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ПІДТРИМУЄМО ПРАЦЕЮ
Трудящі Кіровоградщини одностайно схвалюють 

Заяву Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова по радянському телебаченню і заходи ЦК 
КПРС і Радянського уряду, що спрямовані на зміц
нення миру і безпеки народів на всій планеті.

На підприємствах, у господарствах та організаці
ях області проходять мітинги, на яких їх учасники 
рішуче заявляють: «Ні — ядерній війні!», «Хай буде 
мир на землі’».

До редакції надходять повідомлення про тс, як 
учасники мітингів гнівно засуджуючи агресивну мілі
таристську політику американської адміністрації, вно
сять свій посильний внесок у справу зміцнення миру.

Так, вчора до початку 
робочого дня на тракторній 
бригаді відділку N° 1 кол- 

імені Леніна Вільшан- 
ського району відбувся мі
тинг- Виступили секретар 
комітету комсомолу госпо
дарства Ольга Кравець, ме
ханізатори Олег Бойченко, 
Віктор Фащевськнй.

Молодь заявила, що пра
цюватиме іще краще і взя
лася того ж дня закінчити 
силосування кукурудзи.

* * -к
Мітинги відбулися і в ба

гатьох цехах та відділках ви
робничого об'єднання по сі
валках «Червона зірка». 
Конкретним внеском у зміц
нення миру, як заявив у 
своєму виступі свердлуваль
них МСЦ № 18, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни В. К. 
Хоменко, стане і те, що 
бригада термістів цеху, 
яку очолює О. Н. /Аихайлюк, 
підтримала ініціативу стар
шого майстра дільниці О. М. 

Білоуса — дати план двох 
років XII п'ятирічки до 70- 
річчя Великого Жовтня. За
раз колектив трудиться в 
рахунок січня 1987 року, ви
конуючи змінні завдання 
на і 20—130 процентів. Сам 
В. К. Хоменко справився із 
завданням минулого місяця 
на 157 процентів, приклад 
досвідченого свердлуваль
ника наслідує молодь цеху і 
підприємства.

* * *

Того дня люди збирались 
нароботу трохи раніше зви
чайного. То тут, то там на 
просторому подвір'ї Гайво-Ч 
ронського тепловозоремонт
ного заводу гуртуються ро
бітники. Вони обмінюються 
думками, жваво обговорю
ють Заяву Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша М. С- Горбачова по 
радянському телебаченню.

Перед початком зміни тут 
відбувся мітинг. Його від

крив секретар партійної ор
ганізації заводу В. С. Кавка. 
Слово бере заступник се
кретаря комітету комсомолу 
заводу слюсар паливної апа
ратури Василь Завадський. 
Його знають усі як сумлін
ного працівника, кмітливого 
раціоналізатора. Нещодавно, 
наприклад, він модифікував 
диск фередо для широкої 
колії. Рацпропозицію впро
вадженому виробництво.

— Сміливий крок у зов
нішній політиці зробили ке
рівники партії і уряду аби 
зберегти нашу країну, та й 
увесь світ від трагедії, на 
яку штовхає міжнародний 
імперіалізм і в першу чергу 
адміністрація Сполучених 
Штатів Америки, — сказав 
Василь. — Закликаю весь 
колектив заводу підтримати 
миролюбиву політику партії 
самовідданою працею.

І Віктор Гаврильченко, 
слюсар по ремонту екіпаж
ної частини- і слюсар - дизе
ліст Олексій Оржеховський 
говорили на мітингу про те, 
що не можна шкодувати сил 
аби тільки не було війни.

Один за одним виступа
ють інші робітники. Вони 
закликають підвищувати 
продуктивність праці, поліп
шувати якість ремонтних ро
біт — ділом відповісти на 
турботу партії про радянсь
ких людей, про збереження 
миру в усьому світі.

Не минуло ще й року, як Світлана Колісннчепко 
прийшла працювати на кіровоградський завод «Чер
воний дзеркальник». Та вже з перших днів комсо
молка зарекомендувала себе як сумлінна працівниця. 
Свої змінні завдання вона виконує на 120—130 про
центів при бездоганній якості.

Фото В. ГРИБА.

СТАЛЬ НОВОЇ ПРОБИ
Кривий Ріг, 22 серпня. 

(Кор. РАТАУ М. Неклюдов). 
Двохсотмільйонна з по
чатку виробництва тонна 
прокату видана сьогодні 
на металургійному комбі
наті «Криворіжсталь» іме
ні В. І. Леніна. Прокат 

одержано з арматурної 
сталі нової марки, в якій 
підвищена міцність поєд
нується з стійкістю до 
низьких і високих темпе
ратур, агресивних середо
вищ.

КОРМИ — ТУРБОТА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

Поле нуртує
завзяттям
Нинішнього року кормо- 

заготівельникам господарств 
району згідно з планом на
лежить закласти в кормові 
споруди 51539 тонн добро
якісної силосної маси. Нині, 
коли на полях колгоспів і 
радгоспів повним ходом іде 
збирання кукурудзи на 
силос, в бетонні траншеї вже 
затрамбовано більше 30 
процентів до плану цього 
поживного корму. Належ
ний темп робіт забезпечує 
по-діловому налагоджене 
соціалістичне змагання кор- 
мозаготіпельників, їх вироб
ничо - технічне та побутове 
забезпечення. А звідси — 
вагома віддача праці. Ска
жімо, кормодобувні загони 
колгоспів «Комінтерн», іме
ні XXI з'їзду КПРС та імені 
40-річчя Жовтня з планами 
заготівлі силосної маси вже 
справилися наполовину. Ста
ранно трудяться кормозаго- 
тівсльники колгоспу імені 
Суворова. Тут поставили 2а 
мету завершити силосні 
жнива за десять днів, за
клавши в кормові споруди 
5260 тонн маси до плану. За
раз заготовили її більше 
2500 тонн.

(Наш нор.|і

Бобринецький район.

«Буду маленьким директором!»
«Що б тн зробив, якби був директором?..» Практика доводить — свої ре

альні можливості й здібності знає далеко не кожен. Непросто, виявляється, 
об’єктивно оцінити себе як організатора, виконавця, керівника... А робити 
йе треба.

Якої думки про це молодь — робітники, інженерно-технічні працівники, 
службовці на сучасному високорозвиненому підприємстві? Розмову на кіро
воградському заводі «Гідросила» з цього приводу наш кореспондент повів з 
токарем дільниці по випуску сервоциліндра Ю. Бугайовим, наладчиком діль
ниці по випуску корпусу насоса О. Биканоиим, майстром дільниці доробки 
0. Харченком та інженером-техпологом технологічного бюро механоскладаль
ного цеху № 4 В. Фсдорчснком.

КОР-: Отже, якби випала така наго
да — стати чи'й бути директором, ва
ші ДІЇ?

Ю. БУГАЙОВ: «Маленьким директо
ром» має бути кожен, у першу чергу, 
по відношенню до себе, а згодом і до 
сусідів...

Спробую на прикладі своєї бригади 
дсА^ти, то це річ серйозна й потрібна, 

можна підшукати вже спокійні-
• ших’елів, а тоді, наприкінці минулого 

  початку цього року, були ми в по-
• мітпо.му загоні. Загалом проблеми не 

виходили за межі нашого колективу. 
Окремі випадки порушень трудової

; дисципліни, та ,й халатне ставлення кіль
кох членів бригади до своїх обов'язків, 

\ збої- в роботі’ ні «дрібнички», зре- 
' штою, привела до того, що назрівав 

конфлікт. Зі своєю робітничою совістю. 
Як? У нас? Невже? І так далі... Але ні 
напружена, роботі на початку року, ні 

! пу,сконалагЬ.іжувадЕйі роботи, що про
водилися csr.iv в цс-іі час, зрозуміло, ні
як не могли приховати того очевидного 
факту, шо рівень самодисципліни знач
но впав. Були скликані збори. Хоч і 
вважалося, то вони — лиш бригадні, але 
запросили керівництво всього цеху.
^Непросто було, ЯК ВИЯВИЛОСЯ, кри

тично. об'єктивно розібратися. Однак, 
таА7?змпня нам допомогла. Ми уважно 
ниЖхали претензії на свою адресу (ні- 

; |}'г1 було крити вже факти недисциплі

нованості), довелося погодитися н про
тилежній стороні з аргументами про 
аритмію роботи ремонтних служб. То
му й вирішили: ще більше підвищити 
вимоги до своєї роботи, а хронічних по
рушників за клопотанням ради бригади 
виключити з її складу. Звичайно, ми 
програли в боротьбі за людину, але в 
боротьбі за лад всередині колективу 
було зроблено рішучий крок уперед.

КОР.: А як же- з повноваженнями 
«маленького директора», якому під си
лу вирішувати багато питань і в себе на 
місці — у бригаді, в цеху?..

10. БУГАЙОВ: Ми реалісти і розуміє
мо, що є- межа, тим повноваженням. Я, 
скажімо, як би не хотів сам особисто 
розв’язати проблему неякісного литва, 
що надходить до нас, не можу. Тут од
ними репліками чи звертаннями до май
стрів та вищих начальників ділу не за
радиш. Так само з обладнанням. Сто
ять у нас «розумні» верстати, але ж і 
вони ламаються. А план не передбачає 
такого сумного фактора, як простій.

О. БИКА НОВ: Буквально злить ота 
наша розхлябаність, заорганізованість. 
Дрібниці, які нам і нерви псують, і ро
боту. Якщо користуватися тією ж лекси
кою, — директорувати у своїх душах 
хочуть не всі. Бо, бачу, що й не вмі
ють. Ог, хоча 6 простої. Чого стоїмо? 
Механіки, енергетики спокійно: «Пицйі 
свою заявку он в зошит». Думаете, цьо

го досить? Я вже чотири роки працюю 
тут, е, звичайно, прогрес, але папір як 
тоді заступав подеколи діло, так і нині. 
Перегоріла на пульті імпортного вер
стата лампочка. Не трагедія, можна по
міняти на вітчизняну, але для цього 
треба міняти схему. Накреслили, як її 
там треба міняти і... забули.

Навіть якщо я проявлю свої органі
заторські риси працівника, не матиму 
остаточної впевненості, що ефекту до
сягну: дуже ще багато проміжних ін
станцій, поки ідеї дано буде реалізува
тися.

В. ФЕДОРЧЕНКО: Моя думка така: 
чим вище рівень власних повноважень 
тим ширше поле діяльності для кожно
го конкретного виконавця. Тому стави
ти питання так однозначно — гори мо
же будь-хто рушити, вважаю, нереаль
но. На сьогодні було б практично до
сить повноцінно виконувати лиш свої 
безпосередні обов’язки, але це роблять 
не всі, па жаль. А от у себе, якщо бе
ремо за- основу згадане формулювання 
про директора. думаЮ; бути таким мо
жу.

Наладчик теж може бути директором, 
між інтим, недвсить тільки записати 
заявку — можна особисто й прослідку
вати, аби її виконання пс поклалося 
на перспективу иевпзначену. Тому в 
себе в цеху й прагну того ж — шг іміта
ції. а дії. Потрібно — налагоджую, по
грібно — дзвоню і перестріваю. Як тех
нолог слідкую за дотриманням техноло
гічних процесів. 1 все? Ні. хоч і тут не 
зводиться лише до періодичних кон
трольних перевірок. Сьогодні згадували 
тут той верстат, що мопчкп стоїть по
ряд з працюючим. Але як його пускати 
у виробництво, якщо вже в проектній 
документації помітні «чорні діри»? Зані- 
дом’о іти па брак? Як директор в душі 
мушу попередньо все підготувати. Так 
само й в інших справах — і оснащения 
замовити, і на наступний період проек

тування якихось доповнень чи удоско
налень на працюючому обладнанні, і 
заключения про простоювання облад
нання вчасно її високоякісно, зробити, 
і... Претензії до технолога будуть лиш 
тоді, якщо нін погано праіпог... Саме 
тоді, коли не є маленьким директором 
на своєму місці. У протилежному ви
падку дійсний директор муситиме зай
матися замість справді вагомих загаль
нозаводських справ... питанням відтво
рення інструменту наприклад;

КОР.: У чому бачите специфіку, саме 
вашого пеху в пепспсктиві нашої сьог 
годнішньої РОЗМОВИ?

В. ФЕДОРЧЕНКО: Цех пані, дійсно; 
можна сказати, не має аналогів на- під
приємстві — ні" повністю комсомольсь
ко-молодіжний Тут. однак, є свої »слаб
кі сторони. Одна позитивна летали, так 
це те, що рівень загальної та- професій
ної освіченості працюючих досить висо
кий.

Але бачити на перспективу — не кож
ному дано. А в мене цс л колі- прямих 
обов'язків. То чому ж по бути- реформа
тором хоча б у себе па семи лііііях'? 
Або хоча б організатором робіт, не та
кож дуже важливо — підказати її до
помогти комусь прискорити його роботу. 
А виграємо вже спільно...

А якщо уявити себе псе ж трохи мас- 
иітабнішим чнісктором, то пноіумав би 
принагідно й такс питания яч фахово 
удосконалення ріння кіпггФчаиії пра
цюючих у нас в цеху. Посилати на. 
курси — то лиш півміра. Тут потрібні 
свої, підготовлені ДЛЯ роботи саме в 
МСЦ. Л? 4 працівники Тоді буде 
ефект

О. ХАРЧЕНКО: Мені залишилося 
тільки долати, що як найменший з «ди
ректорів» безпосередньо бачу всі слабкі 
місця. Це вже немало — бачити.. що 
робити. Але ще краще . маги -помічни
ків для подолання таких вузьких мо
ментів. І серед молоді, в першу чергу. 
А це хвилює не лише її мене: па недав
ніх зборах гостпо ставили питання- пс 
лише з традиційних полемічних тем (до
звілля, побут тонні), але Гг виробничі: 
Люди- н пас небайдужі.
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А «ДУБЛЕР» І НЕ ДШВ ДІЯТИ
ДРАЗУ СКАЖУ: мова 
піде про речі, далекі 

від гостросюжетної кіноте- 
матики (пригадайте фільм 
«Дублер починає діяти»). 
Бо, як сказано вище, в на
шому сюжеті дублер діяти 
ніколи не збирався Гі не 
збирається. Більше того: в 
цій історії иін і дублером 
став лише заради того, аби 
не діяти.

В Олександрійському 
райкомі ЯКОМ України 
йас уже чекали: Гсннадій 
Недобитків, перший секре
тар, Алла Івахшок — дру
гий, Наталя Дейнега — теж 
працівник райкому. Всі во
йн мають певний стосунок 
до нашої розповіді. Най
перше через те, що їхні 
прізвища найчастіше (інко
ли по два рази в один і 
•(Ой же день) зустрічають
ся у... «Книзі обліку прочи
таних лекцій». Є така кни
га у райкомі. Веде її Алла 
Івахшок, керівник лектор
ської групи. Вони втрьох 
складають половину лек
торської групи О'лександ- 
gincbKoro РК ЛКСМ Украї- 

и.
Здогадливий читач вигук-

нув би: «Ага! Все ясно...» 
Так, справді, далі мова 
піде саме про діяльність 
комсомольських лекторів 

’ Олександрійського району.
І все вищесказане — ще 
тільки, гак би мовити, при
нука... 

В тому, то й справа, що 
на даному етапі нашої роз
повіді до повної ясності ще 
далеко. Перш за все нсяс- 
нбю видається сама позиція 

райкому в підході до пи-

тань лекційної пропаганди. 
Втім, судіть самі.

ГОВОРИТЬ АЛЛА ІВАХ- 
НІОК: «Мені імпонує цьо
горічний підхід до вирішен
ня питань комсомольської 
політосвіти, рекомендований 
вищестоящими комсомоль
ськими органами. Головне
вого достоїнство в тому, 
щоб він спрямований про
ти формалізму, окозамилю
вання в звітності, сприяє 
ініціативі кожного слухача 
й пропагандиста...»

Ці слова другого секре
таря стосуються підготовки 
до нового навчального ро
ку в системі шкіл комсо
мольської політосвіти райо
ну. А з іншого боку — 
вона ж сама вже до питань 
лекційної пропаганди під
ходить формально. От і ви
ходить, що, приміром, гра
фік читання лекцій тут іс
нує лише для проформи. За 
перші п'ять місяців року із 
26 колгоспів та радгоспів 
району лише в двох було 
прочитано по одній лекції. 
Чим же пояснює це А. Івах- 
нюк?

— Ми просто не встигає
мо, — каже вона. — Бо ж 
в лекторській групі всього 
шість лекторів...

Логічно. Але, може, вліт
ку лектори райкому ком
сомолу схаменулися і взя
лися за ррботу? Куди там!

— На літо, пояснила дру
гий секретар, — ми виріши
ли лекції для молодих кол
госпників не планувати 
зовсім. Щоб не відривати 
їх від роботи в полі...

Найдивовймдііше те, що не 
можна беззастережно твер-

дити, ніби в Олександрій
ському райкомі комсомолу 
зовсім не дбали про вихо
вання молодих лекторів. 
Але ж де результати? Де ті 
лектори-початківці, які бра
ли У "~!—= ------
участь в районному 
курсі 
Адже, 
А.

КВІТНІ цього року
У кон- 

молодих лекторів? 
за словами самої 

Івахшок, виступило 
двадцять чоловік. Де мо
лоді вихованці школи мо
лодого лектора Олександ
рійського радгоспу - техні
куму, які теж брали участь 
в конкурсі? Про них прос
то забули. А можна ж було 

-запросити хлопців та дівчат 
до співробітництва з лек
торською групою райкому...

Тільки запрошувати цих 
молодих людей до співро-' 
бітництва слід було б, на 
мою думку, за однієї умо
ви: аби вони не запозичува
ли деяких методів діяль
ності членів райкомівської 
лекторської групи. Зокре- . 
ма, щоб до лекцій готува
лися так як слід (адже не 
у всіх членів лекторської 
групи райкому є опрацьо
вані й прорецензовані тек
сти лекцій). Щоб не забули 
проконсультуватися у до
свідчених лекторів, чи вар
то читати по дві лекції під
ряд в двох сусідніх район
них організаціях, як це ро
бить Г. Недобитків та й ін
ші члени райкомівської лек
торської групи (адже ау
диторії можна, приміром, 
об'єднати). Щоб не сумні
валися стосовно 
можна записувати 
цію черговий виступ комсо-

приміром,

того, чи 
як лек-

мольського працівника 
первинній організації...

Певно, чимало є таких Я 
питань, відповідь на якіа 
прозвучить далеко не ком- п 
пліментом лекторській групі 1 
Олександрійського райкому а 
комсомолу. І здавалось би, В 
висновок з усього вищеска- “ 
заного може бути один: ви- в 
правляти недоліки якнай-п 
швидше. Та тільки — о ди- В 
во! — немає в цій історії, І 
виявляється, ні недоліків, ні І 
прорахунків. Бо й робота 
лекторської групи ранко-1 
му комсомолу — суцільна п 
фікція. Вона існує тільки на І 
папері. А в дійсності є по- н 
двійна бухгалтерія і найгір-® 
шого гатунку дублерство. Я 
. Справа в тому, що всі 
члени лекторської групи 
райкому комсомолу є лек
торами районної організації 
товариства «Знання». І ті 
лекції, які вписані в «Книгу 
обліку прочитаних лекцій» 
А. Івахшок, так само заре- [1 
єстровані й засвідчені путів-1 
ками товариства «Знання».! 
Тож і виходить, що всі це- Я 
доліки в лекційній пропаган. І 
ді серед молоді району, зга-11 
дані тут, слід віднести до - 
цього товариства. І лише І 
одне звинувачення — в І 
окозамилюванні й бездіяль
ному дублюванні (читай —І 
паперотворчості) — адресу-■ 
ємо лекторській групі Олек
сандрійського РК ЛКСМУ.! 
Це- щоб внести ясність в на
шу історію про дублера, 
який і не думав діяти.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
Олександрійський район.

ЛЕКЦІЙНА 
ПРОПАГАНДА

ЧОМУ САМЕ 24?
Новомиргородці пропо

нували різні версії, чому 
саме їхні земляки-кінолю- 
бителі назвали студію 
«Студія-24». Можливо, від 
кількості учасників твор
чого колективу? Ні. А мо
же це пов’язало з датою 
створення чи ероком іс
нування, середнім віком 
учасників? Теж ні. Знати 
це може тільки кінолю- 
битель. Ініціатор і органі
затор любительської кі
ностудії інструктор РК 
ЛКСМУ Іван Бойко пояс
нює це професіонально: 
24 кадри — саме стільки 
в секунду «записує» кіно- 
зйомочний апарат.

Любительська кіносту
дія в Новомиргороді іс
нує тільки другий рік. В 
архіві її сьогодні уже є 
один документальний 
фільм. Чому в архіві? Ре- 
портажно - хронікальні 
фільми живуть на екрані 
недовго. У кожного ново- 

| го дня свої події, новини, 
імена. А цей відзнятий 
сюжет — хроніка-подія 
назавжди. Це вже історія 

В трудящих Новомиргород- 
а ського району. І якщо у 

2000 році хтось поціка- 1 виться, чим жили сьогод
ні їхні земляки, можна бу
де побачити унікальні 
кадри... До речі, у першо
го фільму кінолюбителів 

З був справжній успіх — 
З його переглянуло 50 ти- 
| сяч глядачів.

Сьогодні «Студія-24» 
знімає хроніку комсо
мольських подій, уже пів
року збирає цікавий мате
ріал. Премлра нового 
фільму співпаде з важли
вою подією в жиїті ра
йонної комсомольської 
організації — звітно-ви
борною конференцією.

Наш кср.
Новомиргородськлмь 
район.

/

чия
ВИШИВАНКА
КРАЩА

Минулої суботи у Гай
вороні відбулося районне 
свято народної творчості 
і квітів, що пройшло в 
рамках другого туру II 
Всесоюзного фестивалю й 
народної творчості, при-® 
свяченого 70-річчю Вели
кої Жовтневої револю
ції.

Експонувалися найрізно
манітніші вишиванки, по
лотна самодіяльних ху
дожників, оригінальні 
композиції квітів. Із усьо
го цього розмаїття члени я 
жюрі визнали найкращи
ми рукодільницями С. Д. 
Осипчук із Долинівки, 
К. С. Островську зм£:- 
мерполя, Л. Д. Робод5?й 
Бандурового.

Серед квітникарів най
вище було оцінено робо
ти жителя Гайворона П. О. 
Фещука та Є. В. Олен- 
ської із Могильного.

Завершив свято великий 
концерт,, в

Н. ГВОЗДЬ.

2. ЧОРНОБИЛЬЦІ ЖИТИМУТЬ ТУТ
Поки що ці будиночки, 

надвірні прибудови, об'єк
ту культурно - побутового 
призначення й інше ймепу- 
бться просто — майданчик. 
Додають, хіба що, — буді
вельний.

— Д буде нове селище, 
кірово- 
власну

яке нині зводять 
градці, мати свою 
назву? — питаю начальни
ка штабу будови Володи
мира Ілліча Богоноса.

— Ні. Про зодчих, що
правда, залишиться спомин 
*7 вулиці будуть названі 
на честь кращих з них: 
можливо Світловодська, 
Ульяновська тощо. А ці сто 
вісімдесят будників з їхні
ми подвір'ями зіллються з 
белом Сукачами і стануть 
одним із його районів.

Звідси вже можна уяви
ти його. Нічого приховува
ли: буде різниця міме цими 
будиночками й тими, що 
підступають з боків і де 
давно чи недавно живуть 
Сукачівці. Мабуть, так і має 
бути,- хоч це будівництво 
ведеться й одними ЛЮДЬ
МИ, але житимуть тут геть 
рі?иі люди. Навіть на од
ній вулиці будинки несхо
жі, не кажучи вже про су
сідні. Цегляні, панельні — 
ОДнотоині, строкаті; з ман- 
бардами і без; навіть входи 

■й паркани різні. Видно, що 
потурбувалися й про наст
рій тих, хто незабаром тут 
поселиться.

Якби можна було поди
витися на все згори, будів
ництво відкривається кіль
кома ділянками. Можна, 
скажімо, почати від вулиці 
Петровського — у цьому 
районі трудяться, наприк
лад, світловодчани. Про це 
Оповіщає й відповідна таб
личка. За ними можіб про-

стежити всю географію об
ласті й обласного центру — 
майбутній об'єкт і підряд
ник, що його здає. Генпід
рядниками виступають об'
єднання «Кіровоградоб- 
лагробуд», комбінат «Кіро- 
воградважбуД», облрембуд- 
трест, трест «Кіровоград- 
водбуд», трест «Олександ- 
ріярозрізбуд» та Світловод- 
ське виробниче об'єднання 
«Днігіроеиергобуд п р о м». 
Вони й зводять ці будинки 
згідно проектної докумен
тації, розробленої інститу
том «Кіровоградагропро- 
ект». Поруч зі світловод- 
чаиами мурують облрем- 
будтрест, «Кіровоградвод- 
буд», «Кіровоградоблагро- 
буд» та «Олександріяроз- 
різбуд». На тому ж друго
му боці — господарюють 
будівельники «Кіровоград- 
важбуду». А між ними чи 
поряд з ними об’єкти соц
культпобуту зводять суб
підрядники — з тресту «Кі- 
ровоградспецсільгос п м о н- 
таж», чавуноливарного за
воду, виробничих об’єднань 
«Друкмаш» і «Червона зір
ка», заводів «Гідросила» й 
радіовиробів. Але ці два 
розрізнені плацдарми по
стійно скооперовані — сну
ють машини, автобуси, меха
нізми. Робота не припиня
ється — години, відведені 
для обідів чи сніданків, 
складено за змінним графі
ком.

Здалеку вндніється па 
щоглі прапор трудової сла
ви. Він повідомляє про' 
чергового переможця зма
гання, що ведеться між ви
робничими підрозділами. 
Прапор піднято на честь 
бригади мулярів ПМК-ІЗЗ 
товариша Скнданова, яка 
виборола першість у кбн-

курсі серед бригад, що бе
руть участь у будівництві 
житла й об'єктів соцкульт- 
побуду для евакуйованого 
населення. Біля штабу — 
медпункт, харчовий комп
лекс. А далі — будинки, 
будинки, будинки.

... Підмішавши до жовтої 
фарби коричневої, дівчина 
простує до гайку. Там лаш
тує драбину її напарниця 
по цьому боці будинку, 
обидві, видно, і поспішають 
а все ж роблять чітко, 
завчено,- без метушні. Буди
ночок виходить чепурний, 
симпатичний, а треба не 
милуватися, а переходити 
он вглиб двору, до роботи 
біля сараю. Олену Чарто* 
рийську й Нелю Вершигору 
залишили тут, як кажуть, 
ставити крапку .

Тут на своїх чотирьох бу
динках- та надвірних спору
дах до них працюють буді
вельники з Ульяновської 
МПМК- Олена в Сукачах 
вже у другу зміну. — Г 
тільки-но прийшла працюва
ти до колони, а наступного 
дня — загальні збори. На
чальник Анатолій Федоро
вич Кобенко так відверто 
й спитав, хто хоче до Сука- 
чів добровольцями. Особли
во не розпитували — що 
воно тут за умови та па 

■, скільки, — одразу піднесли 
руки. Виявилося, наш, ко- 
лонівський трудовий десант 
у Сукачах вже побував: 
Олексій . Соловей, Віктор 
Нерубай, Микола Оліхновйч, 
Микола Смагін та 
Забураний підмурок 
дали и стіни зводили 
10 червня, із самого 
ку розгортання тут 
ництва для переселенців. 
Але ж потрібні були люди 
ще. Я, Люда Макоїда й Ві-

перший штик у

Вадим 
закла
вше з 
почат- 
будів-

та Бакун першими тоді, 21 
липня, викликалися, а потім 
нас підтримали ще інші. Не 
без того, щоб по-свійськи 
підпримати ентузіазм на
ших хлопців тут — вони по
чинали з нуля (потім роз
повідали, як боязко було 
вганяти
землю на цьому пагорбі, 
порослому буйними трава
ми). Вони почали, а ма
ємо завершити.

Ульяновці, та перша чо
ловіча бригада, вже тоді 
визначилися — на її честь 
біля штабу було піднято 
перший ‘звитяжний прапор. 
І дотепер ідуть попереду. 
Була’ одна десятиденна змі
на, люди повернулися до 
Ульяновки, а згодом приї
хала друга. Усі дівчата, що 
починали в кінці липня, так 
само попросилися удруге. 
Бригадиром серед них—Тер- 
лецька Галина Василівна, 
жінку слухають — одне, 
що була бригадиром і в 

Я райцентрі, а друге, що як 
же не слухатися, коли й во
на не втрималася — поїха
ла за бригадою на Київщи
ну. Шпаклюють, фарбують, 
клеять шпалери — і ці 
чергові десять днів. Небага
то .залишилося, стараються 
добре. Он збоку вже гото
вий під здачу будинок. Но
го так і називають —• ета
лонний, все вдалося, як за
думувалося спочатку. Тут 
теж були його майбутні 
жителі — дві жінки. Дяку
вали дівчатам, що такс 
добро їм дарують.

У сусідній вулиці звіря
ють свою роботу з їхньою 
онуфріївці. Теж МГІМК, от 
лише дівчат у них малува
то. Зате хлопці стараються. 
«У людей біда — біда у 
нас. їхали далеко, щоб

А тому М. Ба- 
I. Альшапов,

рахуються 
ні з вільним

трохи менше гірких спога
дів було у чорнобильців, 
щоб відчули вони себе так 
добре тут, як до того часу 

вдома», 
лабась,
В. Волошин, В. Письменний, 
М. Волювач та інші не

ні з вихідними, 
часом, щоб 

лиш швидше, але й високо
якісно завершити роботу. 
Вони, як і дівчата з Улья
новки, хочуть новоселам 
лиш добра.

Ще зустрічі, ще... Люди 
ясно дивляться на ближче 
майбутнє: поїдуть вони
звідси, а натомість цими 
ще малосформованимН ву

лицями ходитимуть чорно
бильці і дякуватимуть не
відомим їм будівельникам 
за дім, де буде нове життя. 
А поки що вони живуть в 
хатах сукачівців, в інших 
населених пунктах району, а 
згодом розселяться ширше 
— коли буде введено в екс
плуатацію і цих 180 будин
ків. і коли відділення Іван- 
ківського рибкомбінату 
приєднається до села. Це 
буде десь напочатку верес
ня, але, судячи з настрою 
самих будівельників рані
ше.

І. КУЦЄгїКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
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НЕМА РОДИНИ
ЩАСЛИВІШОЇ ДОЛІ 

ЛЮДСЬКІ

Після закінчення сере^- 
«?ї школи був такий за- 

м* у С ленки — стати 
вчителькою. Отож і пої
хала в Полтаву. Вже й 
перший вступний екзамен 
склала в педагогічному ін
ституті. Та замість радості 
з кожним днем все біль
ший неспокій огортав ду
шу. У пам'яті все частіше 
зринали спогади про рід
не село Млинок з чепур
ними хатами, захованими 
в зелених шатах садів. 
Щеміло серце: «А як же 
Микола? З ким погомо
нить коли повернеться 
стомлений з роботи?».

Микола Коваль, струн
кий чорнобровий юнак, 
шофер колгоспу «Украї
на», з самого дитинства не 
знав материнської ласки, 
не було й батька. Хлопець 
зін чесний, працьовитий.
— От комусь чоловік до

станеться! — гомоніли до 
всього цікаві жіночки. Чу
ла ті перешіптування -й 

_Оленка. Дружила з ним 
_ _ і в школі. То чому ж не 

поговорила? Чому не від
важилася назіть поцілува
ти його на прощання, ад
же розуміла, про що бла
гав погляд його великих 
карих очей?

І таки не витримала Оле
на Павлюченко’. Попроси
ла свої документи та й 
повернулася в Млинок. 
Пішла працювати на тва
ринницьку ферму. При
значили 
Але що 
Хіба тут 
Миколі, 
ледачих?

— Хочу бути
— звернулася 
ників господарства.

На той час на фермі бу
ла лише одна вільна гру
па, та й то зовсім занехая
них корів. Покинула іх 
недбайлива доярка.

— Ой леле! — Мало не 
скрикнула дівчина, поба
чивши ту худобу. Відсту- 
г не стала. Тяжко на-
т іа руки, а надоїла 
довечора всього 18 кіло
грамів молока від усіх 
тридцяти корів. Посилила 
догляд за тзаринами. Ста
ранно годувала, чистила 
їх, прибирала стійло. Надої 
помітно зростали. Під кі
нець року кожна корова 
давала вже по 15—16, а 
Нагідка навіть по 20 кіло
грамів — найвищий по
казник по всій фермі!

Все частіше заглядав на 
ферму й Микола, провод
жав дівчину додому. Якось, 
прощаючись під крисла
тим явором, став радитися 
з нею, чи не перейти і 
йому працювати на ферму, 

минуло з 
відлунало 

весілля.

її лаборанткою, 
ж то за робота? 

можна довести 
що й вона не з

дояркою, 
до керів-

ферму, став працювати 
доярем- 3 того часу й 
змагаються вони за пер
шість з перемінним успі
хом. Минулий рік вони за
вершили майже тритисяч
ними надоями. Обоє бе
руть активну участь у гро
мадській роботі.

Обох разом рекоменду
вав райком комсомолу до 
лав КПРС. В один і той же 
день збори партійної ор
ганізації колгоспу «Украї
на» прийняли Миколу Ко
валя й Олену Коваль кан
дидатами в члени партії.

Нещодавно молода сім'я

Я прожив «а світі вже 
■немало літ. Бачив і війну, 
і розруху, і страждання 
людей. Хотілося б з сьо
годнішньою молоддю по
говорити про відносини в 
сім'ї. Припала до душі 
мені гарна дівчина, прос
та, матері моїй сподоба
лась. Одружилися, про
жили десять років. Синові 
було вже сім, донечці- 
чотири. І ось наше под
ружнє життя обірвалося, 
коли дружина сказала:

— Ти хороший, турбот
ливий чоловік, не п'єш, 
■не куриш. Але не люблю 
я тебе. Давай розлучимо
ся.

Це як громом вразило 
мене. Любив я її і вважав 
себе щасливим.

— А як же діти?
— Твоя мама їх догля

не...
Це було ще в 1930 ро

ці. Потім вона поверну
лася, просила, я пробачив 
заради дітей. Та й зараз

дивлюся, як деякі дуже 
молоді люди без належ
ної відповідальності став
ляться до долі своїх ді
тей. На мій погляд, на цю 
проблему більше уваги 
повинні звернути учені - 
психологи, СОЦІОЛОГИ. Ду
же мало у нас є літера
тури на цю животрепетну 
тему.

Доброта, розум., відпо
відальність людини у сі
мейному житті — золоте 
джерело спокою і щастя 
люблячих людей.

А. ПОЗДНЯКОВ.
м. Кіровоград.

Рябчика Ліля 
підходити боїться.

ливі господарі. Добре,- 
впорядкований город, не
великий садок. Все, що 
треба до столу, дає при
садибна ділянка. У дворі 
гелкають гуси, крячуть 
качки, метушаться десят
ки курей. Можна тільки 
дивуватися, як молоді гос
подарі встигають за всім 
отим доглянути.

— А в мене ж ось дві 
помічниці, — знайомить 
господиня зі своїми до
нечками, — Світлана й 
Ліля.

Старшенька Світланка 
діловито вставляє, що в 
них є ще й кролі. їх годує 
Ліля. А до 
сама
Тому вони разом підно
сять йому бур'ян і водич
ку. Рябчик — це бичок.

Моторні дівчатка тільки 
й дивляться, чим би допо
могти мамі чи татові. Що 
б ті не робили, вони вже 
тут як тут. Інколи, може, 
не стільки допомагають, як 
заважають. Та ні разу 

батьки не гримнули на них, 
а тільки дякують з-з послу
гу-

— Бо один раз крикнеш, 
— пояснює Микола, — і 
навік відіб’єш природже
ний потяг до праці.

Точне слово «природже
ний». Бо тут уже нема чо
го роздумувати, в кого 
вдалися такі працьовиті 
діти. Адже в усьому кол
госпі, либонь, не знайдеть
ся сумлінніших працівни
ків, ніж Микола й Олена 
Ковалі. Після одруження 
Микола таки перейшов на

Шість років 
того часу, як 
комсомольське 
Молоді придбали хатину, 
прикурили її зсередини 
і зо!=Я£ Ще й паркан голу
бою фарбою помалювали. 
Щоб кожному видно бу
ло, що живуть тут дбай-

поповнилася ще одним 
спадкоємцем. На радість 
батькові, на втіху матері 
народився син Сашко. Тяг
нуться, заглядають до ко
лиски Світланка й Ліля. 
Дуже хочуть погратися з 
маленьким братиком. Ди
вуються, що він зовсім не 
вміє бігати. Не вміє й го
ворити, а тільки пильно 
розглядає навколишній 
світ блискучими оченята
ми.

І немає кращої і щасли
вішої сім’ї у всьому Млин
ку. А може, й не тільки в 
Млинку.

В. РУДЕНКО. 
Фото автора.

Онуфріївський район.

ПОРАДИ

ЗРІЗАНІ

ЛИСТ У НОМЕР

«Гуляти
ходили

«Чума XX століття»
Так називають зарубіжні 

лікарі куріння. Останні 
дослідження вченим« да
ють воістину страшні циф
ри впливу куріння на 
здоров’я.

95 процентів усіх хво
рих на рак — курці. Ін
фаркт міокарда вражає їх 
в 12 разіз частіше, «іж 
тих, хто не палить. У сві
ті щодня (щодня!) вмирає 
від -Я^іння 2-3 чоловіка. 
25 процентів шкідливих 
речовин, що містяться в

сигареті, згорають, 25 по
трапляють до легень кур
ця, 50 отруюють примі
щення, де курять. Якщо в 
ньому знаходяться хворі 
на серце, перебування в 
диму може спровокувати 

в них приступ. Ризик виник
нення раку легень у дру
жин курців у 2-3 вищий, 
ніж у жінок, чиї чоло
віки не курять. Дружини 
курців помирають на чо
тири роки раніше серед- 
иьостатистичних строків.

1977 року в СИІА по-

мерло від куріння 300 ти
сяч чолозік. Це в той час, 
що в цій країні курять - 
«усього» 40 процентів чо
ловіків (у Франції - 60, в 
Японії - 70). У -нас серед 
старшокурсників вузів ку
рять: чоловіків - 90 про
центів, жінок - 60. У зрі
лому віці ці цифри зни
жуються відповідно до 40 
і 10 процентів. Ясно; те
пер уже багатьом витри
мувати дим не дозволя
ють хвороби...

Прийнято вважати, що 
найшкідливіша речовина
в тютюні—нікотин. Та крім (За матеріалами жур- 
нього, є ще 40 канцероге- налу «Смена»).

втрьох...»
Була в мене близька 

подруга, з якою ділили і 
радощі, й печалі. Та ось 
вона познайомилася з 
хлопцем і скоро предста
вила його мені. Я закоха
лася з першого погляду. 
Ще б пак: сильний, весе
лий, говіркий, вродлизий, 
турботливий. Він, як ка
жуть, пилинки з Галки зні
мав, 
тьох 
мі», 
ком 
так 
гулять ходили втрьох, і я 
любила його. Щоразу піс
ля бару чи ресторану при
йду і ридаю в подушку: 
чого Андрій належить Гал
ці? Чим я гірша?

Андрій мав іти в рейс, 
а після повернення одру
житися з Галиною. Ця 
звістка мене приголомши

ла, і я розробила план їх 
сварки...

Місяці розлуки промай
нули, і ось телеграма

хоча був мрією бага- 
дівчат: увесь у «фір- 
скоро буде помічни- 
капітана... Словом, 
тривало два місяці,

Андрій приїздить. Ми з 
Галею пішли його зустрі
чати, і я знала, що він не 
буде радий її бачити. Бо 
перед цим я Андрію на
писала, що Галка зраджу
вала його, хоча знала, що 
дитина, котру вона чекає 
— Андрієва, що за час 
його відсутності вона ні
куди не ходила, на жодну 
дискотеку.

І ось зустріч. Андрій 
сказав, що не хоче такої 
дружини, як Галка. І ми 
пішли з Андрієм удвох, 
залишивши Галку саму в 
чужому місті.

Щастя моє тривало всьо
го п'ять днів, поки не з’я
вилися 
не вилаяли його добряче. 
Після цього він хотів по
вернутися до Галини, га 
вона його не прийняла. 
Вона живе в його батьків, 
які від нього відмовилися. 
Андрій любить Галку...

А я собі місця це зна
ходжу. Просила у Галки 
вибачення — вона не про
стила мені. Мені дуже 
тяжко, що я розбила лю
бов, залишила дитину без 
батька. Хотіла б помири

ти Андрія і Галину. Але як?
Ірина.

А як ви, шановні друзі, 
оціните вчинки учасників 
описаної дівчиною історії! 
Чим тут можна зарадити 
справі!

Андрієві батьки і

У воду 
кухон-

У воду 
життя

Ось кілька способів, 
які допоможуть живій оз
добі всякого приміщен
ня—квітам—довше зали
шатися свіжими, пахучи
ми і красивими.

Якщо маємо перевозити 
квіти на велику віддаль, 
непогано огорнути їх па
пером (так зменшиться 
випарозування вологи), а 
кінці стебел вологою мар
лею або ж увіткнути їх у 
свіжий огірок чи картоп
лину.

Зрізані квіти не люб
лять занадто освітлених 
сонцем місць, переміщень 
і протягів.

Троянди дозше зберіга
тимуться, якщо кінці сте
бел занурити на пару хви
лин до окропу, а 
вази додати трохи 
ної солі. Доданий 
цукор подовжить
духмяному горошку, айс
трам, петунії, ірисам, нар
цисам.

У спеку до вази добре 
додати трохи льоду.

Прив'ялі лілеї, хризан
теми й альпійські фіалки 
можна освіжити на корот
кий час помістивши в га
рячу воду (надрізавши 
стебла), а згодом до вазо
ну з кімнатною темпера
турою.

Якщо в дорозі квіти при
в’яли, їх можна пов
ністю занурити до ванни з 
водою і тримати до по
вернення свіжості.

Іншим способом «ожи
влення» квітів є такий: 
занурити їх глибоко у во
ду, попередньо обгорнув
ши голівки м'яким папе
ром і протримавши у хо
лодному приміщенні. Во
да має бути трохи теплі
шою кімнатної. Через 
дві-три години квіти ожи
вуть.

нів (хімічних сполук, що 
стимулюють виникнення 
раку), зокрема, радіоак
тивний полоній - він є 
першопричиною виник
нення раку легень. Канце
рогенні речовини містять
ся в організмі дітей, бать
ки яких курять.

Обдумайте це, 
І знайте: якщо 
мірковуючи над
ним, викурили одну, сига
рету, ви скоротили своє 
життя на п’ять з полови
ною хвилин!

курці ! 
ви, роз- 
прочита-

молодій господині

парою. Після заповнення 
банок сумішшю плодів і 
сиропу їх закатують.

Для приготування то
матного соку використо
вують стиглі непошкодже- 
іні томати. їх миють, очи
щають від плодоніжок , 
розрізають на частини і 
протирають через м’ясо
рубку. Одержану масу пі
дігрівають до кипіння і 
протирають крізь друш
ляк для видалення шкі
рочки, насіння. Одержа
ний томатний сік злива
ють в емальовану посуди
ну, кип’ятять 10-15 хвилин 
до повного зникнення пі
ни, після чого обережно 
розливають у гарячому 
вигляді в підігріті парою 
або гарячою водою бан
ки, 'закатують, 
томатний сік 
дати сіль з 
20 грамів на 
за бажанням 
ле.чий перець

У готовий 
можна до- 
розрахунку 

1 літр соку і 
чорний ме-

СЛИВИ В СИРОПІ
сортують, роз- 
по борозен- 
половинки 

І кісточки,

Сливи < 
різають 
ках на 
видаливши 
сипають цукром-піском з 
розрахунком 350-400 гра
мів на 1 кг підготовлених 
плодів.

Плоди з цукром старан
но перемішують у тазу і 
дають вистояти 12 годин. 
Після цього таз ставлять 
на вогонь і підігрівають. 
Гарячу суміш розфасову
ють у банки дерев'яною 
або з нержавіючої сталі 
ложкою. Банки і кришки 
перед розфасовуванням 
старанно миють гарячою 
водою, а потім обдають

і, 
за-

ЯБЛУЧНИМ СІК
Для приготування соку 

використвують 
кисло - солодкі 
осінньо-зимових 
їх сортують, миють, под
рібнюють на м’ясорубці 
з крупною сіткою і под
рібнену масу пресують. 
Вичавлений сік фільтру
ють крізь полотно або 
кілька шарів марлі, піді
грівають в емальованому 
посуді до температури 
80-85° С, розливають у 
банки, накривають криш
ками і стерилізують. Бан
ки літрові - 15 хвилин, 
трилітреві - 20.

ЖЕЛЕ

ароматні 
яблук а 
сортіз.

З АБРИКОСІВ
Для приготування желе 

використовують ароматні 
лі абрикоси. Плоди сорту
ють, видаляють плодоніж
ки і миють. Видаливши 
кісточки, абрикоси укла
дають в емальований по
суд, заливають водою так, 
щоб вона їх покрила, і ва

рять до розм’якшення. Від
вар проціджують крізь тка
нину. дають йому відстоя
тися і потім уварюють, 
весь час знімаючи шумо
виння, поки залишиться 
половина соку Після цьо
го в сік додають цукор і 
варять до готовності. Га
ряче желе розливають у 
банки і закатують.

На літр соку потрібно 
450-500 грамів цукру.
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Іван БРАТЧЕНКО

(Продовження. Поч. у №№ 94—96, 99 за 7, 9, 12, 19 
серпня ц. р.).

УВАГА, КОНКУРС!
ЦК ВЛКСМ, К МО СРСР, БММТ «Супутник» 

ЦК ВЛКСМ, редакція ілюстрованого додатку до га
зети «Комсомольская правда» тижневика «Собесед
ник» спільно з видавництвом ЦК КПРС «Плакат» ого
лошують на сторінках тижневика «Собеседник» Все
союзний конкурс молодіжного плакату, присвячений

Так думав Арсен, лежачи в санчастині полку, про при
чини поразки в тому бою. Ці думки він висловлює і за
раз, через десятиліття. Він не писав про це Державному 
Комітетові Оборони, не зустрічався з відомими воєна
чальниками, щоб поділитися своїми міркуваннями, але 
й зараз вважає, що в його думках є резон і якби в пас 
у 1941 — 1942 роках усі підрозділи діючої армії були ос
нащені цими найпростішими засобами, то ворожі танко
ві війська з а,'1, і із.чи б набагато більших втрат.

* * ■:>

Лрссна занесли на носилках у вагон, поклали на ниж
ню полицю. Стояла спекота, у вагонах було душно, по
ранені стогнали, у маренні викрикували команди.

У тилу госпіталізованих розподіляють відповідно до 
їхніх поранень. Тут же, в санітарному поїзді, були бій
ці з різними пораненнями. У одного — шапка бинтів, у 
другого -т. накладені шини, третій — на милицях. Ме
дична сестра ледве встигала обходити всіх. То там, то 
там чулося: «Сестричко, водп», і молоденька дівчина в 
білому халаті, у пов’язці з червоним хрестом, невтом
но кидалась до безпомічних людей. Легше було тим, хто 
міг ходити: на великих зупинках воин виходили з ваго
нів 'па свіже повітря. Поранений у ногу Арсен не міг хо
дити. Ного мучила біль, спека, важке повітря, темпера
тура. Боліла й голова, нило тіло — здавалося, що все
редині все горить. Медсестра часто підносила йому во
ду у великому жерстяному кухлі. Він нив теплу, наче 
підігріту воду, але не міг освіжитися, втамувати спрагу. 
Рана загоїлася, коліно напухло, йога не згиналася. 
«Який же я невезучий. — думав Арсен. — Війна тільки 
розгоряється, а мене вже тричі поранило й контузило...»

Поїзд ішов повільно, в'дорозі були більше десяти 
днів. Засинав Арсен тільки під час руху поїзда — його 
заколисувало, охоплювала дрімота. Наче провалювався 
н соп, здавалося: то одяг па ньому горить і пече тіло, то 
хтось тягне за ногу. Ті, що виходили на зупинках із ва
гона, повергалися з букетами квітів, які дарували їм па 
вокзалах. Квіти освіжали у вагонах повітря, легше ди
халося. Арсен просив гілочку гвоздики, глибоко вдихав 
аромат: п'яніло, наморочилось у голові, засипав.

Так добирався до самого.Сарапула, що.на Камі, в Уд
муртській АРСР. В Сарапул! до поїзда подали малень
кі автобуси, поранених виносили на носилках, розвозили 
по госпіталях*

У госпіталі Арсена постригли, перебинтували рану, 
перев'язали її клейонкою (щоб вода не попала) і — під 
душ. Скупали, як малу дитину, занесли в палату. Та й 
попливли госпітальні дні.

Госпіталь був у міській лікарні. Лежав Арсен на своє
му нижньому ліжку (місць у палатах не вистачало і 
ставили двоярусні ліжка, на верхній поселяли ходячих 
поранених) і думав про те, скільки лиха і руйнувань 
принесла людям війна. Ну, нехай він, солдат, повинен 
пестії військову службу. А та дівчина, що, не знаючи 
спочинку вдень і вночі, доглядала поранених у вагоні, а 
жіпки-лікарі, фельдшери, медсестри, які падаючи з ніг, 
працюють у госпіталях? А школярі? Де вони зараз? 
Старшокласники пішли на війну, а молодші, відклавши 
підручники, стали до верстатів, допомагають фронтові. 
Війна, війна. Вогненним крилом вона обпалила мільйо
ни людей. Особливо жаль дітей.

Думки про дітей виникали у дні, коли дівчатка і хло
п’ята приходили в госпіталь виступати з концертами ху
дожньої самодіяльності. Дивився па них Арсен і в дум
ках переносився в рідну 1’оловківку, що лишилася да
леко в тилу ворога, думав, про рідних, друзів, сусідів, 
про головківську дітлашню, яка позбавлена можливості 
Вчитися, позбавлена ипніїства, живе під постійним стра
хом.

Більше трьох місяців Арсен пролежав у госпіталі. Ре- 
ваноль, мазь Вишиевського благотворно діяли па рану, 
з часом вона перестала гноїтися, почала заживати. Спо
чатку ходив на милицях. Ходив і думав: що тільки ро
бить війна з людьми — дорослій людині доводиться за
ново вчитися ходити, радіти, роблячи несміливі кроки. 
Коли рана-почала гноїтися, наполегливо тренувався’, 
займався фіззарядкою — тільки б швидше стати у стріГь 
Ніяк у нього не виходило з присіданням: рана була під 
коліном і під час присідання шкіра натягувалась, болі
ла ве тільки рана, а й уся нога, із рани сочилась кров. 
Перестав. Аж поки зовсім не зажила рана. А як зажи
ла — став присідати но 20—10 разів. Присідав і вранці, 
коли всі спроможні ходити вишиковувались в коридорі 
па фіззарядку, і вдень після «.мертвої годміїн», і ввече
рі, перед сном.

Любив я робити «гранд плієз, — розповідає Ар
сен. Що це таке? Но-росіпськп означає «велике при
сідання». Па цій вправі наполягала медсестра, яка про
водила з вами фіззарядку. До війни вона вчилась у Мос
кві в балетній школі, а коли почалася війна — залишила 
балет, пройшла прискорені курси медсестер. Дуже до
помогло мені не балетне колінце, «велико присідання».

(Далі буде)

XX з їзду ВЛКСМ.

! Мета конкурсу — поен 
’ леипя мобілізуючої ролі 

політичного плакату у ви
рішенні соціально -еконо
мічних і виховних завдань, 
залучення нових творчих 
сил до створення ефектив
них ірорм і засобів агіта
ційно - образотворчого ми
стецтва.

Для визначення кращих 
плакатів, іцо надійдуть на 
конкурс, організується жю 
рі з представників органі- 

й зацій — установників кон
курсу. Планується також 
створити читацьке жюрі, 
думка якого іґйзначатнме- 
ться підрахунком голосів, 
відданих за представлені 
па конкурсі і опубліковані 
па сторінках «Собсссднп- 
ка» плакати.

Умови конкурсу. У ньо
му можуть взяти участь

професійні і самодіяльні 
художники, студенти і ви
кладачі художніх навчаль
них закладів, творчі колек
тиви молодих художників.

Строки проведення кон
курсу — до 1 жовтня цьо
го року. Підсумки конкур
су будуть підбиті і опублі
ковані до дня народження 
Ленінського комсомолу — 
29 жовтня 1986 року.

На конкурс представля
ються оригінальні плакати 
викопані гуашшю, темпе
рою, способом фотомонта
жу чи іншою художньою 
технікою, у придатному 
для друку вигляді, па цуп
кому картоні, оргаліті чи 
іншій мінній основі форма
том 70X 100 чи 60X90 сан
тиметрів.

Конкурсні роботи на
правляються за адресою:

101484, ГСП-4, Москва, 
ул. Новослободская, 73, 
редакция еженедельника 
«Собеседник».

На зворотному боці пла
ката вказується шифр (чо
тиризначна цифра). До ро
боти додається запечатаний 
конверт, на якому вказу
ється той же шифр. У кон
верт вкладається аркуш, де 
вказано прізвище, ім'я, по 
батькові, рік народження, 
освіта, місце роботи чи 
навчання, а також точна 
поштова адреса автора 
(всі дані вказуються пов
ністю).

Роботи на конкурс прс;;- 
ставляються до і жовтня 
1986 року включно. Плака
ти, відправлені після вка
заного строку, який визна
чається за датою на штем
пелі посилки, чи такі, що 
не відповідають умовам 
конкурсу, жюрі не розгля
дає.

Враховуються відгуки 
читачів, відправлені' в ре
дакцію «Собеседника» не 
пізніше 15 жовтня 1986 
року.

Плакати, що надійшли 
на конкурс, не рецензують
ся,, назад авторам не внен- 
лаються, але можуть бути

одержані в оргкомітеті 
конкурсу (за вказаною 
вище адресою).

Підсумки конкурсу бу
дуть опубліковані на сто
рінках тижневика «Собе
седник».

Для переможців і лауре
атів конкурсу встановлю
ються такі нагороди:

один диплом 1 ступеня і 
приз — до 120 карбоваЛ« 
ці в; д--

два дипломи П
і призи — но 100 карбєйзац. 
ців;

три дипломи III ступеня 
і призи — но 80 карбован
ців.

Крім цього, БММТ «Су
путник» ЦК ВЛКСМ вста
новлює дві спеціальні пре
мії у вигляді безплатних 
путівок у міжнародні ту
ристські центри «.Супут
ник» (Сочі) і «Гірські вер
шин]'.» (Домбай).

Кращі плакати будуть 
випущені масовими ти
ражами видавництвом 
ЦК КПРС «Плакат», ви
користані в альбомах, фол- 
дерах, різних фотовндаіі- 
нях, у вигляді ілюстрацій У 
м ол од і ж і лі х в и лан 11 я х.

ОРГКОМІТЕТ 
КОНКУРСУ.

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

На украинском языке.
БК 00777.

У курсанта Чернігівсько
го вищого військового аві
аційного училища Бориса 
Шсстопалова зараз каніку
ли. В спортивний зал Кіро
воградського заводу «Гід- 
росила» він прийшов, щоб 
потренуватися разом з лю
бителями спорту — нояиш? 
німи товаришами по заво
ду. де працював слюсарем- 
ремонтннком.

Фото В. ГРИБА.

Редактер
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 14

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
1986—1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІКНА

на такі спеціальності:
НА БАЗІ 10 КЛАСІВ — 
швачка - мотористка, 

строк навчання — 1 рік, 
кравець чоловічого, жі

ночого та дитячого верх
нього одягу, строк навчан
ня — 2 роки,

кравець верхнього одягу 
з умінням робити розкрій, 
строк навчання — 2,5 ро
ку.

кравець легкого одягу, 
строк навчання — 1,5 року;

перукар широкого профі
лю, строк навчання — 1,5. 
року.

До училища приймають 
юнаків і дівчат з освітою 
за 10 класів. Під час пав-

чапия в училищі учням, 
які мають середню освіту, 
виплачується стипендія в 
розмірі ЗО карбованців, а 
відмінникам навчання на 
25 процентів підвищена. 
Учням по спеціальності 
шпачка - мотористка з 
освітою за 10 класів, крім 
стипендії, проводиться до
плата до тарифної ставки 
(мінімального окладу) ро
бітника першого розряду 
— 40 карбованців.

Під час проходження ви
робничої практики на під
приємствах учням всіх спе
ціальностей виплачується 
50 процентів від заробле
ної суми. По закінченні

училища надається робота 
па Кіровоградському швей
ному об'єднанні, в рай- 
(міськ)побуткомбіна т а х, 
на фабриках індпошиву 
області.

Для навчання зі спеці
альностей «Кравець вер
хнього одягу з умінням ро
бити розкрій», «Перукар 
широкого профілю» прий
мають учнів тільки за на
правленнями рай (міськ) по- 
буткомбінатів. фабрик інд
пошиву, комбінату «Про
мінь».

Училище має необхідну 
навчально - матеріальну 
базу,-устаткування для по
шиття сучасних моделей.

Працюють гуртки худетїс- 
ньої самодіяльності, агіт
бригада, спортивні секції, 
клуби «Здоров'я», «Атеїст». 
«У світі прекрасного», «Гар
монія» та іп.

Сиріт та дітей з багато
дітних сімей забезпечують 
гуртожитком,

Початок занять — І ве
ресня.

Для вступу необхідно по
дати: заяву на ім’я дирек
тора, документ про осві
ту, довідку з місця прожи
вання, шість фотокарток 
3X4 см, медичну довідку 
(форма № 086/у).

ГІо прибутті до училища 
слід пред'явити свідоцтво 
про народження і паспорт.

Документи приймаються 
по ЗО серпня за адресою: 
м. Кіровоград, вул-^Рзго- 
ля. 79.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЦСУ УРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
НА 1986—1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на

на такі спеціальності: 
бухгалтер, строк навчан

ня — 8—10 місяців (ден-

денне і вечірнє навчання

не), 15 місяців (вечірнє), 
оператор обчислюваль

них електронно - клавіш-

УЧНІВ

них машин, строк навчання 
— 5 місяців.

На курси приймають

осіб, які мають середню 
та восьмирічну освіту.

Навчання — платне.
Для вступу треба пода

ти такі документи: атестат, 
характеристику, медичну 
довідку (форма № 086/у).

Адреса: 316050, м. Кіро 
воград, пров. Плетений, 12. 
Телефон 3-10-39.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
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