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СУБРТНИН

Почин москвичів— 
підтримуємо!

КРАЩІ ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ МОСКВИ ВИ
СТУПИЛИ З ІНІЦІАТИВОЮ—ПРОВЕСТИ 21 КВІТ
НЯ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК, ПРИСВЯЧЕ
НИЙ 114-Й РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
В. І. ЛЕНІНА. ПАЛКО СХВАЛИЛА ЦЮ ІНІЦІАТИ
ВУ МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ. У ЦІ ДНІ НА 
АДРЕСУ РЕДАКЦІЇ НАДХОДЯТЬ ПОВІДОМЛЕН
НЯ ПРО КОМСОМОЛЬСЬКІ Й РОБІТНИЧІ ЗБО
РИ. МІТИНГИ. НА ЯКИХ КОМСОМОЛЬЦІ І мо
лодь НАШОЇ ОБЛАСТІ ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО СВОЮ 
ГОТОВНІСТЬ УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ ОЗНАМЕНУ
ВАТИ «ЧЕРВОНУ СУБОТУ».

Лідерство в соціаліс
тичному змаганні стало 
вже доброю традицією 
для комсомольсько-моло
діжного колективу шва
чок районного виробни
чого об’єднання «Украї
на». Але. двадцяті, дівчат, 
якими керує М. М. Ісак, 
не збираються спочивати 
па лаврах. Тож і цими 
днями, з ентузіазмом 
підтримавши патріотич
ну ініціативу москвичів 
про проведення комуіііс-

I Іа термінових комсо
мольських зборах нашо
го колективу на порядку 
денному одне питания: 
«Про підтримку ініціати
ви москвичів провести 
21 квітня комуністичний 
суботилк. присвячений 
114-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна». 
У своєму виступі керів
ник колективу В. Климов 
запропонував у день су- 
бо пінка виконати пос.ту-

т іншого суботиика, ком
сомолки зобов'язались у 
день свята праці дати 
швейних виробів на суму 
3,5 тисячі карбованців, 
що вінце звичайної нор
ми па 15 процентів.

І. СКРИПНИК, 
секретар комсомоль
ської організації Пет- 
рівського районного 
швейного виробни
чого об'єднання «Ук
раїна».

*

і и для населення з ре
монту радіоапаратури па 
суму 80 карбованців, що 
перевищує планове зав
дання. Пропозиція бри
гадира дістала одностай
не схвалення.

О. КРУТІЙ, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу Боб- 
ринецького телера- 
діоательє.

ипю п комсомолка Любов Пітенко працює дОяр-
I Тельмана Компаніївського району
Черкащині ™ почЇа’Ж Л'Оба р?днс ссло Бі^озір’л на 
Бо " У а бо у иооому колективі ЯК удома

Ж ■' як с„вої' допомогли знайти с-бс о праці 
1983 Роки Любов Пітенко ознаменувала достоо 

новим виконанням узятих соціалістичних зобої/л^нк’ 
удержавши від кожної норови своєї групи понад три ти ^ограХЛ1М^РХ°йНпокйазХ‘

Фото М. САВЕНКА.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
12 березня відбувся пленум обкому Компартії Ук

раїни.
Учасники пленуму хвилиною мовчання вшанували 

пам’ять Юрія Володимировича Андропова.
Пленум розглянув питання «Про підсумки лютне

вого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання партій
них організацій області, що випливають з промови 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша К. У. 
Черненка». З доповіддю виступив перший секретар 
обкому Компартії України М. І. САМІЛИК.

В обговоренні доповіді виступили В. О. СОКУРЕН- 
КО — перший секретар Кіровоградського міськкому 
партії, О. В. АЛЕКСЄЄВ — генеральний директор ви
робничого об’єднання «Олександріявугілля». 10. Г. 
ЦЕЛ ИХ — перший секретар Олександрійського рай
кому партії. В. С. АНДРІЯШ — бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Росія» Новоукраїнського району. 
Н. Т. ХОХЛОВА — секретар парткому залізничної 
станції Знам'янка. О. І. РЕЗНИК — голова колгоспу

Пленум обкому Компартії 
України обговорив питання 
«Про підсумки лютневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і завдання партійних органі
зацій області, що виплива
ють з промови Генерально
го секретаря ПК КПРС. 
товариша К. У. Черненка».

З доповіддю у цьому пи
танні виступив перший сек
ретар обкому Компартії Ук
раїни М. Г. Самілик.

Поз ачер гов 11 іі л ют 11 є в: і й
(1984 р.) Пленум ЦК КПРС. 
сказав доповідач, був скли
каний у скорботні дні все
народного трауру у зв’язку 
з передчасною кончиною 
Юрія Володимировича Ан
дропова. видатного діяча 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави, полум'я
ного патріота, ленінця, стій
кого борця за мир і ком\ 
ІІІЗМ.

Пленум Центрального Ко
мітету одноголосно, в об
становці повної, одностай
ності, згуртованості обпав 
Генеральним секретарем ЦК 
КПРС, товариша Костянтина 
Устиновича Черненка. Ко
муністи. всі радянські лю
ди, наші зарубіжні друзі 
сприйняли рішення Пленуму 
як свідчення наступності в 
політиці ленінської партії.

В промові на Пленумі 
товариш К. У. Черненко ви
клав чітку програму прак
тичних дій ПО успішному 
виконанню рішень XXVI з’їз
ду партії і наступних Пле
нумів ЦК КПРС в галузі 
внутрішньої і зовнішньої 
політики.

Пленум Ц1\ Компартії 
України, який відбувся 6 бе
резня поточного року,' за 
слухав і обговорив доповідь 
члена Политбюро ЦК КПРС. 
першого секретаря ЦК Ком 
партії України товариша 
В. В. Щербмцького, цілком 
і повністю схвалив рішення 
позачергового лютневого 
Пленуму ЦК КПРС і прий
няв до неухильного вико
нання положення І виснов
ки, що містяться у виступах 
Костянтина Устиновича 
Черненка па Пленумі, а та
кож па передвиборних збо
рах трудящих Куйбпшев- 
ського виборчого округу 
міста Москви.

Комуністи, всі трудящі 
Області з великим задово 
ленням сприйняли рішення 
лютневого Пленуму ЦК 
КПРС і вбачають свій пря
мий обов’язок в тому, щоб 
ще з більшою ііаподегліівіс- 
по і енергією виконувати 
рішення XXVI з'їзду пар- 
гії, настанови грудневого 
(1983 р.) Пленуму ЦІ 
КПРС, зберегти ’набраний 
теми, загальну настроєність 
па практичне вирішення 
завдань, активніше розвива- 

ти позитивні тенденції, на
дати їм стійкого характеру, 
забезпечити дальше підви
щення організованості, від
повідальності І ДИСЦИПЛІНІ!.

Працівники промисловос
ті області почали нинішній 
рік у доброму робочому рит
мі. План двох місяців вико
нано по всіх техніко-екоио- 
мічішх показниках. Темпи 
росту порівняно з відповід
ним періодом минулого ро
ку склали по товарній про
дукції 6,8, а по продуктив
ності праці — 5.8 процента, 
що вище, ніж планувалося. 
Понад завдання реалізова
но продукції на 8.3 мільйо
на карбованців.

У січні — лютому тру
дівники села збільшили за
готівлі м’яса на 3.4 про
цента, молока — на 21 і 
яєць — па 8,6 процента по
рівняно з відповідним пе
ріодом: минулого року. Го
ловне тепер — закріпити і 
примножити пі позитивні 
результати.

М. Г. Самілик зупиняється 
на головних завданнях 
дальшого розвитку народно
го господарства області у 
світлі вимог лютневого Пле
нуму ЦК КПРС. Нинішній 
рік, підкреслив він, повн
ись стати ип.шачальньм для 
успішної реалізації планів 
одинадцятої п’ятирічки.

У промисловості перед
бачається забезпечити тем
ні; росту обсягів виробші- 
цтва і продуктивності праці 
у півтора рази вінце проти 
попереднього року, буде 
проведена велика робота по 
підвищенню якості вироб
люваної продукції і зннжеіі- 
і-го її собівартопі. Па жал», 
не всі партійні комітети і 
к< ріпники підприємств- про 
ІІІ1КЛІІС.Я розумі ІІІЯМ відпов: 
т.іЛьїюсті за виконання дер 
жгвіінх планів, пікорпстаїг- 
п . наявних резервів вироб
ні цтва. На ряді підприємств 
і.оьільпо освоюються ви
робничі потужності; допус
каються порушення техно
логічної дисципліни, значні 
простої обладнання. З цих 
та інших причин з початку 
року 7 підприємств не спра
вились з планом по реаліза
ції продукції, 23 об’єднан
ня і підприємства не забез
печили виконання завдань 
чо реалізації з урахуванням 
зобов’язань по поставках. 
Серед нн.ч Олександрійський 
електромеханічний завод, 
підприємства облхарчопро- 
му і виробниче об’єднання 
п 11 в о без а л к о го л ьн о ї промне 
ловосіі, які працюють в умо
вах економічного експери
менту. 21 підприємство не 
забезпечило планів по про
дуктивності праці. Нам не
обхідно зосередити зусилля

«Мир» Гайворонського району, Л. А. МАЛЯРОВА —» 
ливарник пластмас виробничого об'єднання «Друку 
маш», Г. С. РУЖИН — перший секретар Маловисків-і 
ського райкому партії, С. П. ЛОБАЧЕВСЬКА — вчи^ 
телька Балахівської восьмирічної школи Петрівського 
району. О. ЛІ. РАДЧЕНКО — доярка колгоспу імені 
Свердлова Добровеличківського району, В. П. СОКО
ЛОВ — начальник комбінату «Кіровоградважбуд».

Із заключним словом виступив М. Г. Самілик.
Пленум прийняв постанову, якою цілком і повністю 

схвалив рішення лютневого (1984 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. положення і висновки промови Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша К. У. Черненка і по
клав їх в основу всієї практичної діяльності обласної 
партійної організації. Пленум обкому партії запевнив 
ЦК КПРС і ЦК Компартії України, що комуністи, вс| 
трудящі Кіровоградіцини внесуть гідний вклад у 
виконання рішень XXVI з’їзду КПРС, планів і зобф 
в’язань 1984 року і одинадцятої п'ятирічки в цілому.

партійних, радянських, гос
подарських, громадських ор
ганізацій иа усунення цих 
недоліків і безумовне вико
нання прийнятих останнім 
«асом рішень партії і уряду 
з питань розвитку економі
ки, про що дуже переконли
во говорив у виступі перед 
виборцями товариш К. У. 
Черненко.

Важливе місце в робо
ті партійних комітетів і 
первинних парторгапізацій 
повинні зайняти питання 
розвитку і підтримки ініціа
тиви мас. Трудящі області 
ділом відповіли на заклик 
партії забезпечити перевико
нання планових завдань ро
ку по росту продуктивності 
праці і зниженню собівар
тості. Бюро обкому партії 
схвалило ініціативу передо
вих трудових колективів. 
Але це тільки початок вели
кої і відповідальної роботи. 
Треба наполегливо бороти
ся за- досягнення високих 
кінцевих результатів. Велику 
увагу слід приділити даль
шому зміцненню дисципліни 
і порядку. Завдяки вжитим 
у відповідності з рішеннями 
листопадового (1982 р.) Пле
нуму ЦК КПРС заходам 
втрати робочого часу у про
мисловості області в мину
лому році порівняно з 1982 
роком зменшились майже на 
23 проценти, на 2,1 процен
та скоротилась плинність 
кадрів. Однак у цих питан
нях, не можна розслаблюва
тися. При загальному . зни
женні втрат робочого часу 
в містах Олександрії і Зна
м’янці, Маловисківському і 
І ІовомнргЬродському райо
нах воші збільшились. В ря
ді районів зросла плинність 

-кадрів.
Одним з істотних недолі

ків у роботі партійних ко
мітетів по розвитку еконо
міки області є недостатня 
увага до впровадження у 
виробництво досягнень па- 
укп, пової техніки і передо
вого досвіду. В минулому 
році в області не виконано 
16 заходів по впроваджен
ню у виробництво досяг
нень науки і техніки.

Актуальним завданням за
лишається поліпшення вико
ристання виробничого по
тенціалу і в першу чергу 
основного технологічного 
обладнання. Коефіцієнт змін
ності роботи обладнання в 
промисловості знизився до 
1,34. Зросли обсяги невста- 
иовленого обладнання, змен
шилась фондовіддача. Ще 
не одержала в області під
тримку ініціатива москвичів 
«Основному обладнанню — 
двозмінний режим роботи». 
Повільно впроваджується 
досвід Дніпропетровського

комбанпого заводу імеці 
К- Є. Воро.шплова по ате
стації і скороченню кількос
ті робочих місць. В промну 
ловості близько 16 процен
тів верстатів і механізмів 
простоюють через відсут
ність людей. В той же час 
багато робітників зайнята 
ручною працею, працюють 
на застарілому обладнанні, 
а нове високопродуктивне 
обладнання роками не вста
новлюється. Па складах під
приємств його нагромади
лось на 65 мільйонів карбо
ванців, більше половини з 
якого — імпортне.

Особливо велика питома 
вага ручної праці і важкі 
умови виробництва в об'е^ 
панні «Червона зірка». 05’- 
нак нова техніка тут впро
ваджується повільно. Так, 
установка для приготування 
захисної атмосфери в печдх 
відпалювання ковкого чаву
ну вартістю понад, 50 тисяч 
карбованців не встанов
люється з 1977 року. Бага^Ь 
невстановлепого обладнаний 
на олександрійських зава
дах підйомно-транспортно
го обладнання і рулоремонт- 
ио.му.

Складні і відповідальні 
завдання, говорить далі до
повідач, стоять перед наші 
по збільшенню випуску і по
ліпшенню якості товарів на
родного споживання. Про
мисловість області не спра
вилася з планами трьох рц- 
ків п’ятирічки по їх вироб
ництву. Велике відставйіцГй 
допущено в місті Олександ- 
рії, Кіровському ранойї 
м. Кіровограда, Олексапд- 

. пінському, Гайворонському, 
Долшіському, Маловисків- 
ському, Ульяновському ра- 

. нонах. Серйозного поліп
шення потребує ця робоці 
на підприємствах хлібопро
дуктів, будматеріалів, міс
цевої і харчової промисло
вості. Багато претензій на 
низьку якість виробів міс
цевої промисловості, взут
тєвої і панчішної фабрик, 
Світловодського керамічно
го заводу. Ці факти повинн| 
стати предметом серйозної 
розмови в первинних пар
тійних організаціях підпри
ємств. відповідних міськко
мах і райкомах партії. Від- 
ділам обкому партії, обл
виконкому необхідно по
всякденно контролювати 
виконання постанов партії і 
уряду з питань виробництва 
споживчих товарів. ' суворо 
питати з тих, хто ке забез
печує їх реалізацію.

Характеризуючи став 
справ у капітальному будів
ництві, М. Г. Самілик зазна
чив, що за січень—лютий не 
введено жодного квадратио-

(Закінчення на 2-й стер.|.
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рощуванню потужності ви
робничих баз, забезпечити 
виконання встановленої бу
дівельної програми.

Велика увага в доповіді 
М. І'. Самілпка була приді
лена дальшому підвищенню 
ефективності сільськогоспо
дарського виробництва. В 
поточному році нам нале
жить значно збільшити ви
робництво і продаж держа
ві зерна, цукрових буряків, 
овочів, продуктів тварин
ництва, не тільки виконати 
плани і соціалістичні зобо
в’язання, але м максималь
но скоротити допущену з 
початку п’ятирічки заборго
ваність. Для цього, як вка
зувалось па Пленумі Цк 
КПРС, необхідно прискори
ти зусилля, спрямовані на 
підвищення віддачі створе
ного на селі виробничого по
тенціалу, забезпечити ріст 
урожайності полів і про
дуктивності тварин.

В умовах нинішнього ро
ку особливо важливо добре 
підготуватися і організовано 
провести весняні польові ро
боти. Найближчим часом по
трібно завершити підготов
ку техніки, насіння, про
вести відповідну роботу з 
людьми.

Важливо закріпити взяті 
з початку року добрі темпи 
виробництва і продажу дер
жаві молока і м’яса. В нас 
немає підстав для самоза
спокоєння. У Вільшапському 
і Олександрійському райо
нах вже допущено зниження 
проти рівня минулого року 
середньодобових приростів 
живої ваги тварин, у Світ- 
ловодському і Добровелич- 
ківському районах одержа
но найменший приріст на
доїв молока. В деяких райо
нах не виконуються плани 
розвитку поголів’я худоби і

(Закінченая.
Поч. на 1-й стор.|,

ГО метра житла, незадовіль
но освоюються кошти на бу
дівництві виробничих об’єк
тів і в першу чергу сіль
госпмашинобудування. На 
Пленумі ЦК Компартії Ук- 
?аїші наша область підда- 

алась справедливій критиці 
за повільні темпи робіт па 
спорудженні Липнязького 
цукрового заводу. Керів
ництво комбінату «Кірово- 
градважбуд», підвідомчих 
трестів ще не зробили на
лежних висновків з критики 
на їх адресу ііз обласній 
партійній конференції, не 
вжили заходів дя*. пппеко- 
решія будівництва і своє
часного введення в дію пус
кових об’єктів. Керівникам 
рудов необхідно звернути 
рсобливу увагу і а чітку ор
ганізацію і підвищення про
дуктивності праці, заванта
ження кожної бригади про
тягом робочої зміни, ритміч
не матеріально-технічне за
безпечення об’єктів.

Слід вжити конкретних 
заходів по економії ресур
сів і підвищенню якості бу
дівництва, особливо в об
ласному центрі, де більшість 
Об’єктів здають з серйозни
ми недоробками. ГІора вже 
Докінчити з практикою, ко- 

введення більшості ви
робничих потужностей, ЖІІТ- 
Ьа, об’єктів соцкультпобуту 
-відноситься на кінець року, 
Г' обгороджує штурмівщину 

безвідповідальність, 
Завдання партійних і ра

дянських органів — не Ліі- 
ііїс критикувати будівель
ників, але й серйозно їм до
помагати. Треба забезпечити 
виконання розроблених 
Спільних заходів Міпважбу- 
Й.У, Ьііимоитажспецбуду рес
публіки і облвиконкому по 
зміцненню у містах області 
підрядних організацій,- на

свиней. Особливої турботи 
вимагає вівчарство.

Треба викопати в повно
му обсязі намічені заходи 
ПО ПІДГОТОВЦІ ферм до пере
ходу па літньо-табірне утри
мання. Через незадовіль
ний контроль з бок/ іади 
обласного агро їрс-у.нсливо- 
го об’єднання ■ бчіьшосй 
райвиконкомів г.ідгповлене 
завдання по виготовленню 
пересувних літніх будиноч
ків для свиноматок вико
нується незадовільно.

В області визначена чітка 
програма кормовиробництва. 
Посіви кормових культур 
намічено розширити в цьому 
році майже до 450 тисяч 
гектарів, що складе понад 
чверть усієї ріллі. Завдання 
полягає в тому, щоб забез
печити їх найвищу віддачу, 
заготовити грубих і сокови
тих кормів па умовну голо
ву не менше 28 центнерів 
кормових одиниць.

Нам необхідно зробити 
висновки із критики, ви
словленої на січневому ц. р. 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни за низьку ефектив
ність сільськогосподарсько
го виробництва в області. В 
багатьох господарствах сла
бо використовуються на
явні резерви зміцнення еко
номіки. За підсумками ро
боти за минулий рік 39 кол
госпів і один радгосп закін
чили свою діяльність із збит
ками.

Це займають чіткої пози
ції у цій справі спеціалісти 
управління сільського гос
подарства облвиконкому. 
Більше ініціативи і наполег
ливості у питаниях оздоров
лення економіки колгоспів і 
радгоспів, удосконалення 

управління, впровадження 
прогресивних форм органі
зації виробництва і особли
во бригадного підряду по
вніша виявити рада облас
ного агропромислового об'
єднання. В цьому плані не
обхідно краще використати 
наявний в області досвід 
дбайливого ведення госпо
дарства. Прикладом може 
бути досвід колгоспу «Мир» 
І аиворопського району. Тут 
завдяки вмілому ’ господа
рюванню, суворому режиму 
економії за будь-яких по- 
годних умов добиваються 
високих показників і рента
бельно ведуть господарство. 
В минулому році, напри
клад, рентабельність вироб
ництва перевищила 54 про
центи, в розрахунку на гек
тар одержано майже по ІЗ 
тисяч карбованців чистого 
прибутку. І таких госпо
дарств в області немало. 
Райвиконкомам, радам агро
промислових об’єднань по
трібно глибоко проаналізу
вати стан справ у кожному 
низькорентабельному і збит

ковому господарстві, роз
робити конкретну програму 
оздоровлення економіки 
сільськогосподарського ви
робництва.

У світлі вимог лютневого 
Пленуму ЦК, зазначив М. І'. 
Самілнк, партійним, радян
ським і господарським орга
нам необхідно постійно при
діляти увагу питанням по
ліпшення умов праці, побу
ту і відпочинку трудівників 
області, удосконалювати ро
боту підприємств торгівлі, 
громадського харчування, 
служби побуту, закладів 
охорони здоров’я, культури, 
народної освіти. Високо
продуктивна праця наших 
людей повніша поєднувати
ся з більш повним задово
ленням їх .матеріальних і ду
ховних потреб. Слід сказа
ти, що в області ведеться 

значив робота по розвитку' 
сфери торговельного і побу
тового обслуговування на
селення. З початку п’яти
річки роздрібний товарообо
рот в розрахунку на душу 
населення зріс на 6,3 про
цента, обсяг реалізації побу
тових послуг — на 5,8 про
цента. Однак темпи розвит
ку торгівлі і служби побуту 
ще не відповідають завдан
ням п’ятирічки. Допускаю
ться серйозні недоліки в ор
ганізації торгівлі товарами 
достатніх груп. На деяких 
підприємствах ще низька 
культура обслуговування. 
Партійні і радянські органи 
Боорпнсцького, • Комнаніїв- 
ського, Вільшанського, Ус- 
тпнівського районів не вста
новили належного контро
лю за реалізацією заходів 
по зміцненню матеріально- 
технічної бази торгівлі і 
служби побуту. З року в рік 
не освоюються 5-процентні 
відрахування від житлового 
будівництва па розвиток 
сфери послуг в містах Кіро
вограді; Олександрії і Світ- 
ловодську.

Головною умовою успіш
ного вирішення завдань, со
ціально-економічного роз
витку області, відзначив до
повідач, є дальше поліп
шення організаторської і по
літичної роботи, послідовне 
удосконалення стилю і ме
тодів партійного керівни
цтва розвитком . економіки. 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш К- У. Чер
ненко говорив па лютневому 
Пленумі: «Для партійних 
комітетів займатися госпо
дарством — значить насам
перед займатися людьми, 
які ведуть господарство». 
Це ключове завдання.

Одним з найважливіших 
завдань є виховання нової 
людніш, турбота про її ду
ховне зростання. Цю робо
ту необхідно проводити з 
ще більшою активністю і ці
леспрямованістю, зосеред
жуючи зусилля насамперед 
па ідейно-класовому загар
туванні людей, їх патріотич
ному та інтернаціональному 

іііїховаїші, удосконалю а з ги 
контрпропаганду, виховува
ти трудящих в дусі високої 
політичної пильності. З цією 
метою слід ширше викори
стовувати заходи, присвяче
ні 40-річчю Перемоги у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Слід активніше мобілізо- 
вувати громадськість, тру
дові колективи на боротьбу 
з міщанством, споживаць
ким ставленням до життя, 
проти тих, хто прагне по
більше увірвати від держа
ви, розбагатіти за рахунок 
суспільства. Важлива роль 
в цьому належить право
охоронним органам.

Питання ідейно-політично
го, трудового і морального 
виховання повинні частіше 
розглядатися на зборах пер
винних, цехових партійних 
організацій, партійних, груп; 
враховуватись, при обгово
ренні звітів комуністів, під
битті підсумків соціалістич
ного змагання, оцінці вкла
ду кожного в загальні до
сягнення колективу.

4 березня 1984 року від
булись вибори до Верховної 
Ради СРСР. Пройшли вони 
в області організовано, в 
обстановці високого трудо
вого і політичного підне
сення і з новою силою про
демонстрували непорушну 
єдність і згуртованість кому
ністів, всіх трудящих навко
ло партії, її ленінського 
Центрального Комітету. 
Важливо зберегти цю на
строєність і спрямувати всю 
організаторську і політичну 
роботу на мобілізацію тру
дівників міст і сіл області 
на безумовне виконання 
планів і соціалістичних зо
бов’язань 1984 року і п’яти
річки в цілому.

На закінчення М. Г. Са.мі- 
лик запевнив ЦК КПРС, 
ЦК Компартії України вто
му, що партійна організація 
області докладе всіх зусиль 
для здійснення завдань, ви
сунутих лютневим Плену
мом ЦК КПРС, внесе гід
ний вклад у виконання со
ціально-економічних завдань 
одинадцятої п’ятирічки.

Навчання 
комсомольських 
працівників

На курсах перепідготовки 
комсомольських кадрів і ак
тиву Запорізької зональ
ної комсомольської школи 
закінчилося місячне на
вчання завідуючих сектора
ми обліку членів ВЛКСМ ко
мітетів комсомолу з права
ми райкомів Дніпропетров
ської, Запорізької, Кірово
градської, Кримської, Ми
колаївської, Полтавської та 
Херсонської областей.

Комсомольські працівни
ки обговорили важливі пи
тання дальшого вдоскона
лення обліку, які виплива- 
|оть з рішень XIX з'їзду 
&ЛКСМ і XXIV з’їзду ЛКСМ 
України. Слухачі курсів гли
боко вивчили рекомендації 
ЦК ВЛКСМ по прозеденню 
експерименту по обліку 
членів ВЛКСМ. А комсо
мольські працівники Дніпро
петровської, Кримської і 
Херсонської областей обмі
нялися набутим досвідом

ТРАДИЦІЯ-ПРАЦЮВАТИ ТВОРЧО
За успіхи, досягнуті в 

третьому році одинадця
тої п’ятирічки, колектиз 
нашого міжколгоспного 
підприємства по одержан
ню молодняка птиці був 
визнаний переможцем об
ласного соціалістичного 
змагання серед спорідне
них колективів і нагород
жений перехідним Черво
ним прапором. 

цієї роботи. Обмін досві
дом з актуальних питань об
ліку членів ВЛКСМ відбувся 
і в бесіді за «круглим сто
лом», в якій взяли участь 
досвідчені комсомольські 
працівники, а також пра
цівники сектору обліку чле
нів ВЛКСМ і статистики ЦК 
ЛКСМ України та Запорізь
кого обкому комсомолу.

У період роботи курсів 
слухачі побували на на
вчальній практиці у кращих 
комітетах комсомолу Пол
тавської області.

Перед слухачами висту
пили заввідділом інституту 
історії КПРС Академії наук 
УРСР, доктор історичних 
наук С. В. Кульчицький, ін
структор сектору обліку 
членів ВЛКСМ і статистики 
ЦК ЛКСМ України С. В. Во
роній, другий секретар Пол
тавського обкому комсомо
лу В. В. Онищенко.

Минулорічний план пе
редбачав одержати з кож
ної сотні курячих яєць по 
78 курчат. Практичний по
казник — 80 курчат. Нині 
на нашому підприє/лстві 
інхубується понад 75 ти
сяч яєць. На птахофабри
ки для дорощування виве
зено перші 32 тисячі кур
чат, які згодом доставлять 
у місцеві колгоспи «Украї
на» та імені Кутузова.

КАЗАХСЬКА РСР. Центральний Комітет КПРС поздоровив робітників радгоспів, 
колгоспників, учених і спеціалістів сільського господарства, робітників агропро
мислового комплексу, партійні, радянські, профспілкові І комсомольські організа
ції цілинних районів, усіх учасників освоєння цілинних і перелогових земель зі 
знаменною подією — тридцятиріччям початку масового освоєння цілини.

Радгосп «Краснопресненський» у Кустанайській області починався тан, як і ін
ші цілинні господарства. З наметів, першої борозни. «Краснопресненсьним» його 
назвали посланці одного з районів Москви, що приїхали обживати нові землі. Се
ред них були робітники, будівельники, вчителі, ткалі з «Трьохгорни»...

Батьківщина високо оцінила працю землеробів, нагородивши господарство 
орденом Леніна.

Справу батьків, почату ЗО роніп тому, продовжують їх діти. Невпізнанно зміни
лась радгоспна садиба. Є тут свій будинок культури, універмаг, дитячий садок, 
спортивний зал. Щорону 45 сімей в’їжджає в благоустроєні будинки з присадиб
ними ділянками.

Одними з перших приїхали на цілину за комсомольськими путівками Гайсар 
Мухамедович Міфтахоа Із Башнирії і москвич Аркадій Семенович Салмін.

На знімку: Г. МІФТАХОВ і А. САЛМІН на зустрічі з учнями радгоспної 
школи. Фото В. ЗІНІНА і В. ДАВИДОВА.

(Фотохроніка ТАРС).

Крім курячих яєць, на 
нашому підприємстві інку- 
буються також яйця інди
ків і гусей. їх ми одержу
ємо із Знам’янського ра
йону нашої області та з 
Криму. У зміцненні таких 
своєрідних творчих зв'яз
ків велику ініціативу про
являє молодий зоотехнік 
комсомолка Галина Кол
пак. А її праця — чи не 

найважливіша ланка у за
гальному успіхові. Саме 
від Галини залежить чіт
ке дотримання правил ін
кубації, нормальної тем
ператури і вологості по
вітря в приміщеннях, від
бір найбільш повноцін
них яєць тощо. Від неї, як 
і від її старших колег 
М. П. Горобець, Р. І. Фе- 
сенко та М. А. Крошки за

лежить і зразкове утри
мання курчат у перші го
дини життя. І можна бути 
впевненими — «пташиний 
конвейєр» у надійних ру
ках.

Д. БУРОВ, 
головний зоотехнік 
Новоукраїн с ь к о г о 
міжгосподарськ ого 

підприємства по одер
жанню молодняка 
птиці.

КЛАС
МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ
Тридцять юнаків і дівчат— 

всі учні десятого класу Ори- 
нинської школи-інтернату 
Кам’янець-Подільського ра
йону задовго до випускного 
вечора визначили для себе 
шлях у життя: вони виріши
ли стати педагогами.

З усієї області з’їхалися 
сюди після закінчення вось
мирічки сільські юнаки і 
дівчата — вихованці шкіл, 
розташованих у глибинних 
населених пунктах. Виявити 
в учнів нахили і здібності 
до вчительської професії 
допомогли педагоги. Вони 
ж і запропонували своїм 
підопічним після закінчення 
восьмого класу поїхати в 
школу-інтернат, де створено 
цілу систему підготовки /ЛО- 
лоді у вуз.

Другий рік проводиться 
тут експеримент по вихо
ванню майбутніх педагогів. 
Для дев’яти-і десятиклас
ників поряд з шкільними 
вчителями уроки ведуть ви
кладачі Кам’янець-Поділь- 
ського педагогічного інсти
туту. Вони дають не тільки 
мінімум знань в обсязі 
шкільної програми, а й за
лежно від індивідуальних 
нахилів майбутніх студентіз 
розширюють їх уявлення 
про математику або фізику, 
історію чи філологію. Для 
цього використовуються по- 
закласна робота, заняття за 
індивідуальними : планами і 
програмами. Перші плоди 
спільних зусиль школи і ву
зу вже є — рівень успіш
ності учнів «учительських» 
класів помітно вищий, а 
кругозір ширший, ніж у ЇХ 
ровесників.

С. ШУМАХЕР, 
кор. РАТДУ.
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Операція «Грак-84»
Завершується операція 

«Грак». До 4 квітня ц. р. 
треба оформити і відісла
ти всі спостереження і 
узагальнення по обліку 
зимуючих граків і їх ко
лоній. Саме до цього часу 

Завершиться відліт граків 
з постійних зимовищ до 
рідних домівок у північні 
райони, а наші кіровоград
ські колонії будуть зайня
ті птахами, що прибудуть 
із південних країв.

Українська рада това
риства охорони природи, 
кафедра зоології Київсько
го університет)' в усі шко
ли республіки розіслали 
умови і завдання з деталь
но розробленою методи
ко? виконання цієї опера
ції. Ми в гуртку орніто
логів Олександрійського 
будинку піонерів якраз ви
вчали тему «Екологія пта
хів родини воронових», і як 
слушно підійшло до теми 
пракін'ніе завдання.

•На Перший погляд воно 
здавалося простим. Ні в 
самій' Олександрівні, ні в

ІЗ БЛОКНОТА 
ПРИРОДОЛЮБА

ЩО 
ЗАЦВІТАЄ 
СКОРІШЕ?

Весна — пора пробуд
ження природи від зимо
вої сплячки, пора буйно- 
цвіття. На Кіровоградщині, 
розташованій у зонах лісо
степу і степу, весняний та
нок квітів відкривають 
маргаритки. Ще земля не 
всюди звільнилася від сні
гу, а вони вже висунули з 
торішньої трави коротень
кі й тоненькі квітконіжки і 
вітають сонечко маленьки
ми голівками, одягненими 
в білий чи блідорожевий 
віночок пелюсток.

Та недовго маргаритки 
бувають самотніми. Щойно 
зійде сніг із схилів горбів, 
незатінсних луків, як з’яв
ляються білопелюсткові 
проліски.

Є в нашій місцевості 
ранньоквітучі маленькі де
ревця, іноді кущики. Це— 
вовче лико. Наприкінці бе
резня кожна гілочка вкри
та блакитно-фіолетовими 
пелюстками і розливає на
вколо ніжні пахощі. Де
ревця зустрічаються рідко, 
бо піддаються нещадному 
винищенню з боку окре
мих людей, байдужих до 
краси, але пожадливих і 
хапливих. Відламати за
квітчану гілочку непросто, 
тому що вона дуже гнуч
ка. Отож, як правило, де
ревце з м’якого грунту 
висмикують разом із ко
рінням. А тому возче ли
ко потребує повсюдної 
охорони.

Хай у ліс чи поле не сту
пить нога квіткового спе- 

■кулянта чи псевдолюбите- 
ля природи, який завдає 
шкоди рослинності і тва
ринному світу. Милувати
ся лісовими і польовими 
квітами найкраще там, де 
вони ростуть.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
член Українського то
вариства охорони при
роди, лектор облас
ної організації това
риства «Знання». 

навколпшніх селах і лісах 
У нас грачиних колоній 
немає. Тож відпадає ро
бота по обліку гнізд, ви
значенні висоти їх розмі- 
щень, видового складу де
рев тощо. Але в нашу міс
цевість щороку восени 
прибувають із північних 
районів на зимівлю зграї 
граків. Старожили перепо
відають, що з’явились во
ни в Олександрівні з пус
ком цукрозаводу, улюбле
ним місцем годівлі стало 
кагатне поле. Справді, в 
окремі погожі дні весною 
після танення снігу згада
не кагатне поле буває 
майже суцільно вкрите гра- 

десяткп 
зимова 

популя-

лені на Всесоюзний кон
курс юкнатських робіт 
імені Маптейфеля роботи 
но обліку й дослідженню 
харчування кільчатої гор
лиці були нагороджені гра
мотами і цінними подарун
ками, три рази відзнача
лися нагородами обласно
го зльоту експедиційних 
загонів «До таємниць при
роди», брали активну 
участь у кільцюванні шпа
ків. Інші групи очолили 
Роман Івапеїіко, дипло
мант1 ■обласного зльоту 
краєзнавців, та Світлана 
Заніздра і Сашко Жаров. 
Фотографування птахів до
ручили Валерію Моска
ленку і Василю Орлику'.

Провели підрахунки. 
Найменша кількість при 
обліку — 8000, а найбіль
ша — 10 000, що має своє 
пояснення. При погіршенні 
погоди частина птахів 
олександрівської популяції 
розлітається а навколишні 
села, там залишається на 
ночівлю, а потім знову' по-

нами. За минулі 
років склалась 
олександрівська 
дія граків. Скільки-ж їх у 
нас зимує?

Облікові групи створені 
з числа кращих гургкізціз 
та учнів Олександрійської 
СШ № 1. Дві з них очоли
ли дев’ятикласники Юра 
Буряк та Ігор Олійник. У 
свій час вони за представ-

На першому цьогоріч
ному засіданні президії 
обласної ради Україн
ського товариства мис
ливців і рибалок одним 
із питань порядку ден
ного було «Про роботу 
первинної організації за
воду «Гідросила» у 1983 
році».

Порівняно з 1982 ро
ком робота первинної 
організації підприємства 
дещо поліпшилась. Од
нак зазод продовжує за
лишатися джерелом за
бруднення -навколишньо
го середовища — багато 
шкідливих речовин вики
дає він в атмосферу без 
очищення. Майже поло
вина пилогазовловлю- 
вальпих апаратів тут не
справні. Не працюють і 
локальні очисні споруди 
зазоду, що є додатко
вим джерелом забруд
нення поверхневих вод і 
нерідко стає причиною 
виходу з ладу очисних 
споруд обласного цент
ру-

На заводі «Гідросила» 
відсутній навіть план 
природоохоронних захо
діз. Незважаючи на те, 
що керівництво не раз 
притягалося до відпові
дальності, порушення не 
припиняються. Протя
гом 1983 року на Бала- 
шівському будівельному 
майданчику при знятті 
родючого шару грунту

ПРИРЕЧЕНІ ЛІСИ
Останнім часом о інду

стріально розвинутих краї
нах Заходу загибель лісів 
від там званих «кислотних 
дощів» набуває дедалі за
грозливіших масштабів. 
Австрія, 45 процентів те
риторії якої покриті лісом, 
не с винятком. Швидкість 
поширення «лісової чуми» 
у цій невеликій централь
ноєвропейській країні во
істину катастрофічна. Що 
в квітні минулого року Мі
ністерство сільського гос
подарства альпійської рес
публіки підрахувало, що 
200 тисяч гентарів ліжо- 
го масиву хворі. Однак рек
тор Віденського універси
тету грунтознавства про
фесор Біффель тв‘г££и2?’ 
що мова йде про 400 ти
сяч гектарів.

Проблемі вимирання лі
сів був присвячений про
ведений. У кінці минулого 
року у Відні симпозіум

відверто, не

вертається 
зграї.

Скажемо 
всім до вподоби така ве
лика кількість граків у се
лищі. Приписують їм 
участь у рознесенні куря
чої чуми, в «об’їданні» 
свійських птахів на госпо
дарських дворах, у поїдан
ні грецьких горіхів тощо. 
Інші, навпаки, добре помі
чають виконувану ними ро
боту санітарів на звали
щах, смітинках, дворах і 
городах. Прилітають воин 
до нас, коли завершується 
оранка на зяб. Як ретель
но вони вибирають шкід
ників за плугом! Ще 
більш активна їх робота« 
полі весною.

Остаточне ж слово про 
користь і шкідливість цьо
го птаха, про його роль в 
екологічному середови
щі — за вченими. Щоб їх
ні висновки були вагомі« 
інпмп, ї проводиться -опе
рація «Грак», яка повин
на пройти так, щоб не за
лишились необлікозанимп 
жоден зимівник граків, 
жодна грачина колонія.

Б. ЯРМОЛЕНКО, 
вчитель біології Олек
сам дрівської СШ № 1.

Б'ЄМО ТРИВОГУ

Пропаща сила
«І ідросили»

постійно порушувалось 
Земельне законодавство. 
Завод також захопив 
землі колгоспу імені 
Ульянова і не оформляє 
матеріали на право їх ви
користання, незважаючи 
на вимоги господарства.

Міський комітет на
родного контролю роз- 
глядаз усі ці порушення. 
Керівників підприємства 
заслуховували на засі
данні виконкому міської 
?ади народних депутатів. 
Однак дієвих заходів по 
усуненню недоліків до 
цього часу не зжито.

Ще одна причина та
кого стану справ — ма
лочисельність первинної 
природоохоронної орга
нізації заводу. Через це 
вона не має суттєвого 
впливу на колектив, не 
сприяє вихованню у пра
цівників зазоду любові 
до природи.

в. подоЕинська, 
інструктор обласної 
ради Українського 
товариства охорони 
природи.

учених, що проходив під 
патронатом міністерства з 
питань кауки.

Загибель дерев завдає 
господарству Австрії від
чутних збитнів. Сто мільйо
нів хворих дерев — тана 
кількість зареєстрована за
раз у цій країні — завдає 
у рік 3 мільярди шилінгів 
збитку. «Кислотні дощі» 
значно погіршили якість 
грунтових вод, через ско
рочення лісового покриву і 
його густоти почалася еро
зія гірських схилів, зросла 
небезпена лавин, обвалів 
тощо. Все це примушує 
жителів залишати гірські 
селища. Учені бачать по
хмуру перспективу — ліс 
не старший 30 — 50 років. 
Лісова Австрія перетво
рюється в кам'янисту пус
телю.

Коли «вбивство» австрій
ських лісів уже не можна 
було приховати від широ-

середовище, 
тому сприяє

ВІД РЕДАКЦІЇ. Вже 
не перший рік завод 
«Гідросила» забруднює 
навколишнє 
І немало 
байдужість адміністра
ції до природоохоронних 
заходів. А громадські ор
ганізації, зокрема, ком
сомольська? Яку участь 
в охороні й збереженні 
природи беруть вони? І 
чи не могла б їхня частка 
у цій справі бути біль
шою? Це запитання ми 
адресуємо вже завод
ському комітету ЛКСМУ 
і його секретареві Олек
сандру Котову.

Редакція сподівається 
одержати відповідь і від 
адміністрації про те, що 
намічено зробити най
ближчим часом для змен
шення шкідливого впли
ву заводу на навколишнє 
середовище.

КАНЦЛІ
ІРЕНА і її чоловік за про- 
1 фесією вчителі. Скаже

мо одразу, що нині це ма
ло що дає в ФРН, крім, 
можливо, морального задо
волення. Становище педаго
гів тут не таке міцне, як 
15—20 років тому. Однак 
сама Ірена вважає, що покп 
що їх родину можна від
нести до розряду благопо
лучних.

Справді, у неї люблячий 
чоловік і двоє дітей у віці 
З і 5 років. З народженням 
первістка — дочки, моя зна
йома залишила роботу в 
школі. Потім народився сни. 
Восени Ірена має намір зно
ву піти викладати. Правда, 
не цілий робочий день. Для 
цього дітей треба було б 
віддати в дитсадок. Але це 
коштує близько трьохсот 
марок у місяць. Дорогувато 
навіть для середнього класу. 
Півдня — варіант прийнят
ний.

Живе сім'я іреші в одно
му з середніх sa розміром 
міст на півдні ФРН, яке по
ка що обминає безробіття. 
Отже, і місто благополучне.

Благополучна сім’я в бла
гополучному місті. Чого ще 
треба. Живи собі спокійно, 
виховуй дітей з насолоджуй
ся життям. Багато хто саме 
так і робить, відганяючи 
думки про завтрашній день 

, сім'ї, міста, країни, світу. 
1 Ірена належить до іншої ка

тегорії людей, котрі розумі. 
іоть, що сьогоднішнє благо- 

. получчя може завтра зник
нути. Найкращий засіб пе 
допустити цього — боротися 
за свої права. За права кон
кретні. Наприклад, за тс, 
щоб жінки в країні, що хва
ляться своєю демократією, 
були рівноправні з чоловіка- 

I ми. Справа в тому, що суто 
;! жіночі професії — це перу- 
!| карі, продавщиці, секретар- 
| ки, співробітниці різних бю

ро. Вибір досить обмежений. 
І до того ж уряд крок за 
кроком робить усе для того, 
щоб витіснити жінок навіть 

І з їх традиційних місць. 
■ Комп’ютери, наприклад, 

здатні взяти па себе прак
тично всі секретарські фуяк- 

I ції. Питання не приватне, а 
:і принципове. Принципова і 

точка зору Іренн. Треба, 
! щоб фірма, яка приймає жі

нок на роботу, давала їм 
j можливість опановувати чо- 
} ловічі професії. Вона разом 
! зі своїми однодумцями із 
І жіночого руху міста, куди 
] входять представниці різних 
І політичних протій (сам? In'*

неї громадськості, винн 
намагалися звалити відпо
відальність на сусідні краї
ни. Бургомістр Відня до
водив, наприклад, що біль
ша частина шкідливих ви- 
нидів «імпортується» в Ав
стрію. Різною критикою 
зустріли це висловлювання 
учасники симпозіуму: ВО 
процентів шкідливих речо
вин, винних у загибелі де
рев, виробляються в самій 
альпійській республіці.

Притягнення винних у 
забрудненні навколишньо
го середовища до матері
альної відповідальності на
вряд чи слід чекати. Фі
нансування заходіз по за
хисту природи проводитй- 
меться на ношти фонду 
охорони -о околишнього се
редовища, які в кінцевому 
підсумку будуть П'ЯТІ з ки
шень трудящих.

Б. ВЛДДИМИРОВ. 
. , (АПН).

З стор

ПЛАНЕТА

ЯКБИ Я БУЛА
ЕРОМ...»
на підтримує соціал-деМо« 
кратіз), спробували иат-и- 
пути на підприємців. Безус
пішно.

Неподалік від міста, де 
живе Ірена, ось уже майже 
два місяці стоять батареї 
нових американських «пер- 
шіигів», готових у будь-яку 
хвилину вистрелити ядерни
ми зарядами у східному на
прямі по таких же людях, 
як її рідні, близькі і знайо
мі. Жінкам, подібним Ірені, 
нова заокеанська зброя пе 
додала спокою і впевненос
ті в завтрашньому дні. Іре
на не хоче бути співучасни
цею безвідповідальної полі- 
тики її уряду. Не можна, 
вважає вона, мовчки диви
тися на те, як усе нові іі но
ві ракети появляються на її 
рідній землі. Разом із тися
чами земляків, з чоловіком І 
маленькими дітьми в будь- 
яку погоду вона — активи? 
учасниця всіх антивоєнних 
акцій, які проводяться в 
місті.

Я пропоную Ірені на де
який час уявити себе в ролі 
Федерального канцлера* 
Спочатку вона енергійна 
відмовляється, але, подівав
ши, каже:

— Я спробувала б зроби
ти все необхідне, щоб на
решті припинити випробу
вання людей страхом. Тобто 
припинити гонку озброєнь* 
Як перші кроки на цьому, 
шляху заборонила б вироб
ляти зброю на західноні
мецьких підприємствах. За
мість танків і гармат — мир
на продукція. Замість екс
порту зброї в країни тре
ті ого світу — товари, по
трібні народові. Якби я бу
ла канцлером, то створила.б 
такі школи, ку. 
че б ходили 
иавчалы;.
місцем, де дітей 
ра, людського

Якби я була 
то постаралась 
нашій країні не було ні без
робітних, ні утиснутих у 
правах людей.

І незалежно від того, бу
ла б я канцлером чи ні, я 
хочу, щоб мої діти стали пе
редусім хорошими людьми і 
змогли спокійно ростити 
своїх дітей і внуків, — за
кінчує Ірена.

Такі реальність і мрії моєї 
знайомої — благополучної 
жііікіі з благополучного міс
та на півдні ФРІ і.

Ю. ЧЕРПАКОВ,

’ЛІ Д;ТП 0X0-
... Щоб

..али 
\ ■..... і и доб-
спілкування, 

канцлером, 
би, щоб у,

АлбенІ. У зведенні цієї оригінальної споруди бра; 
участь болгарські і польські будівельники.

Фото БТА - ТАРС.
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ПОБАЧЕННЯ
--------------------------------------------------УСМІШКА-------- - -----------------------------------

У неї не можна було не 
закохатись. Майже $ пер- 
його погляду. В автобусЧ, 
ящін. віз мене і її (її, як 
згодом виявилося, у дале
ке село па студентські ка
нікули), ми кілька разів 
переглянулись, і я зрозу
мів: нам потрібно позна
йомитись.

Домовилися зустрітись у 
парку біля кіоска.

Як я чекав тої миті! Ці
лий день до вечора так 
тягнувся час, що здава
лось — стрілки на годинни
ку зачепились і ні з місця.

Вдома мене не впізнава
ли. Мати перепитувала, 
сестра перепитувала, бабу- 
ся перепитувала:

— Чи не захворів, Ко
лику?

— Пі, не захворів, — 
відповідав.

А сам собі думаю: «Такс 
чекання за хворобу страш
ніше».

Нарешті й вечір. Не 
йду, а мчу до кіоска у пар
ку із газетами. Прибігаю— 
є, чекає.

— Здрастуй! — кажу.

— Здрастуй! — відпові
дає.

Як доїхала? Як доїхав? 
Що робила дома? Що ро
бив? Отак розпитуємо од
не одного, а сам відчуваю, 
що вже скоро й говорити 
пі про що буде.

Ідемо, шелестимо опа
лим листям. Я мовчу — й 
вона ні слова. І тут мені 
таке раптом в голову при
йшло: «Ось про кого 
про мого товариша Петра 
буду розказувати. Про 
нього й за день не перека
жеш».

- О, ти його не знаєш! — 
вигукую захоплено. — Як 
він малює! Раз подиви
ться — і портрет готовий... 
А співає!

І так я гарно розказую. 
А вона — сама увага. Не
пом ітнв, коли й до її гур
тожитку дійшли. Треба бу
ло розлучатись. До завтра.

— Чи не можна завтра 
з тобою зустрітись? — пи
таю.

— Мобкпа, — каже во
на просто. А для мене це 
слово, як музика. — Тіль
ки хай на побачення при
йде твій товариш. Дуже 
він мені сподобався.

В. АКУЛИЧ.

УВАГА! УВАГА!
УВАГА!

ХТО КРАЩЕ

ЗМЕЛЕ?
У ці березневі весняні дні 

мірошник Омелько вирі
шив виявити найманстсо- 
пініого з усіх завсідників 
«Вітряка». А ним може 
стати той. хто найкраще 
меле (в даному контексті 
підходить і переносне зна
чення слова).

Отже, оголошується кон
курс на кращий фейлетон 
і гумореску.

До жорен допускаються 
всі — і ті, хто вже не пер
ший рік штовхається V 
«Вітряку», і ті. хто лише 
збирається молоти. Для 
жюрі конкурсу не не має 
значення — л”ло б лиш 
мливо вдатве*

Умов у конкурсу небага
то. Найважливіша — при 
визначенні переможця до 
уваги насамперед брати
меться не то СКІЛЬКИ 
змелено, а ЯК. Проте цс не 
значить, що «претенденти 
па папаху» (термін запо
зичено у одного дуже здіб
ного українського радян
ського гумориста, але ще 
не завсідника «Вітряка») 

обмежуються у розмірі. Ме
літь на здоров’я. Аби висо
коякісно!

Найкраще мливо Мірош
ник Омелько збирається 
виставляти напоказ,

І так триватиме аж до 
кінця року. А в першому, 
новорічному, номері «Віт
ряка» 1985 року Мірошник 
Омелько назве переможця, 
вручить йому дуже сміш
ний приз і надрукує з ним 
новорічне інтерв'ю.

«Вітряк» гостинно запро
шує до своїх жорен.

На конверті робіть по
мітку — «На конкурс «Віт
ряка».

Сьогодні всі претенден
ти в однакових умовах. 
Тож всім гумористам, фей
летоністам «Вітряк» ба
жає удачі!

Г—'
її Сонце зайшло. На землю 

опускались вечірні сутінки. 
На галявині біля багаття 
троє (Гнат Петрович, хо
робрий мисливець Петя і 
огрядненький Аркадій Ар- 
кадійович) смажили свіжи- 
нину. Полювання вдалось: 
пополудні підстрелили ік
ластого кабанчика.

Шипіло м’ясо, потріску-

безпечні для справжніх лю
дей. Проте спіймати їх не
можливо — вони бігають 
швидше від гірських коз
лів...».

Гнат Петрович умовк, во
рушив вогонь і спідлоба по
зирав — яке ж то вражен
ня справив на слухачів. Всі 
мовчали.

І раптом:

гілка хруснула і Петя геп
нувся, аж загула земля.

— Снігова людина лазить 
по деревах, як мавпа, — го
ворив огрядненький Арка
дій Аркадійович і все ни
шпорив очима — куди б це 
приткнутися.

Остання фраза подіяла і 
на Гната Петровича. Його з 
дуба мов вітром здуло. А

ДЕТЕКТИВ «ВІТРЯКА»ДЯЕДГЯИЬЕЗ..........

вали дрова і текла обов'яз
кова для таких випадків бе
сіда.

— Минулої осені, — вів 
неквапливу розповідь Гнат 
Петрович, — запросив ме
не товариш на Кавказ: від
кривався сезон на гірського 
козла. Ще вночі вийшли з 
дому, щоб до сходу сонця 

І потрапити в гірське урочи
ще. І тільки-но розчохлили 

; рушниці, як бачу — щось 
таке маячить. Біля озера, 
метрів за триста. Одразу й 
не розбереш. Наче Г: і а лю
дину схоже, але ж без одя
гу. «Що то за дивак купає
ться в такий холод?», — за
питую товариша. А він лиш 
глянув байдуже і спокійно 
відповів: «Та це ж снігова 
людина. Ці істоти абсолютно

— Дибіться! — скрикнув 
молодий, еге хоробрий мис
ливець Петя. — Снігова лю
дина!

Приятелі перелякано озир
нулися і остозпіли: з вечір
ньої імли до них прямувала 
кудлата снігова людина з 
важким дрючком у руках 
напереваги.

— Будемо брати живим,— 
схвильовано прошипіг. Гнат 
Петрович, спритно дряпаю- 
чись на високого дуба,—Сні
гова людина має виняткову 
цінність для сучасної на
уки...

— Треба відрізати шлях 
до відступу, — додав хо
робрий мисливець Петя, 
зручніше вмощуючись на 
гілці яблуні-дички. ВІН ХОТІВ 
іще щось сказати, але суха

через хвилину тільки чобо
ти стирчали з-під хмизу та 
чути було, як сопів Гнат 
Петрович і стогнав хороб
рий мисливець Петя. Сніго- 
ва людина підійшла до ку
пи хмизу і голосо/л єгеря 
Перевернивідра сказала:

— Вилазьте, горе-мислив- 
ці! Що. вовча натура в ліс 
потягла?..

Повисовували голови з-під 
листя, розплющили очі: єгер 
— у кожусі, шапці, з руш
ницею в руках.

І всі троє полегшено 
зітхнули. Та тільки ненадов
го: єгер, чемно познайомив
шись, присів на пеньок 
складати акт на браконь
єрство.

Володимир ЛИТВИНОВ.
м. Кіровоград.

Мал. В. ГОРДІ ЙЧЕНКО.

м. Кіровоград.

НЕВИДИМЕЦЬ
(далеко не фантастика)

У тому, що Я ІІСВ1ІДІІ- 
мець, переконуюсь з кож
ним днем все більше і 
більше.

Ще вранці, як голю
ся, • бачу своє зобра
ження. І па роботі я не- 
бс ітї.тесішп для колег. 
Особливо часто мене по
мічає начальство. Але за
кінчується робочий день, 
я залишаю установу і... 
почалося — стаю неви
димим. І Іеріодично.

Стою на автобусній зу- 
ішпці. Зрідка вітаються 
знайомі. «Так. думаю, 
ще видимий». Але ось 
зупинився черговий авто
бус, і дпво-діівпсє почи
нає творитись. Пруті, 
прямо па мене, товчуться 
но ногах, ламають руки, 
намагаються просунути 
руку через мої ребра"до 
поручнів...

До речі, стаю невиди
мим не лише сам, неви
димим робляться і мій 
одяг, взуття, валізи, які 
іноді тримаю в руках. З 
ними обходяться так са
мо, як і зі мною, навіть 
гірше. Я вже не кажу 
про голос — його просто 
не чують. Одного разу 
автобусні сусіди занесли 
.мій невидимий портфель 
у протилежний бік сало

пу і хоч скільки :і не кри
чав — нуль уваги.

Дехто може зауважи
ти, що таке може бути 
тільки в громадському 
транспорті, адже біль
шість пасажирів заслін 
пені бажанням швидше 
добратися до місця при
значення. Але як тоді 
пояснити тон факт, що, 
коли я повільно рухаюсь 
тротуаром справа, па ме
не постійно налітаю 11, 
прохожі, особливо моло
дого віку? І, зіштовхнув
шись із чимось невиди
мим, але .міцним (я таки 
огрядненький мужчина). 
байдуже, навіть не виба
чившись. прямують далі.

У власній унікальності 
я зайвий раз переконуюсь 
у магазині. І не лише то
ді. коли покупці, які ста
ли в чергу пізніше за ме
не. купляють потрібний 
товар раніше. .А н тоді, 
коли близько години 
стовбичиш віч-на-віч 
(або, як кажуть францу
зи, «тет-а-тет») з продав
цем, а він навіть не морг
не, не те, щоб помітити 
тебе.

Тож порадьте, друзі, 
іцо робити?

П. ОЛІЙНИК, 
викладач Олександ
рійського СПТУ № 3.

Тлумачник «Вітряка»
Молокосос —- доїльний апарат
Теплохід — парове опалення
Окозамилювач.— юнак, що милується очима коханої
Передплатник —..квартирант, який платить гроші 

наперед с
Деканат — цех, де виготовляють капати
Томат — вигук шахіста па останньому ході
І оловбух — дитина, що набила гулю па голові. '

В. ВАСИЛЕНКО.

ЗООБАЙКИ У ДВА РЯДКИ.

ТЕЖ РОБОТА
Така вже в Барана робота:
Дивитись на нові ворота. \

А для ЧОГО?
Завскладом став кіт Олефір. •
Мишей не ловить він з тих пір.

Віктор ВЛАСЮК.

Конкурс,

КЛУБ 64-Х КЛІТИН

конкурс!..
Задача № 15 має таке 

оозв'язання: 1. Крс7—(J6 
■<ра2 — аЗ 2. Kpd6 — с5 
КраЗ — а4 3. Ї2—Ї4 Ь7—Ь5 
4. 14—15 115-Ь4 5. Крс5—с4 
і)4—1)3 6. Крс4—сЗ Кра4—

аЗ 7. Ї5—16 1)3—1)2 8. 16—17 
1)2—1)1 Ф 9. Ї7—І8Ф4-

Задача № 16 має таке 
розв’язання: 1. "2—"4-|-! 
Кр!і5 : ^А. Нічого не дає ви
ключення жертви: 1... Kpg5

2. Крй7! (але не 2. 114Д-? 
Кр : 114 3. Крдб Кр : %А
4. Кріб КрІ4 5. Креб Кре4 
і виграш). 2. Кр1і7—£б 
с7—с5 3. 112—114!

* * *

Жюрі підбило підсумки 
нашого конкурсу і визна
чило переможців. Найвищу 
оцінку отримали робітни
ки Гайворонського тепло-

возоремонтного заводу 
Станіслав Кирилов (за ша
хові композиції) та Мико
ла Атаманюк (за розв'я
зання шахових задач). Тм 
буде вручено спеціальні 
призи і дипломи. Грамота- 
ми редакції нагороджую
ться активні учасники кон
курсу В. Цивільов (Кіро
воград), В. Просяник (се-

ло Родниківка Олександ- 
рівського району), С. Хар
ченко (село Богданівна 
Знам’ янського району), 
Б. Незнаєнко (емт Добро- 
величківка).

* *

Пропонуємо розв'язати 
шахову мініатюру, яку 
склали переможці нашого

конкурсу С. Кирилов те 
М. Атаманюк:

Білі: Крсі, ТГ4, ТІ12, Са2, 
С(І4.

Чорні: КрСІЗ, Се1.
Мат у два ходи.
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