П'ЯТИРІЧКА І МИ:
РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

ЗАВТРА ПРИЙДЕ
ЗМІНА
Після публікації у «Молодому комунарі» (24 січня
ц. р.) виступу фрезерувальника кіровоградського заводу
«Гідроснла» І. Машнягуцн «За честь заводської марки»
до редакції почали надходити листи з різних організацій
та трудових колективів області. Автори діляться думка
ми з приводу проблем, згаданих у статті, міркують над
їх розв’язанням у своїх виробничих підрозділах.
Сьогодні друкуємо матеріа.,ч з пошти останніх днів.
Хто завтра займе місце за
станком-автоматом, біля ко
вальського молота, хто бу
де інженером, який буде
примножувати славу робіт
ничого класу? Сьогодні вони
ще сидять за партами, вчать
алгебру та історію, захоп
люються героями Г. Уеллса,
віддаються дозвіллю. Вони
молоді
та щасливі, про
Завтрашній день замислю
ються не так уже й часто. А
Завтра?
Реформа
загальноосвіт
ньої школи, як відомо, ста
вить перед нами, комсо
мольцями - виробничниками,
величні завдання. Це ж ми
повинні надати допомогу у
формуванні життєвих погля
дів сьогоднішніх школярів.
Однак як саме організувати
цю допомогу? Щоб було і
пізнавально, і цікаво, і не
нав’язливо? Здається, ми
знайшли непоганий варіант.
На спільному засіданні
комітету комсомолу тепловозоремонтного заводу та
підшефної середньої шко
ли № 5 виникла пропозиція
створити на базі підприєм
ства клуб «Старшокласник».
До нього увійшли учні 9—
10 класів, а також кращі /го
лоді виробничники спілчани
Михайло Рябоволик, Дмит
ро
Думанський, Валерій
Кліпченко та інші.
Постало нове
питання:
чим же зацікавити юнаків?
. Провели анкетування, яке
викликало чимало питань,
їм, шкодярам, було цікаво
дізнатися: як живе наша
країна, як орієнтуватися у
питаннях /ліжнародних від
носин. Як працює і які має

ВАХТА ПАМ'ЯТІ
БОБРИНЕЦЬ. 26 березня
1944 року група моряківдесантників під команду
ванням старшого лейте
нанта К. Ольшанського ви
садилась в Миколаївсько
му порту. Дві доби вона
відбивала атаки ворога,
утримуючи
захоплений
плацдарм. Лише 12 десант
ників з 68 залишились жи
вими. Загинув тоді і стар
шина 2-ї статті І. Індик —
уродженець села. Витязівки, який був удостоєний
звання Героя Радянського
Союзу. А його односе
лець, комсомолець 20-х

перспективи наш завод, а
також питання, пов'язані із
культурним дозвіллям, то
що. їх було багато, і на всі
без перебільшення відпові
ли заводські та районні
спеціалісти.
Основне завдання клу
бу — зробити кращим озна
йомлення школярів із спе
цифікою заводського ви
робництво, щоб по закін
ченні школи ті, кому вона
припаде до душі, прийшли
у цехи працювати.
Напередодні першого за
сідання клубу була органі
зована екскурсія. Старшо
класникам розповідали про
славні сторінки історії за
водської комсомолі? (у нас
на заводі першим в районі
був створений комсомоль
ський осередок), знайомили
з виробництвом.
Перше засідання виявило
ся цікавим і пізнавальним—
такою була загальна думка
його учасників.
Шефська допомога заво
ду не обмежується тільки
такими
заходами. Давні
традиції мають і трудові
десанти старшоклгсників на
підприємство. Вони викону
ють, прийшовши на завод,
роботи по благоустрою те
риторії, інші допоміжні ро
боти, а безпосередньо у
нашому навчально-виробни
чому комбінаті освоюються
біля верстатів.
С. ТЮХТІЙ,
контролер ВТК, секре
тар номітету комсомо
лу тепловозоремонтного заводу.

м. Гайворон.

років Д. Осадчий відзна
чився в операції під Яссам» і теж став Героєм.
Про цих двох звитяжців
розповів молодим механі
заторам колгоспу імені
XX з'їзду КПРС секретар
комсомольської організа
ції цього
господарства
О. Яновський. А потім бу
ло сказано тепле слово
про ветерана колективу
бригади учасника визволення Кіровоградщини ві/з
німецько-фашистських за
гарбників О. А. Біжанова,
який вважається одним ;
кращих наставників моло
ді.
Торік,
наприклад,
Олександр Архипович сво
їм Т-74 виробив близьке
1400
гектарів
умовної
оранки і зекономив 974 кі
лограми пального. Висок
показники в праці, пока
зуючи приклад молодим
мають колишні фронтови
ки І. Г. Чабан, О. Ф. Гор
дієнко. Тепер вони разолз комсомольцями-механізаторами з випереджен
ням графіка ремонтують
техніку.

за Вільшанкою
О ДРАЗУ
уазик побіг бистріше,
легше. Але через кілька кі
лометрів знову почали
траплятись перемети і тоді
машина натужно ревіла,
а водій крутив на всі боки
кермо і Катерині здава
лось, що мав би він хви
люватися за дорогу, але
впевнено,
ні — Микола
спокійно дивився перед
машиною, і уазик вперто
долав важкі кілометри.
Поряд па сидінні лежав
круглий запашний коровай.
Добре постарались кон
дитери: колосочки випече
ні паче справжні — живий
угобі хліб, щойно з поля.
Коровай їй подарували на
зустрічі з виборцями, яка
відбулася у Вільшанському

бо треба ту впевненість у
собі відчути...
За вікном машини уже
пробігли будинки Голованівська, під колеса ліг
чистий асфальтний шлях
районного центру. «Біль
ше половини дороги уже
позаду, — відзначила Ка
терпка. — Як там мої
хлопці? Зачекались, ма
буть».
Уже другий день поспіль
вечорами вони чекаютьвиглядають її до пізнього
часу. І хоча й з роботи по
вертається вона щоразу не
завидна, але тоді, звпчай-

діла такому вітрогонові
поставити перемети. Уазик
попирхав і вискочив на го
ру. На обличчі водія — ні
крихти хвилювання. Спо
кійний, впевнений.
І ще одне село-залнцпілось позаду. Тут вона за
кінчувала дев’ятий і деся
тий клас. (Вчора иа зуст
річі з виборцями Голованівського району виступи
ла її класний керівник з
місцевої десятирічки Та
мара Федорівна Маианікова: паче згадувала з
трибуни роки восьмирічної
давності). Тут тепер живе

А повернула вона, як
судилось. Судилась їй Давпдівка на березі ■ оугої
Ятрапі з кам’яними бере
гами, яку так лю їовно
сспівав народ. Судилась
щаслива родина в затиш
ній білій хатині, яку вони
купили три роки тому і пе
ребрались із свекрушиної:
захотілось самостійно по
хазяйнувати. Бо до хазяй
ства голоді Ладикп справ
ді беручкі — і корова з те
лицею у хліві, і свині, м
кури, в індики... «Аякже,
соромно було б людям в
очі дивитись, якби цього
не було»,—каже її Петро.
РОЗПОВІДАЄМО
Судилась їй повага й на
ПРО КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ роботі.
Давпдівка,
відділкове
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
село Перегонівського рад
госпу, — на одішібі. Вибір
роботи тут вузький — пе
реважно поле або ферма.
Вона вибрала ферму. За
чотири рокп-звпкла до неї
так, що на кілька днів
відвинсться — кортить на
роботу. Ось як і зараз. Це
ж учора переважували те
лят без неї. Минулого ро
ку ферма їхня виконала
план виробництва м’яса.
Особисто Катерина здала
169 центнерів живої ваги,
а середній щоденний при
ріст становить 511 грамів.
Колектив у них друж
ний. І хоча й нелегко було
зразу вправлятпся з сот
нею бачків (кожен — до
п’яти центнерів), але жін
ки не залишили її без ува
ги. Найчастіше підказува
ла і вчила Софія Іванівна
Настспко,
телятниця
з
найбільшим, майже чверть
віковим досвідом. А ще
їздовий Анатолій Лавреіь
тійович Запорожець. Без
чоловічих рук у них на
фермі ще не обійтись. В
перспективі — будівництво
чотирирядного телятника
— там буде повна механі
зація.
Гак, проблем ще в них
багато. І їй, як майбутньо
му депутатові, доведеться
брати безпосередню участь
в їх розв’язанні. Бо ж хі
ба тільки про поліпшення
умов праці слід буде тур-

ДЕ ЯТРАНЬ
будинку культури... Адже
її, І\. Ладику, колектив за-воду Перегонівського цукрокомбіпату висунув кан
дидатом па балотування
у депутати Верховної Ра
ди УРСР. Тоді на збо
рах виступали комуністи
і безпартійні, головні спе
ціалісти комбінату і рядо
ві робітники, а вона сиді
ла в залі і пашіла — стіль
ки теплих слів на свою ад
ресу їй за все життя не
доводилось чути.. А ще би
лась в голові думка: цс ж
стільки обов’язків додас
ться — чи зможу тоді так
само дивитись в очі лю
дей, як воші сьогодні див
ляться мені? Вагалася в
думках, хоча й заспокоюва
ла себе — досі вона справ
лялась завжди з тим, за що бралась, що їй доруча
ли. І справлялась неабияк,
бо не привчена з дитин
ства батьками — прости
ми колгоспниками- Павлом
Євдокцмовпчем і Галиною
Романівною Дзебами, які"
виростили трьох дочок, —
не привчена робити всяку
справу абияк. Вони вчили
її власним прикладом тру
дарів, дбайливих господа
рів.
І зовсім розхвилювалась,
як зачитали Указ Президії
Верховної Ради СРСР про
нагородження її, телятни
цю радгоспу Перегонів
ського
пукрокомбінату,
Катерину Ладпку медаллю
«За трудову відзнаку».
Той день — 19 січня — во
на згадуватиме ще не раз
з почуттям тихої й теплої
бентежності в грудях.
Про сумніви свої вона
сказала наступного дня
секретарю парткому ком
бінату 1. хМ. Голобородьку.
«Знаєте, працювати ху
дожнім керівником у клу
бі чи телятницею па фер
мі—це просто. А тут же—
депутат Верховної Ради.
Дуже відповідально...» —
«Тому й запропонували
люди твою кандидатуру,
вірять тобі. Звичайно, най
легше вивчити права і обо
в’язки, але не просто бути
представником народу в
уряді республіки... Допо
магатимемо й ми порада
ми, допомагатимуть ви
борці. Будь впевненішою.'
Ці обов'язки — по тобі»,—
лагідно говорив Іван Ми
колайович. _ Але, мабуть,
ще немало "часу мине, по.
кн ті сумніви розвіються.

КРУТО В’ЄТЬСЯ
по, менше хвилювались —.
удома, вважай, а це ж до
рога. Та ще й при такій
погоді!
Шестирічного Миколку
гона, як і кожного разу,
залишила в свекрухи. У
Петра робота також не з
легких.
Час теперішній
ускладнив її. Бо якби мо.іодь залишалась у селі
якби народжували дітей,
жби гамірнілн школа і а
клуб Давидівкн, то кру
тив би вів кіно щодня, і
і.е через день, як тепер —
у Давидівці і Полопистому. Та мало молодих.
Подався сьогодні її кіномеханік в Полонпсте, че
кає Миколка тата"и маму
в баби...
За Голованівськом зно
ву машина пішла, натуж
но, а під Межирічкою, як
вибирались па гору, за
буксували. В підгір'ї снігу
намело в коліно і хоч, вид
но, не раз дорога прогор
талась тракторами ’ (он які
кучугури накидало оба
біч!), проте скільки того

її сестра Таня, художнім
■керівником працює в бу
динку культури.
Попрацювала і вона,
Катерина Дзеба, півтора
року художнім керівником
у рідному, сусідньому звід
си селі Красному Полі (по
закінченні школи вчилась
рік у школі підготовки ке
рівників художньої само
діяльності).
Багато па
м’ятного залишилось із
тих днів. Пригадується, як
готувались концерти до
свят, як нелегко згуртову
вались
самодіяльні ан
самблі: молодих не дуже
тепер тягне до баянів —
їм електричну музику по
давай. Пригадуються ви
ступи агіткультбрнгалн пе
ред жниварями. Захопи
лась вона тоді роботою
своєю не на жарт і якби
стрункий вуса пій парубок
аж із Давидівкн Потію
Ладика не відвідав яко
гось
святкового вечора
концерт, то не зн :іи як б і
далі повернула доля.

буватнсь. Люди самі підкажуть. До виборів ще
понад два тижні, а сусід
ки уже, перестрівши на до«розі, розказують — про те,
мовляв, і про те треба по
турбуватись. Воду людям
треба підвести ближче
славна річка у них Ятрань,
а води дістати не можна
на кам’янистих горбах —
треба водогін провести ву
лицями. Дороги нікудишні;
Машина потужними фа
рами краяла ніч над чис
тими снігами. Тут Катерині
було уже все знайоме — до
деревця. Ось за мить уазик
зрине за пагорб і, мов на
долоні, під високим і блі
дим у лерігстих хмарах мі
сяцем розкинеться її Давндівка, шо збігає города
ми до закутої в лід Ятря
ні. 1 десь поміж інших вог
нів має світитися і у вік
нах її хати, де її чекаютьв шл'.па ют і
В. БОНДАР.
Голованівський район.
На
ДИКА.

знімну:

Н. ЛА-
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«Молодий

9 лютого 1985 року

комунар»

Річ у тому, що для того,
аби мати можливість ви
користовувати матеріаль
ний, якщо можна так ска
зати, «важіль», колгосп ,
повинен мати гроші, і не
малі. А для того, щоб їх
одержувати, маємо єдине
джерело — сільськогосно- І
дарське виробництво. Од ,
нього ж можна мати при
буток за єдиної умови — І
якщо урожайність полів і
продуктивність тварин бу
дуть високими. Це ж не
можливо без певного рів
ня підготовки колгоспни
ків, їх високоефективної
праці.
Тому майбутні кадри го
туємо, починаючи зі шко
ли. Виділяємо техніку, ді
лянки для шкільної ви
робничої бригади, дору
чаємо турботу до неї до
свідченим
наставникам.
Цього року школярі ви
ростили на кожному з 10
гектарів
«свого»
поля
близько 400 центнерів цук
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю рового буряка. Це дозво
ляє сподіватись, що в май
бутньому хлопці зуміють
працювати на колгоспних
ланах так само вміло, як
це роблять хлопці з КМК
Володимира Пржвана —
теж, до речі, недавні шко
лярі і члени шкільної ви
робничої бригади.
Посвідчення тракторнсКОР.: Юрію Вадимовичу, вперше в історії господар тів-машнністів та операто
подолали шестити рів машинного доїння учні
хотілося б почати нашу ства
<
рубіж, Світлана мають можливість одержа
розмову із речей, далеких сячний
<
Баришник (за ти разом з атестатом.
ніби від лаконічної мови Іванівна
обласного соц- Колгосп виділив тран
цифр річних звітів і планів, підсумками
і
Щойно, розмовляючи із змагання їй щойно при спорт для доставки стар
.приз імені М. А. шокласників до Підвисосекретарем виконкому сіл!?- суджено
<
ради Оленою Явдокимів- Монаші), — ще зовсім мо кого у міжшкільний на
иою Кучеренко, я почув лода жінка, не випадко вчально-виробничий ком
про будівництво на кошти вий. Загалом у нас 35 з бінат. Однак це вже фінал
колгоспу... обсерваторії і кожних ста працюючих — профорієнтації, так би мо
вити. А загалом наші шко
будинку казок. Чи не здає молодь.
ться вам, що в господар
На останніх звітно-ви лярі в міру сил допомага
стві, незважаючи на його борних зборах восени ми ють колгоспові, починаючи
великі економічні можли нулого року спілчани кол з четвертого—п’ятого кла
вості, знайшлося б, де госпу вирішили організу су. Не безплатно, між ін
ефективніше використати вати па базі тракторної шим, — юним помічникам
кошти?
бригади № 3 комсомоль виплачуємо заробіток з
Ю. В.: Ні. Справа в то сько-молодіжний колектив. 20-процентною надбавкою.
му, що майбутнє будів Це рішення — цілком за
КОР.: Останнє запитан
ництво об'єктів, про ЯКІВН кономірне.
Адже торік ня: якими уявляються вам
сказали,—це частина довго комсомольсько - молодіж шанси такого села, як ва
строкового плану забудови на ланка кукурудзоводів з ше, у давньому суперни
і реконструкції села, який цієї ж бригади (керівник цтві з таким заманливим
правління колгоспу разом КМК В. 3. Пожван, груп- для молоді містом?
із виконкомом сільради комсорг Юрій ГІіддубний)
10. В.: Я міг би зараз
втілює в життя вже не зібрала на круг майже по навести приклади, коли
перший рік. Наприклад, де 95 центнерів зерна і зай молоді кам янечани, спросять років тому, ми збуду няла перше місце серед бувавши міського жнття,
кали в селі нову середню комсомольсько - молодіж обирали врешті-решг для
школу на 450 місць, а па- них колективів області.
постійного проживання сеі чається у ній нині 260КОР.: Щойно ви назва ло. Однак, давайте краще
} чнів. Що це — свідчення
ли ім’я Юрія ГІіддубного. напівжартома порівняємо.
ноАіилки в розрахункам Мені розповідали, що не Чого у нас нема з того, що
неекономне
8итрачашы
давно він справив новосіл є у місті? Досить сказати,
■ коштів?
Ні!
Запевняю
що в селі залишилося за
вас — років через десять— ля...
кілометрів
В. Ю.: І не тільки він асфальтувати
п’ятнадцять у школі на
6 із більш як 40. Банноодин.
Наш
колгосп
надав
вряд чи будуть вільні міс
комбінат? Є:
житло, наприклад, сім’ям пральний
ця...
Модна нині сауна —- теж
Повертаючись до вашо трактористів Сергія Кри- є! Для наших кращих колАнатолія
го запитання, додам: і шко- жанівського,
Плахтія,
шофера
Олек госиннків, юних помічників
-ла, і сільський спортзал, і
сандра
Шатайл^та
бага не'складає проблеми по
майбутні обсерваторія, бу
тьох
інших.
Лише
торік
на їхати за туристською пу
динок казок, нове примі
кошти
колгоспу
зведзно
і 2 тівкою по Радянському
щення
сільського крає
будинків.
Ще
десять
пла
 Союзу, за кордон. Колгосп
знавчого музею, колгосп
має можливість надати їм
ний дитячий комбінат на нуємо побудувати в ни путівки за свій рахунок.
150 місць — все це буде нішньому.
Хочу сказати^ що прав Культурні запити? Будь
зведено для зручності ка
ління
колгоспу не лише бу ласка — маємо сучасний
м’янечан — і дорослих, і
дує
житло,
але й широко будинок культури, укомп
І. дітей, заради їхнього бла
надає кредити колгоспни лектований кваліфіковани
гополуччя...
ми працівниками, працю
І
КОР.: Отже — вирішен кам для купівлі будівель ють у нас гуртки, які кол
них
матеріалів,
для
обзаня проблеми кадрів?
госп забезпечує необхідни
І
Ю. В.: Проблему кадрів ведення підсобним госпо ми інструментами, інвен
дарством
—
не
випадково
у нас на сьогодні в колгос
тарем...
пі в основному вирішено. наша сільська Рада і цьо
Коротше кажучи, як еко
го
року
набагато
переви

Попереджаю ваше запи
номіст, я на «давнє супер
конала
плани
по
закупках
тання: у тваринництві теж.
ництво», за вашим висло
І Запорукою тому — ство- сільськогосподарських про- вом, нашого села із містом
дуктів
від
населення.
Наші
Ірення хороших умов праці
дивлюся оптимістично. А
для тваринників. Па фер сільчани мають що прода як кам’янечанпн додам:
вати.
мах е сьогодні не лише всі
не лише матеріальні виго
Ще одне. Багато наших ди, (хоча вони, безперечно,
необхідні сучасні технічні
засоби для догляду за тва- хлопців, які до армії пра мають вагу), але й любов
рипами, під'їзди з твердим цювали в колгоспі (до ре до роботи на землі, до хлі
І покриттям тощо. Неабияк чі, і згадуваний уже Юрій боробської професії, пе
сприяло зростанню прес ГІіддубний), повернувшись рейняті від батьків, зму
тижності роботи на фермах зі служби, одержали чи шують щороку чотирьох із
будівництво благоустроє маленькі суми — щоміся кожних десяти випускників
них будинків тваринників, ця протягом двох росіи нашої школи залишатися
1 організації при них облад колгосп переказував на їх працювати в рідному кол
наних за останнім словом ні особисті рахунки по 20 госпі. І жалкувати про свій
техніки профілакторіїв, де карбованців.
вибір їм не доводиться,
про-здоров’я доярок та те
КОР.: Отже, найкраща адже, віддаючи свої сили,
лятниць турбується квалі профорієнтація — це все- вміння, час роботі па по
фікований медперсонал.
таки матеріальна зацікав лях та фермах, вони наТому я певен — той леність?
глядно бачать вагомі ре
факт, іцо одна з трьох
Ю. В.:* Ні, це яе так. зультати своєї праці.
доярок, які цього року Спробую' пояснити чому.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
В НОВО АРХАНГЕЛЬСЬКОМУ районі село Кам’янече — велике, старовинне. І молоде — моло
дістю своїх пишних вишневих та яблуневих садів,
розлогих полів, молодістю працьовитих кам’янечан...
Молодість села — і в буквальному, і в переносному
значенні цього слова — явище не з ряду просто літе
ратурних образів. Це ще й поняття так би мовити,
економічне. Так, так, не дивуйтесь. Тому, що в основі
його — економічна міць місцевого колгоспу імені
Калініна і, звичайно ж, невсипуща турбота правління
господарства і виконкому сільської Ради про кол
госпників — сьогоднішніх і майбутніх.
Отож у розмові нашого кореспондента з головним
економістом колгоспу імені Калініна Ю. В. Петровим
не випадково йшлося не лише про сьогоднішні до
сить вагомі успіхи кам’янечан — лише чистий прибу
ток за минулий рік склав тут 1 мільйон 319 тисяч
карбованців, — але в першу чергу про перспективи
розвитку села й господарства і про те, як мас позна
читися цей розвиток на житті колгоспників.
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На знімку: старшокласники Новгородківсьної СШ № 1 під час обговорення
книги М. Канюки «Повість вогненних літ» у читальному залі районної бібліотеки.
Крайня ліворуч — — бібліотекар Валентина НЕРПОВА.
Фото С. ФЕНЕНКА.

РІЧНА
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МИ — ЗА МИРІ

«У ВІЙНИ
НЕ ЖІНОЧЕ
ЛИЦЕ»
Із січня 1984 р. по кві
тень 1985 р. проходить рес
публіканський огляд робо
ти культосвітніх закладів,
присвячений 40-річчю Пе
ремоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній
війні.
За умовами огляду біб
ліотеки повинні розгорну
ти диференційовану пропа
ганду літератури з усіх га
лузей знань.
Бібліотеки міста Олек
сандрії
беруть активну
участь у конкурсі. Так,
бібліотека-філіал № 8 імені
Дзержинського для молоді
міста провела літературну
п’ятницю «Герої книги —
герої часу». Тут ішлося
про твір лауреата премії
імені М.
Островського
С. Алексеевич
«У войны
не женское лицо», опублі
кований у журналі «Ок
тябрь», та збірку віршів
О. Стовби,
Для молодих робітників,
шахти
«Ведмсжоярська»
працівники центральної мі
ської бібліотеки ім. О. Пуш
кіна організували зустріч
з учасниками визволення
нашого міста подружжям
Редніченків. Вони поділи
лися спогадами про те, як
кувалась перемога нашо
го народу, як хоробро би
лись на фронтах Великої
Вітчизняної наші воїни, а
бібліотекар А. П. Шевченко зробила огляд краєзнавчої літератури’.
Бібліотеки міста, вихо
вуючи молодь на кращих
традиціях минулого, на
дають перевагу зустрічам
безпосередньо з учасника
ми подій. Бесіди, огляди,
конференції,
книжковоілюстративні виставки до
помагають бібліотекарям
пропагувати кращі твори
радянських та зарубіжних
письменників про всесвіт
ньо-історичну перемогу ра
дянського народу в Вели
кій Вітчизняній війні.
Г. ВАРЛАМОВА,
завідуюча відділом об
слуговування
цент
ральної міської біб
ліотеки їм. О. С. Пуш
кіна.
м. Олександрія.

Підбито підсумки стану
обліку членів ВЛКСМ і річ
ної звірки складу спілок
обласної
комсомольської
організації за минулий рік.
Вони показали, що коміте
ті комсомолу області про
водять певну роботу по ор
ганізаційно - політичному
зміцненню комсомольських
організацій, поліпшенню ди
сципліни й організованості
серед комсомольців. „ На
1 січня нинішнього року об
ласна комсомольська орга
нізація об’єднувала в своїх
лавах 146 244 юнаків та дів
чат. Це на 1,3 процента біль
ше, ніж на початку минуло
го року.
Ніші в області кожен тре
тій комсомолець — робіт
ник, кожен десятий — кол
госпник, кожен шостий —
службовець.

Перевірка цілого ряду
міськкомів
і
райкомів
ЛІХ.СМУ -засвідчила,
що
прийом у члени Спілки юна
ків та дівчат проводиться в
основному за рахунок круп
них комсомольських органі
зацій. Так, у Світловодському районі 88 процентів усіх
прийнятих в лави Спілки роблників забезпечено актив
ністю но прийому комітетів
ЛКСМУ з правами райко
му В той же час загалом у
цих спілках працює лише
60 процентів комсомольцівробітників району. Недо
статню увагу прийому а
комсомольські лави приді
ляють у Знам’янському мі
си гомі, Олсксандрівс .-кому,
А? < ловисківському, Онуфріїгському,
Ульяновському
райкомах комсомолу.
У цілому ряді міст облає-

У промисловості області
працює
29 460
членів
ВЛаСМ. У сільському гос
подарстві — 20 553 комсо
мольці. Найпомітніше зро
стання чисельності спілчан
у порівнянні з 1983 роком
у тваринницькій галузі (па
7,1 процента}.
У 1984 році
до лав
ВЛКСМ прийнято на 186
чоловік більше, ніж у попе
редньому. Цілеспрямовано,
предметно
поповненням
комсомольських організацій
займаються в Кіровському
м. Кіровограда, Новоархангельському та Новгородківському райкомах ЛКСМУкраїнн.
Комітети комсомолу об
ласті стали принциповіше
реагувати на антигромадські
прояви, на порушення норм
комсомольського ЖИТТЯ І
моралі. Поліпшенню стану
дисципліни
комсомольців
багато в чому посприяв екс
перимент у системі обліку
членів ВЛКСМ.
Однак в організації облі
ку комсомольців „області ще
існують недоліки.
Майже на 5 процентів
зменшився кількісний склад
спілчан у Бобрипецькій ра
йонній організації, майже
на 3 — в Олександрійській.
У семи районних комсомоль
ських організаціях зменши
лась кількість ко.мсомольцівколгосппиків. Тільки 63 проценти від направлених за
путівками комітетів комсо
молу членів ВЛКСМ, тобто
305, закріпилося у тваринппцтві. А в Гайворонському, Новоархангельському й
Онуфріївському
районах
цифра комсомольців-тварипників проти початку мину
лого року залишилась незмінною.

11 ще низьким залишається
комсомольський прошарок
серед учнів СПТУ.
В області — понад три
тисячі спілчан, що не стоять
на обліку або ж вибули без
зняття з обліку. Особливо
багато таких у комсомоль
ських організаціях міст Кі
ровограда та Олександрії,
а також Новомиргородського та Новоукраїнського ра
йонів.
Серйозні недоліки в облі
ку членів ВЛКСМ й індиві
дуальній роботі з ними ви
явлені в Онуфріївській ра
йонній комсомольській орга
нізації. Тут за останні дна
роки персональні справи
комсомольців, що не стали
на облік, на бюро райкому
комсомолу не розглядались.
Складає. ганебна практика
заочної постановки на об
лік членів ВЛКСМ. Індиві
дуальна робота з комсо
мольцями підмінялась тех
нічними актами. В цьому
райкомі, як і в Новомиргородському, Кіровоградсько
му, Новоукраїнському, Ле
нінському та Кіровському
райкомах м. 'Кіровограда до
проведення експерименту в
обліку
членів
ВЛКСМ поставилися не на
лежним чином.
Підсумки річної звірки
членів
ВЛКСМ обласної
комсомольської організації
потребують від відповідаль
них комсомольських пра
цівників ретельного вивчен
ня недоліків і памічения
шляхів їх якнайшвидшого
усунення.
О. СНІЖКО,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій
обкому
ЛКСМ України.

«Молодий

9 лютого 1985 року

комунар»

З стор.
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Чий
внесок
макси
мальнми
До підсумків виступів
спортсменів Кірсвоградщини на І республікан
ських юнацьких іграх.

З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ
• До столиці Фінляндії Хельсінки на VIII Всесвітній
фестиваль молоді і студентів з 137 країн світу з’їхалися 18 тисяч делегатів. Фестиваль проходив влітку
1962 року під лозунгом «За мир і дружбу!».
На VII Всесвітній фестиваль, який проходив у Відні
влітку 1959 року, з’їхалися 18 тисяч учасників із 112
країн. Лозунг фестивалю «За мир і дружбу!».

Хоч листа і не було надруковано
Комсомольці с. Ульянівки Олександрійського ра
йону поскаржилися до ре
дакції на те, що у їхньому
сільському клубі не пра
цюють гуртки, погано ор
ганізована
культосвітня
робота. Ось яку відповідь
на скаргу читачів надіслав
перший
секретар Олек
сандрійського
райкому

ЛКСМ України Г. Недо
битків.
«Факти, викладені в лис
ті, підтвердились частково.
Роботою клубу з вересня
1984 року керує комсо
молка Н. Мишина. За цей
час відбулося два концер
ти — на жовтневі і ново
річні свята, проведено но
ворічний ранок для школя
рів. При клубі працює

шашково-шаховий клуб і
гурток спортивних танців,
які веде Н. Зеленська. Ре
гулярно
демонструються
кінофільми для дітей і до
рослих.
Разом з тим виявлено і
ряд недоліків.
Шаховошашковий клуб працює в
бібліотеці, тому що виділе
на для нього кімната не
обладнана — немає столів.

Океан розливається п’ятий
Людей у формі праців
Школа
функціонує з
ників цивільної авіації і 1981-го,
строк навчання
курсантів льотних училищ тут — 2 роки. На перший
в обласному центрі зу курс набираються дев’я
стрічаємо мало не на кож тикласники, у 1984 році
ному кроці. Скільки хлоп прийнято також і дівчат.
ців, дивлячися на погони Приступивши до навчання,
чи на .жовті нашивки на молоді, люди починають
рукавах курсантів, потай іменуватися
курсантами.
заздрісно зітхають — «От Вони знайомляться в шкомені б туди!».
Скільки л. зі специфікою всіх про
хлопців мріють стати піло
фесій Аерофлоту: з орга
тами, штурманами, скільки
нізацією і технологією рОг
дівчат — бортпровідниця
боти екіпажу літака, борт
ми! Про ці професії вони
провідниці,
диспетчера
читали, дивилися фільми,
служби руху, авіатехніка,
самі не раз спостерігали
за відточеними діями авіа працівника метеослужби.
Курсанти одержують ві
торів, коли подорожували
домості
з конструкції лі
літаками Аерофлоту. Та в
цивільній авіації є профе таків і двигунів, з аероди
сії і менш відомі, які не наміки, приладів, радіо
так на виду — це диспет обладнання, наземних за
чер по управлінню повіт собів посадки і управління
ряним рухом, авіаційний повітряним рухом, радіо
технік, метеоролог тощо, телеграфної азбуки і па
буває, що хлопець, закін рашутної підготовки.
чуючи школу, не мислить
Програмою передбаче
себе ніде, крім цивільної на робота курсантів на ліавіації, а от чим конкрет- таку-тренажері і диспет
н / там займатиметься, чіт черському тренажері, екс
ко не уявляє. Щоб допо курсії на диспетчерський
могти таким юнакам, при пункт служби руху, зна
Кіровоградському вищо йомство з роботою метео
му льотному училищі ци служби, відвідання музею
вільної авіації створена цивільної авіації, зустрічі
школа «Юний авіатор» із з ветеранами Аерофлоту,
профорієнтаційним
ухи представниками
різних
авіаційних професій.
лом.

Заняття з юними авіато
рами проводять курсанти
вищого льотного учили
ща — відмінники навчан
ня. Але курсанту КВЛУ не
досить учитися на п’ятірки,
щоб удостоїтися честі на
ставляти свою можливу
зміну. Працювати із шко
лярами мають право лише
ті курсанти, які свого часу
закінчили середні училиц : цивільної авіації і ма
ють досвід практичної ро
боти у авіазагонах.
...«Океан разливается пя
тый, голубой высотою зве
ня, в беспокойное царство
крылатых вновь и вновь
увлекает меня»... Для на
ших вихованців «п’ятий
океан» — поки що лише
мрія. Але не недосяжна. Я
спостерігаю за ними і вже
уявляю їх у формі праців
ників цивільної авіації. Ад
же знання і гарт, які хлоп
ці і дівчата здобувають у
нашій школі, — це вже
щось дуже близьке до
остаточного утвердження
у виборі професії, вже
щось дуже схоже на пу
тівку в небо.
А. ХАФІЗОВ,
керівник школи «Юний
авіатор».

м Кіровоград.

У складі збірних команд
області було 200 спортсме
нів, котрі брали участь у
турнірах з 18 видів спор
ту. Це представники 4 міст
і 4 районів (Гайворонський, Олександрійський,
Олександрівський та Голованівський), всіх ДСТ і ві
домств. Вони завоювали
п’ять медалей (одну зо
лоту, чотири бронзових) і
набрали в підсумку 1399,3
очка, зайнявши п’яте за
гальнокомандне місце се
ред 8 команд третьої гру
пи областей.
Краще всіх на іграх ви
ступили легкоатлети, гім
насти, гандболісти, футбо
лісти, тенісисти, команда
дівчат з хокею на траві,
представники кінного спор
ту. Переможцем ігор став
Вадим Нікуленко (боротьба
дзюдо), бронзовими при
зерами були: Юрій Цимбалюк (плавання), Наталя
Лесива (гімнастика спор
тивна), Гецнадій Пермінов
(легка атлетика) та Сергій
Балабась (кінний спорт).
Дванадцятьох наших спорт
сменів включено до скла
ду збірних команд рес
публіки з восьми видів
спорту для підготовки до
перших всесоюзних ігор.
Аналіз результатів ви
ступів
спортсменів об-

і стільців. Більярд не пра
цює через відсутність сук
на. В розпорядженні зав
клубом немає ні програвача, ні магнітофона для ор
ганізації танцювальних ве
чорів. Освітлення в клубі
не відповідає вимогам.
Секретар парткому рад
госпу «Більшовик» І. П.
Чумак та голова профко
му Л. П. Скляр запевнили,
що гроші на ремонт освіт
лення вже перераховано,
придбано також сукно для

МОЛОДІЙ
ГОСПОДИНІ

■“1

ласті свідчить про наяв- |
ність недоліків у роботі І
.................. спортив
—О0ТИВ- ]
дитячо-юнацьких
них ШКІЛ по ПІДГОТОЗЦІ ре
зерву, про слабкий конт
роль з боку добровільних
спортивних тозариств і ві
домств за роботою г.о
комплектації збірних ко
манд для участі в іграх.
Викликає
занепокоєння
той факт, що з 16 районів
і 8 ДЮСШ не було пред
ставників у командах, що
виступали на республ/кан- І
ських фінальних турнірах П
Малий вклад вихованців я
фізкультурних організацій °
Олександрії (ігрові види я
спорту),
Свігловодська І
(плавання, легка атлети-й
ка), не повною мірою ви- І
користовуютьСя
можли- S
□ ості у підготовці резерву І
в ДЮСШ системи проф
спілок (їх внесок у загаль
ну
копилку
лише 430
очок).
На ь зькі результати, що
були показані на іграх, по- 1
значилось
і ге, що в І
ДЮСШ відсутня належна |
спортивна база для того, і
щоб тут цілорічно і на ви
сокому рівні вести на-І
вчально-тренувапьний про-1
цес. Низька також квалі- І
фікація багатьох тренерів: б
з 311 фахівців, що пра
цюють в ДЮСШ, лише
185 мають вищу фізкуль
турну освіту і 100 тренер
ську категорію. Незадо
вільно виступили збірні з
кульової стрільби, вело- .
спорту, баскетболу, бо- І
ротьби самбо, класичної U
боротьби, веслування на |
байдарках і каное. В наслі
док цього а 11 видах з 18 І
не виконано планових зав
дань.
Ю. ПОВОРОЗКА,
завідуючий навчальноспортивним відділом
облепорткомітету.

більярда; найближчим ча
сом буде відремонтовано
тенісний стіл та завезено зі
складу господарства столи
й стільці.

Райком ЛКСМ України
вказав бюро комсомоль
ської
організації госпо
дарства на слабкий конт
роль за організацією до
звіллі. молоді і зобов’язав
наявні в роботі клубу не
доліки усунути до березня
ц. р.».

ЗАВТРА — ДЕНЬ АЕРОФЛОТУ

УЗИМКУ3 ВІТАМІНАМИ
Взимку і ранньої весни
відчувається вітамінне го
лодування, через що знижується
працездатність,
поболює і олова. Але зара
дити справі можна. Реко
мендуємо молодій госпо
дині кілька зимових овоче
вих страв.

Салат із буряків. Зваріть
або спечіть два—три буря
ки. Почистіть, наріжте со
ломкою і складіть у мис
ку. Посип ге сіллю, пер
цем, додайте олії га оцту
за смаком. Якщо є зелений
кріп і петрушка, притру
сіть ними страву. Салат
подається до смаженого і
вареного м’яса.
Ікра з буряків. Зварені й
почищені буряки (нівкілограма) пропустіть через
м’ясорубку, покладіть цу
кор (2—3 столові ложки),
олію (2 столові ложки) і
за смаком лимонний сік
або лимонну кислоту. Пе
ремішайте і поставте на
5—10 хвилин на вогонь.
Часто мішайте, щоб це
пригоріло, а коли ікра
охолоне, покладіть її в салатинню і подайте до сто
лу.

1

Капустяні биточки. Не
величку головку капусти
розріжте на скибочки за
втовшки 2—3 сантиметри,
складіть у каструлю і ца
ріть у солоній воді 3—5
хвилин. Потім воду злий
те, скибки вмочіть у яйце
та сухарі і смажте на
вершковому маслі.
Салат з моркви, яєць та
петрушки. Моркву зваріть
у підсоленій воді. Коли по
па охолоне, поріжте кру. жальцями, складіть у салатшіцго, посоліть, посип
те перцем і полийте олією
та лимонним соком або
оцтом. Навколо сала гної
гірки зробіть кільце з дріб
но посіченого білка, зов
нішнє кільце викладіть із
зелені
петрушки. Набір
продуктів: 3—5 морквин,
одне—два яйця, півлимона
або столова ложка оцту,
дві столові ложки олії, 10
грамів зеленої петрушки.

Естонська РСР. «Від імені
Аерофлоту
вас вітають
командир корабля Микола
Іванович Дмнтрієв і єніпаж...». Для нас, пасажирів
повітряних лайнерів, ця
фраза — звичайна люб’яз
ність авіаторів.
Лютчак естонської о ун
оєвлінпя цивільної авіації
Кгтксла Дмнтрієв вважає,
що він вихований довір’ям
Колись йому, майже хлоп
чині довірили лише за
рік освоїти у ексцеримєв
тальній
групі льотного
училища складну профе
сію пілота. І ось вже біль
ше ЗО років він і у повітрі,
і на землі виправдовує це
довір’я,
освоюючи
все
більш складні повітряні
лайнери, і передаючи свій
багатий професійний дос
від
молодим
пілотам
Близько 20 тисяч годин
провів у повітрі Герой Со
ціалістичної Гірнці М 1.
Дмнтрієв.
Звання Героя
присвоєно Миколі Дмитрієву не тільки за ті польоти,
які вимагали від нього мак
симальної віддачі сил та
особистої мужності, а й за
усі ті тисячі годин, коли
пасажири почували' себе
спокійно І впевйено. дові
рившись досвід V 1 май
стериості пілота.
Коли колектив Таллін
ського аеропорту висунув
Миколу Дмитрієва своїм
кандидатом у депутати
Верховної Ради Естонської
РСР. розмова на зборах
теж Ішла про довір’я. То
вариш! по роботі були од
ностайними: Миколі Івано
вичу можна доручити спра
ви державної важливості.
На знімну: чи все у по
рядку в польоті? Командир
авіапідрозділу
Микола
Дмнтрієв і диспетчер Га
лина Фадеїчева.
Фото Ю. ВЕНДЕЛІНА
і В. РУДЬКО.
Фотохроніка ТАРС.

4 стор.

«Молодий

комунар»

З МІШКА ГУМОРЕСОК

ШАХИ, ШАШКИ. Фі
нальні змагання з цих ви
дів спорту за програмою
восьмих сільських спор
тивних ігор Кіровоградщини відбулися в Олександрів
ні. В них брали участь ві
сім колективів — перемож
ці зональних поєдинків.
Першість серед шахістів
здобула команда олександрівців. У поєдиннах шаш
кістів не мали собі рівних
гайворонці.
ф ФУТБОЛ. Всесоюзний
турнір з футболу проходив
у спортивному манежі міс
та Калуги. За звання найсильніших вели боротьбу
юнаки 1971 року народ
ження з Талліна, ОрєховоЗуєва, Сум, Кіровограда та
Калуги.
Спортивну честь Кіроврградщини тут захищали
вихованці спеціалізованого
нласу
дитячо-юнацької
спортивної школи олімпій
ського резерву відділу на
родної освіти обласного
центру.
Наші земляки, яких го
тував до цих матчів Ана
толій Андреев, після налужан зайняли другу схо
динку п’єдесталу пошани.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ШШ
10 лютого
д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До
Дня Аерофлоту Документаль
ні телефільми. 9.20 — 6-й ти
раж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.15 — Зустріч
на радянській землі. 12.30—
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
Сьогодні — День Аерофлоту.
14.30 — Художній фільм
«Туманність
Апдромеди».
15.45 — Грає лауреат міжна
родних конкурсів Б. Пструшанськнк. 15.55 — Клуб
мандрівників. 16.55 — Нови
ни. 17.00 — За наказами ви
борців. Із циклу «Вирішує
ться на місці». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
Мультфільм. 19.00 — Чем
піонат Європи з фігурного
катання. 21.00 — «Час». 21.3*5
— Майстри оперної сцени.
Маріо дель Монако. 22.35 —
Чемпіонат світу з гірсько
лижного спорту. 22,55 — Но

Всього кілька днів ми
нуло звідтоді, як Микита
Іванович Сич помінявся
квартирою з п’ятиповер
хового будинку в дев’яти
поверховий. Ніякої ціка
вості до нових сусідів не
виявляв, не організовував
новосілля, не шукав з ни
ми знайомств. Вони самі
знаходили його.

НОВИМ
СУСІД
Спершу відвідали най
ближчі сусіди. В чорних
нарукавниках, певно, бух
галтери— чемні, культур
ні, представились, руку
тисли.
— Аж не віриться, —
казали, — що новий сусід
з’явився, бо тихенько по
селився, тихенько й живе.
Меблів же повні кімнати,
проте ніхто їх не перестав
ляє з місця на місце, так
одразу все вдало розста
вили.,.
Дальші два сусіди, з
найвищого поверха, теж
дивувались. Аж добродуш
но кепкувати стали:
— І що це за сусід, який
у перші ж дні не б’є в сті
нах дірок? Чи, може, у
Вас шлямбура й молотка
немає?
Сусіди з ближніх під’їз
дів (чепурненькі такі) про
килими мову заводили.
— Чого ж це вони лежать на підлозі, немов ру
лети скручені? їх же витріпувати треба та по сті
нах розвішувати, бо міль
поїсть?-

віше

А

10.00 — Новини. 10.20 —
Сьогодні — День Аерофлоту.
11.30 — Село і люди. 12.00—
Концерт.
12.55 — Новини.
13 <-’ ■ — По музеях і виста
вочних залах. 13.45 — Ком
пас туриста. 14.15 — Кон
це. >г 14.35 — Катруснн кі
нозал. 16.00 — Слава сол
датська. (Кіровоград на Респі бліканське телебачення).
17.00 — Співає Я. Гнатюк.
17.10 — Люди твої, Україно.
19.00 — Актуальна камера.
І ?.30—Кіномеридіани. В. Ко
ротич. 20.15 — Тележурнал
<>Футбол-хокей». 20.45 — На
добраніч, дітиі 21.00—«Час».
21.35 — Художній телефільм
« 'празька драма». 22.40 —
Новини.

/

ЦТ (І) програма)

3.00 — На зарядку ставай!
8 5 — В кожному малюнку
— сонце. 8.30 — Ритмічна
гімнастика.
9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Міжна
родний турнір з боротьби
дзю-до. 9.50 — Документаль
нії:! телефільм «Учитися жи
ти». 10.10 — Концерт Дер
жавного квартету їм. О Бо
родіна. 11.05 — У світі тва
рин 12.05 — «Вертольоти
зваться
«МІ». Теленарис.
12.35 — В гостях у казки.
14.10 — Програма Азерба і ілжанського
телебачен
ня.
15.25 — Розповідають
НиШІ кореспонденти. 15.55—
Художній телефільм. «Назад
дороги нема». 1 серія. 17.00
— Чемпіонат світу з хокею
з м'ячем. Фінал. 2-й тайм.
17 45 — «Мав радість бути
■ сучасником.. ». М. Д. Теле
шов. 18.30 — Чемпіонат сві
ту з ковзанярського спорту.
Жінки. 19.00 — «Видатні ра
дянські
композитори
—
лауреати Ленінської премії»,
д. Д. Шостакович. П’ята
симфонія 20.00 — Вечірня
казка. 20 15 — Пісні компо
зитора І. Єгікова у виконан
ні І. Воронцово). 20.25 —
Світ і молодь 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Сіціліанський захист».

Сусіди крайніх під’їздів
(у накрохмалених білих
халатах — певно, лаборан
ти або лікарки) радили
підлогу на балконі стелити
та засклити його, щоб
горобці і комарі не заліта
ли. Здоров’я, мовляв, тре
ба берегти.
Приходили і приходили.
Знайомились, представлялись. До пізньої ночі. На
віть домогосподарки, ма
тері, що мають маленьких
дітей. Вкладе дитину спа
ти та й забіжить на хви
линку! І собі давай сердеч
ність та повагу виказувати.
— Працюйте, — каже,—
ми перетерпимо. Аби Ви
собі в квартирі порядок
навели...
— Ні, ні, — відповідав
Микита Іванович, — діти
повинні спокійно спати.
Не підніметься в мене ру
ка щось в такий час роби
ти. Дім з бетону — чутли
вий, мов вулик: вдариш в
одному кінці — аж у дру
гому гримить. Треба бе
регти
спокій. Прийдуть
дітлахи із школи, за уроки
сядуть — не зможу зава
жати. Дорослі з роботи
повернуться — хай відпо
чивають, газети хай пере
глянуть. А там і старшо
класники з телевізора про
граму «Час» сідають кон
спектувати. Далі фільм ці
кавий, сон милий... Не мо
жу я гуркотом весь дім
хвилювати. Я у вихідний
день виберу час, попе
реджу всіх...
Задзвонив будильник і
Микита Іванович проки
нувся. Була перша година
ночі. Він встромив у роз
биту в стіні дірку шлямбур
і з силою вдарив по ньо
му молотком.

ЛІНІЙКА

В

ЖОРНА

Розумні гени
(Ліна Костенко. «Незнятпй кадр незіграної ролі».
Іванові Миколайчуку. Збірка «Неповторність», «Мо
лодь», Київ, 1980 рік).

Жоржини заросли, звелись тюльпани,
бо прополоть не стачило часу.
Не витримали гени у Івана,
—
і в них там щось взялося за косу.
Іван косу добряче помантачив
й на повну ручку перший взяв покіс.
Та так вже взявсь косить — співать неначе, —
хоча густий бур’я стояв, як ліс.
І я раділа. Бо косив не гірше
тих прадідів, що вславили село...
А вдома сіла й написала вірша,
бо в генах щось взялося за перо.
Сергій КОЛЕСНИКОВ.

Олександр ПЕРЛЮК.

к
На СЦЕ-Н.Е

я вам казав,
що риба
будеі
Мал.
В. ПОСТОЄНКА.

аж
ОС-ЛЕ

Пи-ТЕАЬ-НМй МчАтАИ'ЗДКУ-ЛИТЦ-НИМА-ЛЕНк-Кчй

ОТ-HM-W.fr.ОТ-

Припев:

орган Кировоградского
сб.пасткогс комитета

м. Кіровоград,

ГЧСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02101.

-К рукам моим тянутся
тонкие нити,
как будто без них
я на сцепе споткнусь...
Эй, там, наверху!
Бы меня отпустите.
Без нитей невидимых
я обейдусь.

Припев.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,

Обсяг 0,5 друк. арн.

ОКУЛЯРИ

Професорські
рогові
Окуляри упали зі столу на ♦
підлогу і не розбились. По
важний пластмасовий фут
ляр розчулено прийняв їх
у свої обійми. Підлабузник
Олівець невпопад заявив
науковій Дисертації, що
це геройський вчинок і
його потрібно увіковічити.
Стара потерта Гумка з ним
погодилась. І лише сам
господар начепив їх на
свого професорського но
са і дивився на все поверх
Окулярів.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ
ПІСНЮ

Я.Жт-Ю^И-БУКА-СТО-Я-ЦЕЙМНЕСІЕ-ТЦТВли-ЦО

МЛ-НЕЯ, ОТ • ЧН-НЕ Я

ПАРТА

На кришці старої парти
було надряпано: Коля-фЛюда = Любов.
— Арифметика,—зітхну
ла соснова парта. — Через
неї бідолашний Миколка
залишився на другий ріку
п’ятому класі.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТО-РУ.ЙМЕ-НЛ ЗА-Пи-РА-ЮТ НА КМ0Ч- По НИ-ТОЧ-КЕ.ПО

По ниточке,
по ниточке
ходить л не желаю,
отныне я, отныне я,
отныне я живая.

— Подумаєш, голова, —
розмірковував
хвацький
фзтровий капелюх. — Хі
ба її виставляють у вели
ких дзеркальних вітринах?
Смішно подумати, але в
жодному магазині за неї
навіть копійки не пропо
нують. Та якби не я, то на
неї взагалі ніхто уваги не
звертав би. Особливо то
ді, коли мій неуважний
господар забуває мене
знімати за обіднім столом.

-В. ГОНЧАРЕНКО.

Музыка В. ШАИНСКОГО

На сцене л жизнью
живу нестояще!?,
мне светит в. лицо
ослепительный луч.
А там. за кулисами,
маленький ящик,
в который меня
запирают иа ключ.

т и

Чутора. До пропонованого малкЗ’ха '»
Лариса надіслала такий пісенний під
пис _ з відомого кінофільму «Карна
вальна, ніч»: «На часах 12 без пяти.
Новый год уже, наверное, в пути».
А тепер нове завдання — підписати
малюнок
мельшіка-карнкатуриста
В. Гордійченка. Та так, щоб було
смішної

Бур’ян глушив жоржини біля хати,
і в генах щось взялося за косу.

став момент, коли вирішує
ться дуже багато.
Серце колотилося. У ву
хах стояв такий гул, паче
він перебував па- знамени
тій «Мар а капі». У горлі
пересохло. Все. Час. Семен
зібрався:
— ОлевкоІ Виходь за
мене заміж.

>9

— Хто такий Циркуль?—
сердилася, дерев’яна Лі
нійка. — Він же далі свого
радіуса нічого не бачить.
У нього немає прямої лі
нії в житті. Більше того,
він любить замикатись ли
ше у своєму тісному коли
КАПЕЛЮХ
Г

Із оголошення

Стихи А. ЖИГАРЕВА,
С. АЛИХАНОВА

к в

•
1

Очима речей

Аптека має забезпечити падку відсутності його .в
Вас медикаментами, що аптечній мережі, протягом
виписані у Вашому рецеп трьох днів.
ті або ж вйрїшнти питан
нях заміни із лікарем у ви- Надіслав Г. ХАРИТОНОВ.

Ожившая
кукла

_

РЕШЕТО

ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ

«Молодой коммунар» —

украинском языке.

«Дорога редакціє! Цього року
передплатила газету «Молодий кому
нар» і стаю активним вашим читачем
уже з першого номера. Приєднуюся
до інших читачів, які надсилають
підписи до малюнка мельника-карика
туриста В. Постоєнка «дрібненьким
почерком» («МК» за 1 січня 1985 ро
ку). Пропоную такий підпис: «Жизнь
невозможно повернуть назад...».
З повагою учениця 7 класу Наталя
Пилипенко, м. Олександрія».
Так, друзів у Наталі тепер побіль
шає. Друзів за вподобаннями, захоп
леннями. Перший рік читатиме «Мо
лодий комунар» (а, отже, і «Вітряк»)
восьмикласниця Вптязівської десяти
річки Бобрпнецького району Лариса

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.

Відповідальний момент
Штатний
пепзльтист
команди «Брус» Семен Закваснюк дуже хвилювався.
Ще б пак: недавно стукну
ло вже двадцять сім, а він
іще нічого не встиг. Зви
чайно, були в житті при
ємні події. От хоча б та,
коли Семен у складі дитя
чої команди став чемпіо
ном області і його запро
сили до «Бруса». Але все
це минуло, і от зараз на -

Щоб було
смішно!

^К-ЕА-Я

П.О^-НЫНЕЯ ЖК-ЕА-Я.

У песни последней
последняя нота
уже прозвучала
и стихнет сейчас.
И тянет меня словно
за руку кто-то.
опять уводя
за кулисы от вас.
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