаєть- ■
ся у ній 900 учнів. Особли- й
во мені подобається, що З
тут школі допомагає у .иі- ;
хованні підлітка громад- га
сЬкість. У нас працює бать- и
ківськіш університет, про- И.
водяться виїзні засідання 1
батьківського комітету. Я ||
і вісім молодих учи гелів, .
що прийшли ДО
ШКОЛІ! Я
цього року, твердо пере- Ч
ковані у доцільності сою- З
зу батьків і вчителів. Ад- ]
же справа у вас спільна. З
Учасники зльоту прий
няли звернення до моло- 6
дих учителів
області, у В
якому закликали своїх кз- |
лег підвищити якість нав- І
чання
у загальноосвітніх В
школах, більше уваги при
діляти формуванню духов- В
мої культури учнів, готу- В
вати вихованців до сус- В
цільно корисної
праці і, Н
звичайно ж, бути для них
зразком в усьому.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

— Ну, ні. Я додому, —
озивається хлопець з маг
нітофоном в руках.
— А ввечері до клуб/
прийдеш? Принеси записи,
— гукають йому навздогін.
— Та сьогодні ж кіно, ■.—
заперечує той.*
— Ні, танці. Завтра кіно.
— Значить, зустрічаємо
ся в клубі.
Мабуть, не так важливо,
кіно чи танці
були того
суботнього вечора у сіль
ському клубі. Важливіше,
чи весело було там хлоп
цям і дівчатам, чи задово
лені вони
організацією
дозвілля.
— А нічого... Повесели
лися трохи... От якби ще
дискотека
в клубі була,
як, скажімо, у Кіровоград
ському педінституті...
— От і організуйте дис
котеку. Це ж від вас зале
жить — бути їй чи ні.
— Та ми ж тільки на ви
хідні в село приїжджаємо.
У гості, так би мовити.., '■—
вводять мене в курс спра
ви.
У понеділок раненько ці
хлопці й дівчата вже стоя
ли обіч траси. У яскравих
модних
куртках,
з іще
моднішими сумками, що
аж тріскалися від харчів.
«Голосували»,
махаючи
рукою машинам, щоб під
везли до Кіровограда.
На Криворізькому шосе
таке ж пожвавлення.
— Ви
звідки?
цікав
люся у дізчат, які щебеїали на обочині, виглядаю
чи попутну машину.
— З Дубравіно.
— Куди ж їдете?
Виявилося, хто в Кіро
воград, хто в Кривий Ріг.
Кому на роботу, кому —
на незнання.
— Тепер знову
до на
ступної п’ятниці, — зітхну
ла одна.
— Скучаєте за селом? —
питаю у них.
У відповідь ствердно ки
вають головами.
— Чому ж в селі не за
лишаєтесь?
— А що там робити?
— Невже в колгоспі не
знайшлося б вам роботи?
— Та чого там...
Зна
йшлося б, — ніяковіють
дівчата. — А після робо
ти що? У клуб? Та він біль
ше зачинений,
ніж пра
цює, Приміщення
старе,
занедбане...
розповідати
І почали
про все, що було вже мояку
ні відомо зі скарги,
до
редакції
надіслали
Світлана Жук, Сергій Бардась, Юлія Кузьменко та
інші комсомольці села.
Було
б . неправильно
стверджувати,
що тільки
добре поставлена культ
масова робота у колгоспі
і цікаво організоване доз
вілля вирішують кадрову
проблему на селі. Але що
це великою мірою сприяє
закріпленню
молоді на
селі, — безперечно.
— Це вже мені Дубраві
но, — зітхає другий секре
тар Долинського райкому
комсомолу Віктор Валантир. — Скільки
років —
одна й те ж,

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ!

Так, ще в
серпні 1 ійі
року на пленумі райкому
комсомолу, де розгляда
лося питання
організації
дозвілля сільської молоді,
йшла мова про бездіялькість культосвітніх закладів у селах Нозошевченкове і Дубравіно. Зокрещо кома, вказувалося,
мітег комсомолу вже зга
дуваного колгоспу «Зоря
комунізму» у цьому пи
танні зайняв позицію спо
глядача.
Минуло майже два ро
ки, а становище, яіс бачи
мо, не змінилося. Райком
комсомолу так і не спро
мігся подати
практичну
допомогу комітету комсо
молу колгоспу, а сам ко
так і не
мітет всерйо?
питанням
орзайнявся
культмасозої
ганізації
цьому
селі,
роботи у
завідує іти
бо ж ге, що
доручили Зеї
клубом тут
ланковій
сумісництвом
Грицькоз’ян,
Катерині
справи не вирішило.
Приймає рішення про
поліпшення, культмасової
роботи на селі і Новомиргородський райком ком
сомолу. Окремим пунктом
планує заходи, які мали б
налагодити дозвілля моло
ді в селі Зеленому. Але
все це так і залишається
нездійсненим. А до редак
ції другий рік надходять
скарги від молоді Зелено
го. '
На жаль, у нашій пошті
ще є листи, в ячих читачі
скаржаться на одноманіт
які прозоність заходів,
дяться в клубі, формалізм,
який допускається в орга
нізації гурткової роботи.
Такі сигнали надійшли від
молодих
трудівників сіл
Шишкіного
Компанійсь
кого, Високого Каменя Новоукраїнського,
Улянівки
Олександрійського райо
нів.
Щороку в області про
ходять місячники по під
готовці культосвітніх зак
ладів до роботи в холод
ну пору року. Сільські Ра
ди, правління
колгоспів,
комітети комсомолу по
винні сприяти культосвіт
нім працівником у, прове
денні високоякісного ре
монту приміщень,, у вирі
шенні усіх організаційних
питань, здійснювати конт
роль. Однак факти свід
чать, що
в більшості ви
падків комітети комсомо
лу самоусуваються від цієї
важливої справи.
Тоді й
доводиться розводити ру
ками,
коли
надходять
скарги про те, що в тому
чи іншому клубі холодно,
тече дах, несправне освіт
лення чи протипожежний
інвен гар.
Саме через такі недолі
ки, допущені під час під
готовки до зими, другий
місяць не працює буди
нок культури в селі Липняжці
Добровеличківського району.. А тут же
споруджується 11-й цук
розавод — ударна комсо
мольська будова. Не раз
молодь села зверталася
за допомогою до райкому
комсомолу. Зневірившись
у його запевненнях допо
могти, пише скарги у рздакцію.
В
організації клубної
роботи на селі
чимало
проблем. І не всі їх мо
жуть вирішити
комітети
комсомолу.
Правильно
роблять там, де налагод
жують тісні зв’язки з сіль
радами і районними від
ділами культури, творчи
ми колективами міст.
У цьому плані пезний
досвід має Маловискізський райком
комсомолу.
Другий
секретар Павло
Малий — член художньої
районної
ради. Він бере
активну участь у всіх за
ходах, які проводить рай-

ВІДДІЛ, Культури, ҐІрсіЦІзЧчки культури допомагають
йому у вирішенні складних
питань. Довгийі
час на
працював
і
клуб
у селі
Мар'янізці. То не могли
знайти
завідуючого, то
інструментів чи костюмів
не було, -то талантів не виТоді
райком .
явилося...
комсомолу запропонував
секретарю КОМІТету КО VIсомолу місцевого колгос
пу Сергію Самосьонку са
мому очолити культосвіт
ню роботу. Районний від
діл культури,
правління
колгоспу підтримали про
позицію райкому.
доСергій виправдав
вір я. За короткий час за
недбаний заклад культури
він перетворив
у центр
спілкування юнаків і дізчат.
Детальний аналіз робо
ти у клубах сіл Хмельозого і Якймівки, який райком
провіз разом з райвідді
лом культури, допоміг ак
тивізувати гурткозу робо
ту у цих закладах культу
ри, вивчити інтереси і за
пити молодих трудівників
сіл.
Ці успіхи, очевидно, й
заколисали маловисківціз.
Торік у селі Злинці поча
лася реорганізація місце
вих господарств. Питання
дозвілля
молоді
якесь
стало другорядною спра
вою керівників і комітету
комсомолу реорганізова
ного колгоспу «Рассвегь
Все менше молоді ходило
вечорами до колгоспного
клубу. На нудьгу скаржи
лися
комсомольському
секретареві Віктору Нова
ку.
Виконуючий
обов'язки
завідуючого культосвітнім
закладом Л. І. Попов не
мав ні спеціальної освіти,
ні організаторських здіб
ностей. Але
пам'ятаючи
вечори
відпочинку, які
влаштовували вони, комсо
мольці 50-х, Л. І. Попов
щодня відкривав
клуб і
пропонував хлопцям і дів
чатам самим організувати
своє дозвілля. Ті ж не по
спішали... Райком і комітет
комсомолу
колгоспу,
теж не поспішали робити
висновки. Так народилася
ще одна скарга...
«Не вистачає кваліфіко
ваних культосвітніх
кад
рів», — як щитом прикри
ваються цим
виправдан
ням у багатьох райкоми.
Але якщо
поцікавитися,
як
займаються
райком
ЛКСМУ вихованням таких
кадрів на місцях, то, вияв
ляється, що комсомольсь
кі путівки на
навчання в
Олександрійське культос
вітнє училище
вручають
людям випадковим, Зв'я
зок з вихованцями учйпища комітети комсомолу на
підтримують.
; •
Настаа час,
по-мо$му,
всерйоз порушити питанні
про «гостей», котрі зліта
ються у села на вихідні і
сільський
дивляться на
на місце
клуб тільки як
розваг, породжують серед
своїх сільських ровесників
споживацький підхід до Д>"
яльності закладів культу
ри:
мовляв(
у клубі нас
ри; мовляв,
повинен хтйсь
веселити,
самі ми й пальцем не во
рухнемо.
У сільських трудівникіе
не такий уже й широкий
відпочинкувибір форм
роботи чає
Вільний від
вони здебільшого прово
дять1 у клубі. І щоб це
були гірЬсто
змарнова
ні, без користі убиті годи
ни, повинні
турбувати:«
не тільки культосвітні пра
цівники, керівники госпо
дарств, комітети комсомо
лу, а й самі юнаки і Д'3'
чата.

Н. ЧЕРНЕНКО,
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«Молодий комунар»

ОСЕНИ минулого ро
ку, під'їжджаючи до
В
Червоно -Нерубаївського

ІІЛЬКІІ-ІЮ tlplli pit.

її ине сонечко, у балках,
лісах і.перелісках з'явля
ються ніжні рожеві кро
кіс»; сніп проліски, буз
ковий та білки ряст; піз
ніше — фіалки, конвалії,
сон-трава,
горицвіт....
Добре розвішена меремса '
залізниці та автошляхів
дає
можливість легко
дістатися у наїшіддаленіші куточки області. Отож
з настанням тепла всі на
магаються
виїхати на
природу. Звідти, як пра
вило, кожен прихоплює
з собою букетик найкрасіінііііих квітів. Ліс, бува,
на початку тижня має
щігляд ніби після якогось
іашестя. Шматки папе
ру, поліетиленові мішки,
недопалки, бляшані бан
ки З-ПІД пОПССрВІВ, бііге

скло... А наступною ви
хідного
відпочиваю іі
знову поспішають за да
рами природи. Вона, мови яв, щедра. 11а наіх вистічить. іа чц так це?
Багато рослин вирос
тають лише
з насіння.
Зірвавши квітку, люди не
дають можливості їй за
лишити після себе плоди. .
До того ж, покалічивши
рослину, ми послаблюємо
її позиції у боротьбі З ІН
ШИМИ
представниками
флори, що ростуть поруч.
Адже
виживають зав
жди найснльніші, що не
означає найкорисніші і
найкращі.

Мій десятирічний сни
уже бачив, як цвіте вели
чезна південноамерикан
ська лілея,
двометрове
листя якої навіть здатне
у і римувати людину, але

я ніяк не можу показати
йому пашу співвітчизни
цю — чарівну квітку ла
таття. Хоча ще кілька
років тому
їх було на
водоймах снла-силенна.

А такі квіти, як гори
цвіт, сон-трава, що ма
ють лікувальні властиво
сті, терплять від безмір
ного зоирання ще більше.
Особливо
недопустимо,
щоб дикоростучі рослиН.1
— наші спільні скарби,
продавалися приватними
особами
на ринку або
вулиці.
Охорона природи ви
магає великої роз’ясню
вальної роботи серед на
селення, вдумливого ви
ховання,
починаючи з
дитячих садків. На преюликнй жаль,, жодного
разу не доводилося чути,
щои хтось із екскурсово
дів Кіровоградського бю
ро подорожей під час ек’сі.урсій
.... " -----------у своїх
розповідях хоч трошки зупиняв.
С( на питаннях охорони
Природи
Турботу про дикорос.
тучі декоративні
та лікарські рослини повинні
взяти на себе
учні за
гальноосвітніх шкіл. Уже
видрукувано
немало
книг по вирощуванню та
розповсюдженню дико
ростучих трав, люди на
вчилися плекати
ліси
там, де їхцпколи не бу
ло. Ця .робота допомаї.іс
проникнути у світ приро
ди, пізнавати її закони і,
найголовніше, вчить бе
регти і
примножувати
багатства країни.

м. ножнов.

■

«Шурпа
побраконьереьки»
Під таким заголовком
у нашій газеті за 10 лю
того ц. р. було надруко
вано критичну
замітау
про те, що голова Андрусіг.сьного
мисливського
колективу Світловодсьно-

го району В. П. Матченчо
влаштував полювання на
косуль. Голова Світловодсі.кої
районної
ради
УТМР І. П. Таран повідо
мив, що
згаданий факт
мав місце.
Учасників
браконьєр
ського
полювання -20
січня 1983 року, позбав
лено права на полювання
строком на один рік. Крім
того, на них накладено
штраф і стягнено
200
карбованців — на стіль
ки було завдано збитків
мисливському господар
ству.
Факт
браконьєрства
обговорювався у
всіх
мисливсьних колективах
району. Єгерському скла
ду та
громадським ін-

мисливського господар
ства, я побачив таку кар
тину: старший єгер гос
подарства Іван Пилипо
вич Фуженко збирав по
чатий кукурудзи, що при
значалася для підгодівлі
диких звірів, а слідом за
ним, ніби допомагаючи

ходило плямисте оленят
ко.
Господар залишиз ро
боту і підійшов до нас,
А Фрося (так назвали ма
леньку олениху) вийшла
з кукурудзи і віддаля
поглядала на нас, ніби
прислухаючись до роз
мови.
— Це те саме оленя?
— поцікавився я.
— Та саме, — відповів
Іван Пилипович.
Це було в травні 1952
року. В управління лісо
заготівель та
лісового
господарства звернувся
водій автобуса (на жаль,
прізвища свого він не на
звав) і повідомив, що з
Лелеківці підібрав на до
розі
новонароджене
оленя. Приніс додому.
Хотів було нагодувати,
але воно
відмовлялося
не тільки від їжі, а й від
води. Що робити — не
знає.
З дозволу керівників
обласної ради УТМР оси
ротіле маля привезли в
господарство І. П. Фуженка. Єгер • два місяці
годував його молоком,
дбс-ЙЛИВО доглядав. Піз
ніше малюк приходив з
лісу пити воду з посуду,
з якого раніше пив мо
локо. Поступово твари
на так прив'язалася до
людей, а
особливо до
Івана
Пилиповича, що
годі було й думати про
те, що вона піде далеко
від двору. Коли єгер, ви
конуючи свої обов'язки,
об'їжджає господарство,
обов’язково за підводою
біжить оленя. Воно на
віть знає «Жигулі» свого
рятівника. І перш
ніж
поїхати куди-небудь, Іва
ну Пилиповичу доводи
ться робити
кілька кіл
по лісу, щоб втікти від
«переслідувача».
Людина прийшла на
допомогу тварині, Вони
подружилися. На перший
погляд, ніби й нема ні
чого незвичайного в цьо
му. Але вдумайтеся глиб
ше у цей
факт:
дика,
вільнолюбна
тварина
прив’язалася до людини,
певною мірою одомаш
нилася. Суперечить це
законам природи? Безпе
речно.
спенторам вказано на не
обхідність
посилення
контролю
за дотриманним правил охорони при
родних багатств країни.

«Чи винен
автомобіль?»
Тану назву мала заміт
ка інспектора по охороні
природи М. Гамова про
поганий
контроль авторемонтників за тим, щоб
двигуни автомобілів, кот
рі виходять з ремонту,да
вали
якомога менший
процент окису вуглецю у
вихлопних газах.

Осмислине насильство
було вчинено ЛЮДИНОЮ
над твариною ще рані
ше. Як правило, плямис
ті олені належать до тих
тварин, які в літню пору
(та ще й з потомством)
ніколи не з'являються на
дорогах. Це можуть ро
бити лосі, косулі, але не
плямисті олені. Вони зав
жди перебувають у за

росгях. Отже, малюка в
село Лелеківку привела
не мати. Хтось задля вті
хи прихопив його з лісу,
а потім випустив. А тому
тварина мусила розвива
тися зовсім по-іншому,
ніж її родичі, котрі жи
вуть у лісі.
Плямистих оленів у не
шій області
можна зустріти лише у ЧервоноНерубаї-зському мислив
ському угідді. Нині їх на
лічується до п’ятдесяти
голів. Через два-три мі
сяці у лісі цього госпо
дарства з’являться яскра
во-оранжеві
малюки.
Самки
опікатимуть їх
довгий час.
І даремно
деякі жителі, що воядигоди виїздять на лрироду, думають, що кожне
побачене в лісі звірятко
— обов’язково сирітка,
нещасне. Поспішають за
бирати його до міста нз
втіху своїм дітям, купу
ють гумові соски і нама
гаються вигодувати лісо
вого гостя молоком. У
більшості випадків звірі
гинуть у неволі, а якщо і
виживають, то
стають
ручними, слаборозвиненими, від таких навіть
зоопарки відмовляються.
Таким «любителям» при
роди важко збагнути, що
еони займаються крадіж
кою звірів і що ці дії ка
раються законом. Невже
вони не підозрюють, що
десь у хащах затаїлася
тремтяча олениха-мати,
що її очі повні сліз і від
чаю. Якби
вона могла
розмовляти, то крикнула
б цьому
горе-туристу:
«Не руш! Це моє дитя. Я
дозволила йому попусту
вати на сонячній галявині».
такий: не
Закон лісу
твоє — не зачіпай! При
із мешканцем
зустрічі
лісу кілька хвилин поди
Дигя
вився і йди геть.
Дитя
знайде
природи саме
свою матір.
Ми нині дуже сіурбовані подальшою ДОЛОЮ
згадуваної оленихи. Вона
дуже довірлива і може
стати легкою здобиччю
браконьєра.

3 СТОРо

НАРОДНО!
ОСВІТИ
Позавчора в Будинку
політосвіти Кіровоград
ського обкому партії від
булась обласна ііаукоиоррактична
конференція
пропагандистів шкіл нау
кового
комунізму для
працівників народної осеіти. її організували від
діли пропаганди і агіта
ції, науки і навчальних
закладів обкому Компар
тії України, відділ народ
ної освіти облвиконкому
та
обласний інститут
удосконалення вчителів.
З доповіддю «Шляхи
подальшого удосконален
ня
Маркс исгсько-ленінської освіти педагогічних
кадрів у світлі
рішень
XXVI з’їзду КПРС» ви
ступив секретар обкому
партії
А. І. ГІОГРЕБНЯК.
В обговоренні допоаіді взяли участь доценг
Кіровоградського псдіпституту, кандидат
фІіІОсофських наук Г. я. МАКОГО її, другий секретар
Ленінського
райкому
Компартії України Т. 1.
ВАЛЬКОВА, голова ме
тодичної ради
з марк
систсько-ленінської осві
ти педагогічних
кадрів,
зь Бідуючий Гайворонським райвно, заслужений
вчитель УРСР
І. Л.
МУДРИЙ, секретар партСфгаиізації
Знам’янської СШ №2 Л. В. 1 АНУСЯК,
керівник
секції
пропагандистів шкіл на
укового комунізму, заві
дуючий
ОлександрізСькпм районним відділом
освіти М. В.
народної
пропагандист
ОРЛИК,
опорної школи наукового
комунізму, вчитель Олек
сандрійської
СНІ № і
С. М. КОВАЛЕНКО, за
відуючий обласним від
ділом
народної освіїи
Б. II. ХИЖНЯК та інші.
З даного питання кон
ференція виробила реко
мендації.

ЧЕРЕЗ 10 ЛІТ
Щороку наприкінці бе
резня в Кіровоградсько
му педінституті
імені
О. С. Пушкіна збирають
ся випускники різних по
колінь. На музично-педа
гогічному факультеті ни
ні така зустріч була осо
бливою — минає десять
літ з тих пір, як студен
ти першого випуску ог-

М. РАК,
інженер - мисливст
вознавець.

головний
інженер
Олександрійського авто
ремонтного заводу В. Н.
'Контор повідомив редак
цію. що критика справед
лива і своєчасна. Для ви
правлення становища ке
рівництво заводу зверну
лося
у республіканське
виробниче
об’єднання
«Авторемонт» і на
під
приємство, що виготов
ляє прилади контролю, з
гроханням допомогти їх
придбати.
У першому
кварталі
1983 року на заводі всту
пить до ладу нова випро
бувальна станція по об
катці двигунів, із введен
ням яної вміст окису вуг
лецю у вихлопних газах
буде в межах норми.

римали дипломи і поїха
ли працювати в різні ку
точки країни, і ось в ак
товому залі факультету
ці молоді люди розпові
дають про своє
життя»
роботу. Оди« з них пра
цюють у сільських, місь
ких загальноосвітніх та.
ділячих музичних шко
лах, інші очолили колек
тиви художньої самоді
яльності, стали дипло
мантами республікансь
ких і всесоюзних фести
валів народної творчосіі, акторами.
Значні зміни відбулись
за десять літ на факуль'іеті. Зміцніла навчальноматеріальна база, зі сту
дентами працюють 60 ви
сококваліфікованих
ви
кладачів та концертмей
ТИХ, ХТО
стерів. Серед
вчив студентів
першого
випуску, Б. В. Притула
та І. С. Дідич, котрі не
давно захистили канди
датські дисертації.

Для учасників зустрі
чі було дамо великий
концерт. Свою майстер
ність демонстрували ка
мерний хор, оркестр на
родних інструментів, на
вчальний хор факультету,
вокально- інструменталь
ний ансамбль «Степівчлика», наставник майбутніх
хормейстерів
викладач
інституту В. І. Воловекко, випускники та студен
ти факультету.
Перший куратор пер
шого випуску-кандидат
педагогічних наук Г. С,
Дідич, підсумовуючи роз
мову з учасниками зу
стрічі, сказала
своїм
колишнім
вихованцям:
«Будете добрими — за
ли пійтесь завжди моло
дими...»

ПАМ’ЯТІ
«СПАРТАИА»
Майже
тиждень
у
Світловодську
тривав
градиційний турнір з мі
ні-футболу на приз па«
м’яті підпільної
комсо
мольської
організації
«Спартак», яка діяла а
роки Великої Вітчизня
ної війни в селі Красноі ірці Голованівського ра
йону. В -ньому
беруть
участь кращі
команди
дитячо-підліткових клу
бів, що створені за міс
цем проживання, з Кіро
вограда, Світловодська,
сусідніх областей і дні
команди з Грузії. Крім
спортивних змагань, юні
футболісти взяли участь
по місту,
в екскурсіях
побувати на гідроелек
тростанції, ознайомились
із роботою дитячої мор
ської флотилії, де, зокре
ма, відвідали музейну
кімнату на флагмані «Ге
рої «Спартака».
Вчора
відбулися фі
нальні поєдинки. За пер
ше місце боролись київ
ський «Факел» та юний
«Геолог»
(місто Бунісі
Грузинської
РСР), за
трете — дві кіровоград
ські команди — «Зіроч
ка» і «Космос».

ФУТБОЛ

«Прикарпаття»—«Зірка»—1:1
Як і в Чернівцях футбо
лісти «Зірки» на цей раз
знов|’ вибрали єдиний нралильний варіант, що веде
до перемоги. — наступаль
ність. Хоч гравці «Прикар
паття» на початку гри по
вели в рахунку і намагаглпея закріпити свій успіх,
але бійцівський настрій
«Зірки» помітно зростай.
Володимир Днмов.
Олек
сандр Алексєєв, Михайло
Калита. Сергій
Мурадян,
інші кіровоградські футбо-

лісти влаштовували одну
за одною прострільні атаки
через захисні лінії івано
франківців. За 25 хвилин,
до кінця матчу точно б’є
по ворогах «Прикарпаттям
Олександр
Алексеев —
гол! Надалі як не намага
лися місцеві спортсмени
«вирвати» перемогу, та їм
не вдалося згуртувати вда
ло контргру.
Сьогодні наші земляки
з\ стрічаються з ужгород
ським «Закарпаттям».

«Молодий комунар»

4 стор

3*8 березня 1983 року-------- .
голову... цибулини. «Люд
ську!» — заволав Юпітер,

32 БЕРЕЗНЯ,
АБО ЧОМУ МИ ВІДЗНАЧАЄМО
1 КВІТНЯ
Чому ми
відзначаємо
перше квітня са,ле першо
го квітня, а не в якийсь ін
ший день? Зрозуміло, чо
му не відзначають персте
квітня першого
січня —
цей день зайнятий Новим
роком, і якби їх відзнача
ти разом, зникло б одне
хороше свято. Але ж є ще
першого лютого,
перше
березня ющо. Чого ж са
ме перше
квітня стало
традиційним днем веселих
розиграшів мало не в усіх
країнах світу?

...БО 1 КВІТНЯ —

ЛИШ ЗАВТРА
Це було одразу після минулого випуску «Вітряка».
Мірошник Омелько скликав на раду
гумористів і
сказав:
— Наступне засідання, тобто
прийомний день у
мливі відбудеться...
;
— Першого квітня! — гримнули гумористи хором,
аж борошно здійнялось під стелю.
<— Протестую, категорично протестую! — пробив
ся голос когось із гумористів:
—- Адже ми запросимо до себе у юсті адміністра
тора клубу «12 стільців» із «Літературки» Ратміра
Тумановського пояснити, шо не за свято — 1 квітня,
— і якщо він навідається в Кіровоград 1 квітня, то
в це ніхто не повірить.
— Як і в те, що дебютанти Іван Момот і Аркадій
Тондііі ще не маститі, — висловили спільну думку
Олег Сеїн і Дмитро Безуглов.
Ось саме тому, дорс-гі читачі, ми запускаємо на
шого «Вітряка» не як завжди, І квітня, а днем рані
ше. Вірте, усе, що занесли до «Вітряка» гумористи,—
щира правда!

Але істинною (а точні
ше, міфологічною) першо
причиною
першоквітне
вих обманів
був
Нума
Помлілій, який правив Ри
мом після Ромула — за
сновника міста. Ось леген
да, розказана
Овідіс.м у
його «Метаморфозе/».

тер, і Нума Помлілій тієї
ж миті умертвив рибу.
Така-от історія.

Юпітер переконався, що
з кмітливим
Нумою, як
кажуть, каші не звариш,
та й сам бог нібито втра
чає авторитет. Ошуканий

громовержець зробив хо
рошу міну при поганій грі
і прийняв жертви, а нато
мість розкрив винахідли

вому правителеві секрет
приборкання
громів
і
блискавок.

Слід сказати, що якась
основа у цієї легенди є.
Археологи встановили, що
саме під час
правління
Нуми Псмпілія Рим спітка
ло щось на зразок вели
чезної повені. Ця легенда

послужила для
рим іян
Якось у квітні гримнула підставою відзначати кві
'рс-за
з жахг.иеими зли тень веселими розиграшаобманами.
вами, .які протягом бага ми, жартами,
тьох днів буквально зно Ну, а вже далі цю тради
сили все з лиця землі. цію під натиском римської
Римляни були заклопотані культури разом із бїгатьі
пригнічені.
Відчувши ма іншими елементами за
свою «відповідальність пе
ред народом», Нума Пом позичили інші народи. При
лілій заманив бога Юні то Гіетрі Великому вона пере
ра на землю, щоб вивіда кочувала і в Росію.
Якщо взяти роки прав
ти, як відвернути «громи
й блискавки», від змуче ління Нуми Помпілія 715 —
ного міста. Юпітер схоче 672 до н. е., то виходить,
пішов назустріч,
але, за що першоквітнева тради
звичаєм тодішніх «темних ція налічує принаймні 2650
і нерозвинутих» богів, по років.
ставив вимогу
принести
Р. ТУМАНОВСЬКИЙ,
жертву. «Розсічи голову!»
лауреат міжнародних
— звелів Юпітер, і Нума
конкурсів гумористів.
Помлілій слухняно розсік

Справжня першоквітне
ва батьківщина — древній
Рим, звідки й запозичили
цей звичай інші народи.
Назва «квітень»
утво
рилася від
латинського
слова
«відкривати».
І
справді — цього
місяця
вся природа ніби розкри
вається: бубнявіють брунь
ки, розпускаються
квіти,
звірі й комахи
прокида
ються
після
зимової

ГУМОРЕСОК Б

лч ЛРШІ

зі своєї голови. «Я вима
гаю живої душі!» — крик
нув, виходячи з себе, Юпі

сплячки, птахи прилітають
із теплих країв. Словом,
усі ми добре уявляємо,
що відбувається у квітні.
Очевидно, ці зміни і етапи
приводом для виникнення
в древньому Римі веселих
обманів, котрі
спочатку
практикувалися не тільки
першого квітня, а й увесь
місяць. Римляни влаштову
вали численні веселі свята,
а символом цього місяця
був танцюрист, обвішаний
комічними атрибутами.

Багато народів претен
дують на те, щоб першо
квітневе свято вважалося
їх винаходом. Серед го
ловних
претендентів —
французи, німці і англій
ці. Але
претензії необ
грунтовані, тому що ці на
роди єедуть історію пер
шоквітневих витівок із се
редньовіччя, а до того ча
су день першого КВІТНЯ в
його нинішньому жартізяиеому тлумаченні
вже
мав двотисячслітню істо
рію.

З МІШКА І

на що Нума Помлілій до
гідливо запитав:
«Чи не
бажаєш ти волосся людсь
кого?» — і зрізав пасмо

Отримав з редакції лис
та. Розпечатав конверта,
читаю і очам своїм не ві
рю. Бо: «Вашу гумореску
схвалено до друку».
Звідтоді її почалося: що
дня газету в кіоску купую,
шукаю свою творчість.’У
перші дні знайомим хва
лився, між
іншим: «До
речі, пообіцяли гумореску
надрукувати...» А через мі
сяць перестав. Набридло.
Чорним же по білому напи
сано: «Вашу гумореску..»
11с стримайся, подався
у місто. Зайшов до редак
тора.
— Як там моя гуморес
ка? — зашпую обережно
і мну листа в руках.
— Яка гумореска? —
звів па мене серйозні оті.
А я йому й листа. Про
в читав,
ще раз глянув на
мене серйозно.
— Як ті дум зете, в ре
дакції такі ж лю ні
як і
'ВСІ?
— Такі. — бі тповід’ї’о.
І вже й не радий, то за
і
йшов.
—- А мають вони право
жартувати?
— Мають.
—• шепчуть
мої губи, а сам не розумію
чому він таке каже.
— А ще гуморист!.. —
окуляри дивляться веселі
ше.
Тільки мені з чого нітро
хи не смішно — на лис і і
моєму дата: 1 квітня.

ЖОРНА“

ФОРМУЛА ПРЕМІЇ
1.
Якось сусід
мене:

запитав

— Як думаєш, кому ви
гідно, щоб у виробничо
му колективі чи в якійсь
там установі
була
на
низькому рівні дисциплі
на?

Міркував
я над цим
довгенько, але так і не
зрозумів цього запитан
ня. Не може бути, щоб
V нас комусь це на оуку
було. А сусід
розкоиз
секрет:
— Звідтоді, як у кон
торах,
усяких
філіях,
об’єднаннях, взялися за
прогульників, любителів
у робочий час погуляти,
чи в кіно сходити втрати
ли спокій директори кі

ГА&РОВСБКІ

ровоградських кінотеат
рів — на денних кіносе
ансах стало значне мен
ше глядачів. Одні коман
дировочні і пенсіонери
тепер там. Отже, не ви
конують планів, не одєря'уюгь премії.

— То є ж, мабуть, ви
хідні, — міркую я вголос.
— Треба краще пропагу
вати, рекламувати кіно
фільми на великих заво
дах, на будовах. І тоді
люди ходитимуть у кіно
театри не лише у вихідні
дні і ввечері. Тобі, ска
жімо, на роботу в другу
зміну, то чимчикуй у кі
но до обіду.

Але ні,
нотеатрів
ший, вихід
Тепер на

'

ТЮК

Габровець приїхав у Софію з величез
ним тюком і сів у трамвай.
— За ваш кбиточ три стотинки, а за
багаж — шість. — повідомив йому коидунтор.
Тоді габросець розв'язав тюк і сказав:
— Вилазь. Пенчо! Тюком ти дорожче
ноштуєш!
ТРАМВАЙ БЕЗ КОНДУКТОРА
У одного габровця запитали, чому він

РЕШЕТО
А Гумор — найкра
щий відпочинок у робо
чий час.
А Гуморист високого
ріння: сміється ситячи
на чужій шиї.
А «Я придбав почут
тя іноземного гумору»,—

батьків копійки на моро
зиво і кремові трубочки,
але йдуть не в кондитер' сі.кий магазин — прожо
гом біжать у кінотеатр.

ІЇ
І
Е

I

І
£

А там тьоті продають їм
квитки на кіносеанси для
дорослих по 50—70 ко
пійок: Без будь-яких пе
решкод хлопчики і ЛІВ
чатка
проходять через
контрольні двері і сідають поряд ІЗ р^весниками своїх татусів і матусь
у зелі. І от уже кінотеатри план виконують.

працівники кі
Є
повідомлення,
придумали ін
що першого квітня в кіз положення.
афішах слова * н.отеатрах роботу доко

УСМІШКИ!

рінно змінять,
— гово
рить мені
сусід. — На
афішах
писатимуть:
«Усім жителям і гостям
міста допенсійного віку в
цё кіно ходити зась!». То
всі здивуються: що воно
за фільм? Потечуть ріки
«ерг до кінотеатру...

«Дітям до
16 років за
боронено» пишуть вдві
чі більшими і найяскраиіI шими гуашами.
Хлоп
чаки,
прочитавши таке,
одразу
роблять висно
вок: там показуватимуть
далеко не дитячу коме
дію. Тому випрошують у

1
І

_

2.
Навчилися
заробляти
премії і перукарі облас
ного центру. Наприклад,
у чоловічому салоні ми
з товаришем
вирішили
провести
експеримент:
чи однаково
заплатимо
за стрижку одного зраз
ка?
Дівчина-майстриня
довершила, мою «поль
ку»,
швидко
вийняла
< грушу» 3 пляшечки
з
квітковим одеколоном і
приладнала її до флако
на з дорогими духами.
А мене від
їх аромату
поморочить. То ж я зу
пинив дівчину:

— Мене, будь ласка,
квітковим...
Майстриня невдовслено хмикнула.
А мій товариш,
який
узагалі ніколи не кори
стується духами і одечогеном (крім 2<рему після
гоління), не встиг попе
редити свою майстриню,

і вона таки
вмила його
ароматами, за- які това
риш заплатив 87 копійок,
я ж — тільки 46.
Я, звичайно, не проти
•••его, щоб перукарі ви
конували план. Хай зроб
лять гарну зачіску, хай
постараються, щоб
до

них ставала
черга. Але
хочеться
від перукаря
почути й таке:
«Вас з
одеколоном чи без? Бас
фіалковим чи заморсь
кими духами?». Бо в кож
ного свої уподобання.

«В
Вже ось рік минув,
як зовсім
Залишив роботу
Зачитайло Никодим.
До сьомого поту
Став по селах і містах
Никодим гасати',
їздив навіть за Урал —
Книги купувати.
Габаритні шафи в хаті
Заставив томами.
■Ще й на шафах вишикував
Рівними рядами.
Раз якось до Никодима
Друзі завітали
11 аж за голову взялися,
її дихать перестали.
— Де ти. друже, береш
час,
Щоб стільки читати?
а Хіба можна так безбожно
Романи ковтати?! .
Нпксдим, зітхнув,
' скривився:
— Щоб книжки читати?..
В мене часу но ппетача,
Щоб їх купувати.
І МОМОТ.
с. Губівка
Компвніївський район.

ААельник ОМЕЛЬКО.

Bl

ПЕРСПЕКТИВИ
Габровцю запропонували роботу. Він
ЗЛпитг.в. скільки йому плати гиглуть.
— Спочатку сімдесят левів, потім сто.
— Добре, — сказав в:к, — я обов язново прийду потім.

(Софія-прєсс — АПН{.
А На прем’єрі кіноко
медії пролунав сміх —
глядачеві снилося щось
веселе.
А Новоселу було не
до жартів — його квар
тира була схожа на кім
нату сміху.
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на кожній трамвайній зупинці виходить
і знову сідас.
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— Щоб сказати контролерові. «Я щоино сів». — відповів він.

хвалився любитель ім
портних речей.
А Якщо на
твоєму
шляху став сатирик, зна
чить, жарти погані.
А Вийшов у' люди —
•■срез вікно сатири.
А. Перетворимо ’ ліобовні трикутники на ку
точки гумору!
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