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3-го грудня 1985 року 
відбувся Пленум Централь
ного Комітету Комуністич
ної партії України. “ 
розглянув питання:

1. Про внесення 
нень до порядку 
XXVII з’їзду Комуністичної 
партії України;

2. Про хід виконання 
постанов ЦК КПРС і рішень 
вересневого (1984 р.) Пле
нуму ЦК Компартії України 
у питаннях поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення його 
ролі в комуністичному вихо
ванні молоді.

З інформацією в першо- 
питанні виступив член 

^ЧВіолітбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький.

Пленум постановив вклю
чити додатково до порядку 
денного XXVII з’їзду Кому
ністичної партії України пи
тання: '

про проект нової редакції 
Програми КПРС;

про проект змін до Ста
туту КПРС;

про проект Основних на
прямів економічного і со
ціального розвитку СРСР 
на 1986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року.

Доповідачем у питанні 
про проект Основних на-

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
4 грудня в Києві відбула

ся друга сесія Верховної 
Ради УРСР одинадцятого 
Скликання.

Депутати тепло зустріли 
товаришів В. В. Щербицько- 
го, В. С. Шевченко, О. П. 
Ляшка, ііішкх керівників 
партії і уряду республіки.

На порядку денному се 
сії — питання про Дер 
жавшій план економічного і 
соціального розвитку Укра 
їнської РСР на 1986 рік і 
про хід виконання Дер 
жавпого плану економічно 
го і соціального розвитих 
Української РСР в 1985 ро‘ 
ці; про Державний бюджет 
Української РСР па 1986 
рік і про виконання Держав 
ного бюджету Української 

‘ РСР за 1984 рік, про за
твердження Указів Президії 
Верховної Ради Україн 
ської РСР.

З доповіддю в першому 
питанні порядку денного 
виступив заступник Голови 
Ради Міністрів Української 
РСР, голова Держплану 

ГУРСР, депутат В. А. Масол.
Концепція прискорення, яка 
висунута квітневим (1985 р.) 
Пленумом ЦК КПРС і ста
новить стрижень передз’їз 
дівськпх документів, схва
лених па жовтневому 
(19_85 р.) Пленумі ЦК на
шої партії, покладена в ос
нову поданого па розгляд 
Державного плану еконо
мічного і соціального роз
витку Української РСР па 
1986 рік. У ньому визначе
но шляхи розвитку галузей 
народного господарства, їх 
технічного переозброєння, 
розроблено заходи щодо 
підвищення ефективності ви- 

ІГ робництва, посилення ін
тенсифікації економіки. Пе
редбачено зростання народ
ного добробуту, збільшення 
вкладу Радянської України

у зміцнення єдиного народ 
ногосгіодарського комплек 
су країни. Враховано нака 
зи виборців депутатам Бер 
ховііих органів радянської»• 
народовладдя.

Доповідач коротко сни 
пився на основних підсум 
ках виконали плачу в 1985 

•році. Відзначалося, що в 
нинішньому році'в респуб 
ліці забезпечено дальший 
лозвигок економіки, ПІДБІІ 
щено віддачу використову
ваних матеріальних, трудо
вих і фінансових ресурсів 
>ріс рівень народного доб 
юбуту. Національний доход 
збільшиться на 3,1 проц. 
тобто па 2,9 млрд. кзрбо’ 
ланців.

На 1986 рік як головііг 
поставлене завдання нідвн 
іцення темпів і ефсктнвнос 
ті розвитку економіки за 
рахунок прискорення на
уково-технічного прогресу 
технічного переозброєння та 
модернізації виробництва 
зростання продуктивності 
праці і поліпшення якості 
продукції, вдосконалення 
управління і методів гос
подарювання, досягнення па 
цій основі дальшого підне 
сення рівня народного доб 
робуту.

Доповідач спинився на 
завданнях по розвитку най 
важливіших галузей народ 
ного господарства — палив 
но-енергетпчного комплек- • 
су, вугільної промисловості, 
чорної металургії. Приско
реними темпами розвивати
меться машинобудування. 
Випереджаючого зростання 
набуде верстато- і приладо
будування, електроніка, ви
пуск обчислювальної техні
ки, сільгоспмашинобуду
вання.

Розвиток галузей агро
промислового комплексу 
передбачається відповідно

в другому 
член По- 

секретар

прямів економічного і со
ціального розвитку СРСР на 
1986—1990 роки і на період 
до 2000 року затверджено 
Голову Ради Міністрів УРСР 
О. П. Ляшка.

З доповіддю 
питанні виступив 
літбюро, другий 
ЦК Компартії України О. А. 
Титаренко.

На Плену//.і виступив това
риш В. В. Щербицький.

На все суспільно-політич
не життя республіки, роз
виток трудової і політичної 
активності робітничого кла
су, колгоспного селянства, 
інтелігенції, відзначалося на 
Пленумі, величезний вплив 
справляють підготовка до 
XXVII з’їзду партії, обгово
рення схвалених жовтневим 
(1985 р.) Пленумом ЦК КПРС 
проектів нової редакції 
Програми КПРС, змін у Ста
туті партії, Основних напря
мів економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 
1986—1990 роки і на період 
до 2000 року. Повне схва
лення комуністів, усіх тру
дящих знаходить висунута 
партією концепція приско
рення соціально-економіч
ного розвитку країни, яка 
становить стрижень перед- 
з'їздівських документів.

Загальну підтримку діста
ють миролюбний зовнішньо
політичний курс партії, кон
структивні пропозиції нашої 
держави, спрямовані на 
розрядку міжнародної на
пруженості, відвернення 
термоядерної війни. З за
доволенням зустрінуто тру
дящими республіки спільну 
радянсько - американську 
заяву, постанову четвертої 
сесії Верховної Ради СРСР 
«Про підсумки радянсько- 
американської зустрічі на 
найвищому рівні в Женеві і 
міжнародну обстаноєку».

Промовці на Пленумі під
креслювали, що виконання 
постанов ЦК КПРС, рішень 
вересневого (1984 р.) Пле
нуму ЦК Компартії України 
у питаннях поліпшення.пар
тійного керівництва комсо
молом сприяло збагаченню 
змісту, форм і методів цієї 
роботи, дальшому організа
ційно-політичному зміцнен
ню комсомольських орга
нізацій, поліпшенню кому
ністичного виховання 
поді.

Партійні комітети, 
винні парторганізації 
подавати більше практичної 
допомоги у вдосконаленні 
стилю роботи комітетів 
комсомолу, предметніше

мо-

пер- 
стали

до напрямів, визначених 
Продовольчою програмою і 
квітневим (1985 р.) Плен> 
мом ЦК КПРС. На це виді 
ляється 7,2 млрд. крб. капі 
гальнігх вкладень, що дасть 
змогу ввести В дію ОСНОВНІ 
виробничі фонди вартісні 
5,9 млрд. карбованців, піл 
вшцнтн родючість грунтів 
зміцнити кормову базу гва 
ршіншггва, поліпшити тех
нічну оснащеність АПК 
Важливим завданням є вве
дення в дію потужностей по 
зберіганню і переробці сіль 
еькогосподарської продук
ції. .Визначено систему' за 
ходів щодо вдосконаленні.! 
управління агропромисло 
чим комплексом.

Обсяг випуску товарів для 
населення розшириться па 
3,5 процента і перевищить 
63 млрд. карбованців. Зрос
те випуск товарів культур 
ію-побутового і господар
ського призначення. Роз
дрібний товарооборот пе
редбачено збільшити на 3,5 
процента. На житлове бу 
дівнпцтво направляється 
більш як 3,8 млрд. карбо 
•зайців. Намічено заходи по 
розширенню мережі закла 
дів освіти, охорони здо 
ров'я, по дальшій реалізації 
реформи загальноосвітньої • 
професійної школи, поліп 
шеншо стану навколишньо 
го середовища, більш ра
ціональному природокорис
туванню.

Успішне виконання намі
чених па 1986 рік планових 
завдань, сказав наприкінці 
доповідач, стане новим кро
ком на шляху реалізації 
програмних цілей нашої лс 
пінської партії, завдань на
ступної дванадцятої п’яти
річки.

У другому питанні поряд
ку донного з доповіддю ви- 

займатися питаннями 
фесійної орієнтації, трудо
вого загартування молоді, 
формування у неї марк
систсько-ленінського сві
тогляду, високої політичної 
і моральної культури, непри
миренності до буржуазної 
ідеології та моралі.

Це позитивно позначає
ться на розвитку ініціативи, 
творчої активності юнаків і 
дівчат. Комсомольці, мо
лодь республіки беруть 
безпосередню участь у ве
ликій і багатоплановій ро
боті щодо підвищення тем
пів розвитку економіки, 
прискорення науково-тех
нічного прогресу, рекон
струкції виробництва, ра
ціонального використання 
всіх видів ресурсів. Вони 
наполегливо працюють над 
виконанням планів і соціа
лістичних зобов’язань ни
нішнього року, створенням 
міцної основи для ритміч
ної роботи в дванадцятій 
п’ятирічці, готують гідну 
зустріч XXVII з’їздові КПРС, 
зростає внесок 
трудівників у 
зових галузей 
ті, капітальне 
реалізацію 
програми.

Разом з тим, говорилося

молодих 
розвиток ба- 
промисловос- 

будівництво, 
Продовольчої

с тупив Міністр фінансів 
УРСР депутат В. П. 1\озе- 
рук. Бюджет республіки па 
наступний рік розроблено 
відповідно до рішень квітне
вого і жовтневого (1985 р.) 
Тлену мів ЦК КПРС, чет- 
•ертої сесії Верховної Ради 
2РСР, на основі показників 

проекту Державного плану 
економічного і соціального 
розвитку УРСР з урахуван
ням пропозицій міністерств і 
відомств УРСР та облви
конкомів. Він забезпечує не
обхідними фінансовими ре
сурсами дальший розвиток 
економіст, науки і культу
ри, підвищення народного 
добробуту. Доходи і видат
ки в ньому визначено в су
мі 32 мільярди 311 мільйо
нів карбованців, що на 8,6 
процента більше обсягу 
бюджету нинішнього.

Після обговорення пер
шого і другого питань по
рядку денного сесія прийня
ла Закон про Державний 
план економічного і соці
ального розвитку Україн
ської РСР на 1986 рік і по
станову Верховної Ради 
УРСР про хід виконання 
плану па 1985 рік; Заков 
про Державний бюджет Ук
раїнської РСР на 1986 рік і 
постанову про затверджен
ня звіту про виконання 
бюджету за 1984 рік.

З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради Української 
РСР, прийнятих у період 
між сесіями, виступив сек
ретар Президії Верховної 
Ради УРСР депутат М. Г. 
Хоменко.

Депутати прийняли зако
ни і постанови про за
твердження Указів Президії 
Верховної Ради Української 
РСР.

(РАТАУУ 

на Пленумі, деякі обкоми, 
міськкоми і райкоми партії, 
первинні парторганізації ще 
повільно вдосконалюють 
роботу щодо керівництва 
комсомолом, ведуть її без 
достатньої цілеспрямова
ності й результативності.

Істотні недоліки допус
каються в трудовому вихо
ванні молоді. Деяка частина 
молодих людей не прилуче
на до праці, не залучена до 
соціалістичного змагання, 
здійснення конкретних гос
подарсько-політичних зав
дань. На ряді підприємств і 
будов, в окремих колгоспах 
і радгоспах не створено не
обхідних умов для підви
щення професійної 
стерності, закріплення 
поді на виробництві.

Не забезпечено докорін
ного поліпшення ідейно-мо
рального виховання юнаків 
і дівчат. Іноді ця робота ве- 
деться неконкретно, недо
статньо враховуються освіт
ній рівень, 
особливості 
рій молоді, 
комсомолу, 
організації 
гостроти і наступальності в 
боротьбі з таким соціаль- 

та 
да-

май- 
мо-

інформованість, 
різних катего- 
Деякі комітети 
комсомольські 
не проявляють

ним злом, як пияцтво 
алкоголізм, не завжди 
ють принципову оцінку по
рушникам громадського 
рядку, прогульникам, леда
рям.

Партійні комітети ще сла
бо питають з тих керівних 
працівників, які не беруть

пс-

(РАТАЇ).

Свою трудову біографію Петро ЛИСОГОР (на знімку) 
розпочав із профтехучилища. Після служби в лавах Ра
дянської Армії повернувся до бригади Василя Матвійови
ча Грушна, де янийсь час працював і до призову.

Бригада електромонтажників із СУ № 411, яку очолює 
В. М. Грушко, однією з перших в управлінні винонала 
п’ятирічне завдання, а нині працює в рахунок 1986 року.

Фото М. ХМУРІНА.
м. Кіровоград.МИР-ДЛЯ ВСІХ

< Ми будемо друзями че
рез моря й океани», — го
ворила радянським ровес
никам школярка з амери
канського міста Манчесте
ра Саманта Сміт, ім’я якої 
відоме сьогодні ножному. 
Вірні цьому заповітові ма
ленького посла миру, зі
бралися 2 грудня в різних 
кінцях земної кулі Москві 
і штаті Міннесота — діти 
двох країн, щоб з допомо
гою космічного супутника 
зв’язну, зустрівшись, від
дати данину пам’яті Са- 
манті Сміт і знову заявити 
про своє прагнення жити 
під чистим небом.

Пізнього вечора в кіно
концертному залі телесту
дії Останкіно спалахнуло 
світло. Але не випадково 
москвичі вітали своїх дру- 
ЗІВ словами: «Доброго ранни М іиивГЛТЗ І.. ГТ2? ЕЛ ЬІи

праці, 
і відпо'-

коме

участі у вихованні молрдї. 
Потребує дальшого гіфлії^ 
шення координація роботи 
Рад народних депутатів, гсС~ 
подарських органів, проф
спілкових та інших громад
ських організацій у розв’я
занні питань виховання мф 
поді, організації її -------
навчання, побуту 
чинку.

ЦК ЛКСМ України, 
гети комсомолу недостат
ньо уваги приділяють поліп
шенню внутріспілкової ро
боти комсомольських орга- 
нізацій, розвитку критики і 
самокритики. Потребують 
поліпшення добір, вихо
вання і навчання комсо
мольських кадрів.

У прийнятій Пленумом 
постанові намічено заходи 
щодо поліпшення партійно
го керівництва комсомолом 
і підвищення його ролі в 
комуністичному вихованні 
молоді. Учасники Пленуму 
запевнили, що партійні ко
мітети, первинні парторга
нізації і надалі наполегливо 
вдосконалюватимуть пар
тійне керівництво комсо
молом, формуватимуть у 
юнаків і дівчат комуністичну 
переконаність, готовність 
до захисту соціалістичної 
Батьківщини, постійно дба
тимуть про збільшення 
внеску молоді у здійснення 
завдань прискорення со
ціально-економічного роз
витку радянського суспіль
ства.

давно вже настав. З вели
чезного екрана дивиіьсй 
на юних співвітчизників 
американська дівчинка в 
російському кокошнику. На 
її обличчі — чарівна’ по
смішка. Саме такою, весё
лою і довірливою, назав
жди лишилася вона в на
ших серцях.

Не на всі поставлені за
питання змогли відповісти 
в рамках передачі юні 
москвичі. Тому через ефір 
члени клубу інтернаціо
нальної дружби Москов
ського міського палацу 
піонерів і школярів пере
дають їм свою адресу.

— Пишіть нам. друзі! — 
говорять вони. — І нехай 
ці листи розкажуть людям 
планети, як потрібен мир 
дорослим і дітям. Адже про 
це мріяла Саманта Сміт.

tfnn ТАВГ
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прийшовшй

На пов’язціІ
червоний

СВЯТКУЄ «КАЗНА»
Ольга Поворозшок та 

Ольга Никиткж були зди
вовані — методист дитсад
ка Тамара Нпкпфорівна 
Васнльчук, 
вранці на роботу, вручила 
їм іграшки і цукерки:

—• 3 іменинам« вас, дів
чата!

Молоді виховательки пе- 
резирнулнсь: які іменини, 
у кого?

— Нам уже двадцять 
літ... Нашій «Казці»...

«Казка» — це дитячий 
садок Заваллівського гра
фітового комбінату. (Гай- 
воронський район). Оля 
Поворозшок та Оля Никн- 
тюк в дитинстві також 
відвідували «Казку». А з 
ними були іі ті. що тепер 
вже стали вчителями, ін
женерами, кваліфіковани
ми робітниками. Тут, у 
«Казці», воші вивели пер
ші літери, декламували 
перший вірш, розучили 
перший танок.

Поздоровлення від меш
канців селища прийма
ли завідуюча дитсадком 
Е. Чугіпа, вихователька 
О. Шевчук, старша 
сестра Т. Мал ярчук, 
ка 
ка
Н. Шмаюк. Всі вони відда
ють свої сили і знання ма
леньким громадянам на- 

і тої країни, які тут, мов у 
рідному домі, оточені теп
лом, ласкою, материнською 
турботою

1985 року
пожеж, а протягомСЯТЬ 

року и області па поже
жах ...... “*
лят.

В чому причина? Як сір
ники потрапляють до рук 
малих дітей? Хлопчакам, 
особливо дошкільного 
ку, нерідко хочеться 
вторити деякі звички 
рослих. Вони самі чи 
НОМОГОІО підлітків 
ють вдома або іі купують 
у магазинах шпарки та 
сірники і, ховаючись від

загинуло семеро ма-

ні- 
ІІО- 
ДО- 
до- 

діс і г.-

Г. Дубова. 
В. Іхліімкіна,

мед- 
швач- 
прач- 
кухар

Наш кор.

Поспішають під час пе
рерв до медичного кабі
нету дівчатка й хлопчики 
з червоними хрестами на 
білих поз’язках. Це наші 
санактизісти, Сьогодні їх 
покликала голова санакти- 
ву Оксана Бондар. Актив
но зеде вона засідання, на 
яких обговорюється сані
тарний стан у їдальні. Вза
галі турбот у санактивістів 
багато: вони чергують в 

медичному кабінеті, у шко
лі, уміють надати першу 
допомогу потерпілим, до
помагають медпрацівни
кам проводити профілак
тичні заходи.

Користується авторите
том у школі клуб юних 
Айболитів, заняття з яко
му проводять юні відмін
ники санітарної служби 
СРСР О. Бондар, Л. Вдо
виченко, Ю. Чабанюк, 
В. Розливан. В клубі сані
тари 1—3 класіз вчаться 
надавати першу медичну 
допомогу, знайомляться з 
празилами гігієни і саніта
рії. Заняття проходять в 
доступній для малюків 
ігрозій формі; конкурси

ЧИТАЧ
РОЗПОВІДАЄ

на кращого мрійника і ху
дожника, на кращу пора
ду лікаря Нехворійки, ве
селі естафети, хвилини 
роздумів і вікторини. По 
закінченню програми чле
ни клубу беруть участь у 
грі-змаганні «Подорож у 
країну здоров’я».

У гуртку «Юний медик» 
медико-санітарну програ
му проходять 
восьмикласники, 
гуртківці шостого 
під керівництвом класного 
керівника Н. Г. Ткач підго
тували і провели читацьку 
конференцію по книзі 
Я. Сікорського «Подвиг 
комсомолки», оформили 
виставку ілюстрацій до 
книги, підібрали літерату
ру про героїзм медикіз у 
роки Великої Вітчизняної 
війни.

Санактизісти школи 
оформили вистазки ма
люнків на теми «Курін
ню — бій», «Ми за береж
ливість», «Радянський Чер
воний Хрест за мир і щас
тя дітей планети».
Дізчатка-санактизістки за

охочували хлопчиків зма-

п'яти-і
Торік 
класу

ганням майбутні
солдати, для цього потріб
но все вміти і знати», яке 
присвятили 40-річчю Пере
моги радянського народу 
у Великій Вітчизняній вій
ні. Всі учасники показали 
добрі знання і уміння на 
етапах надання першої 
допомоги і санітарних 
пропагандистів, веселій 
естафеті і сатиричному 
конкурсі. Змагання готу
вали юні відмінники сані
тарної служби СРСР.

Організації Червоного 
Хреста в школі допомага
ють директор школи К. П. 
Загубслюк, зазуч В. О. 
Мартиненко, класні керів
ники Р. М. Руденко, К. Л. 
Александрозь, В. О. Бар- 
ський, Т. Г. Барська та ін
ші. Не стоїть осторонь і 
районний комітет товари
ства Червоного Хреста: 
там завжди можна одер
жати методичну допомо- 

літературу,гу, потрібну 
добрі поради.

Не всі вони, 
дівчатка з 
хрестами на білих пов’яз
ках, стануть санітарами, хі
рургами, фармацевтами. 
Але кожен берегтиме своє 
здоров’я, 
допомогу

ХЛОПЧИКИ і 
черзоними

зуміє прийти на 
іншому.

Л. СУБОТА, 
первинної ор- 
і товариства

ЧИТАЧ ЗАСТЕРІГАЄ

ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ
Закінчився всесоюзний 

тиждень сї'еагр — Дітям 
та юнацтву». Юні глядачі 
переглянули вистави за 
п’єсами класиків україн
ської драматургії .4. Ста- 
рицького, 1. Котлярев
ського, Г. Квітки-Основ’я- 
ненка, творчість яких 
включено до шкільної про
грами, обговорили побаче
не, свої враження виклали 
в творах з української лі
тератури. побували в гос
тях у артистів за лаштун
ками сцени.

Цікавою подією у рам- 
к а ■: Тижня б ул а зуст річ 
ак зрів обласного україн
ського музшіпо-драматич- 
ного театру імені М. Л. 
Кролівницького з членами 
клубу «Гармонія» в залі 
мистецтв обласної бібліо
теки для юнацтва 
О. Бойченки. Про чудо 
народження вистави юшім 
любителям театру розпо
віла завідуюча лігчасти- 
ною театру В. Литвинен
ко. Секретами акторської 
професії поділилися кро- 
пивпичапп заслужені ар
тисти УРСР Н. Ігпатьєва, 
І. Терентьев, І. Кравцов, 
В. Дронова, артист В. Ба
бич. Відбувся дружній 
діалог про те, яку ж лю
дину можна назвати гар
монійною, як на форму
вання такої людини впли
ває театральне мистецтво. 
Ангори познайомили чле
нів клубу «Гармонія» з 
уривком із майбутньої 
прем’єри театру — виста
ви «І проросте зерно» 
В. Врублсвсіїкої, присвя-

■ чеиої XXVII з’їзду КПРС, 
запропонували зустрітись 
в клуб: після перегляду

І вистави, щоб обговорити 
І "•

Тиждень закінчився, та 
юиі глядачі досі захоиле- 

I но діляться враженнями 
про вистави, бесіди, зу
стрічі з акторами.

М. СМИРНОВА, 
бібліотекар 
бібліотеки 

імені

голова і 
ганізації
Червоного Хреста Уль
яновської восьмирічної 
школи N° 3.

Останнім часом в облас- 
иочасіїшалн випадки 

пожеж. Нерідко вони ви
никають від пустощів ді
тей з вогнем. Нещастя 
трапляються через недба
лість дорослих, які зали
шають дітей без нагляду, 
не контролюють їхньої по
ведінки, не стежать за їх
німи забавами.

Часто залишався вдома 
без нагляду чотирирічний 
Дмитрии П. з Олександрії. 
Одного вересневого дня 
вій знайшов сірники, ви
ліз на горище і підпалив 
там речі —■ виникла поже
жа. Дитину врятувати не 
вдалося.

Через те, що дорослі не 
стежили за дітьми, зали
шали сірники в доступних 
для малят місцях, виник
ли пожежі у господах 
громадян Б. С. Позняк в 
селі Нова Прага Олександ
рійського району, 1. С. По- ’ 
ліщука (село Чс-рвопа До
лина Бобршіецького), II. І. 
Довбні (село Любомпрка 
ІІовомпргородського), II. І. 
Шинкаренко та А. Г. Ор
ловської з Новрархашсль- 
ська.

Від дитячих ігор з вог
нем протягом лише остан
ніх днів вересня та жовт
ня в області виникло де-

батьків па горищах, «са
раях, пробують курині.

Нерідко з дозволі гос
подинь дошкільнята роз
палюють у печі, розклада
ють багаття тощо. їх при- 
ваблюе поява вогню, 
четься повторити 
цсс, а тому воші 
ють від старших 
для своїх розваг.

Зрозуміло, чимала іут 
вина і батьків, які посила
ють малят у магазини ?а 
сірниками, дозволяють їм 
розпалювати вогонь, вми
кати електроприлади. А 
все це приводить до неба
жаних наслідків.

Роз'яснювати й вихову
вані дітей зобов’язані не 
тільки батьки, а її вихова
телі шкільних і дошкіль
них закладів, юні дружній 
нпки, вся громадськість! 
Працівникам торгівлі ні а 
якому разі не дозволяє-. 
ться продавати дітям сір
ники тощо.

Треба усім пам'ятати, 
що необережність, різні ви
тівки з вогнем, як прави
ло; мають один, здебіль
шого плачевний, наслідок,

А. ЩЕРБИНА, 
інженер З’ДДІГ.у по
жежної охорони ул- 
разління внутрішніх 
спраз облвиконкому.

хо- 
цей П|)0- 

прпхову- 
сірпшиї

імені

ЧИТАЧ РОЗДУМУЄ

УВАГА! СЬОГОДНІ

При Долинському районному Будинку піонерів працює гурток філателії. 1983 
року на обласній юнацькій філателістичній виставці гурток було нагороджено 
бронзовою медаллю.

На знімну: нерівний гуртка Лариса Сергіївна КУРІННА підбиває підсумки 
роботи юних філателістів за нинішній рік.

В КІНОТЕАТРІ...

Хоч листа і не було надруковано
Мешканці села Високі Байраки Кіровоградського 

району скаржились до редакції на те, що в їхньому 
сільському продовольчому магазині брудно, часто 
бракує необхідних товаріз, нерідко магазин взагалі 
зачинений з робочий час.

Відповідь на скаргу читачів дає голова виконкому 
Кіровоградської районної Ради народних депутатів' 
В. Г. Медзідь:

— Факти, викладені в листі жителів Високих Байра
ків, підтвердились. Скаргу розглянуто на засіданні 
правління приміського сільського споживчого това
риства. За порушення графіка роботи, антисанітар
ний стан в магазині на завідуючу магазином Р. А. 
Іщенко накладено стягнення. В магазині наведений 
порядок, зазезені відсутні товари.

сгарший 
обласної 

юнацтва 
Зомченка.

Нині кінотеатри відвіду
ють охоче. У Малій Висці 
їх три: «Колос» і в клубах 
цукрокомбінату і спиртком- 
бінату. Регулярно у визна
чені дні на станцію Виска 
прибуває вагон-клуб. Ці
каві фільми демонструю
ться на екранах. Та не зав
жди вони доходять до гля
дача.

Спочатку поговоримо про 
афіші. Вони вивішуються 
тільки на «своїх» терито
ріях: біля цукрового чи 
спиртового заводів. Афіші 
ж кінотеатру «Колос» вид- 
ніються біля базарної пло
щі, Маловиснівської шко- 
ли-інтернату, ще деінде. 
До всього ж мають мало- 
привабливий вигляд. А чо
му б у центрі міста не по
інформувати людей про те, 
які фільми демонструються 
в робітничих клубах? По
гано афішує свої заходи

районний будинок культу
ри на маслозаводі, міжкол
госпбуді, автопідприємстві 
№ 10038 тощо.

Про що ж повідомляють 
афіші? За фактами далеко 
ходити не будемо. Протя
гом тільки цього року на 
екрані центрального кіно
театру «Колос» кільканад
цять разів демонстрували
ся фільми різних зарубіж
них студій. Починаючи від 
набридлого уже «Сеньйора 
Робінзона» до фільму «Чин
гачгук — Великий Змій» і 
цілої низки інших філь
мів. Не треба випуска
ти з уваги й те, яке ви- 
хосне значення має фільм, 
що іде тривалий час. Іноді 
на сеанси для дорослих 
пускають дітей. Рідко ви
користовують аудиторію 
перед початком фільму 
лектори. Позитивні при
клади є: пригадую, ян гля
дачам кінотеатру «Колос» 
лікар центральної район
ної лікарні Л. Тараненко

на яскравих прикладах 
доводив згубну дію ално- 
голю. відповідав на запи
тання юнаків та дівчат.

А чому б перед людьми 
не виступати систематич
но депутатам, передовикам 
виробництва, працівникам 
суду, міліції, прокуратури, 
райкому комсомолу, літсту
дійцям... Прищеплювати 
молоді прагнення до пре
красного, знань, до вивчен
ня важливих партійно-уря
дових документів.

Трапляється, перед са
мим початком фільму у 
«Колосі» раптом праців
ники кінотеатру оголошу
ють: кіно показувати не 
будемо!

— Чому? 
прибулі.

— Мало людей. При
водьте на наступні сеанси...

— Нащо ж тоді на афіші 
повідомляєте?

— Все одно сеанс відмі
няється — виручка мала.

Так і розходяться люди.
Тож давайте 

подумаємо, 
про афіші.

запитують

серйозно 
І не тільки

8. ЩЕРБАК, 
Маловисків- 

восьммрічної
учитель 
ської 
школи-інтернату.

пройденого»
У статті під таким заго

ловком («МК» за 1 серпня 
ц. р.) йшлося, зокрема, про 
недостатню роботу Ново- 
українського райвно зі 
схильними до вживання 
спиртного неповнолітніми. 
Завідуючий райвно А. Гор
дієнко відреагував на кри
тику:

«Стаття «Хто на повто
рить пройденого?» обгово
рена на розширеному засі
данні ради по народній 
освіті райвно з участю всіх 
керівників установ народ
ної освіти. На цьому ж за
сіданні затверджено захо
ди відділу народної освіти 
по запобіганню бездогляд
ності і правопорушень се
ред учнів.

Директорам шкіл запро
поновано переглянути спис
ки иажковиховуваних уч
нів, закріпити за ними на
ставників з базових під
приємств, кращих учителів 
для проведення виховної 
роботи з учнями, рекомен
довано частіше звертатись 
за допомогою при органі
зації роботи з важковнхо- 
вуианими у виконкоми міс
цевих Рад, партійні, проф-

спілнові. комсомольські ор
ганізації, жіночі ради для 
впливу на батьків, лні не 
займаються вихованням 
дітей.

Рекомендовано розгля
нути й затвердити на засі
даннях педрад заходи по 
поліпшенню морального, 
сімейного, статевого і пра
вового виховання. Органі
зовано клуб «Підліток», 
який працює в трьох се
лах і місті Новоукраїнці.

Згадані в статті учні Бі- 
лявський і Гресь добре за
кінчили школу, пішли на
вчатися далі.

_На серпневій конферен
ції вчителів і нараді керів
ників шкіл розглянуто пи
тання протиалкогольної і 
протинінотинової пропа
ганди в школах. Ведеться 
робота по створенню для 
учнів 8—10 класів шніл 
міста клубу «Підлягає ви
коріненню».

Значно активізувала 
свою роботу комісія в 
справах неповнолітніх при 
райвиконкомі».

•т

«ФОТО-
ЗВИНУВАЧЕННЯ»

Після публікації критич
ного фото під цією рубри
кою у випуску «Дозорець» 
(«Молодий комунар» за 31 
жовтня ц. р.) редакція 
отримала відповідь началь- 
пика Кіровоградського СУ 
№ 528 тресту «Запоріж- 
сантехмонтаж» Л. М. ІвїЦ 
носа. «Вказані с матеріалі 
недоліки дійсно мали міс
це, — повідомляє" Л. М. 
Іванов. — Першого листо
пада всі повітропроводи, 
що залишилися в Канатово 
після монтажу газонапов
нювальної станції, переве
зено на територію управ
ління».
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ЗУСТРІЧАЄ

У плавальному басейні 
«Дельфін» м. Олександрії 
відбулося спортивно-ху
дожнє свято на воді під 
девізом: «Спорт — краса 
і сила».

СВОЮ майстерність де
монстрували десятки 

плазціз — від юних почат
ківців до майстрів спорту 
СРСР.

Почалося свято масо
вим запливом хлопчиків і 
дівчаток з різнобарвними 
кулями. А потім — еста
фета з участю найсильні- 
ших спортсменів місцевої 
дитячо-юнацької спортив; 
ної школи. Змагалися на 
гумових човнах і юні ту
ристи, які до того ж іце й 
ставили намети на «бе
резі». На якийсь час ба
сейн став для них бурхли
вою річкою.

Багато творчої вигадки і 
фантазії проявили орга
нізатори свята — автор 
сценарію директор басей
ну М. И. Олефіров, ре- 
жисер-постановник, тренер 
Г. С. Тацький, музичний 
оператор Ю. В. средощук 
та інші.

У перерві гліж виступа
ми на зоді учасники свята 
дізналися про трудові буд
ні «Дельфіна». За п’яти
річку з басейні навчено 
плавати 16 690 дітей, його 
відзідали 1,6 мільйона чо
ловік. Понад 35 тисяч 
плавців склали нормативи 
ГПО. У «Дельфіні» відкри
то додатково 80 груп плав
ців. За п'ятирічку підго
товлено 4 майстри спорту 
СРСР, 14 кандидатів у 
майстри, 35 спортсменів- 
пвршорозрядників, 890 
спортсменів масових роз
рядів, 268 інструкторів. Всі 
ці цифри значно вищі, 
ніж намічалися у п'ятиріч
ному плані.

Дружніми оплесками бу
ли зустрінуті члени збір
ної команди УРСР з син
хронного плавання. Дівча
та виконували індивідуаль
ні і парні номери, групові 
композиції. Не раз викли
кали захоплення глядачів 
майстерні вправи у вико
нанні Маші Башкирової, 
Марини Марченко, Наталі 
Цимбоненко (Київ), Ната
лі Гаркавої, Олі Заїки 
(Харків), володарок брон
зових і срібних медалей 
IX Спартакіади УРСР Олі 
Пилипчук, Ані Стазаєвоі з 
Києза, Інги Дерюгіної та 
Марини Махині із Сімфе
рополя. Підкорила гляда
чів своїм талантом чем
піонка IX Спартакіади 
УРСР Оля Пилипчук (Київ).

Свято закінчилося ма
совим запливом учасни
ків груп «Здоров’я», що 
працюють при басейні 
«Дельфін».

В. КОЛЕСНИКО8.
м. Олександрія.

рах, у яких взяло участь, 
понад 160 тисяч чоловік. 
11а обласних фіналах
стартувало 1400 фізкуль
турників, 200 результатів 
тут було показано на рів-

КОР.: Які магістральні 
напрями вибрала облрада 
«Колоса» в своїй діяль
ності?

В. КОЛОДИЦЬКИИ, за
ступник голови облради: 
З метою підвищення ма
совості наші активісти на 
місцях влаштовували чис
ленні турніри на при.и 
пам’яті ге р о! в -зе м л як і в, 
легкоатлетичні кросові 
пробігп, присвячені 40-річ- 
чю Перемоги. Таких зма
гань в області було біль-

ресії} бліканську заочну 
спартакіаду і зайняли дру
ге призове місце.

КОР.: А якою була ви
сота майстерності?

В. КОЛОДИЦЬКИИ: 
Головний іспит фізкуль
турники складали на VIII 
сільських спортивних іг-

рьовиків відібрані здіб
них громадських тренерів, 
і цей вид можна буде роз
вивати в кожному селі.

М. ШИШКА, голова 
Олекса ндрі вської ра й радн 
«Колоса»: То добре, що 
здобувають перемоги наші 
самбісти, дзюдоїсти, стен
довики, хоч здебільшого 
вони з Кіровограда, а не 
з сіл області. Мене ж ось 
хвилює те, що багато моїх 
колег забувають про роз 
виток ігрових видів спор

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

ЩО ЗА СПРАВНОЮ
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ спортивний рік. У колективах 

фізкультури підбивають підсумки роботи на шля
ху до масовості й майстерності. Наш кореспондент 
зустрівся з фізкультурними активістами ДСТ «Ко
лос» і повів з ними розмову про здобутки і нерозв'я
зані проблеми сільських фізкультурників.

Семен КУРИЛО

ше 50. Нону .шріпшп.'.ш 
стали поєдинки з багато
борстві» 1110 під девізом 
«Всією бригадою — па 
старт!», турніри допризов
ної молоді. 1'ільки в об
ласних фіналах цих зма
гань взяло участь нопад 
050 чоловік. Найуспішніше 
на них виступали пред
ставники Долннського, Ма- 
ловисківського, Бобри- 
нецького та Новоукраш- 
ського районів.

Прагнемо, щоб макси
мальна кількість сіль
ських жителів склала 
нормативи Г11О. Однак 
подекуди проблеми не 
розв’язуються передусім 
через байдужість, пеком 
петентність, низьку ква
ліфікацію працівників рай
рад «Колоса», інсір.укторів 
по спорту. Наприклад, го
лова Кіровоградської рай 
ради 1. С. Корчсвський 
змагання за програмою 
комплексу ГПО навіть не 
включив до календарного 
плану роботи. Безпосеред
ньо в колективах дуже 
рідко виходять на егарні 
ГПО юнаки та дівчата 
Повоархангельського, Доб 
ровелпчківського, Петрів- 
ського, І Іовомнргородсько 
го районів.

К. КОЛІСНИК, завідую
ча оргвідділом об.ірАдіг. 
Ми маємо зрушення саме 
там, де лицем до справи 
повернулись господарські 
керівники, комітети ком
сомолу. Оі, наприклад, в 
колективах відділень сіль
госптехніки. Тут було вве 
депо 28 штатних посад іп 
структорів-методистів. На 
придбання спортивного ін
вентаря, будівництво та 
обладнання спортивних 
споруд витрачено попал 
50 тисяч карбованців. В 
більшості колективів плані 
товувались спартакіадні 
поєдинки. Тільки па стар 
ти обласної спартакіади 
вийшло майже 10 тисяч 
спортсменів, 4G з них вико 
пали норматив першого 
спортивного розряду, 1640 
масових розрядів. Пред
ставники облсільгосптсхиі- 
ки активно включились у

ш г.аидида і .в у майстри і 
першою спортивного роз
ряду, встановлено 5 ре
кордів облради «Колоса» 
і два рекорди області.

Однак аналіз показників 
членів збірних команд ра
йонів показує, що май 
сгернісгь сільських спорі- 
сменів, які тренуються 
безпосередньо в колекти
вах, росте надто повільно. 
Низька, наприклад, ре
зультативність легкоа гле
тів, яких на районних зма
ганнях дуже мало. В 
Оііуфріївсько.м}, Петрів- 
ському, Устшпвському ра
йонах, наприклад, всього 
по ЗО—10. Виправдовую
ться, що ніде тут трену
ватись. А гайворонськшї 
тренер Михайло Са.мбор- 
ський і па простих базах 
привід своїх влховапців 
до неабиякого сходжен
ня — Сергій Коїцк та Га
лина Котова стали призе 
рамп всесоюзних змагань 
Це приклад того, як доб 
росовісно, з повною відда
чею сил і знань треба ста
витись до своїх обов'язків 
Саме завдяки копіткій ро
боті таких тренерів під 
час фіналів республікан
ських і всесоюзних сіль
ських ігор представники 
нашої області завоювали 
8 золотих, 18 срібних та 
брон ювпх медалей.

КОР.: Як, на вашу дум
ку, вийти на вищий рубіж, 
з чого починати розв’я
зання проблем у підготов
ці спортсменів вищого 
класу?

В. КОЛОДИЦЬКИИ; Зі 
вступом в експлуатацію 
республіканської навчаль
но-тренувальної бази в Кі 
ровограді поліпшили умо
ви для вихованців Д1ОСШ 
«Колоса». Юним спорт
сменам віддано зразкові 
спортивні зали. 11а місцях 
же поки що зрушень ма
ло. В ІІовоархангельську, 
скажімо, варто б відкрити 
іпколу-іпторнат для всслу- 
вальнпків. А ось для роз
витку гирьового спорту 
великих матеріальних ви
трат не треба. Потрібно 
лише з числа кращих ги

ту. Ь нашому районі в 
сільських спортивних іграх, 
наприклад, взяло участь 
19 волейбольних, 6 ганд 
больнп.х команд. Вони зде
більшого грен}валися в 
спортзалах. А на відкри
тому повітрі підвищувати 
свою майстерність їм н« 
було змоги — просто-на
просто відсутні мандатні 
ки. Так і в інших рано 
пах — ми ведемо розмова 
про будівництво стрілець 
кнх тирів, плавальних ба 
сеймів, на що треба віітра 
типі десятки гнеяч карбо 
ванців, а про те, що біля 
будинку культури, на 
польовим} стані трак 
торної бригади, в тва 
ршніицько.м} містечку не
має звичайного волей
больного майданчика, чо
гось змовчуємо.

К. МАНДРИК, чемніш. 
України зі стендово, 
стрільби: Мені, звичайно 
пощастило цього року — 
успішно виступав на рес
публіканських і всесоюз 
них змаганнях, брав участь 
у міжнародних. Та чи мо 
же буї и впевненість пере 
могти іменитих спортсме
нів країни, Європи, коли 
па нашій кіровоградській 
базі зброя така, як в по 
чатківців провідних спор 
тивнпх клубів. 1 не роз 
шпрюеться спортбаза, но 
радіофікована навіть по 
дача мішеней. Час створю
вати і спецклас.

М. 1Ш.УК, інструктор по 
спорту колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського ра
йону: Я бачу шлях до 
розв'язання завдань у на
прямі підвищення масо
вості, зростання майстер
ності в новоутворених 
культурно - спортивних 
комплексах. Поки що у 
багатьох селах культармій 
ці і фізкультурні праців 
нпкн не мають чіткого кон
такту. Ми ж у себе вже 
дещо налагодили його. 
Проводимо вечір відпочин
ку молоді. Тут і танці, і 
конкурси на краще вико
нання пісні, і показові ви
ступи гирьовиків, веселі 
старти. Звідси й початок 
активізації всієї спортив
но-масової роботи.

В. КОЛОДИЦЬКИИ: 
Зростання майстерності 
наших спортсменів оче 
видне. Однак у комплекс
ному заліку збірні мають 
досить посередній резуль
тат. Успіх ми бачимо в тіс
ному контакті всіх ланок 
фізкультурного акт пву.

Головною турботою було встановити черговий «ре
корд» для відомої «Книги рекордів Гіннєса». Адже 
саме з такою метою і виготовлено у Віллінгені (ФРН) 
«найдовші у світі» 30-метрові лижі.

Фото ДПА — ТАРС.

ТУРІІ.ІРНЕ

Ms
Норматив майстра спор

ту СРСР виконав учень 
Кіровоградського машино 
будівного технікуму Ігор 
Синько, виступаючи в Кри 
му на чемпіонаті рсспублі 
ки з велокросу. На 20-ніло 
метровій дистанції серед 
юніорів він тут не мав собі 
рівних. А в естафетній гон 
ці студент Кіровоградсько
го педінституту Сергій Віт- 
ряченко фінішував третім 
завершивши 15-кілометро- 
ву дистанцію, яку долали 
його товариші по збірній 
команді області Борис То
мах, Андрій Лисогор, Ігор 
Синько. В комплексному 
заліку кіровоградські ве
логонщики були також тре
тіми.

(Продовжзння. Початок у № 144).

— Ну, що ж, допоможу, — сказав він, і перейшов 
на «ти». — Є у нас хлопці, з котрими, якщо тре- 
оа, на смерть в одному окопі стояти буду. Надійні. 
А є... Тільки зрозумій мене правильно. Нічого кон- 
кретного стверджувати не можу. Фактів на колійну, 
а серцем чую: не той, за кого себе видає...

II.
Таксі їхало з Бєлгорода. Раптом подій припинив 

жваву розмову, замовк, насторожився. «Не вірить-,— 
майнуло в голові Олександра Олексійовича. Довга роз
мова на стоянці, яка продовжилася в ресторані, щирі 
обіцянки, мабуть, не дали бажаних наспіл,ні... І р.ба 
підбирати інші «нлючі» до нього.

— Чим далі, брате, тим тяжче, — сказав пасажир.— 
Приятелі строк відбувають. Тяжко без них. Але живу. 
В останній час непогано вигоріло. Багато взяв. По
ловина добра з Харкові, а надійному місці схована. 
Приїдемо, покажу. Сподобається — перевеземо в Бєл
город, здамо по східній ціні, а не вдасться — допо- 
поможеш переправити о Ростов. Бачу, згоден.

Мовчить новий знайомий. А капітан дістає з їмо- 
дана нову сорочку. Тримає її так, щоб видно иу.то 
ярлик.

— Переодягнутися треба, в місті у такому ьигллді 
не потрібно з'являтися, —Виліз із свого пальта, скинув 
«ковбойку» і намірився викинути у вікно, водій ска
зав:

— Зачекай, навіщо ж дсиру пропадати?
«Ось який ти барахольщик», — поміркував опер- 

уповноважений і промовмо:
— Можливо, зупинимось, горло промочимо? У мене 

Є дві пляшки.
— Зараз неможливо.

«Перший варіант не спрацював,—подумав капітан,— 
використаємо другий», ьін раніше домовився з опера
тивною групою, що по дорозі вип'є з таксистом, аоо 
зробить так, щоб той перевищив швидкість, За Будь- 
яке з цих порушень їх затримають.

На в'їзді в Харків край дороги інспектор дорожньо- 
патрульної служби з мотоциклом. Шофер, глянувши 
на клієнта, подумав, як він буде себе тримати при 
зустрічі з міліцією. В очах у нього він поба ив хви
лювання, губи затремтіли.

— Гони, проскочемо!
Не витримали нерси у хлопця, попався на »удочку, 

піддав газу і, обігнавши грузовик, проскочив мимо 
синьо-жовтого мотоцикла. Пасажир задоволено 
зітхнув: «Попався!». У інспектора є привід тепер за
тримати автомобіль. Ось він вже доганяє.

— Здається, влипли, — сказав Олександр. — 
Запам’ятай: я тебе не знаю, ти — мене...

І ось обоє «незнайомих» в міліції. Пгрезірені доку
менти, перед пасажиром вибачаються і відпускають», 
а водія просять затриматись.

— Чому нема дозволу диспетчера на виїзд ;; інше 
МІСТО?

— Я забув взяти.
— В такому разі ми запросимо Бєлгород. Маши і 

поки що залишиться в раивідділенні.
Тільки тансист вийшов на вулицю, йому назустріч 

кинувся Олександр.
— Ну що, порядок?
— Діло — швах. — кинув водій. «Тачку» забра

ли. Додому будуть дзвонити. Доведеться заночувати 
тут.

Після доброї випивки у вокзальному ресторані ка
пітан пропонував «потерпілому» переночувати в на
дійній квартирі. Той відмовився, зіслався на те. що 
завжди зупиняється у брата. Коли Олександр Олексі
йович, помітно хитаючись, вийшов із ресторану, водій 
ще довго стежив за ним. Але, переконавшись в тому, 
що у пасажира немає іншої думки, як скоріше добра
тися до ліжка, він різко повернув назад. Йому і в го
лову не прийшло, що тільки він звернув у провулок, 
напітан відразу почав за ним стежити.

III.
І знову летить таксі. Тільки тепер на Бєлгород. 8 

Олександра невеликий чемоданчик із зразками 
«вкраденої» тканини. Тут є шерсть, селюр, шифон, 
батист... Шофера ніби підмінили. Жартує, хвалькувато 
обіцяє познайомити «свого» хлопця з «справжніми 
друзями», яні причаїлись в таких місцях, що ніколи їх 
не знайдуть,

Тепер капітан дійсно переконався, що Пашка Тара
сов, так звали водія, слів на вітер не иидас. В місті 
проїхали декілька вулиць, таксі завернуло до будин
ку держстраху.
— Куди ти привіз? — Здивувався Олександр. Водій 
розсміявся.

— Не бійся, тут мій дядько працює на хорошій по
саді. Здамо йому речі, він передасть знайомому засма
гу і. не хвилюйся, — башлі в кишені.

Пашкин родич уважно оглянув товар і поки що за
пропонував завдаток. Зіславшись, що зараз нема біль
ше грошей. Домовились зустрітися пізніше Сідаючи в 
автомашину. Олександр коротко кинув:

— Ніколи чекати, гроші терміново потрібні. Вези 
до тих, хто зразу усе заплатить. — І знову жадібний 
погляд в очах Тарасова. — Віддячу, я не скупий.

Той повіз І знову капітан тільки із своїми думка
ми. Як йому потрібна порада друзів, але зустрітись з 
ними не міг. за ним, він упевнений слідкують друж
ки Тарасова. Ось ЇХ, виявляється скільки. Велика пти
ця цей Тарасов, і брат, який мешкає на Холодній го
рі, взятий на облік. І дядько яким причаївся під да
хом держстраху, а також завмаг, перекупщик з база
ру... Ніби й немало він взнав, але головний ланцюг, 
який би привів у лігво, досі схопити не вдалося

IV
Щоб там не було, а зупиняіисл зараз не можна, ви

рішив працівник міліції. Може янраз в цю хвилину 
злочинці задумали нову неприємність Не виключена 
і така випадковість, що сюди заверне хтось із ростов
ських «гастролерів», і тоді вони зможуть розповісти 
місцевим, хто сіп такий. ді з ним церемонитись не 
будуть.

І знову він запам’ліаз Пашкин хижий погляд. 
Людина частіше розкривається в дрібницях Випадок 
з сорочкою, перепродаж товару... Скупість таксиста 
треба ще раз використати І він почзг таку розмову 
з Тарасовим:

— Хлопець ти, я бачу, топковий, на тебе можна на
діятись. Я задумав дещо. Ясно, що і тобі дістанеться 
чимало. Але там без дула не обійтися. Допоможи 
дістати — Пашна сп’явся поглядом в його обличчя 
Олександру здалося, що до краху зосталися лічені 
хвилини. Відчув, як спітніли долоні. Але Тарасов ніби 
нічого не помітив.

— Добре є у мене нориш. Михайлом звати. Позна
йомлю тебе з ним. Тільки умови такі,, платити напе
ред треба.

— А не видасть?
— Ти що. жартуєш?
Денілька разів зустріч з Михайлом зривалась. Ось 

нібито він повинен бути, з’явитися з пістолетом а: е 
в умовне місце не приходив, Пашна вів себе якась 
дивно. І, нарешті, після чергової пиятики в ресторані 
зізнався:

{Продовження на 4-м crop.J.
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— Не вірив я тобі раніше. Ще коли платив мені за 
проїзд до Харкова. Дуже ретельно лічив гроші, пла
тив колійна в нспійну, як зарплату видавав. У нашо
го брата інший розмах, не біля верстата ж заробив. 
Не певний я був, та й інші теж. Але тепер бачу, з ним 
справу маю. Гроші з тобою?

— В кишені.
І ось еони їдуть незнайомою дорогою. За кермом 

незнайомий водій. Це загадково. Треба запам’ятати 
обличчя. Біля невеликого села зупинились. Олександр 
розплатився за проїзд. Пішли городами.

— Стій тут, — наназав Тарасов і зник у високих за
ростях. Від хвилювання у висках капітана стукало: у 
відділі ніхто не знає нуди він поїхав, все вийшло не
передбачено, що не встиг і своїх попередити. А якщо 
пастка?

Раптом, мов з-під землі, з’явилась жінна, нивном 
голови дала знати, щоб прямував за неЮ. Із-за вксоної 
стіни кукурудзи було сидно невелику хату. Вікон
ниці зачинені. На вулиці за парканом чулася люд
ська розмова, сміх, а тут — тиша. Він переступив по
ріг і зупинився. В темній кімнаті вгадав фігуру Та
расова.

— Сідай, — глухо сказав він, — та не сюди, а ближ
че до столу. — А сам став напроти, на сторожі.

«До вікна далеко», — промайнуло в думках бПер- 
уповноваженого. І позаду відчув когось третього.

Чиїсь важкі кроки почулися за спиною. _Стиснув 
зуби і напружив усе тіло. Олександр Олексійович по
вернувся до незнайомого. В обличчя вдарив самогон
ний перегар і запах тютюну.

— Ну що, кориш. — і зустрілися. Знайомитись не 
треба. Я ж тебе знаю. А ти мене не впізнає? — Коре
настий, з широким обличчям, здоровило нкхилився 
над капітаном. Той спокійно зустрів колючий погляд. 
І тут мов хтось підмінив господаря хати.

— Так я ж тебе як облупленого знаю, — гесело ре
готав здоровань. — Паха стільни про тебе розповідав. 
Із Ростова, значить, до нас прибув?

Олександр відчув, як сорочка прилипла до тіла. Він 
вже думав, що кінець. Значить ще одна чергова пе
ревірна. І, мабуть, не остання.

— Відкривай, жінко, вікна та подаєай на стіл. Як 
слід пригощай дорогого гостя, — привітно сказав 
Михайло. На столі з’явився бутиль самогону, відчув
ся запах смаженого м'яса, картоплі,

— Пригощайтесь, — запросила до стелу жінка, а 
господар хвалився: — І свинини, і баранини в нас 
скільки бажаєте. Он які скрізь колгоспи багаті. Треба 
тільки вміти знайти підхід.

Його жінка, стиснувши губи, пссела бесіду:
_  Ось так і живемо, бога не гнівимо, людей час

туємо. . . ~
— Ось яка в мене дружина! — Радісне підтримав н 

Михайло. — На вигляд мухи не зебидить, а гака, як 
сатана, чорта обведе довкола пальця, під сеою дудку 
примусить танцгсеати.

Він пив багато, але не п'яніє і знову тягнувся сьсєю 
чаркою до гостя. Та раптом став серйозним.

— Значить, дуло потрібне? Ось, дивись, — і поклав 
на стіл важну ракетницю, єхидно усміхнувся. — хоро
ша річ.

Олександр зневажливо повів плечима.
— Йугач, не годиться.
— Гаразд, нахмурився той, — дістану тобі справж

ній вогнестрільний. Але достатньо у тебе червокців?
— Навіть на цілий нулемет вистачить, — швидко 

відповів капітан і відразу зрозумів, що допустиз по
милку. В кімнаті стало тихо.

— Тоді йдемо в ліс, там схована моя гармата. — 
запросив зовсім іншим голосом здоровило. Олександр 
помітив, що він моргнув Тарасову і сназав жінці:

— Ти. Маріє, іще за самогоном з’їздила б. — Та на 
якусь хвилину затрималася, схвильовано глянула на 
гостя, і тоді Оленсандр Олексійович все зрозумів. Вби
ти його вирішили. І навіщо він сказав, що в нього 
грошей багато? Ось і жінку відправляє з очей. ! ра
кетниця вже не лежить на столі. Тарасов цим часом 
наполегливо його підштовхує до дверей, ховаючи 
щось за спиною... «І ніхто не буде знати, що я був 
тут, — майнуло в голові, — кінці е воду і все».

У нашо- 
іля верстата ж заробив.

В село Гаївку Кіровоград
ського району мене привела 
скарга на погану роботу 
клубу. Мова йшла про те, 
що молоді п'є дозволяють 
влаштовувати танці: «Шу
руй у місто», — так гово
рять завідуюча Гаївським 
будинком культури Г. П. 
Примак і її чоловік. Йшло
ся в листі молоді й про те, 
що, посилаючись па якийсь 
закон, керівництво клубу 
вимагає, щоб кожен — 
чивав там, де проживає.

Чесно кажучи, спочатку 
мене здивувала остання 
фраза. Як це відпочивати за 
місцем проживання? І тіль
ки приїхавши в Гаївку, все 
зрозуміла. Виявляється, що 
більша частина молодих лю
дей, які підписувалися під 
листом, проживає в облас
ному центрі. Тут вони пра
цюють, навчаються, в Гаїв
ку приїжджають па суботу 
і неділю. В суботу в гаїв- 
ському клубі демонструю
ться фільми, тих же, хто 
приїжджає на вихідні, це 
не влаштовує, їм хотілось 
би потанцювати. Та й мо
лодь. що живе в Гаївці, — 
а її тут не так багато, — 
теж більше приваблюють 
танці. Так пояснила мені 
О. Каніщева, жителька Га
ївки, одна з тих, хто підпи
сався від листом до редак
ції. Після демонстрування 
фільму можна, звичайно, й 
потанцювати, але ж це піз
но — тільки почнуться тан
ці. вже й клуб зачиняють!

В1ДП0-

«1 взагалі ніхто в пас мо
лоддю не цікавиться. Ніко
му до неї немає діла», —- 
підтримала Олену Капіщеву 
її мама.

Звинувачення серйозне. 
Піклування про молодь не 
повинно обмежуватися ли
ше тим, що в селі збу
довано хороший, просто
рий будинок культури. 
Хотілось би, щоб і робо
та в ньому велась на на
лежному рівні. Мені, здає
ться, в Гаївці ніхто не по
цікавився, в чому ж суть 
конфлікту між завідуючою 
клубом і молоддю, яка, не 
знайшовши підтримки, ви
рішила написати в газету. 
Справді, що порадити О. Ка- 
ніщевій, яка, повертаючись 
з роботи, «не знає, куди се
бе діти?». Читати хороші 
книжки, спробувати свої си
ли в самодіяльності? В Ґа- 
ївському будинку культури 
працюють гуртки. Вокально- 
інструментальний, драма
тичний, агітбригада. Однак 
робота в них «поставлена на 
низькому рівні», як сказали 
мені в районному відділі 
культури. В той же час 
про Г. П. Прп.мак і тут, і у 
виконкомі сільської ' Ради 
говорять,, як про чесного і 
хорошого* працівника. Ро
зібравшись у ситуації, я 
зрозуміла, що, підтримуючи 
молодь, розділяючи її ви
моги і претензії, валити все 
на керівництво клубу не

справедливо. Звичайно, 
хто не може

людині відпочивати, де во- 
іщ захоче. Хоч і на Чорно
морському узбережжі, не те 
що в Гаївці! Немає такого 
закону. Втім, ніхто й не за
бороняє молоді проводити 
свої вихідні в Гаївці. При
чина конфлікту, як вже мо
вилось, в демонструванні 
кінофільмів щосуботи. Не
вже не можна знайти вихід 
із ситуації? Ну, влаштуйте 
кіносеанси в неділю, а в су
боту танці. Ллє, як поясни
ла касир і білетер Н. 'Г. 
Рясна, якщо фільм демон
струватиметься в неділю, ні
якого- плану не виконають. 
Адже в суботу і ті, хто 
приїжджає, хочуть-не-хо- 
чуть, а дивляться. Ось це 
«хочуть-не-хочуть» мене і 
вразило. Нормально поди
витися фільм в суботу 
завжди доводиться й

в а ■

П. Примак на ім’я голо- 
виконкому сільської Ра
ді. П. Тесленка. Молодь 
просто хоче танцювати. 

«Дайте нам естраду, 
магнітофон ми іі дома 
танцюємо! Цілий тиждень 
працюємо. Хіба ми не має
мо права повеселитися?»-^ 
вимагає вона, коли в клубі 
включають магнітофон.

Піхто не заперечує прав 
молоді танцювати під су
провід ВІЛ. Ллє його ж тре
ба мати. А вирішити це пи
тання може й сама молоді, . 
не на словах, а на ділі по;^£ 
дбавши про організацій^^ 
свого дозвілля.

І врешті-решт, дозвілля-^- 
це не тільки танці, хай і під 
естрадну музику. Ми вирі
шили випести на сторінку 
газети гаївську історію то-

г. 
ви 
ди 
не

від 
ио-

I

«скількихоче». Ображена 
дёмонструванпя

«хто 
лодь . . 
му зриває...

Все ж, гадаємо, розв’яза
ти конфліктну ситуацію 
можна. Потрібно лише од
не — бажання це зробити і 
працівників будинку культу
ри, і молоді.

І ще. Конфлікт у Каїр
ському будинку культури 
має й таку деталь. Про це 

ні- нічого не говорилось в лне- 
заборонитв ті, але свідчить доповідна

філь-

му, що даним 
випадок не пб- 
одинокий. В 
більшості скарг 
молоді на по
гану роботу 
сільських клу
бів і будинків 
культури об
ласті йдеться 
про відсутність 
дискотек, забо

рону танцювати 
заманеться». Мо

лодь переконана, що влаш
тувати їй цікаве життя по
винен обов'язково хтось ін-^. 
ший. На жаль, влаштуватіЛЬ 
можна лише танці по субо-"4^ 
тах. Змістовне життя зале
жить від пас самих, від на
шої ініціативи, завзяття.

□ ХТОСЬ Ш-^. 
їлаштуваті-Яв

В. ЛЕЕОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кіровоградський район.

зі-

І смисл життя
Анетолій Михайлович 

Кривохижа. Ім’я це чули в 
Англії, на Кубі, в Болгарії, 
Італії, Канаді, США, Маль
ті, Афганістані. Ім’я це доб
ре знають у нашій країні, а 
якщо говорити про Україну 
і Кіровоградщину, то тут 
Анатолія Михайловича не 
тільки знають, а й люблять, 
захоплюються його талан
том, педагогічними здіб
ностями, результатами пра
ці — виступами очолювано
го ним заслуженого ан
самблю народного танцю 
УРСР «Ятрань» кіровоград
ського заводу «Гідросила».

Нашому шановному на
ставнику і пораднику щой-

но виповнилося шістдесят. 
Багато років його життя 
віддано уважному вивчен
ню народних танцювальних 
традицій і наступному 
ленню їх у сценічних 
грамах ансамблю, 
далі були гастролі 
публіці, по країні, 
доном, призи,

вті- 
про- 

а вже 
рес- 
кор-

Ну, 
по 
за 
дипломи, 

премії, честь виступати на 
представницьких міжнарод
них форумах таких, ЯК

Олімпіада-80 і XII Всесвіт
ній фестиваль молоді 
студентів у Москві.

З 1981 року наш колек
тив є супутником Держав
ного ансамблю танцю СРСР 
під керівництвом І. Мойсее
ва. Анатолію Михайловичу 
присвоєно звання народно
го артиста УРСР, за ваго
мий ужинок на мистецькій 
ниві він мас урядові наго
роди.

те

У ювілейні для Анбтолірх-------- і ми хочем£
здоров’я... 

додають

Михайловича дні 
побажати йому
Далі звичайно
«щастя, успіхів». А ми ска
жемо — здоров’я і твор
чості, бо в ній для нашого 
керівника і щастя, і успіх, і 
смисл життя.

В. ПОХИЛЕНКО,
Т. ПІНТЕШИНАГ 

члени художньої РОДИ 
ансамблю «Ятракь».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

(Далі буде!

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА КУРСИ:

Учасники народної агітбригади Новгороднівсьного районного культурно-спор
тивного комплексу; Надія БАРХОТА, Ірина КРИВОШЕЯ, Надія ШУРІКОВА і Галина 
ЛИБАЧ- ФОТО с фЕНЕНИА.

емт Новгородке.

^ТЯрїїсТ Тих, у кого відпустка 
в грудні.

Кіровоградське бюро на турпоїзді за маршрутом
подорожей та екскурсій Львів — Брест — Київ—з 23 по 

27 грудня;
ЗАПРОШУЄ: до Виборга (з відвідуванням

до Адлера (готель «Весна»)— Ленінграда) — з 8 по 16 грудня.
з 18 по 31 грудня; Звертатися на адресу: м. Ні-

од Єсентуків — з 12 грудня ровоград, вул, Фрунзе, 8. Тел.
по 4 січня; 7-31-51.

БЮРО ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ 
ФІРМИ «РАЙДУГА»

крою та шиття,
в'язання,
машинного вишивання,
гри на фортепіано у замовника вдома 

або в приміщенні фірми;
провадить репетиторство з фізики і ма

тематики.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград, 

вул. Гагаріна, 7. Телефон 2-47-4І.

Редакції газети «Моло
дий комунар» терміново 
па постійну роботу по
трібна друкарка, яка во
лодіє українською 
БОЮ.

Видавництву «Кіро
воградська правда» 

ПОТРІБНІ 
НА ПОСТІЙНУ 

РОБОТУ
друкарі, палітурники, 

робітники будівельних 
спеціальностей.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, вул Глін
ки, 2. Тел. 3-02-76.

«Молодой коммунар» ■ 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БН 02772.
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