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ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
16 липня відбувся Пле
нум ЦК Компартії України,
який глибоко і всебічно
обговорив завдання партій
них організацій республіки
по
здійсненню
рішень
червневого (1987 р.) Пле
нуму ЦК КПРС про доко
рінну перебудову
управ
ління економікою. З допо
віддю на Пленумі виступив
член ПолітбіОро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щербицький.
У доповіді і виступах
відзначалося, що трудящі
республіки, як і єсі радян
ські люди, із схваленням
зустріли рішення червнево
го Пленуму ЦК, активно
підтримують програму онов
лення і прискорення, вва
жають
обраний
партією
курс на прискорення і вдо
сконалення соціалізму пра
вильним, таким, що відпо
відає їх корінним інтересам.

Аналізуючи хід перебу
дови в республіці, її вне
сок у розвиток народно
господарського комплексу
країни, учасники Пленуму
зазначали, що для здійс
нення економічної рефор
ми створено важливі заді
ли. За 1985—1986 роки тем
пи приросту національного
доходу
і продуктивності
праці збільшилися
проти
сє-редньорічних за одинад
цяту п'ятирічку в 1,3 раза,
прибутку — в 1,6 раза. Разолл з тим зроблено знач
но менше від того, що
могли і, головне, повинні
були зробити. Б ряді галу
зей, у тому числі базових,
на багатьох підприємствах
позитивні тенденції не на
були сталого
характеру.
Повільно змінюється стано
вище на краще в будівель
ному і агропромисловому
комплексах.
Про причини упущень і
недоліків в управлінні екс-

номікою принципово гово
рилося в березні і квітні
нинішнього року на Плену
мах ЦК Компартії України,
однак намічені заходи що
до їх усунення, поглиблен
ня перебудови не були під
кріплені необхідною прак
тичною роботою.
В авангарді оновлення
всіх сфер життя суспіль
ства, підкреслювалося
на
Пленумі, повинні бути пар
тійні організації. І багато з
них набувають досвіду ке
рівництва перебудовою. Є
помітні зрушення Ь
цій
справі в Донецькій, Київ
ській, Житомирській, Дні
пропетровській,
Полтав
ській, Хмельницькій облас
тях, у м.- Києві. Б той же
час нєсмілиео проходить
процес змін у Запорізькій,
Вінницькій, Миколаївській,
Одеській, Ровенській об
ластях. Серйозне занепо
коєння викликає стан справ
у Харківській міській пар

тійній організації. Сильно
ще гальмують перебудову
консерватизм,
бюрокра
тизм, нерішучість, безвід
повідальне ставлення до
справи, відсутність
ініціа
тиви.
Принципово 1 гостро об
говорювались на Пленумі
питання розвитку соціаль
ної сфери, насамперед жит
ла. Говорилось про те, що
вже в нинішній п’ятирічці
буде
збільшено
обсяги
його будівництва порівняно
з планом на 10 процентів.
Понад 200 підприємств і
організацій республіки, ви
користовуючи досвід горь
ковчан, вирішили з випе
редженням на кілька років
забезпечити кожну
сім'ю
окремою квартирою. Ра
зом з тим у республіці ще
не набув великого поши
рення господарський спо
сіб
спорудження житла,
не все гаразд 3 індивіду

альним будівництвом, на
самперед на селі. Стоїть
завдання — не допустити
втрати жодного кербовандержавою
ця, виділеного
на спорудження житла.
Визнано
незадовільною
роботу по виробництву то
варів народного споживан
ня і розвитку сфери по
слуг.
Обговорюючи
завдання
перебудови управління на
родним
господарством,
учасники Пленуму відзна
чали, що тепер першочер
гову увагу повинно бути
приділено втіленню в жит
тя Закону про
державне
підприємство (об'єднання).
На всіх рівнях управління
слід організувати глибоке
вивчення його положень.
Треба підтримувати парост
ки самоврядування, загост
рити нетерпимість до недо
ліків, безгосподарності. Не
обхідно зміцнити склад ке
рівних кадрів, провести най
ближчим часом на основі
конкурсної системи вибо
ри
керівників,
висувати
компетентних, кваліфікова
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них спеціалістів, передових
робітників, жінок, безпар
тійних.
Рішення червневого Пле
нуму ЦК повинні бути до
ведені до свідомості
ко
муністів, всіх трудящих. З
цією метою слід антиєно
використовувати засоби ма
сової інформації, політичне
й економічне навчання, різ
ні форми масоео-пслітич«
ної роботи.
Робота по виконанню на
станов червневого Пленуму
ЦК КПРС, підкреслювалося
на Пленумі, розгортається
в рік 70-річчя Жовтневої
революції, і роботу цю тре
ба розглядати як прял^е
продовження і
розвиток
революційних перетворень.
Учасники Пленуму схва
лили розроблені Політбюро
ЦК Компартії України орга
нізаційно-політичні заходи
щодо
виконання рішень
червневого Пленуму
ЦК
КПРС.
В обговореному питанні
Пленум прийняв постанову«

(РА7АУ).

КОМСОМОЛЕЦЬ! ОБСТАНОВКА
НА ПОЛЯХ ДИКТУЄ: ЗБИРАЛЬНИМ
АГРЕГАТАМ — ПОВНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ!

ВИКОНАННЯ НОРМИ —
ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО ЕКІПАЖУ®

| „Золотий колос“ «8 лауреата
'! МОЛОДІ ЖНИВАРІ! ВКЛЮЧАЙТЕСЯ В ЗМАГАННЯ ЗА ПРИЗИ ОБКОМУ
І! ЛКСМ УКРАЇНИ І РЕДАКЦІЇ
ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР»!
Жнива-87 почалися. І почалися, враз
ставши переднім краєм боротьби за
високий урожай ювілейного року, по
лігоном для перевірки професійних
навиків, нових ідей, задумів.
Хлібозбирання завжди висувало сво
їх визнаних лідерів, відкривало нові
імена. Торік, скажімо, найбільше зер
на намолотили молоді комбайнери
Аркадій Кушніров з колгоспу імені
Карла Маркса та Юрій Іванов з кол
госпу імені Ватутіна Новоукраїнського
району. Продуктивніше від інших жат
карів трудилися Володимир Дінул з
колгоспу імені Шевченка Добровелич’ ківського району та Микола Ігнатьєв з

колгоспу імені Крупської Кіровоград
ського району. Були передовики і се
ред водіїв, трактористів.
Хто ж прийде на зміну правофлан
говим, очолить лідерство на жнивному
полі? Відповіді
залишилося чекати
недовго, адже збирання хлібів поча
лося. Йдучи назустріч побажанням
молодих хліборобів, обко/д ЛКСМ Ук
раїни і редакція газети «Молодий ко
мунар» оголошують соціалістичне зма
гання на досягнення молодими ком
байнерами, жаткарями і еодіями най
кращих результатів на жнивах друго
го року дванадцятої п ятирічки.

УМОВИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ
У трудовому суперництві беруть
участь комбайнери (на комбайнах «Ко
лос» і «Нива»), жаткарі і водії віком
до ЗО років. Переможцями конкурсу
стануть комбайнери, які досягнуть най
кращих результатів на збиранні ранніх
зернових. Основний показник — кіль
кість намолоченого хліба. До уваги
братимуться
обладнання агрегатів
пристроями та ущільнювачами, що
сприятиме уникненню втрат зерна, со
ломи та полови.
Серед жаткарів переможцем буде
визнано молодого хлібороба, який ско
сить колосові па найбільшій площі.
Першість серед водіїв визначати
меться за кількістю вироблених тоннокілометрів.
Переможці . конкурсу будуть наго
роджені спеціальними призами, грамо
тами обкому комсомолу та редакції
газети «Молодий комунар». їх імена
буде занесено ц Книгу пошани, а порт
рети — на Дошку пошани обласної
комсомольської організації. Передови
кам буде надано честь сфотографува
тися біля Червоного прапора обласної

комсомольської організації, кращі мо
лоді жниварі стануть членами міжна
родного клубу молодих механізаторів
«Кіровоград — Толбухін». Усім право
фланговим вручатимуться пільгові ту
ристичні путівки по СРСР, цінні пода
рунки, а господарствам, в яких вони
працюють, будуть виділені позачергово
іменні агрегати для звитяжців жнив.
Одночасно будуть визначатися пе
реможці соціалістичного змагання се
ред районних та первинних комсо
мольських організацій, комсомольськомолодіжних
збирально-транспортних
загонів та лапок. При відбитті під
сумків враховуватиметься участь мо
лоді у жнивах, кількість та якість об
молоченого хліба, масово-політична ро
бота, культурне забезпечення учасни
ків жнивної кампанії.
Кращі колективи будуть занесені в
Книгу пошани обласної комсомоль
ської організації, нагороджені Почес
ними грамотами обкому ЛКСМ Украї
ни та редакції, цінними подарунками.
Молодіжна газета під час жнив щономера розповідатиме про хід трудо
вого суперництва, друкуватиме прізви
ща правофлангових.

Володимир КУШНІРОВ, якого ви бачите на знімку, —- представник відомої
в Новоукраїнськрму районі хліборобської династії. Його батько — Петро Сте
панович — бригадир госпрозрахункової тракторної бригади колгоспу імені
Карла Маркса, а старший брат Аркадій — переможець минулорічного облас
ного змагання серед молодих жниварів.
Ниві включився у збиральну кампанію і Володимир. Він кинув виклик на
соціалістичне змагання братові і зобов’язався намолотити за десять днів ком
байном СК-6 не менше семи тисяч центнерів зерна.
Фото В. ГРИБА.

УСТИНІВКА. 18 гекта
рів ячменю зібрав за змі
ну комбайнер радгоспу
імені Димитрова Василь
Годунов. Комсомолець на
молотив 310 центнерів
зерна.
У жнивну кампанію вже
включилися
комсомоль

сько-молодіжні комбайне- '
ві екіпажі птахофабрики
«Сагайдацька»
(комбай
нер Володимир Штецько)
і радгоспу «Устннівськкй»
(комбайнер член райкому
комсомолу Сергій Швець).
Володимир обмолотив за
світловим день 18 гектарів
ячменю, а Сергій поклав
у валки 42 гектари ранніх
зернових.
Пробний вихід у воле
зробив і екіпаж єдиного
в районі комбайна «Дон1500» з радгоспу «Устияівський» на чолі з комсо
мольцем
Олександром
Швецем.
ПЕТРОВЕ.
вісімнад
цять комсомольсько-моло
діжних комбайнових екі
пажі» працює няні на ла
нах району. Лідерство в

індивідуальному соціаліс
тичному змаганні захопив
молодив механізатор кол
госпу «Дружба» Володи
мир Олійник. При плані
8,2 гектара комсомолець
комбайном СК-5 щодня
кладе у валки горох на
10—12 гектарах.
Учора жниварі госпо
дарства приступили до
обмолоту цієї культури.
НОВОМИРГОРОД. Від
мінним результатом озна
менував перши» вихід у
поле молодий жаткар кол
госпу «Жовтень» Юрій
Письмах. Агрегатом ЖРС4,9 комсомолець скосив
горох на площі 10 гекта
рів, значно перевиконав
ши змінне завдання.
Правофланговому жнив
вручено вітальний лист
райкому комсомолу.

.
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ШУКАЄМО
ДИРЕКТОРА
За рішенням виконкому
народних
обласної Ради
Кіровограді
депутатів
у
створюється міський моло
діжний центр — творче
об’єднання молоді, голов
ним завданням якого буде
підвищення творчої і со
ціальної активності молоді
шляхом задоволення її на
сущних потреб. Передбача
ється створити такі люби
тельські об'єднання за ін
тересами: ремонтно-рестав
раційну дільницю (її члени
займатимуться
відновлен
ням пам'яток історії), клу
би «Спіраль» (займатиметь
ся питаннями архітектури
та дизайну). «Стиль» (роз
роблятиме фасони модного
одягу), рок-клуб, клуб ат
летизму, студію пластики,
брейк-дансу тощо. Планує
ться також створення мо
лодіжного житлового комп
лексу на реконструкції. Бу
динки на розі вулиць Де
кабристів та Леніна ремон
туватимуться і заселятиму
ться тими членами МЖК.
котрі займуться їх віднов
ленням.
Для керівництва роботою
центру виконком обласної
Ради виділив шість ставок
адміністративно - керівного
персоналу. Міськком ЛКСМУ
проводить конкурс на замі
щенні! вакансії директора
молодіжного центру, котрий
буде
стоголовою
ради
. центру (зарплата 190 кар
бованців). Бажаючим вису
нути свою кандидатуру для
обрання слід звернутися в
Кіровоградський
міськком
комсомолу до 1 серпня цьо
го року. Телефони 4-98-55,
4-98-71. 4-95-36.
Пропозиції приймаються
без обмежень.

НА ПЕРШОМУ
ЕТАПІ
Перчунове було останнім
селом на Кіровоградщипі,
звідки радянські
війська
вибили фашистів. Тут в
1944 точилися запеклі бої.
Про них, а також про долі
128 односельчан — воїнів
Великої Вітчизняної зібра
ли чимало матеріалів чле
ни
первинної організації
Товариства охорони пам’я
ток історії та
культури
(ТОП1К) Перчупівської се
редньої школи.
Про те. що перчунівські
ентузіасти добре попрацю
вали, свідчать і підсумки
першого етапу огляду-копкурсу первинних організа
цій ТОПІК, підбиті недавно
правлінням районної орга
нізації товариства. Перчунівці зайняли в ньому дру
ге місце. А перше присуд
жено Тншківській територі
альній
організації товариства.
В. СНІЖКО.

5

ВИГР4С
Мороз
чемно
ВАСИЛЬ
привітався з техсенре-

тарем, зайшов до кабіне
ту. І тут пролунав теле
фонний дзвінок:
— Толя, ти? — запитав
незнайомий голос.
— Це Мороз.
— А-а,
вибачте, — в
трубці почулися
короткі
гудки.
Так повторювалося кіль
ка разів.
Василь змінив тактику.
Відповідав норотко:
— Дублер першого сек
ретаря слухає.
— Дублер.' Це ян у фут
болі.' — і
недовірливий
сміх на тому кінці дроту.
Потім принесли так ззані ділові папери: постано
ви і телефонограми,
ха
рактеристики на
підпис,

витяги з протоколів. Зро
зумів: тут без Ігоря Лебідя, інструктора
міськко
му, а нині — дублера зав
орга, не обійтися. Покли
кав його. Десь з годину
«плавали у
паперовому
морі».
Зін підписував,
знайо
мився, розподіляв по аідділах, а сам розумів: усе
це не те, від нього чека
ють чогось більшого.
Як
мінімум, конкретного ви
рішення двох конкретних

цією дозвілля,
спортив
них заходів).
Природно, виникає
за
питання: чому ж годі роль
дублера дісталася
йому,
а не комусь із секретарів
первинних,
комсомоль
ського активу? Дещо піз
ніше Анатолій Юнак по
яснить це просто:

— Намагалися
відійти
від стереотипія. Активіст,
як
правило,
працівник
сформований. Але сфор
мований кимось, він
на-

цівників, певно,
більше,
ніж всього членів у
де
яких первинних. І у всіх
свої проблеми,
клопоти,
які потребують негайного
вирішення. Тут треба бути
послідовним, вміти відріз
нити головне від друго
рядного.

А у Василя — доезіду
обмаль. Хіба що в інсти
туті входив до складу ко
мітету комсомолу факуль
тету. За рік роботи меха
ніком виробничого об’єд
нання «Олександріязугілля» навіть ті, незначні на
вики втратив (тут займав
ся у вільний від роботи
^час здебільшого організа-

А

понують цікаву роботу.
Дрібниця? Ні! Бо дуб
лери не обмежились тіль
ки вирішенням побутових
питань. Влаштували а мо
лодіжному центрі
вечір
інтернаціональної дружби,
провели спортивні змаган
ня. І заводієм в усьому
був Василь Мороз. В кни
зі відгуків
молодіжного

№ 7, куди приїхали
на
практику з Кіровограда,
прийняли абияк, роботою
не забезпечують. І Василь
залишив кабінет. Як
ви
явилось, майже до завер
шення дублерського стро
ку. Так, вряди-годи наві
дувався до нього зранку,
підписузаз необхідні папе
ри. А решту часу був се-

почннжІ
г.гЛ\\

слідує свого лідера чи, і
того гірше, копіює його.
Ми ж хотіли бачити
на
місці дублера
першого
секретаря людину
нозу,
зі свіжими поглядами на

і

Але ж і поточні спрази
не можна пускати на самоплиз... Василь вагався,
нервував і заспокоюваз
себе; без цього не обійти
ся. А тут знову телефон
ний дзвінок, ціла
група
відвідувачів...

Давайте увійдемо в його
становище. Для
початку
необхідно просто уявити,
що означає практично ця
посада — перший секре
тар Олександрійського мі
ськкому
комсомолу.
У
місті — тисячі комсомоль
ців, одних звільнених пра

ч ПЕРЕБУДОВА=
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

J.

проблем; прискорення ре
монтних робіт у військово-спортивному
таборі і
створення клубу за
місцем проживання,
Анатолій Юнак, коли знайомив
з справами, так і сказаз:
«Це ваші конкретні
рубежі...».

Дублер працював і не
своєї
бачив
результатів
роботи.
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проблеми, які ставить пе
ред комсомолом
життя,
Хоча, безперечно, праців
ника
ініціативного,
ду
маючого, який зможе по

вести молодь за собою.
Таким здався Василь Мо
роз — представник наймасоаішої у місті шахтар

ської професії. Це, до ре
чі,
одна-єдина
анкетна
графа, на яку орієнтува
лися. Решта — імпрозізація.

Та повернемося до тим
часового робочого місця
нашого героя. Перед ним
життя поставило несподі

вану проблему.
Власне,
все почалося з того ж те
лефонного дзвінка. Тільки
цього разу абоненти (гру
па афганських учнів) не
були знайомими зі справж
нім першим секретарем.
Поскаржились:
в
СПТУ

реальної влади.
Табір здали в строк, Недоробки усували вже са
мі його мешканці — стар
шокласники
шкіл
міста.
Здається, справу зробле
но, можна ставити крап
ку.' Та Мороз не спішить,
той
факт.
все аналізує
Може тому, ЩО розуміє:
його внесок у справу —
мінімальний, а може, по
завтра:
думки зазирає у
як налагодити справу, об
ходитися
без
вольових
методів керівництва?

центру юні афганці зро
били запис: «Спасибі!!!».
І під ним — десятки під
писів.

ред людей, своїх
одно
літків. Залам яталися де
сятки зустрічей, облич і
характерів. Симпатичних і
не дуже. Директор СПТУ
№ 7 Л. М. Юзіль в його

ЗЭ СЕ МОГЛО початися значно раніше. Ще в березні чи навіть у лютому. Саме годі, після
Пленуму ЦК КПРС, який підкреслив визначальну
роль кадрів у перебудові, народилася та ідея:
провести ділову гру чи операцію під кодовою
назвою «Дублер».
Анатолій Юнак, ватажок міської комсомоли,
поділився задумом з першим секретарем міськко
му Компартії України О. О. Скічком. Тон підтри
мав без зайвих вагань. Тільки попередив; органі
заційні’ моменти вирішуватимеш сам.
1 почалися «утрясання», «пробивання», «ходін
ня кабінетами» (називайте це як завгодно), Кадровики дивувалися, працівники бухгалтерій розводили руками: не в нашій це компетенції, мовлив, порушувати формуляри. А мова йшла про
одне-єдіпіе питання: дозволити дублерам (їх ви
значили заздалегідь) залишити робові місця і попрацювати місяць в міськкомі комсомолу.
1 ось, нарешті, травень. В обжитих кабінетах
міськкому з'являються нові люди — Василь Мороз, Володимир Мостовий і Світлана Забой. На
дублерів дивилися і не заздрили їм. Адже нелегко
це — взяти на себе відповідальність, працювати,
якщо вийде — ламати усталені поняття і одночасно розуміти — усе тимчасово, цс просто гра.

ріали, відривати від основ
ної роботи людей. А ще
ж має підприємство план
заготівлі кормів,
закріп
лені сільгоспугіддя... при
їжджав, допомагав коле
гам — гірникам.
Більше
словами, дружньою
під
тримкою. Зайвий раз пебути
реконався:
важко
без
дублером, людиною

ПРОЇІОНУС
НІЧИЮ
поїздка в сели
ПЕРША
ще Димитрово, де го

І

пам'яті залишився люди
ною, на яку важко
по
кластися. Мороз про
це
пізніше і на пленумі мі
ськкому скаже
відверто,
— Що
не
влаштовує
практикантів? — вдавано
дивувався Леонід
Мико
лайович. — Здається, все
передбачили, врахували..,
— Ні, не все, — вреш
ті не стримається Василь і
по-шахтарськи
просто

тувався до відкриття вій
ськово-спортивний х табір,
запам’яталася Василеві су
цільним хаосом. 8ін не міг
збагнути, хто тут що ро
бить, за що відповідає. До
прийому юнармійців
за
лишилися лічені дні. Отож
єдине визначення, яке по
яснювало процес, часто
зустрічається і в їх, робіт
авничому лексиконі
рал.
Зустрівся з директором
розрізу «Верболозівсьний»
Олексієм
Олексійовичем
Клименком. Той бідкався:
ініціатива, бач, карається.
Сноро
зрозумів у
чому
суть. Виявляється, рішен
ня
міськвиконкому
про
створення табору з’явило
ся ще взимку. Планувало
ся робити це силами кіль
кох
підприємств
міста.
О. О. Нлименко запропону
вав взяти у нього
капі
тальні
приміщення
для
їдальні, спального норпусу.
"— Після
ремонту
їх
можна буде експлуатува
ти, — запевнив
відпові
дальних товаришів.
Навіть не здогадувався
тоді, що звалює на колек
тив додаткову ношу, бере
на себе
прантично
всю
вцхоовідальність за табір.
— Вам і нарти в руки —
ремонтуйте, — почув У від
повідь.
Василь розумів, як
це
непросто:
знайти
мате-

грюкне кулаком по столу.
Це стане,
як виясниться
згодом, визначальним ар
гументом.
Юні посланці братнього
народу, які приїхали
до
нас вчитися
робітничих
професій, переселяються
в благоустроєні
кімнати
гуртожитку, профкоми під
приємств знайдуть можли
вість виділити їм додат
кові кошти, усім
запро

*

к- ув РАНОК і був вечір. І
Ю Василь
з Володями- 9
ром Мостовим заспішили |
на вулицю Шевченка. Са- 5
ме там після багатьох митарств вибили
вони
під- і
вальне приміщення, елек- ä
тромеханічний завод
до- II
поміг з будматеріалами.
Зібрали хлопчаків.
_ Ось ключі, є офіцій- З
ний дозвіл. — показав Sa- 1
силь - За роботу. ДРУЗІ, І
ми допоможемо. Відремон- І
туєте
підвал — матимете !
спортивні снаряди, магні- J
тофон.
Сподіваного
захоплен- J
ня на обличчях підшефних 1
не побачив.
_ Ми завтра, а то вже ä
смеркається...
І завтра, і післязавтра
ніхто не прийшов.
Дублери не втрачали на
дії: ходили по квартирах,
мало не вмовляли підліт
ків: це ж вам
потрібно,
попрацюйте, хлопці! Ті від
водили погляди, супились.

— Мене аж розпач охо
пив, — ділитиметься
Ва
силь
пізніше.
—
Потім
зрозумів: не така це вже
й
апробована,
як
нам
здається, форма організа
ції дозвілля. Певно, слід
було спочатку
зацікавити
підлітків, а вже пізніше—
реалізувати ідею.
Він дивується:

*

— Але ж писали у всі
інстанції, вимагали примі
щення...
Він обіцяє:
— Я доведу почате до
логічного
завершення.
Вже зараз, коли дублер
ський строк закінчився...

*:

*

Строк і справді закінчився, дублери повернулися
на свої робочі місця. Та експеримент триватиме. Ана
толій Юнак, перший секретар міськкому комсомолу,
висловився з цього приводу:
— Дублери внесли в роботу свіжий струмінь, очі
кувану новизну. А головне — ми в ділі перевірили
найближчий резерв.
Продовжуючи його думку, повідомимо: на пленумі,
який відбувся кілька днів тому, Василя Мороза було
обрано членом міськкому комсомолу.
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

*

м. Олександрія.

Доброве личківський
район.

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»

Народна
самодіяльна
кіностудія Ульяновського
цукрозаводу
«Символ»
(режисер В. Ф. Кизима),
а також кіностудія «Про
мінь» колгоспу «Росія»
(режисер Д. В.
Колос,
оператор М. ЛІ. Філіпчук)
створили вже десятки ко
роткометражних
стрічок,
зокрема, про
ветеранів
війни і праці, новаторів
виробництва, знатних лю
дей району.
На обласних, республі
канських і всесоюзних оглядах-конкурсах
фільми
цих кіностудій неоднора
зово займали призові міс
ця.
На недавньому 17-му
обласному о г. і яд і - к о н к у р сі фільм кіностудії «Про
мінь» зайняв перше місце.

Переможцям вручено дип
лом і цінні подарунки. У
Друзі, цьогорічні випуск
цій стрічці, що має назву ники! Ви вже. напевно, об
«Стельмах», аматори роз рали свою майбутню про
повіли про колгоспного
фесію. Але листи до «Віт
умільця стельмаха (коліс рил» продовжують надхо
ника) С. К. Кирилюка.
Друге місце жюрі при дити, і тому ми повертає
судило кіностудії «Сим мося до нашого консулывол» за стрічку «Тут мій пункту.
Ось лист з Петрівського
дім» — про соціально-еко
номічний розвиток кол району. Його автор запитує,
госпу «Родина» села Си як стати водієм дальніх
ньок.
рейсів.
Кіностудію нагородже
Вудь ласка, подавайте до
но дипломом, транзистор кументи до Олександрій
ним приймачем і акустич ського СПТУ № ІЗ. Його
ними колонками.
адреса: 317900, м. Олександ
рія. вул. Кірова, 18. Довід
Л. БАЖА7АРНИК,
ки можна отримали по те
громадський кореспон
лефону 2-37-7!).
дент «Молодого
ко
*
*
*
мунара».
Ульяновський район.

«Після 8 класу, — пише
Л. Каптиііар з Новомнрго-

рода. — я хочу стяги кон
дитером».
Вступай до СПТУ № 15,
що знаходиться в Кірово
граді за адресою: вул. Го
голя, 125; індекс 316050.
Тут можна отримати професію кондитера на базі
8-ми і 10-ти класів.
В цьому ж училищі мож
на отримати і професію
продавця, якою цікавляться
О. Алексеенко з м. Олек
сандрії та II. Балакнрська
з Голова ні вського району.

Лариса II. з міста Світловодська мріє про професію
вихователя.
В такому випадку після
закінчення середньої школи
вступай. Ларисо, до Олек
сандрійського педагогічно-

го училища. Ного адреса:
317900, м. Олександрія, вул.
Діброви, 25.
*
*
*

«Де можна набути спе«
ціальності
ветеринарного
фельдшера?»
—
запитує
Н. Рибак з Кіровоградсько
го району.
Будь ласка, запиши адре
су: 317200, емт Компаиіївка,
вул. Кірова, 3. Комнаніївський ветеринарний техні
кум.

*

*

*

Подруги Іина та Ера з Кі
ровограда Цікавляться про«
фесією ювеліра.
Зверніться до Львівського
училища прикладного мис
тецтва імені І. І. Труша,
де навчають художній об
робці металу.
Адреса училища: 290011,
м. Львів-1|, вул. Снопківська. 47.
*
*
*

>'1. Хлистун з Новоукраїн"
ського району цікавлять ад«
реси музичних училищ.
На Україні таких училищ
більше тридцяти.
Радимо

скористатися «Довідниками
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ до середніх
Дівчатка з Голованівсько- спеціальних учбових закла
дів», які е в читальному за
го району цікавляться про
лі КОЖНОЇ бібліотеки
фесією контролера-касира.
Є одне прохання: Гн ІЬТС
її можна здобути в СПТУ
конкретнішими
у своїх лис«
№ 15 м. Кіровограда. (Його
тях І консультпункт «Вітадресу дивіться вище).
Рил» завжди допоможе вам.
*

*

*

ф
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З стор

ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК»

йшов хлопчині в ту пору.
У жовтні 1976 року до нозлення зв’язку з пере
редакції
нашої
газети довими танковими части
звернулися
ветерани
нами
й уточнення
лінії
714-го окремого авіапол фронту. Раптом його ата
ку зз язку, колишній
ко кували
два
«мессери».
мандир першої ескадрильї Ракчеєв притиснув маши
Іван іригорович Іваненко ну до
землі — полетіз
і
секретар
комсомоль
понад ярами. А фашисти
ської організації
цієї ж били по маленькому У-2
ескадрильї Засиль Федо з гармат. Ракчеев все ж
рович Колотюк з прохан посадиз пошкоджений лі
ням розшукати на
Кіро- так на околиці села.
Та
воградщині село, де здійс виоратися з кабіни
вже
нив подвиг і загинув їхній не міг. Німці продовжува
однополчанин,
прекрас ли обстріл. їм треба бу
ний льотчик комсомолець ло підпалити літак,
щоб
Микола Павлович Ракчеев. зробити фотознімок
па
«...Це сталося у жозтні лаючого У-2 і мати за це
1943 року, — писали
у винагороду. Літак спалах
листі ветерани. — Йшли нув, вибухнули бензобаки.
кровопролитні бої за ви
Повітряний поєдинок ба
зволення України. Танкові чили всі жителі села, во
армії після
форсування ни й поховали останки пі
Дніпра вели вже бої на лота. А однополчани вста
дальніх підступах до Кі новили на могилі пропе
ровограда. Наш полк за лер — як пам ятник. Ні
безпечував
оперативний хто з нас не пам'ятає, як
зв'язок штабу 2-го Укра іменується те село. І з ар
їнського фронту. 28 жовт хівних документах
зоно
ня з оператизної площад теж не значиться. Тож ми
ки, що знаходилась
біля й зирішили звернутися за
селища Гіахарівка
Олек допомогою до старожилів
сандрійського району, мо і червоних слідопитів. Де
лодший лейтенант Мико ж упав У-2 Миколи Рак
ла Ракчеев
з офіцером чеева?».
штабу вилетів на У-2 в ра
Невідомі сторінки Вели
йон Нової Праги для вста- кої Вітчизняної війни...

-Ж
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Саме вони приховують
події і відомості про тих,
хто, зробивши крок у без
смертя, залишився з на
ми назавжди. Серед та
ких був і молодший лей
тенант Микола
Ракчеев.
Він не дійшоа до травня
сорок п'ятого, але набли
зив День Перемоги свого
народу, віддавши за
це
власне життя.
І ось однополчани льот
чика попросили
довіда
тись, де поховано комсо
мольця Ракчеева. Почався
пошук. Перші
відомості
надійшли
з
Пахарізки:
«Поблизу села могили не
знайдено». До
редакції
писали хлібороби
Олек
сандрійського
району,
червоні слідопити, колиш
ні фронтозики. Розповіда
ли про бойові
епізоди,
схожі на ті, про які зга
дували І. Г. Іваненко
та
В. Ф. Колотюк.
Допоміг
ветеранам житель
міста
Олександрії
Олександр
Сергійович Мішурозськии.
Він побував у багатьох се
лах району і переконався,
що
могила
молодшого
лейтенанта Миколи
Рак
чеева знаходиться з селі
Квітневому. Так, саме бі-

Э 0

ля
Квітневого
трагічно
загинув У-2.
З листа В. Ф. Колотюка
до О. С. Мішурозського:
«Нам точно відомо,
що
останки героя
поховано
не на місці падіння літа
ка, а коло однієї з хатин,
під вишнями. На місці ж
катастрофи ми звели не
величкий пагорбок. А коли
наші бойові товариші при
їхали до села, то зробили
труну і поховали загибло
го. А ось про назву села
точних відомостей немає,
Дехто говорить, що нази
валось воно Скеля, інші—
Червона Скеля. Ви ж пи
шете, що село Квітневе.
А нам просто необхідно
точно знати, де поховано
бойового товариша».
Олександріець
відпові
дав: .«У роки війни село
не мало назви взагалі, а
місцевість ця іменувалась
Другим Цукрозаводом (на
табличці було вказано поросійськи «2 Сахз-д», що
цілком можна переплута
ти з «Ч. Скеля», особливо
коли двійка написана не
каліграфічно)».
Так було точно
встазагибелі
новлено місце
Але
мужнього льотчика.

могила являла собою той
же невеличкий пагорбок,
як і в роки війни. Товари
ші Миколи Ракчеева при
їхали до села, поклавши
на могилу однополчанина
мармурову плиту з напи
сом: «Мол. л-т Ракчеєв Ми
кола Павлович,
льотчик
714-го окремого авіапол
ку) Загинув у нерівному
бою 28 жовтня 1944 р.».
С. БОНДАРЕВ.
с. Квітневе
Олександрійського
району.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Невідо
мою залишається біогра
фія молодого
льотчика,
звідки
він
родом,
де
воював у перші роки вій
ни. Газета звертається до
юних слідопитів
Кіровоградщини з пропозицією
включитися до пошуку ВІдомостей
про
Миколу
Ракчеєва.
Думаємо, що у цій справі зможуть допомогти лю
ди, які воювали разом з
льотчиком, а також зро
били
чимало
у пошуку
його могили. Ось
їхні
адреси: Колотюк
Василь
Федорович,
Молдавська
РСР, м. Бендери, вул. За
лізнична, 8, кв. 3.
Мішуровський Олександр
Сергійович,
Кіровоград
ська
область,
м. Олек
сандрія, проспект
Лені
на, 61, кв, 7,

НА ГОЛУБИХ ДОРІЖКАХ «ЗДОРОВ’Я»
-ТаДі* ж«ЛІЬ-

В області розпочався рес
публіканський тиждень плав
ця. Сотні любителів плаван
ня з дванадцяти міських бу
дівельних організацій систе
ми облагропрому зібралися
в неділю на водній базі об
ласної ради товариства ря
тування на воді, щоб здати
нормативи комплексу Г11О,
визначити
найспритнішпх,
найздібніших за програмою
першої міської спартакіади
«Здоров'я» на приз Героя
Радянського Союзу М. Е.
Єрещенка.
Першими на голубі до
ріжки вийшли чоловіки. На
дистанції 50 метрів вільним
стилем найкращий час по-

йшла остання хвилина
напруженої зустрічі старих
суперників,
коли
Леонід
Фсдоров стрімко пройшов
по лівому краю, несподіва
но для всіх наблизившись
до штрафного майданчика
кривбасівпів. Удар півза
хисника прийшовся у «де
в’ятку». Так «Зірка» здобу
ла
важливу перемогу в
Кривому Розі.
Однак попередні
події
поєдинку були на користь
господарів, які залишили
кіровоградцям лише єдину

ТИЖДЕНЬ ПЛАВЦЯ

казав водій АТ11-1100 Во запросили на старі її дітей
лодимир Щербань. На сто із сімей працівників облас
метрівці переміг працівник них організацій та підпри
апарату тресту «Кіровоград- ємств системи облагробуду,
сільбуд» Сергій Рябов.
Скільки радості та весело
Опанували учасники зма щів було під час запливів
гань і такий складний вид, іоннхі Найкращий час був
як 100 метрів на спині. На у шестикласника середньої
найвищий п'єдестал підняв-, школи № 15 Руслана Мели
ся електрик ЖЕД облагро ничука, восьмикласника СІП
№ 21 Сергія Кривенка та
буду Віктор Бойко.
У жінок переможницями дев'ятикласника СШ № 2
у різних видах стали вихо Віталія Рябпка.
Попереду — нові зустрічі
вателька /КЕДу облагробу
ду Олена Богомолець, сек па голубих доріжках.
ретар -дру карка управління
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ,
механізації
будівництва
старший спортивний інтресту «Кіровоградсільбуд»
структор-методист облКатерина Марченко.
агропрому.
Організатори спартакіади

можливість — наздоганяти
в рахунку. Вже на 15-й хви
лині першого тайму лівий
крайній гірників Володимир
Дмитренко після ПОМІІЛКІІ
воротаря
добив
нашого
м'яч у ворота Філатова.
Однак через сім
хвилин
Андрій Кончельскіс. викопередачу
риставши точну
поновив
Валерія Чорних,
рівновагу.
На початку другого тай
му суддя матчу' призначає
спірний пенальті у ворога

«Зірки» — 2:1 на користь
«Кривбасу». І тут гості загралиі Спочатку гол-красень
забив Валерій Черііих, а по
тім переможний м’яч про
вів Леонід Федоров.

«Зірка», виступала у та
кому складі: Б. Філагов,
В. Самофалов, В. Кривокінь, С. Кучеренко, С. Лит
винов
(Е.
Денисенко),
В. Чорних, В. Крамаренко
(М. Данилюк), Л. Федоров,
В. Димов,
М.
Калита,
А. Кончельскіс.

проміжний фініш

Вокально-інструментальний ансамбль «Гарний наЕтрій» Кіровоградського СПТУ

14 тричі підтверд

жував звання нар одного. З часу ство рення (1977 рік)
не раз брав участь у пісенних конкурсах. Недавно ан^^чбль їздив на гастролі до Чехос.юваччинп._______

На

знімку;

солістка ансамблю Наталія ЄФІ-

:МЕНКО, учениця другого курсу, майбутній кравець

верхнього одягу.

Фото д. я.чпольського.

Фінішувало перше
коло
чемпіонату області з футбо
лу. Для любителів статисти
ки наводимо результати ос
танніх двох турів: «Шахтар»
(Смоліие) — «Дніпро» (Світловодськ) — 5:2. «Спартак»
(Кіровоград) — «Хімік- (Кі
ровоград) — ,3:1, «Металіст»
(Олександрія)— «Колос.» (Новоукраїнка) — 3:1. «Тяс.мин>
(Олександрівна) — «Колос»
(До.іинська) — 0:1. «Вись»
(Мала Виска) — «Металіст»
— 0:5, «Колос» (Долипська)—
«Шахтар- — 0:0.
«Колос(Новоукраїнка) — «Тясмин»
— 1.6. «Хімік» — «Буревіс
ник- (Кіровоград) — 1:0,
І «Дніпро,- — «Спартак» — 0:’-.

Після першого кола турнірна
і має такий вигляд:
1
9
1. «Хімік»
9
2. «Металіст»
8
3. «Буревісник»
9
4, «Спартак»
8
5. «Колос» Д.
9
6. «Шахтар»
8
7. «Дніпро»
9
8. «Колос» Н.
9
9. «Тясміїн»
8
10. «Вись»

таблиця першої гру-

м
О
В Н П
226
14
6 2 1
0 2 І 22— 6 14
6 1 1 23-12 13
5 0 4 23-17 10
9
9-11
4 1 3
9
9
—
15
3 3 3
6
2 2 4 10-14
6
9-15
2
5
2
5
2 1 6 11-21
7—24
2
0 2 0

колония
ЗАПИТАНЬ

СТАТИ
ЧЛЕНОМ
МЖК
Редакція отримує бага
то листів, в яких читачі
запитують про права й
обов'язки членів молодіж
но-житлового комплексу.

У Кіровоградському мі
ськкомі ЛКСМ України е
«Положення про молодіж
ний житловий комплекс»,
затверджене зацікавлени
ми міністерствами СРСР,
ВЦРПС та Секретаріатом
ЦК ВЛКСМ.
ПОДАЄМО КОРОТКИЙ ви
тяг ІЗ ПУНКТУ № 8 «ПО
ЛОЖЕННЯ»:
пов’язана із
Робота,
МЖК, здійсстворенням
ооов'язновою
нюється за
участю
безпосередньою
молодих робітників і служ
бовців, яким надаватиме
ться житлове приміщення
в судинку МЖК. На робо
ти можуть
направлятися
молоді
робітники і служ
бовці, які потребують по
ліпшення житлових умов,
бажають стати мешканця
ми молодіжного житлово
го комплексу і заслужили
це право за підсумками
спеціально проведеного со
ціалістичного змагання.

Безпосередня
трудова
участь молоді в проенті і
будівництві
молодіжних
житлових комплексів мо
же здійснюватися як з від
ривом, так і без відриву їх
від основної роботи.

Керівники
підприємств
можуть переводити
(без
збитків для основної діяль
ності) молодих робітників
і службовців за їхньою
згодою на інше підприєм
ство для винон'ання робіт,
пов'язаних з проектуван
ням і будівництвом таких
комплексів, на період спо
рудження МЖК.
Підприємства, до
яких
вказані працівники
пере
ведені, для виконання цих
робіт,' уклада ть з ними
термінові трудові догово
ри. При цьому не перери
вається трудовий стаж за
основним місцем
роботи,
даючи право на пільги і
переваги, передбачені дію
чим законодавством.

Керівники
підприємств
зобов’язані надати вказа
ним робітникам і службов
цям по закінченню робіт,
пов'язаних з проектуван
ням і будівництвом моло
діжних житлових комплек
сів, попередню роботу (по
саду), а при відсутності
її — іншу рівноцінну ро
боту (посаду) на тому ж
підприємстві.

КОЛИ
В СІМ’Ї
ЧЕТВЕРО
Сім’я Кравченків з міста
Кіровограда
звергається
до газети: «Ми стоїмо на
черзі на отримання квар
тири. Скільки кімнат ми
отримаємо, якщо у нас
двоє хлопчиків 3 і 5 років?
І яка норма житлової пло
щі на одну людину в на
шій області?».
Листа редакція направи
ла у виконком Кіровоград
ської міської Ради народ
них депутатів. Відповідь
дає завідуючий
відділом
обліку та розподілу жит
лової
площі
міськради
Д. Г. МОЗУЛЬ:
— Згідно житлового зани-іодавстоа житлова пло
ща надається громадянам
не нижче різня середньої
забезпеченості.
Середня
забезпеченість
на
одну
людину в Кіровограді скла
дає 7,3 квадратних метра.

На практиці сім’ї з чоти
рьох
чоловік
надається
трикімнатна квартира.
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«Молодий комунар»

мчний
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ЛЕТИТЬ СТРІЛА

Як у містку дірка?
На минулому тижні за
йшов у редакцію П. О,
Івченко. Нині пенсіонер.,
— Хочу підказати, —
сказав упевнено, — щоб
не трапилось лиха. Бо так
уже в нас повелось, що
на сполох б ють тільки то
ді, коли ЩОСЬ СКОЇТЬСЯ.
І Петро
Омелянович
розказав. .Ходить він у
центр міста пішки зде
більшого через міст, що
лежить на Інгулі й еєдє
до площі Декабристів. 1
давно помітив, що з од
ного краю бракує метрів
три-чотири огорожі.
— Страшнувато ходити
тротуаром: машини з од
ного боку сновигають, а
з другого — прірва у во
ду: тек і гляди, що або
турне хтось, або злякав
шись навіженого мото
цикліста, оступишся і шу
бовснеш у воду.
Так каже П. О. Івченко.
Трохи примовчує, а потім:
— Ось сьогодні бачив,
як малюки через той міст
переходили. Вихователь
ка їхня спочатку сама зі
йшла на міст, стала спи
ною до води, розвела ру
ки і гукає: «Проходьте,
дітки, не бійтесь, я зату
лила річку!..».
Й Петро Омелянович
для
достовірності
сам
розвів руками: ось так,
мовляв.

— То треба буде звєр-*
нутись у
дорожньо-екс- ч
плуетаційнє
управління*
міськвиконкому, — ска- у
зав я.
£
— Звертався, — ттавпе- Ч
рейми пенсіонер. — Ще ?
весною, коли дуже слизь- Ч
но було бід талого льо-,
ду — з того боку мосту Ч
ніхто не ходив, боялися /
посковзнутися на льоду.Ч
Подзвонив тоді я в ДЕУ, ?
підняла трубку якась мо- *
лода дівчина (по голосу /
здогадуюсь), вислухала й '
пообіцяла: «Передам, КО- Г
му належить.,.», І ще раз £
дзвонив, не так давно,*
але хіба що змінилось? *
Пообіцяв
і я Петрові*
Омеляновичу:
потурбує- f
мо шляховиків. Вчора сам чч
знову пройшовся мостом, чI
Все як було, так і зали ч4
шилось, як
розказував f
відвідувач. Обходять міст \
з відсутніми
чавунними *
перилами люди не деся-і
тою дорогою, але й
тудою не ходять.
Висновок Петро Омелянович зробив такий: «Не И
болить голова у шляхеви-*
ків, бо не надійшло сиг- Ч
налу, що хтось пірнув зчj£
мосту в воду... Та й по- J
трібна їм ця морока
як дірка в містку!».
Ось про це й нам
четься запитати. Чи справ- (
ді так?
В. ТЕЛІЖАН. J
*

ОГОЛОШЕННЯ «АП» \

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІСТА!
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СПІШІТЬ ПОБАЧИТИ

по вулиці Янобськоґо, починаючи від Колгоспно
го ринку і закінчуючи вулицею інтернаціональною,

*ч
ч
І

КАСКАДЕРІВ
не автомобілях,
марок, з також

мотоциклах і тракторах

усіх

ЖИВОГО ЧОРТА,

і

який зачапав у величезну і глибочезну калюжу,
і з неї виглядає лише рильце нєчєстиеого.
Як же задибала сюди оця бісоса душа? Ми, пра
цівники міськремшляхбуду, надовбали таких ямпасток на всій довжині і ширині цієї вулиці, а та
кож на вулицях, які межують з нею: Комарова,
Глінки та інших. Хоч цей чортяка залишився без
ріг і ратичок, бо він їх у цій ямі-пастці поламав,
але його поки- що впізнати можна.
Отож, шановні жителі і гості міста, спішіть побаЧИТИ нечестивого, поки він ще не пустив бульки У
цій майстерно вигребеній нами ямі.

*
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ч
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За дорученням міськремшляхбуду об'яву
підготував і написас А. ВИСОЦЬКИЙ.

$

П АВЛО Антонович Кожух
““ не писав — творив лі
вою руибю чергове ху
дожнє полотно. А неспо
кійна Муза на правах за
конної дружини надихала
його:
— Теж мені, Чехонте!
Хто тепер так пише? По
ки ти дряпати
меш своє мізер
не оповіданняч
ко, сусіди кла
сиками стануть.
Кожух уперто
мовчав. Він точно
знав, ще й лі
вою рукою можна дещо
. створити. Він для цього
навіть півлітру спеціаль
ного чорнила роздобув.
Запрягся в роботу і ці
лий день щосили тужив
ся. А потім Кожух голос
но еисловився такою бар
вистою метафорою, що в
аж
найближчих сусідів
вуха пов'яли. Від творчої
заздрості.
— Геніально, Кожух! —
вигукнув сусід, який виро
щував у парнику тритомну
Е? ІКТОР сидів у парку на
лавчині і студіював
опір матеріалів. На деревах
ледве пробивалася ніжна
зелень-, яскраво світило
ласкаве сонце, щебетала
якась рання пташка. Не
зважаючи на нудоту в
книзі, настроєна на лірич
ний лад душа Віктор_ова
співала. Адже весна...
Ось до його лавчинкн

епопєю-єкорсспілку.

— Я б вам радив, Пав
ле, модернізувати твор
чий процес. У світлі ос
танніх досягнень науки і
техніки. І тоді ваше чор
нило залишить помітний
слід у літературі.
Дискусія про вирощу
вання високих гонорарів
з гектара авторського по
лотна затягнулася допізна.
А Кожух творив — потем
ки, навпомацки.. •
— Агов, Павлушо, —
донісся з темряви епіч
ний голос. — Де ти? Я все
хочу спитати: сам чорни
ло вариш? Чи по знайом
ству дістаєш?
— Тьху! — подав голос
Кожух зі своєї творчої
лабораторії. І розшифру
вав контекст підтексту: —
Вам аби чорнило. Хіба я
пре це думаю?
Кожух думав про зір
ки. Там теж, м.абуть, де
хто пописує. І видається.
Цікаво, якою рукою пи
шуть там: правою? Чи теж
лівою?
Еолсдимир КОБЗАР,
м. Кіровоград.

—

Але навряд чи тебе пра
вильно зрозуміє читаць
кий загал.
Сусіда-епопейнима пе
ребив критик
Голобля;
Цей усе знав, усе читав і
писав з таким темпера
ментом, ще поетеси за-

ГУМОгЕСКА

ї
\
\

певнили: своєю творчістю
він зціляє їм навіть душу.
— Не так пишеш, Ко
жух! Не вздовж гони ря
док, а впоперек.
— Застаріла метода, —
заперечив критик
Яловий, який БЄЛИКИХ зірок
з неба не хапав, але мав
репутацію чоловіка надзвичайно скромного, сскільки вже «надцять» ро
ків посідав крісло завредакціі критичної літера
тури І ДОСІ НЄ ЕИД8В жод
ного сласного опуса.

ЛІРИЧНА УСМІШКА

І
Знайомство!

підійшла струнка тендіт
на дівчина із синіми очи
ма і довгими чорними
віями. Одягнена в тісні
джинси, розхристану від
весняного тепла червону
куртку і блакитну блузку.
Несміливо сіла скраєчку,
і, замислившись, опусти
ла очі.
Віктор не міг відірвати
від неї очей. Опір мате
ріалів геть вилетів з го
лови. Це була — вона! Та,
про яку мріяв, яку наді
явся зустріти.
■•Краля, справжня кра
милуючись, дуля.
мав. — Гарна, як тронида. I, видно, скромна...
Бач. як сором’язливо оиустилаI очі. Торопіє під
моїм поглядом.
Цікаво,
як її звати? Коли б —
Галя. Тепер же кожна

і
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□ Перед початком мат-*
чу господарі поля запропо-/
кували судді допомогу. Ма- ч
теріальну.
Ч_
□ Мішень була вражена *
тим, що стрільці часто би- ч
ли мимо.
□ Ти у мене ще затан- Ч
цюсш! — вигукнув худож- /
ній керівник, приймаючи до Ч
ансамблю талановитого тан- *
цариста.
(
□ Більше за все Соле- ?
ся, що його перестануть Ч
лякатись.
*

□ Вважав себе главою (
сім’ї. Правда, був ще неод- Ч
Ч
рогий спомин, Віктор но- ? рушеним.
$
сить у своєму серці.
J
□ Не надійся на бюро /
«Не пропустити б таку * знахідок, янщо втратив г.о- *
_
£
пагоду. —- думав далі. — сагу до самого себе.
Познайомитися... Та тіль- ?
□ Підказками займаюки... як почати?.. Як звер- * ться тисячі, суфлерами ста
ють одиниці.
нутися?..».
Г
Вій не був сміливим із^
Е. КУЛІН.
незнайомими
дівчатами, \
проте зараз вирішив на-^
братися мужності.
Ч
ПЕРЧИНКИ
О, щастя! Дівчина сама ч
звернула на нього увагу. ?
Вона підвела голову і по- *
дивилася прямо Вікторові/
в очі. Ось-ось заговорить*
до нього, і не треба буде ? Він пробився не ученістю,
самому зважуватися, під- J А люб'язністю і чемністю.
\
бирати слова,I вона заговорила!
\
— Хелло, бон! Чого
баньки витріщив? Заку ч Він начальству па догоду
і Робить сонячну погоду.
рить не знайдеться?
і

Каргєрист

'зник

Феодосій ЛУЗАН.

Юрій РИЕНИКОВ.

{Закінчення — у наступ- &
кому випуску «АПя|. І

читайте;
аііШ
★ Відсутність си
стеми як система!
Про стиль
райкому ксшсом
лу.
вдасться
★ Чи
створити в Кіровограді літературні
кафе!

★ Групи

ДОСЛІВ’Я ДО ПРИСЛІВ’Я
Хто не працює —
той не їсть.
Так воно й є, той тільки п’є.
* * $
Що посієш — те й пожнеш.
Хіба ж це добре?
* * *
Язик до Києва доведе.
А та-'.Л ДЯДЬКО Есе владвас.
* * *
Хто маже, той і їде.
Нерідко в загратованій
машині.

ч
ч
*

г
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$ ФРАЗИ

друга, якщо не Інка чи
Іра, то вже напевне /Капна чи Лариса».
*
Ім’я Галя
подобалось?
Вікторові. Ще
звідтоді,*
коли у другому класі за- ч
кохався у свою сусідку по J
парті. Давно розійшлися ч
їхні шляхи, а ім'я, як до- ?

ч
с
ч

£§і Аиселєрат — ДИТИ- 0
на, яка виростає до того, &
що вільно сідає батькам 0
на голову.
V
Бссяк — парубок,0
який не має
фірмових Ф
кросовок.
0
Буфет — місце, де (*
обмивають зарплату, але/■
не миють посуд.
££ Гірський козел
гра в доміно у Карпатах.
{£» Гуляння — масове
вживання спиртних напоїв
на лені природи з началь
ством. Без начальства на
зивається пиятикою.
£2 Дефіцит — ПОВНИЙ
достаток
високоякісних
товарів у підссбці і під
прилавком магазину.
£$ Дзеркало — річ, без
якої на дівчині лиця нємас.
@ Директор - Л|° . j, l
на, яка не грає у театрі
ніякої ролі.
Д'ста
• невеличка
перерва між численними
прийманнями їжі.
(54 Діти — квіти життя,
які після дозрівання по
чинають розпускатись.
£,. Довголіття — необ
хідна якість для тих, хто
став у чергу на квартиру,
(і?:. Дон Жуан—нежона
тий КО/ИЄНДоНТ жіночого
гуртожитку.
Ескіз — обличчя ДІВ
ЧИНИ до нанесення косме
тики.
Сз Жарт — візит до ви
тверезника під псевдоні
мом — прізвищем
на
чальника.
<2 Заєць — пасажир,
який сплачуючи, ко ні pcперові штраф,
дивиться
на нього вовком.
Істерика — імпрові
зований вокальний
твір й
для жіночого голосу без «
оркестру.
£2 Кавалер — нарєчений без гарантії.
Олег СЕЇН.

* * *
Апетит з їдою прибуває, ч
На жаль, не у всіх *
їдальнях.
* » *
Вовка ноги годують.
«Хіба’ тільки вовка?» —
думав поет-иевдаха, об
биваючи пороги редакцій
і видавництв.
* ♦ »
Двоє третього не
кають.
Вони його шукають.
Борис СЛЮСАР.
м. Сьітлоеодськ.

\

«Кіно»
(Ленінград) і «Єв
ропа» (Стокгольм.}
прогресують у по
серед’
пулярності
публіки.
★ Село і молоді
Фотонарис з кол
госпу Імені Щорс®
Долинсьмого райо
ну.
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