£а ія ї- У.&

Субота, В квітня 1985 року

Виходить 1 S грудня 1939 р.

•

№ 42 (3549)«

ціна 2 коп.

КОМСОМОЛЬЦЮ! СТАНЬ НА ПЕРЕДНІЙ КРАЙ БОРОТЬБИ
ЗА ВРОЖАЙ-85!
у поля і в людей працювати/ле
механізатор колгоспу
імені Дзержинсьного Устинівського
району Сергій Чуприн.

Щасливим був минулий рік для членів комсомольсько-молодіжної ланки по
вирощуванню кукурудзи, в якій працює Олександр Щербина. По 79,8 центнера
зерна качанистої з гектара отримали молоді нукурудзоводи. Це дозволило КМК
ланки посісти третє місце в обласному змаганні кукурудзівницьких КМК.
Нині ж, отримавши новенького трактора Т-150, комсомолець О. Щербина бо
ронує площі під багаторічні трави. І трудиться старанно, сумлінно, з настроєм.
ЗНІМ»У: бригадир тракторної бригади №3 Михайло Миколайович
ГРИЦАЄНКО з Олександром ЩЕРБИНОЮ.
Фото В. ГРИБА.

Добровеличківський район.

__ МОЛОДЦІ хлопці... От
•"'молодці, — такими бу
ли перші слова голови
колгоспу Олександра Вік
торовича Мачсименка піс
ля заліку в школі еконо
мічного навчання та про
фесійної майстерності.
Це — про Володимира
Кушнірова. Юрія Єрмслаєва, Миколу Мороза, ін
ших комсомольців. Моло
дих механізаторів, яким
в першу чергу треба зав
дячувати
за
ініціативу
шефства над вирощуван
ням озимої пшениці за ін
тенсивною
технологією.
Комсомольські збори гос
подарства схвалили
цю
1 пропозицію.
Озимий клин у госпо
дарстві займає 500 гекта
рів. 100 з них — комсо
мольські. Не так і багато,
скажете. Може й так зате
приваблює око інша циф
ра — 55. Саме
стільки
центнерів пшениці з «ін
тенсивного» гектара вирі
шили зібрати комсомоль
ці. Цю ініціативу підтри
мало
бюро
райкому
ЛКСМ України.
Орієнтир на високий по
казник у колгоспі добре
продуманий, зважені всі
можливості. Отже, суворе
додержання всіх техноло
гічних норм і строків про
ведення заходів інтенсив
ного
методу — головна
запорука успіху. Щоправ
да і тут своє «але»...
В

І

Розповідає головний аг
роном колгоспу ІО. Г. Ре
мигайло:

— Ми вперше вирощу
ємо озимі за інтенсивною

технологією. Тож права на
якісь «експерименти по
ходу» не маємо ніякого.
Адже в основу цієї техно
логії
покладені
добре
продумані вченими і пе
ревірені на практиці де
якими
господарствами
країни інтенсивні факто
ри, що забезпечують реа
лізацію потенційних мож
ливостей сучасних сортів
озимої пшениці. Ця тех
нологія вимагає: розмі

•
щення високоінтенсивних
сортів по чорних та заййнятих парах, повне, під
креслюю, повне забезпе
чення елементами жив
лення на
запланований
урожай, проведення в оп
тимальні строки сіеби (з
цим ми вже успішно впо
ралися), застосування три
разового азотного
під
живлення по етапах роз
витку пшениці та високо
ефективних
пестицидів
при обробці
насіння і
рослин протягом усього
періоду вегетації. Згідно
технології ми передбачи
ли агрозаходи, які попе
реджують
захворюваннх
та забрудненість шкідни
ками озимих...
Юрій Григорович стояв
біля
схеми
інтенсивної
технології
вирощування
озимої пшениці, а погляд
його був спрямований за
війно, туди, де посіви ку
йовдив легенький вітерець
і, соковита зелень перла
мутром вигравала під про

І

Вонп були частиною моєї
Що й не кажіть, довго
особистості, початком моєї
не вимальовувались прик
біографії. Трудової, хлібо
мети зримої присутності
робської. Першими приві
весни. Аж ось пригріло со
тали мене керівник КМК
нечко і снігової ковдри які
Олександр Гром та групне було. Настає час вихо
комсорг Олександр Нуждити у поле механізаторам.
ний: сВваЖай свій перший
Найбільше,
звичайно,
екзамен витримав на п’яхвилюються ті, хто впер
тірку!>. Лише кілька слів
ше—вдруге починає хлібо
та дружній потиск рук. І
робську весну. Я — з та
наче з нього моменту до
ких. 1 хвилююсь не тому,
що щось упущено під час - мене прийшло друге Д1Іхання.
ремонтних робіт. Тут усе
Працював на ремонті
гаразд: люди попрацювали
техніки, допомагав тварин
на совість, підготувавши
никам. вивозив добрива на
техніку вчасно і високо
поля. Зимове навчання по
якісно. А все ж хвилююся,
курсу агротехобучу збага
бо весною хлібороб у всіх
тило мої теоретичні знан
на виду. 1 за майбутній
ня. Вони в поєднанні з пе
урожай у першу чергу він
редовими методами робо
відповідає.
ти кращих КМК трактор
Щодо особистої хлібо
них бригад області та рес
робської біографії, то вона
публіки
надихають нас
в мене найкоротша серед
сьогодні па нові звершен
товаришів по тракторній
ня і допоможуть нам у за
бригаді. Лише в минулому
вершальному році п’яти
ропі закінчив Іпгульське
річки добитися нових успі
СПТУ. Восени встиг по
хів у підвищенні врожай
працювати на оранці грун
ту під цукрові та кормові
ності зернових і технічних
буряки. На рахунку лише
культур. Таке бажання ма
ють Володимир Чуб, Воло160 оброблених гектарів.

менями весняного сонця...
Потім продовжив:

— Робота на землі —
тож творчість! Ми виро
щуємо озиму за методо//
закарпатських механізато
рів. А там, у Закарпатті,
інші грунти, інші кліма
тичні умови. Тож набувши
досвіду цього року, пев
но, щось змінимо в техно
логії, якщо цього вимага
тимуть обставини. Що —
покаже час...

живуть петрівські механі
затори: техніку на лінійку
готовності — одразу
по
закінченні сільськогоспо
дарських робіт. Важко й
виділити когось. Та, ду
маю, не образяться на ме
не, якщо відзначу Володю Кушнірова,
Мишка
Гудовича, Сашка Старо
го, Миколу Мороза. У них
все готово до весняно-по
льових робіт. А у Володі
Кушнірова,
як і личить

ПОВАЖАЙ
Агроном першого від
ділку, того самого, де на
родилася ініціатива, моло
дий комуніст Іван Щека
занепокоєно поглядає в
небо.
— Нам Літака пошзидше з району дали б! Так
виходить, що по мерзло
талому грунту агрегатами
живлення не проведеш:
он, ще подекуди снігові
лисини.
Хліборобські
турботи.
Мабуть, не буває таних
днів, коли б механізатори
могли сказати: у нас все
необхідне є, все готово до
роботи. Але механізатори
першого відділку завжди
намагаються зробити тан,
щоб зі свого боку підготу
ватися до сільськогоспо
дарської кампанії повніс
тю. Це підтвердив І керу
ючий відділком комсомо
лець
Вадим Васильович
Каліниченко.

— Задоволений колек
тивом тракторної бригади
Молодці, хлопці! Добре
пам'ятають правило,
за
яким уже
кілька років

нінчується робочий день.
Поглядом дбайлииого гос
подаря щодня оцінює він
посіви. І сьогодні — теж.
Дивлячись услід
сонцю,
що зникало за небокраєм,
раптом:
Помню, дед
оставив ручки плуга,
говорил вам
(градом пот с лица):
— Можно обвести
вкруг пальца друга,
изловчившись
— молено п отца,
можно обмануть
свою невесту
п жену. и мать.
коль нет стыда,
землю же — да будет
вам известно —
землю не обманешь
никогда!..

димар
Молдовяну, Іван
Гарабаржіу. Цієї весни во
ни другий раз у житті бу
дуть сіяти хліб.
На останніх комсомоль
ських зборах члени нашо
го КМК вирішили так: за
два дні закрити вологу і за
три дні повністю відсіяти
ся. А в день Ленінського
комуністичного суботника
працювати з такою про
дуктивністю, щоб виконати
змінні норми не менш, як
на 130—150 процентів і
тільки при високій якості
робіт. Чимало молодих ме
ханізаторів працюватимуть
на зекономленому пально
му. Наші «прожектористи»
Людмила Панькова, Петро
Євстратспко, Алла Коваль
чук на чолі з секретарем
комсомольської організа
ції колгоспу Надією Зіиченко будуть не тільки
брати особисту участь у
святі прані, а й висвітлю
ватимуть хід соціалістич
ного змагання, в якому
кожному з пас, як і мені,
хочеться бути першим.
Весна — сигнал хліборо
бові до дії. І я готовий до
боротьби за врожай На це
надихає
мене визнання
особистої причетності до
важливої справи вирощу
вання хліба, довір’я і під
тримка старших товари
шів:
С. ЧУПРИН,
механізатор колгоспу
імені Дзержинського.

Устинівський район.
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них господарствах. Яскра
вий приклад тому — кол
госп імені Карла Маркса.
— ... Ось, дивіться, —
В. Мизін простягає папі
рець - довідку, — -у ра
йоні 7635 гектарів озимої
пшениці, яка буде виро
щуватись
інтенсивним
/летодом. І 6185 з них —
комсомольські! Створено
36 ланок, на озимих полях
трудитимуться
близько
400 молодих механізато
рів,
з них 220 — комсо
мольці. Рад/ють і соціа

В ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

МАТИМЕШ УРОЖАИ!
кращому молодому меха
нізатору
області, давно
готовий комбайн
СК-6.
Втім, і інші зернозбираль
ні комбайни ось-ось бу
дуть повністю підготовле
ні.
Звідки така старанність?
Думаю, що кращі тради
ції бригади прищеплюють
наші досвідчені механіза
тори. Серед них — сам
бригадир П. С. Кушнірое,
батько Володі, а також
трактористи А. В Гапоненко, В. К. Закера помічник
бригадира І. О. Шарата.

... Комсомольське
поле
озимої і хату Володимира
Кушнірова розділяє сільсьна дорога і неширока
лісосмуга. Сотня гектарів
озимої сортів «южная заря» і «одеська нарлинова»
знаходяться під надійним
наглядом і тоді, коли за-

Ьираз невимовної сер
йозності можна було про
читати на обличчі Володі;
згідливо
кивав головою
Іван Щена: «Так, так, не
обдуриш...» І знову небай
дужі рядки поета Сергія
Вінулова з уст Кушнірова:
... Накорми — хоть
есть она не просит,
дай ей.
что положено сполна
чистоганом —
золотом колосьев
вып латит
задолженность она!
*
*
*

У райномі комсомолу
розмовляю із завідуючим
відділом комсомольських
організацій Віктором Мизіним. Він зосереджено
перекладає папери і че
приховує задоволення:
— Радує те що почи
нання народжуються не
тільки в традиційно силь-

лістичні зобов'язання — у
середньому приблизно 46
центнерів з гечтара. Такі
ж високі, як і в петрівських механізаторів, наміт
ки — 55 центнерів з іектара — і в молодих хлібо
робів колгоспу імені Калініна.
Ініціатива хороша, і до
тримати слова молоді до
поможе райком. Усі за
мовлення
комсомольців
щодо техніки і добрив пе
редані в райсільгосптехніку та райсільгоспхімію
і тримаються на контролі.
А. БЕЗ!AKA,
спецкор
«Молодого
комунара».

Новоукраїнський
район.

1

«Молодий

2 стор

КОР.: Анатолію Лук’яновичу, нашу розмову, ма
буть, варто було б почати
з цифр і вашого коментаря до них...
А. Л.: Згоден. Отже... За
рахунок усіх джерел фі
нансування і будівництва
усіма способами в ниніш
ньому році в селах області
заплановано
побудувати
4?0О одноповерхових бу
динків з присадибними діf'"*^кaмн. Одразу скажу,
такої кількості житло-

знаходяться в стадії бу
дівництва, 2 уже здано в
експлуатацію облміжколгоспбудом. Не дуже втіш
но поки що, але ж немає
причин і для відчаю —- зараз весна, потім літо. При
чіткій і безперебійній орга-

комунар»-------------------------------------------------

ків. Як тут бути зі стро
ками?
А. Л.: Зрозуміло, окрім
якихось об’єктивних причин індивідуальним забу
довникам можуть пере
шкоджати ще й суб'єктив
ні. Але коли розпочнпаєао

Ви помітили, як часто сьогодні зустрічаються в на
ших селах вулиці з назвою «Молодіжна»? Що це,
примха моди? Скупість фантазії? Ні! Швидше — сим
вол. Село — для молоді. Це девіз сьогоднішнього дня.
Забезпечення спеціалістів, молодих колгоспників жит
лом — половина вирішення кадрової проблеми на се
лі. Тож, зрозуміло, новозбудовані сільські вулиці сьо-

< будинків в області ще
будувалось. Одночасно

І

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

«А У СЕЛАХ, У ВЕСЕЛИХ...»
буде перебудовуватись 38
сіл, І бсь зараз у кожному
вже підібрані ділянки під
забудову цілих кварталів
30—50 будиночків з бла
гоустроєм присадибної те
риторії.
Із загальної кількості
підрядним способом (си
лами облміжколгоспбуду і
тресту
«Кіровоградсільбуд») заплановано побу
дувати 2500 житлових бу
динків,
індивідуальними
забудовниками — 1500,
господарським способом —
500.
Ну, і, мабуть, важливо
сказати як практично вирі
шуються ці питання сьо
годні? Для 15 із 38 сіл
розроблено проекти забу
дови, для 7-ми є робочі
проекти, і тільки одному
поки що— Буквар Олек
сандрійського району —
видані креслення. Доку
ментацію па 1200 будинків
отримали і будівельники.
Так що фронт робіт уже є.
Зволікає трест «Кіровоградсільбуд», який ще не
приступив до будівництва
своїх об’єктів, 102 будники

ми —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

в годні заселяють у першу чергу молоді, ті, на кого по-8

Ікладає надію господарство. А якщо живуть тут моло- "
ді, то й вулиця — Молодіжна.
а

Перебудова сіл області сьогодні — одне з основних |
завдань. З початку одинадцятої п’ятирічки в колгос-1
пах і радгоспах області введено в експлуатацію понад І
450 тисяч квадратних метрів житла. Однак забезпе- І
чення сільських трудівників житлом усе іце залишає- ■
Іться проблемою.
а
З метою додаткового залучення і закріплення кад-1
рів у колгоспах і радгоспах області, створення у них |
стабільних трудових колективів, розквіту сіл області І
бюро обкому Компартії України і виконком обласної І
Ради народних депутатів у цьому році прийняли по-І
станову про подальше збільшення об’ємів будівництва"
І житла в колгоспах і радгоспах області.
Про те, якою, бачиться перспектива сіл Кіровоград-1
щини ми попросили сьогодні розповісти начальника 1
перебудова уоблвитаких1
иізації
праці,
будинокбудівництва
під ться1 архітектури
відділу
у справах
ключ
будується
в
тримісяч

масштабах,
то
мають
бути
копкому Анатолія Лук’яновича ГУБЕНКА.
ний строк. А якщо одно передбачені і вони. Сьо
часно зводиться сто бу годні кожен індивідуаль
дників, двісті... .Словом,
ний забудовник повинен
завдання хоч складні і від стояти на обліку у райви
повідальні, проте реальні.
конкомі. Забезпечення бу
КОР.: Реальні, якщо бу дівельними
матеріалами,
дує підрядчик. Але ж 1500
контроль за кожним та
— така планова цифра для
ким будівництвом будуть
індивідуальних забудовіш- вести райвиконкоми. Сло

магае довести до кінця на
ціонально-демократичну ре
волюцію і забезпечити її пе
реростання у революцію со
ціалістичну. Студент відзна
чив, що у найважчий час
його країні допомагає Ра
дянський. Союз.
Зараз в Бангладеш пра
цює понад 600 молоди^ фа.
хівців, які одержали освіту в
СРСР. Вони беруть активну
участь у політичному житті
нраїни, захищають інтереси
народу.

ЕЩОДАВНО у Кірово
граді, в залі гуртожитку
Н
інституту сільськогосподар
ського
машинобудування
відбувся незвичайний вечір.
На кілька годин невеличка
зала перетворилася на міс
це, де зібралися однодум
ці — ті, хто прагне миру і
дружби на планеті. А при
водом для зустрічі стала
підготовка до святкування
14-ї річниці проголошення
Народної Республіки Бан
гладеш.
Представники різних рас,
націй і народностей — ви
кладачі, студенти, які на
вчаються у зузах Кіровогра
да, говорили на різних мо
вах. Але, коли йдеться про
спільне, світле для всіх майбутнє, то при бажанні зав
жди можна порозумітися.

Слово для виступу було
надано студентові Народної
Республіки Бангладеш Бісвасу Парімал Чандра. Він
схвильовано розповів про
історію боротьби свого на
роду за свободу і незалеж.
ність, соціальний і націо.
пальний прогрес. Комуніс
тична партія і прогресивні
сили, студентська організа
ція республіки виступають за
скасування військового ста
ну, забезпечення демокра
тичних прав і свобод, за пе.
рехід влади до виборних
представників народу, за
здійснені я соціально-еконо
мічних перетворень в інте
ресах
народу. Програма
Компартії Республіки Бан
гладеш схвалена її 111 з'їз
дом у квіті 1980 року, ви.

Свій виступ Бісвас Парімал Чандра закінчив так:
— У житт} нашого народу
ще багато труднощів і перозв’язаних 'проблем. Тому
Бангладеш потрібен мир не
тільки у країні, але й у всьо.
му світі. Наше минуле було
трагічним, сучасне важким,
але майбутнє буде світлим і
прекрасним. Ми за це боре
мось.
Э АСТУПНИК декана по
** роботі з іноземними сту.
дентамп Н. П. Мамошіна
оголосила
наказ ректора
інституту про нагородження
почесною грамотою студентів Республіки Бангладеш
Бісваса Парімал Чапдра і
Бісваса Суніл Чапдра за від.
мінні успіхи у навчанні та
активну участь у громад
ському житті інституту.
Солідарність з боротьбою
трудящих Бангладеш, готов,
ність всіляко підтримати їх
спразедливу боротьбу ви
словили студенти з Монго
лії, Лаосу, Кампучії, Ефіопії,
Афганістану, Мадагаскару,
Таїланду, Ірану, Куби, В’єтнаму.
Того вечора в залі лунали
вірші про Леніна, пісні сту
дентів із Монголії, Афганіс
тану, Куби. А потім спільні
танці і знову пісні... Всі при.
сутні винесли із вечора
дружби одне переконання:
немає тої сили, яка б зава
дила прагненню молоді пла.
нетн до нового життя.
Л. ГЛАЗОВ,
голова науково-методич
ної ради по пропаганді
суспільно - політичних
знань обласної організа
ції Товариства «Знання».

вом будівництву на селі
сьогодні — зелену вулицю.
КОР.: Тоді розвійте сум
ніви і щодо складностей з
тими об’єктами, які будуват им утьс я
господарчим
способом. Адже зараз у
перебудову включено, як
ви самі висловились, без
перспективні села?
А. Л.: Звичайно, не всі
сьогодні мають змогу вес
ти будівництво господар
чим способом. Але банк
надасть їм для цього кредигн. Зрозуміло, що бага
тьом господарствам потріб
ні кадри. Коли забудуємо
«вимираючі» села, підведем,о дороги, люди потягну
ться туди. Такі приклади
уже відомі: Веселівка, ска
жімо, Кіровоградського ра
йону. Як тільки почали ви
ростати там стрункі квар
тали нових котеджів, лю
ди з. міста стали поверта
тися назад. 1 зараз там
кадрова проблема виріше
на. Це ж саме можна ска.
затії про Трепівку, Субот
ні Знам’янського району,
Надлак — Новоарх ангель
ського, Комишувате — Иовоукраїнського району.,.
КОР.: Ось ви згадали
Суботці. У цьому селі я бу
ла не один раз. Навіть
проїжджаючи через нього
(а знаходиться воно на
-трасі), зрозумієш, що тут
міцне прибуткове госпо
дарство і добрий господар
у ньому. Охайні вулиці,
заасфальтовані
дороги,
тротуари, майданчики, аку
ратні присадибні ділянки.
Але, як на мене, воно де
що невиразне в естетично
му плані — абсолютно од
накові будинки, вулиці...
А. Л.: ...І щоб якось від.
різнити свою оселю від су
сідової, Петро фарбує свій
будинок у якийсь «надзви
чайний» колір, а Іван майструе чудернацькі налич
ники. Усе правильно. Там,
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де взято за основу один
ціповий проект, архгісліура села надзвичайно бід
на. Хоч однаковий проект
— мороки менше, як-то ка
жуть. Будівельники задо
волені — швидше й прості
ше. Але ми не повніші за
бувати і про красу сіль
ських вулиць, про архітек
туру сучасного села, про
те, що кожне село 1ІОВППІІО
мати своє обличчя. X пе
ребудові сіл, що розпоча
лася, ми це обов язково
врахуємо. Кожному з сіл
ми запропонуємо для за
будови 3—1'різних проек
ти одноповерхових моно
літних житлових будинків
з керамзитобетону. Є ціка
ві проекти: з мансардами,
дво,- трикімнатні.
Окрім того, днями були
підведені підсумки кон
курсу по виявленню кра
щого проекту оформлення
фасадів
одноповерхових
житлових будників. Ного
проводив відділ у справах
будівництва н архітектури
облвиконкому спільно з Кі
ровоградською
організа
цією Спілки архітекторів
України.
Переможцями конкурсу
стали: архітектор Кірово
градського інституту «Укрміськбудпроекг» Л. А. Аглямова (І місце), 1. В. Мединський (II місце). С. О.
Ковальов (III місце). І за
раз за їхніми проектами
буде збудовано і оформле
но три будиночки як зра
зок для розпочатої нами
забудови. Мені здається,
тепер є підстави сподівати
ся, що вулиця Молодіжна
у Мар’ївці Компаніївського району буде зовсім не
схожою па вулицю Моло
діжну з Весслівки, а та у
свою чергу — зовсім іп.
тою, ніж Молодіжна з
Федіївкн Бобрпнецького...
Розмову вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.

/ЖиіСЛЯЧ

«ЯК
ДБАЄШ,
ТАК
І МАЄШ»
На матеріали рейду
під таким заголовком
(дяв. «Молодий кому
нар» від 12 лютого ц. р.).
надіслав відповідь на
чальник Маловнсківського районного управлін
ня сільського господар
ства В. М. .МОРОЗ. Він
повідомив, що газетна
публікація
обговорена
на засіданні технічної
ради управління сіль
ського господарства, на
якій були присутні ди
ректор
та спеціалісти
радгоспу «Ташлицькин».
Критику визнано пра
вильною.
Директорові
радгоспу «Ташлицькин»
В. В. Хіщенку вказано на
безвідповідальне
став
лення дирекції до підго
товки ферм для прове
дення зимівлі і зобов’я
зано в найкоротші стро
ки провести поточний ре
монт приміщень і меха
нізмів,
створити нор
мальні побутові умови
для праці тваринників.
Хід виконання прийнято
го рішення
взято під
контроль.

ГАРМОНІЯ СТЕПОВОГО НЕБА
(Продовження. Поч. з

№ 41 за 4 квітня ц. р.).

їх майстерня в приміщенні одного з будинків у центрі
міста. Два великих загратованих вікна з самого рання
збирають світло й посилають сюди, на підлогу, на стела
жі з книгами, на жовтавий, великий, навшир усієї кімна.
ти-майстерні, ткацький зерстат, плід довгорічних шукань
технології виготовлення, талановитих рук художника-мо.
нументаліста Анатолія Пунгіна, живописця, знаного в
краю майстра настінного розпису, вітражів, чоловіка
Емілії.
Коли цей темнорусявий, з орлиним поглядом, сивоок
відчинив двері, найборше мене обдало здивузанням: ну,
кого не бачив, з ким не розмовляв, стояв близько, —
усі з очима кольору неба. Увійшовши до них, так і ска
зав: «А ви, напевне, дуже
щасливе подружжя, бо обидвоє носите в очах по пе
люстці неба?!». І тут же по.
чав роздивлятися верстат, що
нічим не схожий на бачені не
раз в гуцульській стороні, на
яких тчуть знамениті космацькі та яворівські килими,
ліжники, напільні доріжки.

І хоча Анатолій чоловік
говіркий,
балакучіший за
дружину, все ж дав їй мож
ливість, так би мовити, на
самовисповідування, а сам
тільки вставляв де-не-де
слово-уточнення.
«Я знаю, кожного цікавить
знати (та й мені б це не бу
ло байдуже), коли і з чого, власне, почала ткати гобелени. Звичайно, мені воно — як вчора прийшло, наче якось
і несподівано, та понад десяток років злетіло... Може,
першим поштовхом до серйозного зацікавлення ткац
твом були розповіді старенького нашого діда (а йому
невдовзі дев’яностий годок) Хрисанфа Арсенійовича, що
кохався замолоду у ткацтві (у нього й понині висить ки
лимок, зроблений наприкінці минулого сторіччя). Потім,
коли з Толею вчилися на живописному відділенні Оде.
ського художнього училища, захопилися історією гобе
лену, багато читали, переглядали спеціальні вітчизняні й
зарубіжні журнали, відвідували виставки. Словом, не ма
ли спокою Десь, пригадується мені, в журналі «Декоративное искусство» побачили гравюру: сидить чоловік і
тче. Може, якось і смішно, та цей своєрідний малюнок
конкретно наштовхнув на думку пробувати свої сили са
ме у ткацтві. Наткнулися на цілу в’язку проблем: важко
з матеріалом. Є льняні, шерстяні нитки (льон іде на ос
нову), але не тих кольорів, що хочеться. Якось слабо по
в’язуються можливості гобелену з архітектурними зав
даннями будівель. Гобелен — це не просто якась деталь
інтер'єру, якої може і не бути; його художнє, декора-

гивне використання повинно бути запрограмоване в тій
чи іншій громадській будівлі так само, як вікна, двері,
підлога... Гобелени — дорогі речі, і хочеться, щоб вони
не просто висіли десь там на стінах, а «співали» всіма
своїми барвами й відтінками... Коли тчеш, (а бувало, й по
чотири і більше місяців ми не виходили з майстерні), то
перед тим надивишся в альбомах на шедеври Тетяни
Пати, Катерини Білокур, Параски Хоми, Марії Приймаченко — на дивні малюнки квітів — і ніби відрікаєшся
од цього світу, переносишся і думками, і серцем — усім
своїм єством у світ тієї теми, у якій живеш, зобов'язана
жити тижнями, місяцями... Гобелен — не живописна кар
тина, на якій автор завжди може щось підправити, щось
відновити, заново переробити, якщо і далі гнітить невдо
волення. А тут? Виправити нічого не можна, більше то-

го, довгий процес вимагає від тебе відповідного на
строю, треба тримати в уяві, у пам’яті образну систему,
яка на ескізі на картоні в натуральну величину ніколи не
тотожна з тією, що-буде відтворена у матеріалі. Га ще й
таке: виткала частину, змотала на вал, тобто, сама свідо
мо закрила перед очима зроблене і зможеш зобачити
лише вкінці, іноді аж за півроку... Коли Знімеш готозу
річ, перед гобою пустий верстат, на ньому натягнуто як
біт струни основу. Аж майстерня стає більшою, здає
ться пустою... Ткацтво га ще й не просто собі таке що
має в основі геометричний орнамент, три - чотири ко
льори, а гобеленне, де грають - променяться десятки
кольорщ, тон.в, напівтонів, де часто потрібне історично
точне відтворення документальних реалій, постатей, ви
магає, аби багато □ чому відмовити собі. Хочеться-і
поезію почитати, < художній фільм подивитись, а тут як
раз надходить думка, з являються варіанти ескізів - і
просиджуємо з Толею допізна. Малюємо окремішно, а
тоді наче докупи зводимо, дошукуємось найкращого.,
Володимир КАЧНАН.

(Далі буде).
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Рівжня-на прапори Перемоги
На таау тему сьогодні від
ВОЇНИ, які вибудеться відкритий урок фронтовими,
конували свій інтернаціомужності, який проводить пальний
обов’язок в АфгаУ Вільшанці редакція газе ністані. учасники
Всесоюзти «Молодий комунар», об ноі експедиції
«Літопис
ласний штаб походу комсо Великої Вітчизняної»,
МОмольців і молоді «Шляха лоді гвардійці п’ятирічки,
ми слави батьків», райком ЩО Відзначились під час
комсомолу. В музичній ві “?хти пам’яті, присвяченої
тальні зберуться колишні 40-річчю
Великої
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Є поле
Миколи Арнаути
їм я комсомольця-підпільннка Миколи Арнаути знає
кожен-у селі Дорожпиці. Коли запроданець видав
його, фашисти схопили хлопця. Жорстоко катували,
допитували. Але юнак не видав своїх бонових товари
шів. 1 тоді кати вкинули його в яму, присипали зем
лею. Всі дорожпиці знали, що хлопця поховали жив
цем.
І іа минулорічних звітно-виборних комсомольських
■збора х, коли зайшла розмова про участь юнаків і діврчат в ударній Вахті пам’яті, присвяченій 40-річчю Ве
ликої Перемоги, молодий механізатор Юрій Бабій
запропонував:
Пи шемо одне поле його іменем. Те, що засіяли гниє,
нянею. Зараховуємо у свою ланку Миколу Арнауту.
Працюватимемо за себе і за нього.
156-гектарипй клин озимини. Смарагдовий, освітле
ний щедрим весняним сонцем. Біля степової дороги
табличка з написом: «Поле комсомольця-підпільннка
Мпколц Арнаути. Ланка груикомсорга Юрія Бабія
зобов'язується виростити і зібрати тут з кожною гек
тара по 35 центнерів озимої пшениці».
Посіви доглянуті, підживлені добривами. Юрій Ба
бій разом з товаришами вже тепер, весною, старанно
готує до жнив збиральну техніку. Щоб зібрати щед
рий урожай на Арнаутовому полі.
О. ЯНЧЕНКО,
секретар комітету комсомолу колгоспу
імені Леніна.

ІН розплющує очі і ба" чить мамину усмішку.
Спочатку не повірив. Звід
ки вона тут? Адже просив
не повідомляти у Вівсяни
ки про те, що з ним тра
пилося. Він не хотів завда
вати
болю найдорожчій
для нього людині. Коли
його везли з Афганістану
до Києва, Борис сказав
капітанові:
— Як стану на ноги, сам
напишу. А тепер не треба.
У мами хворе серце.
А вже тут, у госпіталі,
коли хірурги зробили все
можливе і неможливе, ко
ли він уже лежав у палаті,
почув тихий голос мед
сестри:
— Йому потрібна ласка,
мамина ласка. І її сердеч
не слово. Воно більше до
поможе, ніж ліки.
...Любов Андріївна ди
виться на сина добрими
усміхненими очима:
— Ти мовчи, Борику. Ти
нічого мені не розповідай.
Я все знаю...
Вона може лише уявити
ту пекельну мить, коли за
перепалом стався вибух і
гаряча хвиля підхопила
його, мов підстреленого
сокола, понесла над урви
щем і кинула в безодню.
Він, Борис Лисокінь, пер
ший помітив душманську
міну, знешкодив її, вря
тувавши товаришів. А сам
постраждав.
ЖЕ там, у госпіталі, хі
рург сказав своїм по
мічникам:
— У нього неабиякий
запас фізичних сил і муж
ності. Серце міцне і воля
незгасна. Якщо відчує, що
живі руки, значить, ноги
теж працюватимуть. Тіль
ки треба дати їм роботу.
Тренаж і тренаж. Спочат
ку для пальців рук. І не
треба його залишати на
самоті. Самотність гірше
смерті..,
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А йому, Лисоконю, дав
одне коротке напуття:
— Повір в свої сили, си
ну! Прийде ще твій день,
ти станеш на ноги.
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Льотчику
винищувачу
Олексію Артамонову було
двадцять п'ять літ, коли в
липні 1941-го над селом
Тарасівною Новоархангельського району він потаранив ворожого бомбарду
вальника. Поховали його в
селі Чистополлі Вільшанською району. 27 березня отримав за бої на Дніп
1942 року О. О. Артамоно ровському плацдармі в
ву було присвоєно звання 1943-му. Тоді розвідник
Героя Радянського Союзу. Грязиов доставив команду
Родом він з села Шеїні Во ванню цінні розвіддані і
логодської області.
ВЗЯВ КІЛЬКОХ «ЯЗИКІВ». Po
*
*
*
rt дом комуніст А. В. ГрязГвардії старшин леите-^ов
.
3 села ТиіЦЄНКОВОГО
пакт Леонід Балицький
.кии зз Ставропольського краю.
села Бузниковатого. Пе
* * *
ред війною працював вчи
Онуфрій Максимович Лул
телем. Танкіст. Особливо ценко — наш земляк, з се-/
відзначився в боях за виз ла Сухого Ташлика. Під
волення Києва. Балицький час
Орловсько-Курської,
одним із перших увірвав Умансько - Ботошанської
ся своїм танком у Свято- операцій командував пол
шино, знищив близько 150 ком. Особливо відзначився
гітлерівців, три міномети, на Яссо-Кишинівському на
три гармати, дві автома прямі, де підрозділи ра
шини. У штаб корпусу з во дянських воїнів під коман
рожого тилу повернувся з дуванням полковника Луважливим донесенням, ви ценка знищили велике во
конавши завдання коман роже угруповання. ІЗ ве
дування. 10 січня 1944 ро ресня 1944 року був удо
ку удостоєний звання Ге стоєний звання Героя Ра
роя Радянського Союзу.
дянського Союзу.

ГЕРОЇВ
НАШИХ
ІМЕНА

жими «хейнкелями» і «мессершмідтами» 7 травня
1943 року. Брав участь у
боях під Сталіні радом, на
Кубані, в Прибалтиці, на
Україні. Особисто збив
дванадцять ворожих літа
ків.
Капітан М. 3. Телішевський родом з села Вовчої
Балки Вільшанського ра
йону.

ОПЕРАЦІЯ
«ПАМ’ЯТЬ»

Червоні зірки засяяли на
будинках жителів Иосипівки. Вони з'явилися тут
після операції, котру про
водили юні слідопити міс
цевої восьмирічки. А на*
*
*
зпвається вона «Зірки сла
Герой Радянського Сою 2 ви». Оселі всіх учасників
Великої Вітчизняної війни,
зу Микола Микитович Тосолдатських вдів, матерів,
польников цими днями за
котрі не дочекались синів
вітав у своє рідне село
з фронту, були помічені
Калмазове (живе в Підгоцими величними символа
родній) і зустрівся з учня
ми місцевої восьмирічки.
ми.
Розповів їм, як до війни
Під свою опіку гимурівслужив на Чорноморсько
ці взяли одиноких і пре
му флоті. А коли почалась
старілих
людей. Кілька
Велика
Вітчизняна, він
разів на тиждень сповню
був командиром міномет
ються гамором, сміхом до
ного взводу, брав участь в
мівки солдатських вдів
боях під Одесою, Новоро
М. 1. Рябенької, М. М. Ко
сійськом, у Криму. Разом
стенко. З особливою при
з десантниками лейтенант
вітністю зустрічає дорогих
Топольников висаджувався
гостей М. М. Цюпко, два
в районі Тамані, на Ельтисини якої поляї.їй на по
гені. За мужність і відвагу
лях жорстоких битв з ні
під час проведення цих
мецько-фашистським н за
операцій удостоєний звангарбниками. Справ для
ня Героя Радянського Сошколярів завжди вдосталь.
*
$
Я:
з}:
юзу.
Наймолодші вирушають до
Н а
знімку: М. М.
магазину із списком необ
Гвардії старший лейте-п Герой Радянського Сою^~
ТОПОЛЬНИКОВ з червоними
хідних продуктів, які тре
нант Андрій Грязнов загихУзу Михайло Захарович Те<* слідопитами
.....
Калмазівсьної
ба купити. Старші наво
нув в бою під селом Кал- лішевський загинув у по-восьмирічни.
дять порядок на обійсті,
Фото М, ПРИ ЧИН І НА.
мазовим. /\ зірку Героя вітряному бою з 16 ВОрозаймаються городництвом,
дбають про паливо.
Червоні слідопити вирі
шили розшукати родини
воїнів, котрі загинули, виз
воляючи їхнє село від оку.
пантів. Сотні листів, напи
саних акуратним учнів
ським почерком, полетіли
у різні куточки країни.
Писалц на давні, домашні
адреси. Листи деякі повер
талися із написами: «Адре
сат вибув». Тоді відправ
лялп запити в довідкові
бюро міст, сільради.
Те старання увінчалося
успіхом: 36 сімей героїв,
що полягли за Поснпівку,
вважають
найкращими
своїми друзями місцевих
школярів. До них приїжд
жають, діляться своїми ра
дощами, вітають зі свята
ми. Та її хіба може бути
ти. І Борис залишався в вернув його до діяльності. , — Наступного разу вже
інакше, адже слідопити че
кімнаті один. Але то тіль Розповіла і дала Борисові вийду з вами надвір.
рез багато років, коли вже
— А там і приїдеш у
ки на кілька хвилин. Бо журнал, в якому опублі
згасла остання надія, до
вже на порозі з'являвся ковано нарис про Вален Вільшанку. Ми вже домо
помогли
знайти могилу
вились, що тобі виділять
Олег, його старший брат. тина.
чоловіка І. Погорілій, а
спеціальну
автомашину.
батька — трьом її синам.
Ти ж водій завзятий. То
Допомогли знайти місце
зумієш одними руками ви
захоронення рідного брата
рулити нею.
А. І. Кусякп, А. І. Михай
ИНУВ іще місяць. Тре
лові!? — могилу батька.
нажери допомогли Бо
Міцна дружба з живими
рисові зробити нові рухи
героями і вічна шана за
руками. А наприкінці бе
гиблим — ось як можна
МУЖНІСТЬ
резня, коли Лисокінь про
коротко охарактеризувати
довжував мужньо атаку
діяльність слідопитів. Во
вати свою кволість, вранці
ни також підтримують поРозповідав, яка то в нього
зателефонувала йому Га
рядок біля пам’ятника вої
буде нова хата, де неодлина Шалапко:
нам-землякам та могили
мінно він справить Бори— Як настрій, Борисе?
невідомих солдатів-розвід
сове весілля. Годину-другу
— Спасибі за бальзам!
ників, котрі першими уві
Вчора ввечері відчув, що
говорили про сільські но
оживає нога.
рвались у Поснпівку о бс.
вини. І вже мати відчиняла
— Цього й треба
було
резні 1944-го. Ростуть де
двері. Швидко впорались
чекати. Сказав же хірург:
рева пам'яті біля криниці,
якщо оживуть руки, то ста
у полі з доочищенням цук
неш і на ноги. То чекай
що стала братською моги
рових буряків.
нас. Вже виписали тобі но
лою десяткам мирних жи
Двері раз-по-раз відчиня
венькі шоферські права.
лись в його хаті. З Віль
телів, розстріляних фашне
Привеземо.
шанки приїхав другий сек
— А хлопців теж з со
тами.
ретар райкому комсомолу
бою візьмете?
Віталій Троянський.
Г“"
Причетність до створен
О'ХАЛИ
Вівсяників
—
Я
них?
віз книги — «Овод», «лн
■ ---  ••
райкомівці. А на поріг
ня літопису рідного краю
гартувалася сталь». Пода
— Та тих
що до мене
минулому
рував Борисові еспандер. знову гості — комсомо присилали на
народила у школярів нову
Поклав на столі коробку лець з Вільшанки Микола тижні?
ідею: «А давайте розпочнепластиліну — знав, що
— Ніного ми не присила
мо операцію «Орден у
треба, аби хлопець постій Антонов з товаришами. Ці ли. Вони самі. Вони ж твої
но м’яв його пальцями.
твоєму домі». І тепер . у
хлопці теж служили в Аф товариші. Вони всі чека
— З тобою у нас. буде ганістані. Почувши про бі ють, поки ти сам завітаєш
блокнотах слідопитів з’яв
безперервний зв’язок, —
до них.
ляються старанно заното
сказав радісно. — Прове ду, яка спіткала Бориса,
Сподіваюсь, у травні ти
демо завтра до хати теле одразу виїхали у Вівсяни будеш разом з нами на
вані сторінки з життя кож.
фон. І бруківку до обійстя ки. Розповідали про себе. святі.
ного орденоносця.
хлопці викладають. Щоб в
Анатолій
Теофанович,
колгоспну
тракторну
Клуб слідопитів,
що
негоду можна було проїха І
ти автомашиною.
бригаду,
колектив
якої сл/хаючи синову розмову,
працює при Поснпівській
Повернулась з туристич чекає Бориса (до призову сказав:
восьмирічній школі, віл
ної поїздки перший секре в армію він працював ме
зпачає своє десятиріччя. За
— Ти клич їх усіх на не
тар райкому комсомолу ханізатором).
весь цей час беззмінним
дільний день. На свято сі
Галина Шалапко. Одразу—
Разом пообідали. Підба вача. Мати насмажить пів
його керівником є старша
у Вівсяники. Привезла тре дьорили хлопця, похвали нів, приготує обід. Бо тож
піонервожата школи В. Г.
нажери для рук. А мамі ли за те, що так завзято наші найдорожчі гості —
Холявпцькз. З щедрого
Борисовій вручила неве взявся за тренаж рук.
джерела її фантазії черпа
твої друзі, з якими тобі
ликий пакетик:
ють діти завзяття, нові
Так день за днем. Пере добре.
— Це в'єтнамський баль магаючи біль, обливаю
ідеї, творче натхнення І не
То чекай їх, Борисе! Че
зам. З женьшенем. Тре чись потом, юнак боровся
міліє це джерело, бо жив
кай!
Прийде,
настане
твій
ба робити розчин, і хай з недугою. Ось уже при
лять його животворні СП
радісний
день,
до
якого
ти
Борис п’є по ложці. Це несли йому милиці. І він з
ли — любов до своїх ви
бадьорить, піднімає життє допомогою батька і брата так мужньо йдеш своїм
хованців і віра у важли
серцем
і
світлою
надією.
вий тонус.
вперше підвівся, покинув
вість справи, котрій при
Потім
розповіла про ліжко. А коли Галина Ша
М. ШЕВЧУК,
свячено життя.
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Самотності він не відчу
вав. Вдень і вночі від ньо
го не відходили лікарі. А
це вже ось і мама біля
нього.
— Що там, рідненька, у
наших Вівсяниках? Як там
Олег наш з дружиною,
справив уже новосілля?
— Тебе чекає, синочку.
Жінка
відчувала, що
сльози ось-ось затьмарять
її очі, скроплять, обпечуть
Борисові руки, над якими
вона схилилась. Та мати
зібрала всі сили, згамувала сердечний щем. Усміх- зігріти
■—
Т|£|О
нулась. ...
Щоб
ласкавою посмішкою і його, Бориса.
— Ти не думай про без
надію, дорогенький. Хірург сказав, що час візьме своє. Треба вірити...
І він повірив. Він повірив
у рятунок, як побачив на
вікнах палати блакитні фі
ранки і сонячні зайчики на
шибках.
А коли вже його при■ГП-- село,
КОЛИ
везли в рідке
ранками прокидався і ба
чив, як збирався на робо
ту батько, тоді на раз ніби
забував, що він зовсім
кволий. Пробував підвес
тись. Батько, усміхнувшись
до сина, клав на стілець
кухля з холодною кринич
ною водою, наче вірив, що циркового артиста Вален
син сам нап’ється. Вихо тина Дікуля, який кілька
див з хати, взявши з со років був паралізований.
бою теслярські інструмен- Але безперервний тренаж

лапко разом з колгоспни
село Вівсяники
ми механізаторами втретє
Вільшанського району.
приїхала до нього, Борис
Н.т знімку: 6. ЛИСО
зраділо сказав:
КІНЬ.

Н. БУЖДН,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара'.
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— Не знаю, чого їм не
вистачає, — урвала мого
голосні думки жвава моло
дичка, що обідала за су
сіднім
столиком, — але
точно знаю, що тут не тіль.
ки сьогодні таке робиться...
Як почув це мірошник
Омелько — перелякався. А
перелякавшись, прокинув
ся та й давай швидше за
писувати
побачене. Бо,
може, то віщий сон був —
такий, що його зможе роз
тлумачити лише директор
Ко м п а в і ї вськ ого р а й к о м б і пату громадського харчу
вання В. Ф. Дідова?
*
*
*

...вже робітники виробни
чого об’єднання «Друкмаш> і заводу радіовнробів працюють не за скоро-

Мірошникові Омельку наснилось, що...
...захотілося йому їсти. ІІе
з доброго дива, звичайно,
захотілось, а тому, бачте,
іцо обідня пора настала.
Далі сниться йому, що за
стала його ця пора не у
рідному млині, а за кілька
десятків
кілометрів од
нього, у Компаніївні. Ніби
питається він у людей, де
найближча точка громад
ського харчування, а йому
й показують на кафе «Вог
ник»
ранкомбінату гро
мадського харчування —
ось, мовляв, чоловіче, те,
що тобі треба: чим багаті,
тим і раді...
Змахнув Омелько З'-черевиків своїх вуличну пи
люгу, та й увійшов. І що
ви думаєте — одразу лед
ве не звалив величезного
стоса ящиків із пустими
пляшками, нагромаджено
го якраз напроти дверей.
Воно, звичайно б, можна
загальмувати, — та куди
там, як підлога брудна й
слизька.
Однак Омелько не Омель
ко був би, аби не зумів об
минути якихось там ящи
ків, тим більше уві сні.
Отож узяв він собі перше
та друге, та компот, та Іва
сів з цибулею. Щоправда,

цибулі коло Івасів спершу
не помітив — так її тро
шечки накладено. Але —
чого тільки уві сні не бу
ває: щойно він натякнув
касирові про порушення
порційності блюд, ЯК цибу
лі одразу побільшало...
Воно було б добре, якби
сон у тому ж ключі про
довжувався й далі. Але чи
то у снів па «Вітряку» є
якась не вивчена ще особ
ливість, чи то Омелько такніі нещасливий чоловік:
сниться йому далі, буцім
то заходить він од каси до
залп, а там відкривається
такс видовище, що його
тільки уві сні й можна
уявити. ЇІібн на підлозі не
просто натоптано, але й
валяються шматки паперу,
сміття, по кутках стоять
столи із брудними бокала
ми, цілком та наполовину
пустими пляшками з-під
нива і ще чогось... На сто
лах, правда, більш-менш
чисто, зате під столами!...
— Еге! — уголос поду
мав собі Омелько. — Не
інакше, як па це кафе сьо
годні кимось наслано... А
може, у них віників немає,
та швабри нема з чого зро
бити, та-води ніде взяти?

Підкажіть— розсмішіть
В останніх випусках «Віт
ряка»
найбільшу пошту
збирає конкурс на найдотепніший-підпис до вдатного, але зумисне трохи
недомеленого (бо ж без
підпису) млива наших фотомельників і мельниківкарикатуристів.
Ось що пишуть, примі
ром, сестри Оксана та На
таля Касян з Компановки:
«Ми уважно перечитуємо
всю газету, та найдужче
чекаємо того «Молодого
комунара», в якому «Віт
ряк». Дівчатка прислали
свій підпис до малюнка
мельника - карикатуриста
Володимира Гордійченка
(«МК» за 9 лютого) —

подарувати
дружині де
8 Березня — питання дуже
суперечливе»
(автор —
О. Ткачова), «І хто його
знає — котра з них про
грає...» (С. Лев). «Суперни
ки — в різних вагових ка
тегоріях» (Т. Смородіна).
Два підписи пропонує
наш постійний читач і ав
тор Олександр Рябошапка
зі Знам’янки: «Тобі поло
вина й мені половина...» та
«Пізні квіти і ранні віни
ки».
І насамкінець підказки
карикатуристові від наймо
лодших учасників конкур
су: семикласниць Людми
ли Ткачової з Олександрії

(«Подарунок на вибір: як
що ви полюбили і якщо
вас розлюбили») і Вален
тини Завадської із Світловодського району («Город
ские цветы...») та восьми
класниці Любові Соколюк
з Гайворона («Зацвітем до
понеділка»).
Думаємо, що малюнок
без назви (поки-що без
назви) мельника-карикату
риста Дмитра Безуглова
також знайде дотепників,
які придумають до нього
смішний підпис. Тож че
каємо вашого смішного
млива, учасники найпопулярнішої рубрики «Вітря
ка», яку ми віднині нази
ватимемо «Підкажіть —
розсмішіть».
Мірошник ОМЕЛЬКО.

Ольга Хоменко з Олек
сандрії для підпису згада
ла слова з відомого вірша
поета «Красиве і корисне».
Але вірш для позиченої
назви написала сама. Мож
на було б його й надруку
вати, але він трохи задов
гий, а для нашої конкурс
ної рубрики відводиться
вкрай мало місця.
А ось ще один колектив
ний лист — від працівників
дитячого садка № ЗО об
ласного центру. Наводимо
найсмішніші підписи: «Що

БУЛЬКА

Петро СИВОЛАП.

Для завсідників «Вітряна» співає відомий тенор
Рябко.
(З архіву мірошника Клацкіна).

БАЄЧКИ-НАГАЄЧКИ

УСМІШКИ
ПОГАНО ЇСТЬ

НОВИНА

— Мамо, — син показує
на літеру «і», — а ця бук
вочка чого така худенька?
Погано їсть?

— Ти чув. їжаче, новину?
Коза із Вепра
здерла шкуру. ■
— Та ну?!
Ти що, Сороко, мелеш
здуру?
— ІІе віриш?
Це вже точні дані.
Повсюди поголос пішов:
Копа працює в ресторані,
А Вепр
Вечеряти зайшов.

ЧИТАЛЬНИЙ

— А як називається цей
пальчик?
— Вказівний.
— Ні, мамо, «читаль
ний»!
У П’ЯТЬ РОКІВ

— Ні, мамо, ііс буду я
ще женитися. Рано. Зараз
я один тебе не слухаю, а
оженюсь, то удвох не слу
хатимемось... Хай років у
п’ять...

В ГАЮ

В гаю. в начальника Осла
Погано стали йти діла.
Уже четвертий рік підряд
Його не ходе слухать штат,
І що він тільки не робив!
Висе тричі штат в гаю
змінив,
А справа там, де і була...
Змінить, напевно, слід
Осла.
Борис ЧАМЛАЙ.

м. Кіровоград.

— І чого це Ярослава
третій день у дитсадку не
ма? Мабуть, бабуся про
гавила вихідний день від
календаря відірвати...
— А навіщо він тобі?
— Бо пас двох завжди
карали, а тепер — тільки
одного мене будуть...
Антоніна КОРІНЬ.

м. Кіровоград.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м, Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02219.

Обсяг 0,5 друк. арк.

СТАНЬМО
ПРИКЛАДОМ
ДЛЯ ІНШИХ

— Грошенят ми наскладали, — кажуть батько й мати,Будем тебе, любо доню, заміж віддавати.
Шукай собі коханого, як не маєш досі.
Тепер знайти чоловіка, що стручка в горосі.
Тільки моргни, танцюючи, та залишай губи...
Він до тебе і прилипне, мов реп’ях до шуби.
А ти довго не розглядай його стан чи вроду,
Та мерщій веди до загсу, якщо дає згоду.
Ну, а коли передшлюбну подасте заяву.
Отут і ми підключимось активно в цю справу.
Розцяцькуєм твоє плаття, щоб сліпило очі,
Щоб сусіди від заздрості не спали три ночі.
Запросимо на весілля чоловік зо двісті.
Нехай про нас поговорять у цілому місті!
Ото їхали до загсу з дому від Левади
Аж три «Волги», сім «Москвичів» і чотири «Лади»...
Порадою батьків своїх дочка скористалась —
Через місяць з нареченим у загсі розписалась.
Дві доби у ресторані гриміло весілля.
Потім іще днів чотири пили на похмілля.
Танцювали, веселились в димнім перегарі...
Молодята ж тільки тиждень прожили у парі.
Обійшлась батькам п’ять тисяч та масштабна гулька,
Що зібрали за сім років — лопнула, як булька.

УДВОХ ЛЕГШЕ

«Молодой коммунар» —

7 КВІТНЯ
всесвітній
ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

З МІШКА ГУМОРЕСОК

чешім графіком, як досі.
Тепер робочий день другої
зміни на «Друкмаші» за
кінчується о пів на першу
ночі, а не о 23.35, як рані
ше. Посприяли цьому пра
цівники АТП 10021 та тро
лейбусного управління: ав.
тобуси і тролейбуси тепер
ходять точно за графіком,
а не як заманеться. В автоі тролейбусні парки весь
громадський транспорт по.
вертається лише після того, як розвезе всіх робіт
ників і службовців другої
зміни. Як повідомили нам
начальник АТП 10021 то
вариш Облай і начальник
ТУ товариш Саприкін, та
кий стан справ став реаль
ністю після чітко налагод
женої виховної роботи в
очолюваних ними колекти
вах.
*
*
*
...нарешті в «Універсамі»
№ 113 можна купити сві
жий хліб, м’ягкпй, смач
ний. 1 допомогли в цьому
працівники
Кіровоград
ського управління хлібо
пекарської промисловості.
Це з їхньої ініціативи хліб
до магазину завозять те
пер вранці, а не звечора,
як було раніше.

«Кому що, а бабусям —
гроші».

На украинском языке.

6 квітня 1985 року

РЕШЕТО
«ДОТРИМАВ СЛОВА»

Іізап сказав: «Горілці годії..
У рот не візьму. Апі-пі»...
Дотримав слова. Г відтоді
Сидить він тільки па вині.

Т. ФЕДОРОВА,
головний лікар облас
ного Будинку санітар
ної освіти.
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Всесвітній день здоров’я
В нинішньому році прохо
дить під девізом: «Зг^слва
молодь — наша
зміна».
Виховання всебічно роз
винутого, психічно
І фі
зично здорового молодого
покоління — завдання важ
ливе і складне.
Загалом фізичний розви
ток дітей на Кіровоградщині неухильно поліпшується;
вони менше хворіють на
інфекційні захворювання.
А такі хвороби, як тубер
кульоз, малярія, поліоміє
літ, дифтерія, туляремія,
натуральна віспа практич
но переможені. Різко змен
шилась вільність захворю
вань на коклюш та, кір.
Правильна
постановка
фізичного
виховання
в
школі, середніх спеціаль
них закладах, вузах — не
тільки необхідна умова все
бічного розвитку молодого
організму, а й умова під
вищення
його розумової
працездатності. Серед кра
щих шкіл, де цьому приді
ляється
належна увагах
можна назвати Кіровоград^*—
ські СШ №№ 4, 16. 11, 34 та
інші. Широкий розмах у
школах, спортивних клу
бах. ЖЕКах набула органі
зація груп ритмічної «^7настики. Непогано піліві
ють такі групи на баЯКдинку культури імені ком
панійця, клубу «Кіросець»,
спортклубу «Зірка» при Кі
ровоградському
педінсти
туті. Там проводяться
і
«Дні фізкультурника», «Дні
бігуна», «Дні плавця» та ін.
З 1 по 7 квітня в облас
ному центрі на базі маши
нобудівного технікуму та
професійно-технічного учи
лища № 4
проводиться
«Тиждень допризовника», в
якому беруть участь учні
всіх
технікумів та ПТУ
міста.
Найактивніші
—
СПТУ № 9 (496 учасників),
СПТУ Цг 14 (380). клуб лю
бителів бігу педінституту,
спортклуб «Зірка». 7 квітня
відбудеться фізкультурний
паоад переможців.
Головне завдання медич
них працівників — форму
вання у молоді свідомого
ставлення до свого здо
ров'я. Недарма на червне
вому (1983 р.) Пленумі ЦК
КПРС
підкреслювалось:
«треба, щоб людина змоло
ду знала свій організм І
вміла підтримувати його в
порядку». Побутує думка,
що за здоров’я повинні
піклуватися лише лікарі.
Цю прикру помилку ми.
медичні працівники, праг
немо спростовувати на лек
ціях, бесідах, у радіопере
дачах. З області діє 28 уні
верситетів та 33 факульте
ти здоров’я, які охоплюють
понад 6 тисяч юнаків і дів
чат. Тх вчать комплексу
знань про режим праці та
відпочинку, заняття фізнультурою і спортом, зба
лансоване раціональне хаі^^
чування, особисту гігієну,
поведінку в побуті та на
виробництві, підготовку до
сімейного життя, проблеми
статевого виховання, етику
сімейних відносин, основи
генетики.
Мова, зокрема, іде про
виховання моральних якос
тей. при яких повністю ви
ключається вживання ал
коголю. Але заклик до тве
резості повинен звучати не
тільки в устах медиків.
Учителі, юристи, культос
вітні
працівники, відомі
спортсмени, повинні стати
активними союзниками ме
дичних працівників. Гово
рячи про здоров’я МОЛОДІ»
не можна обминути и ку
ріння. Не секрет — відмо
витися від першої запро
понованої сигарети, сказа
ти «ні» раз і назавжди
для цього потрібна мУІІЙк-Л
ність, сила волі, почуті
власної гідності. Дуже важ
ливо, щоб педагоги, вихо
вателі, самі батьки .стали
тут
найпереконанішими
противниками цих шкідли
вих звичок і були красно
мовним прикладом для ін
ших.
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