Виходить з 5 грудня 1939 р.

Операція

«Побратими»,

яка проходить по всій рес

публіці і ями присвячений
СЬОГОДНІШНІЙ

номер «(Моло

дого комунара» та

ряд масових
лективу

цілий
ко

заходів

редакції,

прохо

дить в рамках підготовки
|ко визначної події у житті
молоді всього спіту — XII
Всесвітнього

фестивалю

молоді і студентів у /Моск

ві. Вона присвячена

Дню

поріднених міст.
Ке випадково сьогодніш

ній помер журналісти «Мо
лодого комунара» готува-

ли спільно із колегами

з

молодіжного_____ видання

уПлаїччк»

гі. лбухінс і> к ої

окружної газети «Добруджапека трибуна». У номе
рі йдеться про трудовий
ентузіазм молодих толбу.
хінців і кіровоградців у
праці назустріч фестивалю,
про їхній вклад в ударні
фестивальні справи ДКСМ
та ВЛКС.М.
Яким буде
фестиваль? Яким уявля
ють ного організатори мо
лодіжного форуму? Як гіо.
звачаеться участь у підго
товці до фестивалю_ на
житті іі щоденних справах
спілчанських
організацій
Кіровоградщини й Добруд.
жі? Відповіді на ці та інші
запитання вн знайдете у
сьогоднішньому номері ва
шої газети. Він — про на
ші мирні справи, про нашу
дружбу й взаєморозуміння.

г

НАШ

Мені випала Еелика честь
— представляти комсомо

лко
Кіровоградщини на
XII Всесвітньому фестивалі

Фотомонтаж В. ГРИБА.

вклад у підготовку до фес
тивалю. Молоді механіза
тор ( нашої третьої

КЛУБ ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

трак

зовано. Техніка в порядку. торної беруть участь в усіх
Високоякісно готуємо ПЛО заходах, присвячених фес
ЩІ під сівбу. Подбали і про тивалю і боротьбі за мир.
насіння й про добрива...
Тому, що це так само на

молоді і студентів. Тому й
Все це ніби й не пов’я ша кровна справа, як і сів
думаю тепер: що я розка зане з фестивалем, але й
ба, як збирання врожаю.
зуватиму людям там, у пов язане теж. Тому, що
Про це і
Москві, про себе, про свій фестиваль — для збере- готуюся роз
край? Торік ми непогано женн’я миру на планеті. повісти сво
попрацювали на еирощен- Так само й наша мирна їм майбут
нім знайо
ні кукурудзи — вибороли хліборобська праця — во
мим із різ
перше місце б соціалістич на для того, щоб міцніла
них країн, з
ному змаганні кукурудзо- наша Радянська держава—
якими зуст
водів області. Мені — оплот /лиру й дружби на рінуся у /Мо
грулкол'соргсві — присуд родів у всьому світі.
скві. І вірю:
жено премію -Ленінського
Певен, що не лише я так всі вони ме
комсол'олу. Але час іде,
розумію слова «готуватись не зрозумі
він ставить нові й нові зав. до фестивалю». Наш КМК ють.
Ю. ПІДДУБНИК
дання.
(у ньому вісім механізато
групкомсорг КМК нуНині наша комсомоль рів) зобов’язався вирости
ііурудзоводів колгоспу
імені Калініна Новосько-молодіжна ланка го ти на площі 130 гектарів
архангельського райо
тується до сівби кукуруд. високий урожай зерна куну, лауреат премії Ле
зи. І проведемо її органі чурудзи. Це — теж наш
нінського комсомолу.

ТУТ ЗБИРАЮТЬСЯ ВЕЧОРАМИ ТОЛБУХІНСЬКІ
ЮНАКИ І ДІВЧАТА ПОДІЛИТИСЯ ДУМКАМИ З
ШИРОКОГО КОЛА ПИТАНЬ, ЯКІ ЇХ ХВИЛЮЮТЬ
У ХОДІ ПІДГОТОВКИ ДО XII ВСЕСВІТНЬОГО
ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ ТА СТУДЕНТІВ У МОСК
ВІ. НАЗВА У ОКРУЖНОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО
КЛУБУ ПРОМОВИСТА — «ДРУЖБА».
Комсомольці

окружно
го медично
го техніку
му організу.

вали у фес
тивально м у
клубі віїсту,
ли політііч.

ного театру
та хору по
літичної nieні. їхній ре
пертуар поповнився нови,
ми творами, які оспівують
дружбу між народами.
...Першими гостями клу
бу «Дружба», який за два
місяці свого
існування-

став постійнодіючнм ін.
формаційним і культурним
центром молоді Добруджі,
місцем проведення тема
зичних вечорів і концертів,
були Херман Собрало —
один з організаторів моло
діжного фестивалю па Ку
бі в 1978 році та радян.
ськнй інженер Сергій Іва
нов.
Винятково теплою,
змістовною була зустріч у
«Дружбі»
толбу хінської
молоді з представником
Софійського Буднику рз
дяуської науки та культу
ри
Валерієм Вссиіпим.
Особливий інтерес внклпкала його розповідь про
підготовку радянської мо
лоді до фестивалю, її но
ві патріотичні почппн.

У нашому фестивально- [
му клубі «Дружба» ми
будемо докладно висвітлю,
вати результати оголоше
них молодіжних конкурсів
х’удожньо-творчої інтелі
генції,
інформуватимемо
про надходження па раду,
пок фестивалю коштів,
одержуваних від добро
вільної праці юнаків і дів
чат. Ми падаємо гласності
усім проявам ініціативи
молоді округу. їхпім праг
ненням гідно зустріти XII
Всесвітній фестиваль.
Влітку «Дружба» відкриє
танцювальний майданчик
зі сценою, влаштує про
даж фестивальних- сувеві. |
рів і літератури, проведе
тиждень
Московського
фестивалю, до якого шнро.
ко розгорнули підготовку.
Б. ДИМИТРОВ,
перший секретар Толбухінського
абщикського комітету ДКСМ.

!

2 стор-

«Молодий
Олександр ПОКРОВСЬКИЙ,

ІІЮБИТИМИ

другий секретар Світловод-

ського міськкому ЛКСМУ:

— Хочу доповнити
Ва
лентина Миколайовича.. Іні
водськ. Першим слово має ціатива
бригади
Миколи
Петрова знайшла своїх по
бригадир плавильників за слідовників не тільки на
своєму підприємстві, а й у
воду чистих металів . імені
місті. Так комсомольсько50-річчя Союзу РСР Вален молодіжний колектив цеху
№ 2 дільниці гарячого пре
тин
Миколайович ДОРО сування комбінату твердих
сплавів і тугоплавких мета
ШЕНКО:
лів, який очолюють два тез
ки — Олександри Харчен
— Ініціатива
передової ки — керівник і групкомкомсомольсько - МОЛОДІЖ сорг, зобов’язався до від
криття XII Всесвітнього фес
НО' бригади наших Колегтивалю молоді і студентів
плавильників, яку очолює виконати план першого ро
лауреат премії Ленінського ку наступної, XII п'ятирічки.
ТЖЄ, на проводі Світло-

громадського тваринництва,
члени
комсомольсько-мо
лодіжного колективу зобо.
в’язались одержали на кож
ному гектарі по 36,7 центне

успішно виконати взяті зо
бов’язання до дня відкрит
тя фестивалю, в колективі
бригади
намітили
чіткий

план роботи на цей період.
До кінця липня планується

вих і зібрати на кожному з
них понад 38 центнерів до
бірного зерна. Збиратимуть

урожай зернових
культур
кращі молоді хлібороби Ан
дрій Бобко, Петро Кротюк,

розмови включився

тар

комітету

секре.

комсомолу

Олександрійського електро

J щасливих сподівань. Свято миру і дружби — таким

механічного заводу Микола

прийде на радянську землю XII Всесвітній фестиваль

ЧАБАН:

Чекають

і сгр’чаюгь

новими

Кіровоградщини.

трудовими

успіхами.

«Фестиваль на трудовому календарі» — такою буде

тема сього? .йшньої переклички

участь у якій

вііьмуть комсомольські ватажки господарств, керів
ниця КОМСОМ? .тсько-молодіжних

колективів підпри-

є.мсгв, комсомольські працівники області.
комсомолу Микола Петров:
«До XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів ви
конати піврічний план пер

шого року дванадцятої п'я
тирічки» з кожним днем
знаходить все нових і нових
послідовників. Ось
нещодазно
на комсомольських

зборах заводу хлопці з моєї
бригади дали слово не тіль

ки досягти рубежу Миколи
Петрова,
а й пеоозсршити
його.
Ззажизши свої
можли
вості ми намітили до моло
діжного форуму
виконати
виробничі завдання 8-ми мі
сяців 1986 року. Це — ре

ально. У нашій бригаді не
буває такого, щоб хтось із
робітників допускав брак
при виготовленні
продук
ції, чи не зумів підмінити
товариша на іншому устат
куванні. Кожен вболіває за
успіхи колектизу, думає над
вдосконаленням
виробни

чих процесів, на практиці
застосовує новинки.
З перших днів нового ро
ку ми перейшли працювати
на розширену зону обслу

говування обладнання.
Це
дало
можливість бригаді
щозміни
перевиконувати
завдання на 20—30 процен
тів.
Неабиякого розмаху у ці
дні, пов’язані з такими знамекними подіями як 40-річчя Велико';' Перемоги, 50-річ
чя сгаханозського руху, на

було соціалістичне змаган
ня. В авангарді його йдуть
наші комсомольці плавиль
ники Юрій Єфімов, Віктор
Вугайов, Юрій Березов, Ко
стянтин Ткачук.
Недавно
наш
колектив
перерахував 10 процентів
преміальних у Фонд миру,
а до відкриття ХЧ Всесвіт
нього фестивалю вирішили
переказати одноденну заро
бітну плату у фонд моло
діжного форуму.

ХИ МОС’-І'Л ,r,R'a

скосити 320 гектарів зерно

Валерій Бабанський, Петро
Ольшезський, Петро Кисіль.
— Дозвольте мені? — до

сзавники усіх трудових колективів

них церемоній відкриття II
закриття фестивалю. Твор
чим колективом керує на
родний
артист РРФСР
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу Борис Ми
колайович Петров. Він же
у творчій співдружності з

Жнизз — вінець усієї пра
ці хлібороба за рік. Щоб

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ
КАЛЕНДАР
молоді і студентів. Його з нетерпінням чекають і пред.

За законами

ра кормозих одиниць, зі
брати 320 центнерів зеленої
маси.

ФЕСТИВАЛЬНА ПЕРЕКЛИЧКА

Свято юності, свято братерства, свято добрих надій

27 квітня 1985 року

комунар»

— Нещодавно у нас на за
воді пройшли комсомоль
ські

збори,

на

КОР.: Вінторг Васильови
чу, як мені щойно сказали,
у вашому відділу працю
ють тільки добровольці...

В. В.; Я б ще додав: і ен
тузіасти. Не секрет: робочий день працівників відді
лу не нормований. Працюємо, так би мовити, на кін
цевий результат. І, звичай
но ж, кожен чітко знає свої
обов’язки.
Діють групи
підготовки
художнього
фонду і ритуалу запален
ня вогню, підготовки спор,
тивиих виступів, виступів
танцювальних
художніх
колективів, підготовки ви.
ступів артистів цирку...
Свята відкриття іі за
криття XII Всесвітнього го
тує великий творчий ко
лектив, у складі якого досвідчені режисери, поста,
новинки масових .заходів,
визначні
балетмейстери,
провідні московські худож.
ник.ч. Багато хто з них має
досвід організації заходів,
подібних до підготовлюва-

пс повторюватись.1 Десятки
спеціальних складних кон
струкцій, численний рскві.
знт, тисячі костюмів, твор.
чість тисяч людей — все це
буде поставлено на служ
бу задумам організаторів
фестивалю. Певні трудна^

Два місяці лишається до відкриття XII Всесвітньогофестивалю молоді і студентів у Москві. У ці дні особлисо напружено працюють всі відділи Радянського
підготовчого комітету — а їх більше двадцяти, в тому
числі — студентської, дитячої, спортивної, туристської
та інших програм. Яких питань їм тільки не доводиться вирішувати! — починаючи від організаційного
забезпечення і закінчуючи міжнародними. У роботі
кожного відділу є свої складності, скрізь вона дуже
відповідальна, але відповідальність, яка лежить на
■■■■амнаом

«■яиивжсави

<яиии«яии

професором Ленінградсько
го інституту культури іме
ні Н. К. Крупської Дмит
ром Михайловичем Генніним розробив і сценарій
обох свят. Нині відбуває
ться творче допрацюваняя,
«доводка» окремих епізо.
дів цих справді грандіоз
них заходів.
КОР.: Часу до початку
фестивалю
лишилося не
так уже й багато...

В. В.: Взагалі, підготов
чий період випав нам стис
лий. Для порівняння ска
жу: він у чотири рази ко
ротший, ніж той, який ма
ли організатори підготовки
Олімпіадц-80. Тим часом
ми повинні зробити фести
вальні свята не менш грай,
діозними, хоча, звичайно,

їді створюються од того,
що вся «матеріальна час
тина» виготовляється на
підприємствах, які й без
того мають напружені пла
ни. Однак одразу обмов,
люся: адміністрація, ком.
сомольці заводів, фабрик,
художніх майстерень зустрічають паші замовлення
дуже доброзичливо, дошу
кують резервів, аби в строк
і без ШКОДИ ДЛЯ ОСНОВНОГО
виробництв® виконати їх.
КОР.: Певно, серед
підрядчиків не лише ст^к
личні підприємства й орга-’нізації?

В. В.: Але воші — в пер.
шу чергу, зокрема — Мі.
ністерсгва авіаційної і лег
кої промисловості, «Голов,
промспорт», трикотажний

яких КОМСО

МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ

ко

лектив в’язальниць схемних
джгутів складального цеху
№ 101 (бригадир Т. М. Ку-|

ликова, групкомсорг С. Дя-в
нова) виступив з ініціати-г
вою: «XII фестивалю — XII '

ударних змін з найвищою!
продуктивністю праці». Цю
ініціативу
підтримали усі
КМК підприємства.

Окрім того, молодь елек-з
тромеханічного заводу зо-і
Цей колектив дазно вже
бов’язалася на честь фес
працює за календарем 1936
року, а план 6-ти місяців тивалю відпрацювати до
1986 року виконав ще до дня датково ще один день на
вибооів у Верховну Раду зекономленій сировині, ма
теріалах і електроенергії.
УРСР.
На телефонному проводі—
За минулий рік ми заро
били на комсомольсько-мо
Новоархангельський район. лодіжних суботниках і пере
Слово має Віра ОГ.ЬШЕВ- рахували у фонд XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і
СЬКА, секретар комсомоль студентів понад 9000 кар
бованців.

ської організації

колгоспу

Перекличку

продовжує

«Червона комуна»:
— Три роки минуло з того
часу, як у нашому колгоспі
була створена комсоглольсько-молодіжна
тракторна
бригада. Юнаки, які твердо
вирішили працювати
біля
землі, сіли за кермо потуж
ених тракторів та комбайнів.
Минулого
року колектив
першої тракторної бригади,
яку очолює Михайло Павло,
вич Руденко, зібрав високий
урожай зернових та техніч
них культур. І, ясна річ, ве
лику допомогу в досягнен
ні успіху надали молодим
механізаторам
досвідчені,
ті, хто не рік і не два пле
кають врожаї — В. М. Плак
сивий, В. П. Ольшевський,
Б. Г. /Аикульський, А. Г.
Шкіндер.
Охоче йдуть у першу трак
торну бригаду випускники
школи. Торік молодіжний
колектив поповнили Віктор
Кучеренко, Валерій Бабанський, Юрій Шумілов та ін
ші. З допомогою наставни
ків молоді
механізатори
швидко стають повноправ
ними членами колективу.
Нинішній рік — завер
шальний в 11-й п’ятирічці.
Багатий він знаменними і
пам’ятними подіями. Одна з
них — Всесвітній фестиваль
молоді і студентів, який від
будеться 27 липня. Готую
чись гідно
зустріти цю
славну дату, комсомольськомолодіжна тракторна брига
да взяла підвищені соціа
лістичні зобов’язання. У пе
ріод заготівлі кормів для

м. Долинська.
В. ПОКЛАД, групкомсорг
КМК імені XIX з’їзду ВЛКСМ

МТФ № 3 колгоспу

імені

Чого вони повертаються? Чому вони залишаються на землі батьків?
Ще навчаючись у школі, учні старших класів Комишуватської середньої школи
РЛ'ЛІ’.г:оть ТЄХНІНУ'_ проходять практику на полях рідного колгоспу імені XX з’їзду
іііінс, ^ракторну оригаду якого очолює незмінний почесний голова Ради міжнародно
го клубу молодих механізаторів «Кіросоград — Толбухін», двічі Герой Соціалістичної
Праці Оленсандр Васильович Гіталов. Ось де витоки того, що молодь після армії охоче
иде працювати в нолгосп.
На 3 н'?л “ у: щойно’демобілізовані — майбутнє механізаторсьне поповнення —.
бесідують з О. В. Г1ТАЛОВИМ (у центрі).
Новоукраїнсьїсий район.
Фото Г. ВРАДІЯ.

Леніна:
— Багатий нинішній
рік
на визначні події. На ви
сокі
трудові
показники
надихає трудівників країни
і те, що нинішній рік — за
вершальний у XI п’ятирічці,
рік активної підготовки до
XXVII з’їзду КПРС. Словом,
надзвичайна напруга трудо
вих буднів примушує колек
тиви вишукувати додаткові
резерви.
Комсомольські збори на
шої ферми постановили до
Дня Перемоги виконати п'я
тирічний план.

Свої трудові дарунки го
туємо і Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів,
який відбудеться в Москві.
Надоїти по 1550 кілограмів
молока в середньому від
кожної корови — саме на
такий рубіж .вирішили вийти
ми до 27 липня. Звичайно,
ще вищі зобов’язання взя
ли наші кращі доярки. Інші
зобов’язалися підтягнутися
до рівня передовиків.
Розуміємо, що це
буде
нелегко, але ми докладати
мемо всіх зусиль.

Перекличку записали:
Л. ЯРМОЛЕНКО,
А. БЕЗТАКА.

КІРОВОГРАД — ТОЛБУХІН

ТОРІК, У жовтн
Оглядаюсь у незабутній
жовтень минулого року.
Дні тоді стояли теплі, з
ласкавим, трохи пригас
лим проти літнього сон
цем. Під вечір робилось
прохолодно, здається уже
навіть приморозки вкра
дались — нагадували, що
десь там, ще далеко, але
й не за горами зима.
Стояла благодатна, баг
ряна пора золотої осені,
коли ми, механізатори й
комсомольські працівники,
вирушили в далеку дорогу
до побратимів наших з
Болгарії.
Я їхав у Болгарію на за
сідання міжнародного клу
бу механізаторів «Кірово
град — Толбухін»
уже
втретє (всього *ж брав
участь у восьми таких за
сіданнях), а то/лу чекав,
не міг дочекатися, довго
жданної зустрічі зі своїми
давніми знайомими, коле
гами, товаришами. Знав
наперед, що ця зустріч

збагатить мене, буде що
розказати своїм хлопцям
у бригаді
(вони завжди
уважно слухають, завжди
розпитують після повер
нення), і сам буду радіти,
коли наші болгарські ро
весники візьмуть собі на
озброєння якусь нашу но
винку.
Як гостинно зустрічали
нас болгари! Толбухін, місто-побратим нашого об
ласного центру. | щоразу,
прибуваючи сюди, ми пе
реконуємось — нас тут
чекають, нам раді. Щирі,
осяйні,
усміхнені
лиця;
дружні потиски рук, зна^
йомі, дорогі і близькі нам
слова болгарською, росій
ською моззми!
Гі ять днів гостин в Бол
гарії пам ятаю до деталей,
хоча кожен до:іь був на
повнений зустрічами, бе.
сідами, екскурсіями, вра"
женнями з раннього ранку
до пізнього вечора. Па
м ятаю душевні відверті

розмови в окружному ко
мітеті
партії і комітеті
комсомолу. Пам’ятаю піднесений виступ на зустрічі
перш’ого секретаря окруж
кому комсомолу Йорданки Коцевої, змістовні сер
дечні розповіді механізаторів-побратимів
Петра
Гінкоза, Георгі Христова,
Христо Дамянова. Говори
ли з трибуни про власний
досвід і ми. А скільки ще
разів зустрічалися сам на
сам, ближче, де бесіда
текла просто й невимуше
но і де можна було почу
ти найнесподіваніше запи
тання!
‘ ’
«Хіба Ви в своїй бригаді
незамінний?» — запитували мене болгарські хлогт-д
ці, коли я розповідав їм,вг
що ось уже п'ятнадЦятг*
років очолюю комсомоль
сько-молодіжну
бригаду*
В

ЇХНІХ

КОМСОМОЛЬСЬКО-

МОЛОДІЖНИХ,

як

правило,

бригадири комсомольсько
го віку. «Мені ще не було

а

«Молодий комунар»

--------- 27 квітня 1985 року

комбінат Центральної ра
ди спортивного товариства
«Динамо», інженерно-буді.
вольний і архітектурний ін
ститути... А ось вам адре
си інших фестивальних за
мовлень: Київ, Ленінград,
Тбілісі, Ташкент, Киржач

засадах тульські комсо
мольці. І завдання № І па
такому бланку одержала
спілчанська
організація
Московського архітектур
ного інституту. У вільний
од занять час спеціально
створена група із студент

праціининах відділу церемоній відкриття й закриття
фестивалю, особлива. Адже відкриття — це своєрідна
візитна картка молодіжного форуму, а занриття — то
ніби його попередній підсумок і подарунок учасникам
на пам'ять водночас. Про це кореспондент «Молодого
комунара» і повів мову, зустрівшись із заступником
секретаря Радянського підготовчого комітету, заві
дуючим відділом церемоній відкриття і закриття XII
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів б. 0. ПЕТРАКОВИМ.

Владимирської
області,
Чайковський — Пермської.
300 тисяч кубометрів газу,
необхідного для підтри
мання фестивального вог
ню, зобов’язалися зеконо
мити комсомольці об'єд
нань «Уреигойгаздобуванпя» та «Надимг'азпром».
Щодня у Радянський
підготовчий комітет при
ходять сотні листів з доб
рими порадами організато
рам фестивалю. Немало
молодих людей пропонує
свої послуги у виконанні
тих чи інших завдань. До
речі, самі бланки, на кот
рих під емблемою XII Все.
світлього значиться —
«фестивальне
завдання»,
виготовили на громадських

ського архітектурно-кон
структорського бюро лід
керівництвом Корнєєва ви
тої овила у масштабі 1:200
макет Великої спортивної
арени Центрального ста.
дірпу імені В. 1. Леніна.
Макет потрібен режисерам,
художникам,
інженерам
для перевірки своїх заду,
мів, моделювання майбут
ніх заходів.
Не чекаючи запрошення,
прийшли в Радянський під
готовчий комітет керівни
ки товариства московських
голубників В. Романов і
В. Каган і запропонували
свої послуги. А спеціаль
ний пристрій для випускан
ня птахів сконструював
ленінградець 10. Наклонов.
був «XII Всесвітньому
наш ударний труд».

Нещодавно у Фастівсько

му

залізничному

парку

відправлення поїздів від
бувся мітинг комсомольців

і

молоді

Знам’янського

залізничного вузла,

учнів

базових ПТУ, шкіл

міста,

присвячений

проведенню

Фестивальні факели ви.
гоговляє група коиструк.
торів-снтуатастів під керів
ництвом Б. Тучпва (вони ж
виготовили олімпійські фа
кели). .
Не можна не сказати і
про ту допомогу, яку на.
дають братні молодіжні
спілки, юварнші з Чсхословаччинп та Німецької
Демократичної Республіки
потурбувалися яро свецткапшіи; частину друкова
ної продукції буде виго
товлено на поліграфічній
базі
Угорщини; деякий
реквізит виготовить молодь
Монголії та Корейської
Народно - Демократичної
Республіки.

величезний оркестр, у скла
ді якого 700 музикантів,
крокуватиме в колоні на
традиційному марш-параді
відкриття — він пройде
Комсомольським проспек
том СІО.1ИИІ. До речі, у
ньому братиме участь і са.
модіяльний народний ан
самбль «Юність» Кірово
градського педагогічної о
інституту (вій же стане й
учасником закриття фести
валю).

З стор.
рів. імені Леніна візьме
участь у виступах дитячих
художніх колективів. І,
звичайно ж, учасниками
багатьох заходів фестива
лю будуть делегати — об
ранці комсомолі! області...
НОР.: Фестиваль не обі
йдеться й без своїх пі
сень — тих, що прозву
чать на ньому вперше...

В. В.: Крім «Юності», на
фестиваль прибуде з Кіро.
воградщнни ще два колек
тиві!; Заслужений самоді
яльний ансамбль народно
го танцю УРСР «Ятрань»
буде учасником фольклор.

В. В.: Г акі пісні будуть.
Ніші я не можу назвати
всі з них, скажу лише:
кращі композитори й поети
країни взялися писати вір
ші і музику до них спеці,
альио для фестивалю. Не.
давно ось ми прослуховували «Оду па запалення
вогню», яку написав Ро
берт Рождественський. На
мою думку, ця пісня змо
же стати окрасою свята
відкриття XII Всесвітньо
го. А скільки пісень про

пил свят (вони проходити,
муть у рамках культурної
програми); хореографічний
ансамбль «Пролісок» Кі
ровоградського обласного
Палацу піонерів та школя.

звучигь під час театралізо.
вавою ходу Комсомоль
ським проспектом! До ре
чі, першою в колоні ітиме
делегація Куби — госпо
дарів минулого фестивалю,

НОР.: Кому ще з ніровоградціс випала честь пред
ставляти народне мисте
цтво степового краю на
Московському фестивалі?

.

Свята відкриття й
закриття фестивалю явля
тимуть собою небувалий
синтез мистецтва і сперту,
технічної
вигадливості
і
видовищності,
масштаб
ності...

В. В.: Мабуть, не варто
ніші розкривати всі ваші
задумкн сповна. Однак
дещо
можу повідомити.
Скажімо, на святі відкрит.
тя буде задіяио 400 прапо
роносців, 9000 молодих лю
дей сіворюватиме худож
ній фон, у дитячому висту.
пі візьме участь 1600 дітей.
Серед 2000 спортсменів на
святі
відкриття будуть
представники збірних краї,
ви з художньої гімнасти
ки, акробатики,стрибків па
батуті. 200 барабанщиць,

а слідом — делегації іи.
ших країн в алфавітному
порядку. Всього більш як
14 тисяч делеіатів кро;<у.
ватнме того дня Комсо
мольським проспектом, у
тому числі дві тисячі ра
дянських хлопців та дів
чат.
HOP.: Що столиця запропояус гостям фестивалю?

В. В.г Усе краще з того,
що має: кращі готелі, спор,
тивиі та концертні зали й
площадки, музеї тощо. У
столиці вже зараз діють
фестивальні клуби ЧССР,
НДР, НРБ, КНДР. До вочатку форуму їхня кіль
кість значно зросте.
Ми сподіваємося, що
фестиваль здружить нас,
представників різних країн
і народів світу, згуртує на
ші ряди у боротьбі проти
сил війни, за мир на пла
неті. Не випадково під чай
свята закриття всі учасни
ки знову йтимуть Комсо
мольським проспектом не
розділеними на делегації,
а єдиною колоною. Завер
шиться свято закриття
грандіозним
запаленням
вогнища дружби в невірі
стадіону — воно має сим
волізувати гаряче праг
нення людей доброї волі
в усіх країнах світу до ми.
ру, дружби.
Віз розмову
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

Москва — Кіровоград.

—

На мітингу
виступили
кращі комсомольці й неспілкова молодь підпри
ємства. Оплесками зустрі
ли присутні мить передачі
естафети машиністом В. Валєєвим комуністу О. Анань
еву, групкомсоргу цеху
експлуатації. У виступах
учня СПТУ № 12 О. Денисенка, учениці СШ № З
С. їретякової, інших од
ностайно звучало прагнен
ня ударним трудом, від
мінним навчанням зробити
реальний внесок до копил
ки майбутнього молодіж
ного форуму.

Учасники святкового мі
естафетного поїзда друж тингу направили на адресу
би назустріч XII Всесвіт Радянського підготовчого
ко/иітету
телеграму-рапорт, де повідомили ще
ньому.
про одну акцію передфесПоїзд на дільниці П’я- тивального змагання.

тихатки — Знам’янка —
Миронівка вибороли право
провести КЛАН колон імені
60-річчя ЛКСМУ та XXV
з’їзду КПРС, девіз рейсу

С. ФЕДОРОВ,
слюсар локомотивного
депо, член бюро міськ
кому комсомолу.

й двадцг.ги п ній, як я очо
лив
бригаду, — відпові
дав 'ім. — І звідтоді чог.о
тільки не довелося пізна
ти і зазнати нам, хліборо
бам: злети й спади, радо
щі й невдачі, але завжди
ми ділили їх на всіх. І зав
жди хлопці довіряли саме
мені вирішальне слово, я
до цього ніколи їх не спо
нукав — дякував лише за
довір’я і нині дякую. А не
замінних людей — немає.
Хтось краще справляється
зі своїми обов'язками, ко
мусь більше вдається —
але прагнути виправдати
довір'я мусить кожен, ко
му довіряють. Мені ще до
віряють».
Ми жартували: болга
ри — народ дотепний. Нам
було добре — розуміли
одні одних з півслова.
Пам’ятаю екскурсію в
Албену, на курорт «Золоті
піски». Нам показували
будинок відпочинку пра
цівників сільського гос
подарства. Взагалі, треба
сказати, болгарські хлібо
роби вміють відпочивати
так, як трудитись. Хіба мо
жуть забутись враження
від будинку механізаторів
у Тервслі? Затишно, чисто
в усіх кі/лнатах, естетично

оформлено все до най
менших дрібниць. Після
напруженого
трудового
дня можна відпочити тут
за чашкою кави, можна
послухати приємну музику
в дискотечному залі чи
потанцювати. І все це
близько
до населеного
пункту, тому в будинку
завжди людно, ніколи тут
не скучають.
Ми говорили багато про
техніку (вона в них в ос
новному нашого, радян
ського виробництва), про
культуру
землеробства,
про ті завдання, які стоять
перед нами сьогодні, які
вирішувати нам завтра...
Ми думали разом, доходи
ли висновків спільно.
Кожне засідання міжна
родного клубу «Кірово
град — Толбухін» — па
м’ятна подія. Чекаємо ми
їх щоразу нетерпляче. Як і
нинішнього року — чекає
мо болгарських колег до
себе в гостії

м. Знам’янка.

В. ГАЛУШКА,
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Калініна.

с. Головківка,
Олександрійський район.

НЕЗАБУТНЄ
З радістю пригадую лі
то 1957 року, яке стало
по-особливому пам’ятним
для мене. Адже я був де
легатом VI Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві.
Тоді я працював слюса
рем - інструментальником
на заводі підйомно-тран
спортного устаткування.
Був головою колективу
фізкультурників’ підпри
ємства. За плечима уже
мав п’ять років служби у
Військово-Морському Фло
ті, де був п’ятиразовим
чемпіоном Чорноморсько
го флоту по баскетболу,
мав перший спортивний
розряд. І ось у числі трид
цяти представників Олек
сандрійського району мені
вішала честь бути делега
том VI Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів.
З нашої області було три
делегації. Перша була при
сутня па відкритті фести
валю, третя — на ііого за
критті. А ми у складі дру
гої приїхали в розпал цьо
го грандіозного торжества.
Пізнали щиру гостинність
і турботу москвичів. Мо
сква нас зачарувала своїм
неповторним святковим на
рядом. На площах столиці

лунали пісні на різних мо
вах світу у виконанні про
фесійних і самодіяльних
ансамблів. Серед них —
дорога кожному посланце
ві — «Гімн демократичної

21 художній конкурс, 700
концертів, 3600 молодих
спортсменів із '16 країн на
спортивних аренах міряли
ся силою. Статистики зго
дом підрахували, що коли

С В; я т о
молоді» і тоді ще нова піс
ня «Підмосковні вечори»,
що так полюбилась юна
кам і дівчатам.
Коли ми приїхали й
влаштувалися з житлом,
як до вас завітала молодь
Москви. Задушевна у нас
тоді була розмова. А по
тім москвичі попросили
вас заспівати українську,
народну пісню. І ми заспі
вали «Ніч яка місячна,
зоряна, ясная...». Слухали
вони ваше Імпровізоване
виконання з великою ува
гою.
Звичайно, програма фес
тивалю була великою і ба
гатогранною. Адже в її
складанні брали участь по
над тисячу організацій з
багатьох країн світу. До
сить тільки згадати, що в
дні фестивалю відбувся

б одна людина захотіла
побувати на всіх політичних, культурних, спортивних та інших масових за
ходах, їй не вистачило б
100 років. Все було цікаве

чість: ніколи не допустити
виникнення термоядерної
війни. І я вірю: молоді
борці за мир різних країн,
люди доброї волі не до
пустять третьої світової,
яка може стати останньою
для цивілізації. Здоровий
глузд мусить перемогти

ЮАЮСІ
і захоплююче. А найбіль-’
ще мене вразила факельна
маніфестація
вечірніми
вулицями Москви. Всі ми
несли в руках високо під
няті факели. Колони стікалися на Манежну пло
щу, де й відбувся мітинг.
На ньому представники мо
лоді країн світу гнівно
засудили атомне бомбар
дування США міст Японії
„
__ і виХіросіми
і Нагасакі
словилн одностайну- рішу-

безглузді плави міліта
ристських кіл США. Лю
ди планети повинні жиги
під мирним небом і сіяти
одвічні дебрі зерна па
землі. —
Ю. ЖИТНІЙ,
заступник директора по
навчальпо-ііихоЕній ро
боті Олександрійського
СПТУ № 7, делегат VI
Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів у
Москві 1957 року.

4 стор

«Молодий комунар»

__ 27 квітня 1985 року

ФОТОРЕПОРТАЖ
Яскраво-червоні сівалки
виблискували проти сонця
відлакованими боками. Ви.
строєні в ряд, ще з відчут.
ним запахом фарби, вони
вже готові відправитись у
далеку путь. Паспорт, при
кріплений до першої, по
відомляє, що кукурудзяна
сівалка СУПН-8 зроблена
для Народної Республіки
Болгарії. І як підказав на
чальник експортної дільни.
ці механоскладального це
ху № 1 В. І. Горячов, саме
ця сівалка зроблена на замовлення наших побрати
мів — хліборобів з Толбухіна.

ПРО ЦЕ ПИСАЛА
ГАЗЕТА...
І7 ЇДОКІВ ТОМУ

ПОВНИТЬСЯ

ФЕСТИВАЛЬНА
КОПИЛКА
З Компановки до Кірово
града прибула велика ко-'
лона автомашин, наванта
жених металевим брухтом.
Позавчорашній рейс до
обласного центру — не
перший
за цей рік. 159
іЛїонн зібраного металу за
^неповних півроку! З такої
Вільності можна виготовихтМ 53 трактори «Беларусь»
або ж 31 «Т-74».
Цілий автопоїзд прибув
§о обласного центру н зі
нам’янии. На 19 грузови2каЯ
комсомольці району
’Привезли 53 тонни метало
брухту.
Найбільше його
відвантажили піонери та
Школярі Знам'янської СШ
ТН» 3. А ще автопоїзд віз ме
талолом молодих ентузіас
тів маслосмрзаводу, кол
госпу «Жозтень».
Кошти за реалізований
брухт будуть перераховані
у фонд наступного фести
валю у Софії.

В цьому році для НРБ
уже виготовлено і відправлено 22 бурякові сі
валки ССТ-12 Б. У друго
му кварталі одержано за.
мовлення ще й на 35 зер
нових сівалок С3-3,6 для
цієї
країни.
Виробниче
об’єднання
по сівалках
«Червона зірка> виконує
замовлення для Болгарії
щороку. Торік для трудів,
ників полів дружньої краї,
ни було виготовлено близь,
ко 60 машин.

М. ПАЛИВОДА,
А. ГУСАКОВ.

У ФОНД
ФЕСТИВАЛЮ
Члени
комсомольсько- ;
молодіжної бригади тона- ч
різ Галини Лузай з МСЦ <
ІЧз 3 заводу «Червона зір- і
Іма» нещодавно виступили й
б ініціативою підготувати Й
'колективний подарунок — п
відпрацювати
у вільний в
,час кілька сот годин у
Фонд фестивалю. їх підтри- 4
Эиали робітники КМК імені ї
^50-річчя Жовтня Наталії 9
•Лїупинос. І ось в один із З
ДНІВ після третьої зміни 5
(ХЛОПЦІ та дівчата змінили 9
.токарні верстати на кель-1
му — вони почали працю- І
вати на будівництві лобу- *
.тового норпусу заводу. На
рахунку двох цих бригад
перші 100 годин у фонд Со
фійського фестизалю.

8. БОНДАРЕНКО,

і

НЕДШ-ДЕНЬ
І
21 мзітня відбувся ленінсьиий недільник комсо- й
мольських і піонерських з
організацій, піонерів, шно- з
'ляріз, комсомольців та гла- :]
лоді шніл, технікумів, ін-1
стмтутів, підприємств, нол- 3
їрспів та радгоспів. Сотні
^•йсяч юнаків і дівчат, згур.хованих а ударні загони,
взяли з ньому участь. Три
вала
трудова вахта на
честь IX Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів.
Девізом було: «Кожен за
роблений на недільнику
Карбованець — у фести-'
вальний фонд».
В. ТОПЧІЙ.

«ЯТРАНЬ»
ЇДЕ В СОФІЮ!

сорок ЧОЛОВІК, і близько
третини з них становить
молодь. Добра слава на
дійно закріпилася за екс
портною дільницею. Тут
працюють робітники висо^_
кої кваліфікації.

Сільськогосподарські ма
шини з маркою «Червоної
зірки* можна зустріну, сьо.
годні чи не в усіх країнах
світу. У минулому році на
ші сівалки закупили,Угор
щина, Куба, Англія. Індія,
Канада, Ефіопія, Нікара
гуа, Танзанія, Кампучія,
Йемен, Афганістан та інші.
У цьому році виконуються
замовлення для Канади,
Куби,
Лаосу, Монголії,
Болгарії.

знімках: ось го
това до відвантаження ще
одна сівалка. Для слюсарів
Юрія ДРАЧА та Олек
сандра
ГОРОДОВЕНКА
це ще одне «дітище». Про
її естетичний вигляд (та
інших машин) подбала
ударник комуністичної пра
ці маляр Людмила ТЕРОВЕЦЬ. Адреса готової ма
шини — сонячна Болгарія.

Дільниця
механоскла.
дального цеху № 1, де
збирають сівалки на екс
порт, невелика. Працює тут
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Л. БОРИСОВА.
3. ГРИБ (фото).
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Це героїзм вищої проби. 8 збільшували езій вклад, на
статтях, які
мені випаяй
Феодо
про Вас читати, тільки по рахунок № 70006
біжне згадується про Вашу сій Демидозич приніс у МІС'
діяльність в рони Великої цезе відділення Держбанку
Вітчизняної війни. А про ної
треба дзвонити у всі дзвони: 400 карбозанціз.
★ ★ *
хай усі знають, які бувають
люди на світі! Маю намір
Показаз
він школярам
написати про Вас у «Прав,
ду» І міністру тоз. Петров- книги Бориса Полевого. На
ському. Бережіть себе для титульній сторінці однієї з
сім’ї і Батьківщини. Ви му них письменник написав:
сите жити довго».

ШЯЧЧПШЧШ

'В

Петро і Заля Сутан. Люаа Коврига, Таміла Мальеза, Василь Протас, Таня
Мориенко, Анатолій Кривохижа... Може й не кожно
го з них ви знаєте, однак
досить почути слозо «ятранці» — і перед вами іс
крометні чарівні танці.
«Ятрані» пішов ще тіль
ки дев'ятнадцятий. Шлях
до Софії для ансамблю по
чинався з першого концер
ту перед заводчанами на
8ень
Конституції, потім
ув і Великий театр у Моенві, і Англія, і Куба, і
Франція... ч
І ось — літак до Софії.
політклубі «Дззін» ДоЗ чим >де < Ятрань>? Худож
брянської
середньої
ній
керівник ансамблю
Анатолій Михайлович Кри- школи Вільшанського ра
вохижа інформує: «Основні
номери — «Півтора«», «Го йону — чергове заняття. До
пак», «Полька», «Півник».
школярів прийшов заслу
Зичимо щасливої доро жений лікар УРСР, член ресги!

в. цвях,-

■

хисту миру, делегат
Все
світнього конгресу миро
любних сил Феодосій Део^дидозич Гетьманець. Учні
вже в котрий раз розгляда
ли його нагороди — орде
ни Леніна, Жозтнезої Рево
люції, «Знак Пошани», золо
ту медаль
«Борцеві за
мир». Вчителі розповіли їм,
як на початку війни Феодо
сія Деомидовича було на
правлено в Пензу. А потім
з село Урлєйку, де він, як
і з Добрянці, очог.из сіль
ську лікарню.
Народний Комісар охоро
ни здороз’я РРФСР М. О.
Семашко писав у своєму
наказі:

«Дорогому Феодосію Деомидовичу
Гетьманцю —
найщедрішій людині у сві
ті з любов’ю і повагою
Б. Полевой». І тут же слова
з найкращими побажання
ми Олексія Маресьева.
Тоді, а 1973, на Всесвіт
ньому конгресі, зін буз у
складі спеціальної комісії,
яка
розглядала
питання
«Мирне співіснування і між*
народна безпека». А тепер,
через 12 літ після тієї па
м'ятної події, у шкільному
політичному клубі «Дзвін»
він влаштував бесіду «Мир
переможе війну».
Старшокласники В. Чобо
тар, О. Варламоза, В. До-1
мащук, О. Дегтярьова по
казали Феодосію Деомидовичу листи з болгарського
міста Балчика. Ровесники з
Толбухінського округу пи О«Т
сали: «Ми дуже
щасливі,
що у нас є такий великий
друг — Радянський Союз,
народи якого найвище під
няли прапор миру». Дізнав
ся Ф. Д. Гетьманець, Щ®
учні взяли участь в ярмарЦІ солідарності. І всю 8Иручку передали до Фонду
миру. Радів ветеран: хай
той внесок невеликий, але
не в цьому головне — важ
ливо те, що назіть маленькі
першокласники причетні до
такої великої справи, за яку
лось 7000 немовлят, яких бореться він, делегат Все
він благословив на світ І світнього конгресу. І розпо
вів він про вчителькупен-^
на щаслизе життя. Тоді на сіонерку А. С. Чапозську.^г'
його рахунку у Фонді миру
котра в роки війни працю
було 17 тисяч карбозанціз
вала на військовому заводі
(нині — більше 26 тисяч). А
8 Туркменії. Разом з нею
за дза місяці до 40-річчя він здазаз свої заощаджу*
Перемоги, коли добрянці ня у фонд допомоги дітяМ
стазши на Вахту пам’яті, В’єтнаму. 0 цьому році Ан*

І він жиз. І працюзаз —
уже тут, з рідній Добрянці,
він рятував людей, робиз
сотні операцій. І здавав
кошти на рахунок № 70006.
У 1971 році Добрянка від
значала його сімдесятиріч*
чя. Тоді разом з дружиною
запропонував передати гро
Марією Миколаївною він
ші для будівництва літака,
святкував ще один своєрід
який так і назвали «Урлєй
ний ювілей — 700 робочих
ська дільнична лікарня».
днів, 24 зарплати — у
Урлєйці
посилали
на Фонд миру!
фронт з свого господар
Жовтень 1973 року. Ф. Д.
ства картоплю, посилки з
Гетьманець їде до Москви
валянками,
шкарпетками,
рукавицями, теплою білиз — як делегат Всесвітнього
конгресу миролюбних сил...
ною.
За тридцять післявоєнних
Деомидозич літ Феодосій Деомидович
Феодосій
зберігає листи колишнього зробив 10 тисяч операцій,
пілота літака «Урлєйська в лікарні Добрянки народи-

«Колектив
працівників
Урлєйсьної сільської діль
ничної
лікарні
Нондольсьного
району
Пензен
ської області на чолі з го
ловним лікарем Ф. д. Геть
манцем
добився
вели
ких
результатів у меди,
но-санітарному
обслугову
ванні населення всієї діль
ниці у роки Великої Вітчиз
няної війни. Якість лінувальної роботи покращала,
захворюваність на малярію
зменшилася у три рази. Лі
карі І фельдшери проводять
велику профілактичну робо
ту серед жителів...

Тоді Феодосій Деомидо- дільнична лікарня» Михай
вич разом з своїми колега ла Качалоза;
ми зібраз кошти — 62 ти
«Дорогий мій лікарю і
сячі карбованців — для ді найлюдяніша людино! Пишу
вам
як старий солдат, за
тей фронтозикіз та ще 5333 плечима
якого дев’ять по
карбозанці — у фонд Чер ранень і контузій. Як зараз
воної Армії. Першим зро пам’ятаю той день, коли
бив внесок головний лікар. шоста авіабригада Військо.
Сил приймала
| публіканського комітету за- Потім Феодосій Деомидозич во-Повітряник
Ваш літак. Це було здорово!

/■‘А’'

27 квітня 1985 року

«Молодий комунар» вальною
символ і к о ю.
Тільки нинішнього року
комсомольці області пе
рерахували у фонд Все
світнього фестивалю біль
ше 11 тисяч карбованців.
Уже четвертий рік у
КІСМі, вищому льотному
училищі цивільної авіації
добре
зарекомендували
себе договори, що заключаються з організаціями
спілок молоді зарубіжних
країн, комітетами комсо
молу вузу та одного з

— У роботі нашої орга
нізації ми керуємося рі
шеннями ІІ-го з’їзду ко
муністичної
партії і IV
з’їзду Спілки молодих ко
муністів
Куби.
Кожан
член Спілки бачив своє
завдання тут, з Радян
ському Союзі,
вчитися,
якомога краще, щоб стати
хорошими спеціалістами.
І для цього в училищі
створено всі
необхідні
умови для навчання і від
починку.

5 стор.
бригада.
Сподіваємося,
що і нинішнього літа ми
матимемо змогу виступа
ти перед трудящими кол
госпів, радгоспів
і під
приємств області. Разом з
радянськими
хлопцями
дружно вийшли на кому
ністичний ленінський суботник. Від душі потруди
лися.

лею світило лише мирне
сонце. I ми, студенти
КІСМу, що приїхали на
навчання з Монголії, як і
всі наші ровесники, що
здобувають вищу освіту в
Радянському Союзі,
на*
самперед
прикладаємо
максимум зусиль до того,
щоб зустріти це
свято
відмінним навчанням.

Санжсуренгійн
БААСАНЖАВ, студент Кірово
градського інституту сіль
госпмашинобуду з а н н я,
член організації Револю
ційної спілки молоді Мон
голії:

Кхуонг СИВОРН, кур«
сант
Кіровоградсько гб
льотно-штурмансь нога
училища, Народна Респуб
ліка Кампучія:
— В історії розвитку по«
літичного і соціально-еко»
номічного життя нашої
країни молодь відіграє ве
личезну роль. Юнаки І
дівчата під керівництвом
Народно - революційної
партії будують нозе жит
тя, нове суспільство; По
ставлені
завдання не з
легких: нашим найпершим
обов’язком є захист Бать
ківщини від будь-яких по
сягань імперіалістів
на
наше мирне сьогодення,
відбудова народного гос
подарства. У цьому питан
ні нам багато допома
гають друзі з країн соціа
лізму і, зокрема, Радян
ський Союз та В’єтнам.
Посланці моєї рідної
Кампучії теж приїдуть на
фестиваль молоді і сту
дентів у Москві, щоб про
демонструвати
і
свою
згуртованість з прогре
сивною молоддю світу,
вести подальшу боротьбу
за свободу, демократію і
мир.
Т. КУДРЯ.

ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

«Мир», ч «Ні» — війні!»,
«Дружба», «Солідарність»,
«Фестиваль1' — ці слова
особливо часто повторю
валися на зустрічі в обко
мі комсомолу активу мо
лодіжних спілок студентів-іноземціз, що навчаю
ться у вузах, середніх
спеціальних
навчальних
закладах і профтехучили
щах м. Кіровограда. І на
випадково, адже темою
бесіди
було подальше
зміцнення дружніх зв'яз
ків молоді міста й облас
ті зі своїми зарубіжними
ровесниками і засудження
Політики
мілітаристів,
спрямованій на зростання
гонки озброєнь. Ну і,
звичайно ж, найбільше на
зустрічі йшлося про чер
говий форум МОЛОДІ всьо
го світу. Студенти цікаво
розповідали про те, як
готуються до цієї події в
їхньому навчальному зак
ладі, які конкретні фієсти-,
вальні завдання вже зро. блено і які намічаються
І виконати. Словом, розмо
ва стосувалася і хвилю
вала всіх.
Зустріч відкрив перший
секретар обкому ЛКСМ
України І. О. Шевченко,

яким коротко познайомив
присутніх із діяльністю об
ласної
комсомольської
організації. Зокрема, зу
пинився на трудових успі
хах,
інтернаціональному
вихованні хлопців і дів
чат, політико-масовій ро
боті комітетів комсомо
лу, яку вони проводить у
період підготозки до XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів у Мо
скві. Так, більше тисячі
КМК області стали на
ударну вахту, присвячену
форуму молоді. Ініціато
ром її стаз
комсомоль
сько-молодіжний
колек
тив цеху № 2 гарячого
пресування
Світловодського комбінату твердих
сплавів і тугоплавких металів, який зобов язався
до дня відкриття фести
валю виконати план пер
шого року XII п’ятирічки.
І цей почин підтримали з
області
чимало
КМК
підприємств,
колгоспів
і радгоспів.
А в нав
чальних закладах, як і
скрізь активно проводя
ться фестивальні суботники, трудові захти, ярмар
ки
солідарності, готує
ться продукція з фести-

<оніна Семенізна передала
у Фонд миру 130 карбо
ванців. Жінка листується з
Трудівниками болгарського
кооперативу «Стефан Каранджа». Дякують вони їй
за велику людську щед
рість. Розповів Феодосія
Деомидович школярам і
про болгарського науковця
і хлібороба Антона Паунова, який приїздиз у Віль
шанський район запозичу
вати досвід вирощування
високих урожаїв пшениці,
про його розмозу на вечо
рі побратимів.
Феодосія
Деомидовича
попросили зробити запис в
Альбомі, з якому вміщено
його портрет. Він акуратно
6’ивів «Мир — це життя!
Хай всі люди планети бу
дуть однодумцями в бо
ротьбі за мир! А однодумство — створить дружбу...»
Почесний
громадянин
села Добрянки, якому ви*
повнилося 84 роки, йшов з
школярами до обеліска, на
ім
’я
якому викарбувано
ім'я
Героя Радянського Союзу
М. 3. Зайковського—урод
женця далекого Ашхабада
(він загинув тут у березні
1944-го, ведучи в бій свій
полк, що визволяв район
від окупантів).
— Посадимо дерева па
м’яті, — запропонував зетеран. — Я і ви. І щовесни
садіть. Хай буде сад Друж
би.
Добрянські школярі напи
сали про
цей пам ятний
день листи в Болгарію — У
Балчик, Толбухін, Алфатар.
Повідомляли, -.к зони ра
зом з людиною, яка но
сить золоту медаль «Борце
ві за мир», садили алею
Слави. Писали про те, що в
Добрянці і Доброму гретина жителів — болгари, які
на свято Перемо' и звесе
лять людей, .-ю.еранів вій
ни «Добрівгь .о .: чирою» —
музикально О «СхЮОЗИЦІЄЮ,
поставленою за мотивами
болгарських народних ме-

подій. Зідпозідь з Балчика
не забарилась: «Ми тож
садимо дереза Дружби, де- ,
реве Пам’яті — там, де за- і
гинули у вересні
1944-го І
наші дорогі визволителі — •
воїни Радянської Армії. 9
вересня у нас національне
свято — День Свободи. 9
травня — День Перемоги
— то теж наше свято».
І йдуть з Добрянку теле
грами — ,з Толбухіна, Бал
чика,
Алфатара.
Йому, і
Феодосію
Деомидозичу, З
хліборобам колгоспу імені І
Зайковського,
школярам <
Добрянської
десятирічки: *
«З святом Великої Пере
моги!»
... Коли у Вільшанці ре
дакція «Молодого комуна
ра» разом з обласним шта
бом походу молоді «Шля
хами слави батьків» та Вільшансь'ким райкомом комсо
молу проводила відкритий
урок мужності «Рівняння на
прапори Перемоги», Феодосій Деомидович з колиш
німи фронтовиками біля
обеліска загиблим комсо
мольцям садив молоду бе
різку на алеї Слави. Я по
просив тоді його дати авто
граф для
читачів нашої
газети. На гранітній плиті
розгорнутий аркуш паперу,
ф. Д. Гегьманець подивив
ся своїми добрими і усміх
неними очима на школярів,
юнаків, які виконували свій
інтернаціональний обов язок на афганській землі ,
(зони гримали прапори вій
ськовик з'єднань, що виз
воляли наш край від воро
га), зняв капелюх. І напи
сав:
«Усі/л юнакам і дівчатам
Кірозоградщини зичу доб
ра, сонячних надій, високих
устремлінь до світлої мети.
Миру вам, діти!»

М. ШЕВЧУК,
спецкор
«Молодого
комунара».
село Добрянка,
Вільшанський район.

підприємств Кіровограда.
Наприклад,
в
інституті
сільгоспмашинобуду в а ння такі договори укладено
з молоддю Куби, Монго
лії, Лаосу, Афганістану,
НДР, З’ єтнаму. А це свід
чить про те, що ряд пи
тань
ідейно-політичного,
трудового
вихоа а н н я,
культурно-масової, науко
во-дослідної робоїи веде
ться спільно з радянською
студентською
МОЛОДДЮ,
молодими виробничника
ми.
Отже,
розповідають
ічі.
учасники

Кармона АНХЕЛЬ, кур
сант 111-го курсу Кірово
градського вищого льот
ного училища цивільної
авіації, секретар організа
ції Сліпня молодих кому
ністів Куби:

)
;
І

Давня дружба єднає мо.

лодь

Кіровоградщийи

зі

своїми ровесниками з Тол.
бухінського округу Народ,

Болгарії.

ної Республіки

міста-побратими

Щороку

обмінюються туристичними

делегаціями,

до

складу

яких входять молоді пере
довик'.: і нова гори впроб.

нпцтва, комсомольські пра.
цівники,

учнівська

дснтська

молодь.

таких

взаємних

відбувається обмін

і сту.
В ході

поїздок
досві

дом роботи, іуріїсін відві

дують споріднені

підпрп

ємства, проводять спільні
заходи, присвячені визнач,

ним датам і подіям в жнт.
ті двох братніх народів.
З року В ріп ці зв'язки
розширюються стають все
більш змістовними і різно
манітними. Тільки мину
лого сезону о області побу
вало 5 груп з Голбухінсьного округу загальною кіль
кістю понад 220 чоловік.
Для гостей було організова
но гостинний прийом бони
ознайомилися з героїчним
минулим і сьогоденням Кі
ровограда, у ході екскурсій
по місту болгарська молодь
побувала білл пам'ятника
В. І. Леніну, на Меморіаль
ному кладовищі Слави, дт

Викладачі завжди готові
надати нам будь-яку до
помогу, а зі своїми ра
дянськими
ровесниками
ми добрі і щирі друзі. Як
і вони, беремо активну
участь з заходах, що про
водяться в училищі, зу
стрічаємося з ветерана
ми Великої Вітчизняної
війни і праці. Курсанти з
острова Свободи з ціка
вістю знайомляться з ге
роїчним минулим Радян
ського Союзу, охоче зу
стрічаються із Щколярами
міста.
Після створення з учи
лищі ради інтернаціональ
ної дружби, куди взійшли
наші активісти та радян
ські курсанти,
відчутно
налагодилися наші стосун
ки з комітетом комсомо
лу закладу. Договір про
спільну роботу також за*
ключений із радою інтер
національної дружби Київ
ського інституту Інжене
рів цивільної авіації. На
ша перша делегація уже
побузала у своїх київ
ських друзів у березні
нинішнього року.
А ще з училищі ство
рена інтернаціональна ра
дянсько-кубинська
агіт

поклала живі квіти, відві
дала музей-заповідннн І. К.
Тобілевича (Карпенна-Карого) «Хутір Надія», міський
нраєзнавчий музей.

Враховуючи склад делегацій, молодим толбухінцям показали промислові
підприємства, сільськогос
подарські об’єкти, иовобудови області, де вони по.
знайомилися з досвідом
організації праці, поділи,
лися своїми враженнями,
Помітним явищем у зміц.
ненні братньої солідарнос
ті та інтернаціональної єд
ності стало перебування у
нашій області групи учнів
Толбухінської школи імені
Клемента Охрицького. Бол
гарські діти побували в ди
тячо-юнацькій спортивній
школі, Будинку піонерів і
школярів, де відбувся вечір
з піонерським та комсо
мольським антивом. Особ
ливе враження на гостей
справило перебування у
школах Кіровограда. 8 СШ
НЬ 16 вони мали бгсіду з
учнями і викладачами, піс
ля
чого ' відбувся вечір
дружби і концерт худож
ньої самодіяльності. А в
СШ № 18, яка підтримує
постійні зв’язки з Толбухінською
школою імені
Клемента Охрицького про
йшло відкрите засідання
клубу
інтернаціональної
дружби,
присвячене бо
ротьбі з«.. мир. У засіданні
клубу озяв участь ветеран
партії і 'Великої Вітчизня
ної війни Герой Радянсько
го Союзу К. П. Антоненко,
з яким листуються болгар
ські школярі.

На вечорі радянські І
болгарські ціні иідннсалн
лнег проіееі проти гонки
о броєїіь у штаб-квартиру
НАТО.

Робі ти яки Голбу хінсько
го зернофуражного комбі
нату ні із:дали
• ■ ;

—• Слово «фестиваль»
означає святковий. Це ви
значення найкраще відпо
відає атмосфері, що при
таманна всім всесвітнім
фестивалям молоді і сту
дентів — яскравих,
хви
люючих, незабутніх зустрі
чах юності планети.
Наступний молодіжний
форум у Москві — це і
політичні мітинги, і де
монстрації солідарності, і
гарячі дискусії. Це музи
ка, пісні і танці багатьох
країн світу й народів, та
спортивні змагання в яких
переможцем буває лише
дружба.
Ми знаємо, що XII Все
світній фестиваль стане
могутнім імпульсом до
об’єднання молоді в бо
ротьбі проти загрози вій
ни. Нинішня міжнародна
обстановка сама підказує
необхідність зустрічі юна
ків і дівчат всієї планети.
Ми боремося за мир, щоб
завжди над нашою Зем

ськпй комбінат по впробництву кормів, де відбувся
широкий обмін досвідом
роботи, громадської і політнчної діяльності робітнакіз двох споріднених під.
прпємств. Гості з Толбухін
ського заводу високовольт.
ної апаратури побували
на заводі «Гідросила», а
працівники заводу «Добруджанскі меблі» — па
Кіровоградському мебле
вому комбінаті. На цих
підприємствах
відбулися
мітинги радянсько-болгар
ської дружби, були підве
дені підсумки
вікторин,
присвячених 40-річчю Пе.
ремогп над фашизмом і
40-й річниці соціалістичної
революції в Болгарії. На.
сиченою була і культурна
програма. Для гостей ор
ганізували творчу зустріч
з народним ансамблем піс
ні і танцю «.Весна» Буднії,
ку культури імені Компа
нійця, з концертом віїсту,
пили учасники художньої
самодіяльності
Болгарії,
у Буднику культури імені
Жовтня відбувся вечір-зустріч

З

КОМСОМОЛЬСЬКИМ

активом міста, де було да
но великий спільний кон
церт.
За запрошеннями побра
тимів у Болгарії регулярно
бувають делегації молоді
нашої області. Наприкінці
минулого року Кіровоград
ці брали участь у XIV засі
данні міжнародного клубу
молодих механізаторів <Кіросогра,с — Толбухін». На
ші юнаки і дівчата були
прийняті в Толбухінському
скружномі ДКСМ, спільно
обговорили важливі питан
ня участі молоді областей
ГІОбряТИМІВ у сільськогос
поварському виробництві.
Кіроі-оградці
розповіли
ссоїл болгарським друзям
про застосування бригадно
го підряду і госпрозрахун
ку у землеробетві. Досвідом
роботи перед своїми зару
біжнмвди налогами поділи
лисп г.ізник КМК трак
торнс
бригади колгоспу
імен; Милініна Олександ
рійгьі-ого району Вії’-

Галушка, інженер колгоспу
імені Карла Маркса Новоукраїнського району Аркадій Кушніров, механізатор
колгоспу’
імені
Леніна
Онуфріївського
району,
секретар
комсомольської
організації Олександр Бичков.

З великим піднесенням
учасники засідання сприй.
няла привітання почесного
голови клубу, двічі Героя
Соціалістичної Праці О. В,
Гіталова.
Група відвідала аграр.
нопромпслові
комплекса
в селі Орляк і місті Бал«
чик. На вечорі в Будинку
б^лгаро-радянської друж.
би в селищі Каварна від«
бувся широкий обмін дос.
відом по підготовці до XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів, ЯКИЙ
скоро відбудеться у Моск
ві.
Взаємні поїздки турне,
нічних груп і поїздів друж.
би сприяють зміцненню
дружби молоді двох брат,
ніх країн, поєднанню їх«
ніх зусиль у боротьбі за
мпр і братерське співро.
бітіпіцгво. А тому, примма чи чергову групу бол.
гарської молоді, ми гово.
римо їм: «Ласкаво проси
мо
на
кіровоградську
землю!». А проводжаючи
дорогих гостей, кажемо:
«До скорої зустрі1 і \ брат,
ній Болгарії!; .
Дружба нашій ».рині не
знає меж.
Вон ’
ти ле
серця її МОЛОДИХ
М. ЖУК,
голова БММї -Супут
ник» Кіровоградського
обкем у ЯКС 5АУ.

6 crop.

«Молодий

27 квітня 1985 року

комунар»
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ПРАПОР
МИ РУ
Минуло понад п'ять років

відтоді, коли з ініціативи не>
забутньої Людмили Живкової наша країна стала ортанізатором міжнародної ди-

тячої асамблеї «Прапор ми-

ру». її девіз — «Кожен може і буде творцем миру»—

відкрив нові

обрії

перед

молоддю всієї планети. Бол-

гарські

діти

включилися

2

в рух,

радістю
якому

судилося велике майбутнє.

З 10 по 20 липня цього
року в Софії відбудеться
третя Міжнародна дитяча
асамблея. Водночас з XII
Всесвітнім фестивалем мо
лоді та студентів у Москві
вона стане визначною по
дією Міжнародного року
молоді.
Толбухінська окружна ра
да руху «Прапор миру» роз
робила і почала здійснюва
ти велику програму .підго
товки до відкриття асамблеї.
Програма розрахована на
дальший розвиток дитячої
рідного краю.
творчості
Так, наприклад, у місті Балчик за участю дітей з побратимської
Кіровоград
ської області проведено ок
ружну виставку образотвор
чого мистецтва. Подібні ви
ставки організовуємо та
кож в Албені під назвою
«Біла ластівка» і в окруж
ному центрі.

Винятково велику увагу
ркружний комітет ДКСМ і
^аша рада надають підго
товці до проведення з пер
шого по п’яте червня ц. р.
добруджанської
асамблеї
«Прапор миру». їй переду
ватимуть здійснення чис
ленних заходів, пов’язаних
8 Міжнародним днем за
хисту дітей, зокрема, огля
ди дитячого драматичного
та
ляльково-театрального
Мистецтва в містах Наварна
1 Балчик. У Толбухіні відбу
деться окружний огляд ДИ
ТЯЧОЇ музичної творчості та

вокально-виконавського ми
стецтва.
Програмою підготовки до
міжнародної асамблеї пе
редбачено масові спортивні
ігри під назвою’ «Стартує
загін», змагання, туристські
походи тощо. Готуємося ці
каво провести свято ху
дожнього слова
«Салют,
мирі», присвячене 40-річчю
Перемоги над гітлерівським
фашизмом і японським мі
літаризмом. Свято «Радість
і сміх» відбудеться в м. Ге
нерал Тошев, свято дитячої
літературної
творчості в
Толбухіні.
Учні понад 60 училищ 41
населеного
пункту Доб
руджі братимуть участь у
Тижні книги та мистецтва
для дітей.- Під час тижня
еони зустрінуться з керівни
ком республіканського ви
давництва «Отечество», заслуженим діячем культури
Дмитром Гулевим, з пись
менниками братами Мармаром і Петером Славински,
поетом Стефаном Цанєвим,
композитором Юріє.м Сту
пенем, режисерами Пенчо
Кунчевим і Пенчо Богдановим.
У піонерських таборах на
Чорноморському узбереж
жі відбудеться свято «Ве-]
сепий пляж», конкурси на
кращий малюнок на асфаль-]
ті, виставки моделей кораб-і
лів, авіалайнерів, карнава
ли, зустрічі з діячами на- !
уки, культури та спорту.
і.
Вже завершується робо
та над великою окружною
фотовиставкою,
присвяченою розвиткові руху «Пра
пор миру». Під час роботи
Міжнародної дитячої асамб
леї у липні в столиці На
родної Республіки Болгарії
десятеро дітей з Добруджі
побувають на цьому святі.
Громадські
організації,
працівники закладів куль
тури, народної освіти, на
уки, спорту нашого округу
добре усвідомлюють важ
ливість і значення руху
«Прапор миру» й всіляко
сприяють його розвиткові
та зміцненню, прагнуть гід
но зустріти третю Міжна
родну асамблею та XII Все
світній фестиваль молоді і
студентів новими здобут
ками.
Веселии ВАСИЛЕВ,
секретар окружної ради
руху «Прапор миру».

На честь XII Всесвітнього
фестивалю молоді та сту
дентів комсомольські трудо
ві колективи Добруджапського заводу високовольт
ної апаратури зобов'язали
ся до кінця червня 1985 ро
ку завершити VIII п’ятиріч
ку по всіх техпіко-екоиомічних показниках. 12 днів, які
передують відкриттю фестивалю, ці колективи прове
дуть на ударній вахті.

■

*

*

*

У

молодіжній бригаді іме
ні Димитра Б.тагоєва сло
во не розходиться з ділом.
Вона впроваджує у вироб
ництво п'ять своїх раціона
лізаторських пропозицій з
очікуваним
економічним
ефектом 47 тисяч левів. Но.
ва
ініціатива
колективу
бригади така: до кінця 1985
року випускати на швейно,
му заводі «Орлов» верхній
одяг для Радянського Союзу з комсомольською гарантією.

* * *

один із найулюбленіших нуточків
відпочинку мешканців столиці Народної Республіки
Болгарії.
Фото Т. КУДРІ.

Ім’я Юрія Гагаріпа присвоепо молодіжному трудо
вому колективові Толбухівського автокомбінату, кот-

ХЛІБОРОБСЬКА ДОБЛЕСТЬ
На XII звітно-виборній
конференції
окружної
комсомольської організа
ції наголошувалося на не
обхідності поширення та
впровадження передово
го досвіду кращих моло
діжних хліборобських ко
лективів з тим, щоб зро
бити його надбанням усіх.
Нині, в розпалі веснянопольових робіт, особливу

увагу привертають методи
підвищення
родючості
землі, якими успішно ко
ристується
молодіжна
комплексна бригада в селі
Рогозіно. Торік вона стала
національним рекордсме
ном по врожайності со
няшника. Бригада «Комсо
мольский напрям» з села
Орляк править за приклад
у вирощуванні кукурудзи.

Само до неї ще в ході під.
готовки до сівби приїздили механізатори з сусідніх
сіл по науку.
Вартий наслідування і
досвід боротьби за най
вищі врожаї озимої пше
ниці, який нагромадив мо
лодіжний трудовий колек
тив з села Методієво. Є
чого повчитися і в тервелців — хліборобів першо-

У зв'язку з наступним
XII Всесвітнім фестивалем
молоді та студентів у Мо
скві окружний штаб се
редніх шкіл оголосив па
м'ятними 12 фестивальних
днів і закликав усіх учнів
Добруджі до високої полі
тичної, трудово? та твор
чої активності в навчаль
ному процесі, громадській
діяльності.
Пдсться про
проведення трудових ак
цій, мітингів солідарності,
свят миру та дружби, дис
кусій, спортивних турнірів
і естафет,
присвячених
фестивалю. Особлива роль
належить комсомольським
організаціям середніх шкіл
у пропаганді політичного
значення
фестивального
руху.

«МАЮ
троянд,

білосніжних

Сезон квітів триває тут цілий рік. Влітну вони ростуть
під відкритим небом, а взимку переселяються під енляні
дахи оранжерей.

Щорічно квітникарські господарства країни вирощують
близько ста мільйонів різноманітних квітів.
На знімку:
у оранжереї
аграрнопромислопого
номпленсу «Средец» поблизу Софії.
Фотохроніка ТДРС.

20 молодих працівників
курортного комплексу об'єд
нання
«Балкантурйст» в
м. Албена, як і зобов’яза
лись, успішно опановують
новітню електронно-обчйс.
лювальну техніку. Допома,
гає їм у навчанні .місцевий
молодіжний клуб «Комп'ю
тер». Двом робочим МІСЦЯМ
у ході підготовки ДО ХІІА|
Всесвітнього фестивалю мо-*
лоді та студентів присвоєно
.найменування еталонних.

го в країні молодіжного
АПК. Тут створено най
сприятливіші умови для
використання
машинотракторного парку, побу
тового обслуговування ме
ханізаторів.
Орден Георгія Димитро
ва на прапорі окружної
комсомольської організації зобов'язує добиватися
нових, ще вагоміших успі
хів у розвитку сільського
господарства.
Полка КЯГОЛОВА.

11 квітня — День вша
нування героїзму колиш.
НІХ
ИОЛІТИЧІІІЇХ в'язнів,
усіх, кому гітлерівський
фашизм спричинив страж
дання.

12 квітня — День науки
і техніки в школах, учили
щах ■— день- учасників
комплексу
«Учись, тру
дись, твори!».
24 квітня — День солі
дарності з боротьбою всієї
молоді за мир, роззброєн
ня, соціальний прогрес.

2 травня — День профе
сії, огляд руху гідної під
готовки до праці.
9 травня — День Пере,
моги над гітлерівським фа
шизмом.

12 травня — День масо
вої
фізкультури та ту
ризму.
24 травня — День учнів
ської творчості.
2 червня — День пам’я
ті про тих, хто загинув у

боротьбі проти османсько,
го поневолення, капіталіз
му, фашизму та у Вітчиз
няній війні.

18 червня — День Бол
гарії та болгарської молоді.

27 липня — 3 серпня —
Дні політичної та трудової
активності «За антиімпе
ріалістичну
солідарність,
мир і дружбу».

* * *

До окружного середньошкільного штабу надхо
дять ділові відповіді па
його заклик успішно здіііснити заходи в кожному з
12 днів із багатьох, на
вчальних закладів.' Зокре
ма, учні математичної гім
назії імені Івана Базова та
політичного училища іме
ні Кирила і Мефодія за
пропонували
засн/вати
фестивальні членські внес
ки у фонд XII Всесвітньо
го фестивалю молоді та
ст удептів.

КОНКУРСИ шення умов експлуатації в

Десятки тисяч багряночервоних

Молоді кооператори Тер, , ч
вёлського
аграрнопромис,
ЛОВОГО комплексу вирішили
надоїти в 1985 році від кож.
ної корови по 4500 кілогра.
мів молока. Власними сила,
ми молодь цього АПК за.
вершує
спорудження ЗО.
квартирного буднику для
тваринників, і механізаторів
і починає будівництво 36.
квартирного будинку.
*
*
*

12 ПАМ’ЯТНИХ

Молодіжне
видання
«Пламчк» («Полум’я») ок
ружної газети «Добруд.
жанска трибуна» надру
кувало повідомлсніїя інта.
бу, в якому визначена
спрямованість 12 днів фес.
тивалю:

хризантем, гвоздик найрізноманітніших кольорів, сонямних тюльпанів, вирощених на болгарській землі, кожного
дня відправляються літанами у різні країни, у тому числі
у Радянський Союз.

рий прагне виконати VIII
п’ятирічку на 15 днів раніше
строку. Молоді автотран.
снортвики впродовж усієї"
п’ятирічки 'зекономлять 130
тонн
палнвно-мастильшіх
матеріалів.
*
*
*

Продукція
комбінату
«Метал», на якому пра
цює чимало молодих ро.
бітників і спеціалістів, за
жила доброї слави не
лише в АПК Толбухінського округу, але й да
леко за його межами.
І хоч сучасні машини, виготовлювані
комбінатом,
відповідають новим агротех
нічним вимогам сільсько
господарського
сиробництва, у раціоналізаторів і
винахідників тут широке по
ле творчої діяльності. Це,

»
зокрема, підтвердив новий
конкурс на кращу раціона
лізаторську пропозицію під
назвою «Маю ідею», прове
дений комітетом ДКСМ ком
бінату з клубом науковотехнічної творчості.
Кожен з молодих учасни
ків конкурсу мав спрямува
ти свою творчу думку на
вдосконалення дворядного
причіпного комбайна для
збирання кукурудзи, подріб
нювана стебел, напівприче
пів та інших машин і меха
нізмів. /Лета — підвищення
їхньої потужності, поліп-

польових умовах, а відтак і
полегшення праці механіза
торів.
Компетентне жюрі, яке
очолив заступник генераль
ного директора комбінату
Георгі Стойко, розглянуло
значну кількість новатор
ських розробок (були серед
них й особливо цінні), ви
значило переможців кон
курсу «Маю ідею».

Першу нагороду присуд
жено молодим технологам,
вихованцям комбінату Баси
лу Георгісву, Георгію Ми
хайлову та Росену Іванову,
котрі запропонували важли.
ве вдосконалення сушиль
них камер на комбінатівському заводі № 2.

Мистсцтво малих снульптурних форм дійшло до нас
ще від далеких предків. Вже
первісні художники ліпили з
глини або вирубували з ка
міння зображення тварин,
людей, дуже точно передаю
чи їхній зовнішній ВИГЛЯД.
Серед болгарських майст
рі в-скульпторі в малих форм
шнроно відоме ім’я молодо
го художника Ставрі Калино
ва. Він передає у своїх тво
рах характер людини, його
внутрішній світ.
Нещодавно була організо
вана третя виставка С. Кали
нова під назвою «Врятувати
світ!». У своїх скульптурах
художник відобразив праг
нення людства будь-якою ці
ною зберегти мир на Землі.
На знімку: С. КАЛИНОВ у своїй майстерні.

Другої нагороди удосто
ївся молодий інженер Румен Сейряков — за присто
сування до різального апа
рата машини для збирання
бобових культур ЖСБ-4,2.
За розробку нової техноло
гії твердосплавних пластинок на різальних інструмен
тах жюрі присудило третю
нагороду Ніколі Христову
та Єлі Русеву.
Конкурс показав наявність
неабияких творчих Мржливостей молодих машинобу
дівників, їхнє палке праг
нення прискорювати темпи
технічного прогресу на під
приємствах комбінату «Ме
тал».
Тодор БОЙЧЕВ,
інженер.

«Молодий
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На всій планеті—друзі

Реклами
•не
потребує

МОЗАЇКА

лотіїм лауреатом. Пощасти
ло зустрітися з танцюриста
ми і гостям та учасникам
Олімпіади-80 у столиці на.
шої Вітчизни. Нині колек
тив готується до участі в XII
Всесвітньому фестивалі мо
лоді 1 студентів у Москві.
Керівник «Ятрані» народ,
ний артист УРСР Анатолій
Михайлович Кривохнжа по
казав програму нинішнього
репертуару ятранців. У ньо
му українські народні ганці
і хореографічні композиції
«Козачок»,
«Полька-волннянка», «Подільський руш.
ниток», «Колядки» поєдную
ться з номерами з молдав
ського та російського фольк.
лору. Планується, іцо ансамбль виступатиме на фес
тивалі у зведеному концерті
представників
художньої
самодіяльності всіх союзних
республік.
А поки що колектив від.
працьовує останні штрихи
концерту, присвяченого 40річчю Великої Перемоги.
8 травня відбудуться висту
пи «Ятрані» в обласній фі
лармонії, а 9 Травня, в день
всенародного свята — па кі.
ровоградському
стадіоні
«Зіока».

«СТАРИЙ

І

ДОБРИМ»

І

Етнографічний
комп
лекс «Старий Добрим» у
Толбухін! був відкритий
1979 року. Раніш Доб
рим був найбільшим міс
том Добруджанської рів
нини. На сході — Чорна
гора, на півночі — Ду
най, а з півдня рівнина
охоплена горами Сгара
Планнпа. Першими гос
подарями Добруджі вва
жають иротоболгар, очо
люваних ханом Аспарухом. Нині духовним і
культурним центром рів
нини е Толбухін — су
часне і поновлене місто
із добрими традиціями.
Комплекс у місті зво
дився в декілька етапів,
завершений
він
буде
орієнтовно
1992 року.
Сьогодні тут триває ре
ставрація садиб минуло
го століття, ремісничих
майстерень, будується за
їжджий двір. У вже ДІЮ
ЧИХ' майстернях тутешні
майстрн-вмільці
виго
товляють підзабуті виро
би — національний одяг,
строкаті в’язані сумки,
прикраси в стародавньо
му стилі.
Функціонує й ательє
по
реставрації вікон,
майстерні мідярів, бон
дарів та гончарів. Зво
дитиметься торговий па
саж з 20 лавами, камінні
питні фонтани та годянннкова башта. Кожного
з гостей комплексу че
кає екзотична атмосфера
старого Добрича як. між
іншим, і чашечка кави
по-турецьки з льодяного
водою та варенням.

«Тріумфальний» — так ха
рактеризует ься майже ко•жен вис гуп .заслуженого ан
самблю
народного танцю
Української РСР «Ятрапь».
Танцюристам з Кіровоград
ського будинку культури
імені КалініПа заводу «Гід.
росила» аплодували глядачі
в прославлених концертних
залах Москви, Києва, Ленін,
града, Мінська... А з 1964
року виступами в Англії й на
Кубі починається відлік за
рубіжних гастролей колек
тиву.
За високий художній і ви
конавський рівень паші зем.
лики не раз удостоювались
честі виступати на різних
представницьких форумах.
Н. ДАНИЛЕНКО.
Із IX Всесвітнього фестива
На знімку: гуцульська
лю молоді і студентів, що танцювальна
композиція
відбувся 1968 року в Софії, «Карпати».
Фото В. ГРИБА.
«Я грань» повернулася зо.

«Нірозоград, середня шко
ла Н» 14, клуб інтернаціо
нальної дружби
«Глобус».
Така адреса акуратно виве
дена на листах, бандеролях,
посилках, що надходять у
десятирічку з багатьох ку
точків Радянського Союзу —
Києва та Ашхабада. Мінська
і Баку, Саратова і Златоуста,
Волгограда і Бронниці... А
ще чи не найчастіше листо
ноша приносить різноманіт
ну кореспонденцію від шноллрів Толбухінського округу
НРБ. Цій дружбі, яка кожно
го року стає осе міцнішою І
глибшою, вже більше двад
цяти років. До речі, вона ба
гато в чому посприяла саме
тому, що середній школі
присвоено
ім'я видатного
партійного і державного дія
ча Болгарії Георгія Димит
рова.
Зв’язки зі своїми болгар
ськими ровесниками підтри-

мують не лише члени НІДЛ,
а й учні всіх нласів школи.
Так. листування хлопчиків і
дівчаток з першого «Б» нласу із юними мешканцями
Толбухіна
почалося торік,
саме 7 листопада. Болгарські
друзі написали у своєму
листі: «Ваше свято — це і
наше свято». І натхненно
розповіли про те, як і в їх
ній
країні
відзначається
славна
річниця Великого
Жовтня. А ще у маленькій
бандеролі кіровоградська ма
леча знайшла сувеніри, лис
тівки, дитячу літературу.
З листом-зідповіддю діти не
забарились. У ньому повідо
мили про своє навчання, ці
каві шкільні справи, поздо
ровили друзів з наступаю
чим Новим роком.
Лід час третьої навчальної
чверті, тобто у березні, 1 «Б»
знову рздувався вісточці з
Толбухіна. А в ній написано:

В облепорткомітеті НИНІ
оформляємо
спеціальну
вітрину, де виставимо су
веніри, вимпели, фотоаль
боми, фотомонтажі, які
нам передали спортсмени
Толбухінського
округу
ІІРБ. Щороку болгарські
друзі надсилають нам бук
лети,
які розповідають
про чемпіонів, провідні ко
лективи фізкультури. І во-

ської «Зірки» добре зна
йомі з футболістами «Добруджі» Валентином Радєвим,
Іваном Георгієвим, їх одноклубниками, з
якими разом тренувались
в Болгарії, брали участь
в товариських матчах.
їздили в Толбухін нації
провідні плавці — майстри
спорту Сергій Пальчиков,
Марина Корвегіна, Юлія
Кривчак, котрі вже не раз
перемагали на всесоюзних
турнірах. Вони
багато
взяли для себе, переймаю
чи досвід
болгарських

У нас

ОДНО ВОСОТОІ
ни займуть чільне місце
на вітрині.
Стали традиційними об
міни спортивними делега
ціями. Так, наприклад, фіз
культурні активісти з Тол
бухіна приїздили до нас,
щоб взяти участь у рес
публіканському семінарі,
на якому узагальнили до
свід спортивно-масової ро
боти за місцем проживан
ня. Бонн відвідали спор
тивні бази в мікрорайонах
Світловодська, Олексан
дрії, Кіровограда, де ство
рені дптячо-підл і т к о в і
спортивні клуби. їм було
цікаво побачити, як тре
нуються цілі виробничі ко
лективи. спортивні сім’ї.
Учасниця
московської
Олімпіади Олена Стояко
ва завітала з добруджанцямп в Кіровоград, коли
ми проводили обласний
турнір легкоатлетів. Відо
ма болгарська спортсмен
ка теж вийшла на старти
з хліборобами, робітника
ми, студентами Кіровоградщинн. Потім вона про
вела заняття в ДЮСШ
облепорткомітету.
А вихованці кіровоград-

спортсмеиів. їх виступи на
голубих
доріжках пла
вальних басейнів в Болга
рії стали добрими урока
ми для місцевих юніорі з.
Досвід проведення нав
чально-тренувальних
за
нять переймав у толбухіпців і тренер спортклубу
«Зірка» В. К. Гванець,
який їздив в Болгарію в
складі нашої спортивної
делегації разом з своїми
вихованцями — членами
збірної області з легкої
атлетики.

Фінальний спринт.

Ивд)
«Березень особливо пам’ят
ний і дорогий для нас мі
сяць. Адже нещодавно ми
стали чавдарятами. і дужо
пишаємося цим...».
Далі йдеться про те. чому
їх називають саме чавдаря
тами, що символізує синій
галстук, вся атрибутика чавдярят. Для юних кіровоградців це була велина радість,
бо розпозідь далеких заоч
них друзів по листуванню,
але таких рідних і близьких
за інтересами, стала частин
кою тієї великої інтернацюнальної дружби, нотру під
тримують школярі СШ М? 14
імені Димитрова міста Кіро
вограда з Народною Респуб
лікою Болгарією.
На знімку: вихованці
Галини Іванівни ФЕДОРОВОІ
одержали листа і посилку із
братньої Болгарії.

В. ВОРОНА,

А недавно з Толбухіна
повернулися тренери іа
юні спортсмени ДІОСИІ
облепорткомітету. Толбухіиські і кіровоградські
плавці також разом трену
валися, мірялися майстер
ністю на турнірі дружби.
Наші зустрічі, постійні
контакти дають добрий за
ряд для зміцнення співро
бітництва у фізкультурно
му русі. Мп ще і ще раз
переконуємось, що спорт
завжди був і є великим
посланцем дружби. Тож її
повсякчас зміцнюємо. Щи
ро радіємо перемогам на
спортивних аренах наших
друзів з Толбухіна. 1 вони
нам відповідають взаєм
ністю. Бо в нас одна ме
та — аби фізкультура і
спорт допомагали людині
гартувати себе фізично і
духовно, мати великий за
пас сил для праці, захис
ту Вітчизни. І в пас, і а
наших друзів на стадіонах
одна емблема — голуб
миру. Це теж спільний
символ в тому, що наші
народи прагнуть до спіль
ної .мети — зміцнення
дружби, братерства.
К. СКВОРЦОВА,
завідуюча організацій»
ним відділом
обл
епорткомітету.

1

Фото М. АБАДЖИЄЗА.
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Останні мовознавчі дослідження доводять, що
швидше всіх розмовля
ють французи: 350 слів
на хвилину. Далі йдуть
японці — 310 слів та цім.
ці — 250. Повільніше
всіх розмовляють народи
Полінезії. Малайзії та
Мікронезії — в середньо
му по 50 слів на хвили
ну. Цікаво, наприклад, і
те, що англійці та аме
риканці «експлуатують»
мову по-різному: англій
ці вимовляють в серед
ньому на хвилину по 220,
а американці — по 150—
175 слів.
Несподівані результа.
ти й «жестології». Апглійський психолог Майкл
Арчіл визначив, що проТЯІОМ годинної розмови
фін користується жестамп ледве раз. італієць —
80.
француз — 120, а
мексиканець — 180 разів.
(STA).

НОВИНИ КУЛЬТУРИ
і
«

«ЕКСПРЕС МОСКВА—СОФІЯ»

і

Коли у вересні 1944 ро
ку вийшов перший номер
болгарської газети «Ліге.
ратурен
фронт», читачі
знайшли у ньому статтю
В. Кожевникова. у якій
письменник
розмірковує
над тим, якою буде нова
Болгарія, яка принесе бра.
терському народу соціа.
лізм.
Відтоді у країні друзів
побувало чимало
радян
ських літераторів, у результаті дружніх контактів
народилося
багато прекрасних книг, поетичних
збірок, пісень. 26 творів
радянських
авторів про
Болгарію пропонує чита
чам нова збірка «Е*спрес
Москва — Софія» і його
упорядник Ірина Паноза,
оглядач АНІ!.
Ця книга — спільна ро.
бота видавництв «Проірес»
(СРСР) та «Народна кул.

|
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тура» (НРБ); сам факт
її появлення — приклад
взаємозбагачення
двох
братських культур, який
постійно
розширюється,
набуває нових форм (у да.
ному
випадку упоряд
ження та ілюстрації зро
била радянська сторона,
переклад та публікаційноболгарська).
Так. на Літературному
поїзді «Москва — Софія»,
мп приїздимо до Болгарії.
Передмова секретаря Спіл
ки
письменників СРСР
10. Верченка представляє
нам авторів, очима яких
ми бачимо оновлення ста.
родавиьої землі, соціаліс
тичне сьогодення народної
Болгарії, яка нещо (авпо
відзначила своє 40 річчя.
Серед них — ветерани вій.
ип В. Закруткін. В. Бпкоз,
М. Горбунов, які вперше
ступили на болгарську те

риторію у складі частин
діючої Радянської Армії,
видатні поети М. Тихонов,
П. Антокольськнй, П. Ти.
чипа, Р. Гамзатов та про.
заїки С. Баруздін, В. Ку
цій, Л. Почнвалов, розпо
відають про болгарський
досвід, про наші спільні
будови парнсисти Г. Резни
ченко. В. Губарев, А. Ісаєв.
Головне у книзі — люди,
які боролися за соціаліс
тичну Болгарію і будували
її. Перед намп проходить
ціла галерея образів —•
Лілія Карастояпова, Георгі Іванов, Іван Ніколов,
Христо Бпчваров... Не з
холодними серцями взяли
ся за перо автори збірки.
Побажаймо ж «Експресу
Москва — Софія» щасли
вої подорожі до сердець
читачів.
•
(Софія-прес — АПН). і І
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«Молодий

«посипались» запрошення
на фестивалі, концерти,
турне. За п’ять років ко
ли сім разів були в Ра
дянському Союзі. Брали
участь у телепередачах і
концертах всіх соціалістич
них країн.
ВИ ПРОСИЛИ
У квітні 81-го перемог
РОЗПОВІСТИ ли в тслеконкурсі «.Мело
дія місяця» піснею «Му
сиш чекати», тоді ж ви
ходить і їх перший лонгплей «Обніми мене!», на
Міжнародному фестивалі
в Ростоку (НДР) отри
мують другу премію пуб
ліки та третю жюрі.
— «Про нас кажуть, то
Для вокального дуста
ми популярні- Що ж> «Рйтон» дні динамічні —
сьогодні через телебачен репетиції, зустрічі з коле
ня й радіо популярні всі гами, робота з аранжу
співаки. Це не привід для вальником Іваном Кутикосамозаспокоєння. Раніш і внм. Досить часті й дурне.
ми вважали:, головне — Журналістам нелегко —
популярність, щоб були і вдома постійні збирання в
концерти, і записи... Га дорогу. Куди цього ра
скоро виявилось, що все зу? Спочатку молоді спі
це відносно. Ставши по ваки
обс.іхговуватимуть
пулярними, важко втри випускні бали, що ’ тради
мати рівень, змусити пуб ційні для болгарських ве
ліку полюбити свої пісні». сен. А опісля — круїз Се
Катя
Михайлова
і редземномор’ям. До кон
Здравко Железнов закін цертного репертуару вві
чили естрадне відділення йшли тільки
вітчизняні
Болгарської
державної пісні. Участь в «Золотому
консерваторії 1977 року. Орфеї» — за ним, прий
На державних екзаменах матиме їх і німецька пуб
виступали разом. З тих ліка.
пір
і на концертах, і в
Як, природно спитати,
житті нерозлучні.
Ще вдається поєднувати сі
студентами брали участь мейне життя з Концерт
в естрадному ансамблі Бу ною діяльністю? Що ж, є
динку молоді імені Лілянп й радощі, і прикрощі. До
/і-яитрової під керівни помагає те, що вони зав
цтвом композитора Любе- жди поруч. — ідеї, що
и: Цветкова. Уже маючи часто виникають спонтан
вищу освіту, майже про но, одразу легко реалітягом року виступають у заву вати.
різних польських містах—
Назву свого колективу
Варшаві, Кракові. Щеціиі.
Тоді вони
звались не пояснюють так. В антич
♦ Ритон». а «Студіо-2», але ному світі слово «Ритон»
сиоро через схожість у значило глиняний чи мета
назві з вокальною групою левий посуд у формі ро
«Студіо-В» стали висту гу або голови тварини, з
якого ішли вино. Причо
пати під новим іменем.
Перший успіх дуста по му — до дна. цс був атри
в’язаний із участю 1979 бут ритуалів древніх па
року в СРСР у міжнародній ролів. <Ритон знайдено і
естрадній програмі - Мело в копалышч 11, напорти
дії друзів», де Катя і те.
Хтозна, либонь Катя зі
“Здравко виконали пісню
М а кси м а Д у я аєвсь к о г о Здравком щиро прагнуть,
•• Три мушкетери». Через щоб їх лісні сприймалися
20 :ін надходить нове цілком. Як вино з рогу —
^прошения до СРСР — до дна!
цим разом па участь у (За /латеріалами щомісяч
програмі «Пісні літа». І
ника «Огни Болгарии»),

комунар»

27 квітня f985 року

Фсповернісаж

№

« Ритон »

У години
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
«ФЛОТСЬКИЙ»
В. Кечкпоренка із Знам'ян
ки, опублікований у <• Моло
дому комунарі» 2 березня.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Мар
ній. 6. Держак. 9. Аврал.

11. Шнсал. 12. Бейдевінд.
15. Тріска. 18. Матрос. 19. Такелаїч. 20. Стопор. 21. Кітель.
24. СафоноЕ.
26. Прибій.
27. Лоцман. 31. Катамаран.

Кросворд
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. При
стрій для вправ танцюрис
тій. 6. Азербайджанський радянський композитор. Герой
Соціалістичної Праці. 8. Ви
датний російський компози
тор і педагог. 9. Соліст Ле
нінградського театру опери
І балету, народний артист
СРСР.
13. Танцювальний
костюм. 14. Балетмейстер.
15. Український вокальноінструментальний ансамбль.
18. Механізм для зміни дов
жини каналу духового мунд
штучного музичного інстру
мента. 19. Визначний діяч
радянського театру оперети.
21. Клавішний музичний ін
струмент.
24. Італійський
композитор, учасник руху
Опору. 25. Ім’я головного ге
роя однієї з опер О. П. Боро
діна. 26. Радянський балет
мейстер, постановник тан
цювальних
композицій на
відкритті і занритті Москов
ської Олімпіади. 27. Форте
піанна п’єса з «Дитячого
альбома» П. І. Чайковського.
28. Героїня балету С. Н. Василснна. 33. Ударний музич
ний інструмент. 34. Узагаль
нене відтворення в музиці
явищ дійсності і душевного
світу людини. 37. Спів, що
еинонують по черзі два хо
ри або соліст і хор. 40. Сим
фонічна сюїта М. А. Рим
ського Корсакова. 41. Радян-

*

Як сумне самому!

Фото М. АБАДЖИЄВА.

Фото №. АБАДЖИЄБА.

ДОЗВІЛЛЯ ==
33.
Бакен.
34.
Ревун. тив свою сюїту композитор
35. «Гранма». 36. Бункер.
П. О. Козицьннй.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Хазар.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Основ
2. Сідней. 3. Берінг. 4. Чай
на. /. «Аврора». 8. Матлот. на Ідея музичного твору.
2.
Народний артист СРСР,
10. Рейдер. 13. Анваторія.
14. Кабельтов. 16. Каботаж. художній керівник Держав
Московського
хору.
17.
Нахімов.
22. Колумб. ного
23. Причал. 25. Гангут. 28. Па 3. Російський художник-архінама. 29. Камбуз. ЗО. Неарх. тектор, якому М. П. Мусоргський присвятив свій фор
32. Певен.
тепіанний цикл «Картинки з
виставки»,
4.
Увертюра
С. Монюшко. 5. Уривчасте ко
ротке виконання мелодії на
музичному інструменті або
театральна п'єса з кількома голосом. 7. Мідний духовий
музичний
інструмент. 8. Аме
музичними
номерами. 47.
Шотландський народний та риканська співачка, перша
виконавиця
партій в операх
нець. 48. Український на
родний герой, якому присся- ДебюссІ. Сен-Санса, Онегге
ра, 10. Вірш О. С. Пушкіна,
який став популярною рево
люційною піснею. 11. Компо
зитор, автор музики першо
го киргизького національно
го балету. 12. Музичні зма
гання. які відбувалися під
час урочистих ігор у Старо
давній
Греції.
16. Опера
Ж. Массне. 17. Балет Н. С.
Хачатуряна за мотивами од
нойменної казки Дж. РодарІ.
20. Великий колектив музи
кантів - інструменталістів.
22. > Радянський
музикант,
лауреат Ленінсьної премії.
23. Струнний смичковий ін
струмент. 29. Мандрівний на
родний співець-поет на Ук
раїні. ЗО. Відомий іспанський
скрипаль
і
композитор.
31. Сила звучання музики.
32. Автор опери «Севасто
польці».
35. Старовинний
французький жвавий танок.
36. Народний пост, співець І
музикант у азербайджанців і
Вірменія. 38. Найвизначніший
музичний діяч. 39. Рух лю
дей по колу зі співом і тан
цями. 43. Чоловічий голос.
44. Мелодійна, пісенна осно
ва в музиці.
м. Знам'янка.

«Молодей коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

сбтастного комитета

м. Кіровоград,

нраьпском языке.

*

Господар із гостем по
вечеряли. сіли на версті
і давай розмовляти. Невдовзі господар, пога
сивши лампу, мовив:
— Навіщо палити світ
ло, ми й так один одно
го чуємо.
Минув
якийсь час.
Прощаючись з гостем,
господар захотів запа
лити лампу.
— Стривай, — зупинив
його гість/ — Поки ми
сиділи без світла, я зняв
штани, щоб не терти їх.

*

На пляжі сонячної Болгарії.

*

*

*

*

сул. Лукачзрськогс, 36.
ССсяг j0,5 друн. арк

Індекс 01103

Зам. № 227.

mo

листа?

— Того, де ти преси»
позичити 100 левів?
— Так.
— Того шс ні.
*
*
*

*

—
—
—
—

Тату, сниш?
А що ?
Дай 10 левів.
Сплю, сплю.
*
*
*

Усі габровські чоло’йЬ
хн записалися в товари,
ство охорони тварин —
маю™ можливість від
мовити дружинам у про.
ханпі мати шкіряне паль
то.
*

*

л

в

♦
— Діти, ось зараз я в
кислоту вкину золоту
монету. Як ви гадаєте,
вона зіпсується?
— Ні, вчителю!
— Чому?
— Отак би вн її спо
кійно туди й кйвулн...
*
* *

— Люба, як ти гадаєш,
скільки коштує поїздка
но Європі?
— Нічого.
— Тобто?
— А .мріяти можна
безплатно.
*
* *
— Колего, чому ти не
витуриш того п’яничку, а
щоразу будиш його.
— Для чого ж вига
няти? Кожного разу він
питає рахунок і чинно
платить...
Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде в се
реду, 1 травня ц р.

*

Двое приятелів пішли
в гості до знайомих габ.
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—- Ти одержав уже

•

Габровець: «Офіціан
те, під стіл упало 10 сто.
тинок. Якщо знайдеш, то
повернені мені, а якщо
не знайдеш — будуть то
бі чайові».

*

*

— Продавцю,
дайте
мені яєць від чорної курки.
— Якщо ви їх пізнає
те, вибирайте.
Зраділий габровець ви
брав найбільші.
*
*
*

Габровець поїхав у
торговельних
справах.
Продавши товар, вирі,
шив телеграфувати дру
жині: «Товар продав ви
гідно. Приїду в Габрово
у п’ятницю ввечері. Твій
Длмитр».
Телеграма здалась за
довгою. Міркував так:
— Мара знає, шо я
завжди продаю товар
вигідно. Навіщо їй це^
писати. Закреслив. Ли.
шилося: «Приїду в п’ят,
ннцю ввечері. Твій Ди.
митр».
Але грошей все одно
шкода.
— Знана річ. що я по.
вернуся в п’ятницю. Не
баритимуся ж я до неді
лі, щоб проїсти гроші.
■ Врешті решт залити,
лось: «Твій Днмитр».
— Та. звісно, що її. а
чий же? Навіщо для то
го, щоб їй це сказати,
платити гроші?
І порвавши бланк, габ.
ровеиь вийшов з пошти.
*

*

• - Уявляєш, — каже
жартівник габровщо,
розповів оце офіціакілі
анекдота, а вона за смі
хом з мене й грошей не
взяла!..
Габровець не довго
думаючи зайшов до рес
торану й собі. Замовив
необхідне, розповів тако.
то смішного анекдота, що
офіїїіангка ледь ие впала
зо сміху. Коли заспокої
лась, габровець мовив:
—f.Будь ласка, дайте
вже. мою здачу, поспі
шаю...
*
*
•*
•

До старою габровця—
пастуха оссць і кіз, при
їхав журналіст взяти ін.
терв’ю.
— Яке ж молоко п’єте,
діду? Овече Ч1І козяче?--ледь не з порогу спитав
кін. ’
Те, що дешевше, си
пу-

Склав Б. НЕЧИПОРЕНКО.

Украины.

■*

* *

Музичний»
ськнй
композитор, автор
оперети
«Розз
сітрів».
42. Старовинна назва вели
кого барабана. 45. Попсреднин фортепіано. 46. Весела

ровців. Один Із- них по.
Стукав у двері ногою.
— Чому ти стука
погою?
Хай господарі ду. . мають, що руки в пас
зайняті
подаруякамй.
Інакше не відчинять.

Щоб отримати без
платну пораду, габровець
спитав якось знайомого
лікаря:
— Докторе, а що ти
робіни, коли в тебе НО
ЖНІ 11?
• - Чхаю, — відповів
той. будучи таким же
корінним габровием.
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