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Зпіти і вибери в комсомолі — це 
час підсумків, аналізу, критичною 
осмислення зробленого. Різноманітні 
проблеми виноситкмуть промовці на 
розгляд товаришів по Спілці. Адже 
комсомольське життя не втиснеш у 
еузькі рамки, ножен день ставить пе
ред юнаками І дівчатами безліч пи
тань, обійти які — значить щось втра
тити, збіднити себе. ,

Особливо це відчувається в комсо
мольських групах і первинних органі
заціях — у самій основі ВЛКСМ, де 
кожен на виду, де високе звання 
комсомольця виправдати можна тіль
ки ділом.

Не раз посідала високі місця в со
ціалістичному змаганні комсомоль
сько-молодіжна бригада верстатників 
механоскладального цеху № 4 заводу 
нЧервона зірка», де бригадиром 
Олександр Яковенко. По півтори нор- 
Ми й більше виконують молоді ви
робничники. Міцне ядро колективу 
становлять спілчани, а очолює комсо
мольську групу молодий комуніст 
Юрій Решетцов. Уже третій рік він 
грулкомсоргом, стільки ж, скільки й 
Людмила Залойко, ватажок комсо
мольців обрубної дільниці ливарного 
цеху сірого чавуну «Червоної зірки». 
І! те, що в цих групах жоден юнак, 
жодна дівчина не лишились поза жит
тям колективу, а перебувають у вирі 
цінових і корисних справ, упевнено 
можна віднести до заслуги групном- 
соргів.

Звичайно, найголовнішим у ході 
звітио-еиборної кампанії мас стати 
питання про активну участь комсо
мольців у соціалістичному змаганні 
на честь 110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Тому на головних 
зборах року юнаки і дівчата повинні 
грунтовно проаналізувати діяльність 
комітетів комсомолу, КОМСО/АОЛЬСЬКИХ 
активістів у керівництві трудови/л су
перництвом, подати конкретні пропо
зиції щодо вдосконалення форм зма
гання, системи підбиття підсумків, мо
рального й матеріального 
вання.

Дружно сіють озимі хлібо
роби Иовгородківського райо
ну. Третину клину, відведеного 
під пшеницю й жито, вони вже 
засіяли.

У сівбі, транспортуванні зер
на і добрив бере участь близько 
200 юнаків і дівчат. Уже визна
чились правофлангові. Так, екі
паж агрегату з колгоспу імені 
Ульянова, очолюваний комсо
мольцем Анатолієм Почтарем, 
на сьогодні засіяв ІЗО-гектарну 
ділянку, щозміни перевиконує 
норму виробітку. Добриті розі іп 
узяв і екіпаж Василя Головача 

колгоспу імені Леніна.з

М. ЇРИКУЛА, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
НовгородкІЕського рай
кому комсомолу.

Сійся, родися...
Навіть у цьогорічну посуху 

кожен гектар ранніх зернових 
колгоспу імені Леніна Пстріп- 
сі.кого району видав у серед
ньому майже 24 центнери хліба.

Ось 1 нині посівна кампанія 
проходить чітко, злагод',,.єно. 
Першокласне насіння лягає н 
дбайливо підготовлений грунт.

Поряд з досвідченими хлібо
робами сумлінно трудяться па 
сівбі й молоді механізатори, з 
них близько двадцяти — комсо
мольці. Так. Василь Барбара. що 
лідирує серед молодих сівачів, 
уже загорнув у грунт насіння 
жита і пшениці на 60 гектарах. 
Не набагато відстав від ньою 
товариш по спілці Микола Ци
бульно. зі знанням справи сіє 
жито Леонід Каплун. А шофер 
Іван Копійка без затримки до
ставляє и йоле 
ральпі добрива.

нясіїшя, міне-

Е. НОРЧАПН, 
кореспондентгромадський 

«Молодого комунара».

Перший цукор
з цьогорічного врожаю буря
ків пішов на Опександрівсько- 
му заводі Другого імені Пет- 
ровського цукрокомбікату.

До цієї події тут діяльно го
тувалися. Нинішнього року за
вод «помолодшав», став по
тужнішим. Ремонтники Олек
сандр Чижма, Анатолій Лім- 
борський, Анатолій Кімнатний 
та їхні товариші встановили 
нові автоваги вантажопідйом- . 
ністю 60 тонн. Це дасть змогу 
приймати великовагоєі поїзди, 
збільшиться кількість сирови
ни, що надходить на завод.

На підприємстві відбулося 
чимало змін. На кагатному по
лі заасфальтовано площадку у 
8 тисяч квадратних метрів. Об
ладнано гідроглеханізований 
склад на 30 тисяч тонн цукро
вих буряків. Та головна змі
на — це молоде поповнення, 
юнаки і дівчата, які вирішили 
взяти найактивнішу участь у 
прийманні та переробці сиро
вини. Понад двадцять випуск
ників шкіл Олександрівни пра
цюють нині відбірниками проб, 
у лабораторії. їх попередню 
навчили працювати старші то
вариші — головний агроном 
комбінату Г. X. Календюк, заві
дуючий приймальним пунктом 
Ю. Н. Фуркало, інженер-хімін 
сировинної лабораторії Я. Я. 
Шевцова.

/Аолодь разом із старшими 
товаришами перевірила готов
ність усіх механізмів, констату
вала: завод до роботи готовий. 
Це було два тижні тому. А вчо
ра тут пішов уже перший цу
кор з цьогорічного врожаю 
буряків. Підприємство ще не 
набрало повної потужності. 
Але через кілька днів потік бу
ряків поширшає.

В. ГРЕБЕНЮК, 
завідуюча відділом комсо

мольських організацій 
Олександріьського райко
му ЛКСМ України.

«СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ»

.1
кЗеленим жнивам» — комсомольську турботу

Сеою нинішню назву — 
«Сельская молодежь» - 
журнал носить з січня 1962 
року, раніше, з 1935 року, 
він називався «Молодой 
колхознин», а ще раніш — 
«Журнал крестьянской мо
лодежи», скорочено «ЇНКГЛ». 
Зміна назв відображала 
чисто історичні переміни 
радянського села, але ад
реса журналу, його при
значення не змінювалися:

Водій автомобіля колгоспу «Україна» Знам’янською 
району комсомолець Володимир КЛОЧКОВ — право
фланговий соціалістичного змагання серед молодих 
колег господарства. А о хвилини перепочинку він 
любить почитати в журналі «Сельская молодежь» про 
своїх ровеснинів.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

журнал був і залишається 
єдиним виданням для гло- 
лоді села. і

Вперше думну про ство
рення періодичного жур
налу для селянської мопе
ді було висловлено на■ 
V з’їзді комсомолу в 1922 і 
році. А в січні 1924 рану І 
тиражем ЗО тисяч екземп
лярів вийшов перший не-, 
мер «ЖКМ».

{Читайте 2-у і 3-ю стор-). /І

На запитання нашого кореспондента відповідне заві
дуючий відділом комсомольських організацій Олександ
рійського райкому комсомолу Анатолій Подолян.

— Ваш район посідає одне 
з перших місць в області по 
заготівлі корглів для гро
мадського тваринництва. Яка 
роль у цьому комсомольців І 
молоді?

— У районі створено 40 
комсомольсько - молодіжних 
кормодобувних бригад, у 
яких зайнято понад 1150 чо
ловік комсомольців І МОЛОДІ. 
Нинішнього літа воші заго
товила 8б 498 тоілі різних 
кормів, у тому числі близько 
7000 тг-ніі сінажу, 32 400 
тонн силосу з кукурудзи, на
косили 1232 тонші різно
трав’я.

— Назвіть, будь ласна, 
імена нращих нормедобув- 
НИКІВ.

— їх багато. Тож я роз
повім про КІЛЬКОХ, JlpO_JliX, 
хто піші заготовляє силос. 
Перехідний вимпел райкому 
комсомолу утримує сьогодні 
механізатор колгоспу «Ро
сія» Микола Удовенко. З 
початку силосування він на- 
кбейв близько тисячі тонн 
кукурудзи, залишивши дале
кі позаду багатьох супер
ників по змаганню. Ллє ос
танніми днями Миколу впев
нено наздоганяє комсомоль-

СЬКО- МОЛОДІЖ і! ИЙ СК 1ПЯ ж
Григорія Калютн з иоліосиу 
«Прогрес». На його ра-хуя- 
ку — майже тисяча тонн зе
леного корму.

А вчора повідомили з кол- 
іосіїу «Заповіт Леніна»: 
особливою старанністю на 
заготівлі кормів відзначаю
ться тракторист» Олек
сандр /Куков і Василь Вану- * 
лейко. Перший агрегатує 
твоєю машиною силосозби
ральний комбайн, другий пе
ревозить подрібнену масу до 
силосних траншей. Слепом, 
т руля гьея по- комсомоль
ському.

— Попереду, очевидне, та- 
нсін немало роботи7

— Звичайно. Почнуться 
бурякові жнива — треба бу
де засилосувати ВСЮ ГИЧІІу 
разом з бадиллям зернової 
кукурудзи.

По закінченні заготіи/іі 
кормів райком комсомолу 
підіб'є підсумки соціаліетіи<- • 
пого змагання серед комсо
мольців і молоді. Перемож
цям буде вручено гра .мети, 
туристські иутівкн.

стимулю-

Зрештою, сажко знайти 
пиві, другорядні аспекти, 
поліпшусати структуру і 
ських організацій. Це особливо сто
сується МаловискІЕського райкому 

. комсомолу. Після звітів і виборів ми
нулого року кількість первинних ком
сомольських організацій скоротилася 
в районі майже наполовину, а груп 
було створено лише 10.

Одна з найгостріших проблем — 
підвищення ефективності КО/АСОМОЛЬ- 
ських зборів. Не все гаразд із цим у 
колгоспі імені Леніна Устинівського 
району. Спілчани юсподарства зби
ралися за період, що минає, лише чо
тири рази. Порядок денний зборів не 
відбивав тих насущних проблем, які 
стсять перед юнаками і дівчатами. До 
того ж, ніхто не контролював вико
нання рішень.

Проблем чимало. І від того, яка 
атмосфера пануватиме на зборах, від 
стану критики і самокритики в комсо
мольських організаціях залежить їх 
розв’язання в майбутньому. А саме на 
діловитість, принциповість, творчий 
підхід ДО роботи, в тому числі й ком
сомольської, націлює нас постанова 
ЦН КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-еиховної робс- 
ги». Е ім’я того, що належить зробити.

і тут неваж- 
. Необхідно 
ксмсомоль-

З ярмарком 
будьте здорові!

В останню суботу і неділю серпня вирував у Вели
ких Сорочинцях — на батьківщині Гоголя — тради
ційний Сорочинський ярмарок. Два дні святкувала 
Полтавщина, святкувала Україна трудову перемогу

ми. Справді, чи не ті самі 
почуття вм.ить охоплюють 
вас у вихорі сільського яр- 
/ларну...» Так, так. Тєйю са
мого. Що в Сорочинцях у 
Великих на Жабокрицько- 
му майдані розкинувся.

Чого тут тільки немає!
Виграє на сонці опіш- 

нянська кераміка, перели
ваються всіма барвами ки
лими та гобелени решети- 
ліеських умільців, полтав
ські вишиванки та рушни
ки. А ці майстерно виріза
ні чашки і ложки прибули 
на ярмарок аж із Горьков- 
ської області.

Тут же, поруч, поволі 
крутиться гончарний круг, 
і на очах у покупців кусо
чок глини під вправними 
руками /лайстра перетво
рюється в глечик чи келих. 
{Закінчення на 4-й стор.).

хліборобів.
Е> ЕСЕЛО гупає бубон, 
** ніжно підспівує скрип
ка, соловейком заливає
ться сопілка... Мелодія та
ка, що ваше єство не може 
спокійно встояти на місці. 
Навіть коли воно й не ду
же молоде і не може пус
титися навприсядки. Кож
на жилочка, кожен і 
нерп оживає, танцює, і 
дивляться на життя так 
село, так оптимістично, 
ув оті сімнадцять...

А навкруги — шум і 
мір, і крик, і посмішки, 
регіт.

Ярмарок!
«Вам, мабуть, трапляло

ся чути, як десь рине да
лекий водоспад, коли все 
навколо сповнене стриво
женого гуркоту, і хаос 
дивних неясних звуків ви
хором носиться перед ЕЄ-

ваш 
і очі 
I ве- 
, ян

га-
і

В . •'
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{Закінчення. 
Поч, на 1-й cTop.j.

бувЖурнал в той час 
розрахований на рядових 
сільських хлопців і дівчат, 
малограмотних чи навіть 
неграмотних. Сторінки йо
го займали матеріали для 
комсомольських політ чи
тань, журнал допомагав в 
роботі сільгоспгуртків, да
вав матеріал для масової 
роботи осередку, сюжети 
п’єсок, давав інформацію 
про поточні політичні події.

Жодна сільська кампа
нія — перевибори Рад, 
огляд хат-читалень, робота 
серед наймитів, бідноти та 
інше — не обходилась без 
допомоги і порад «ЖКМ». 
Журнал виконував просві-

тительні завдання: від ньо
го молоде село 20-х 
почуло імена 
Достоєвсьного, 
Бальзака, Горького, 
нозського, взнало : 
ня слів ,
ферма», «балет»; в 30-х — 
«колгосп», «комбайн», «Дні- 
проГЕС»; □ 50-х — «ціли
на», «всесвітня Федерація 
демократичної молоді»; а 
70-х — «науково-технічна 
резолюція», «тваринниць
кий комплекс».

Колективізація, як нова 
епоха виробничих і мораль
них відносин, зростання 
свідомості сільської молоді 
вимагали ускладнення зав
дань журналу і вдоскона
лення літературних форм. 
У серпні 1935 року журнал 
одержав назву «Молодой 
колхозник», і на титульно
му аркуші з’явилися сло
ва: «Літературно-художній 
і нультурно-політичний 
двотинсневик ЦК ВЛКСМ 
для молоді».

У роки перших п’ятирі
чок, у повоєнні роки, коли 
комсомол був ініціатором 
багатьох патріотичних по
чинань, тисячі облич, голо
сів, долей на сторінках 
журналу зливались у літо-

років 
Шекспіра, 
Толстого, 

, Мая- 
значен- 

«радіо», «тозарна

«■У нас, мені здається, 
не досить звертається 
уваги на кооперацію».

В. І. Ленін.

.МОЛОДИЙ КОМУПАР“

пис комсомолу: це — учас- 
нини Всесоюзної сільсько
господарської внетавни, це
— дівчага-тцактористки, це
— молоді механіки МТС.

Зміни 50-х і 60-х років: 
укрупнення колгоспів, під
вищення життєвого добро
буту, технізація праці, а го
ловне — нове, освічене по
коління читачів — все це 
вимагало перебудови твор
чого активу журналу, но
вих тем, потрібні були ав
тори високої професіональ
ної кваліфікації, . новий 
словник, нарешті.

Виховання у молоді від
повідальності за землю бу
ло незмінно найголовні
шим завданням журналу. 
Цикли проблемних нарисів 
за темами «Комсомол на 
будовах меліорації», мате
ріали під рубрикою «Бере
жи красу Росії», виступи 
академіків землеробства, 
агрономів, механізаторів, 
статті з питань землекорис
тування, захисного лісона
садження — саме цими ма
теріалами відкривались но
мери журналу. Нині, про
довжуючи цю магістральну 
лінію, журнал разом із за
інтересованими відомства
ми веде ПОСТІЙНО Г1"*"’

експедицію «Жива вода». 
Журнал «СМ » усі роки був 
і лишається школою попов
нення духовного досвіду, 
школою виховання інтелек
туальної, естетичної, емо
ційної нультури, На його 
сторінках виступали цікаві 
видатні люди, з яскрави
ми характерами і долями. 
Академік Шмідт, 
Валерій Чкалов,

льотчик
......... ........, академік 

Вернадський, режисер Тов
стоногая, .антори Ульянов, 
Тихонов говорили з молод
дю з його сторінок про най
важливіше у житті -- 
утвердження особистості, 
духовне змужніння.

На виданні, єдиному для 
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ, -.......
відповідальність 
ратурних смаків, 
турні традиції^

лежить 
------ ----------- законо

давця естетичних та літс- 
------------------ Літера* 

журналу 
«вельская молодежь» при
крашені іменами М. Шоло
хова (він друкується з лю
того 1925 року), М. Ісаков- 
сьиого, В. Лідіна, О. Фаде
ева, М. Тихонова, С. Залигі- 
на, В. Кожевникова. Проіг- 
гом останнього десятиріч
чя журнал відкрив В. Ас
тафьева, Г. Машкіна, О. Ку- 

діючу ваєва, В. Распутіна.

ЗО серпня І079 року

Напсредодні передплатної кампанії секретар комсо
мольської організації колгоспу «Україна» Знам’ян 
сьного району Наталка Заіцолкіна — в колі своїх то- 

I варишів.
На з н і м к у: Н. ЗАЩОЛКІНА знайомить юнаків і _ 

І дівчат із журналом «Сельская молодежь».
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ФЕНОМЕН КООПЕРАЦІЇ
РОЗМОВА ПЕРША: 
«ВСЮДИСУЩИЙ КООП»

У центрі Моснви в одному із старомос- 
козських провулнів стоїть старий буди
нок з мідною, начищеною до блисну дош
кою, на якій написано всього два слова: 
«ЦЕНТРОСПІЛКА СРСР». . .

Адресу цю знають у всьому світі. Тут 
розмістилася Центральна спілка спожив
чих товариств ордена Леиіиа споживчої 
кооперації СРСР. Роль, значення і можли
вості кооперації заслуговують, на наш 
погляд, і осмислення, і обговорення, і, на
самперед, — розповіді про неї. Про коопе
рацію СРСР, з’їзд якої відкриється з лис
топаді нинішнього року, розкажемо ми.

Кореспондент: Певно, з тих далеких ре
волюційних років дійшла до нас назв і 
«Центроспілка», що зберегла аромат ле
гендарних днів: порівняємо — «Цептро- 

балт». «Центропреса». «Це!ітросиб;р>, 
«Центрофлот».

О. О. Смирнов: Звичайно. Центровій и:у 
організовано 1918 року. Тоді ж появили
ся «Сільськоспілка» і «Сільськорада». Ле
нін надавав величезного значення коопе
ративному рухові мас. З його ініціативи 
ВЦВК і РНК у квітні 1918 року прийняли 
декрет «Про споживчі кооперативні сріа- 
иізації». Ленін виступав па Ш з'їзді г 
бітничої кооперації в грудні 1918 року.

Кореспондент: Отже, Центроспілка 
це ..О. О. Смирнов: Що таке Центроспілка 
відразу не відповіси. Судіть самі. Мину
лого ріжу роздрібний товарооборот коопе
ративної" торгівлі становив у І’.ОО тисячах 
наших магазинів 67 мільярдів карбопап- 
ців. Це ЗО процентів усього роздрібно: ) 
товарообороту країни. В 90 тисячах на
ших наїре. ресторанів. їдалень, закусо і- 
иих, розташованих в основному в сіль
ській місцевості, ми можемо одночасно 
нагодувати майже 3.5 мільйона чоловік.

Кореспондент: Так. значить, спожші- 
кооперація — це своєрідне міпістерсті 
сільської торгівлі і громадського харч 
вашія!

О. О. Смирнов: ІІе поспішайте з виспс 
вами. Ми маємо власну промисловість. 
1978 року на наших підприємствах вироб
лено товарів більш як на 5.3 мільярда 
карбованців. Ми випускаємо консерви, 
пиво, безалкогольні напої, ковбаси і 
шпику, соління і варення, спеції, хліб і 
прянощі. Ціла харчова промисловість є 
у Цеитроспілки. Нарешті, ми ведемо ве
лике іі різноманітне будівництво. Б де
сятій п'ятирічці обсяг капітальних вкла
день становить 4 мільярди 413 мільйонів 
карбованців, в одинадцятій — перевалит.» 
за 5 мільярдів...

Кореспондент: А будує, будує хто для 
вас?

О. О. Смирнов: У пас <-; своя мережа бу
дівельних організацій, свої виробничі ба
зи. заводи залізобетонних виробів. У си
стемі Цептроспіикн працюють 26 великих 
будівельно-монтажних трестів. 178 БМУ.

Кореспондент: Ну, хоч би проекти іш 
'замовляєте на стороні?

О. О. Смирнов: Буває, але, як правило, 
і проекти власні. У нас є чотири проект
них інститути, близько шести тисяч спе
ціалістів працюють у них. Вони розроби
ли нам цілий набір типових проектів: 11 
проектів торговельних центрів, 8 ІІрОСК- 
•ііп універмагів. 10 проектів універсамів. 
44 проекти підприємств громадською 
харчування — від чайхани до кулінарно
го комбінату. Місцеві сиоживспілки Зав
жди можуть вибрати з цього набору най
більш підхожі для місцевих умов проекти. 
Наша мета —.збудувати в кожному ран
ней грі великий, сучасний торговельний 
центр і комбінат побутових послуг, а па 
цеп і рал:.них садибах радгоспів і' і.о і’ос- 
■іін — універмаги, сполучені з універса
мами. до 1000 квадратних метрів торго
вельної площі. Прискорено розширюємо 
мережу спеціалізованих магазинів — 
«Іехшка;-. «Сперт». «Меблі», сіпіипі», 
«Сад і юрод» та інші.

Кореспондент; Признаюсь, я тепер що 
менше розумію, що гінеє Центроспілка. 
ніж до зустрічі З вами... В усякому разі, 
я зрозумів. Центроспілка — це свого ро
ду «,те ржава н державі» чи не так?

О. О. Смирнов: Пі. звичайно. В тому тс 
й річ. в тому-то іі особливість кооперації. 

...... ............ ’ ’ ‘ не

Розмоза нашого кореспондента Віктора Ярошенка з головою 
правління Цеитроспілки СРСР, депутатом Верховної Ради СРСР 
Смирновим Олексієм Олексійовичем

цюють у споживкооисрації? чим харак- 
іерна кадрова політика Цеитроспілки?

О. О. Смирноз: У кооперації працює З 
мільйони чоловік, які мають сотні профе
сій. Так що коротко на це запитання не 
відповіси. У нас є спої соціологічні лабо
раторії, вони вивчають соціальні пробле
ми споживчої кооперації. Але серед без
лічі професій завжди є масові, провідні, 
ключові. Я б назвав з них дві — сільсько
го продавця і сільського заготівельника.

За рік вузи Цеитроспілки випускають 
0 з половиною тисяч спеціалістів — ко
операторів з вищою освітою, сорок 
тисяч — із середньою спеціальною, 
тисяч працівників масових професій, 
це іі; усе молодь села, комсомольці.

сім 
сто 
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наступну п'ятирічку наші навчальні за
клади повинні підготувати сорок тисяч 
спеціалістів з вищою освітою, чверть 
мільйони — із середньою спеціальною і 
650 тисяч чоловік навчити найважливі
ших масових професій сфери обслугову
ваний.

дуктів харчування в цьому секторі, ре
зерви підсобного особистого господарства 
звернуто увагу в ряді останніх постанов 
ЦК К11РС "і Ради Міністрів СРСР.

Що робить Центроспілка в розв'язанні 
цьою важливого завдання?

О. О. Смирнов: Промкооперація—справ
ді, мабуть, єдина система, яка покликана 
вивчати і всіляко розвивати підсобне гос
подарство громадян. Сільський заготі
вельник повинен бути СВОЄЮ ЛЮДИНОЮ в 
кожному селі, він повинен знати. ХТО і що 
вирощує у своєму підсобному господар
стві, на городі своєму, які у кого є лиш
ки і які резерви. Приходить заготівель
ник весною у двір, поговорить з господа
рями, обговорять вони види на врожай, 
кон'юнктуру ринку, що вигідніше вирос
тити, скажімо, на городі, що потрібніше за
готівельникам. 1 укладається договір під 
майбутній урожай, — на закупку меду чи 
фруктів, овочів чи картоплі, м'яса чи 
яєць, птиці чи кролів. Торік було укладе
но понад чотири мільйони таких догово
рів. Тільки на Україні уклали півтора 
мільйона договорів.

Зрозуміло, договір — це не єдина фор
ма заготівель, можна ж і просто здати 
продукцію в магазин чи в заготконтору,— 
але ж договори дуже важливі хоча о то
му, що вони дають можливість для пла
нування, для маневру.

Центроспілка ставить питання так: 
кожна людина, котра працює па своїй 
присадибній ділянці, повинна матії гаран
тії, що всі лишки продуктів, які вона за
хоче продати, потрібні народному госпо
дарству і безумовно будуть закуплені ор- 

а-

На цьому знімну зафіксовано 
стріч завідуючого відділом комсомоль-В 
ських організацій Новоукраїнського ■ 
райкому комсомолу Сергія ЛИСИЦЬ-1 
НОГО з молодими овочівниками кол- І 
госпу «Росія». Сьогодні їхня бесіда — 1 
про сільську молодь країни, про юна- ■ 
ків і дівчат, з якими вони познайоми
лися на сторінках журналу «Сельская я 
молодежь».

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО. |
— миліL

Близько трьох мільйонів чоловік пра
цює в системі Цеитроспілки. І половина з 
них — це молодь, люди, що підготовлені 
до своєї роботи і вибрали її свідомо, від
дають їй перевагу перед усіма іншими.

О. О. Смирнов: Ні. звичайно, і» юму 
й річ. в тому-то іі особливість кооперз 
що ми іііике ке міністерство і навіть 
клубок міністерств.

Радянська кооперація, звичайно, 
держ'.івц в державі. Тисячами ниток 
ваші нона з народним господарством, 
усім економічним і культурним ЖНТ ІДМ 
країни. Але завдання перед памп стоять 
справді дуже різноманітні, складні, такі, 
що вимагають глибокого, комплексного підходу.

Кореспондент: При такому універсаль
ному завданні виникає запитання: коиис- 
ратор — який він? хто він? які люди нра-

не 
:в';і- 
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РОЗМОВА ДРУГА: 
«ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА»

Кореспондент: Перед нашою розмовою 
я сьогодні зранку побувай па Централь
ному московському ринку.

о; О. Смирнов: Ось вам довідка: в мага
зинах епоживспілок м'ясо торік продава
ли на 1G—20 процентів нижче від ринко
вих ціп, мед — па тридцять процентів, 
картоплю —- на п'ятдесят вісім, фрукти — 
па п'ятдесят — вісімдесят процентів, ово
чі — вдвоє дешевше.

Боротпоя з ринком мо ї на єдиним спо
собом: поліпшувати деряшнну й коопера
тивну торгівлю. Не треба думати про лю
дей. які торгують на ринку, що всі вони 
і рнїха.ін сюди но «довгий» карбованець. 
Хто торгує на колгоспному рнпку? Кол
госпники. працівники радгоспів, люди, 
які виростили щось на своїй ділянці. 
І їдуть вони в райцентр чи область ч.і ще 
далі па ринок часто тому, що не можуть 
здати лишки м'яса, фруктів, овочіп у 
своєму селі.

Ось. наприклад, на Україні в середньо
му, но республіці на один заготівельний 
пункт припадає 204 двори, а у Вороіьи- 
лог.ірадській області — 6І6 дворів, у Ми
колаївській — чотириста. А давно ж по
мічено: чим менше у сільських жителів 
можливостей без клопоту здати свою про
дукцію. тим менше у них бажаніш вози
лися з присадйбпою ділянкою. Такс ста
новище ми будемо усувати.

Кореспондент: Конституція СРСР під 
тверджу». право іромадян займатися'під- 
соїиі ім господарством в установленому 
законом порядку, «включаючи утримання 
худоби і птиці», садівництвом і городнії- 
швом, Ца необхідність виробництва про-

царству і безумовно будуть закуплені 
галізаціями споживчої кооперації по 
здалегідь обумовлених цінах.

Кореспондент: Кожний, хто живе 
часто буває .в естах, знає, що інтерес 
особистого господарства зіиькуі.гься. 
оссбливо серед молоді. З раннього ранку 
стають біля сільмагу жінки з бідонами — 
за молоком. Корів тримають на селі деда
лі менше Й менше. КЛОПІТНО, Тс і якір ця 
корова — не відлучитися з дому, не по
їхати нікуди. А годувати чим? Молоді жи
телі села хочуть жити за міськими стан
дартами...

О. О. Смирнов: Ви говорите про знижен
ня інтересу в селі до ведення підсобного 
господарства; справді, таку тенденцію 
відмічали н ми.

Але є ж і прямо протилежна тенденція. 
В усякому разі, шил закупки зростають.

На жаль, вивченням підсобного госпо
дарства наука поки що всерйоз не зай
мається. А тут же, як і в громадському 
сільському господарстві. Є СВОЇ резерві!, 
проблеми, передовий ДОСВІД. У одного 
господаря врожай картоплі буває в в ять, 
у три рази більшим, ніж у сусіда. Земля 
ніде не пустує, ні. — не можна игити в се
лі і не оороо.іятн землі. — ЛЮДИ ОСУДЛТо. 
Інше питання — наскільки ефективно ця 
земля використовується.

Вчепим слід було б подумати ось іще 
про що: родючість землі неоднакова, во
на залежить і від грунту, і від клімату, і 
від агротехніки... В південних районах 
кріїїні, при тих же трудових і матеріаль
них затратах, присадибна ділянка дає 
більше продукції, більше доходу. Ясно, 
що виноград, мандарини, гранати, грець
кий горіх вирощувати в нашій північній 
країні вигідніше, ніж картоплю чи капус
ту. Поливні землі — родючіші за богарні. 
1 так далі. А розміри ділянок, що відво
дяться під підсобні господарства грома
дян. мало враховують- цю різницю. с. ін
ший бік* проблеми — в багатьох цент- 

" де 
касе
тні лч

ший бік проблеми
ралі них північних областях країни, 
зменшується КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКОГО 
лелия з обороту вибувають сотні 
гектарів землі...

РОЗМОВА ТРЕТЯ: «ВЛАСНИЙ 
БУДИНОК»

Кореспондент: Восени йдуть у

або
До

кореспондент; восени йдуть у селах 
весілля? Нова сім'я в селі — потрібен но
вий дім. і тут починаються проблеми. Мо
лоді. обвпаувачуюіц часто в лінощах, 
утриманстві. с.идлть. мовляй. чекають, 
воли колгосп чи радгосп дасть квартиру. 
1а ось, припустімо, молодожони вирішії-

ЗІД РЕДАКЦІЇ: Ми обговорили лише

■ ■ ви будуватися самостійно. Гадаєте, це 
просто?

О. О. Смирнов: Думаю, не просто. Але 
простіше, ніж раніше. ІІа липневому Пле
нумі ЦК КИРС (1978 р.) під багаторічною 
дискусією практиків, архітекторів, буді
вельників — якому бути СІЛЬСЬКОМУ бу
динку — підведено рису. Передбачено 
переважно одно- і двоповерхові- забудову 
села, спорудження будинків з присадиб
ними ділянками, господарськими будівля
ми. приміщеннями для худоби, гаражами. 
Рішенням Пленуму стимулюється и роз
виток індивідуального житлового будів
ництва на селі. Недавно розроблено и но
ві пільгові умови кредитування індивіду
альних забудовників. Пільги надаються 
насамперед молодожонам, воїнам, звіль
неним 5' запас, молодим спеціалістам, а в 
господарствах, що відчувають недостачу 
робочої сили. — і для працівників масо
вих професій. Це дуже важливий захід, 
але дім будується не з грошей, а з буді
вельних матеріалів...

Зрозуміло! Що потрібно для будинку'. 
Ліс, колоди. їх ми продали за три роки 
п'ятирічки 15 мільйонів кубометрів. Ще 
потрібен цемент. Ного продано 5,4 міль
йона тонн.

Кореспондент: Пробачте. Олексію Олек
сійовичу, ви наводите дуже солідні циф
ри, але важко зрозуміти їх справжню від
повідність з потребами населення.

О. О. Смирнов: Скажу коротко: рік у put 
потреби в лісі, будматеріалах. сапуєте» г- 
кувашіі, фарбах не задовольняються. 1 цс 
незважаючи на ряд конкретних урядових і 
і партійних постанов. Стан справ з інди
відуальним житловим будівництвом і ре
монтом житлового фонду практично не 
змінився. Більше того, п ятирічиим пла
ном передбачено щорічне ’введення в 
експлуатацію в сільській місцевості 300 
тисяч індивідуальних житлових будипкіл 
загальною площею близько 15 мільйонів 
квадратних метрів.

Але, щоб виконати цей скромний план 
відремонтувати наявний житловий фонд, 

потрібно щороку (порівняйте з наведени
ми цифрами) круглого лісу — 20 мільйо
нів кубометрів, цементу — два мі.і-ьйімж 
сімсот тисяч тонн, масляних фарб — сто 
п'ятдесят тисяч топи і т. д.

Одначе, як бачите, ринкові фонди, що 
виділяються спожпвкооперацієїо па віл ці 
матеріали, задовольняють усього лише 
близько ЗО процентів реальної потреби, 
і зовсім дивно, що на 1979 рік фонди, ви
ділені Держи.таним, ще нижчі, ніж на 
J978 рік.

Кореспондент: Ось чому виявляється 
проблемою купити дошки для кпи,якової 
пі лиці чи банку білила!

О. О. Смирнов: Ну, стругані дошки. :к«і. 
ііііш'я общипка. віконні й дверні блоки 
практично нам взагалі не виділяються.

А мова ж. по суті справи, йде про ці іу 
важливу галузь домобудування - у влас
них будниках живе значна частина (у ле
не немає під рукою точних цифр) насе
лення країни. Це не менш важливіш 
житлояии фонд, ніж- квартали новобудов 
у наших містах, якими ми всі пишаємось 

Рішення липневого Пленуму ЦК КііІ’С 
настійно вимагають забезпечити життєво 
важливі потреби сільських жителів. 1 хто 
ж вирішує будуватися? Наймолодші, наїї- 
енергійшші вирішують всерйоз «зв'язати 
своє життя із селом. Від поставленого бу
динку- не скоро їдуть! Позбавиш людей 
цієї можливості -- значить підштовхнути 
їх залишити село. Я бачу прямий зв'язок 
між цими проблемами і Зафіксованим 
останнім переписом населення 1979 року 
дальшим зниженням кількості сільських 
жителів у ряді областей Иечорнозем я.

Я вважаю, проблема < власного будин
ку« вирішується не простим збільшен
ням кількості будматеріал,ів у торговель
ній мережі. Індустріалізація, сучасні ме
тоди. проекти, матеріали повинні прийти 
і в індивідуальне сільське будівництво. 
Я цілком згоден з думкою. ВИС.'ІОВ.ЧеіІОіО 
недавно на сторінках «І1равДьі>, про тс. 
що треба йти по шляху розвитку па селі 
ДОМООуДІВННХ комбінатів. СТВОренНЯ іЬІГі’Л 
по індивідуальному будівництву, öai.v 
біжний досвід, зокрема країн РЕВ. свід
чить про різноманітність послуг, викону
ваних подібними фірмами. Нанишрпіого 
зас і осування на селі знайдуть збірні де
рев ши будинки заводського впготов.чеь 
ня. воші легкі, транспортабельні, еконо
мічні. Скласти гакни будинок під снят 
ю п-^п-п3аЯУДОВІІнкам- (»Правда» за 1-».0.».19• 9». Звичайно, не можна байдуже 
чекати створення нової галузі. Повскщно 
треба використовувати місцеві матеріали 
ресурси і можливості.

Ширше розвивати садові, городницькі 
кооператива, створювати «лісові» колке- 
ратнви по експлуатації дикоростучої 
рослинності і т. д. Але це вже тема для 
НІШО! розмови...

г

нід РЕДАКЦІЇ: Ми обговорили лише деякі з безлічі аспектів аіяпкнпг-гі ГПпи.-иа ' 
на сел,. Ал. иа„ даспься. що рогмооу ц,о повинні ВпХХити наші

НЄ ГОВ°РИЛИ пРр проблеми СІЛЬСЬКОЇ КНИЖКОВОЇ торгівлі пг 
пасяі частини, модний і дитячим одяг, побутове обслуговування 
Ресторани, диснотеки, про багато що інше.

ЗДііІІ ЗАПИТАННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ на адресу Центроспілмм лип ноі статті цього циклу. 4 мі у ц троспілни будуть темою наступ
на ваші запитання дадуть відповіді, дадуть консуль-гзиГ.* ; ™спеціалісти Цеитроспілки? « » м ДУ нсультаци і довідки керівники і

ресторани, дискотеки, про багато що інше.
торгівлі, про транспорт і за- 

------ .“п і сільські нафз.
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0 СТРІВ Пташиний — на
справді не острів, а ко- і 

са довжиною в сімдесят 
шість кілометрів. Це — 
частина Чорноморського 
пташиного заповідника. 
Під час перельотів птахи 
зупиняються тут.

У дальньому кінці Пта
шиного є дельфінарій і ма
ян. Доглядач маяка — дов
железний чолов’яга з ша
леними очима та боцман
ською ходою. Звуть його 
Федя Бендера, але Бенде
ра — не прізвище, а пріз
висько. В центрі Пташино
го живе спостерігач із дру
жиною. Це місце ззстзс,-. 
Хатою Тан і кажуть — по
їхав на Хату. А більше лю
дей немає.

У спостерігача чудер
нацьке прізвище — Обмок. 
Дружина зее його Хведс- 
ром. Розмовляє вона співу
чою мішаниною україн- - 
ської з російською, І вихо
дить нова мова, дуже гар
на. В цих місцях мало хто 
говорить чистою україн
ською мовою. Через погане 
здоров’я більшу частину лі
та вона проводить в селі у 
родичів, там більші тіні.

Обмену п’ятдесят ВІСІМ 
років. Але до пенсії він не 
дотягне — виганяють з ро
боти. Зиганяють за проф
непридатність — зовсім не 
знає птахів, щоденник спо
стерігача веде сяк-тан, за
повнює його зайвими і час
то малоймовірними відо- 

. мостями.
«Март. 19. 12 часов.

Хмарно. Ночью був дощ, а 
зараз тихо, бо дньогл доща 

[ ніколи не бузаєт. Вже вес
на. Повикуплялися жаби, 
та не жаби, а янісь малень
кі жабинята, а одна так уся 

І розова і шо ти оудеш дє- 
! лать».

«Апрель. 26. 12 часов.
І Зєтер Ю. Ходив до лімана, 

бачив багато прачок і ще 
] якісь птиці, з мішками під 
і нлюзом. Довго сміявся, 

було смішно, такі 
птиці. Крачок і 
ЛОО (три тисячі 
більше не щитав, 
доїло».

«Май. 5. 12 часов. Ясно. 
Вігер СВ. Цілий день над 
морем літала крачка і нри- 
чала, а чого нричала, не 
знаю».

На осінь він збирається 
І переїздити в село і хоче 

Ц заорати з собою все, що 
п тільки можна: речі, врожай 
її з городу, КІЛКИ ЗІД огорожі І ---- --------------- ----------- яб-

ЗЖ€ 
ЩО 

від-

було старанно сховано. В 
напівтемряві повз нього 

снували голі тіла, спітнілі, 
брудні, всі в мазуті, і, мо
же, за контрастом з ними 
він здавався частиною цьо
го чудного дому, в якому 
ніхто ніколи не житиме.

Опівдні над тими місця
ми, де Пташиний зливає
ться з горизонтом, 
рилося біле сяйво. 
блиснував пісок. Зід спеки 

1 злипалися очі. Робітники 
йшли до хати для приїжд
жих. Обмок теж ішоа додо
му. сідав за підвіконня і 
починав священнодійство 

зветься над щоденником спостері- 
~ гача. Це був товстий зошит 

у лінійку за 96 копійок. Від 
нього тхнуло прілістю.

♦ Іюль. 12. 12 часов. Жар-

розго- 
Це ви

да. Будеш добрий, нічого 
не зробиш.

І лишався при своїй дум
ці навіть після того, ян по
платився за це роботою.

Одного вечора на мотор
ному човні приїхав Бенде
ра. З ним був невисокий 
чоловік, загорнутий у плащ 
із негнучкого брезенту, на
уковий співробітник дель
фінарію Коломіець.

Обмок відчував, що візит 
непростий, тому, покрек
тавши, попрямував до са
рая по самогон.

На його радість, Коло- 
місць пити відмовився. Го
лий Бендера зі склянкою в 
руці розповідав нескінче- 
ний анекдот і сам же з ньо
го реготав.

Приступили до діла. Са-

в’їхав в очерет, Бендера 
безтолково ляскав веслом і 
шалено лаявся невідомо 
на кого. Нарешті, човен ви
повз на різну воду,

— Хведю! — почувся гуч
ний крик Бендери.

— Не гавкай. Тут я.
— Почекай, Хведю. Я за

раз.
— Я вже три дні жду. 

Чого не їхав?
Тут тане діло, Хседю, 

що й не знаю, як сказати.
Обмок занепокоївся.
— Гроші привіз, Бен- 

деро?
— Тут таке діло, Хведю.., 
Хвилин через п’ять 

вен причалив. Обмок 
тушливо прив’язав 
вий ланцюг до 
штиря, що стирчав з води.

40- 
ме- 

носо- 
залізного

Володимир ПОКРОВСЬКИЙ

НАД МОРЕМ
ОПОВІДАННЯ

бо 
смішні 

нащитав 
сто), а 
бо на-

і навіть пару чахлих 
лунь. Корови та вівці 
там. Він часто каже,

І нічого свого «їм» не 
дасть. Обмена скривдили.

І Два роки до пенсії вони 
, могли б уже почекати. Ні

чого б не сталося.
І Ного не те, що скривди

ли — його кровно оирази-
I ли. Вигнати за профнепри- 
і| датнісгь із роботи, на якій 

нічого не треба робити, 
означає визнати посну нік
чемність людини.

Та профнепридатність —• 
привід. Справжня причина 
звільнення — уперті чутки 
про ного браноньєрськг 
подвиги, про перину, яну 
він з гордістю називає 
«шістнадцять лебедів», а 
головне — про трупи афа
лин, яких, траплялося, зна
ходили не таї: унте й дале
ко від Хати. Жир з дельфі- 
ніз було зрізано.

Обмок — людина вельми 
уперта, вельми владна і 
веломи жадібна. Торік на 
Хату приїздили робітники 
«стази їй електрику», ін
шими словами — встанов
лювати дннамомашину. На 
цей час він закинув свої 
щоденні прогуляний до ли 
ману і після сніданку йшов 
разом з усіма до Хати, де 
робили монтаж. Робітники 
роздягалися до плавок, а 
він сідав на долівку біля 
пороіа і видавав поради. 
Поради були переважно н • 
кудишніми, але тон, яним 
еони давались, був таким 
авторитетним, що хотілося 
послухатись. Коли робітник 
усе ж робив по-своєму, Об
мок обурювався.

— От я тобі нажу! Я ска
зав, значить, усе.

Він був одягнений 
звичайно одягаються 
денні селяни в літах, тобто 
щоб якомога більше тіла 
було прикрито. Все живе

як 
пів-

но. Крачки попрятались в 
нуширі. Бачив велику ри
бу, може даже більше за 
мене».

Одного разу він йшов, 
кульгаючи, берегом моря і 
побачив на піску 
барильце. В ньому 
лася якась рідина 
рим запахом.
рим запахом. Про запах 
Обмок довідався пізніше, 
коли відкрив герметичну, 
як у каністри, нришку. А 
до того ходив навколо ба
рильця, охав, зітхав і, зні
маючи капелюха з обвис
лим ганчір'ям полів, чухав 
рожеву тонзурну.

До дати дуло гнетора кі
лометра. Обмок з великим 
зусиллям котив важке ба
рильце по смужці піску, 
змоченій лінивими хвиля
ми. Вже ноло хати він зу
стрів робітників, що йшли 
купатися.

— Хлопці, що тут таке? 
йому сказали — ацетон. 
— Це можна пити.'
— Ілі — підтвердив жи

лавий одесит Гриша Пай- 
кін, що його мовою означа
ло енергійне «так».

— А нащо воно?
— Для техніки.

іак, — промовив 06- 
закрив нришку, нахи- 
барильце і покотив 

далі. Йому запрспону- 
допомогу. 
Ні, я сам.

Він заховай ацетон у са
раї, в тому ж місці, де збе
рігалися пляшки із само
гоном. Сам він не пив, а мі
няв самогон на кефаль у 
рибалок, що були проїздом. 
Рибу потім продавала ного 
дружина.

Наступного дня Об
мок знову зайняв свій пс-ст 
біля порога і знову почав 
роздавати поради. Комусь 
потрібний був ацетон.

— Діду, а налий-но нам 
пляшечку!

Він зробив вигляд, що 
розчув.

Прохання повторили. 
— Що? Який ацетон?
— Ну, ти ж учора Цілу 

бочку котив.
Обмок здивовано підвів 

очі на того, хто питав.
— Ян це я вам дам? Це ж 

гроші стоїть.
Тля і не дав.
Тієї я: ночі, улестивши 

дсорнлжку, що вартувала 
сарай, робітники поцупили 
барильце і зарили його с 
пісок. Уранці ~~ 
тив пропажу, 
бутлів. Ті, на диво, стояли 
неторканими. “ 
лячись на слід 
що відбився в 
сказав: «Треба 
ти», — і більше 
рильце не згадував.

Він сказав про себе: 
— Я жадний, бо тан

залізне 
плесна- 
з гост-

мок, 
лив 
його 
вали

Н'

Обмок пимі- 
нинувся до

Тупо див- 
барильця, 

піску, 
було 

про

UIH 
да- 
ба-

на-

нітарна служба оголосила 
в Одесі нарантин, і коли 
він закінчиться, нікому не 
відомо. Співробітники дель
фінарію виявились відріза
ними від зовнішнього світу, 
тепер нікому возити для 
них продовольство. Дели- 
фінарська баржа «Кіберне
тика», нарядна, як іграш
ка, стоїть в Одеському пор
ту. Одна надія на Обмока. 
У нього зв’язни в Красно- 
знам’янці, що в Ягорлично- 
му Куту, аін може дістати 
хліб, м'ясо і все інше, чого 
Феді Бендері, відомому п’я
ниці та базіці, ніколи ніхто 
не дасть.

— Ціни твої. Хведю! — із 
запалом насідав Бендера.— 
Як ти скажеш, тан і буде.

— Ви розумієте, ми спе
речатися не хочемо, — ти
хо казав дельфінарник. — 
Ми їсти хочемо.

Пахло довгим карбован
цем. Радісно калатало сер
це, але зовні Обмон був не
порушним. Коломієць на
лежав до породи начальни
ків, а з начальниками Об
мок розмовляти не любив. 
Від них можна було чокати 
чого завгодно. Тому, хоча в 
основному розмову вів 
дельфінарник, він звертав
ся виключно до Бендери.

— От я казав тобі, Бен- 
деро, що треба запас ро
бить. Казав чи не казав?

Наступного ранку він пі
шов скуплятися. Вертався 
пізно ввечері в темряві. " 
вен трохи протікав, 
днищі хлюпала вода, 
і.ичерпував її банкою, 
бо вкрилося хмарами, 
суьався шторм, та поки 
було тихо. Коли показався 
чорний пагорбок Хати, Об
мок засумував і пошкоду
вав, що дружина в селі,

— Гіпертонію береже, бі
сова дочка!

І ще стало боляче, що 
скоро він поїде звідси на
завжди. Розстроївся, і зно
ву нагадало про себе серце. 
Харчі вирішив залишити в 
човні до завтра — не 6/ло 
сили. Закип'ятив чаю, але 
пити не став.

Уранці ніхто не приїхав. 
Почало штормити, з лима
ну ДУ8 вітер, похолодніша
ло. Цін півдня простояв бі
ля містка, а потім пішов 
солити м’ясо. Залишати дасть? 
його далі було небезпечно.

Наступний день теж про
йшов у чеканні. Він нічого 
не міг робити. Навіть по
їсти як слід не міг. щохви
лини вибігав до лиману.

Бендера приїхав тільки 
ввечері третього дня. Копи 
Обмок почув гудіння мото
ра, у ньою знову заболіло 
серце. Він вийшов до при
чалу і довго стояв там, при
слухаючись до близького 
звуку. Потім мотор замовк, 
І це означало, що човен

— Ходімо до хати.
Бони ввійшли в будинок. 

Бендера зняв плащ, повісив 
його на цвях коло дверей, 
сів до підвіноння :------ --  -
кати,, поки Обмок 
гасову лампу. До 
ки» спостерігач 
звик, він казав,

Аптека
природи

— Богато хто па кремами, 
масками та лосьйонами йде 
скоріш ле до парфюмерно
го магазину, а на луг, у 
ліс. на город, у сад.

Ось кропива вжалила за 
ногу - не проходьте ПОВЗ 
мене. ІІс гнівайтесь на пус
тунку, насушіть .чистя. 
Взимку будемо їх відварю
вати. голову ополіскувати.

Гілочка берези обличчя 
погладила, про себе наїа- 
дала. її листя насушимо, 
зробимо відвар для об.чо 
ліскуваппя ВОЛОССЯ після 
миття. А в російській лазні 
листя розпареного віника 
приліпимо хвилин па де
сять па обличчя. Посвіжі- 
шала шкіра?

Дехго гидає: щоб бути

Чс- 
на 

він 
Не- 
на
що

і стаз чс- 
засвітить 
«елекгри- 
так і не 

, що надто 
яскраве світло приваблює 
комарів, та й бензину йде 
багато. Він підкрутив ініт, 
сів напроти.

— Ну, шо?
— Заморився, от замо

рився, Хведю! — притиснув 
руку до серця Бендера, по
тім кинув виразний погляд 
на пляшки, що поблискува
ли вздовж стіни. — Може, 
вип’ємо?

— Не дури. Це не наше. 
Шо там случилось?

— Тут таке діло, Хведю, 
що без чарки ніяк не 
можна.

— Шо! — мало не скрик
нув Обмок,

— Поїхали 
мини.

— Як... — голос сів, і то
ді Обмон прокашлявся, пе
реждав секунд десять. — 
Як поїхали?

— Ось так. «Кібернети
ка» прийшла. Ви, кажуть, 
тепер у зоні карантину, по
їхали в Одесу.

Обмон нічого не розумів. 
Удар був надто сильним, 
щоб відразу відчути його. 
Тільки перший різкий біль.

— А ян же гроші?
— Звиняй, кажуть, нічо

го не вдієш.
— Так-так. — Обмок за

мовк, задивившись у вікно.
— Може, вип’ємо Хве

дю? — порушив паузу Бен
дера. Він намагався зроби
ти похоронну міну, але раз 
у раз совався на стільці і 
шастав очима по кутках. 
Його нетерпіння ображали 
Обмока, що застиг у страж
данні.

— Не п'ю, сказав. І тобі 
не дам.

За сікном рівно шуміло 
море. Б хагі на різні голоси 
співали комарі, яких напус
тили через недбалість.

— Як же так? — гірко 
сказав Обмок. — Я ж усе 
купив. Даже більше.

— От горе, — фальшиво 
підхопив Бендера.

— Хто ж мені гроші од-

дельхвин-

— Ніхто, Хведю. Все це 
твоє.

— Моє. — Обмок повер
нувся і подивився на нлун- 
ни з харчами, пляшки.

- Як же так?
— Тан, може, вип’єм? — 

несміливо повторив Бен
дера.

— Пий! — сказав, наче 
плюнув, Обмок. — Пий, за
раза! Я спать піду.

Вранці Бендера поїхав. 
Увесь наступний день Об
мон розгублено ходив но

двір’ям, не знаючи, 
руни подіти. А ввечері ви
рішив улаштувати банкет
не пропадати ж добру! На
клав повну сковорідну м’я
са, але смажити не став. 
Просто сів на порозі зі 
склянкою горілки в одній 
руці і кільцем домашньої 
ковбаси в другій.

Обмок оковитої не пив: 
горілка для здоров’я дуже 
шкідлива.

Він вважав, що пити своє 
дорого, а пити чуже — 
означає пити на людях, що 
значить дати їм можливість 
себе обдурити. А тепер ви
рішив — нащо воно мені, 
таке здоров’я?

Розмовляв сам із собою. 
Потім повернувся до хати, 
змахнув з підвіконня на 
підлогу рештки вчорашньої 
їжі, розкрив Щоденник і 
став писати великими 
струбатими літерами, 
схожими на звичайний 
сер:

«Август. 18. 12 часов, 
тер зразу на чотири сторо
ни. Великая буря, Волни 
стрибають с моря до лима
ну і в другу сторону, хто 
швидше. До порогу викину
ло дельхвіна, він старий і 
реве, як бомба. Чайни вже 

* поклювали йому очі, а він 
реве і б’ється. І нічого 
зробиш. Харашо. хоть 
має комаров».

Справді, починається 
шторм. Бендера з обіду по
їхав у Покровку, і, крім 
Обмока, на всьому Пташи
ному немає жодної лю
дини.

Із щоденником у руці ВІН 
виходить на берег. Зітер 
давить у спину, штовхає до 
води. Піна блискучими^ ря
дами несеться до нього на 
гребенях невидимих у тем
ряві хвиль. Холодно.

— Нашо жив, нашої! — 
кричить Обмок і ледве чує 
свій голос.

І трясе щоденником, йо
го хитає так, що доводи
ться сісти на пісок.

Тут відбувається _ .......
нечуване, навіть не поясни
ти, як слід, що саме.

Голосні крики вітру про
яснюються, запахи набува
ють смислу, злагоджені ба
си моря вражають красою 
<і величністю, навіть хо
лодні лапи хвиль, що шас
тають по ногах, приносять 
свою частку щастя.

На мить, усього тільки на 
мить.

Бо більше несила терпі
ти. Обмок схоплюється, 
притискає до грудей воло
гий зошит і, сильно нахи
лившись уперед, шканди
бає додому. Він змок, іде 
дощ, дощ просто періщить, 
і холодний вітер зловісно 
заступає дорогу.

У вікнах темно — гасова
- лампа знову погасла. 06- 
■ бон надумав увімннути ди

намо. Він довго возиться' і, 
нарешті, чує рівний меха
нічний іул мотора, такий 
несхожий на морський. З 
вінон на землю, на сарай, 
на обличчя ллються чудові 
жовті промені. Ножна тра
винка соковито блищить 
тремтить невідомо від < 
го — чи то під вітром, 
то під світлом. Кілки огоро
жі відкидають довгі шорст
кі тіні, і здається, що вони, 
ці тіні, надійніші від самих 
кілків, настільки все хитке 
й нетривке під натиском 
шторму.

Шум такий, наче горла
ють мільйони глоток, але 
одна глотка тут, за спиною, 
своя. Обмок тиснеться до 
стіни дому, в якому ніхто 
не живе, до його ніг туля
ться змоклі рожеві жаби, 
риби у зріст людини, дель
фіни, що ревуть, мурахи 
величиною з мишу і миші з 
кістяними хвостами — всі, 
кого вже не буде потім, бо 
потім буде село, інші тур
боти, інші люди, інші запа
хи, а Пташиний дістане
ться тому, хто чесно писа
тиме, що бачив.

Але зараз він тут, темна 
пляма в жовтому світлі, 
море не може прорватися 
крізь бездоганно прямі ме
жі променя, не може знову 
оглушити і зім’яти і зача
рувати отрутою своїх про
мов.

СЕРЦЕ-ДЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...
Наших читачок (і читачів) консультує лікар-косметолог 
Московського інституту краси Тетяна ЮНАК
красивим, треба запастися 
кремами, лосьйонами тощо. 
Але гарний колір обличчя, 
здоровий рум’янець. гла
денька, чиста шкіра, пиш
не, густе волосся — ось 
що є. в першу чергу, дзер
калом «внутрішнього бла
гополуччя». Відмінного здо
ров'я. Тому не ласмучун- 
тесь через дрібниці, иала- 
годьте режим праці і від
починку. Ми любимо, коли 
до нас’звертаються за та
кими порадами. Колі: звер
таються здорові ’ПОЛИ, які 
не хочуть хворіти. Це не 
парадокс. Адже головний 
напрямок нашої медици
ни — профілактика. Буде
мо ж регулярно і вчасно 
харчуватися. їсти икомої а

більше фруктів, зелені та 
овочів. Особліпїо ж шануй
мо чорний хліб, гречану та 
вівсяну каші, молоко, сир. 
більше рухаймось і перебу
ваймо па свіжому повітрі.

До речі', про молоко. Бо
но набагато м’якіше за во
ду, мас. у своєму складі 
жир, вітаміни, робить шкі
ру гладеш.дою. пружною, 
знімає подразнення, запо
бігає лущенню. Використо
вуйте д.чя умивання та про- 
тир.апнл волосся перед 
миттям сироватку, що ли
шилася після приготування 
сиру. .

Взагалі. багато продуктів 
дуже популярні в космети
ці. Візьмемо помідори та

огірки. На вимиту, трохи 
волоіу іпігіру нанесемо на 
20 хвилин кашіщю з натер
того на крупній тертці огір
ка (чи просто його тонкі 
пластини), іншим ралом — 
пюре з помідорів. Корисна 
живильна маска з розім’я
тих полуниць, тертих яблу
ка, групи. а також- абрико
са, винограду, моркви... 
Три’крапки тому, що фан
тазія і вигадка ііе обмежу
ються/ А в повітрі живуть, 
запахи теплої землі, осін
нього травостою. Та ось бі
да: бджю.іа чи оса вкусила. 
Не засмучуйтесь: вийміть 
жало пропеченою голкою. 
Прогріть місце укусу стій
кою розрізаного часшша,

з ним

Запрошуємо

ПРО КОХАННЯ

Ігор
з я а в 
вони

Г.ОССШІ
Радян- 
зустрі-

своїмн 
необережною 
відштовхну ПІ

Н. РАЗІНА, 
оператор. 

Волгоградська область»,

накладіть компрес а тертої 
картоплі-. Відпустило?

«Зелена косметика» різ
номанітна. Арніка гірська 
лікує, вугровий виспи, себо
рею. зменшує випадання 
ВОЛОССЯ. Глід стимулює ДІ
ЯЛЬНІСТЬ шкіри, поліпшує її 
живлення. Дубова кора 
протизапальний. антисеп
тичний засіб. її відваром 
полощуть ясна, що крово- 
•ючать? протирають шкіру 
ніг у спеку. Звіробій допо
магає загоєнню рай. зупи
няє кровотечу, має в собі 
антибіотики, він застосо
вується дли лікування обіп- 
ків, вугрів. Календула — 
антисептичний. против»•
пальний засіб, ромашка 
знімає біль, вона — проти
запальний, антисептичний 
засіб. Бруньки тополі по
ліпшують • ріст волосся. 
Хвоя сосни у відварі лікує 
ясна, поліпшує обмін речо
вин. Список можна було б 
продовжити. А тепер кіль
ка рецептів.

до розмови

«Добрий день, дорога 
«СМ>!

Я давно вже вийшла з 
молодіжного віку, але із за
доволенням читаю журнал. 
Особливо мене хвилюють 
листи про кохання.

Моя дочка вчиться у 
8-му класі. Не буду хвали
тися. але скажу: симпатич
не дівча, компанійське, за
водій у всіх справах. У пас 
немає секретів одне від од
ного, про все Ірина розпо
відає мені. А недавно пові
домила таку новину: «Ма
мо, а я дружу з хлопцем». 
Виявилося, 
повернувся 
ської Армії, 
чаються вже місяць." Про 
все розповідає, а це при
ховала. Потім розкаялась і 
розповіла все. Познайоми
лася з ним на дні народ
ження однокласниці. У Іго
ря — мачуха, а йому так 
не вистачає ласки. А потім 
раптом опустила очі і гово
ри гь: «Мамо, а ми з Ігорем 
вже цілувалися»,

ІІу. що я могла сказати 
своїй п'ятнадцятирічній 
дочці? Заборонити їм зу
стрічатися? Безглуздо. А 
якщо ця дружба переросте 
у кохання? Але ж Іра буду
вала плани: закінчити де 
сятирічку, вступити до ін
ституту! Мене це лякає. 
Адже Ігор старшин за Іуу 
на шість років!

Дуже хотілося б. щоб цьо
го мого листа надрукували. 
Хочу, щоб поділилися свої
ми думками як батьки, так 
і самі підлітки. Мені для 
того потрібно взнати думку 
молоді, щоб не оступитися, 
не образній дочку 
підозрами чи 
порадою, не 
її від себе.

«Дорога редакціє!
Вирішив відповісти па 

запитання Ганни В. із 
Свердловеької області.

Ганно, ви у своєму листі 
пишете, що пі в кому і ні в 
чому не відчуваєте потре
би. тобто хочете показати 
свій сильний характер І 
вважаєте, іцо життя поля
гає в яєшиї. Але ж приготу
вати лсіпіпо треба вміло, ио 
може виявитися не ЇСТІїІ 
ното. Ви не ображайтеся, 
адже життя не таке просте, 
як здається. І Кожного дня 
нам доводиться помиляти
ся і вчитися па помилках. 
Власних помилках. Я з ва
ми згоден, що людину мож
на охарактеризувати на 
свій манер, але якщо вду
матись. то можна побачити 
зовсім інше. Адже, коли Ви 
виходили заміж-, то бачили 
в ньому зовсім інші якості, 
а потім розчарувались. 
Можливо, Ви у чомусь ро
бите помилку, яку п’є хоче
те усвідомити? Можливо, 
він у чомусь робить помил
ки, і Ви смієтеся з нього, І 
тоді йому доводиться бре
хати і хитрувати, щоб не 
втратити своєї гідності у 
ваших очах. Бо може ста
тися, що ви почнете знева
жати його. Він хоче пока
зати себе гідним Вас, і в 
роботі перевиконує норми, 
а Вам здасться, що він — 
задавака і хвалько. Звичай
но. такі прямолінійні ви
словлювання і нерозумін
ня можуть привести до 
тої о, що він замкнеться в 
собі чи буде шукати іншо
го товариства. ІІе піднось
те себе над іншими. 1 ні
коли не робіть поспішних 
висновків, бо вони можуть 
виявитися Вашими воро
гами.

З повагою до Вас
Геннадій Д.

м. Волгоград».

Настій трав для проти
рання шкіри у спеку. Взя
ти по 1 ст. ложці шалфею, 
польовою хвоща, липового 
цвіту, ромашки, м’яти. За
лити склянкою окропу, на
стояти. процідити (при су
хій шкірі — додані трохи 
олії).

Лосьйон, у півсклянки 
окропу впнути жменю су
хого липового цвіту, накри
чи, настояні 15 хвилин, до
дані на кінчику чайної 
ложки меду. ІІротнраї і; 
шкіру вранці та увечері.

Живильний лосьйон. До 
трьох жовтків, розтертих з 
20 г. меду, додати сік одно
го лимона (триденний, про
ціджений). настій шкірки 
лимона на склянці горілки, 
трошки камфорного сипр- 
ту. Протирати шкіру 1—2 
рази па день.

Завершуючи, хочу сказа
ти ось що: кожна людина — 
диригент своєї зовніш
ності.
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З ярмарком 
будьте здорові!

^Закінчення.
Поч. на 1-й crop.). 

Майстрині з Великої Обу- 
хівки Миргородського ра
йону тчуть килими.

А може, ви хочете діж
ку? Будь ласка. Бондар 
змайструє її вам за го
динку.

За плетеним тином купи 
херсонських та меліто
польських навунів, динь...

А трохи далі — рівнень
кими рядами—торговель
ні палатки. Симпатичні дів
чата у вишиванках запро
шують:

— Купуйте телевізори, 
пральні машини, мотоцик
ли, одяг і взуття, трико
таж та іграшки!

Гребінківські молодиці 
напитують крам. А краму 
ж того — гсри цілі, якого 
хочеш. Кілька десятків 
райспоживспілок, кращі 
торговельні організації 
Полтави, Кременчука, су
сідніх з Полтавською об
ластей привезли на ярма
рок товарів на суму понад 
сім мільйонів карбованців.

На колгоспних маши
нах — поросята, як пере
миті. Качки, і гуси, і курча
та. Прямо з пасік — за
пашний мед. Рум яні яблу
ка і груші, 
сливи. Овочі 
ських полів...

То тут, то там здіймає
ться дим. Булькоче куліш, 
лоскочуть ніздрі пахощі 
шашликів. І ви раптом при
гадуєте, що сьогодні ще не 

. снідали. Але чому ж відда
ти перевагу? Очі ваші роз
бігаються. А може, скуш
тувати новосанжарської 

і каші чумацької чи реше- 
тилівського борщу з пер
цем? Полтавських галушок 

І чи миргородських варени
ків? Сорочинських сластьо- 

I нів, лубенських потагіців

Опішнянські 
з миргород-

чи грєбінківського узвару колаївщини, 
з медом? Справді, розі
братися нелегко — всі не- 
перевершені творіння ку
лінарів Полтавщини зі
бралися в одному місці.

І який же ярмарок без 
шинку? Тільки тут ви мо
жете спробувати яєшні з 
томатами по-чуііеськи. Чи 
без «Голярні»? Хочете за
порізького чуба — заходь
те! Хочете чого-небудь та
кого, сучасного, на голо
ві — просимо!

О Р.МАРОК у розпалі...
Сміх, жарти, веселі 

атракціони. На відкритій’ 
естраді виступають учасни
ки художньої самодіяль
ності. А хор-ланка кол
госпу імені Леніна Чорну- 
хинського району, що на 
Полтавщині, виспІЕує «Ой 
гарна я, гарна» прямо на 
майдані. Багато глядачів 
зібралося на святі гу/лору. 
Гості ярмарку — провідні 
сатирики та гумористи рес
публіки.

Людно біля 22-метроЕої 
опори. На самому її вер
шечку заповітний приз — 
гітара. Кому? Найсприіні- 
шому. Ним виявився Вік
тор Шевченко, молодий 
механізатор із Черкащини. 
На довгій жердині зма
гаються у спритності хлоп
чаки. Поруч на імпровізо
ваному килимі міряються 
силами любителі бо
ротьби.

У ярмарковому вирі час
тенько можна зустріти 
кобзарів, віртуозних му
зик, майстрів танцю, та
лановитих співаків.

Але — увага! Диктор 
оголошує про прибуття на 
ярмарок дорогих гостей— 
гоголівських героїв. Ось 
Еесела валка в’їздить у 
ворота.

Попереду на бричці сам 
Микола Васильович. Увчж- 
но розглядає примруже
ним оком ярмарок, посмі
хається у вуса і занотовує 
щось у величезну книгу.

— Миколо Васильови
чу, — Рудий Панько сми
кає Гоголя за поли сюрту
ка, — гляньте.

І киває вбік. А там — 
«Запорожці» і «Москвичі», 
«Жигулі» і «Волги», ЛАЗи й 
«ікаруси» з Черкащини і 
Сумщини, Донеччини і Ми-

Одещини і 
Кіровоградщини. З Росії і 
Білорусії, з Молдавії і Кав
казу. Ну тобі з усіх усюд.

— Красота... А ви ж звід
ки будете?

— З Кіровограде.
— Ого! Це ж верстов 

двісті..'. Знаю, чув. Гарне 
місто, гарна молодь...

І, дізнавшись, що автор 
цих рядків з газети, вели
кодушно погодився шви
денько (бо вже з усіх бо
ків насідали любителі ав
тографів) черкнути в моє-

му блокноті: «Читачам га
зети «Молодий комунар» 
мої найщиріші побажання. 
Сорочинський ярмарок, 
1979 рік. Гоголь — Сухаць- 
кий».

Не дивуйтеся, це не но
вий псевдонім 
письменника.
ярмарку грає Олександр 
Пилипович
миргородський художник, 
актор районного народно
го драматичного театру. 
А Ж РАПТОМ — гамір, 
” нрик, регіт.

— Щоб ти вдавився, по
ганий бурлако! Щоб твої о 
батька горщиком по голо
ві стукнуло! Щоб він по
сковзнувся на льоду! Щоб 
йому на тім світі чорт бо
роду обсмалив.

Ну, звичайно ж, це їде 
на ярмарок Хівря. Лається, 
як пісню співає. Та не до
помогла й лайка. У Гриця і 
Парасі все-таки відбуде
ться еєсілля. Свати свою 
справу зробили...

На гарбі, запряженій сі
рими волами, гордо возсі- 
дає Солоха, біля неї кру
титься дячок. І Солопій 
Черевик зустрів нарешті 
кума Цибулю... А за ними 
галаслива юрба циган із 
запальними танцями і піс
нями.

А ось ведуть на налига
чі рогатого чорта.

— Купіть, — звертає
ться старий циган до мс-

• лодиць.—Оце єдина худо
бина, що залишилась у

• ГОСПОДІ.

...Неймовірні, дивовижні
■ пригоди трапляються на 

Жабокрицькому майдані у 
і Великих Сорочинях. Шу

мить, вирує ЛЮДСЬКИЙ по
тік. А над ним — з рєпро-

БІДОМОГО 
Гоголя на

Сухацький,

дукторів — голос дзвінкий 
і чистий:

— Праці вам плідної, 
долі вам світлої, з ярмар
ком будьте здорові!

Д. БОНДАР, 
спецкор «Молодо
го комунара».

с. Великі Сорочинці 
Полтавської області.
На знімну: нум Ци

буля розгублений — якого 
ж його кавуна взяти? 
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

■ИПВЬДО ЕнанаВВВі

Нещодавно го
стями світловод- 
ців була група 
артистів Київ- 
сьнсго Держав
ного театру опе
рети і моск
вичі — заслу
жений артист 
РРФСР, заслу
жений діяч мис
тецтв ПНР Спар
так Мішулін, ар
тисти Осиар Во
лік і Наталіл 
Мінаєва.

На з н і м • 
ч у: виступають 
Спартан МІШУ
ЛІН та Осиар 
ВОЛІН.

Фото
С. ФЕНЕНКА.

Комбінат 
«Кіровоград- 
нерудпром» 
запрошує на работу 
б Кіровоградський 
гранітний кар'єр:

робітників на дробиль
но-сортувальний завод 
(кавчання проводить під
приємство без відриву 
від виробництва), 

слюсарів по ремонту, 
електрозварниці в, 
електрослюсарів, 
робітників усіх буді

вельних спеціальностей, 
машиніста бульдозера, 
шофера, 
машиніста дизельних 

екскаваторів, 
толаря.
Заробітна плата відряд

но-преміальна (180—240 
карбованців на місяць).

Робітникам кар’єру йде 
пільговий стаж.

Зг.сититпся на ппресу, 
м. Кіровоград, Рівнлй- 
сьне шосе, граннар'єр. 
їхати автобусами №№ 6 і
19. тролейбусами №№ 2 і 
5 до зупинки ‘Парк імені 
50-річчя Жовтня».

Всіх, хто 
комбінаті, 
па роботу 
транспортом
< 7ЕВ.

працюе па 
доставляють 
і з роботи 

підприєм- 
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ УЧНІВ 
на 1979—1980 навчальний рік 
(заочна форма навчання].
Технікум готує техніків-мєхаиіміс сільсьного госпо

дарства та бухгалтерів сільськогосподарського вироб
ництва.

Строк навчання: на спеціальність «Механізація сіль
ського господарства — 2 роки і 10 місяців, па спеці
альність «Бухгалтерський облік у сільськогосподар
ському виробництві» — 1 рік і 10 місяців.

Приймають громадян (без обмеження віку), які пра
цюють у системі сільського господарства і матоїь се
редню освіту. Механіків колгоспів і радгоспів, брига
дирів тракторних бригад та їхніх помічників, бухгал
терів приймають пола, конкурсом.

Вступники складають екзамени з української .-.бо 
російської мови та літератури (твір) і математики 
(усно).

Відмінники навчання зараховуються без екзаменів.
•Заяви про вступ приймають технікум і відділи кад

рів районних управлінь сільського господарства: на 
спеціальність <Бухгалтерський облік у сільському ви
робництві» — по 20 серпня, на спеціальність «Механі
зація сільського господарства» — по ЗО листопада 
1979 року.

До заяви слід додати атестат ппо оспіту (оригінал), 
чотири фотокартки розміром 3x4 см (без головного 
убору), виписку з трудової (колгоспної) книжки. довід
ку про стан здоров’я (форма № 286). Паспорт пред'яв
ляю! ь особисто

Вступні екзамени: па спеціальність »Бухгалтерський 
облік у сільськоїссподарському виробництві» — з 20 
серпня (останні), на спеціальність «Механізація сі.ть- 
сьь’ого господарства» — в серпні, листопаді і грудні

Початок навчання: на спеціальність «Бухгалтер
ський облік у сільськогосподарському виробництві» — 
з вересня 1979 року, на спеціальність «Механізація 
сільського гпґ-поцарстпа» — з січня 1980 року.

Адреса: 316С50, м. Ніроеоград, вуя. Еолксса, 11, за
очний відділ.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 747.

.1

ДОРОГІ ДРУЗ)!

Почалась передплата не пізєти і журнали 
на 1980 рік.

Не забудьте передплатити і свою обласну 
молодіжну газету «Молодий комунар».

Передплатна ціна на рік — 2 крб. 40 коп.
Індекс 61197.
Передплату можна оформити в будь- 

якому відділенні зв’язку, агентстві «Союз- 
друку», у листонош чи громадських роз
повсюджувачів преси.

В. о. редактора В. СТУПАМ«

Кіровоградський 
інститут 
сільсько
господарського 
машинобудування 
приймає слухачів 
(без відриву 
від виробництва) 
на десятимісячні підго- 
тоггіі курси для вступу 
до інституту в 1980 році.

Заняття за програмою 
вступних екзаменів про
водя гьс я тричі на тиж
день у вечірній час.

На курій приймають 
громадян із закінченою 
середньою освітою, а та
кож учнів 10-х класів.

Вступники на курен по
дають заяву на ім’я рек
тора. квитанцію про вне
сення плати за навчання 
(і роті —25 крб.— перека
зувати поштою на розра
хунковий рахунок 141 іП 
у Кіровоградському мі
ському управлінні Держ
банку на ім’я ІіІСМу).

Докумен ги приймають 
щодня, крім неділі, з 
10.30 по 18.30 (у суботу — 
з 9 00 по 14.30) на адресу: 
м. Кіровоград, вуп. Орд- 
шонікідзе, 5, аудиторія 
237-А.

Початок занять з 5 ге- 
ресия 1979 року.

РЕКТОРАТ.

XКіровоградське 
кооперативне 
професійно-технічне 
училище 
облСПОЖИЕСПІЛММ 

приймає учнів
.на спеціальності:

заготівельник широко
го профілю.

продавець продоьоль- В 
чих та промислових то- и 
варів,

продавець промислових Ц 
товарів,

кулінар IV розряду, 
нондитер IV розряду, й 
пеиар IV рдзряду.
Заклад готує кваліфі- н 

нгваних спеціалістів для І 
роботи В системі СПОЖИВ- І 
чої кооперації Кіроио- в 
гралської області.

Строк навчання: на ігу- 
ліпара ’ та кондитера — 8 
2 роки, на інших спеція-

, ,листів. — 1 рік- і
ч< До училища приймають 

осіб, які закінчили серед
ню школу, віком ВІД 17 
років.

Вступники подають за- . 
яву на ім'я дивектора.г 
атестат (оригінал), харак
теристику. медичну до
відку (форма 286), 4 фо
токартки (3x4 см).

Приймання донумен- 
•тів — по Иперег.пя цього 
року, в училищі.

Зарахування до учили
ща без вступних екзаме
нів. за конкурсом атеста
тів. Усім зарахованим ви
плачують стипендію в 
розмірі 32 карбованців на 
місяць. Заклад мас гурто- II 
житок.

Період навчання н учи
лищі зараховують до тру
дового стаіку.

, ' Випускникам надають 
( роботу за спеціальністю 

в системі споживчої 
кооперації області.
Л.ппесп училища: 316012, 

м. Кіровоград, вул. Уфім- 
‘сьйа.’ 22-а. Телефон 

2-51-07.
’. їхат,й автобусами №.№ 5.
20.' 83 і тролейбусами 
Ж'» 2. 4. 6 до зупинки 
«Кінотеатр «Хроніка».

ДИРЕКЦІЯ.

Обласний 
навчальний 
комбінат 
УПК ЦСУ УРСР 
набирає слухачів 
на платні курси по’ підго
товці бухгалтерів про
мислових. будівельних 
підприємств (строк на
вчання — 8 місяців), сіль
ськогосподарських під
приємств, системи «Сілі 
ітісптехніки* (строй на 
вчання — 10 місяців) та 
операторів обчислюваль- 
ло-клапіиіпих машин 
(строк навчання — 4 мі
сяці) па базі 10 класів.

Початок занять з 1 ве
ресня 1979 року.

‘Адреса навчальною 
комбінату: 316050, м. Кіро
воград, прон. Плетений, 12 
(біля обкому ДТСААФ). 
Телефон 3-10-39.

ДИРЕКЦІЙ.
Зам. 752.

«Молодой коммунар» — 
ор ан Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

1 суботу.

наша 
адреса

В 316050і, МСТІ відділ листів І масово? роботи, відділ
пропаганди — 2-45 36; відповідальний

■ генретар, відділ учнівської молоді —
. 2-46-87; відділ комсомольського життя,

К М. КІВОЕОГРЄД, відділ військово патріотичного внхо-
вання та спорту — 2-45 35; фотолабо-

1 вуп. Луначараквго, 36. Гоз°?х ~ 2’ИИі я|чнв "

Друкарня імен} Г. М. Димитрова 
видаоциціва 

«Кіровоградська праедап 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2.
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