СЛОВО ЧИТАЧА
Наша газета уже повідомляла про свято фолькло
ру і народних ремесел «Невичерпні джерела», то
проходило минулої неділі в обласному центрі. Сьо
годні пропонуємо ще один відгук шанувальника
народної творчості.

солоного поту...
Перехожі зупиняли один одного і вкотре перепиту
вали: «Коли ж почнуть?..». Ллє конкретно ніхто не
міг нічого відповісти. В кращому випадку показували
л:і афішу: читайте, мовляв, догадуйтесь.
Пі. афіша не була якимось ребусом. Великими лі
терами сипім по білому було написано, що обласне
свято фольклору та народних ремесел «Невичерпні
джерела» відбудеться па території парку культури і
відпочинку імені В. 1. Леніна о 10-й годині. Тільки
минула вже десята година, а про свято ні слуху, ні
духу.
'Хвилювалися глядачі, бо покинули домашні справи
і прийшли в парк. Хвилювалися і ті, хто за десятки,
а то й сотні кілометрів приїхав до обласного центру.
Власне, їм співчували. Адже учасники фольклорних
колективів, як правило, люди літні, чимало серед них
пенсіонерів. Треба, мабуть, було вдосвіта встати,
впорати домашнє господарство, щоб вибратись до
Кіровограда. Більшість із них встигла прибути на
десяту годину. Розіклали на лавках музичні іпструменти і чекали організаторів свята.
Врешті, вони прийшли і голос, мабуть, диктора на
весь парк повідомив: «Керівників колективів просимо
зібратись біля входу па літній майданчик!». Цс стало
ніби сигналом для початку свята, і з десяток кіровоградців пішли займати місця. Чому так мало? .А в
кого вистачить терпіння чекати дві години початку
виступу фольклорних колективів? Багато любителів
народного співу розійшлися по домівках, адже воші
так і не змогли дізнатися, коли ж почнеться свято.
Можливо, організатори фольклорного свята вва
жали. що протягом двох годин Кіровограді будуть
милуватися виставкою народних ремесел? Що ж. цс б
до певної міри виправдало становище, адже афіша
«обіцяла» показати їх. Тільки ж насправді крім де
сяти картин самодіяльних художників та стількох
же вишитих рушників нічого не було представлено.
Дивуєшся: невже Кіровоградінпна така бідна на
народні ремесла? Та ні ж! Тон, хто відвідував недав
но обласну картинну галерею, був зачарований роз
маїттям народної творчості.
Через два дні після фольклорного свята республі^папське телебачення показало фрагменти з аналогічЧг ного снята в Полтаві. І диктор з-поміж знаменитих
гончарів, склодувів виділив кірвоградськпх майстрів
виробів з лози. Отже, там оцінили їхню творчість, а
кіровоградпям треба тільки мріяти побачити їхні
роботи.
Вразило в передачі іі те. що Співоче поле Полтав
щини було вщент заповнене глядачами. А на літньо
му майданчику, який в десятки разів меншин віл
полтавського Співочого поля, людей було небагато.
До того ж чимало з них були безпосередніми учасни
ками свята, виходили в зал після своїх виступів.
Складається враження, що обласне свято фолькло
ру та народних ремесел провели заради галочки.
Що ж, па папері можна відзвітувати. Та тільки, як
бути з’людьми? Сам виступ фольклорних колективів
став справжнім святом душі. Компаніївці, новгородківці, новоукраїнні та інші учасники художньої са^ємодіяльності привезли багато нових пісень, показали
старовинні весільні обряди, сцени із сільського побу
ту тощо. Га мені запам'яталося її інше. Коли фольк
лорний колектив села Компшуватого Новоукраїпського району виніс в зал коровай, у кількох жінок через
усе обличчя пробігли краплинки поту: рано виїхали,
втомлювала обідня спека. Вони, звичайно, нікому
не жалілися. Але, мабуть, відчули, не могли не від
чути. як байдуже поставилися до їхньої творчості.
Невже не можна було подумати організаторам: такі
заходи не слід організовувати зранку та ще й у спе
ку. Тільки цим насамперед можна пояснити згадані
недоліки.
Свято закінчилося. Хтозна, коли ще трапиться на
года причаститися з криниці народної творчості. При
найми’ такі свята у пас
......................
рідкість
Нинішнє ж проводилося в рамках другого Всесоюзного фестивалю
Ьь народної творчості, присвяченого 70-річчю Великого
™ /Ковтни. Отже, ноно, так би повити, планове. А хо
тілося б, щоб виступи сільських фольклорних* колек
тивів організовувалися частіше. Адже ті кіровоградці, що завітали на свято, уже не могли покинути зал,
щиро аплодувало.

В. СТИРЕНКО,
житель Кіровограда.

косять
ТРАВИ
Активно включилися
номсомольсьноударний
двомісячник
молодіжний
по заготівлі
кормів для
тваринниугромадського
тва комсомольці та
молодь колгоспу імені Жовт
невої революції
Новоархангельського району.
Наш
фотокореспондент
В. ГРИБ побував на полі,
де вирощують
однорічні
трави. Тут працювала ме
ханізована ланка Михай
ла Сиденка.
Злагоджено
вели свої агрегати комсо
мольці Олександр Гераси
менко та Сергій Грабовий,
один за одним від’їжджа
ли з лану на нормовий
двір трактори та автома
шини. навантажені
сіна
жем. За якістю заготовле
ного фуражу, технологією
його закладання правлін
ня колгоспу доручило сте
жити агрономові відділка
№ 1, комсомольцю Олек
сандру Шелюженну.
— Ніяких претензій до
механізаторів не маю, —
повідомив
Олександр. —
дотримуються
Усі чітко

технологічних вимог, пра
цюють на совість. Щодня
збираємо
однорічні
на
20 — 25 гектарах.

На знімках:
меха
нізатор Олександр ГЕРА
СИМЕНКО (зліва) та агро
ном відділна
Олександр
ШЕЛЮЖЕНКО;
нормодобувники за роботою.

-турбота
комсомольська

АБИ ЦИФРА СПРАВНА?
— А ви не уповноваже
ний? — критично оглянув
мене з ніг до голови пра
цівник бухгалтерії. — Ні?
А то був тут один... Після
його
«цінних»
вказівок
скирта з сіном «загоріла
ся». Отак, — він глибоко
думно звів угору вказівний
Палець, — самостійність
самостійністю,
а зверху,
виходить, видніше...
Спробував
з’ясувати,
хто ж отой уповноваже
ний (тепер частіше побу
тує
інше
визначення,
більш сучасне — куратор).
— До керівників звер
ніться, — почув у відпо
відь — Захочуть — ска
жуть, а ні... Ясна річ —
дипломатія.
Секретар парткому кол
госпу «Ленінський ШЛЯХ»
Сергій Юрійович
Кутюк
довго вагався.
— Розумієте, — пере
конував, — нам гріх нарі
кати на свого уповноваженого. Допомагає, особливо в тих питаннях, що
вирішуються на районному рівні.
Врешті, він зважився на
відверту відповідь:
■ і
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— Луговий це, Віктор
Васильович, заступник го
лови райвиконкому.
Можливо, про
історію
цю не варто було б і роз
повідати. Здавалося б, що
в тому
надзвичайного:
стався принрий збій в ро
боті кормодобувників гос
подарства, на щастя, во
ни швидко зорієнтувалися
в
ситуації.
Розгорнули
скирту, щоб досушувалася,
. пізніше встановлять до
датковий агрегат для вен
тилювання сіна. Ну, втра
тили день, людей відірва
ли від основної роботи.
Але ось що
насторожує:
факт цей якщо й не пока
зовий, то зустрічається, на
жаль, не так вже й рідко.
Власне, глоса про
певну
тенденцію — виглядати не
гірше від інших,
мати
справну цифру в районно
му зведенні.
Чому, скажімо, вирішив
«підігнати» своїх підопічних В. В. Луговий?
Бо
господарство
пленталося
в «хвості», відставало із
заготівлею сіна. Об'єктивоозрахунку
ні умови до
не бралися. А даремно...
— Вже нині ми маємо
сіна більше, ніж торік, —
розповідає головний агро
ном колгоспу І. Ф. Михличенко. — І передбаченого
рівня — 1020 тонн — без
М^ГГІКЇІІ 'll I
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сумніву, сягнемо. Що ж до
старту, то він і справді не
був вражаючим. Ми самі
вирішили не
форсувати
подій.
і пояснив Іван Федосійович свою позицію, яка
здалася дивною
переві
ряючому. Річ у тім, що
більшість посівів багаторічних
трав у господарстві — старі, кормозаготівля на них ведеться по
кілька років, Тому нинішньої весни
їх
підсіяли
ячменем. Подібні суміш
ки відзначаються
висо
кою поживністю. Щоправ
да, тільки в тому
разі,
коли ячмінь почне коло
ситься. От і чекали в гос
подарстві цієї пори,
не
хотіли свідомо жертвува
ти якістю фуражу заради
примарного оапорту.

Коли ж багаторічні ра
зом з ячменем поспіли,
агрегати дружно вийшли
в поле. Молоді механіза
тори
та
транспортники
Станіслав Федоруца, Ва
силь
Заволока, Микола
Хома,
Наталя
Фурман,
Василь Михнюк та Мико

ГОСТРИМ СИГНАЛ
ла Шпак, Леонід Донченко і досі працюють сумлінно, намагаються не допускати розриву між носовицею люцерни та закладанням сіна. На жаль,
не завжди це вдається.
Заважають дощі, що пускаються то тут, то там,
майже щодня. Відповідно,
контраст у графах район-
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ного звед зня «скошено» в
та «зібрано»
кидався у ||
вічі. Нині, до речі, госпо- І
дарство вже входить в ІІ
ритм. А кілька днів тому... і
Без зайвих вагань підка- І
зав уповноважений
ке- Н
рівнинам колгоспу — скир- В
туйте! При вентилюванні, І|
мовляв, дійде. Ті не за- І
перечили, хоча й вагали- їв
ся...
Так стався на кормово- р
му полі збій, який іще раз II
нагадав про прикрі реци- і
диви недалекого минуле- |
го — прагнення прикра- ІІ
сити здобутки, заховатися II
за справною цифрою. Що ;І
з того вийшло, ви знаєте. І

М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Новоукраїнський район.
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«Молодий КОМуКбрУВАГА: КОНКУРСІ

Чий МЖК кращий?
Держцнвільбуд спільно
з Держбудом
РРФСР,
ЦК ВЛКСМ, Спілкою ар
хітекторів і Радянською
соціологічною асоціацією
при Академії наук СРСР
проводять конкурс на кра
щу
розробку
проекту
МЖК. Кінцева мета йо
го —• створення в ниніш
ній п’ятирічці оригіналь
них зразків
молодіжних
житлових комплексів.
Конкурс проводиться в
два етапи. Перший з них
має визначити основні со
ціальні параметри і дина
міку розвитку МЖК. То
му всі, хто візьме участь
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ВЕСНИ»
Під таким заголовком 25
квітня цього року був опуб
лікований критичний рейд,
це йшлося про незпорядковані подвір’я біля будинків,
які здаються в експлуата
цію, про купи сміття, яке
лежить місяцями,
отруює
атмосферу...
На критику редакції від
повів завідуючий райкомунвідділом Кіровської район
ної Ради народних депута
тів обласного центру О. С.
Лобережець:
— Спразді, дороги взимку
із новому, 102-му мікрорайо
ні, не будувались. Під’їзди

у конкурсі, повинні пода
ти до 31 липня нинішньо
го року розробки саме со
ціальних проектів МЖК.
А на другому етапі прий
маються розробки проект
них пропозицій (строк по
дання — до ЗО листопада
ц. р.).
Для переможців кон
курсу встановлено кілька
грошових премій. За кра
щі соціальні проекти МЖК
(перший етап):
перша премія — 1000
карбованців;
дві других — по 800
карбованців кожна;

дві третіх — по 500 кар
бованців;
три заохочувальні — по
300 карбованців кожна.
За кращі проектні про
позиції (другий етап);
перша премія — 2000
карбованців;
дві других — по 1500
карбованців кожна;
дві третіх — по 1000
карбованців кожна;
п’ять заохочувальних —
по 500 карбованців.
У конкурсі можуть взя
ти участь ради (штаби)
МЖК, а також усі‘ ба'
жаючі.
Про порядок оформлення і подання проектів
можна дізнатися у відділі робітничої та сільської
молоді обкому ЛКСМУ.

до нових будинків були в
незадовільному
стані.
В
травні-червні силами трес
ту «КІровоградмісьнбуд» і
управлінням «Дніпроекснаізація»
були
побудовані
внутріквартальні
під’їзні
дороги до житлових будин
ків на вулицях Попова !
Маршала Конева,
Нині до всіх заселених
будинків 102-го мікрорайону
є дороги з твердим покрит
тям. Централізована
виве
зення побутового сміття з
102-го мікрорайону, а та
кож із вулиці Фрунзе нала
годжено, контейнерний май
данчик для сміття обнесе
ний сітчатою огорожею.

«ЕТАЛОННА
КАСЕТА
З БОРОДОЮ»
Так називалася замітка
в «МК» за 9 травня ц. р.,
де йшла мова про труднощі
роботи
Олександрійської
студії звукозапису. На пуб
лікацію відгукнувся дирек
тор обласного підприємства
«Побутрадіотехніка» М. П.
Чубаха:
«Студія звукозапису може

ПИІі і Г ь 'лта

П РИХОДЯТЬ на
па“ 3 м’ять рядки, СЛ08нені високої психологіч
ної напруги, духовної
глибини, наснажені лю
дяністю,
мужністю й
добротою: «У сиве сто
ліття, яке в небуття не
запало, У те небуття, що
іще не було небуттям,
Звертаюсь до обрів, щоб
обри на нас не напали.
Не брали в ПОЛОН ані
степ паш, ні наше життя...».
Особливий, гіркий при
смак має в дні сьогод
нішньому оте
«...щоб
обри на нас не напали».
Голосом наївної мудрос
ті говорить
ліричний
герой Євгена Гуцала, і
голос
той,
здається,
спразді лине з далини
віків... Тут, на березі
Великої Висі, за височенними очеретами, на гус
тій високій траві, на тлі
недалекого Андріївського лісу він звучить ніби
наяву...
Дунайські обри
(ава
ри) таки напали і,
ли
свідчить літопис,
були
розбиті, порубані і розсіяні по
слов'янських
степах. Чого ж нині я
думаю про призабуту у
віках трагедію
народу,
який був колись «ще жи
вим — не
пропащим»,
алв згинув через власну
захланність?
Чому ці
думки приходять до ме
не саме в цьому куточ
ку, де ще хвилюється
густа трава, де ще б'ють
джерела й чорніє вдали
ні ліс? Сюди, на західну
околицю сучасного
Новомиргорода, ледве до
линає міський шум. Чо
го ж такий чутний мені
тут тривожний голос із
вікової далини?
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Мабуть, тому, що не
байдужа цікавість призела сюди нас із піка
рем Нозомиргородської
санепідемстанції Олегом
Куценком та заворгом
райкому
комсомолу
Юрієм
/
_____ _
Малаховським.
Широка долина в
заплазі Великої Висі , по
мережева
річковими

поповнювати
фонотеку
і
централізовано, і затверджувати нові дисни у відділі
міськвиконкому,
культури
Для студії придбано 4 нових магнітофони, з тому
числі й першокласний «Рос
тові 02». Ремонт у студії
проведеться цього літа.

Колектив
студії
тепер
працює за бригадною фор
мою, де враховано елемен
ти госпрозрахунку. Гадає
мо, це поліпшить культуру
обслуговування і естетичне
оформлення приміщення».

«ЛИШЕ
ОКРЕМІ
ФАКТИ...»
Під таким заголовком
7 травня наша газета кри
тикувала культпрацівників
Устинівського району за за
недбану
роботу багатьох
сільських клубів і районно
го Будинку культури. Ці
факти були виявлені в ході
республіканського рейду.
На
критику
надійшла
відповідь від завідуючого

— Спасибі, дідусю,

відділом культури
райви
конкому 1. В. Левицького;

— Опубліковані
фанти
підтвердились.
Кореспон
денцію обгозорено на нара
ді культпрацізнинів. Кул.ьтпрацівнинам оказано на по
ліпшення роботи з молод
дю. Поліпшено матеріальну
базу будинків
культури і
сільських клубів: забезпе
чено магнітофонами, елек
тропрогравачами, музични
ми інструментами.
Дирек
тора Устинівського місько
го Будинку культури Н. Ф.
Ксваленно
за безвідпові
дальне ставлення до робо
ти суворо попереджено. Ни
ні в районі на замку два
будинки культури, які не
відповідають
протипожеж
ним вимогам. Недоліки усу
ваються. Але вже ось май
же рік ми надсилаємо заяв
ки Кіровоградському комбі
натові протипожежних ро
біт з проханням установи
ти громовідводи, та відпо
віді немає. Тому просимо
редакцію «Молодого кому
нара» допомогти вирішити
це питання.

ВІД РЕДАКЦІЇ:
Пере
адресовуючи претензії устинівськнх культпрацівників,
сподіваємось отримати конкр.етну відповідь керівни
цтва Кіровоградського ком
бінату протипожежних ро
біт.

ні публікації: проблемну
замітку старшого інспек
тора обласної інспекції
охорони природи М. Га
мова «Як бути із «непла
новою» шкодою?». («Мо
лодий комунар» від 23
травня ц. р.) та статтю
доктора біологічних на-

І

і п'ятиповерхові
шахтарські житла, й потужні корпуси нового
хі
рургічного корпусу районної лікарні, і табун
коней з глибині трав'яних «прерій» — все це
ланки одного ланцюга.
! кожна з цих панок має

вплив на інші. Та тільки
ЯКЩО й широка долина,
і ліс, і своєрідна природна рослинність
заплави
справляють
на
місто здоровий
вплив,
і
наповнюючи його> повігря пахощами та кис
нем, то саме місто тіль
ки те й робить, що «об
даровує» річку тоннами
відходів, отруйних сто
ків, сміття...
Мабуть,
ДОВІДКА,
жодній річці fia Кіровоградщині ке було в останіїі
роки приділепо
стільки місця м уваги на
сторінках «Молодого ко
мунара», як Великій Ви
сі. Назвемо лише остан-

древні авари не слуха
ли застережень миро
любних сусідів, не хо
чуть слухати застере
жень охоронців приро
ди та вчених і господар
ники міста. Та й не одні
вони. «Молодий кому
нар» кілька років тому

ЩЕ РІЧКА ЖИВА

ЦЯ РІЧКА

ук Д. Афанасьева «І зма
ліла Велика Вись» (22
листопада 1986
року).
В першому з названих
матеріалів йдеться про
забруднення
околиць
підприємствами міста, в
другому ж питання ста
виться значно ширше —

про необхідність здійс
нення системи природо
охоронних заходів
по
всій довжині
Великої
Висі від витоків до впа
діння в Синюху. Так уже
склалося, що Новомиргород став
важливим
«вузлом», де характерні
для річки проблеми про
являються з особливою
гостротою.
Прочитавши цю
до*
відку, читач,
напевно,
одразу ж здогадається,
чому ближче зяаиомство із станом природоохоронної роботи в
Нозомиргороді
назодить автра на
думку
про обріз. Так само як

я

МИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ВІРНІ

ОБОВ’ЯЗКУ
Ком па ніївський ра ііком
ЛКСМ України і редакція
районної газети «Прапор
Леніна» провели прес-кон
ференцію з воїнами-іи’ терпаціопалістами,
чия
служба проходила в скла
ді обмеженого континген
ту радянських військ в
Афганістані,
Хто ж воин, учасники
зустрічі?
О. Калабапов — шофер
з колгоспу імені Тельма
на, 1. Чередниченко — сту
дент Кіровоградського ін
ституту
сільгоспмашино
будування, С. Бобко —
шофер райвідділу культу
ри, А. Розумник — меха
нізатор
райсільгоспхімії,
А. Кунтиш — теж механі
затор, працює в колгоспі
імені Кірова, Ю. Філі-

пов _ заступник голови
по роботі з молоддю, сек
ретар комсомольської ор-.„...Овпії „колгоспу
колгоспу
імені
ганізації
Кірова, с. Шамшур —
-----імені
шофер з колгоспу
України...
У
Комсомолу
мирна
кожного — своя
професія.
прсс-конфеУчасники
ренції згадували про дні
служби, боротьбу з воро
гами афганського
наро
ду _ найманцями імпе
ріалізму. Нині,
зазначав
кожен, обстановка в ДРА
змінюється па краще, наш
обов’язок — і надалі всі
ляко підтримувати
брат
ній народ, який став на
шлях національного при
мирення. Майбутнє всього
світу — на шляхах миру
і співробітництва народів
планети.
На прес-конференції ви
ступили також другий сек
ретар райкому комсомолу
М. Жученко та секретар
райкому
партії Ю. Яеененко.
П, ВОЛОЩУК.
емт Компановка.

——-V

1 ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ
рукавами,
дренажними
каназами та копанками,
нас цікавить як еколо
гічний об’єкт. 1 далекий
ліс на обрії, і острів.
Салган, який входить у
межу міста (на ньому
височить кілька будинкіз приватного сектора),

Фото М.

щасливе дитинство.

вже писав, що дехто з
новомиргородців вики
дає чимало всякого не
потребу та сміття прос
то з річку або в стічні
канави, звідки все це в
дощ змивається туди ж.
3 тих пір нічого не змі
нилося. А в річці ж ку-

паються і дорослі, й ма
лі. Річка дає місту питну
воду. І вона ж, Велика
Вись, що не рік, то все
більше заростає, міліє,
бруднішає...
Мабуть, таки не зайве
було б і декому із «бать
ків міста»
відірватися
від своїх службових ка
бінетів та подивитися на
річну зблизька, як це
зробили ми. Найперше
впадають у вічі високі
темпи заростання та об
міління річки. Там,
де
ще кілька років
тому
можна було бачити ши
рокі чисті плеса,
нині
здіймається стіною оче
рет. Ніхто взимку не зай
мається його випалюван
ням, ніхто не вижинає
для господарських
по
треб, і от велика кіль-

!ї

кість очеретної біомаси
осідає на дно, сприяючи
дальшому обмілінню рус
ла. Пони що ще біля
старого дерев’яного мос
ту через Велину Вись
можна нупатися, хоча
береги вже добряче по
обростали
непрохідни
Вода
ми
очеретами.
руслом
вільно
плине
тепер тільки на незначних відрізках.

ми
Старою кладкою
рушили з бік потужних
очеретяних заростей в
південно-західній
час
тині долини. Тут Велика
Вись, яка розливається
на кілька рукавіз, і то
го мілкіша. На місці
колишнього, обладнано
го років 10 тому піща
ного пляжу — заозу не
прохідні зарослі.
Тут
вже давно ніхто не ку
пається, бо до води не
доберешся. Деякі з про
ток зовсім обміліли, по
заростали рогозою
та
бережиною,
перетво
рившись на болото. Ще
не так давно, на пам'яті
нинішніх комсомольців,
тут можна було плава
ти човном...
В добу урбанізації лю
ди нерідко
забувають,
що всяке сучасне місто
є складовою того чи ін
шого біоценозу, на який
справляє великий вплив.
Людина, виділившись із
природи й усвідомивши
себе, продовжує залиша
тися її часточкою. Так,
ми залежимо від приро
ди, яку щосили «пере
магаємо». Але ж це все
одно, що боротися про
ти власного
благопо
луччя. То, може, варт би
переглянути своє став
лення до матері нашої?
Може варт вирішити од
вічне «бути чи не бути»
однозначно — так, як
ліричний герой Гуцалового вірша: «Живіть, мої
обри, живіть, мої обри,
Живіть!»?
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Ноаомиргород.
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«СІВАЧ»
ПРИЙМАЄ
ГОСТЕЙ
Кожен, хто має нахил
до літературної творчості
і переступив ту межу, ко
ли пишуть лише «для п.
бе», мріє донести відчуте,
пережите, осмислене до
інших друкованим
ряд
ком.
Здібні
початківці
публікуються спочатку в
газетах і журналах, а зго-

дом думають і про- вдаєну книжку. Не один член
кіровоградської
міської
літстудії «Сівач»
•••
------ ■’ має достатній дЛЯ окремого виДс'"1,я багаж і ніякої пракковнмиКОНТаКТІВ із кннж'
ковами
видавництвами.
' Давно тРапилася па
ні о 5*деРЖати
інформаі” ДР° це з перших рукДо МОЛОДИХ
.....
■
літераторів
приїхали з Києва
завіДУЮЧИЙ В1ДДІЛОМ
пропаганди видавництва
<РаЛНСАК1пПиСь
Пнсьмешіик»
Лфниченко
•> та редактор редакції
Xй» o'TBircy'‘s-

зуються саме «о спеціаліперших khmhLJ1® випуску
чах авторЙ’ОК "каткуюпро принципи
ішиг.,Х’ гР
розказали
"РО
оз«азаяЯ
ия авторе/i-Hv Формував- Ж
Рок. альїа ахівІДаііь- збі’ Я

ру
питання
«а запопротвори іо
свої
до видавництв.

Наш кор.
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«Молодий комунар»

ІЦасливої вам дороги!

X БУЛО шестеро:
старшина-надстрокобик Карпіта, сварливий
Бабичев, юна Асія, зране
ний Тоомас, який
мріяв
знову
повернутися в
стрій, молоденький Жор
ка, водій грузовичка, ка
пітан
Марат
Кадироз,
який прибув з фронту у
рідні місця на кілька днів
відпустки. Усі вони
вві
йшли з групу, сформова
ну для знешкодження фа
шистського десанту в Казахастані. Тоді,
взимку
1941 року, у найважчий
для країни час, досвідче
ніших людей на допомо
гу Кадирову дати не мог
ли — кожен, хто умів і
міг
тримати, в
руках
зброю, був на рахунку...

Підсумки вікторини «Чи знаєш
правила дорожнього руху!»
• Останні листи з поміткою юних
і
помічників ДАІ. В де«На конкурс» лягли на ре- яких
:
листах школярі повідакціїінин стіл. Скільки їх домляють, що в них загоіїрийшло в «Молодий ко вів немає в школах, але во
мунар» від початку берез ни сподіваються їх створи
ня! Але разом з іспитовими ти і добиваються цього.
екзаменами закінчились і в
Хто ж переміг у віктори
нас іспити на знання пра- ні «Чи знаєш ти правила
дорожнього руху.
дорожнього руху?». Перше Добровеличківського райо
“Щойно підбито підсумки місце зайняла, набравши ну, Віктора Якименка з се
вікторини, котру
обласна 54 очка, восьмикласниця ла Куколівки Олександрій
державна автомобільна ін Новгородківської середньої ського району, Володими
спекція, обласна рада доб школи Марія Коваль, дру ра Бесідовського з Гайво
ровільного товариства «Ав ге — шестикласник Голо- рона, Сашка Левшу та Сер
томотолюбитель УРСР» та ванівської середньої шко- гія Чиніна з Малої Виски.
редакція «молодого кому ли Юрко Улита та Сер
Переможців чекають цін
нара» провели для піонерів гій Головко з села Доброго ні подарунки, призи, гра
і школярів області. Про Вільшанського району, тре моти.
йшла вона в п’ять турів. тє — восьмикласник ОлеДеякі хлопчики її дівчат
Запитання були найрізно ио-Косогорівської школи Кі ка дали правильні відпові
манітнішими. Вони стосу ровоградського району Вік ді, але, на жаль, не на всі
валися правил дорожнього тор Гурчак, восьмикласник тури вікторини. Хочеться
руку, історії їх виникнення, Цнбулівеької
середньої відзначити відповіді й гар
історії автомобілізації то- школи Знам'янського райо ні ілюстрації до них В. Мо
ар. Учасникам
вікторини ну Сашко Чемерис та вось роза з Кіровограда, В.ЄлефЬпонувалося
розв'язати микласник Мартоіваиівської нич з Новоєгорівкп Новозадачу, скласти схему до середньої школи Олександ українського району, дру
рійського району Віталій зів Михайла Гребінпка та
рожньої ситуації...
Гену Крамаренка з ГоловаЩоб справитися з цими Грузин.
Заохочувальними приза нівська, Ігоря Філіпова з
завданнями, треба було пе
реглянути чимало спеціаль ми буде відзначено Сергія Бобринця, Ігоря Криволапа
ної літератури. Чимало гар Соколова з села Липияжкн з Олександрії та інших.
но оформлених, змістовних
Отже, підбито підсумки, вікторину закінчено. Але на
і цікавих відповідей від
цьому знавцям Правил дорожнього руху заспокоюва
юних учасників вікторини
надійшло до редакції. При
тися не слід. Розпочалися канікули, потрібно проводи
нагідно зауважимо, що ді
ти профілактичну роботу серед школярів та в дошкіль
ти не тільки давали відпо
них закладах.
віді на запитання, а й по
З 25 серпня по 25 вересня триватиме республікан
відомляли про роботу
по
ський рейд «Увага: діти'.». Мета його — вберегти дітей
запобіганню дитячому до
від нещасних випадків на вулиці, навчити їх правилам
рожньо-транспортному трав
дорожнього руху. І багато для цього мають зробити
матизму у них в районі,
юні помічники державної автоінспекції, загони юних
школі, класі.
інспекторів руху.
Відрадно іі ге, що багато
Тож працювати е над чим. Бажаємо вам успіху,
учасників вікторини - чле
юні друзі! Щасливої вам дороги!
ни загонів юних інспекто
8. БІЛОУС,
рів руху, яких в області на
інспектор держазгоінспекції управління
лічується більше 300 і котрі
внутрішніх спраз облвиконкому
об'єднують чотири ТИСЯЧІ

Оїгї*
Ііий

Шкільний вальс
через півстоліття

Через десятиріччя про
нести дружбу, що зароди
лася у шкільні роки, не
забувати тих, хто навчив
їх читати, писати, прище
пив любов до. знань, пра
ці, поклялися від імені
цьогорічних
вч.т, скннчз.
Сашко Ярмоленко і Мак
сим Попов.
І ось пролунали акорди
«Шкільного вальсу». ВнГ
пускники
тридцятих
і
1987-го танцювали
ЙОГО
торразом. Учасниками
мешкакці
жества стали
всього села.

і сьогодні

Кіноекран липня

І'

Кінофільм
«Потрійний
стрибок «пантери» — не
черговий
пригодницький
бойовик, де війна часто
стає лише приводом Для
демонстрації трюкових
сюжетних
особливостей,
він відкриває душі
ге
роїв, які відчувають себе
незід'ємню частиною Чер
воної Армії, ні секунди
не вагаються в тому, що
«наше діло — праве» і

режисера Кіри
Муратової — «Довгі проводим.
У самих назвах відчутний
зв язок цих картин, якими
К. Муратова стверджува
ла свою тему в кіно: глибокі роздуми про те, що
ми називаємо «особистим
життям».
У «Коротких зустрічах»
на повну силу розкрила
ся індивідуальність Кіри
Муратове!, її причетність

бисто неалаштованої, ду
же
комунікабельної
і
водночас одинокрї.,,
її партнер у головному
акторському дуеті — Во
лодимир Висоцький. Тут
акторові ще немає й трид
цяти. В кіно ним створені
перші ролі і серед НИХ— (
радиста Володі у «Верти-(
калі». Записана
перша !
платівка. У театрі на Та- (
ганці вже зіграно Галілея, (
Маяковського,
Хлопушу. (
У Висоцькому, в самій
його особистості, піснях
Кіра Муратоза точно ага- (
дала героя нового поко-<
ління: мужнього, безком- І
промісного, який знева- <
жає базікання І казенщи- І
ну, а цінує дружбу, сво- !
боду, піднесеність вчин
ків і почуттів.
<
Фільм — про зруйно
вану сім’ю, про кохання,
що минуло й залишило
героїні лише спільне з 1
чоловіком прізвище, клап
тики невідправлених те
леграм, розбиті надії і
єдине джерело щастя —
сина.
В центрі фільму — мо
ральне прозріння героїв:
матері, яка зрозуміла, що
настає
час
перемогти
власні образи й надії, від
пустити сина до батька, і
сина, який збагнув пер
ший закон дорослого жит
тя — неможливість зали
шити матір одну. І в цих
рішеннях, що виключа
ють одне друге, народ-

жила правнучка
Шевченка К- М. Краснць-»
ка. Майже чверть століття1®
тут діє музейна кімната
великого Кобзаря,
Докладніше про визнач
ні місця, історію її сього
дення міста залізничників
ви дізнаєтеся, ознайомив
шись із путівником,
Наш кор.

Такого свята ще не ба
чила Велика Виска. Ще б
пак: випускний бал у міс
цевій десятирічці пройшов
разом із тими, хто закін
чував її майже п'ятдесят
Т. СТОРОЖУК.
років тому...
Якось навесні Т. І. Дуд- Малозисківський район.
«Критико - публіцистич
ниченко — пенсіонерка,
ний портрет Віталія Ко
заслужена вчителька рес
ротича» — такою була те
публіки, у поштовій скринь
ма чергового
засідання
ці поміж газетами зна
районного клубу любителі и
йшла конверт із листом:
політичної книги. Перед
«...Запрошуємо
взяти
Його завсідниками висту
участь у зустрічі випуск
пив голова правління Кіників
Всликовисківської
ровської районної органі
СШ. Комітет комсомолу
На полицях книжкових зації книголюбів В. І. Ка
школи».
магазинів області появи юков. Він представив кни
Розхвилювалася Тамара
Іванівна. Ян-не-як. а рівно лася цікава новинка — ги; які принесли В. Коро
півстоліття спливло,
ям путівник «Знам’янка».
тичу звання лауреата Рес
эона була школяркою, 1
публіканської комсомоль
Цей подарунок зиам’яіь
ось намічається
зустріч
однокласників. Ну як тут чаиам та гостям міста зро ської премії імені М, Островського, премії Київ
відмовитися. Обов’язково
треба побачитися зі свої било дніпропетровське ви ської обласної комсомоли-і
ми старими
шкільними давництво «Промінь». Ви ської
організації
імені!
друзями. Правда, щороку даная яскраво, з вигадкою
їх усе меншало.,.
Бага оформлене. Воно включає О. Бойчепка, літературної!
тьох забрала
ненависна
премії «Чуття єдиної ро-!
війна. Не одному дали про описи чотирьох туристич дини» імені П. Г. Тичини,'
себе знати фронтові рани. них маршрутів, які знайом
Державної премії УРСР
І все ж, аідставивши на
час турботи, нлопоти, за лять із революційним ми імені Т. Г. Шевченка, Дер
бувши про хвороби, вісім нулим, ратними буднями, жавної премії СРСР.
випускників 1937-1939 ро- трудовим сьогоденням міс
Розмову про творчість
иів разом зі своїм учите
«Революції червоні
лем І. |. Лісовенком при та’:
відомого
майстра
слова
були на свій другий у жит дні», «Йшла війна народ продовжив лектор облас
ті випускний бал.
на», «В робочому ритмі»,
організації
ДТЛК
Десятикласники, вчите «Дозвілля, освіта, охоро ної
Г. М. Грінченко. Тема
лі, представники місцевих на здоров’я». В додатку його виступу: «Віталій Ко
радгоспів зустрічали
алн ге вміщено різноманітний до ротич про США». З огля
нерал-майора у відставці відковий матеріал.
Я
єРгапа, колишніх
міста дом новинок суспільно-по
Із становленням
літичної літератури ви
військовослужбовця М. О. Знам'янки, адміністратив ступила активіст
това
Каратєева і працівника ного й культурного центру риства II. Г. Івахіиок, яка
органів внутрішніх справ Кіровоградщнни,
пов’я
М- С. Кравця, учительок- зано життя видатних дія працює бібліотекарем.
В. КУЛАКОВА,
пеисіонерок В. І. Кнрп- чів української культури
відповідальний
сек
п°р ТДудниченко, М. В. Лясенка та М. П.
ретар Кірозської ра
В. »• Матвієйко, колишніх Старицького,
польського
йонної
організації
партійних і радянських піаніста й композитора
ДТЛК УРСР.
працівників Б. Г. Кудрю, Кароля
Шнмановського.
Г. М. Деревка.
В Знам'янці довгий час м. Кіровоград.

В роках минулих

епідемії. Ціною власного
життя він викриває змо
ву проти людства. У май
стерності виконазця
го
ловної
ролі — актора
Аристарха Лізанова
—
глядачі вже мали можли
вість впевнитися,
пере
глянувши такі фільми □
його участю, як «Варіант
«Зомбі» (Лісников), «Па
роль знали двоє»
(Славинський), «Фуете» (Кня
зев)...
Фільм
на
кіностудії
«Бєларусьфільм» зняв ре
жисер Юрій Марухін. З
стрічці знялися А. Мяг
ков, І. Рустамов, 3. Нама
зов, М. Дадашев.
Слідом за «Короткими
зустрічами» на екран а ис
ходить ще одна робота

про лауреата

і

«перемога буде за нами»
Цей фільм знятий ре
жисером Лейлою Араншиєвою за сценарієм Ге
оргія Тер-Ованесова
та
Володимира Петеліна. Ро
лі виконують: А. Абдрах
манов,
Л.
Перфілєв,
С. Колтаков, Г. Омарова.
Головний герой фільму
білоруських кінематогра
фістів «Людина, яка бра
ла інтерв'ю» — радян
ський
журналіст-міжнародник, який дошукується
за рубежем таємниць ви
никнення
смертоносної

ТІЛЬКИ
РЕЗУЛЬТАТИ
Відбулися матчі чергово
го туру чемпіонату області
з футболу.
ПЕРША ГРУПА. «Тясмин» (Олександрівна) —
«Шахтар» (Смоліне) — 4:0,
«Колос» (Новоукраїнка) —
«Буревісник» (Кіровоград)
— 1:1, «Вись» (Мала Вис
ка» — «Спартак» (Кірово
град) — 4:6.
Лідер — «Буревісник»
( + 6=1-0, м’ячі - 23:11,
ІЗ очок).
ДРУГА ГРУПА. ДРУГА
ЗОНА. «Цукровик» (Улья
новка)—«Локомотив» (Гай
ворон) — 1:2, «Аврора»
(Вільшанка) — «Коопера
тор» (Голованівськ) — 0:3,
«Спартак» (Головаиівський

до моральної
тематики,
закоханість
у
складну
прозу життя. У цій вирі
шальній для творчого са
моствердження
стрічці
Кіра Муратоза багато взя
ла на себе. Не випадково
взялася вона,
непрофе
сійна актриса, й за вико
нання головної ролі: ро
зуміла, що це саме її
роль, відчувала, що може
об'єднати воєдино теми
кохання й самотності, на
малювати, можливо, пер
ший у нашому кіно порт
рет «ділової жінки», осо-

жується гармонія й праз- (9
да кіноповісті.
я
Сценарій картини напи- І
сала Наталя Рязанцеза. У (
фільмі «Довгі прозоди» (
Муратова відкрила для І
кіно Зінаїду Шарко, чу
дову актрису Ленінград
ського
ВДї. В ролях:
О. Владимирський, Ю. Каюроз та інші.

район) — «Колос» (Добровеличківка) — 4:3.
Лідер — «Локомотив»
( + 5=1—0, м’ячі — 13:5,
11 очок).
ТРЕТЯ ЗОНА. «Маяк»
(Новгородка) — «Нива»
(Компановка) — 4:2, «Ін
гул» (Кіровоградський ра
йон) — «Новатор» (Бобринець) — 2:2.
Лідер
—
«Новатор»
(+5=1—1, м’ячі — 29:15,
11 очок).
ЧЕТВЕРТА ЗОНА. «Ло
комотив» (Знам’янка) —
«Колос» (Павлиш) — 4:2,
«Автомобіліст» (Нова Пра
га) — «Інгулець» (Петрове)
— 2:2, «Ремонтник» (Олек
сандрія)
—
«Металург»
(Світловодськ) — 1:3.
■
Лідери — світловодська
«Чайка» ( + 5=1—0, м’ячі—
16:4, II очок) та «Локомо
тив» ( + 5=1—0, м’ячі —
15:5, 11 очок).

Л. МИСЮРА.

На знімку: кадр з
фільму липневого репер
туару — «Заміська прогу
лянка».

ЧИТАЙТЕ?

★ За рядком рі
шень XX З'ЇЗД]
ВЛКСМ.
★ Клуб ділових
зустрічей, На запитання
читачів
газети і кореспон
дента відповідає
начальник відділу
боротьби з роз
краданням соціа
лістичної власнос
ті В. І. Корнійчук,

4 crop

4 липня 1987 року

«Молодий комунар»

Міязова
Один раз у квартал, за
чинивши
всі
кватирки,
відключивши
телефоне і
телевізора, Міязов сідає
У глибоке крісло і розв язує заповітну папочку, із
якої дістає
фотографії,
листи, протоколи — все
те, що для Міязова скла
дає живий голос історії.
...Грудки квітневої зем
лі, бездоріжжя, люди
в
чоботях і брезентових ро
бах з рулетками. Ось і
Сашко Шеблук — третій
З правого боку, з кілком,
ось Мокрицин енергійно
махає сокирою,
Коли б любительським
знімок не пожовтів, мож
на було б встановити, що
Міязов мікрометром уточ
нює, чи туди вбив кілок
хитрий Мокрицин. Так по
чинався дачний коолера-

У нас в гостях гумористи клубу «12 стільців» «Литературной газеты»
Адміністрація
клубу
4
«ДС» любить ходити в і ос
4
4
ті, тому запрошення ре
4
4
дакції «МК» було прий
4
нято з задоволенням. Прав
да, довідавшись, іцо доби
4
ратися трохи далеченько
4
4
та й взагалі незручностей
4
багато, адміністрація де
4
4
що розгубилася.
4
4
— А знаєте що, — від
4
імені адміністрації запро
4
понував завідуючий від
ділом сатири й гумору
4
4
«Литературной
газеты»
4
4
А. ЛІ. Яхонтов, — ви не
заперечуватимете, коли в
гості до «Ахіллесової п’я
ти» завітають молоді ав
тори?
Вони моторніші
все-таки.
Гостей зустрічати ми завжди раді. І редакція по
просила Андрія Миколайовича сказати кілька слів
про сатиру й гумор,
— Кілька слів? Ось вам і гумор. Я тільки-но по
вернувся з Габрово, з міжнародного фестивалю гу
мористів та сатириків. Там багато майстрів нашого
веселого цеху зібралося. І я запропнував, щоб
ЮНЕСКО «голосило рік сатири та гумору. Мою про
позицію прийняли з великим ентузіазмом. А ви ка
жете — «кілька слів»!
— Почекайте, це ж як — цілий рік сміятися?
— А хіба погано? — Андрій Миколайович поди
вився на нас з підозрою. Мовляв, ще одні, які не ві
рять, що сміх — справа серйозна.
Ми віримо, і наші читачі, які приймають сьогодні
гостей з клубу «ДС». теж вірять. Отже, як сказала б
адміністрація: «Дайош рік сатири і гумору’.».

зав тато, коли я закінчив
інститут. — Тепер ми бу
демо разом працювати!
Але працював я — один
— Ну ось! — сказав та
— Ну ось, - - сказав таза двох, — а тато розга
на то, коли я вступив до ін дував кросворди.
то, коли
я з явився
світ. — Ось і мене cno- ституту. — Ось і закінчи
— Ну ось! — сказав та
лося спокійне життя!
вили.
то, виходячи на пенсію.—
Але спокійне життя за- Ось тепер по-справжньо
Але сповили мене, а тамене — я му відпочинемо!
то поїхав відпочивати у кінчилося у
складав
курсові
роботи,
один
Але відпочивав
Сочі.
— Ну ось! — сказав та заліки, екзамени за себе тато. Це був єдиний випато, коли я пішов до шко і за тата, який вчився на док в моєму житті, коли
ли. — Ось тепер доведе заочному відділенні того тато вирішив зробити за
себе сам.
ться за тебе робити уро ж інституту.
М. БАРТАШОВ.
— Ну ось! — гордо скаки.
Але уроки я робив сам
за себе і за тата,
який
вчився у вечірній школі.

І

І

І

ІСТОРИЧНІ
АНЕКДОТИ
КЛУБУ «ДС»
Що

* і
СУЧАСНИКА;

Особливий погляд

— Як ви ставитесь до людей? —
запитали одного разу фізика Вільгельма Рентгена.
— Я бачу їх наскрізь! — зухвало
заявив той.

— Чому Існують атеїсти? •— запи
тали якось Ігнатія Лойолу.
— На все воля божа, — смиренно
відповів засновник ордена ієзуїтів.

Хотя реданторы не дремлют на посту.
И даже консультанты в титрах числятся.
Сумели авторы переступить черту —
Черту меж здравым смыслом и бессмыслицей.

Оце то так!
Чим ви так здивовані? — запи
тав один лікар у свого колеги.
— Сьогодні у мене був пацієнт, у
якого
артеріальний тиск завжди
220/127, — повідомив той.
— Так це ж великий фізик Алес
сандро Вольта, — вигукнув його
колега.

Григорій БОРИСОВ.

«Точка возврата»
(Двосерійний телефільм Одеської кіностудії).
Смотрел. И даже с интересом.
Одно лишь не могу понять:
Зачем же ехать из Одессы,
Чтоб фильм про Арнтику снимать?..

Володимир ВОЛІК.

_
«

*

ЕІзора.
«Суддя теж
хороший!
Не помітив, як захисника
штовхнули». — Михасю, ти
чого мовчиш? — ласкаво
запитала дружина Кудей-

кіна.
повернувшись
на лівий бік. — Раніше ти
мені скільки слів хороших
говорив! Пам'ятаєш
той
день на теплоході? Сонце
світить. Чайки над голо
вою кричать...
«А як він на воротаря
кричав? Ну то й що, коли
рукою штовхнув?». — Кудейкін став звично вкла
датися, обіймаючи дружи
ну правою рукою.
— Мишо, а ти мене любиш? — завмерла на його плечі дружина.
«Дивно, — подумав він,
— два роки вже одруже
ні, а весь час одне і те ж
запитання», — проте вго
лос сказав:
— Звичайно, люблю, —
і глибоко зітхнув. «Адже

«Молодой коммунар»

орган Кировоградского

здавалось, що нічия в ки
шені. Скільки сил дарем
но витратили. Ледь-ледь
не дотягнули».
— Мишо, а давай буде
мо вечорами
гуляти, —
несміливо попросила дру
жина.
Він зробив вигляд, що
не дочув. «Весь день че
кав гри і, будь
ласка, тепер на
стрій зіпсований».
—...Коли листя
шарудить
під
ногами...
«Не ноги, а палиці якісь,
Б’ють, дідько його
знає
куди, Ех, хлопці», — Кудейкін стиснув БІД злості
праву руку і Оля, радісна
від несподіваної
паски,
завмерла на мить.
— Я, Мишо, вже навчи
лася по твоїх очах чита
ти. Все-все розумію. Але
ти іноді говори все-таки.
Ти ж можеш. Я пам’ятаю,
можеш.
«Адже можуть, коли за
хочуть. На початку
гри,
коли забили, так раділи,
цілували один одного»,—
мимоволі
поКудейкін
сміхнувся і, провалюючись
у приємні спогади, заснув.

П. ДАВИДОВ.
м. Баку.

Неймовірно, але факт

Коли майбутній мікробіолог Роберт Кох вчився в школі, його драж
нили — «Пуль без налички». Пізніше
його вже так не дражнили. Тим біль
ше, що відкрита ним паличка була
названа його іменем.

Малюнон А. ЛОГВИНА.

ЗАЯВА
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АФОРИЗМИ

Інна ГАМАЗКОВА
4
4
4
4
4
Вот это лес, ребята,
4
это красотища!
4
4
Глядите, дуб —
4
в обед СТО лет,
4
4
А может тыща!
Ану-ка свалим этот дуб одним ударом! 44
4
В лесу всего полно
4
И все — задаром.
4
4
Ой, с этими учеными — умора!
4
Чего стесняться,
4
4
ведь живем у моря!
4
Лови,
4
4
тащи,
4
нащупывай радвром,
4
4
В морях всего полно
4
4
И все — задаром!
4
Мы под орех разделали планету:
4
4
И леса нет,
4
и зверя нет,
4
4
И рыбы нету.
К чему возиться с этим старым шаром? ,
Планет вокруг полно,
И все — задаром!

Все задаром

4
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4
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316050. МПС,
м, Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначврського,
Індекс G1103,

А ІНОДІ, викинувши з голови
дурниці, ми виявляємо, що в ній
чого не залишилось.
▲ Коли душа в п’ятках, ходять 4є
4
навшпиньки.
▲ Страждаю хронічною нежпттю,
З усіма наслідками, що витікають.
▲ Тому, хто не витримує ніякої 4
критики,
будь-яка
критика
не 4
>4
страшна.
С. БЄЛОУСОВ.

Обсяг 0,5 друк. арн.

4

м. Москва.

4
*4
4

ААК0Н13МИ
4В
вв

Вовка годують пе ноги, а зайці,
І для поваги погрібна поважна
причина.
А Усний наказ тим і хороший, що
його не треба підписувати.
А Кулаками можна довести лише те,
що ти з кулаками.
В. ВЛАСОВ,
член московського клубу афористики.
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ДОВІДКА
Видана пайщикові Міязову С. К. у тому, що йо
го двоповерхова будівля
з підземним гаражем на
справді є
одноповерхо
вою.
Голова кооперативу
Мокрицин.
Секретар Шеблук.
«Що ж їх тоді хвилюва
ло? — задумується Мія
зов. — Звідки ця стрічка
зі слідами садових
но
жиць? Чи то з відкриття
водопроводу, чи то
ко
оперативної ГЕС? Згадав:
тоді вони проклали доро
гу, залізну. Для підвезен
ня мікродобрив».
А рука вже розгортає
чергову реліквію...

Ясна відповідь

«Переступить черту

І
Ї

корисніше?

Архімед любив приймати душ ало
одного разу дружина сказала йому,
що ванна корисніша. І Архімед иріій
няв вапну...

ЗАРАЗ Я ПРАЦЮЮ
НАД ОБРАЗОМ

КІНОЗАЛ КЛУБУ «ДС»

О К ПРИКРО, коли пропускають на останніх
хвилинах», — думав Ку
дейкін, вимкнувши теле-

тив.
плине
швидко■
— Як
Міязов,
шепоче
час, —
чергоєе
вдивляючись
У
першого
фото. На місці
рознамету вже пишно
рісся агрус, через межу
в перспективі Шеблук ко
пає артезіанську криницю,
а передбачливий Мокрицин обшиває камінний бу
диночок.
До фотографії прикріп
лена довідка — хтось ко
лись «накапав» на Міязо
ва, виникли неприємності.
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У
зв язку з
гострою
необхідністю, що викли
кана потребою культурно
проводити вечірній
час,
знайти можливості встано
вити у районі нашого ко
оперативу
ретранслятор.
Оплату гарантуємо.
За дорученням пайщиків — Мокрицин.
Ось після
урочистого
відкриття телевізійної ве
жі і відбулася та рокова
подія, яку вони досі
можуть собі пробачити.

Протокол зборів
дачного кооперативу
Постановили: а) визнати
діяльність правління задо
вільною;
б) з причин віддаленос
ті перенести місце робо
ти у розпорядження ко
оперативу.
Міязов важко піднімає
голову і з ненавистю ди
виться у вікно дачі, За
фабричним туманом широко розкинулись
крекінги і домни. Грюкають
верстати, ухає молот. Час,
час подумати про дачу.

А. БЕРДИЧЕВСЬКИЙ,
А. КЛИМОВ.
м. Перм.
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