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Вагомість слова

ПЕРВИННОЇ
РОХОДЯЧИ
коридо
ром приміщення ре
П
монтних цехів Знам’ян-

ського локомотивного де
по, не можна не звернути
увагу
на «Комсомоль
ський прожектор». З гор.
дістю за трудові діла мо
лодих
робітників-комсомольців читаєш інформа
цію під рубрикою «На ко
го рівнятися». Відмінних
успіхів у соціалістичному

змаганні домігся комсомо
лець машиніст Петро Бі
лоус. Добросовісна само
віддана праця принесла
йому визнання, шану і по
вагу від колективу. Моло
дші машиніст — член бюро обкому комсомолу.
Нижче — прізвище мо
лодого комуніста слюсаря
автоматного цеху Сергія
Федорова. Ударник кому
ністичної праці, член бюро
міськкому комсомолу, він
високо тримає честь ро
бітничої марки — вийшов
переможцем у соціалістич
ному змаганні серед мо
лодих робітників депо. А
по праці, як говорять, і
ніапа, Сергій удостоївся
великої
честі — візьме
участь у XII Всесвітньому
фестивалі молоді і студен
тів у Москві.
У комсомольській орга.
нізації підприємства ко
муністичної праці понад
300 спілчан. Серед них
можна назвати десятки,
сотні .молодих робітників,
котрі сміливо йдуть на
зустріч труднощам, з мо
лодечим запалом, трудя
ться над виконанням зав
дань, накреслених пар
тією. У колективі локомо
тивного депо, у відповід
ності із Законом про тру
дові колективи, ведеться
активна робота по кому
ністичному вихованню тру
дящих і, зокрема, молоді.
ІІа цс спрямована робо
та
парткому, комітету
комсомолу, зборів вироб
ничих підрозділів. Особ
ливо плідно працюють з
молоддю;
у
колективі
електромашинного
цеху,
який очолює комуніст Вік
тор Володимирович Оста
пов. Тут за кожним моло
дим робітником закріплю,
ють наставників, за їхнім
ростом
і формуванням
пильно стежать кадрові

робітники. Вони вчасно
помітять недолік. Підка
жуть. Допоможуть._ Ком
сомольці первинної, яку
очолює групкомсорг Ва
силь Кондратьєв, активні
в громадському житті, по
стійно йдуть в авангарді
трудового
суперництва.
Минулого року їхня пра
ця була відзначена перс,
хідним Червоним прапо
ром ИК ЛКСМУ..
Хороші
на.
слідки
прино
сить
настав
ництво.
Доб
рими
друзя
ми
молодих
машшіісгів і по
мічників елек
тровозів і теп
ловозів стали
делегат
XXV
з’їзду
КПРС.
Володимир
Костянтино
вич Жмур, делегат XXVI
з’їзду
Компартії
Ук
раїни Володимир Мпко
лайовпч Орлспко, маши
ніст Вадим Павлович Рій
та інші. З їхньої легкої
руки десятки МОЛОДИХ 110дмічииків сьогодні вже са
мостійно водять поїзди,
пересівши на праве крило
локомотива.
Патхнспі
рішеннями
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ПК КПРС, по-ударному трудяться сьогодні
локомотивні бригади ком
сомольсько - молодіжного
колективу
електровозної
колони імені XXV з’їзду
КПРС, яку очолює маши
ніст- інструктор
Ми х а йло
Андрійович
Пфафенрот.
Ними ліпне в першому
кварталі цього року про
ведено 261 великоваговий
поїзд, у яких додатково
до технічної норми пере
везено 163’245 тонн ванта
жів і зекономлено понад
45 тисяч
кіловат-годин
електроенергії.
Колектив
комсомоль
сько-молодіжної
колоші
імені
60-річчя ЛКСМУ
провів 255 великовагових
поїздів (понад норму пе
ревезено 161 860 тонн ван
тажів) і зекономив понад
8
тисяч
кіловат-годин
електроенергії. Вів вийшов
переможцем в обласному
соціалістичному змаганні.
Серед
локомотивних
бригад трудовою актив
ністю відзначаються ма
шиністи Євген
Костів,
Володимир Вапяєв, Олег
Ананьев.
Ко мсомольці депо спов
нені рішучості внести свій
гідний вклад у виконання
поставлених партією зав
дань, новими успіхами у
праці зустріти XXVII з’їзі
КГ1РС.

О. ГОЛОБОРОДЬКО.

РАЦЮВАВ механізато
ром у третій трак
торній. Очолював бригад
ну комсо/лолію, а
цього
року
товариші
обрали
мене сеоїм ланковим. В
цьому вбачаю, перш за
все, вияв довір'я товари
шів по роботі.
У лютому цього року
закінчився мій партійний
кандидатський стаж. Коли
колеги ще тільки пореко
мендували мене кандида
том у члени КПРС, зрозу
мів
—
«розкачування»
(хоч, начебто, його було
небагато) ніякого більше
не повинно бути. Не по
вторюватиму
загальнові
домих істин, а проте, за
уважу — за час стажуван
ня, придивився ще пильнішим оком і помітив ба
гато, що досі було для
мене
ніби
прихованим.
Переконався: ще далеко
не всі резерви перебува
ють у дії — і виробничі, і
людські. Насамперед, вра
зила пасивність трудівни
ків бригади у питаннях по
ліпшення умов праці й
відпочинку. Спершу ви
значив коло проблем, над
якими час було запрацю
вати в повну силу. Бере
зень цього року став для
мене знаменним, бо від
тоді на грудях ношу пар
тійний квиток. А це зобо
в'язує мене трудитися ще
краще, продуктивніше.
Кожен з ланки погодив
ся зі
мною:
мірилом
ефективності роботи будького з нас була й зали
шається високоякісна пра
ця. З урахуванням, а точ
ніше, із подоланням усіх
труднощів і проблем. Мо
лодий
склад
колективу

П

Уявіть, що довелось Еигадувати протягом тих двох
годин вимушеного чекан
ня! Врешті зрозумів, що
все це може затягнутися
надовго — сів за хоч і спи
саний, та все ж транспорт
— трактор. І незабаром
привезені добрива пішли
в діло, темпи вдалось на
верстати. То лиш один ви
падок, коли, гадаю, іні
ціатива і приклад керівни
ка покликані зрушати но
вонароджені проблеми з
«мертвої точки».
Тепер
працюємо на обробітку
тих 172 гектарів посіяної
кукурудзи та 80 — соняш
ника. А проте ставлення
до роботи, відрадно зазна
чити, не змінилося.
Можна вже тепер заво
дити мову про витоки ав
торитету виробничого під
розділу, нашої ланки, зо
крема. Здається, як мало
треба від кожного — дав
слово, тож дотримай його.
Проте ще доводиться чу
ти обурені вигуки про за
силля «об’єктивних» при
чин зриву, а то й невико
нання планових
завдань.
Це, гадаю, престо бла
геньке виправдання пасив
ності.
Ми дякуємо за уважне,
хоч і вимогливе ставлен
ня до нас із боку старших
товаришів, комуністів. Ко
ристуючись нагодою, хо
тів би висловити вдячність
за допомогу де словом, а
де
й ділом бригадиру
тракторної А. П. Сновиді,
керівникові
рільничої
бригади В. Ю. Сємченку,
головному інженерові гос
подарства
Анатолію Лановенку, головному агро
номові П. П. Тищенку. І

найближчим нашим коле
гам і помічникам — слюсарю-наладчику А. П. Пітеріну та комбайнеру з
20-річним стажем І. А.
Крамару.
Нині
розпочали
капі
тальний ремонт бригадних
приміщень. Теж у дощову
днину ремонтники завжди
розраховують і на допо
могу нашу, механізаторів.
Знаємо, що власний успіх
визначить тільки відомий

комплекс: спеціалісти —
техніки — механізатори.
Тому й не лишаємося ос
торонь проблем і турбот
колег. Оновленою
трак
торна бригада
являтиме
собою і просторий буди
нок механізатора, і теплі
бокси т.а ангари для техні
ки, і новий пункт
ПЗМ.
А ще для змістовного до
звілля трудівників брига
ди буде відкрите кімнату
відпочинку.
Ясна річ, уже тепер го
туємо техніку для
зби
рання
Ерожаю.
Пла
нуємо
(вирішили всією
ланкою) цього року зібра
ти не менше 100 центне
рів з гектара кукурудзи—
це й буде нашим трудо
вим рапортом наступному
партійному форуму.

Ю. П1ДДУБНМЙ,
ланковий механізова
ної ланки по Еирощуванню кукурудзи кол
госпу імені Калініна,
лауреат премії імені
Ленінського комсомо
лу.
Новоархангельський
район.

0
Олександр
Денищич
(на фото зліва) і Олек
сандр «Палим не просто
тезки. Одразу після за• кінчений школи обидва
прийшли учнями на Світловодськнй завод залізо
бетонних виробів у ре
монтно-механічний цех,
де і набули спеціаль
ності. Деншипч — слюса.
ря-ремоитнпка, Лалим —
токаря. Звідси пішли в
армію, а після служби
знову повернулись на
свій завод. А нещодавно
у їхньому жнгті одно
часно сталась важлива
подія — обох Олек
сандрів прийняли канди
датами в члени КПРС.

м. Знам'янка.

Фото Л. ТДРАСЕНКА.

«БОЛГАРІЯ-КРАЇИА ДРУЗІВ,
Під таким гаслом прохо паїіотов Драган Бонов ска
дить фотовиставка в кіно зав:
Ми раді, що нам дове
театрі «Комсомолець» об
ласного’ центру, влаштова лося побувати у вашому міс
ті, сердечно вдячні за теп
на болгарською асоціацією
лий прийом, надану нам
І10 туризму і відпочинку.
можливість познайомити кіВідкриваючи
виставку, рової радців з вашою соиячпредставник асоціації Па- 1)010 країною. Туризм для

вже сам по собі передба
чає
між
нами справді
творчу атмосферу: якщо
виникає
якась непроста
ситуація,
вирішуємо не
декларативно («ось
тобі,
Петре, від сих до сих — і
не хочу чути нарікань»), а
справді, як мені здається,
по людськи, колегіально.
Тому й не як мою власну
примху, а як тимчасову
необхідність було сприйня
то пропозицію працювати
у пік посівної весь світло
вий день. А то й більше.
На ЮМЗ-6 напарником у
мене Юрій Дорош. Він
теж молодий
комуніст,
тож зайве казати — кон
такт між нами тісний не
тільки на виробництві. Та
ж комсомольська небайдужість до ввіреної ділян
ки роботи, помножена на
партійну ^сувору принци
повість і
безкомпроміс
ність, очевидно, є секре
том
злагодженості
на
ших спільних дій.
Було жарко у прямому
розумінні під час посівної
кампанії і нам. Вирішили
машини заправляти пря
мо в полі. Адже хотіли
Еиграти час. Посіяли
со
няшник і кукурудзу в най
стисліші строки. Перебо
роли всі труднощі. Бо то
була наука становлення
нас як справжніх
госпо
дарів свого слова і своєї
землі.
І ще таке: закінчували
сіяти кукурудзу.
Вияви
лась нестача мінеральних
добрив. Усі машини (які
використовуємо для під
везення необхідного) бу
ли задіяні на інших діль
ницях. Тож спочатку
че
кали на допомогу збоку.

КРАЇНА ПРАЗИУ»

.вас — символ миру. Число
тих, хто хоче познайомишся
з Болгарією, з року в рік
росте. Зараз ця цифра сягає
6 мільйонів на рік. Серед
гостей Болгарії радянський
турист — турист номер один.
Після відкриття виставки
гості —Ж Панайотов Лраіан

Бонев, сиівробігмнк асоціації
Аіа.піков С.нмон Петров, за
відуючий відділом центру
турщ ічної пропаганди і
реклами Оіняи Галабов —
влаш і ували прес конферен.
нію, па якій розповіли про
організацію Туризму в Бол
гарії, визначні історичні ар

хітектурні, культурні пам’ят
ки цієї сонячної країни.
Говорилося й про розши
рення поїздок. Зокрема, чис
ло радянських туристів, в
тому числі й з України, по
стійно зростає. Почали ор
ганізовуватися екскурсії за
професійним її
інтересами.
Поки що у такі поїздки від
правляються, головним чи
ном, працівники сільською
господарства. Невдовзі змо-

жут.. бувати у своїх болгар.
ськнк ко.юг
інших врофесі
Гості з Болі арії побували
1 сііх О Ж \ С-НїГ-.шведську, де
влаштували вікторину на
краще
знзн но Народної
Республіки Б;тл.-тюн. Переможні її стану :ь власниками
турі епічних п утівок у братчю країну.

к.

підлісний.
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ВБОЛІВАТИМУТЬ І В «ТИНДІ»
х>1 МОСК ЛА І

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА
Пр ИХІ вечірні розмови у
■“■ світлиці настроювали на
романтичний лад, змушува
ли опісля дс-зго-дозго лежайї із шяроио розплющени
ми від вражень очима. Так
пригадується йому й тепер.
Коли прхкн го ще зовсім ма
ло, але коли за плечима вже
і школа, it армія,'і п’ять ро
ків роботи... «Ііірнде» у ми
нуле Вален raft Рнжов не як
у порятунок ВІД НИНІШНІХ
турбот і проблем — просто
ПО-ЛЮДСЬКИ ще.мно то ВСС
відтворювати у пам'яті, роз
кошувати тодйнШ'Оіо без
турботністю і'( необов'язко
вою СИЛОЮ ТВОЇХ сліз І вчин
ків. Бо тепер ох як непросто
уявити себе осторонь усіх
тих справ, якими доводит ься
займатися і як молодому
комуністу, і як члену комі
тету комсомолу об’єднання
«Олексаидріявугілля», і «як
членові
бюр(
МІСЬККОМ}
комсомолу, і як депутату
міської Ради народних депу
татів,..
Ні, не казатиме, що «.*иоґ08 до праці у вуглерозрізі
зародилася зі шкільної ла
ви». Могло бути якраз на
впаки. Воно відомо: батьки
наші від щноого серця зи
чать дітям своїм і щастя, і
добра, і добрих товаришів.
І — не без того — спокійно
го розміреного прийдешньо
го в труді. А за 33 роки ро
боти на підприємстві добре
пізнала його мама і вдово
лення, і проблем!' тр}нової
діяльності.
То/.. ветеранелектрослюсар транспорrиовідвального мос.у Марія
Іллівна
Рижозд, власне,
особливо і не намовляла си
па прийти працювати саме
на вуглерозріз. Пропонува
ла самому зробити вибір. Але
просила вирішити, добре все
зваживши.

і гопак вирішив. І9Г8 ро
ку закінчив Днмигровську
чотирнадцяту десятирічку,
призвали до армії, відслу
жив і, повідомивши рідних,
з 1 січня наступного року
прийшов у відділ кадрів
об'єднання. «Направте на
ву глероз р із
« В е р б о л оз і в ськіпі», — попросив. І про
хання вдовольнили, бо тоді
нестача робочих рук відчу
валася особливо гостро.

«ВІСІМКА»
задає тон

\

Із Четвертаком бригада
«брала», як каже Рпжов, і
вимпели, і дипломи — ус
пішна робота, ясна річ, не
могла
не заохочуватися.
Але коли пішли зриви і про
стої, зникло бажання ози
ратися на барвисті відзнаки
ударного труда, зате з’яви
лася необхідність багато в
чому розібратися. Питав се
бе, а потім і керівництво —
чому доводилось годинами
стояти? Чому раптом серед
робочого дня зникзв струм,
і ні з кого було спитати про

Це тепер його ЕКГ-4.6Б
№ 8 впевпецо дає нові й но
ві кубометри породи зверх
плану. А тоді, чотири роки
тому, все тільки закладало
ся. Права після закінчення
курсів були в кишені, теоре
тичні знання — у голові, од
нак. як і ведеться, у коман
дира «п'ятірки» Віктора Іва
новича Баранина було бага
то претензій до помічника
В. Рнжова. Та не було між
ними начальницького покри
кування й затаєної образи
підлеглого. Стосунки між
машиністом і учнем склада
лись діловими. Не ображав
ся на зауваження — правда
очі не колола. Хоч і кузови
«БілАЗів» завантажував по
первах однобоко, і темп ро
бот був низький. Та тим
приємнішими стали досить
швидко («криза» минула за
якийсь місяць) перші схваль
ні слова наставника.. Потім
В. І. Бараннк став бріігадіїром екскаватора, замінивши
на його посаді кавалера ор
дена Леніна Бориса Петро
вича Четвертака. Вакансію
машиніста на «вісімці» се
ред інших (була конкурен
ція) одразу й замістив вчо
рашній помічник машиніста
Валентин Рпжов. І — почас
рахувати питання- й пробле
ми, котрі для нього з «ниж
чої сходинки» не видавали
ся тоді аж такими серйоз
ними.

«ВІДДАТИ
ДИТИНІ

СЕРЦЕ
СВОЄ,
— говорив наш землян,
видатний педзгог В. О. Сухомлянський, — можуть
лише ті, які всім серцем
люблять дітей». Цю МуДрість підтвердив закгючний етап обласного ценкурсу серед працівників
дошкільних закладіз «Кра
щий за професією», який
відбувся з приміщенні об
ласної філармонії. 14 учас
ниць — переможців ра
йонних і міських конкур
сів — виборювали право

називатися умілізюю, ви
нахідливішою,
кмітливі
шою. А такою без любові
до малят не станеш.
Оргкомітет
продумав
10 видів конкурсу, серед
яких «Реформа школи в
дії», підготовка дітей-шестиліток до навчання в
школі, «Яким повинен бу
ти одяг вихователя?». Не
абиякий хист і вміння по
казали учасники при в <конанні завдань конкурсів
по виготовленню дидак
тичної іграшки для дітей
ясельного віку.
Взагалі
конкурсна програма була
побудована так, щоб тео
ретичний матеріал тісно
пов’язувався з практичною
діяльністю учасниць.
Переможцями
стали
С. О. Жникіна з Ленінсько
го району м. Кіровограда,
К. В. Оношенко з м. Зна
м’янки, М. Г, Гречко з
Олександрійського райо
ну.

В. МОСКАЛЕНКО.

ЕКСПОЗИЦІЯ
ЗБАГАТИЛАСЯ
Народний краєзнавчий
музей села Підзисокого
Нозоархангельського ра
йону поповнився цікавими
експонатами — мундиром
і шаблею генерала І. М.
Му зиченка, командуючо
го армією під час оборони,
облает; від фашистів. На
шаблі вигразіюзаний дар
чий напис «Від народу
Чечні» — у громадянську
генерал воюзаз на Кеека-

зі. Експонати передали
рідні полководця
при
сприянні
поета Євгена
Долматовського котрий у
Велику Вітчизняну війну
виззоляз наш край від гіт
лерівських загарбників.
Г. КОГАН,

в. о. завідуючого зідділом радянського су
спільства
обласного
краєзнавчого музею.

РОЗПОВІДАЄМО
ПРО ДЕЛЕГАТА

Завершальний рік одинадця
тої п’ятирічки вони хочуть
майданчику відзначити іцс кращими здо
причину? Чому замість опти збиральному
мальних на зміну тридцяти заводу. Тому Валентин ка бутками у праці,
машин до екскаватора під’ тегоричний — майстерність
їжджало 20, а то й менше — майстерністю, та коли на
самоскидів?..
ладка вже готового екскава
тора зроблена, м'яко кажу
чи, лівою рукою, класність
машиніста не виручить, Гут
отого достатнього часу, що
має наладчик, аби не чекати
щозміни
від
напарника
Робота для Валентина —
скрушних жестів; «Знову багато, та ие все. Щодня
генератор»... — немає. Не після зміни, знає, вдома ду
вистачає і щозмінних реві же чекають стомленого тата
Машина любить підхід. Не зій (за ним закріплені, зо мама Людмила із майже
тільки тут, у кар'єрі. Ще на крема, ходова частина, елек трирічного донькою Натал
тросистема), і періодичних кою. Трикімнатна квартира,
ремонтів. Екскаватор довго, яку мають у 9-поверховому
хоч і вимушено,
стояти буднику мікрорайону «Пів
просто не може. Контакти денний», щоразу сповнює
через майстра зміїні з коле ться радісною балаканиною
гами та автоколоною (якщо допитливої найменшої меш
звідти немає машин) мало канки, котре, обов'язково
ефективні — де ззяти те, чо першою кинеться йому на
го немає... Звідси зникає шию. і почне дуже серйозну
смак роботи «на всі сто»...
розмову про те, яку нову
Чому, паче свято, коли, ді букву вона вже знає чи яко
ловито сопучи на підйомі, до му віршику навчила її ма«торця» з екскаватором су > ма. Що є краще за цей ми
нуть усі потрібні «БілАЗн»? лий домашній затишок!
Чому святом є кожен педоДо мікрорайону майже
іцовий день? Чому зима кра вслід за дочкою із зятем та
ща літа, тим паче, осені? онукою переїхала і теща.
Відповідь універсальна па Не хоче бути від них дале
всі три і більше питань: бо ко, бо добре жилось їм ра
тоді працювати краще.
зом.
Минулого року вуглероз
Незабаром Валентнії по
різ за виконання планових їде у Москву. Він — деле
завдань отримав перехідний гат XII Всесвітнього фести
Червоний прапор Міністер валю молоді і студентів,
ства вугільної промисловос Турбот, доручень, папу іуті СРСР та ВЦРПС. Пра ваііь!.. 1 всі разом доми шм
пор поки що у переможця, глядатимуть його приїзду.’
однак, чи надійна його про Бо мають відзначити юві
писка? Під кінець року очі лей: 25 серни?! главі сім’ї
кують тут нові екскаватори виповниться двадцять п’ять
ЕК.Г-8І, хотів би потрапити років. Ого буде радість до
за важелі одного з них і Ва ного професійного СІ5ЯІЗ —лентин. Примарні поки що День шахтаря цього року ви
З тисячі кубометрів на що нив на 25! Можливо,тик стгдень у кращих умовах ста мо радітиме вій і «старому»
ли б високою, та все ж нор доньчиному віршику («Уро
мою — у цьому Рпжов не нили Мишку иа йол...»), але
сумнівається. Не доентр по все ж «почастують» йоіи і
ки що й сорокатопиих само новим, про Гашо, котра го
скидів. Не відмовилися б і лосно плаче. «Гниду» (гак
від бульдозерів — адже ви звуть район < Піндснн.'пї > у
добуток вугілля, як відомо, місті) у Москві татові буде
у ирямій залежності від за що згадувати не раз...
куценко.
розкритої екскаваторниками
та бульдозеристами площі.
м. Олександрія.

двддаіі
НА ДВАДЦЯТЬ
пять

і.

СТВОРЮЄМО
САМ І?
СГ КІСТЬ, якісна робота.
Поняття прямо пов’я
зані, скажімо, зі сферою
матеріального виробницт
ва. Тут ми з вами маємо
нагоду виявити, наскільки
сумлінно ставиться
до
своєї роботи
хлібороб,
швачка, металург, конт
ролер ВТК
врешті-решт.
Разом з тим, чим поясни
ти той факт, що пасив
ність, безініціативність, за
недбаність роботи в «не
матеріальній» сфері часто
сприймаємо у
кращому
випадку досить нейтраль
но? Хотілося б з
точки
зору людини,
яка
має
спразу з подібним, помір
кувати про це вголос.
Хто такий сьогоднішній
молодий лектор? Це пере
важно людина, для якої
виступи перед
слухаць
кою аудиторією є
гро
мадським
дорученням,
Можливо, уже саме
тут
криється
першопричина
часто
«половинчастого»
ставлення до
довіреної
справи? Якщо в районі і є
штатні лектори, то вони
зайняті цим безпосеред
ньо — працюють в апара
ті районної ради товарист
ва «Знання». І лиш як про
поодинокі винятки знаємо
буквально
самовіддану

лекторську роботу енту
зіастів - аматорів.
Чому так? Гадаю, витоки
треба шукати не стільки
в об'єктивних чинниках, як
з суб’єктивних. Я з недав
ніх пір очолюю районний
спорткомітет. З минулої ж
комсомольської звітно-ви
борної кампанії стаз про
пагандистом
районної
школи
комсомольського
політнавчання та членом
лекторської
групи
РК
ЛКСМУ. Не скажу, що ці
доручення були для мене
незайманою цариною. Ще
директором
Іванівської
восьмирічки
(працював
там до приїзду в Петрове)
читав лекції своїм учням,
жителя/л села. Тож
мав
уявлення і про
запити
аудиторії, і про її смаки.
Та й готуватися по-справ
жньому навчився вже там.
Однак і на новому місці
роботи набувати потріб
ного досвіду продовжував
постійно.
Відчутно помагав мені
лектор райради товарист
ва «Знання» Т. М. Горбанець. А з допомогою кур
сів підвищення кваліфіка
ції, семінарів тощо удос
коналюю методичні знан
ня лиш по лінії райкому
партії. Райком комсомолу
в цьому питанні пасивний.

До «внутрішніх хвороб»,
очевидно, слід віднести й
організаційні •
моменти.
Проблеми тут виникають
і, мабуть, будуть виникати
доти, доки не виробимо
чіткої системи насампе
ред у плануванні, Так,
із
прикрістю маю зазначити,
що слабкою стороною бу
ло й залишається питання
із поповненням рядів лек
торів. Власне, почати тут
варто з того, що у складі
лекторської групи райко
му із шістьох членів троє
— працівники
райкому.
Про громадський
актив
лекторів на місцях
мови
не починаю, бо його про
сто немає. Тому й покла
даємося тільки на власні
сили...
Та що говорити про це,
якщо доводиться З поди
вом констатувати, що пла
ну роботи
лекторської
групи райкому ще немає.
Власне, про зміст, час та
місце своєї лекції я,
як
очевидно, й інші товари
ші, дізнаюсь не із зазда
легідь розробленого пла
ну, а від Ніни Шулимової,
голови лекторської групи,
особисто. Зрозуміло,
це
вносить певні організацій
ні незручності.
З початку року
ми
прочитали дев’ять лекцій.
Це, власне, фіксується у
«Журналі обліку
роботи
лекторської групи». А от
чомусь у цьому році зов
сім не практикується та
ка вже звична
форма
контролю і звітності, як

путівки. А вони
повинні
бути. Там конкретно вка
зується, ІЦО, де й КОЛИ ДІється. Врешті-решт офі>
ційна особа, яка
підпи
сує лекторові цю путівку,
висловлює за бажанням і
зауваження, і пропозиції.
Набагато коротшим буз би
шлях між пропозицією та
її впровадженням, аби той
чи інший лектор вчасно
дізнавався, що слухацька
аудиторія охочіше слухає
лекції на міжнародні та
економічні теми тощо.
Критерій у нзе завжди
один — високий
рівень
кваліфікації, 3 цим ш.е не
все у нас гаразд. Тоді са
ма собою зникне пробле
ма «престижності» чи «не
престижность« ТОГО чи ІН
ШОГО лектора. Судіть «ям*
— невже «свій» лектор не

зможе зацікавити сл/хаче
тим же,, що й приїжджий?
Ламаймо стереотипи!
знаків
Так, багато ще
питання ставимо дай са
не
мим собі, перш ніж
зроблять нам слухачі, Зі
сказаного виникає те коло
проблем, над якими вирі
шила працювати в цілому
ще молода
лекторська
група райкому. Уважніше
ставлення до тієї ж пере
атестації, атестації н°°МІ<
членів, впевнений, допо
може вирівняти СТИЛЬ _НЗшої роботи і ПІДНЯТИ її н0
якісно вищу сходинкуп, цівеЩ’’'
член лекторської ҐрУ'
пм Петрівсьного РаИ*
кому ЛКСМУ.

6 липня 1985 року

«Молодий комунар»

З стор«

СЬОГОДНІ —
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬКООПЕРАЦІТ
Московська
область.
Радгосп «Борець» Дмптрівського району — пере,
"дове господарство облас
ті. Його центральна сади
ба знаходиться в селі Но
ві Гіідосмнкп. Піші це су
часне, упорядковане сели
ще з 32 кооперативними
будниками
присадибного
зразка. Нині закінчується
будівництво 25 будинків
індивідуальної забудови.

Особлнва увага тут
дається турботі про тру
дівників села, забезпечен
ню їх усім необхідним для
праці і відпочинку. На по
чатку Радгоспної вулиці
в Нових ІІідосіщках роз
ташований магазин коопе
ративної торгівлі, де мож
на купити тозарн щоден
ного запиту — одяг, взут
тя, господарські товари,
•тканини, галантерею.

На ‘знімку: магазин
спожнзчої
центральній садибі радгоспу «Борець*.
Фото Н. АКИМОВА,

кооперації

В. ЄГ0Р03А.
тзхроніка
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КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»

Під час прес-конференції журналістів «Молодого комунара» з учасниками свята га
зети в День радянської молоді ми отримали кілька записок, в яких наші читачі з три
вогою відзначають, що ще не всюди створені умови для занять фізкультурою і спортом:
«Чому в Кіровограді не обладнують стежок здоров’я?», «Чому в парках культури і від
починку відсутні спортивні майданчики?», «Як правильно визначитись, щоб по-справж
ньому займатися фізкультурою?», «Надворі ліго, а стадіони у пас пустують. Чия в цьо
му вина?».
Завітавши в облепорткомітет, я зустрівся з фізкультурними активістами, що пра.
цюють на місцях — тренером спортклубу «Зірка» В. іванцем, інструкторами по спорту—
колгоспу «Україна» Знам’янського району О. Хар.тановою, колгоспу «Победа» Маловисківського району В. Петраченком, тресту «Кіровоградсільбуд» О. Бойком, вчителем
фізкультури Грепівської середньої школи Знам’янського району В. Ачдріяшиним і по
просив дати відповідь на ці запитання, поділитися думками з приводу того, що ж зава
жає по-справжньому налагодити спортивно-масову' і оздоровчу роботу в місті і селі.

У розпалі — літо. Для
ОДНИХ школярів воно при
несло довгожданні каніку
ли, для інших стало гаря■чою напруженою порою
Вступу до вищих чи серед
ніх спеціальних навчаль
них закладів. 1 хоча у
«Вітрил»
канікули теж,
Т'ЛСТІВ до його консулы/пкту надходить, як і ра
ннє, багато.
Н. Сиволап із Пової
Праги Олександрійське го
району цікавить спеціаль
ність вулканолога.
Радимо вступити до Ізано-Франиізського інститу
ту нафти І газу та ДніпропегровсьНЬго гірничого ін s
ституту.
т
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*

*

«Мені подобається грат
в духовому оркестрі. Куди
.мені вступити вчитися?»—
запитує 13. Човиаи із Маловисківськогр району.

'■

Вступай, до Кіровоград
ського музичного училища і
(вуя. Леніна, 10).
• *

*

*

С. Тарахгій із Добровеличківського та І. Каменченко із Повгородківського районів хочуть пов’яз'ати СВОЄ ЖИТІЯ із морем і
просять повідомити адре
сі морехіднпх училищ.
270023, м. Одеса-28. иул.
130,
325025,
Мечникова,
Ленім. Херсон-25. еул.
на, 55.
*

J

«Прошу
надрукувати
адреси навчальних закла
дів текстильної промисло
вості в Херсоні та Ров
но», _ просить В. Цппан
із Ї-Іовгородківського ра

йону.
і

266013, М. Роано-13, аул.
53;
32502S,
Литовська,
м. Хсрсон-23, аул. 1. Кулика, 130.
4:

зр

С. Головко із Доброго
Вільшанського району дав
ко обрав для себе профе
сію — викладача правил
дорожного руху, — але не
знає, де набути такої спе
ціальності.

Р

Вступай, Сергію, до Ки
ївського
автодорожного
інституту на
інженерноенономічний
факультет
(252010. м- Київ-10, Ъул.
Суворова, 1).
*

*

І>:

Л. ІОрйкова з Олександ
рії запитує про фах опера
тора електронно-обчислю
машин.
щ вальних
Обласний
навчальний
комбінат управління під
готовки кадрів ЦСУ УРСР
готує таких
спеціалістів.
Строк навчання — 5 Міся
ців Приймають осіб, що
мають середню освіту. На5 вчаніїя платне. '
Arto^cai 31G050, м. МіровогДч- аУя- Плетена- 12'
і

»'7«йАМДНЧВ8Д ЯК5І?

?

3. ІЗАНЕЦЬ: Передусім скажу про деяких
своїх вихованців, яких я треную в легкоат
летичній секції. Серед лідерів — робітник
чавуноливарного заводу Павло Армашоз та
студентка інституту сільськогосподарського
машинобудузання Тетяна Соломаха.
Під
час тренузань вони розраховують кожну
хвилину, аби наростити напругу, поліпшити
свій результат. Тож ці спортсмени часто
стають призерами змагань обласного і рес
публіканського масштабу. Що не вистачає
для того, щоб наші
легкоатлети всією
командою взяли висоти, порівнявшись з
лрозідними спортсменами республіки?
В
першу чергу слід подбати про зразкоау
спортивну базу. У нас ще немає легкоатле
тичного манежу. А на стадіоні не можна
провести спартакіадних змагань за всією
легкоатлетичною програмою.
Щодо оздоровчого бігу. Ранками я час
то бачу, як на стадіон спортклубу «Зірка»
приходять літні люди. Серед них — Герой
Радянського Союзу Григорій Васильович
Балицький — колишній
партизанський
командир, великий ентузіаст і пропагандист
фізкультури та спорту. З ним ще більше
двадцяти пенсіонерів, що займаються оздо
ровчим бігом, ранкозою гімнастикою. Але
з них, на жаль, не беруть приклад молоді.
На стадіоні також бачу робітника «Черво
ної зірки» Миколу Колісниченкз, колективи
бригад Віктора Іванченка та Олексія Попо
ва. Перший тренується щодня до кілька го
дин, а колективи бригад перед змаганнями.
Це поки що не назвеш масовістю. Але чому
кожна молода людина, що живе неподалік
нашого стадіону, не вийде на бігову
до
ріжку вранці чи ввечері?
Прикро стає, коли бачиш, як у вихідні дні
вулиця,ми, у скверах блукають юнаки і дів
чата і не знають куди себе діти від нудьги,
їх навіть не цікавлять афіші, які повідомля
ють про спортивні змагання. Тож на ста
діоні крім учасників турнірів нікого немає.
Хто у цьому винен? Та передусім вони са
мі, ці байдужі до свого здоров’я молоді
люди.
3. АНДРіЯШ.ИН: Згоден, байдужі. Але та
ких треба зацікавити. Бо немає людей, кот
рих не забила б краса. Як це зробити? Поперше, думаю, спортивний комплекс тре
ба обладнати по-святковому — щоб тут бу
ло багато світла, веселкових барв. Щоб го
ріло табло, щоб лунала гарна заклична му
зика. Наші ж композитори створили стільки
прекрасних спортивних маршів, пісень на
спортивну тематику. По-друге, самі змаган
ня треба проводити не заради того, щоб
поставити «галочку» в протоколі — захід
проведено. Найкраще загітує і покличе за
собою висококласний спортсмен своїм ви-

ЛЫКА

АТЛЕТИКА.

Вихованка гайворонськдіо
тренера М. В. Самборського Галина Котова за
воювала дві золоті наго-
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соким устремлінням, найкраще захопить ці
кава гра.
О. ХАРЛАНОЗА: То добре, коли с селі є
тиловий стадіон. Тут і спортивне свято влаш
туєш, і одночасно можуть тренуватись кіль
ка секцій. Однак спортивні майданчики ма
ють бути безпосередньо гам, де працюють
люди — на польозому стані тракторної
бригади, у тваринницькому містечку, відділках. У нашйму селі, скажімо, ми обладмали такі спортивні бази. І активність фіз
культурників одразу підвищилась. Майже
вдвічі побільшало тих, хто регулярно зай
мається різними видами спорту. Сільські
трудівники почали виходити на старти ціли
ми сім'ями. Безперечно, багато в цьому до
помогло те, що ідеологічний актив села
Дмитрівни
вміло налагодив пропаганду
фізкультури і спорту — прозодив вечори
спортивної слави, показозі виступи кращих
спортсменів, лекції, бесіди, кінозечори на
спортивну тематику.
В. ПЕТРАЧЕНКО: І я за те, щоб будувати
типові спортивні бази. Але й на звичайних,
простих /ложна набратись бадьорості. Не
треба бетонованих споруд, щоб взяти
участь в кросі, туристичному поході, щоб
скласти норматив ГПО. На звичайному май
данчику в сільському парку, біля клубу.
Тільки треба встановити нестандартне об
ладнання. Але не чекати ж, поки це зробить
сусід чи керівник господарства. Самим —
для себе. І для своїх односельців.
О. БОННО: у газеті «Молодий комунар»
не раз уже писалось про те, що в мікрора
йонах Кіровограда не будують спортивних
майданчиків, Відсутні вони біля багатьох
гуртожитків, в парках. Це так. Але чому у
ці літні дні не видно нікого на шкільних

родії на першості центральної ради ДС'Г «Уропсржаіі», фінішувавши
пішо на дистанціях 800 і
1500 метрів. її вклвіочено
до складу збірної комап.
дп товариства, яка висту
патиме па всесоюзній пер
шості юніорів з легкої
атлетики.

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА.
Як відомо, збірна облра-

дн «Колоса» здобула пе
реконливу
перемогу
на
республіканських
сіль
ських спортивних іграх. 1
ось у Челябінську' такій,
чилйсь всесоюзні сільські
спортивні ігри З цього ви
ду'
спорту.
Українські
СНортСМСІ”! гуг посілії чет
верте командне місце. Се
ред десяти членів збірної
республіки — 9 вичован.

спортивних
Наприклад,
зразкові
спортивні
си є в школах №№ 19,
13, Одная ранками, вс-чері, у недільні ди?
там дуже мало фізкультурників — закінчив
ся навчальний рік і настала перерза. А по
тім у вересні, коли почнеться традиційний
Тиждень оздоровчого Ьігу, десятки хлопц а
і дівчат сход .інмуіь з дистанції на першо
му ж етапі, do не тренувались, тож браку
ватиме сил, витривалості.
Про біг
-- оагаіо. А ось клубів п.-&бителіз бігу в .op-тограді досі не створено.
Це просто неймовірно: на перший погляд
дорослі серйозно міркують про організацію
таких клубіз, пишуть папери, звітують, бе
руть зобоз язання, а потім забувають ті ро
цю корисну спразу.
Інший варіант. Обладнання «стежок бадьорості» у парках і скверах, з нових мік'рорайснах міста, на найбільших стадіонах,
біля туристичних баз, в піонерських табо
рах. Знову лише розмови. 1 тільки світлаводці почали розв'язувати цю проблем/.
Я бачив: «стежки» будують там добротно і
красизо. Тож і людей там немало.
КО?.: Хто ж винен в тому, що в справі
масовості оздоровчої роботи далі балачок
не пішли?
В. ЗВАНЕЦЬ: Часто критикують обласник,
районний, міський спорткомітети, райкоми і
міськкоми комсомолу. Правильно крити
кують: немає спільності, належного кон
такту в їх діяльності б одному напрямі —
активізації спортизно-масової роботи. Але
ж зідсутня ініціатива інших ланок — завко
му комсомолу,
ко?лсомольської групи,
профорга, інструктора по спорту, ради ко
лектив/ фізкультури.
Спробуйте тепер
знайти комісію з комплексу ГГІО, яка б пра
цювала належнигд чином. Якщо є такі, уза
гальніть їх доезід на сторінках газети, і не
одмінно напишіть про таких ентузіастів як
Григорій оасильович Балицький. Ніхто ж йо
го не змушує, не агітує. А □ін щоранку на
стадіоні.
КОЛИ
МОЛОДІЙ
із. lit»РАЧсНпО: Дизио,
людині, коїра
закінчила десятирічку чи
профтехучилище, треба доводити: спорт —•
це дуже корисно, і не поважаю таких, хто
говорить: «Ніколи мені складати нормативи
ГПО — робота, сім я, незнання, відряджен
ня, інші клопоти». А хіба хтось з нас 6іль_е
зайнятий, ніж академік Амосов? Ця велика
людина рятус життя сотням, лише книги,
ВЧИТЬ МОЛОДИХ медиків. Але ЖОДНОГО

Дій

без спорту у неї немає.
3. АНДніИіДИН; Вважаю так: якщо моло
да людина цурається спорту, то еона просто
обкрадає сама себе. І дуже добре, що те
пер дають рішучу відсіч таким проявам, як
пияцтво. Це ж яка ганьба: ще донедавна в
«забігайлівках» було сотні молодих людей,
а на стадіоні — одиниці!
3. ІВАНЕЦЬ: Отож треба самим поспіша. ти з спортзал і вести з собою товариша го
роботі, односельця, сусіда. І тоді не нази
ватимуть ось таких, як Бойко чи Колісииченко диваками. Так, так, вони біжать вулицею,
а дехто оглядається і говорить: «Чудні хлоп
ці». А тих, хто стовбичить біля винного -агазину, нерідко просто не помічають.

Останні слова — фахівця, тренер >, якіш
виховав десятки висококласних спортсменів.
А яка думка з цього приводу комсорга,
профорга, фізорга?

ціз кіровоградського тре
нера 1. К. Вільного, На
траншейному стенді кандидат у майстри
споргу
Дмитро Бондаренко па
брав 139 очок із 150 мож
ливих і став бронзовим
призером. А майстер спор
ту Маргарита Заяц у цьо.
му виді програм:, була
четвертою
(175 з 200).
На круглому стенді май-

М. ШЕВЧУК.

сгер спорту Сергій Смир
нов вийшов на п’яте місце
пов
(187 очок з 200).
ФУТБОЛ. Збірнії Улья
новського район', \ Долинській виграла у місце
вих спортсменів фінальний
матч
першості об зріли
<Колоса» за програмою
СІЛЬСЬКИХ СПІШГ ІНШИХ ІГОР
(1:0) і стала чемпіоном об
ласті.

4 стор

«Молодий

- 6 липня 1985 року

комунар» -

Мірошникові Омельку наснилось...
Зайшов він в пообідню пору 28 червня лить -.усяким» бруднити книгу скарг, де
у закусочну .'поряд з універмагом «Юві одні подяки.
лейний». Попросив два варених яйця, са
— Привозять нам такі яйця, — жалібно
лат з огірків, шматочок хліба...
скривилася продавець.
— Хліба нема й не буває, ми не їдаль.
«Привозять нам такі» — о, як би хотіла
ня! — повідомила продавець. — У нас є вона сказати так і про котлети в тісті, але
було пізно — пропонувала ж їх як «свої».
своя випічка, котлети в тісті.
Це був унікальний продукт. Де .ви,
Взяв. Перше яйце примушувало зітхну
ти з приводу руйнівної дії часу — щоб скульптори? Кращого матеріалу для своїх
так позеленіти, треба, не менше року виле робіт, ніж вміст котлет у згаданій заку
жуватися під сонцем. Але й зітхнути без сочній, ви не знайдете ніде! М’ясо У паль
протигаза було неможливо. І письмово за цях в секунду набирало пайвпгадлнвішпх
свідчити свої труднощі з обідом не вдало форм, хутко перетворюючись у прозаїчне
ся — випірнула з кухонних глибин жінка тісто. Олія в салаті нагадувала машинне
в білому халаті і відрубала, що не дозво- ^асло, а ог на оцті кухарі чомусь не зеко

З МІШКА ГУМОРЕСОК
На сімдесятій
хвилині
фут
больного мат
чу м’яч потра
пив до Петькуна. Трапилася б
отака ситуація десь з рік тому, то Семен, не роздумую
чи, віддав би пас партнерові. Але не тепер. Тепер мусив думати.
«Що ж робити?» — гадав. Справа в тому, що зустрі
чалися «Політехнік» та «Ротор». Семен був студентом і
виступав за «Політехнік», але через місяць після захис
ту диплома збирався йти працювати на «Ротор».
Віддаси м’яч партнерові і — не бачити тобі, голубе,
•двокімнатної квартири, обіцяної на заводі, а не віддаси
партнерові — захист диплома буде під загрозою.
Петь-куна атакували вже троє захисників «Ротора».
Щоб не осоромитися, він вирішив не поспішати. Дотеп
ним фінтом обіграв суперників. Кілька секунд можна
було поміркувати над ситуацією. Але тільки Семенові
здалося, що рішення знайдено, як просто перед ним
знову, мов із землі, виросли гравці «Ротора». І все спо
чатку...
- .
Та ось Петькун опинився віч-на-віч з воротарем «Ро
тора». Він хотів поцілити в правий нижній кут, але в його
душі щось відчайдушно скрикнуло: «Двокімнатна!» Се
мен стрімке розвернувся й повів до воріт «Політехні
ка». Не встиг дістатися штрафного майданчика, як з три
буни на бігову доріжку вискочив якийсь чоловік. Мимо
хіть зиркнувши у його бік, Семен впізнав декана...
Довелось грунтовно розташуватися у центрі поля. Пе
ресуваючись з одного фланга на інший, він сбігрував
усіх футболістів...
Невідомо чим би це скінчилось, якби не пролунав фі
нальний свисток. Трибуни ревіли, а Семен Петькун роз
гублено йшов до роздягальні. «Що тепер буде?» — сту
кало в скронях. Раптом його гукнув якийсь чоловік.
«Все, — подумав Семен. — Комусь не догодив». І хотів
похмуро опустити голову, як чоловік привітно усміхнув
ся і подав руку:
— Дозвольте представитись — я старший тренер з
команди вищої ліги...
О. ПЕРЛЮК.

СИТУАЦІЯ

раз Гаврило
балерину
«От де сила!
дружину!

Щоб навшпнньни біля мене
Цілий день ходила!
Не життя, а рай, напевне.
Був би у Гаврила».

ШЕПНУЛА
Батанам своїм
Гукає син Тиміш:
-- Несіть сюди книжни мої
скоріш!
Почувши це,
Шепнула батьну мати:

КАЗКА-ЖАРТ
Раз на збори зібралися звірі.
— В нас у кожного гарна квартира,
лісовізори в кольорі маєм,
«Соснодубу планету» читаєм.
Та живуть у сусідньому лісі
мої друзі — Потап і Марися.
І про них я нічого не знаю,
все тому, що в нас пошти немає, —
так Ведмідь почав річ із колоди
при усім лісодубім народі.
— Я підтримую думку! Так-так! —
обізвався на це враз їжак.
— Треба пошту вже мати давно,
а ще й клуб, щоб крутити кіно! —
затріщали разом три Сороки.
Тоді б менше й ми мали мороки.
Бо тепер тільки ми всякі вісті
можем лісу всьому розповісти!
Дуже клопіт для нас це тяжкий,
терпнуть наші давно язики.
— Я підтримую думку! Так-так! —
Знов з пенька обізвався їжак.
— Ще у кого які пропозиції? —
І собі мовить слово Лисиця. —

Що, нема? Тоді думка є ловка:
завом пошти призначити Вовка.
— Не піде! — заперечив Орел. —
Він зазнався. Хвалько, пустомел.
Краще б Горлиці це доручили,
Вовк загубить важливе це діло.
— Я підтримую думку! Так-так! —
на пеньку аж підскочив їжак.
— Не годиться! — сказала Куниця.
Ця посада, скажу, не для птиці.
Тут солідність потрібна, охайність.
Пропоную Ведмедя Михайла.
— Він же в нас бригадир! Що ви, друзі!
Може краще доручим Папузі?
— Ні, Лисиці! Вороні! Оленю!
Горобцю! Краще Жабі зеленій!
— Я підтримую думку! Так-так! —
обзивався щоразу їжак.
Сперечались до самої ночі,
і ніхто поступитись не хоче.
’Ось тому в Лісодубії й досі
три Сороки новини розносять.
Не в сумках у поштарських, а так —
на невтомних своїх язиках.

— Людьми, напевне,
буде нєрувати.

Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага,
Олександрійський район.

8 червня цього року .Мі- ті спп, й нічого іншого не
рошппк Омелько опублі придумали, як' запитати
це у компетентних
кував у «Вітрякові» свій про
не дуже приємний соп, що осіб. Склали офіційні лис
нібито ного замість того ти і стали чекати відпові
аби напоїти кавою, силу дей. Відповіді не забари
вали до спиртного. Ну, та лись.
читач, мабуть,
пам’ятає,
Директор
об'єднання
що коїлось у кафе «Моро ресторанів і дорресторанів
зиво» на розі вулиць Лені м. Кіровограда А. В. Тур.
на і Декабристів міста Кі кіиа відпрвіла: «Публікація
ровограда... .
в газеті обговорена на ви
ке
Думалп-гадалн Мірош робничому засіданні
ники, що б ото означали рівників ресторанів і в ко-

ТЕЛЕТАЙП «ВІТРЯКА»

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМУ
деяким безвідповідальним
дбають про благоустрій

працівникам, котрі погане
міста.

На «Вітряку» задзвонив
телефон. Черговий мель
ник- взяв трубку і почув
голос незнайомця:
— Це — я, ваш постійпнй додзвонювач. У нас —
че-пе. В мікрорайоні Кос
монавтів і біля школи №0
я щойно вскочив «Жигу
лем' V три ями, що па до
розі. Луснула ресора. Лед
ве дотяг до буднику № -1,
що на вулиці Беляева. А
тут дядьки й тітки несуть

на плечах малюків у дит(Гадок. Бо якраз за будни
ком виколупано цілий ма.
сив ям і вия.мкін. їх не
обминеш, не перескочиш
Треба вплав. Я зробив ви
міри — крайня яма за 18
метрів 64 сантиметри від
контори житлово-експлуа
таційної дільниці № 9. пра
цівникам якої байдуже, як
добиратися людям на ро
боту, а малюкам в дитса
док. Проте і жеківці не в
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РЕШЕТО

Десь у куточок мусиш стать
І непо/Хітно кинуть в ротик...
...Петрусь давно вже став Петром,
Проте урок не забуває:
Тепер не тільки від чужих,
А й від батьків усе ховає.

«ВІТРЯКОВІ» ВІДПОВІДАЮТЬ

«Молодой коммунар» —

лектпві кафе «Морозиво»
від
ресторану «Весна».
Встановлено, що сон той
ніяким не сон, а факт. То
му... Виконуючій обов’яз
ки завідуючої рестораном
«Весна» 10. І. Апдріящен.
ко суворо вказано на слаб
кий контроль за діяльніс
тю торгових точок.
Нині в кафе «Морози
во» наводиться порядок.
Спиртні напої в кафе зня
то з реалізації. Збільшено
асортимент
морозива з
різними
наповнювачами.
Для виготовлення і реалі
зації молочних і фрукто,
впх коктейлів встановле-

ний
коктейль-змішувач
«Воронеж». Кавоварка ре
монтується.
А ось відповідь заступ
ника начальника управлін
ня громадського харчу,
вапня облвиконкому В. М.
Андрсєвої:
—’ Директорові об’єд
нання А. В. Турківій вка
зано на відсутність належкого контролю за ро
ботою
підвідомчих підпрпє.мств. Віднині роботу
підприємств
громадсько,
го харчування обласного
центру постійно контролю
ватимуть спеціалісти уп
равління.

силах нічого зробити. Бо
немає асфальту. Куди, пи
таєте, вій. той асфальт, ді
вається? А в нас -же щодня
копають тротуари Залата
ють і знову копають Линь
ки. наприклад, таке біля
ДЮСШ облепорткомітету
Копають всюди — зв’язків.’
ці. шляховики, комуиа-іьпики. Бо коли упорядкову
вали вулиці, то забули, що
там треба прокласти тру
ни і протягли проводи Ко
пають па вулиці Пацаева
копають і в центрі Кірово
града. Копають і латають
. Куп єр «Вітряка» миттю
Сппаппі
®ДРесою
справді,’”^
біля Зашколи
V 9
води автомашини з жахом
поглядають на ями і обми
нають їх тротуаром А біву-шШДН,г<У № 4- Що ”а
в.'-шці
Беляева, батьки

йдуть вплав. несучи на головах і плечах своїх малюків Далі будується дитсадок. То
. _ на
.......майданчик^
................. з
трьох сторін «газують» ба
під’їзгатотоннії. трощачи під
їз
ні шляхи.
А в центрі міста копають
і латають...
Де ще такі неподобства.,
найкраще
знають воді'
зпають
таксопарку і працівники
швидкої медичної допомо
ги. у них на
.... обліку. •Ус*
точки з ямами От цікаво
лише, ЧІІ ведеться такий
облік
в райвиконкомах
міста?
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Третього вересня
року в «Молодому кому
нарі» під таким заголов
ком
був опублікований
«детектив». Жителька Кі
ровограда А. Корінь тоді
з жахом повідомляла про
те, що па автобусній зу
пинці
«Масляїшківка»
безслідно щезла металеводерев’яна конструкція, що
правила пасажирам і за
вокзал, і за камеру схову
від опадів у вигляді доту
і снігу.
1 ось не минуло й двох
років, як на міспі загад,
кової пропажі Уявилась
нова — ще
краща, ще
комфортабельніше. з дво
ма лавками, автобусна зу.
пинка.
Виходить, в цьому мік
рорайоні міста час змінити
відому приказку «обіцяно
го три роки ждуть» на но
ву: «обіцяного і двох років
не ждуть».

Юрій ДМИТРЕНКО.

ПОВЧАЛЬНИЙ УРОК
Коли Петрусь ще був*малим,
Татусь із мамою повчали:
— Своїм ти не ділись ні з ким!
Щоб не було самому мало.
Копійочку завжди ховай
Подалі, Петрику, в кишеню.
При дітках їжі не виймай —
їж з рукава або із жмені.
Цукеркою поласувать
Якщо захочеш, Петю-котик,- —

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО

ПОШТА

СОН СПРАВДИВСЯ

БАЛЕРИНА
Лодививсл
Фільм про
І подумав
Це б тану

ЛІСОВА

номили — за міцністю це була чистісінька
есенція. У.закусочній антисаиітарія. Крав
у залі був обмотаний брудним ганчір’ям,
та нее одно протікав. Па підлозі — ка
люжа.
Та жінка зрештою грубо відповіла, що
вона старший повар і шо це під її керів
ництвом готуються страви. Більше нічого
від неї почути не вдалося. Продавці моро
зива сказали, що шефом на кухні Зінаїда
Гнатівна Козка. Та, може, це така правда,
як і те, шо котлета в закусочній з м’ясом...
Дивний сон. і чи сон це, допоможе з’ясу.
вати мірошнику Омельку керівництво ком
бінату громадського харчування Кіровського району обласного центру.
г
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