
ВСІ-НА. СУБОТНИК!
«КОМУНІСТИЧНІ СУБОТНИКИ САМЕ ТОМУ 

МАЮТЬ ВЕЛИЧЕЗНЕ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
ЩО ВОНИ ПОКАЗУЮТЬ НАМ СВІДОМИЙ І ДОБ
РОВІЛЬНИЙ ПОЧИН РОБІТНИКІВ У РОЗВИТКУ продуктивності Праці, у переході до нової трудової дисципліни, у творенні соціалістичних умов господарства і життя».

В. I. ЛЕНІН.

За ініціативою комсомольської групи
Приєднавшись до праг

нення робітників передових 
підприємств нашого міста, 
які підтримали ініціативу 
москвичів відпрацювати ко
муністичний суботник висо
копродуктивно й організо
вано, комсомольська група 
гальванічної дільниці цеху 
кріпильних виробів вироб
ничого об’єднання «Червона 
зірка» (групкомсорг Любов 

Ушанова) оголосила тиж
день, який передував «чер
воній суботі», тижнем най
вищої продуктивності пра
ці. Спілчани звернулись до 
робітників дільниці із про
позицією заробітну плату 
за один із робочих днів на
передодні 15 жовтня пере
рахувати до фонду одинад
цятої п’ятирічки.

Цю ініціативу підтримали 
всі робітники та інженерно- 
технічні працівники гальва
нічної дільниці (майстер 
В. М. Андрєєва). Сьогодні 
стало відомо, що сума, яку 
було зароблено протягом 
двох змін — 168 карбован
ців — уже відкрила черво- 
нозорівський рахунок фон

ду одинадцятої п’ятирічки, 
датований 15 жовтня.

В. ЄВГЕНЕНКО, 
працівник багатотираж
ної газети «Червона зір
ка».Слово ділом красне

ку членів комсомольсько- 
молодіжного колективу по 
відгодівлі великої рогатої 
худоби колгоспу «Заповіт 
Леніна» (керівник М. О. 
Нестеренко, групкомсорг 
В. Жуков). За підсумками 
дев’яти місяців молоді 
тваринники добилися се
редньодобового приросту 
живої ваги тварин 676 гра
мів при плані 665.

По праву вони вийшли 
переможцями республікан
ського змагання серед 
КМК по відгодівлі великої 
рогатої худоби. Недавно 
другий секретар обкому 
комсомолу Володимир Іва
нов вручив колективові 
свідоцтво про занесення 
КМК в республіканську 
Книгу пошани; пам’ятний 
вимпел, Почесну грамоту 

ЦК ЛКСМУ. Грамотами 
ЦК ЛКСМУ нагороджено 
також усіх членів моло
діжного.

Вміло націлює на вико
нання соціалістичних зобо
в’язань керівник колекти
ву вїдгодівельнпків моло
дий комуніст Микола 
Олексійович Нестеренко. 
Тон у роботі задають 
групкомсорг, • механізатор 
Віктор Жуков, комсомоль
ці оператор кормокухні 
Олександр Піценко, меха 
нізатор Віктор Гоцик тя 
інші.

Сьогодні молодіжний ра 
ненько впорається з без 
посередньою своєю робо 
тою і дружно вийде на ко
муністичний суботник. На 
комсомольських зборах 
молоді тварппнпкн запла
нували зібрати у цей день 
тонну металолому і впо 
рядку вати спорти ви ції
майданчик. Зароблені гро 
ші у день «червоної су
боти» КМК перерахує до 
Фонду миру.

К. ПОВЕЛЬКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
м. Олександрія.

Вклад школярів
Бюро Онуфріївського 

райкому комсомолу схва
лило звернення учнів Пав- 
лиської імені В. О. Сухом- 
линського та Деріївської 
середніх шкіл до всіх уч
нів та шкіл району про 
догляд за колгоспними са
дами.

Протягом вересня шко- 
пярі активно допомагали 
колгоспникам у збиранні 
врожаю пізніх сортів яб- 
пуб і груш. Під час субот- 
ника всі учні шкіл будуть 
працювати в колгоспних 
садах — проведуть розчи
щення крон фруктових де
рев, обробіток міжрядь 
та пристовбурних кругів у. 
відповідності з вимога//и 
агротехніки, де це буде 
необхідно — посадять но
сі дерева.

У цей день аетоколоча 
відтранспортує до Світло- 
водська металобрухт, зіб
раний комсомольцями і 
молоддю району.

В. КРУТЬ.
Онуфріївський район.

МИ — ЗА МИР!
ЗАРОБІТОК
9 ФОНД МИРУ

Вже не перший рік у 
Плетеноташлицькій серед
ній школі під час літніх ка
нікул діяв табір праці і від
починку «Ровесник». Кожно
го літа старшокласники по
єднують в ньому працю на 
полях радгоспу «Ташлиць- 
кий» і змістовний відпочи
нок після робочого дня. 
Так було і минулого літа.

Учні 8—9 класів, всього 
45 юнаків і дівчат, викону
вали різні сільськогосподар
ські роботи.

У таборі діяла агітбрига
да, виступи якої тепло 
сприймали трудівники мо
лочнотоварних ферм і трак
торних бригад радгоспу. 
Виступали перед трудівни
ками також члени лектор
ської групи.

Учасниками цікавих справ 
були комсомольці Ольга 
Ботнар, Інна Бордюжа, Ла
риса Мельниченко, Олег 
Близнець та інші старшо
класники.

А по закінченні сільгосп- 
робіт учні вирішили зроби
ти внесок у боротьбу за 
мир — перерахували у 
Фонд миру 100 карбованців.

В. ТІЛЬНСВ.
Маловисківський район.

Ні РУКОСТИСКАННЯ
У КИЄВІ ВІДКРИВСЯ VI ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБИ МОЛОДІ СРСР І НДР

Яскрава емблема — пере
плетені в міцному потиску 
руки на фоні прапорів зі 
значками ВЛКСМ і Спілки 
Вільної Німецької Молоді 
— сповістила про те, що 
гостем столиці України 
стаз VI фестиваль дружби 
молоді дсох країн. Київ 
прийняв естафету цих тра
диційних свят братерства у 
Дрездена, Ленінграда, Гал
ле, Волгограда і Карл- 
Маркс-Штадта.

12 жовтня місто-герой на 
Дніпрі зустрічало послан
ців НДР. їх прибуло на фес
тиваль більше тисячі — ро
бітників і селян, вчених і 
діячів культури, студентів і 
школярів, військовослуж
бовців і спортсменів. На 
привокзальній площі дівча
та в національних костю
мах піднесли гостям хліб— 
сіль, молоді кияни вручили 
їм квіти. Про міцні зв’язки, 
які постійно розвиваються 
між ВЛКСМ і СВНМ, праг
нення примножувати свій 
вклад у розвиток братер
ського співробітництва між 
народами двох країн, усіх 
країн соціалістичної спів
дружності, в боротьбі за 
збереження і зміцнення ми
ру говорили промовці на 
проведеному тут мітингу.

Того ж дня в ЦК Компар
тії України відбулась, зуст
річ з керівництвом делега
цій ВЛКСМ і СВНМ, почес- 

Ы|нми гостями фестивалю. 
Рїх тепло вітав член Політ- 
бюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії Ук
раїни В. В. Щербицький. 
Фестиваль, сказав він, про
водиться невдовзі після 
34-і річниці першої в істо
рії німецького народу со
ціалістичної держави. Ра
дянські люди раді досяг
ненням трудящих НДР у бу
дівництві нового суспіль

ства, глибоко задоволені 
тим, що відносини між на
шими країнами, нашими 
партіями, комуністичними 
молодіжними організаціями 
розвиваються на міцній 
основі марксизму-ленініз- 
му, соціалістичного інтерна
ціоналізму. Дуже важливо, 
що і в нинішній, складній 
міжнародній обстановці, ко
ли з вини а/лериканського 
імперіалізму і його союзни
ків поставлено під загрозу 
мир та безпеку народів, наші 
країни виступають єдиним 
фронтом, наші партії займа
ють спільні, погоджені по
зиції.

Підкреслювалось велике 
значення для поглиблення 
дружби наших народів, роз
витку всебічного співробіт
ництва наших партій і кра
їн зустрічі товаришів Ю. В. 
Андропова і Е. Хонеккера, 
що відбулась у травні цього 
року.

Товариш В. В. Щербиць
кий розповів про роботу 
партійних організацій, тру
дових колективів республі
ки по здійсненню рішень 
XXVI з'їзду нашої партії, 
листопадового (1982 р.) і 
червневого (1983 р.) Плену
мів ЦК КПРС.

Відзначалось, що трудя
щі республіки, як і всієї 
країни, гаряче підтримують 
політику Комуністичної пар
тії, діяльність її Централь
ного Комітету, політичну лі
нію КПРС у сучасній між
народній обстановці.

У розмові підкреслюва
лось, що наша партія висо
ко оцінює діяльність комсо
молу як свого активного 
помічника, важливої ланки 
всієї нашої політичної сис
теми. У роботі по комуніс
тичному вихованню .молоді, 
у розв язанні господарсько- 
політичних завдань партійні

напрацюють у комсомолі.
Товариш ,В. В. Щербиць

кий побажав успішно про
вести VI фестиваль дружби 
молоді СРСР і НДР, висло
вив впевненість у тому, що 
він дасть добру можли
вість обмінятися досвідом 
роботи ВЛКСМ і СВНМ і по
служить благородній спра
ві дальшого зміцнення бра
терського співробітництва 
наших народів, молоді на
ших країн.

організації спираються 
комсомол, підтримують йо
го ініціативу, корисні почи
нання.

ЦК Компартії України, 
відзначив товариш В. В. 
Щербицький, вимагає від 
партійних організацій, щоб 
вони постійно дбали про 
передачу комсомолові дос
віду своєї організаторсь
кої та ідеологічної діяль
ності, підвищували відпові
дальність комуністів, які

Виступаючи на зустрічі, 
перший секретар ЦК
ВЛКСМ В. М. Мишин гово
рив про вклад молодого 
покоління нашої країни у 
виконання завдань п’ятиріч
ки, інформував про основні 
заходи фестивалю.

У виступі кандидата в 
члени Політбюро ЦК СЄПН, 
першого секретаря Цент
ральної Ради СВНМ Е. Крен- 
ца увагу було приділене 
роботі організацій Сліп«' 

Вільної Німецької Молоді 
по виконанню рішень X з'їз
ду СЄПН, трудовому й ін
тернаціональному вихован
ню молоді.

У зустрічі взяли участь 
члени Політбюро ЦК Ком
партії України О. А. Тита- 
ренко, Б. В. Качура, відпо
відальні працівники ЦК 
Компартії України.

На зустрічі були надзви
чайний і повноважний посол 
НДР в СРСР Е. Вінкельман, 
-енеральний консул НДР у 
Києві 3. Хьольдтке.

«Міцніша дружба — міц
ніший мир!» під таким деві
зом пройшла по вулицях і 
площах Києва багатотисячна 
маніфестація учасників фес
тивалю. Представники мо
лоді двох країн поклали 
квіти до пам’ятника В. І. Ле
ніну, монумента на честь 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Вінки І 
гірлянду слави було покла
дено до могили Невідомого 
солдата. Присутні вшанува
ли хвилиною мовчання па
м’ять тих, хто віддав життя 
в боях за свободу і неза
лежність Батьківщини, за 
визволення Європи від фа
шизму.

Ввечері 12 жовтня в Київ
ському палаці спорту від
булось урочисте еідкрит-. 
тя фестивалю. В святко
во прикрашеному залі зі
брались ветерани партії і 
комсомолу, герої війни і 
праці, передовики і новато
ри виробництва, представ
ники молоді міста. Разом з 
ними — посланці НДР.

Присутні тепло вітали ке
рівників республіки, які 
взяли участь у торжестві.

До присутніх звернулись 
перший секретар ЦК

(Закінчення на 2-й стор ),
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ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ, БРАТЕРСЬКІ 
РУКОСТИСКАННЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ЛКСМУ В. І. Мироненко, 
член Політбюро ЦК Компар
тії України, перший секретар 
Київського міськкому пар
тії Ю. Н. Єльченко, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
В. М. Мишин, кандидат у 
члени Політбюро ЦК СЄПН, 
перший секретар Централь
ної Ради СВНМ Е. Кренц.

У програмі свята дружби 
— братерські зустрічі і об
мін досвідом, засідання 
клубу «Дружба — фройнд- 
шафт», конкурси професій
ної майстерності, інші цікаві 
і змістовні заходи.

* * *
Символічно почався дру

гий день VI фестивалю 
дружби молоді СРСР і - 
НДР. З рук його учасників 
у небо над Дніпром злеті
ли сотні голубів. Це стало 
ще одним свідченням од
ностайного прагнення юна
ків і дівчат обох країн до 
миру, яке відображене в 
яскравому оформленні міс
та.

У рамках свята сьогодні 
відбулось відкриття фести
вального клубу «Дружба- 
фройндшафт», в якому 
взяли участь перший секре
тар ЦК ВЛКСМ В. М. Ми
шин і перший секретар ЦР 
СВНМ Е. Кренц. Керівники 
молодіжних організацій 
СРСР і НДР влаштували в 
клубі прес-конференцію 
для радянських та інозем
них журналістів, на якій 
розповіли про вклад моло
ді двох країн у дальше 
зміцнення братнього союзу 
і розвиток співробітництва 
між народами СРСР і НДР. 
Підкреслювалось, що
ВЛКСМ і СВНМ. рішуче і 
активно виступають проти 
імперіалістичного курсу на 
конфронтацію і форсування 
гонки озброєнь.

Цього ж дня відбувся 
двосторонній семінар «Ро
бота ВЛКСМ і СВНМ по

комуністичному вихованню 
молоді у світлі рішень 
XXVI з’їзду КПРС і X з’їзду 
СЄПН». Представники мо
лодіжних організацій двох 
країн обмінялись досвідом 
роботи по ідейно-мораль
ному вихованню підростаю
чого покоління, формуван
ню у нього марксистсько- 
ленінського світогляду. 
Учасники семінару розгля
нули питання організації 
політичного навчання пра

І
Зі студентської лави ЯК СПРАВИ, молоди^

СПЕЦІАЛІСТЕ?

І

НА КАЛЕНДАРІ - 
другий місяць нав

чального року. Уже з'яви
лися в щоденниках пер
ші оцінки, вже почалося 
активне життя у піонер
ських і комсомольських 
організаціях шкіл, горді 
першачки одержали свої 
маленькі перемоги на 
шляху в країну знань. 
Першачками можна на
звати й цьогорічних мо
лодих спеціалістів, які 
після закінчення педаго
гічних навчальних зак
ладів приїхали працюва
ти за призначенням у 
школи Бобринецького ра
йону. Для них теж почи
нається складний етап 
становлення і утверджен
ня.

Першоверссень 1983 
року став першим робо
чим днем для Світлани 
Курятник, Тетяни Гна
тенко, Любові Шаблев- 
ської, Миколи Різанова 
та ще тринадцятьох ви
пускників Новобузького, 
Кременчуцького, Олек
сандрійського педагогіч
них училищ і Кіровоград
ського державного пед
інституту імені О. С 
Пушкіна. Саме у школах 
Бобринецького району 
для них починається тру
дова біографія.

В основному майбутні 
вчителі — люди нетутеш
ні, тому першою пробле
мою для них після при
буття па місце роботи 
стала проблема житла 

Це не було несподіван
кою для працівників ра
йонного відділу народної 
освіти. Бо тут добре зна
ють: від того, як зустрі
нуть учорашнього сту
дента, чим допоможуть, 
що порадять, у великій 
мірі залежать його пер
ші трудові результати.

Методист по кадрах 
райвно Любов Тимофіїв- 
на Мельникова про мо
лодих учителів розпові
дає охоче. їх у районі 68, 
працюють майже в усіх 
школах. Особливих проб
лем із житлом не існує, 
тому що при багатьох 
восьми- і десятирічках є 
шкільні будинки або 
квартири. А де немає, 
житлом допомагає кол
госп чп радгосп.

Ми побували в Олек- 
сіївській СШ, яку очо
лює молодий директор 
Валентин Іванович Ар- 
теменюк. Неподалік від 
школи у розлогих вер
бах сховався двоповер
ховий цегляний будинок.

—- Тут і живуть наші 
вчителі, — усміхнувся 
директор. — У будинку 
чотири квартири з усіма 
зручностями, кожна 
складається з двох кім
нат. Так що коли до нас 
прибувають молоді сім’ї, 
надаємо їм одразу жит
лову' площу Ось, на
приклад. Сергій Холо- 
довськпй закінчив мину
лого року Кіровоградсь
кий педінститут імені

ших народногосподарських 
завдань, її участі в русі за 
комуністичне ставлення до 
праці. Відзначалась важли
вість спільних дій на сучас
ній міжнародній арені, іде
ологічному і трудовому 
фронтах.!

«Дружба — фройндшафт» 
— ці слова, що стали деві
зом не тільки клубу, а й 
фестивалю в цілому, проз
вучали і на конкурсах про
фесійної майстерності, про-

цюючої молоді. На секцій
них засіданнях велику ува
гу було приділено пробле
мам трудового виховання 
членів ВЛКСМ і СВНМ, під
вищення активності молоді 
в розв’язанні найважливі-

ведених на підприємствах 
столиці України,

Давні тісні зв’язки об’єд
нують Київський завод 
верстатів-автоматів імені 
М. Горького з заводом 
«Дреємашіненверк» з Лейп-

з кращих своїх робітників. 
Основне змагання розгор
нулося між киянином Ле
онідом "Ладижцем та Уве 
Бернадом Раухутом з Бер
ліна, Анатолієм Вікуловим 
з Владимира І Детлефом

йони і клуб фестивалю за
просили юнаків і дівчат на 
інтернаціональні зустрічі, 
концерти, конкурси, в ігро- 
I дискотеки.

(РАТАУ).

V шкільні класи
0. С. Пушкіна і приїхав 
до нас працювати за при
значенням. Він одруже
ний, отож виділили йому 
квартиру.

Дирекція місцевого 
радгоспу «Олексіївський» 
допомагає вчителям роз
в’язувати всі господарсь
кі проблеми.

У Кетрнсанівці третій 
рік учителює Олександр 
Червоняк. Разом з дру
жиною теж поселилися в 
шкільній квартирі. Буди
нок, правда, без зруч
ностей, але особливих 
проблем молода сім’я не 
відчуває. Паливо є, вода 
поруч. Робота подоба
ється, адже в нього, мо
лодого педагога, відразу 
повірили старші колеги, 
бо запропонували нев
довзі стати класним ке
рівником. На таку поса
ду випадкових людей не 
призначають.

Ось так живуть недав
ні випускники. Однак 
хай не подумає шанов
ний читач, що в Бобри- 
нецькому райвно житло
ва проблема знята з по
рядку денного.

— Як би ми цього не 
хотіли, — каже Л. Т. 
Мельникова, — та, па 
жаль, не всі школи ма
ють свою житлову пло- 

ціга. Наприклад, комсо
мольсько-молодіжна брига
да Олександра Галатенка 
змагається а колективом 
імені Карпа Хельбіга, а ко
лектив лауреата державної 
премії УРСР П. П. Матвій- 
чука — з бригадою імені 
брата і сестри Шоль, Вони 
не раз доводили ділом, що 
змагання і обмін досвідом 
додають нових сил.

Підприємства обох країн 
делегували на свято кращих

щу. Там, де вона відсут
ня, новопризпачені вчи
телі поселяються на най
маних квартирах, як у 
Стспівці, Василівці та ін
ших селах. Квартирні 
повністю виплачує сіль
ська Рада. У нас є, так 
би мовити, постійні квар
тири, де вчителям ство
рені всі умови і для пра
ці, і для відпочинку.

До речі, відпочивати 
молоді освітяни Бобри- 
нецького району вміють. 
Про це свідчать десятки 
фотографій у дбайливо 
оформлених фотоальбо
мах та на стендах у при
міщенні райвно. Саме 
завдяки їм я змогла пе
реконатись, які здібні й 
дотепні люди працюють 
у школах.

Швидко прижилась у 
районі така форма відпо
чинку, як «Веселі стар
ти». Зокрема, минулого 
навчального року в при
міщенні Бобрпнецької 
ДІОСШ зустрілися між 
собою педагоги молоді і 
старші. Такі змагання 
включають і спортивні 
естафети, і циркові но
мери, і розв’язання крос
вордів. Тоді перемогли 
представники молодшого 

покоління. У цьому році 

Мюлером з Магдебурга.
Молоді фрезерувальники 

помірялися силами в цехах 
виробничого об’єднання 
«Електронмаш». Уміння і 
кмітливість своїх юних под
руг по професії оцінили 
досвідчені робітниці швей
ної фабрики «Жовтень». 
Водії легкових автомобілів 
змагались у майстерності на 
базі АТП-09102, а кондите
ри — в кафе «Сладкоеж
ка» Дніпровського районно
го тресту їдалень. Кожний 
конкурс, звичайно, виявив 
своїх лауреатів, але голов
ний переможець був один, 
спільний — дружба.

Увечері молодіжні павіль

старші спробують взяги 
реванш.

Що ж, коли на спор
тивному майданчику пе
ремагають молодість і 
завзяття, то у житті, в 
роботі без досвіду, здо
бутого роками, не обій
тись. Ось тут і стають у 
пригоді тим, хто тільки 
починає трудову біогра
фію, своєчасні поради 
наставників, школа пере
дового педагогічного 
досвіду, яка діє при Фе- 
досіївській восьмирічці. 
Директором там відмін
ник народної освіти Ана
толій Іванович Панов.

Кожний новоприбулий 
педагог має свого на
ставника. А їх серед ос
вітян району немало Це 
Тамара Михайлівна Чу
мак, директор Бобрп- 
нецької восьмирічної 
школи № 4, Лідія Іванів
на Небилиця, вчителька 
хімії Рощахівської СШ, 
Валентина Федорівна 
Поволко, старший учи
тель Бобринецької деся
тирічки та багато інших. 
Саме в них молоді вчать
ся всього найкращого, з 
ними ділять перші радо
щі і невдачі.

О. СКИРТАНЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

1ЛЕЛЄ1ЯАИГГ

Відкриття 
сезону

Своєрідною візитною 
карткою став для учас
ників народного студент
ського театру «Резонанс» 
спектакль «Кришталевий 
черевичок» за п’єсою 
Є. Шварца. Вперше він 
був поставлений 25 груд
ня 1973 року. Відтоді са
модіяльні актори зіграли 
його дев’яносто сім ра
зів,
14 жовтня лауреат ком

сомольської премії імені 
10. Яновського народний 
студентський театр «Резо
нанс» цією ж виставою 
відкрив свій новий сезон. 
У спектаклі дебютува
ли нові члени театраль
ного колективу М. Бара- 
буля, І. Гаращенко, І. На
уменко, О. Попов, І. Смі- 
лянська, І. Слісаренко.

У нинішньому сезоні те
атр покаже глядачам «Іс
торію одного кохання» 
А. Тоболяка, «За двома 
Зайцями» М. Старицького, 
«Цвіркун» Т. Кожушкіна. 
В листопаді у «Резонансу» 
г- прем’єра за п’єсою 
0. Гельмана «Наодинці з 
усіма».

Наш кор.
м. Кіровоград.

Народному 
поетові 
Дагестану

була присвячена літера
турна година, яка відбу
лася в червоному кутку 
залізничної виконробської 
дільниці. Проведено її з 
нагоди 60-річчя Расула 
Гамзатова — Героя Соціа?^ 
лістичної Праці, лауреата 
Ленінської і Державної 
премій, Державної премії 
імені О. М. Горького.

Літературну годину від
крила працівник бібліоте
ки клубу залізничників 
10. О. Давидовська. Про 
життєвий і творчий шлях 
поета присутнім розповіла 
відповідальний секретар 
товариства любителів кни
ги Л. В. Воркута.

Творчий шлях Расула 
Гамзатова почався в су
ворі роки Великої Вітчиз
няної війни. Пам’ять про 
її героїв, тема боротьби 
за мир звучить у віршах 
«Журавлі», «В Хіросімі», 
«Солдати Росії». Затаму
вавши подих, слухали ро
бітники вірші та уривки з-^ 
поем «В горах моє серце», 
«Розмова з батьком», «Зо
ря Дагестану», які про
читала Любов Володими
рівна. Потім прозвучали 
твори поета про жінку- 
трудівницю, жінку-матір 
«Бережіть матерів», «Ма
тері», «В Ахвасі» та інші. 
Душевна щедрість поета, 
вміння говорити про най
головніше в людині, гост
ре почуття сучасності, щи
рість і доброта — все це 
постало перед духовним 
зором слухачів у всій сво
їй повноті.

Після цікавої і змістов
ної лекції про Расула 
Гамзатова члени агіт
бригади клубу залізнични
ків дали невеликий коїд^ 
церт. У виконанні Тетяні»’ ' 
Кравченко, Наталії Толоп- 
ко прозвучали ліричні піс
ні радянських композито
рів. Дмитро Моряк, Сер
гій Микляєв, Олег Галета 
вдало викопали музичні 
номери. Веселий сміх ви
кликали гуморески, які 
читав Василь Марченко.

О. РОМАНОВА.
м. Долинська.



З стор«Молодий комунар»д
РОЗКАЖУ ПРО СІМ'Ю

ЗЛАГОДА

ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ
«мгаи»

певністю ска-

НА РОДИННУ РАДУАякже ми? У весільну
ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

стало . справдіВ.

Хто

ливо, наші читачі допомо

жуть знайти відповіді на

я зро- 
цілком

навча- 
Цього

гіитання, що хвилюють

— душевна 
ще — това- 
і любов до

В1Д РЕДАКЦІЇ: Дорогі друзі! Певно, кожен із вас по-своєму уявляє, яке во
но — справжнє кохання. Як відрізнити його від фальшивого?

Ольга М.
Долинський район.

матері* зберігається

Г. НАЗАРЕНКО.

м. Олександрія.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Мож-

постійна читачка н. В. та Г Назаренко?
«Клубу молодої сім’ї»,-------------------------------------

Т миті

нашому

“І
це також і , 
занесення 

Афанасійо- 
Гале-

15 жовтня 1983 року

Вчора у колі моїх дру
зів зайшла мова про по
дружню невірність. Усі 
співчували нашій спільній 
знайомій, якій зраджує 
чоловік. Прожили Оксана 
і Сергій разом чотири ро
ки, мають трирічну донь
ку. Недавно отримали 
нову квартиру. Та давно 
вніс смутною ходить Ок
сана, давно при зустрічі 
ховає очі Сергій...

Жіночий суд був одно
стайним і безапеляційним: 
винувата в усьому розлуч
ниця. Шукала б собі пару 
та своє гніздечко зводила, 

Замість того, щоб комусь 
подружнє життя псувати... 
І вже потім згадали Сер - 
гія — теж, мовляв, хоро
ший. Хтось із чоловіків 
спробував заперечити:

— А по-моєму, жінок 
підводить їхня самовпев
неність — штамп у пас
порті є, тепер уже, мовляв, 
нікуди він не дінеться. На
віки зникає ласкавий го
лос, замість звичного «Як 
ти хочеш?» і «Що ти ду
маєш?» все частіше вжи
вається наказова форма. 
До того ж команди подає 
вам не богиня краси і лю
бові, якою ще вчора зда
валась, а жіночка у бруд
ному халаті, зі скуйовдже
ним волоссям...

вже відбиваючись від 
‘жіночих нападів, той чо
ловік додав:

— Я не про себе, не по
думайте. Я не помилився 
у виборі дружини.

Звичайно, жіноче това
риство не погодилось з 
цим чоловіком. А от мені 
нараз подумалося, що в 
чомусь він таки правий...

З повагою Н. В.
м. Світловодськ.

по-сучасному об- 
з килимами і 

квартира. Є 
. А от 
на мою 

єднос-

але пишу вперше. Дума
ється, що мої роздуми 
знайдуть відгук у чита
чів. Мені здається, що га
зета даремно обминає та
ку проблему, як подруж
ня невірність. •

У мене є знайома, котра 
має хорошого чоловіка, ,у 
них троє діток, чотирикім
натна,
ставлена, 
кришталем 
хороша бібліотека, 
найголовнішого, і 
думку — духовної 
ті — немає.

Такий висновок 
била, дізнавшіїся 
випадково що • ця жінка 
зраджує свого чоловіка, 
я^ий часто буває у від
рядженнях. Він дізнався 
про невірність.

Що ж стало па заваді 
сімейному щастю цих лю
дей? Вони дружили ще в 
школі, рано одружилися. 
Коли Микола пішов на 
армійську службу, Світла
на вірно чекала його.

Я знаю, як любилися 
Микола з Світланою, доки 
у них ще не було ані хо
рошої квартири, ні кили
мів і кришталю. Все у них 
було навпіл. А ось тепер... 
Невже їхнє кохання згу
било те, що воші, намага
ючись створити сімейний 
затишок, дійшли такої ме
жі, за якою речі, кому
нальні вигоди, марнослав
ство міщанина, обивателя 
заволодівають людиною, 
стають для неї самоціл
лю? Невже вони п розко
ші розгубили те свято, 1ЦО 
так берегли?

Я не знаю, хто з цих 
двох людей більше винен 
у тому, що сталося. Хочу 
сказати про інше. Недавно 
я завела на цю тему роз
мову зі своїм чоловіком. 
Вислухавши мене, вій ска
зав:

— Що ж тут такого?
Мені 

страшно. Чи ж ие в цьому 
нашому спокої, 
всепрощенстві зрадникам 
(іншого слова не можу 
підшукати) криється одна 
з причин подружньої не
вірності?

ОВГИМИ осінніми ве
чорами світиться ве

ликими вікнами доброт
ний будинок із мансар
дою по вулиці Леніна в 
нашому селищі. Це — 
оселя Володимира Афа- 
насійовича та Лариси 
Андріївни Колісниченків. 
У просторих затишних 
кімнатах гамірно. Туї 
Олег, Сашко, Вале
рій та Тетянка господа
рюють. До приходу бать
ків вони готують уроки, 
потім наводять порядок 
у кімнатах, розпалюють 
у грубі. Коротше кажу
чи — займаються ділом.

Після вечері вся сім’я 
збирається у вітальні. 
Діти розповідають бать
кам про шкільні справи. 
А вони у них непогані. 
Найстарший Валерій і в 
сьомому класі, як і в 
попередні шість років, 
навчається лише на «від
мінно». Олег та Олек
сандр радують батьків 
четвірками й п’ятірками, 
є успіхи і в першоклас
ниці Тетянки. У кожно
го — своє захоплення, 
та у всіх є спільна риса 
характеру 
доброта,. а 
риськість 
праці.

Можна з 
зати, що ці риси діти ус-

Прочитавши листа дів
чини з Бобринця, хочу роз
повісти про нашу сім’ю, 
точніше, нашу колишню 
сім’ю. Татко помер шість 
років тому. Важко нам бу
ло, але жили з мамою 
дружно. Та ось з’явився 
він — дядько Микола, че- 

Цьою року я вже взяла одного разу участь у дискусії, яка виникла на сто
рінках «Молодого комунара» з приводу появи на сцені кропивничан вистави 
«Гра на клавесині» за п’єсою Я. Стельмаха. Зокрема, розмова торкнулася пи
тання про те, чи потрібен тверезий розрахунок у кохагіні.

Недавно на обласній науково-практичній конференції, присвяченій 65-річчю 
від дня народження В. О. Сухомлинського, те ж питання знову опинилося в фо
кусі уваги її учасників. З цього приводу кандидат психологічних наук О. В. Ате- 
масов у своїй доповіді «В. О. Сухомлинський про формування почуття кохання 
як основи підготовки школярів до родинного-життя», наводить такі слова вели
кого педагога: «Ніяк не можна погодитись з формулою: почуттю не накажеш, 
Навпаки, моральна культура в тому й полягає, що думка, ідея облагороджує 
бажання, керує почуттям, наказує. Там, де вчинками керують сліпі бажання, 
там, де думка дрімає, — народжується моральна спустошеність, розбещеність».

Знавець літератури і навчений життям педагог, звертаючись до дівчат, учить 
їх, що кохання — палке почуття, але панувати над серцем повинен розум, бо ж 
кохання — це передусім напружене духовне життя... Певно, тема ця варта того, 
щоб стані предметом спеціального обговорення в «Клубі молодої сім’ї». Можли
во, дослідження мотивів розлучень в цьому аспекті матиме вплив не лише на пе
ребіг вищезгаданої дискусії, а й сприятиме зміцненню молодих сімей.

Що ж до героїв вистави «Гра на клавесині», то справжнього кохання між ни
ми не було. Посудіть самі: Тонн поквапливо приймає компромісне рішення щодо 
Спортсмена, а в безрозмірному серці Олега без будь-якої перерви зароджується 
«почуття» до безіменної Красуні...

Т. МІЛЛЕР.

ФРН. ДОСИТЬ НЕЗВИЧ

НО ВСТУПИЛИ У СВІЙ 

МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ МОЛО

ДЯТА ІЗ ЗЕМЛІ БАДЕН- 

ВЮРТЕНБЕРГ. ГЛАВА 

СІМ’Ї - ЧЕМПІОН З 

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМУ — 

ОБРАВ ДЕЛЬТАПЛАН ДЛЯ 

ПОЧАТКУ ВЕСІЛЬНОЇ ПО

ДОРОЖІ.

Фото ЮПІ—ТАРС.

падкували від батьків. 
Обоє вони люди трудя
щі. Недаремно серед сі
мейних реліквій — гра
моти, якими маму Лари
су Андріївну нагородже
но за успіхи у вихован
ні підростаючого поко
ління. Л. А. Колісничен
ко працює вихователь
кою дитсадка «Ромаш
ка». А поряд з грамота
ми 

орденська книжка, по
свідчення і нагороди гла
ви сім’ї — Володимира 
Афанасійовича. Тут ор
ден «Знак пошани», на
грудні знаки «Перемо
жець соціалістичного 
змагання» та інші наго
роди за ударний труд. В 
колективі міжюсподар- 
ського підприємства по 
комунальному і побуто
вому обслуговуванню на
селення, де Володимир 
Афанасійович працює 
бульдозеристом, він має 
авторитет хорошої люди
ни і знаючого спеціаліс
та. Робітники вже кілька

рез якого в сім’ї почалися 
сварки. Ми з меншою се
стричкою запитували себе: 
” - кращий за

мати дужче 
ніж нас», 

гірко, але 
переконалися,

він
Невже 

його, 
не 

ми 
воно і є. Мати по

пас і виїхала з 
до ін-

«Невже 
нас?
любить 
Як цс 
згодом 
що так 
кинула 
дядьком Миколою 
шого села.

Тепер ми живемо без 
матері. Мені йде 17-й рік,

років підряд обирають 
його головою профкому.

— Відмінними знання
ми щороку на підсумко
вих заняттях радує нас 
Володимир Афанасійо- 
вич, — розповідає сек
ретар партійної організа
ції підприємства Поліна 
Олексіївна Коркішко. її 
думку доповнює дирек
тор Віктор Михайлович 
Солонар:

— З приходом Воло
димира у колектив у нас 
помітно зміцнилася тру
дова дисципліна. Кому
ніст Колісниченко сам 
трудиться на совість, і 
від інших уміє справед
ливо вимагати.

У кімнаті серед кольо
рових родинних фотогра
фій на чільному місці — 
іменний портрет батька. 
Райком Компартії Украї
ни нагородив комуніста 
В. А. Колісниченка імен
ним портретом за до
строкове виконання со
ціалістичних зобов’язань 
у завершальному році 

я вже працюю. А сестрич
ка — ще школярка, навча
ється у сьомому класі. І 
досі не можемо збагнути, 
чому наша добра, завжди 
привітна мати зрадила 
нас? Ми ж не були проти 
того, щоб вона вийшла за
між, бачили, як їй важко, 
як хочеться їй бути щас
ливою. Чому ж вона зро
била нас нещасливими?.. 

десятої 
Портрет — 
згадка про 
Володимира 
вича на районну 
рею передовиків народ
ного господарства.

— Щасливо ми живе
мо, дружно, — розпові
дає Лариса Андріївна.— 
Три сини наші 
ються в школі, 
року і донька пішла до 
першого класу. Ми з чо
ловіком любимо свою ро
боту і не уявляємо себе 
без неї. А в неділю всі
єю сім’єю відпочиваємо 
— для цього у нашому 
селищі е всі умови.

Ранок. Осіннє сонце 
піднімається над гори
зонтом і обдаровує зем
лю першими золотими 
променями. Вранішньою 
дорогою йдуть у новень
кій шкільній формі чет
веро дітей. Про що ду
мають, дивлячись їм 
услід батько з матір’ю. 
Чи не про ге, що настане 
час — і вони виростуть, 
стануть самостійними, 
будуть в одному ряду З 
ними — в ряду людей, 
котрі ЗВИКЛИ Йти попере
ду-

Т. МЕЛЬНИЧЕНКО.
емт Новоархангельськ.ХРОНІКА молодіжного життя

подорож по Дніпру
КИЇВ, (Кор. РАТАУ). «З 

балу — на корабель» — 
так могли б перефразува
ти відомий вислів близько 
ста пар молодожонів з 
усіх республік країни. 
Недавно вони здійснили 
двотижневий круїз по 
Дніпру і Чорному морю 
на комфортабельному чо- 
тирипалубному теплохрді 
«Николай Добролюбов».

Для пасажирів цього 
незвичайного рейсу Бюро 
міжнародного молодіжно
го туризму «Супутник» 
ЦК ЛКСМУ разом з разва- 
жальною програмою орга
нізувало цикл бесід, се
рію документальних філь
мів на теми сім’ї та шлю- 
бу’

— Таку подорож «Су
путник» організовує впер
ше, — сказав директор 
круїзу О. Ф. Вокалюк. 
— Серед наших пасажи
рів — робітники і кол
госпники, відзначені цією 
поїздкою за ударну пра- 

відмінники навчання.
:оплачено 

та орга- 
рейс від- 
подібних 

різних ви-

цю,
Більшість путівок 
підприємствами 
нізаціями. Цей 
криває серію 
подорожей на і 
дах транспорту.

ФОТО
КАЛЕЙДОСКОП
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ВЕЛОСПОРТ

ВПЕРШЕ ЧЕМПІОНИ
Заваді вська траса на око

лиці обласного центру ста
ла ареною чемпіонату рес
публіканської ради това
риства «Авангард» з вело
сипедного кросу. На зма
гання прибули ' 20 команд 
з 13-ти областей України 
— всього понад 80 учасни
ків, серед яких немало відо
мих спортсменів.

Кросменам довелося до
лати підйоми під кутом в 45 
градусів (звичайно, пішки, 
бігом з велосипедом за пле
чима), небезпечні спуски, 
круті повороти, штучні пе
решкоди.

Кіровоградських боліль
ників приємно вразило ге, 
що основна боротьба за

чемпіонський титул точила
ся між господарями траси і 
представниками Донецької 
області. Так було, коли 
учасники чемпіонату розі
грували індивідуальну гонку 
з особисто-командним залі
ком. 24 кілометри (шість 
кругів) мав подолати кож
ний спортсмен.

Далеко вперед вирвалися 
двоє: п’ятиразовий чемпіон 
України, майстер спорту з 
Горлівки Олександр Жулсй 
і працівник кіровоградсько
го виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зір
ка», майстер спорту Федір 
Ярош^к. Протягом дистан
ції йшли, як кажуть, коле
со в колесо. Ярошуку не

так стартували спортсмени.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Ось

пощастило — на останньо
му колі стався прокол шини 
і це вирішило долю золотої 
медалі па користь Жулея. 
Наш кросмсн завоював

«срібло», а «бронза» діста
лася майстру спорту з До
нецька Олександру Береж
ному.

В командному заліку

представники Донеччини 
теж були першими, кірово- 
градці — другими, а трете 
місце посідали полтавчани.

Крапки над «і» поставила

команда естафетна гонка. І 
знову —- суперництво між 
спортсменами Кіровоград
ської і Донецької областей. 
Однак тут наші хлопці бу
ли сильнішими. Вони про
грали лише перший етап, 
всю гонку закінчили на 
секунд раніше кросменів з 
Донбасу, випередивши їх в 
загальнокомандному заліку 
на 9 очок.

Команда Кіровоградщпни 
у складі Федора Ярощука, 
учнів машинобудівного тех
нікуму Євгена Кичанова і 
Бориса Томаха, працівника 
заводу «Гідросила» Сергія 
Остапенка вперше стала 
чемпіоном роспубліканської 
ради спортивного товарист
ва «Авангард». З успіхом 
спорсменів слід поздорови
ти і їх старшого тренера 
О. І. Заворотвього.

ДЕТЕКТИВ «ВІТРЯКА»

73,

РЕШЕТО З МІШКА ГУМОРЕСОК ЮРІЙ МАРТ

ПРИНЦИПОВІСТЬ^

тер, 
лищі

му кінці дроту, коли монету вки
нути!

— Хто?
— Діогсн.
— А то чого?
— Один у бочці жив...

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНО-

* * *

з «летальним кінцем»

М. ВІВИЧ.

ДО НАШОГО степового 
краю завітала золота 

осінь — із сонцем теплим, 
із небом чистим, із безвіт
рям.

— Як не — з безвітрям? 
— здивовано перезирну- 
лись завсідники нашого 
«Вітряка». — Що це зна
чить — у гумористів твор
чий застій?

і тут у суперечку дове
лося втрутитися Мірошни
кові Омельку. Він-бо знав 
про стан справ на гумо
ристичному фронті най
краще.

— То степові вітряки 
перепочивають, а наш, га
зетний, — меле. І добре- 
таки меле. Ось і начальний 
експлуатації Знам’янського 
автотранспортного підпри
ємства 10036 С. М. Дзюг 
бенко не дасть збрехати. 
Він повідомляє гуморис
там, що мій сон був зов
сім не сном, і добре що я 
не потрапив напочатку ве
ресня до Знам’янки, бо та
ки справді стоптав би свої 
нові черевики. І ще пові
домляє начальник, що ви
нен у моєму неспокійному 
сні начальний пасажирсь
кої колони На 1 М. В. Пет
ров. його суворо поперед
жено.

— Правильно, — заво
лали завсідники, — яке 
право має він порушува
ти Мірошникіз нічний спо
кій?..

— Ех, — зітхнув Мірош
ник Омелько. — Якби ж 
то тільки він...

І Мірошник почав пере
повідати свої нові сни. Та 
й зарипіли рамена «Вітря
кові» у безвітряну золоту 
осінь.

ВИСІВКИ
А Рука хабарника — 

його ахіллесова п’ята.
А Читав чужі думки, 

але тільки зі словником.
А Він може зробити 

все, навіть робочий день 
вихідним.

Олег СЕЇН.

НЕПЕРЕБІРЛИВИЙ
— То яку посаду вам 

надати? — запитали в 
Мегафона.

— Будь-яку, — чемно 
відказав той, — аби ко
мандувати!

ЩАСЛИВЧИК
Оселедець до сусіда:
— От щасливчик!

МІРОШНИКОВІ ОМЕЛЬКУ НАСНИЛОСЯ, що...
під захід сонця опинився він на 

вулиці Сугокліївській у Кірово
граді. І не просто опинився, а з 
ловкою жменею двокопійчаних 
монет. Бо треба було йому подзво
нити. Г 
відділення вже зачинено, то надія 
лише на одні автомати. А повну 
жменю монет набрав тому, що 
таксофони на Сугокліївській сма
кують ними ласо.

Та яким було здивування 
Омелька, коли у першому ж ав
томаті почув у трубці людський 
голос. І в другому почув, і в тре
тьому... Набалакався по зав’язку 
і грошей не розтринькав. Бо в 
кожній телефонній будці на вули
ці Сугокліївській стояв апарат і 
висіла трубка, і гув гудок, коли 

Ітрубку зняти, і обзивалися на то-

Операція

потрапив він у місця зовсім не- 
Пора пізня, перше поштове знайомі. Ходить, роздивляється-та 

й думає: «Куди ж це мене лиха 
година занесла?» Аж глип: стоїть 
теремок не теремок, хата не хата, 
і написано там таке: «Автостан
ція Смоліне». І товпиться біля то
го напису чималенько народу. Всі 
хочуть квиточка одержати через 
віконце каси. Хоча ні, завважив 
Омелько, не всі. Дехто прямісінь
ко до каси заходить, минаючи чер
гу. І нараз так захотілося Омсль- 
кові, так захотілося мати квитка 
не через віконце, а з власних рук 
чорнявої дівчини-касира! Про
слизнув і він мимо сердитих паса
жирів.

— Дівчино, — каже, — дайте 
мені квиток до Кіровограда.

— А ти хто такий? — запитала 
дівчина діловим тоном.

— Я Мірошник Омелько...
— А я в тебе професії не питаю. 

Скажи мені, чий ти кум, сват, 
брат чи сусід. Бо щось я тебе не 
пригадую...

— Нема в мене ні братів, ні сес- 
— каже Омелько. —А в се- 
вашому взагалі вперше, 
Ну, якщо ти сирота, — ска- 
дівчина, — то на

називали 
людської 
це визна- 
застаріє.
— най- 

бездухов-

ІІаші предки 
книгу бальзамом 
душі. Думаю, що 
чення ніколи не 
Книги і сьогодні 
кращі ліки від 
пості.
- Але окремі читачі завда

ють шкоди «здоров’ю» і 
самих книг, і тих, хто ви
писує їм ці ліки — здо
ров’ю бібліотекарів.

Ми рідко відмовляємо 
читачам у книгах через 
відсутність їх у фонді біб
ліотеки. Багато відмов то
му, шо читачі не поверта
ють книги через два тижні, 
як це передбачено прави
лами. «Полювати» за без
відповідальними читачами 
доводиться місяцями, а то 
й роками. У бюро довідок 
уточнюємо їхні адреси,

ВОНА НЕ З ТИХ

— Ти, колего, як собі 
хочеш, — заявила Авоська 
Мішкові, — а я дрібних 
речей переносити не буду!..

телефонуємо додому, в 
школу чи на місця роботи 
батьків, витрачаємо вихід
ні на «культпоходи» до 
боржників чи продовжує
мо вечорами власний ро
бочий день Таким чином, 
успішно- освоюємо суміж
ну професію — детективів.

Сьогодні в наших «чор
них» списках — двісті 
боржників. Безпечно по
чуваються серед них піо
нери і комсомольці. Де
які, наприклад, на па
м’ять про дитячу бібліоте
ку залишили собі... по 
кілька томиків. Цс випуск
ники міських шкіл №№ 1 
та 5 Сергій Сурмач і Вік
тор Бучковськин, учень 
технічного училища № 4 
Андрій Чикун, студент бу
дівельного технікуму Вік-

-—-■ ~і~. _.. і і

тор Шсйко, учениці місь
кої десятирічки № 19 Іниа 
Голоян, Ганна Шаламова, 
Ольга Остапенко; Любов 
Донцова, шо проживає по 
вулиці Карла Лібкнехта, 
6, кв. 205, Світлана Дуд
ник з вулиці Кірова, 
кв. 15 та інші.

Прикрощі приніс деяким 
дитячим бібліотекам і по
вий навчальний рік. Вже в 
перші тижні вересня чи
тальний зал прикрасила 
«блискавка» про виклю
чення з бібліотеки восьми
класників Сергія Білобро- 
всика (СШ № 16) та Ва
дима Гайнулліна (СШ 
№ 6). Перший «упорався» 
з підшивкою журналу 
«Радіо» з допомогою де
шевого технічного засобу 
— леза... Інший дозволив

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
— Не говорися, — про

шелестіло Перевесло до 
Снопа, — бо як розв’я
жуся, то станеш ти зви
чайною Соломою!..

Борис СЛЮСАР.
м. Світловодськ.

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

11а украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,
м. Кіровоград, 
вуя. Луначарського, 36.
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більше до 
Інакше

ось тобізала
квиток, і щоб я тебе більше не 
бачила. Не заблукуй 
нас ні вві сні, ні наяву, 
стоятимеш в черзі, доки й не 
сивієш...

Уявив собі Омелько, як він 
віє, стоячи в черзі біля каси 
тостанції селища ^моліного Мало- 
висківського району — і злякався. 
А злякавшись — прокинувся.

скористатись своїм чи
тацьким формуляром не 
записаним у бібліотеці од
нокласникам — Портиому 
і Голубицькому, які в та
кий же спосіб вчинили 
«розправу» над підшивка
ми «Науки и жизнн».

Щороку в актах на-спи
сання — сотні зіпсованих, 
загублених або привлас
нених книг. Особливо ді
стається альбомам фото, 
живопису, книгам з літе
ратурознавства. Звичайно 
ж, легше і швидше па 
уроці використати вирва
ну сторінку, аніж година
ми готузатпсь у. бібліоте
ках до твору чи реферату! 
Ось і доказ — реферат 
п’ятикласника школи № 6 
Сергія Вербового, про
ілюстрований... вирізками

з книги Г. Кублицького 
«Твоя Батьківщина— Ра
дянський Союз».

Треба не тільки вихову
вати любов і повагу до 
книги, а н суворо питати з 
тих, у кого бракує таких 
почуттів. Добре діло — 
почни комишуватських 
школярів «Бережливість у 
малому — економія у ве
ликому» і піонерські та 
КОМСОМОЛЬСЬКІ рейди 3(1 
збереження підручшп^^ 
От тільки бібліотечну, без
платну, загальнодоступну 
книгу не всі хочуть і вмі
ють берегти! Тому й опе
рація «Живи, книго!» на 
жаль, часто має «леталь
ний кінець» ‘—книга вми
рає...

Хто ж запропонує ре
цепти збереження нашого 
спільного бальзаму душі?

А. КОРІНЬ, 
заступник директора 
обласної бібліотеки 
для дітей імені А. Гай
дара.

ПІДКЛАЛИ СВИНЮ
І трапиться ж на світі такс лихо: 
На свиноферму ревізор приїхав.
А голова й собі не ловить гав — 
Усе зробив, щоб той не дошкуляв. 
Поїхав ревізор із м’ясом-салом, 
Бо, кажуть, що свиню йому підклали.

СПОВІДЬ «ПРИРОДОЛЮБА»
Хіба ж законів я не знаю? 
Чи не люблю оцю красу?
У парку не смічу я скраю, 
Я у кущі сміття несу.

Віктор ВЛАСЮК.
м. Кіровоград.
НА УРОЦІ ЗООЛОГІЇ

Запитали в учня Гриші:
— Скільки років живуть миші?
Без вагань Гриць відповів:
— Цс залежить від котів.

Володимир ЛУЖАНСЬКИЙ.
с. Липовеньке, 
Голованівський район.

Він ніколи не їв консер
вів. Колись він працював 
на консервному заводі і 
знав, як їх роблять.

Він ніколи не їв ковба
си. Колись він працював 
на м’ясокомбінаті і знав, 
як її роблять.

Він ніколи не пив вина. 
Він працював на винзаво- 
ді і знав, як його роблять.

Він беріг здоров'я. І 
тільки горілку пив без ост
раху, тому що ніколи не 
працював на лікеро-горіл
чаному заводі і не знав, 
як її роблять.
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