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ДИСЦИПЛІНА — ДЛЯ ВСІХ

ЩЕ КОЛИ проект Закону про трудові колективи тіль
ки обговорювався, найбільша кількість пропозицій сто

сувалась питань зміцнення дисципліни. Це одностайне 
побажання було враховано: тепер колективи мають мож. 
ливість активніше виявляти товариську вимогливість до 
тих, хто працює аби день до вечора. А прогули? На Кі
ровоградській фабриці кручених виробів підрахували, 
ліпне в минулому році через прогули підприємство недо
рахувалося 10,5 тисячі карбованців товарної продукції. 
Яка причина? Про це сьогодні розповідає голова і руни 
народного контролю фабрики Микола Олександрович ЧЕ- 

І1УРОВ.

шективом
Коли почали розбирати

ся з прогулами, виявило
ся, що майже всі еони 
сталися через пияцтво. На 
загальних зборах робітни
ків підприємства виріши
ли покласти цьому край, 
дати рішучу відповідь лю
бителям спиртного. Право 
на це у колективу є. Ад
же тепер Закон про тру
дові колективи підкріпле
но Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР «Про 
підсилення боротьби з ПИ
ЯЦТВОМ», відповідною по
становою ЦК КПРС.

Дні дисципліни, періо
дичні рейди-перевірки, ши
рока гласність їх, загальна 
обстановка нетерпимості 
в колективі дали свої по
зитивні результати. Якщо 
торік за систематичні про
гули через пияцтво було 
звільнено 28 робітників, то 
за 5 місяців нинішнього 
року таких виявилося троє. 
Ще до появи Указу тру
довий колектив, партійна і 
комсомольська організа
ції рішуче узялися до дії. 
Люди повірили, що таке 
зло як пияцтво можна ви
коріняти.

Дуже правильні і вчасні 
заходи прийняли партія і 
уряд проти пияцтва. Про 
шкідливість цього явища 
відомо всім. Якщо люди
на випиває — яка від неї 
віддача на виробництві, 
про яку продуктивність 
праці тут можна говорити? 
Ось хоча б останній при
клад. Вже тепер колишній 
наш інженер-конструктор 
т. Селивестров частенько 
з являвся на фабриці у 
нетверезому стані, взагалі 
прогулював. Думав, що 
все зійде з рук, хоча осі 
бачили, що його «витівки» 
тільки шкодять виробни
цтву, його поведінка нега

тивно впливає на підлеглих. 
Після неодноразових ви
ховних заходів довелося 
до цього горе-інженера 
застосувати силу Закону 
про трудові колективи. 
Звільнили його по статті 

ВІД РЕДАКЦІЇ:. .Майже два роки пройшло з тих пір, 
як почав жити і діяти Закон СРСР про трудові колек
тиви, яким закріплено підвищення їх ролі у вирішенні 
виробничих і соціальних питань, в управлінні підприєм
ці вами, установами, оріанізаціями. Редакція має за ме
ту повести розмову про його віддачу. Що треба ще зро
бити, щоб Закон в повній мірі служив нідвищсінио тру
дової і соціальної активності людей, розвитку демокра
тичних норм нашою суспільства? Отже, слово за на
ми — молоді виробничники, члени трудових колективів 
області, читачі нашої газети.

за систематичні прогули і 
пияцтво. І колектив відчув 
свою силу в боротьбі з ось 
такими працівниками.

Щоб боротьба з поруш
никами трудової дисциплі. 
ни була ефективною, нам 
необхідно (і ми вже це ро
бимо) підкріпити рішення 
«зверху» активними діями 
«знизу». Адже наше зав
дання полягає не тільки в 
боротьбі з порушниками, 
а І в попередженні пору
шень трудової дисципліни, 
в своєчасній профілактич
ній роботі. Дуже тут допо
магає нам гласність. Ра
зом з «Комсомольським 
прожектором» випускаємо 
сатиричні листки після 
рейдів-перевірок. І не раз 
доводилося бачити, як 
червоніє той чи інший по
рушник. як неприємно йо
му бути на ВИДНОТІ у ВСЬО
ГО колективу у досить не
приглядному вигляді. Нині 
ми стали активніше діяти 
разом з фабричною номі- 
сісю профілактики, з това
риським судом, яний су
воро питає з порушників.

І кількість прогульників, 
порушників трудової ДИ
СЦИПЛІНИ тепер значно 
зменшилась. Мені здає
ться, що ми досягли б ще 
кращих результатів, якби 
у нас на підприємстві шир
ше й активніше впровад
жувався бригадний підряд. 
Адже в бригаді всі на ви
ду, тут легше вести ви
ховну роботу, карати, як
що треба, не тільки мо
рально, а й карбованцем. 
Це — завдання номер 
один. На жаль, ще мало 
ми займаємося соціальним 
розвитком колективу, по
ліпшенням дозвілля робіт
ників. Нецікаво організо
ване дозвілля сприяє в 
значній мірі тому, що лю
ди випивають, що після 
роботи живуть всяк по со
бі. І ось знову спільно з 
профспілковою і комсо
мольською організаціями 
ми розробили комплекс 
заходів, спрямованих на 
поліпшення умов праці і 
відпочинку.

М. ЧЕПУРОВ, 
голова групи народно
го контролю фабрики 
кручених виробів.

обкомі Компартії У краї ни
В обкомі Компартії Ук

раїни відбулася нарада, в 
якій взяли участь члени і 
кандидати в члени бюро 
обкому партії, члени обл
виконкому, перші секре
тарі міськкомів і райкомів 
партії, голови міськвикон
комів і райвиконкомів, ке
рівники обласних управ
лінь, відділів об’єднань, 
промислових підприємств 
і секретарі парткомів, го
лови аграрно-промислових 
об’єднань, працівники 
профспілкових та комсо
мольських органів. Було 
розглянуто завдання по 
організації здійснення на
станов, висловлених на 
нараді з питань приско
рення науковотехнічного 
прогресу, яка відбулася 
11—12 червня в ЦК КПРС.

На нараді виступив пер
ший секретар обкому 
Компартії України М. Г. 
Самілик.

В обговоренні взяли 
участь заступник голови 
облвиконкому, голова об
ласної планової комісії 
Е. П. Рейзвіх, начальник 
обласного управління сіль
ського господарства В. А. 
Маслюченко, генеральний 
директор виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» В. М. 
Желтобрюх, вчений сек
ретар координаційної ра
ди Придніпровського на
укового центру Академії 
наук УРСР по Кіровоград, 
ській області М. І. Черно- 
вол.

Курс— : . 
на фестиваль

Вчора з Кіровограда до Москви від
були заслужений ансамбль народного 
таЯцю Української РСР «Я грань» і .хо
реографічний ансамбль -.Пролісок» об
ласного Палацу піонерів і школярів іме
ні В. І. Леніна. А днем раніше до столи
ці нашої Вітчизни поїхав і самодіяльний 
народний ансамбль танцю «Юність». Ці 
колективи братимуть участь у культур
ній програмі ХН Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів.

Напередодні у Палаці культури імені 
Компанійця відбувся своєрідний звіт 
юних танцюристів ансамблю «Пролісок». 
Глядачам, які тепло сприймали кожен 
номер, було показано один із трьох ва-

ріантів програми, підготовленої для фес
тивалю. У Москві учасники «Проліску» 
виступлять у восьми великих концертних 
програмах молодіжного форуму.

З напутнім словом до колективу ан
самблю звернулися заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чабаненко, перший 
секретар обкому комсомолу І. О. Шев
ченко.

На концерті був присутній завідуючий 
відділом пропаганди і агітації обкому 
Компартії України І. П. Оліфіренко.

Щасливої дороги, земляки!
На знімну: виступає «Пролісок».

Фото в. ГРИБА.

В нашій області є нема
ло трудових колективів, у 
яких добре розуміють, що 
прискорення науково-тех
нічного прогресу — це ве. 
ління часу і постійно тур. 
буються про впроваджен
ня новинок у виробництво. 
Чимало вже зроблено, 
скажімо, в напрямі меха
нізації і автоматизації ви
робничих процесів на 
Світловодському заводі 
чистих металів, у виробни
чому об’єднанні «Друк- 
маш», кіровоградському 
заводі «Гідросила». Проте 
є ще немало й таких ке
рівників, як відзначалося 
на нараді в обкомі партії, 
які багато говорять про 
науково-технічний прогрес, 
а на ділі організацією 
впровадження технічних 
новинок не займаються. 
Саме з цих причин у пер
шому кварталі державний 
план по розвитку науки і 
техніки в цілому по об
ласті виконано лише на 
94,2 процента. Не справи
лися з доведеними зав
даннями виробничі об’єд
нання «Олександріявугіл- 
ля», молочної промисло
вості, обласне управління 
лісового господарства і 
лісозаготівель, комбінат 
«Кіровоградважбуд», трест 
«Кіровоградсільбуд», обл- 
споживспілка.

На нараді відзначалося, 
що за роки одинадцятої 
п’ятирічки осноені фонди 
на підприємствах області 
збільшились майже на ЗО 
процентів, а ось фондо

віддача за цей період 
знизилась на 4,8 процента. 
Чим це пояснити? Насам
перед, старінням основної 
маси виробничих потуж
ностей. Сьогодні коефі
цієнт зносу устаткування 
в середньому по області 
становить 40, а в окремих 
галузях — 45—60 процен
тів, Від господарників 
можна почути: «Жаль ви
кидати — хай ще попра
цює». Ця «економія», як 
кажуть, виходить боком. 
Адже сьогодні на складах 
підприємств області нагро
мадилося нового устатку
вання більше, як на 57 
мільйонів карбованців, і 
коли боно почне давати 
віддачу невідомо.

А ось боротьба за 
справжню економію мате
ріальних, паливно-енерге
тичних ресурсів сьогодні 
невіддільна від науково- 
технічного прогресу. Ви
ступаючі на нараді з особ
ливою гостротою говори
ли про недопустимість 
безгосподарського став
лення до народного доб
ра.

Передова лінія бороть
би за прискорення науко
во технічного прогресу 
пролягає сьогодні через 
науку. Тож на нараді було 
висловлено науковцям не
мало претензій. Далеко 
не повністю використову
ють в роботі й можливос
ті вузівської науки.

Науково-технічний про
грес і виробництво това

рів народного споживан
ня, НТП і будівництво — 
цим питанням учасники 
наради приділили особли
ву увагу. Не секрет, що 
на дільницях, е цехах, де 
виробляються речі для до
му, працює застаріле ус
таткування, не впровада- 
жуються прогресивні тех
нології. Це одна з причин 
того, що на прилавках на
ших магазинів ще не до
статньо гарних, добротних 
І корисних ТОБарі’в.

З року в рік не вико
нуються в області дер
жавні плани по капітель
ному будівництву. І нині з 
будівельною програмою 
не справляємось по жод- 

' ному показнику. Тож на 
нараді підкреслювалось, 
що партійним комітетам 
необхідно, підвищити рі
вень і результативність 
організаторської і політи- 
ко-виховної роботи безпо
середньо е колективах бу
дівельних організацій.

Попереду—велика твор
ча робота. Переконати лю
дей в життєвій важливості 
прискорення наукове тех
нічного прогресу, /иобілІ- 
зувати їх на вирішення 
поставлених завдань, до
помогти виявити здібності, 
створити умови для висо
коефективної роботи по
кликані господарські ке
рівники, партійні, проф
спілкові, комсомольські 
організації. I братися за 
цю роботу треба сьогод
ні, братися рішуче і смі
ливо.

ТЕЛЕГРАМА
В НОМЕР
Ми, члени студзагсну 

«Магістраль» Кіровоград
ського інституту сіль- 
госпмашинобудува н н я, 
крім основної роботи— 
прокладання шляху в 
селі Оникіевому Мелс- 
висківського району — 
взялися заготовити 50 
тонн зелених кормів. На 
сьогоднішній день вже 
припасено 10 тонн різ
нотрав’я.

Закликаємо всіх студ- 
загонівців, які скоро 
приступлять до роботи, 
включитися у рух по 
створенню 2-річного за
пасу кормів для гро
мадської худоби.

Бійці СБЗ «Ма
гістраль».



1 стор «Молодий комунар»
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0ИМ хлопцям і дівчатам, які сьогодні приходять вчитися до профтехучилища, на по
чатку нового тисячоліття буде близько тридцяти років. Якими виростуть вони, ро

біні-ки майбутнього? Чи всі зможуть бути па «ти» з електронним устаткуванням, новою 
технщою? Якими стануть — покаже час. А якими вони є сьогодні і як у стінах профтех
училищ з них куються робітничі кадри майбутнього — ми можемо бачити вже тепер. 
Ускладнюються шкільні програми, ростуть вимоги до школярів, ширшає їхній світогляд, 
але разом з тим не завжди в сучасного школяра є конкретне уявлення про те, ким він 
буде до закінченні школи, чи буде він здатний взяти на себе відповідальність нести 
звання робітника майбутнього.

Середнє професійно-технічне училище — це заклад, в якому учень дістає і середню 
освіту, і спеціальність. З проханням розповісти про проблем!!, які турбують сучасне 
СПГ!., я звернулася до заступника начальника обласною управління ппофтехосвіти 
6. О. І ВАШУ К А.

СХОДЖЕННЯ
В. О. 13АЩУК: Тепер, коли стали все біль

ше втілюватися в життя основні положення 
реформи школи, професійно-технічним за
кладам стали надазати більше уваги. До 
учнів СПТУ стали звертатися передовики 
виробництва, знатні хлібороби.

Проте проблем у нас ще є чимало. І од
на з них — добір контингенту учнів. Часто 
до училищ потрапляють підлітки, які в шко
лі вчилися незадовільно. У свідоцтві про 
закінчення восьми класів їм виставляють 
«трійки'». Така практика призводить до того, 
що викладачам СПТУ доводиться «дотягу
вати» учня до різня, на якому б він зміг 
справитися з програмою. Безумовно — в 
стінах СПТУ трієчнику важче, ніж у школі, 
бо тут крім загальноосвітніх дисциплін він 
вивчає ще й спеціальні.

З 1 вересня до програми СПГУ вводити
меться дисципліна «Основи інформатики та 
електронно-обчислювальної техніки». Нині 
стоїть питання про придбання дисплеїв, об
ладнання спеціальних класів. Отже учень із 

І слабкими знаннями оволодіти цією техні
кою не зможе. А занижувати рівень підго
товки молодих кадрів для виробництва ми 

І не маємо морального права: адже нашим 
| учням доведеться працювати на вироб

ництві із складною технікою. Прогрес не 
(чекатиме.

КОР.: Вікторе Олексійовичу, яким чином 
визначається рівень підготовки учнів, які 
приходять до СПТУ!

8. О. 13АЩУК: З метою диференціюзан-и .

ня учнів за рівнем знань ми влаштовуємо 
перевірки. Учні пишуть роботи з математи
ки, фізики, російської мови та інших ди
сциплін. На жаль, підсумки таких переві
рок не завжди втішні. Так, скажімо, пере
вірка знань учнів, яка проводилася недав
но, показала, що зі стін шкіл дуйте часто 
виходять учні, з явно зазищеними оцінка
ми. Так, скажімо, в області 3075 учнів писа
ли перевірочну роботу з математики. На 
п’ятірку написали 8 чоловік, 128 — на чет
вірку, 719 — на трійку, а 2220 — на двійку. 
Серед цих учнів школу закінчили із відмін
ною оцінкою з математики 14 чоловік, з 
четвіркою — 199 і з трійкою — 2862 чоло
віка. Не кращим виявилися результати з 
фізики та російської мози. Коментарі, як 
кажуть, зайві.

КОР.: Вікторе Олексійовичу, який вихід 
ви бачите із становища, яке склалося!

В. О. ІВАЩУК: На мій погляд, треба на
лагодити тісніший зв'язок школи і СПТУ. Це 
стимулюватиме до навчання школярів, ад
же вони знатимуть, що до вступу у серед
нє професійно-технічне училище треба го
туватися, а не переходити з школи до учи
лища, як баласт.

КОР.: Якщо вже ми торкнулися зв'язку 
«школа — СПТУ», то, мабуть, доречно бу
ло б сказати і про питання профорієнтації. 
З точки зору працівника профтехосвіти, чи 
задовільно вона ведеться у школах!

В. О. ІВАЩУК: Зважаючи вже на те, що 
плани підготовки школярів до вступу в

СПТУ постійно не виконуються, можна го
ворити, що складаються вони здебільшого 
формально. А профорієнтацію у школі 
треба вести серед випускників не перед са
мим випуском, а протягом кількох років.

КОР.: На яких рівнях повинен здійснюва
тися зв’язок «школа — СПТУ»!
В. О. ІЗДЩУК: Якщо в школи, скажімо, 

немає бази для виробничого навчання чи 
для організації спортивних секцій, то в 
СПТУ база як правило є. Якби уроки ви
робничого навчання проходили на базі 
СПТУ, то школярі не тільки вчилися б осно
вам тієї чи іншої професії, а й ззикали до 
самого училища. Для багатьох з цих учнів 
по закінченні школи не була б такою бо
лючою проблема куди піти вчитися. Ми, 
працівники профтехоезіти, переконані у то
му, що проведення спільних комсомоль
ських, громадсько-політичних, спортивних, 
культурно-масових заходів школи та СПТУ 
завжди

КОР.: 
боти!

8. О.

дадуть плідні результати.
Чи є вже досвід такої спільної ро-

ІВАЩУК: Є, звичайно. Так, скажімо, 
традиційними стали конкурси професійної 
майстерності, які проводять спільно Кіро
воградське СПТУ № 4 та середня школа 
№ 14.

КОР.: Чи задоволені базові підприємства 
кадрами, які їм готують профтехучилища!

8. О. ІВАЩУК: Про це Оуло б краще за
питати в працівників базозих підприємств. 
Проте, виходячи з того, що трудозлашту- 
вання випускників СПТУ — проблема, ми
моволі замислюєшся про причини, які до 
цього призводять. Хотілося б, щоб гро це 
подумали і працівники базових підприємстз. 
Цього рску чотири випускники СПТУ № 8 із 
спеціальністю електрогазозварника і один 
випускник СПТУ № 1 із спеціальністю ма
шиніст мостового крана були направлені на 
роботу до інституту імені Патона у Київ. Так 
що за якість підготовлених нами надріз ми 
повністю відповідаємо.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Отже, за вами слово, то
вариші господарники, керівники базових 
підприємств. Від того, як зустрінете ви мо
лоду робітничу злину, яка незабаром при
йде на ваші підприємства зі стін професій
но-технічних училищ, залежить, чи вдалим 
буде сходження молоді до вершин май- 
стео ності

Інтерв’ю вела О. АНОХІНА. □
КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

І ПІД ЗЕМЛЕЮ НА ВИСОТІ
Додерміали слова молоді 

будівельники шахти «Пів- 
деннодонбаська» N° 3. 
Всесоюзна ударна з випе
редженням строку вступи
ла в передпусковий пе
ріод.

Лічені хвилини йдуть на 
' спуск по стволу до по

значки 624 метри. Разом з 
начальником комсомоль
ського штабу будови Вік
тором Шалагіним виру
шаємо В КОМСОмОЛЬСЬКО- 
молодіжні бригади Воло
димира Титова і Віктора 
Песгрецоза, які працюють 
тепер на «верхньому по
версі» майбутньої шахти.

— Десять років йшов 
п'ятитисячний колектив бу
дівників до цього дня, — 
розповідає 8. Шалагін. — 
Почесне право заверши
ти проходку виробки, з 
якої буде одержано пер
ше вугілля, надано цим 
двом бригадам не випад
ково. Вони — переможці 
соціалістичного змагання 
з об’єднанні «Укршахто-

буд», освоїли вже по два 
мільйони карбованців ка
піталовкладень.

На підземному «трам
ваї» добираємось до вен
тиляційного ствола. Далі 
рейки ховаються під во
дою, і доводиться йти 
пішки. Ще кілька хвилин— 
і ось робоче місце Тито
ва і його товаришів. Мо
гутньому гірському тиску 
і обводненості лав тут 
протистоять бойовий ха
рактер колективу, висока 
майстерність і взаємозамі- 
нюваність людей. Прибор
куючи підземну стихію, 
молоді прохідники поло
вину горизонтальних виро
бок пройшли швидкісни
ми л»етодами,

— Діставши таке відпо
відальне завдання, ми ба
гато що переглянули в 
своїй роботі, — говорить 
В. Титоз. — Постарались 
усунути втрати робочого 
часу при прийманні і зда
чі зміни.

Розповідь бригадира пе

реривається настирним зу
мером. Сигнал йде з су
сідньої лави. Там працює 
комсомольсько . молодіж
ний колектиз почесного 
шахтаря В. Т. Пестрецова, 
з яким змагаються Титов і 
його товариші. Досвідче
ний гірник, чия праця від
значена багатьма нагоро
дами, Віктор Тимофійович 
будує шахти ось вже 
чверть століття. І всі роки 
веде за собою молодих...

Наприкінці дня над коп. 
ром «Гіівденнодонбаської» 
N3 3, що піднявся серед 
донецького степу, заго
ряється червона зірка. 
Молоді прохідники закін
чили всі роботи на по
значці 624 метри і достро
ково здали виробку під 
монтаж устаткування. А це 
значить: незабаром почне
ться біографія нової шах
ти в об’єднанні «Донецьк- 
вугілля».

С. САВЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Олена Іванченко та Тетяна Сакара — подруги. Ро
дом із одного села — Макарового Бобрннецького ра
йону. Разом росли, ходили до школи. А от професії 
дівчата обрали різні. Таня вчиться в Олександрійсько, 
му медучилищі, а її подруга — в Новобузьному педаго
гічному училищі. Обидві пони що проходять практику 
при Макарівському фельдшерсько-акушерському 
пункті та в Бобринецькому дитсадку № 4. А букваль
но через місяць після здачі державних екзаменів во
ни прийдуть на роботу кваліфікованими спеціаліста
ми а знімку: О. ІВАНЧЕНКО та Т. САКАРА.

Фото М. САВЕНКА.

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

ПРИЧЕТНІСТЬ
КОЖНОГО
к РОБИ ІИ свій посильний 
А* внесок у копилку Мос
ковського фестивалю, 
зміцнити шеренги МОЛО
ДИХ прихильників миру та 
дружби прагнуть і комсо
мольці та молодь Устиніз- 
ського району. На трудо
ву вахту заступив 31 ко
лектив — усі КМК району.

Серед передовиків
впевнено прописалась
комсомольсько - молодіж 
на ланка по вирощуванню 
кукурудзи колгоспу імені 
Енгельса (керівник Сергій 
Притула, групкомсорг 
Олександр Зборошенко). 
Молоді трудівники зобо
в'язалися зібрати по 50 
центнерів зерна куку
рудзи з кожного гектара. 
Є впевненість, що зане
сена на обласну Дошку 
пошани ланка слова до
тримає.

Зросла трудова актив
ність і тваринників району. 
Серед молодих на хоро
шому рахунку комсомолка 
Тамара Круль з Сагайдаць- 
кої птахофабрики. За 5 мі
сяців цього року вона 
вже надоїла по 1918 кіло
грамів молока від коро
ви. Високі показники у 
кандидата в члени КПРС 
Надії ГІорошистої з кол
госпу імені Карла Маркса. 
Щодоби тваринниця на 
доює по 10 кілограмів мо
лока від корови.

їїїї ЦІЛЬНА юнь охоча на 
добрі цікаві справи. 

Школярі теж готуються до 
XII Всесвітнього. В районі 
пройшли конкурси полі
тичних пісень, присвячені 
фестивалю, учні взяли 
участь у написанні творів 
«Я голосую за мир». Після 
підбиття підсумків най- 
змістовнішими виявились 
роботи школярів Седніа- 
ської СШ, а учениця 9 кла
су Люба Каплун з цієї 
школи стала лауреатом 
обласного конкурсу. Кра
щі вироби, що вийшли 
з-під рук піонерів і комсо
мольців — результати 
участі в операції «Діти 
Країни Рад — учасникам 
фестивалю» — поїдуть до 
Москви.

Усього за період підго
товки до форуму на фес
тивальний рахунок переве
дено понад 2 тисячі кар
бованців. Шкільні комсо
мольські організації зро
били тут немало, орга
нізувавши 21 ярмарку со
лідарності. Серед найак
тивніших — Устинівська, 
Докучаєвська, Димитроз- 
ська середні школи.

Н. ГУЗЕМА, 
член бюро РК ЛКСМУ. 
емт Устинівка.
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без вина
Ось уже декілька років 

я веду дослідження пи
тань соціології свят під 
керівництвом доктора фі. 
лософськпх наук, профе
сора Р. А. Злотникова. По
станову ЦК КПРС «Про 
заходи щодо подолання 
пияцтва й алкоголізму» 

.сприймаю як довгостроко
ву програму практичних 
спроб запровадити моло
діжні обряди без вина.

Молодіжне дозвілля у 
жодному випадку не може 
бути заоргзнізовапим. Ху. 
дожня самодіяльність має 
стати справді масовою, а в 
студентському середовн. 
щі — справді оригіналь
ною. Дещо в цьому на-

СІЛЬСЬКОГОСПО- 

інституті. В 
авіаційному

прямку вже робиться. Не
поганий студентський ко
лектив «Тальянка» ство- 
рсио, наприклад, у Баш. 
кнрському 
дарському 
Уфімському 
інституті народився театр 
гумору, традиційними тут 
стали День знань, спільні 
вечори з Республіканським 
російським драматичним 
театром. Тільки цього ро
ку таких вечорів пройшло 
вже вісім, було дуже ці
каво.

А. БЕНІФАНД.

Дорогами 
фестивалю

Студентський будівель
ний загін «Башкпрія», до 
складу якого входять 
представники семи вузів 

республіки, дещо незви
чайний. І не тільки струк
турно. Бійці загону ста
нуть свідками XII Всесвіт, 
нього фестивалю молоді і 
студентів у Москві. Зґід. 
но укладеного договору 
хлопці (50 чоловік) пра
цюватимуть па бетонуван
ні доріг у Псршотравпсво- 
му районі столиці. Ко
мандир «Башкирі!» Ша- 
міль Бухармстов, інженер 
кафедри авіаційних дви. 
гуків УА1, говорить про 
своїх бійців як про ди
сциплінованих, трудолю
бивих, активних колег. Це 
й зроз) МІЛО — до СТОЛИЦІ 
їдуть найкращі. Любов 
Полякова, наприклад, ми
нулого року була коміса
ром інтерзагону «Това
риш». Олена Єгуїюва — 
комісаром зонального за. 
гону. Під керівництвом 
комісара загону, студентки 

педінституту Галини Чер. 
пової хлопці й дівчата го
тують сувеніри для гостей 
фестивалю. Комісаром во
на вперше.

— Велика відповідаль
ність, — зізнається, — та 
попереду стільки цікаво
го...

Загін узяв соціалістичне 
зобов’язання освоїти 112 
тисяч карбованців капіта
ловкладень.

Ф. ШАХБАЛОВА.

Оркестр 
починається 
з ентузіазму

Колективу дитячого Ост
ра 'того оркестру «Ляй- 
сян». Альпійського філіалу 
Малоязівської дитячої му. 

зичної школи всього рік. 
Та він завойовує симпатії 
глядачів. Ось короткий ви. 
клад розмови з керівни
ком оркестру випускником 
училища мистецтв Айра
том Загідулліним:

«Із чого починався наш 
оркестр? Із ентузіазму. За 
розподілом ми з дружиною 
почали працювати у фі
ліалі. Вона — викладачем 
з класу фортепіано, я — 
по духових інструментах. 
Тоді ж виникла й ідея 
створі!! II СВІЙ оркестр, уч- 
ні гаряче її підтримали.

Були спочатку труднощі 
і з приміщенням, і з орга
нізацією... Проте ніші все 
позаду. Після власноруч. 
НОШ ремонту КОЛИШНЬОГО 
пришкільного інтернату 
працюємо там, а проблему 

часу хлопці іі дівчата влад, 
пали просто — навчились 
його цін)вати. Про кож- 

' «. ЛАЛІДЛІІІП.

ііоіо з оркестрантів — і 
пр,о солістку Гулынаг Са- 
фіну, і про флейтиста Де
ниса Хуспутдінова, і про 
трубача Ільдара Тухватул- 
ліна, й слектроорганісі а 
Руфіна Шугаїпова та ба 
гатьох інших — скажу, що 
і вчаться воші добре, 
спортом систематично зай
маються тощо».

Оркестр витримав гро 
мадську атестацію вокаль- 
иоінструмснтальїінх 
самблів та естрадних ор
кестрів району, що 
йшла наприкінці минуло 
го року. В активі — успіш 
ний виступ на зональному 
огляді художньої самоді 
ялі.пості, присвяченому
40-річчіо Великої Перс 
моги. Попереду, гадаємо 
У «Ляйсяна» ще цікавіші 
зустрічі з глядачами.

А. ХАЛІУЛЛІН.

ап-

про-

і».«
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В. КАРПОВ.
(ТАРС).

радист 
безпеці. 
Великої

були 
рис-

в при- 
лоро- 

Л юст-

набли- 
метрів, 
вогонь.

no- 
в. її. 
лріз- 
зна- 

рані-

1941 року
героїчної оборони 
війська залишили

партизанів 
розта ш у в а в с я 
дороги, по якій 

просува-

-4 червня 1945 року на Красній площі відбувся Парад 
Перемоги. До підніжжя Мавзолею В. І. Леніна були нину- 
Ті трофейні прапори розгромлених фашистських військ. 

Фото ТАРС.

ИмЛітвидав » країни випустив українською мовою бро- 
піуру «Сорокаріччя Перемоги радянського народу у Ве
ликім Вітчизняній війні». Вона містить документи і ма
теріали, присвячені святну шинно 40-річчя Великої Перемоги,

До брошури увійшли матеріали урочистих зборів у 
Кремлівському Палаці з'їздів І. травня 1985 року — до
повідь Генерального секретаря ЦК КНРС М. С. Горбачова, 
виступи на зборах. Опубліковані такой; звіт про зустріч 
у Центральному Комітеті КНРС з ветеранами Великої 
Вітчизняної війни 5 травня 1985 року. Звернення Цент
рального Комітету КПРС. Президії Верховної Ради СССР 
і Ради Міністрів СССР а нагоди 40-річчя.закінчення дру
гої світової гайни до народів, парламентів і урядів усіх 
країн, інші матеріали.

Брошура видана масовим тиражем.
(РАТАУ).

Іїіляхи вдосконалення підготовки молоди?: спеціалістів 
визначено на Всесоюзній науково методичній конферен
ції «Формування особистості студента в умовах соціа
лістичного суспільстващо завершилася в Ленін
граді. Промовці, які виступали па кЬпферепції, гово
рили про методи поліпшення П;К'.|)ЄСІІІІ1ОЇ підготовки 
студентів, ширше використання в навчальному процесі 
Обчислювальної техніки, .зміцнення зв'язків ьПІЦОЇ школи 
з виробництвом. Особливу увагу приділено розвиткові 
вузівської науки, поглибленню наукових досліджень і 
активнішому використанню їх результатів у народному 
господарстві.

В роботі конференції взяли участь представники мі
ністерств вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і 

РРФСР, ЦК ВЛКСМ-.

>23 ському пожежно-тех- 
"" КОСЬ, будучи в Харків- 
нічному училищі імені Г. І. 
Петровського, я познайо
мився з викладачем 
жежної профілактики 
Пустомельником. Це 
вище видалось мені 
йомим: десь чув його 
ше. Копаючись у догадках 
і спогадах, я дістав свій 
робочий блокнот, на об
кладинці яного красува
лась симпатична яхта, від
швартована біля морсько
го причалу. І зразу спра
цювала пам’ять — Одеса, 
катакомби біля села Неру- 
байське, хвилююча екскур
сія на підземну базу пар
тизанів, де в роки великої 
Вітчизняної боровся загін 
під командуванням кому- 
ніста-чекіста В. О. Молод- 
цова (бадаєва).

Закінчуючи свою розпо
відь, екскурсовод згадала 
про те, що нині з 34 чоло
вік підземного партизан
ського гарнізону в живих 
залишилося двоє. Одне з 
названих прізвищ і иуло — 
Иустомельник...

— Це мій батько, Павло 
Авксентіиовнч, — сказав 
Віталій Павлович. — За 
участь у війні вій наго
роджений медалями «За 
ооорону Одеси» і «Парти
зан Великої Вітчизняної 
війни і ступеню». Батько 
— працівник пожежної 
охорони. Після війни дов
гий час був начальником 
ІДПН Ульяновського ра
йону. Зараз на пенсії, але 
з любимою професією не 
порвав — працює інструк
тором профілактики ИііЧ- 
25.

ІН одержує багато лис- 
-ьй тів — від червоних 
слідопитів з різних міст 
країни. Особливо велина 

кореспонденція надходить 
з Одеси. В цьому місті 
Павло Авксентінович час
тий гість. І хоча про по
двиг загону, в яному він 
оув заступником секрета
ря партійної організації, 
написані книги, створено 
кінофільм, хоча справи 
загону відображені в му
зеї партизанської слави, з 
живим учасником героїч
ної боро;ьби патріотів хо
четься зустрітися оага- 
тьом.

А є в кожний СВІЙ приїзд 
іісвло Аьчсенпиович йде 
передусім в парк імені 
Шевченка, де поруч з обе
ліском Невідомому матро
су встановлені дзі надмо. 
гильні плити — Героя Ра
дянського Союзу В. О. Мо- 

лодцова (Бадаева) і коман
дира підпільної комсо
мольсько-молодіжної гру
пи Я. Гордієнка — його 
бойового товариша.

... В загін Молодцова 
Павло Авксентійович по
трапив за рекомендацією 
бюро Одеського примісь
кого РК КП(б)У. Добро
вольцями вступили в загін 
колишній голова колгоспу 
села Велика Фомина Бал
ка Ю. Зелінський, голова 
Нерубаиської сільради
і, Медерер, партизан гро
мадянської війни І. Кли- 
менно. Всі ЗО партизанів 
знали — боротьба має бу
ти смертельна.

16 жовтня 
після 
наші 
Одесу. В ніч на 18 жовт
ня підрозділ 
потай 
вздовж 
ворожі частини 
лися в сторону Одеси, опе
рацією керував В. "■ 
цов.

Коли противник 
зивсл на 50 — 60 
партизани відкрили 
Серед автоматників був і 
II. иустомельник. Ворог 
безладно тікав, залишив
ши в дорозі більше 40 
воигих солдатів та офіце
рів і дві підірваних маши
ни з осєприпасами. іак 
відбулося бойове хрещен
ня партизанського загону.

У завдання партизанів 
входили не тільки бойові 
дп, диверсії, але й розвід
ка в окупованому місті. 
Для передачі розвідданих 
використовували рацію.

Перші ж відомості роз
відників, які поОузали в 
Одесі, наповнювали серця 
гнівом. В місті — масові 
розстріли, на стовпах — 
сотні повішених.

Стиснувши зуои, слуха
ли партизани страшну 
вість про те, що 25 жите
лів живими спалені 
міщеннях колишніх 
хових складів на 
дорфському шосе.

Передачі по рації 
зв’язані з великим 
ком. І рупа, в яку постійно 
входив командир загону 
В. Молодцов, піднімалась на 
поверхню через одну із 
штольнь. Німці засікли міс
це виходу партизанської 
рації в ефір. Влаштували 
засаду. Довелося терміно
во сходити в підземелля. 
В цій операції 11. Пусто- 
мельник очолював групу 
прикриття, Вона вела бій 
до тих пір. поки 
не опинився в

24-у річницю

Жовтневої соціалістичної 
революції народні месни
ки відзначили підривом 
військового ешелону. Було 
знищено понад 300 фаши
стських солдатів і офіце
рів, багато військової тех
ніки і спорядження.

15 листопада в розта
шування підземного табо
ру прибув керівник під
пільної номсомольсько- 
молодіжної організації 
Яша Гордієнко, Він пові
домив про те, що 17 лис
топада 1941 року із Буха
реста в Одесу прибуде 
спеціальні-и поїзд з висо
копоставленими чиновни
ками румунської цивільної 
адміністрації. Партизани 
розробили план операції.

...Як тільки патруль во
рога пройшов поблизу за
сади, підривники швидко 
наолизились до залізнич
ного полотна і заклали мі
ни. Незабаром в сторону 
Одеси пройшов товарний 
состав. Мого партизани 
пропустили. А через де
кілька хвилин появився 
той самим, пасажирським, 
якого чекали. За встанов
леним порядком першу мі
ну перед паровозом зірвав 
І. Іванов, другу і третю — 
під вагонами її. Пусто- 
мельник і К. Зелінськии. 
Ьлизьно 250 чиновників і 
солдатів ворога оули по
ховані під уламками ваго
нів.

В лютому 1942 рону тра
пилась біда, із розвідки в 
місто не повернулись В. О. 
молодцов (оадаєв) і іама- 
ра Меніигурсьна — їх схо
пили агенти румунської 
контррозвідки.

Позбавивши загін ко
мандира, окупанти пішли 
на партизанів у рішучу 
атаку, намагаючись жив
цем поховати їх у підзе
меллі. Вони замінували і 
замурували відходи із 
штолень, організусали за
сади в найближчих насе
лених пунктах, щоб пов
ністю ізолювати партиза
нів від контактів з місце
вим населенням. Ие задо
вольняючись цим, окупан
ти встановили вентиля
тори для нагнітання в 
штольні хлористого газу.

Новий командир 
І. М. Кг.ИМЄНКО, ічі 
шахтар, 
дянсьної 
рував людьми 
смертельному 
під багатометровою 
щею землі. Е::с::дд:; 

загону 
.олишніи 

учасник грома- 
війни, вміло ке- 

в цьому 
поєдинку 

з тов- 
Виснщкені го-

лодом, нестачею кисню, у 
вогкості і темряві парти
зани перенесли сотні ку
бометрів каміння і піску, 
щоб позакладати штольні і 
припинити потік газів. 
Удалось виявити кілька 
нових лазів, котрі не кон
тролювалися карателями. 
Через них розвідники ви- 
ходилина завдання в Оде
су. Одного разу вони при
несли газету, яну видали 
окупанти, в котрій йшло
ся про те, що «банда ба- 
даєвців» повністю знище
на.

секретар пар..»...-, 
нізацп загону к. г<і. ін- 
ськии провів відкриті .._р- 
тійні збори (в партій...и 
організації загину wyi.v j 
комуністів). МОоа иш..и 
про те, щоб активізуй«.и 
свої дії, там, нагорі, і.юдп 
повинні знати — загін жи- 
вии, загін продосжус чю- 
ротьбу.

Розпочали з пош./,..- ,.и- 
за, котрий був ои ucuwin- 
во зручним для атаки па 
противника, після ди-іил 
пошуків було знаидепо но
вий лаз, який виводив на 
поверхню в районі сслнщ«« 
Б. Куяльник, за 300 — ovu 
метрів від жандармерії ка
рателів. вдень окупаній 
втрачали пильність. . сж 
було вирішено провес.и 
операцію опівдні, о к.и 
брав участь увесь загін.

16 травня, рівно о 12 
годині дня, партизан,! не
помітно вибрались на по
верхню. Одягнені в по ,о- 
шении цивільний одні, во
ни не привернули уваги 
патрулів, іак удалось пі
дійти до самого примі
щення жандармерії, і за. 
говорили вихоплені з-під 
піджаків автомати. За зо 
хвилин було воито кілька 
десятків ворожих солдатів. 
II. О. Иустомельник і в. Фе
доров взяли в полон ру
мунського офіцера. Пар
тизани втратили одного 
чоловіка.

Це була остання велика 
операція підземного гар
нізону. Подальше пересу
вання в катакомбах иуло 
неможливе, і загін отри
мав радіограму із Москви 
з наказом про передисло
кацію в Саврансьні ліси 
Одеської області.

Згодом стало відомо, що 
В. О. Молодцов (Бадаев), 
Я. Гордієнко, Т. Межигур- 
ська, І. Шестакова та ін
ші партизани, які стійко 
витримали мордування в 
гестапівських застінках, 
були розстріляні...

іІ

у ОБ'ЄДНАНИХ спіль- 
* ною думкою «Пияцтво

— зло» матеріалах преси, 
радіо й телебачення виді
ляється думка, що на це 
суспільне лихо треба на
ступати всією громадою.' 
Безперечно. Разом з тим 
а спеціальні служби, для 
яких діяльність по ліквіда
ції пияцтза, самогонова
ріння і профілактика вжи
вання спиртного — щоден
на робота. Серед них — 
комісії по боротьбі з пи
яцтвом при виконкомах 
місцевих Рад народних 
депутатів.

Одна із форм роботи 
нашої комісії — рейди- 
перезірки по виявленню 
нетверезих працівників на 
робочих місцях. Тут нам 
допомагають самі вироб
ничі колективи. Приміром, 
у рзйсільгосптехніці і рай- 
сільгоспхімії було троє 
працівників, котрі з'яви
лись на роботу напідпит
ку. В місцевому автотран
спортному підприємстві 

7 теж таких виявили. Це бу- 
л ли не ті водії, що мали 

йти з рейс. Ні, С. Газри 
ленко, П. Драченко, 
Є. Черняаський, В. Біло- 
котко були зайняті ре
монтом і взажали, що тут 
можна собі дозволити 
«прийняти дозу». Схиль
ність до зживання спирт
ного була помічена і в уч
нів місцевого СПТУ

ТЗЕРЕЗІСТЬ НА КОЖЕН ДЕНЬ

СПІЛЬНИМИ

Ю. Адамчука, В. Жебаки, 
О. Дедушка, С. Матвійчу- 
ка. В результаті було за
слухано директора учи
лища Л. М. Косячснка. 
Хлопців розібрали на ком
сомольських зборах. 8 
училищі створено ДНД із 
учнів та майстрів, які 
пильнують, щоб тяжіння 
до спиртного не давало 
рецидивів у середовищі 
вихованців закладу. А ті, 
хто з компанії «зеленого 
змія» з’являлися на робо
ту, розплатилися за це то
вариство хто тринадцятою 
зарплатою, хто літньою 
відпусткою, хто премією.

Інша голова «зеленого 
змія». У сільській місце
вості розсіяність населен
ня і близькість його до 
вихідної сировини полег
шує функціонування «до
машніх спиртзаводів». З 
метою їх закриття прово- 
дизся а районі місячник 

по виявленню вогнищ са
могоноваріння. Про це бу
ло оголошено по радіо, 
паралельно проводилися 
збори «Пияцтву — бій» і 
велася роз’яснювальна ро
бота. Результати — добро
вільно здали самогонні 
апарати 9 чоловік, а ЗО 
менш свідомих розлучи
лися з ними з допомогою 
членів комісії та праців
ників райвідділу внутріш
ніх справ. У двох випадках 
діло дійшло й до суду.

У лютому цього року в 
селі Митрофанівці прово
дилося виїзне засідання 
районної комісії по бо
ротьбі з пияцтвом. При
від — схопили за руку 
двох чоловік, що прилу. 
чали до вина (ох, делікат
но це звучить, точніше ---
споювали) неповнолітніх. 
Було оштрафовано про
давців, котрі продавали 
підліткам спиртне.

До речі, про підлітків. 
Про тих, кого ми з бо
лем у серці именуемо 
«важкими». У багатьох ви
падках причиною клопотів 
з підопічними є спиртне. 
Звідки 8 дітей появляється 
інтерес до спиртного? Від
повім: з дому, з дому ПО
ЯВЛЯЄТЬСЯ. Через недостат
ню увагу батьків до того, 
чим зайняті діти.

У районі робота по бо
ротьбі з пияцтвом активі
зувалася. Представники 
районної організації това
риства «Знання», юристи, 
медики читають тематич
ні лекції; комсомольські 
оперативні загони чергу
ють на ганцях, у кафе то 
що; райгазета регулярно 
вміщує тематичні публіка
ції, з метою залучення 
молоді до здорового до
звілля реконструюється 
стадіон (крім нього, я на
рахувала в Новгородці ще 
три доступних спортивних 
майданчики, а не весь же 
райцентр обійшла); веде
ться агітація молоді за 
організацію проводів у 
армію, весіль тощо не в 
«шалашах», куди півсела 
поміститься, а в їдальнях 
і кафе.

Л. ОСТАПЧУК, 
відповідальний секре
тар комісії ло бороть
бі з пияцтвом при Нов. 
городківському рай
виконкомі.

ТУРНІРНЕ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Вихо
ванка кіровоградського 
тренера В. К. Іванця 
(спортклуб «Зірка») кан
дидат у майстри спорту 
Тетяна Соломаха виборо
ла «золото» на першості 
республіканської ради 
ДСТ «Авангард», що від
булася в Горлівці — тут 
вона була найсильнішою 
на дистанції 3000 метрів. 
А на 1500-метровій біго
вій доріжці ця спротсмен- 
ка фінішувала другою. 
Бронзову нагороду отри
мала її одноклубниця 
Світлана Чала, котра де
монструвала свою май
стерність зі стрибків у дов
жину.

«КОРДОН» НАЗИВАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ
На Буковині завершився перший республіканський фі

нал військово-спортивної гри «Кордон», присвячений 
40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні У фіналі виступали 14 кращих команд з де
в’яти областей України.

Високу майстерність, глибокі знання історії прикордон
них військ та їхніх статутів, фізичне загартування і ви
тривалість сміливість, рішучість і взаємовиручку про
демонструвала команда Селятинсьної середньої школи 
Путильського району Чернівецької області. Вона зайня
ла загальнокомандне перше місце й нагороджена пере
хідним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ і Політуправління 
Червонопрапорного Західного прикордонного округу.

В. ПЕЛЕХ, 
«®Р- РАТАУ.

зЧернівецька область.

У командному заліку кі-> 
ровоградці були третіми.

БАГАТОБОРСТВО ГГІО. 
Обласна рада ДСТ «Ко
лее* разом з обкомом 
профспілки працівників 
освіти, вищої школи і на
укових установ провели в 

1 Іовоархангельську фіналь
ні змагання обласної спар
такіади з баї а і оборона 
ГПО серед сільських вчи. 
гелів. В особистому заліку 
чемпіонами тут стали 
Г. Паламарчук (Ульянов, 
ськпіі район), ГІ. Куделя 
(Знам ямський район), 
Л. Наконечна, 1\. Кубало« 
ва, С. Горбачов, В. Кера- 
сои (Новоархангельськкй 
район), А командну пере
могу здобули місцеві ба- 
ратоборці. Друге і трете 
місця посіли спортсмени 
Ульяновського та Знам’ян. 
ського районів.
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До активного літнього відпочин
ку художники модельєри Молдавії 
нідготували нову колекцію модно
го одягу — спортивних комплектів 
і суконь із бавовни і трикотажу, 
нарядного одягу для урочистих 
подій.

З мстою вивчення запиту насе
лення новинки випускаються мали
ми серіями експериментальним це
хом Буднику моделей Мінлегпро- 
му МРСР. Це дозволяє в корот
кий строк постачати модний одяг 
в торгові зали магазинів.

На знімку: комплекти одя- 
гу для літнього відпочинку з три
котажного полотна.

Фото А. ЛИКОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

/р ЛМ собі ногу підставив. Л було 
так. Тільки-но з поля прийшов, 

сів під хатою на ослінчик перепочи
ти, коли глядь — хвіртку Андрій 
відчиняє, переселенець отой, що 
вранці заходив грошей позичити. 
«От, — думаю, — послала мені доля 
сусіда-позичальника». Я ж його зов
сім не знаю, бо тижня не минуло, як 
він приїхав із Сибіру, а в трактор
ній бригаді працює зі мною ше меп- 

I ше. Як же ти будеш позичати, коли 
по шаєш чоловіка?

Л бачу, що не інакше, як за кар
бованцем мого принесло. Сьогодні 
разом жнива зустрічали в полі, не. 
рекидалися словом-півсловом, але ж 
-годі навіть поглядом не натякнув, 
що завітає. Проте, чесно кажучи, 
якби й попросив грошей — відмовив 
би. Хай стежку топче до тих, у кого 
діти вже повиростали!

Мене не вчити, кому можна да
вати, а кому не можна. Давно пере
брав на пальцях тих, що вміють ме
телики в очі пускати. ІЦо я — зай.

Іваи ҐОР.ОВИЙ

НЕДОВІР’Я
ЕТЮД ■■■■■.................. -..........=

мачем для них мушу бути? Дрібни
ця, що хтось там не гляне в очі, ба 
навіть не привітаєтеся. Я в своїй 
совісті сам розберуся. Вона в мене 
на місці. Хто мене знає — з півсло
ва розуміє.

Отож, не встиг до пуття обмірку
вати ці відвідини Андрія сибіряка, 
як він і каже:

— Зачастив до тебе, Петре...
— Чого там, проходь...
— Я не надовго: сюди й назад.
ГІ аж розчервонівся, як сказав 

«сюди н назад». За гроші, виходить, 
і — гайда? Нема дурних. Просити
ме — скажу: «Усі кишені вивернув. 
Хоч би й хотів дати — пі копійки 
не маю». А тим часом перепитую:

— Жінка в нішо гонінь? Чого гак 
швидко?

— Я по ділу до тебе...
Андрій відвернув погляд, вийняв 

з кишені ощадкнижку та:
— Візьми, Петре, І Не губи біль

ше... В полі в стерні випадково по
бачив.

Подає в руки, а мені соромно бра. 
ги. Наче не своє.

— Спасибі, —■ дякую. — Як же 
це я, ти бач?..

І мац, мац себе но кишенях — по
рожні. А Андрій вже до хвіртки по
дався. Снохватився я:

— Ну, а в тебе самого зараз гро
ші є?

— Є, — всміхається. — Мені вже 
люди позичили на сімейні витрати. 
Скоро й віддавати буду...

Та й скрипнув хвірткою.
Андрієві легше. Вій собі попро

щався та й усе, а в мене тепер ду
ша не на місці: своїм недовір’ям 
сам себе покарав...

м. Кіровоград.

ПЕРША ДОПОМОГА
ГАМАНЕЦЬ І ДІРКА

БАЙКА
Сенсація! А, втім, братеге, 
Подібне вже було колись... 
Солідний Гаманець раптово 
!з Дірочкою одруживсь.
Виднілась Дірка — ледь помітна. 
І в цім її краса уся.
Та чоловік — цілком солідний, 
Що дуже добре знав усяк.
І Дірка відала про це теж, 
Тому, хоч і була мала,
За вроду гроші, мов проценти

Великі, з Капшука тягла. 
На вітер віялись червінці, 
Глитав їх райдужний дурман. 
Та потурав у всьому жінці 
Старий досвідчений Гаман. 
Нікого він уже не слухав, 
Лише дружиноньці годив, 
Бо був закоханий по вуха, 
А значить був іще й глухим. 
Мов очманів. Гуляв зухвало, 
Всі кошти зводив нанівець... 
Чим Дірка більшою ставала,

Тим більше худнув Гаманець.
Еже не лиснилась біла’ шкіра 
І заїдати став замок.
Якийсь приплюснутий і сірий 
Гаман наморщивсь і замовк. 
Мовчав сірома, лиш косився 
На Діромаху у кутку.
І ось нарешті опинився
Із нею вдвох на смітнику.
Коли у дірку з головою
Сам радо лізеш,
тс бува,
Що з тою діркою дурною
Твоя подібна голова.

Валерій ГОНЧАРЕНКО 
м. Кіровоград.

КРОСВОРД «П’ЯТЬ ЛІТЕР»

Легкі побутові травми 
можуть дати ускладнення, 
якщо не звернути на них 
уваги і не вдатися до лі
кування.

При подряпинах не 
протирайте забруднені 
ранки, бо цим занесете 
бактерії в шкіру, а при
кладайте ватні тампони, 
змочені перекисом водню, 
і просушуйте стерильними 
серветками. Продезинфі
куйте потім ранку зелен
кою, а якщо подряпині 
чимала, покладіть пеніци- 
лінову чи біоміцинову 
мазь. При потертості шкі
ри робіть те саме.

Не заливайте рану йот 
дом. Йод зруйнує ніжні 
клітини відкритої рани. 
Помажте йодом довкруг 
рани і накладіть на неї 
тугу пов’язку із стериль
ного бинта. При опіках 
окропом або сковородою, 
якщо з’явилися пухирі^ 
зробіть примочки спирто
ві або 2-процентногс роз
чину марганцевокислого 
калію. Пухирів не зрізай
те. Після обробки місця 
опіку можна покласти 
мазь — стрептоцидову, 
Еишневського.

По горизонталі: 5. Вид сценічного мистецтва. 6. Поема 
В. Маяковськогс. 8. Харчовий продукт. 10. Жіноча при
краса. 13. Земляне накриття для зберігання овочів. 
14. Мелодійна, пісенна основа в музиці. 15. Хліб, випе
чений з тонко резкатаного тіста. 16. Потяг, бажання. 
18. Старовинний український музичний інструмент. 
20. Система знань про закони розвитку природи і су
спільства. 21. Льотчик-космонавт СРСР. 22. Коштовний 
-амінь. 24. Один з найстаріших акторів українського кі- 
о. 26. Сполучення різних за висотою тонів. 29. Неве

личкий ресторан на Кавказі. ЗО. Місто на півночі Іспанії. 
-1. Інертний газ. 32. Ковальська піч. 34. Відомий фран-

цузький художник. 36. Фруктовий напій. 37. Зона поши
рення певних видів тварин чи рослин. 38. Порт, в Угор
щині. 39. Героїня п’єси Г. Квітки-Основ’яненка «Сватан
ня на Гончарівці».- 40. Бальний танець.

По вертикалі: 1. Звичай, успадкований від давніх ча
сів. 2. Верхній ярус багатого житлового будинку в Київ
ській Русі. 3. Ступінь життєдіяльності організму. 4. Ра
дянська космічна автоматична станція для дослідження 
полярних сяйв. 7. Зачинатель руху за швидкісне стале
варіння. 8. Житель Прибалтики. 9. Рід широконосих 
мавп. 10. Сузір’я Південної півкулі неба. 11. Офіційний 
документ. І 2. Бойовий човен запорізьких козаків. 17. Го
ра, найвища вершина Канади. 18. Народний герой Ук
раїни. 19. Опера С. В. Рахманінова. 20. Місце залягання 
корисних копалин. 23, Народна назва лелеки. 24. Най
більша африканська антилопа. 25. Мастило для двигунів 
внутрішнього згоряння. 26. Письмове привітання. 27. Спі
вочий птах. 28. Справжнє прізвище Лесі Українки. 33. При- 
тона Дніпра. 34. Зроблене з гілок кулясте гніздо білки. 
35. Держава в центральній частині Гімалаїв. 36. Пів
острів на заході Великобританії.

Склав В. НЕЧИПОРЕНКО.
м. Знам'янка.

ВІДПОВІДІ
на кросворд -Музичний», вміщений у «Молодому 

комунарі» за 27 квітня ц. р.
По горизонталі: 5. Станок, б. Караев. 8. Глазунов. 

9. Штоколов. ІЗ. Трико. 1-1. Хореограф. 15. «Кобза». 
18. Вентиль 19. Феона. 21. Піаніно. 24. Ноно. 25. Ігор. 
26 Годенко. 27. «Мама». 28. Пола. 33. Літавра. 34. Образ. 
37. Антифон. 40 «Ангар». 41. Мокроусов. 42. Набат. 
45 Клавесин. 46. Водевіль. -17. Екосез. 48. Голота.

По вертикалі: 1 Задум. 2. Соколов. 3. Гартман. 4. .-Каз
ка». 5. Стаккато. 7. Валторна. 8. Гарден. 10. «В’язень». 
11. Фере. 12. Агон. 16. ^Клеопатра». 17. «Чіполіно». 20. Ор. 
пестр. 22. Коган. 23. Віола. 29. Лірник. ЗО. Сарасате. 
31. Динаміка. 32. Коваль 35. Бурс. 36. Ашуг. 38. Корифей. 
39. Хоровод. 43. Тенор. 44. Мелос.
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