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Свято зустрічати трудовими перемогами — цс вже 
добра традиція. У Гайвороиському райкомі комсомо
лу відбили підсумки соцзмагаиня комсомольсько-мо
лодіжних колективів за перший квартал стартового 
року дванадцятої п’ятирічки. Напередодні свята ві
тали переможців.

І
<

В. СЕМЕНЮК, групком- 
сорг тракторної бригади 
колгоспу «Більшовик» (ке
рівник В. П. Глубовський|:

— Закінчилися весняно- 
польові роботи. Приємно 
відзначити, що наша ком
сомольсько - молодіжна 
бригада вийшла перемож
цем. Членами бригади ви
роблено 2420 гектарів 
умовної оранки при запла
нованих 2350 гектарів. При 
цьому хлопці зекономили 
1020 кілограмів пального.

ЧЕРГОВИЙ ПО РАЙКО
МУ ЛКСМУ: Спасибі. Ус
піхів і надалі! Серед ком
сомольсько - молодіжних 
колективів молочнотовар
них ферм переможцем 
вийшов колектив МТФ 
колгоспу «Мир» (керівник 
М. С. Савченко). Слоео 
ЕВМ, Тетяно.

Т. ЛАДАНЮК, групном- 
сорг КМК /лолочнотовар- 
ної ферми колгоспу 
«Мир»:

— Наші тваринниці до
глядають 108 корів. Бало
вий надій молока у на
шого КМК становить 1388 
центнерів (133 проценти), 
а надій від корови — 1285 
кілограмів молока (121 
процент). Жирність моло
ка — 3,5 процента.

ЧЕРГОВИЙ ПО РАЙКО
МУ ЛКСМУ: У обласному 
змаганні тепер тримають 

_______________________  

першість знем’янсьні дояр
ки...

і
Т. ЛАДАНЮК: Підтягне

мось! Рік тільки почався...

В. КОВАЛЬ, групкомсорг 
СДИНОЇ КОМСОМОЛЬСЬНО-МО- І 
лодіжкої зміни Гайворон- , 
ського підвідділу Одесько! , 
залізниці (керівник П. К. і 
Тимановський): і

і
— Я розповім про робо- І 

ту транспортників. Наша 
зміна обслуговує дві ко
лії — вузьку і широку. Ви
конання плану погрузки 
на вузькій колії становить 
112 процентів, на широ
кій — 105, продуктивність 
вагона відповідно — 111 і 
132 тонно-кілометри.

М. РЯБОВОЛИК, груп- 
комссрг комсомольсько- 
молодіжної бригади тока
рів механічного цеху Гай- 
норонського теплоеозере- ' 
ментнеге заводу (нерЇЕнкн 
О. В. Райський}:

— До Першотравня є 1 
трудовий дарунок — наш ' 
КМК виготовив продукції ' 
понад план на 2,9 тисячі 1 
карбованців. Зекономлено 1 
65 кілограмів кольорових ( 
металів, електроенергії — 
470 кіловат-годин. Уся 
продукція прийнята з пер- ї
шого пред’явлення! (

Но райкому чергував 1
І перекличку записе* 1

Д. ДУМАНСЬКИЙ. 
ГаЙЕсронський район.

НАША 
ЄДИНА 
ВОЛЯ

В Кіровоградському Ін
ституті сільськогосподар
ського машинобудування 
відбувся мітинг, присвяче
ний Міжнародному дню 
солідарності молоді, ін
тернаціональний колектив 
студентів з другого курсу 
машинобудівного факуль
тету висловив свою солі
дарність із народами кра
їн, які відстоюють своє 
право на незалежність, з 
молоддю Афганістану, Ні
карагуа, Лівії... Учасники 
мітингу прийняли лист про
тесту проти дій рейганів- 
ської адміністрації:

«Ми, комсомольці і мо
лодь Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування, 
виражаємо гнів і обурення 
варварською агресією 
США проти суееренної Лі-

ми — ЗА МИР!

вії. Кров мирних людей, 
йк! загинули під амери
канськими бомбами, — на 
совісті армії Сполучених 
Штатів.

Ми, представники ВЛКСМ 
і молодіжних організацій 
іноземних держав, всі, хто 
навчається в інституті, у ці 
трагічні дні — разом із лі
війським народом.

Вимагаємо від адмініст
рації США припинити аг
ресію і міжнародний шан
таж. Руки геть від Лівії!».

Цей лист протесту пер
шими підписали 120 учас
ників мітингу — радян
ських та іноземних сту
дентів, які навчаються у 
вузі.

В. ЗОЗУЛЯ.

вІРОВфГРАД — ТОЛБУХІН? ПРЯМА ЛІНІЯ

ДІАЛОГ
ПОБРАТИМІВ

В останню неділю квітня 
ми традиційно відзначаємо 
День міст-побратимів. Цьо
го року, як і щоразу,-радіо 
I телебачення присвячува
ло цікаві репортажі — у 
багатьох містах свято ви
йшло на вулиці і площі. А 
мені пригадалось...

Сильні бархатисті голо
си проникали у саму ду
шу. Болгарські народні 
пісні змінювались сучасни
ми. А потім ніжно схвильо
вано зазвучали «Подмос
ковные вечора». Болгарська 
делегація прощалася з 
Москвою. Там я І познайо
милася з секретарем Тол- 
бухінського ОК ДКСМ 
Діяном Дяковим. В столи
ці у нас були розмови про 
Кіровоград, про наші спра
ви. Діян щиро цікавився 
справами нашої комсомоли, 
я — їхніми. Діалог, щб 
розпочався в Москві, не за

кінчився. Сьогодні він про- 
Йовжується. По телефону, 

ітже, на лінії Толбухіп. 
Секретар по роботі з пра
цюючою молоддю Толбу- 
Хінського ОК ДКСМ Діян 
ДЯКОВ:

•— Радий вітати наших 
побратимів з Кіровограда. 
Сьогодні у пас з вами, у 
всього прогресивного люд
ства велике свято — День 
міжнародної солі да р я ост і 
трудящих. З Першотрав
нем вас, друзі!

З’їзди наших партій — 
XXVII КПРС та XIII з'їзд 
БКП — намітили темни 
зростання, визначили гост
рі і невідкладні проблеми 
всебічного прогресу соціа
лістичного суспільства, ко
рінних змін в його еконо
міці, в управлінні, словом, 
у всіх сферах життя. Сьо
годні головне і для вас, І 

для вас здійснення науко
во-технічної революції, яка 
ще яскравіше продемон
струє переваги соціалістич
ного ладу, поглиблення со
ціалістичної демократії, 
ще повнішого задоволен
ня матеріальних, соціаль
них і духовних потреб на
ших народів. Підвищення 
ролі людського фактора у 
нашому розвитку — голов
не завдання ідеологічної 
роботи. Велика відпові
дальність лягає сьогодні і 
на надійнішого помічника 
партії — па комсомол. Нам 
виховувати завтрашніх 
господарів наших країн. 
Відчуваючи усю відпові
дальність моменту, успіхів 
вам, дорогі друзі! Успіш
ної перебудови, нових тру
дових перемог бажають 
комсомольцям і молоді Кі- 
ровоградщннп ваші бол
гарські друзі.

Ми теж привітали тол- 
бухінців зі святом. І знову 
діалог не закінчився. Най
ближче його продовжен
ня — наступне засідання 
клубу молодих механізато
рів «Кіровоград — Толбу- 
хін».

ЛІ. ЯРМОЛЕНКО.

Комсомольська 
нагорода

Постановою бюро ЦК 
ЛКСМ України Кірово
градська міська комсо
мольська організація на
городжена перехідним 
Червоним вимпелом ЦК 
ЛКСМУ «За успіхи в ко
муністичному вихованні 
молодь.

Цієї нагороди міська 
комсомольська організа
ція удостоєна за велику 
роботу по мобілізації 
комсомольців 1 молоді на 
активну участь у вико
нанні народногосподар
ських планів одинадця
тої п’ятирічки.

Вітаємо з пагородоюі



I сюр -----------------------------------------------«Молодий комунар»» 1 травня 1936 року

Ж
Цього року сипоинюсться 100-річчя від часу проведен

ня робітниками міста Чікаго 1 травня.1886 року страйку 
з вимогою 8-годинного робочого дня. Поліція розстріля
ла їх мирну демонстрацію, а наступного дня під час мі
тингу протесту, влаштували провокаційний вибух бомби.

Паризький конгрес 1 Інтернаціоналу в знак солідар
ності з робітниками Чінаго прийняв резолюцію про по
всюдне проведення 1 травня 1890 року демонстрацій з 
вимогами встановлення 8-годинного робочого дня.

Першу революційну маївку пролетаріат Росії просів 
у 1391 році.

Відзначати день 1 Травня стало традицією трудящих 
усіх країн.

Напередодні свята трудящих в Центральному музеї 
Революції СРСР в Москві відкриється виставна, присвя
чена 100-річчю Першотравня — дня солідарності і бра
терства людей праці. Понад 200 фотографій, старовинних 
гравюр і документів складають експозицію виставки.

На знімку: святкування 1 Травня в Німеччині 
(малюнок із німецького журналу 1893 року).

Фотохроніка ТАРС.

Кажуть, кукурудза — 
культура великих можли
востей. Правильно. Але я 
б сказав, що це культура і 
не вивчених можливостей. 
Досить побіжного огляду 
зведення про урожайність 
полін, щоб зрозуміти: ре
зультати дуже строкаті. 
Чули ми про 20-центнерні 
врожаї; знаємо про 100- 

ОБСІЯЛИСЬ«
центнер.пі і вищі. Чому так 
виходить? Ясне діло, бага
то що залежить від родю
чості землі, застосованих 
сортів, своєчасності агро
технічних заходів, передо
вих технологій вирощу
вання. Я б ще додав таку 
важливу деталь: від орга
нізації праці в колективі.

Наша ланка минулого 
року одержала по 50 цент
нерів зерна з гектара — 
результат на наших неро
дючих землях, думаю, не
поганий. Але і ми, як і спе
ціалісти господарства, вва
жаємо, що наші землі мо
жуть мати більшу віддачу. 
Треба тільки своєчасно і 
високоякісно заправляти їх 
необхідними добривами.

Тож беручи зобов'язан
ня на 1986 рік — 55 цент
нерів зерна з гектара — 
врахували два вищевказа
ні моменти; поліпшити ор
ганізацію праці і дати зем
лі сповна те, чого вона ви
магає. Саме ці резерви, 
віримо, допоможуть нам 
досягти наміченого.

Учора завершили сівбу 
зернової кукурудзи на 
всіх 326 гектарах. Тепер 
чекатимемо дружних схо
дів.Якщо ж з'являться 
бур яки, виссемо страхові 
гербіциди. Потім присту
пимо до міжрядного обро
бітку, формування густоти 
посівів. Словом, все роби
тимемо згідно вимог інду
стріальної технології. При. 
ділитимемо увагу якості 
викопуваних робіт.

Щодо сортів, то ми вже, 
здається, визначили най- 
оптимальніший для наших

о

Той ДЕНЬ видався 
зранку якимось метуш

ливим. Чи то од хвилю
вання, чи від поспішнос
ті — все надало з рук. Тре
ба було швиденько попо
ратися дома по господар
ству — та й до райцентру: 
сьогодні там їхньому кол
госпові вручатимуть пе
рехідний Червоний прапор 
ЦК КІІРС, ВЦРГІС і ЦК 
ВЛКСМ. !(е за перемогу у 
Всесоюзному соціалістич
ному змаганні. А потім їй 
ще треба до редакції ра
йонного радіомовлення — 
записати виступ, та й по

НАШ СУЧАСНИК

Вклонися

чет- 
седі 
од- 
за 

них 
ІНО-

магазинах пройтися — не 
часто за роботою вибереш
ся, а тут хлопцеві треба 
нові черевики на весну ку
пити...

Думка про сина одразу 
збудила в серці теплу хви
лю нових почуттів. Прочи
нила двері до спальні: Ан
дрійко мирно спав на своє
му ліжечку — було ще до
сить рано. Не втрималась, 
підійшла, поцілувала, по
правила ковдру, що зсуну
лася. Треба було вже йти.

Після теплого затишку 
хати прохолодний ранок, 
що зачинався, збадьорю
вав, просвіжав. Сіла в ав
тобус. Замиготіли за вікна
ми придорожні дерева. Ось 
і комплекс проїхали, да
лі — пряма дорога. Рівно 
гуде мотор, люди стиха пе
ремовляються. А вона ду
має. Про себе, про цей 
край, що став їй рідним — 
із п'яти років тут, відколи 
батьки перебралися сюди 
з Хмельниччини. Все тут 
рідне, все знайоме й люби
ме до болю: будинок куль
тури, місток над ставом, 
зупинка автобуса, школа...

ШКОЛУ вона закінчила 
майже на одні п'ятір

ки — всього з однією 
віркою. Тоді всі в 
думали, що подасться 
разу до міста, слідом 
братами — Микола у 
військовий, Василь — 
ферує в Києві. Та й вона 
сама мріяла в школі про 
фах юриста. Але виявило
ся, що рідна земля тримає 
її міцніше, як інших... Пра
цювала в саду — робота 
звична ще 
часів, як 
шкільної 
організації, приходила сю
ди на чолі спілчан-старшо
класників допомогти зби
рати багатий урожай. А 
потім вирішила піти пра
цювати на свиновідгоді
вельний комплекс.

— Знаєте, — згадує Га
лина Жебеленко, — це у 
нас зараз на комплекс 
ледве що не конкурс. А то
ді молодь не особливо ту
ди рвалася. Я ж пішла, бо 
відчувала у собі досить си
ли й запалу, а вигадана 
«непрестижність» цієї ро
боти мене не лякала. Тай 
син у нас із Вячеславом 
тоді народився, треба бу
ло подумати про матері
альну основу для сім’ї. 
Жили ми тоді ще біля 
батьків — це зараз ось кол
госп виділив прекрасний 

г

ЗІ ШКОЛИ, з тих 
вона, секретар 
комсомольської

ЩЕ @ ТАКИЙ
Того вечора у Недогар- 

ському сільському будинку 
культури була незвичайна 
обстановка. Святково 
оформлене фойє, столики, 
на них — весняні квіти. 
Для відвідувачів була 
влаштована виставка-про- 
дажа' кондитерських виро
бів, приготовлених моло
дими хазяйками. Чого тіль
ки там не було: торти, кек
си, цукерки, печиво, горіш-

будинок, машину придба
ли...

Пі, не солодко їй дове
лося на перших порах. Бо 
робота вимагала не лише 
завзяття, але й уміння. А 
цього тоді ще не було. 
Втім, кинути роботу вона 
не могла — гордість не до
зволяла. Хотіла довести й 
собі і всім, що не заради 
примхи, не заради пози 
пішла на комплекс. Довес
ти, що це всерйоз.

Тепер уже стаж її робо
ти тут складає 7 років. Те
пер тут багато чого зміни

своєму дому
лося на краще і в цьому є 
і її частка. Та й до неї 
ставляться не як до почат
ківця, який завтра може й 
на іншу роботу перейти,— 
шанують нарівні з учо
рашніми її наставницями 
Л. Г. Лабунець, К. К. Ко
лесник... Ось і коли остан- 
ній раз готувалася до пе
реведення стада в літній 
табір, то В. В. Дудник, ке
руючий комплексом, до 
неї підійшов: як вважаєш, 
слід нам краще організу
вати роботу? Та й голова 
колгоспу Герой Соціаліс
тичної Праці В. М. Гурто
вий прислухається до її 
думки — чи то висловле
ної на колгоспних зборах, 
чи й у приватній розмові. 
Бо знає: ця жінка дарем
но балакати не буде, бо за 
громадське переживає, як 
за своє власне.

— Нас батьки, по-моєму, 
правильно вчили, — каже 
Галина, — не цуратися ро
боти, робити її на совість. 
За ту науку вдячна їм. 
Взагалі для кожної люди
ни роки, проведені в бать
ківському домі, важать ба
гато. І важливо, щоб навчи
лися хлопець або дівчина 
любити своє рідне — зем- 

ЯРМАРОК СОЛІДАРНОСТІ
кн, солодкі напої, кофе, 
чай, компот — всього біль- 
де двадцяти видів виробів. 
В залі тим часом грав во
кально - інструментальний 
ансамбль, проходив кон
курс на краще читання 
віршів, виконання пісні, 
танцю.

Активну участь у прове
денні вечора взяли комсо
мольці молоді подружжя 
Г. і А. Шатравки, В. і

лю, село, край, пісню — 
саме у той час. Бо потім 
вже не навчишся. Я кажу 
про любов земну, діяльну, 
не одягнену в білі рука
вички...

НРО ЦЕ ВОНА вже го
ворила того січневого 

дня, виступаючи перед 
земляками ио районному 
радіомовленню. А право 
говорити так довела не ли
ше роботою, але й актив
ною участю в громадсько
му житті. В колгоспі її зна
ють і як агітатора, як лю
дину, що не пройде мимо 
якоїсь несправедливості, 
щоб не втрутитися. Про 
що б не зайшла мова — 
чи про квіти, що прикра
шають комплекс, чи про 
участь у Ленінському су- 
ботнику в школі — скрізь 
без неї не обійдеться. Та- 
кий хаоактео.

— Ой, ви знаєте, інколи 
так стомлююся, що годі й 
розказати. Але ж не одна 
я. У нас на комплексі 16 
корпусів, і в них працюють 
такі ж самі, як я, жінки. 
Там і механізація, і побу
тові умови хороші, транс
порт колгоспний — на ро
боту й з роботи, а все од
но буває важко фізично. А 
от морально — повірте — 
ні. Бо відчуваєш — це тре
ба людям, без цього не бу
ло б того добробуту, яким 
славиться наше село, не 
було б доброї слави нашо
го колгоспу.

Галина Жебеленко пра
цює у бригаді по вирощу
ванню поросят. Це чи не 
найважливіша ділянка. Тут 
доглядаються поросята до 
двомісячного віку. Па цей 
час кожне за норматива
ми повинне мати вагу не 
менше 13,5 кілограма. У 
Галини буває 19—20. І це 
за умови, шо здає вона по 
9 поросят від свиноматки 
замість восьми за планом.

— Хочу сказати. — за
уважує Г. С. Жебелен
ко, — іцо мої подруги й 
колишні наставниці не 
менших, а то й більших 
результатів досягають. Все 

С. Мартшіники, В. та Ю. 
Смирнова.

Автори ідеї проведення 
вечора — молодий учитель 
комсомолець Віктор Де- 
мидчнк та його дружина 
Людмила, працівниця ди
тячого садка. Комітет ком
сомолу місцевого госпо
дарства підтримав цю іні
ціативу.
Майстерно виготовили ла- 

I ' соїці комсомольці В. Бевз,

але

це завдяки хорошій кор
мовій базі (тут і вдосталь 
буряків, і дерть, і сінне бо
рошно, й молоко для мо
лодняка) і завдяки добро
совісному ставленню кож
ного колгоспника до ро
боти. Я не хвалюся,
скажу щиро, що вже й до
ма думаю про роботу. 8, 
знаєте, як випаде куди 
відлучитися, то тільки н 
переживаю за неї. Бо одна 
справа підмінна, а зовсім 
інше — я сама. Вже тіль
ки гляну на яке порися 7^^ 
І бачу, чим воно дихає. 7а 
у нас усі так до роботи 
ставляться, звідси й при
бутки од роботи нашого 
комплексу колгоспові чи
малі. Недарма в народі 
кажуть: як дбаєш, так і 
маєш...

...Біля затишного обійстя 
Жебел єн к і в роз пускаються 

яблуні, вишні. Троянди, 
традиційна калина. Огоро
жі ще не поставили, не 
встигли. Але віє од госпо
ди миром, спокоєм та доц 
статком. Андрійко граєть<“ 
з м’ячем.

— Іди но сюди, сину!— 
гукає Галина. — Що це ти 
розхристався, прохолодно 
ж... — і застібає синові 
курточку.

Вона щасливо усміхає
ться. їй приємні ці клопо
ти — часточка всього того, 
доброго, що вона має, жи
вучи і працюючи на рідній 
землі.

— А чого б вам хотіло
ся з того, що є на світі, 
найбільше?! — запитую.

— Ви знаєте, наша ву
лиця називається вулицею 
Миру. І живуть на ній лю
ди мирних, добрих людя
них професій — рільники, 
механізатори, доярки... СХ 
я й хочу, щоб жили ми та.';.- 
завжди — мирно, по доб
рому, по-людськи. Щоб не 
тільки в моєму домі, але 
й в усіх було так. Щоб 
не було війни.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
Колгосп імені Леніна, 
Знам’янський район.

Л. Саділова, Л. Завірюха, 
Л. Куроедова.

Молодь села була дуже 
задоволена вечором. Вирі
шили виручені на ярмарку 
гроші ----- ■* *-*

полів — «красподарська- 
303». Урожаї останніх ро
ків підтверджують, що ми 
па правильному шляху.

У нашій ланці 6 чоловік. 
Ланковий — досвідчений 
механізатор Іван Іванович 
Ставронольцев — уже два 
десятиліття працює біля 
землі. Групкомсорг — йо
го сни Сергій. Тільки-но 
влився в колектив Воло
димир Озерний, який по
вернувся зі служби в ря
дах Радянської Армії.
• Коротко про кукурудзо-- 
водів усього нашого кол
госпу. Більша частина тих, 
хто вирощує качанисту,— 
молоді. Так, молоді у нас 
довіряють. І я сказав би— 
небезпідставно, довір'я 
вона виправдовує. Це сто
сується і Анатолія По- 
стільняка, і Віктора Сі- 
денка, і Віктора Прнходь- 
ка, і Олександра Гаври
ленка, й інших. Багато ро
бить для закріплення мо
лодих механізаторських 
кадрів на селі голова кол
госпу М. П. Ковган. Йому, 
до речі, тільки ЗО років.

Отже, перший етап бо
ротьби за врожай — сів
бу — завершено. Попере-' 
ду ще немало труднощів 
па шляху одержання ви
соких кінцевих результа
тів. У свій успіх ми віримо.

В. ДОЛИНА, 
член КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ ланки по 
вирощуванню кукуруд
зи тракторної бригади 
№ 1.

Колгосп «Зоря», 
Онуфріївський район.

миру.
разом 
динку 
намір 
заходи.

М. КАСАПЕНКО, 
директор Недогар- 
ського будинку куль
тури.

Олександрійський район.

і

відправити у Фонд 
Комітет комсомолу 
із працівниками бу- 
культурн і далі має 
проводити подібні

(
ее-



1 травня 1986 року «Молодий комунар» — З стор< -------------
ВАХТА ПАМ’ЯТІ — ВАХТА МИРУ

сМи переконані, що Вахта пам’яті — Вахта миру 
спринтино дальшому піднесенню політичної І трудо
вої активності трудящих республіки, виховання їх в 
дусі безмежної відданості комуністичним ідеалам, 
принципам соціалістичного інтернаціоналізму», — 
Відкреслюється з Зверненні активістів руху прихиль
ників миру до трудящих республіки «Стартуємо на 
Вахту пам'яті». Натхненні пам'яттю про Велику Пе
ремогу, вони стали на вахту, присвячену Міжнарод
ному рокові миру, і закликали ветеранів та молодь 
Ознаменувати кожен день — з 9 квітня пр 9 травня — 
найвищими показниками з праці на кожному робо
чому місці. «Справа честі кожної бригади, дільниці, 
ферми — зарахувати до свого складу героїв минулої 
війни, добре попрацювати і за них, потурбуватися, 
щоб поруч не було жодного відстаючого», — гово
риться, зокрема, у Зверненні.

номорського флоту «Крас
ный черноморец» ЗО лип
ня 1943 року — через чо
тири з лишком місяці піс
ля здійснення безприклад
ного подвигу нашим зем-

І

«Серед різних бойових 
реліквій, що експонуються 
й Центральному військо
во-морському музеї, є кни
га Миколи Островського 
«Як гартувалася сталь», 
її розкриті сторінки зали
ті кров'ю, а краї обкла
динки обпалені. Трохи ви
ще на стенді — портрет 
моряка. Ясні, випроміню
ючі теплоту ОЧІ, ДИВЛЯТЬСЯ 
на нас. Потім погляд ми
моволі знову переходить 
на книгу, на сторінку, 
просякнуту кров’ю, де 

та не 
вогняної

кров ю, 
літери ПОЖОВКЛІ, 
втратили своєї 
ясності:

«Найдорожче і 
ни — це життя, і 
т£ся їй однії раз, і прожи
ти його треба так, щоб 
це було нестерпно боляче 
за безцільно прожиті ро
ки...».

Це — початок передо
вої статті «Слава герою- 
моояну Григорію Куро- 
п’ятникозу», що була опуб
лікована в щоденній чер- 
вонофпотській газеті Чор-

в ЛЮДИ- 
Воно дае-

йвигймммив

Десятки комсомольсько-молодіжних колективів Кі- 
ровоградщини, ставши на Вахту пам’яті — Вахту ми- 
ру. працюють тепер ударно — за себе І за героїв-зем- 
ляків. Наприклад, залізничники Знам’янки І металур
ги Пооузького нікелевого заводу зарахували в свої 
бригади спартаківців Красногірки, хлібороби кол
госпу імені Шевченка Ульяновського району — Героїв 
Радянського Союзу Д. О. Яремчука, Л. Д. Червонія, ро- <Іч>ии>>и І/іплплгіл-ін^. _ ____ _ ' ' 3300

г. о. 
і піс-

бітники Кіровоградського ремонтно-механічного 
ду імені Таратути — Героя Радянського Союзу 
Куроп’ятникоза, котрий працював тут до війни 
ля — аж до останніх днів свого життя.

Наша розповідь про комсомольця сорокових 
Григорія Куроп’ятникоза, який навічно занесений 
списки обласної комсомольської організації.

років
в

сина Батьківщини — бути 
до кінця днів своїх вір
ним бійцем, і тоді не буде 
сили, яка б зламала тебе...

На кораблях зачитували 
лист командуючого Чор
номорським флотом віце- 
адмірала Л. Владимир
ського і члена Військової 
ради флоту коитр-адміра. 
ла М. Кулакова:

«Військова рада Чорно-

а й и

ляком, про якого й досі 
збирають матеріали (спога
ди ветеранів-чорномор- 
ців, газетні публікації) 
піонери і комсомольці Кі
ровограда, зокрема, учні 
СШ №№ 32, 11, 13, 4, слі
допити краєзнавчого гурт-

ка обласного Палацу піо
нерів і школярів, виру
шивши з похід «Шляхами 
слави батьків».

Іще один документ при
везли червоні слідопити з 

Н-ської при
кордонної за
стави, де • по
бували разом 
з дружиною 
героя - земля
ка. То — наго
родний лист 
старшини 2-ї 
статті Григо
рія Куроп’ят- 
никова:

«25 березня 
1943 року на 
катер МО-065 
і транспорт 
«Ахіліон» на
летіло кіль
ка «юнкерсів». 
Куроп'ятішков 
зустрів їх за
городжуваль
ним вогнем із 
кулемета. Во
рожили ос- 

від бомб моряку

віісадитн глибинні бомби, 
що знаходилися непода
лік.

Поранений, стікаючи 
кров’ю, перегризає нейто- 
би зубами, викидає шашки 
за борт, чим запобігає за
гибелі катера.

«За безприкладний геро
їчний подвиг представляю 
т. Куроп’ ятннкова до зван
ня Героя Радянського Со
юзу.

Командир катера 
МО-065 старший 
лейтенант П. Си- 
венко».

не лише сторожовика 
комсомолець 

Куроп’ятников,

колками
відірвало ліву руку, пора
нило в груди і голову, але, 
стікаючи кров’ю, він про
довжував вести вогонь 
правою рукою. На кормі 
катера загорілися димові 
шашки. Пожежа могла

І
врятував 
Григорій 
Саме завдяки його героїз
му, кмітливості, мужності 
транспорт «Ахіліон» ді
йшов до Мисхако під су
проводом катера, доста
вивши героям «Вогненної 
землі» зброю, боєприпа
си, 
ротнім 
них.

Тоді, 
на всіх 
цівники, комсорги зачиту
вали рядки з флотських 
газет:

— Дій, як Куроп’ятни- 
кові Хай завжди тобою 
керує високе устремління

продовольство і зво- 
курсом — поране-

в грізному 1943-му, 
кораблях політпра-

морського флоту поздо
ровляє вас, товаришу Ку- 
роп’ятников, з високою 
урядовою нагородою. Ваш 
героїчний подвиг, здійсне
ний вами на славному 
гвардійському катері МО- 
065, надихає весь особо
вий склад Чорноморського 
флоту на самовіддану бо
ротьбу проти німецько- 
фашистських загарбників. 
Впевнені; що, повернув
шись у нашу бойову чор
номорську сім’ю, ви буде
те як завжди, зразком 
стійкості, мужності і геро
їзму в боротьбі за нашу 
перемогу над німецькими 
окупантами».

І він повернувся, щоб 
торкнутися поглядом про
битої осколком ворожого 
снаряда книги Миколи 
Островського, подарова
ної сестрою письменника 
морякам «Мисливця» (так 
ще називали їх сторожо
вий катер МО-065), повер
нувся, щоб разом зі своїм 
бойовим командиром зу
стріти свято Перемоги.

М. ВІНЦЕВИЙ.

На знімну: Г. КУРС- 
П’ЯТИИКОЗ (фото 1943 ро- Г

СспоргтП
ФУТБОЛ

Є путіввса 
до фіналу

Минулої неділі відбулись 
зональні змагання з фут
болу серед колективів фіз
культури обласного агро
промислового ’комплексу 
за програмою першої літ
ньої спартакіади '«Здо
ров’я» на приз Героя Ра» 
дянського Союзу В. І. 
Гринчака, яка започатко
вана з ініціативи облагро- 
прому, обкому профспіл
ки працівників агропро
мислового комплексу та 
обласної ради «Колоса».

У Новомиргороді, Улья- 
новці, Олександрівці та 
Долинській у футбольних 
турнірах взяли участь 13 
найсильніших колективів 
районних агропромислових 
об’єднань. Дводенна бо
ротьба принесла перемогу 
в усіх 4-х зонах господа
рям поля, які і здобули 
путівку на фінал, що від
будеться 3—4 травня.

На стадіоні Кіровоград
ського технікуму механіза- 
ції сільського господар
ства найсильніших визна

чали матчі з участю команд 
обласних організацій, під
приємств та навчальних 
закладів облагропрому. 
Перемогли футболісти Кі
ровоградського ремонтно- 
механічного заводу імені 
В. К. Таратути, другими 
були гравці облбази мате-, 
ріально-технічного поста« 
чання облагропромпоста- 
чання, третіми — госпо
дарі.

СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»
о

Колектив цеху N1 3 ні- 
\'^ ^овоградського з зводу
> «Гідроснла» обладнав
> німнату відпочинку. Во- 
? На одразу стала популпр- 
? мою. Збираються у ній 
$ робітники не лише під 
Ч час обідньої перерви, а й 
$ після зміни. Тут за само-
> варом поздоровляють іме- 
? нинників. майбутніх сої-
< ніа, молодих батьків,
4 проводять диспути.
> Заздрили сусідам тру-
5 дівннни цеху № 2. Та не- 
? дозго. Самі вирішили об- 
? ладнати подібну німнату
< і незабаром вітали о ній
< пешого іменинника.
$ У деякі дні кімната на- 
? дається о розпорядгчоння
> окремих бригад.
> На знімках: ном-
> сомольсьно - молодіжна 
? бригада В. П. ГАЛДИ в 
? кімнаті відпочинку.

Фото 3. ГРИВА.

ІСТОРІЯ
З ГЕОГРАФІЄЮ,
АБО ЩО 

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ХРИСТОФОРА? 
Отже, це був лише сон. 

Лише уві сні вчитель гео
графії Микола Васильович 
Тємєчкін виявився таким 
хоробрим, що зумів ска
зати нахабі Степану Кла- 
дєзному все, що про ньо
го думає. Не спокусили 
його ні польський гарні
тур, ні можливість «вигід
ного» шлюбу дочки... Така 
принциповість... Що не ка
жіть, самому приємно. Ви
става народного театру 
«Резонанс» Кіровоград
ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна «Поставте 
хлопчику трійку» за п’єсою 
О. Іващенка здійснена 
В, Дейнекіним у формі 
комедії-гротеску. Виконав
ці ролей дещо перебіль
шували, навіть окарикату
рювали своїх персонажів, 
і недаремно виникли сум
ніви, чи не підривають 
майбутні вчителі автори
тет... учителя? Нарікання 
минулого дня! Якщо авто
ритет є, його не підірвеш 
тим, що директора школи 
і його оточення (І. Федо
това, І. Нікуленко, Н. Га
нич) показали, м’яко ка
жучи, в не кращому вигля
ді. Так треба було в ім’я 
того ж таки авторитету 
вчителя, який останнім ча
сом завдяки старанням по
дібних тріо справді падає. 
Втім, давайте вирішимо, чи 
так уже винна Інна Євдо- 
кимівна Воробйова, ди
ректор школи? Не для 
власного ж задоволення 
потрібен їй спортмайдан

чик, де «дуби», подібні 
Христофору (О. Крамарен
ко), призи будуть завойо
вувати. Але для Інни Євдо- 
кимівни цей спортмайдан
чик — мрія життя, Як для 
Ксенії Борисівни (О. На- 
м’ятова), дружини прин
ципового (уві снії) геогра
фа, польський гарнітур. 
Подумати тільки, але все 
залежить від якогось там 
балбеса Христофора, що 
не може вивчити геогра
фію, але батечко в ньо
го — «шишка».

Все, що відбувається на 
сцені, по-справжньому 
смішно і... сердито. І те, 
як довго прокидається го
ловний герой Тємєчкін, за
бувши про переекзаменов- 
ку, хоч тільки що вона 
йому снилась (цю роль 
грає В. Дейнекін), і те, як 
розмовляє по телефону Із 
значною особою Кладєз- 
ним (М. Барабуля) Інна 
Євдокимівна, і заключна 
сцена, коли Тємєчкін пус
кає в хід найпереконливіші 
докази — кулаки (сказав 
же поет, що «добро по
винно бути з кулаками»).

...Від якоїсь там трійки 
залежить благополуччя ба
гатьох людей. Хоч п’єса 
О. Іващенка написана кіль
ка років тому, але сьо
годні вона звучить злобо
денно. Майбутні вчителі 
підійшли до її прочитання 
з поєною відповідальністю 
і запалом юності. «Коли б 
ці талановиті хлопчики і 
дівчатка виявилися таки
ми ж сміливими і на своїх 
робочих місцях, — сказа
ла знайома вчителька, — 
школі так потрібні сміливі 
люди!». Цілком поділяю її 
думку, як і приємні вра
ження від вистави «По
ставте хлопчику трійку», 
що, хочеться вірити, стане 
помітним явищем у теат
ральній весні Кіровоград- 
щини, котра щойно поча
лася.

В. ФЕДОРОВА.

«КРИВБАС» (Кривий Ріг}, 
Чотириразовий чемпіон 
республіки останні сезони 
проводить неблискуче, в 
в 1985 році посів лише 
16-е місце. Та в нинішньо« 
му році «Кривбас» буде 
намагатися виправити ста- 
новище. Серед новачкіа 
команди слід виділити до» 
свідченого В. Насташеа-* 
ського, який у свій час о 
складі молодіжної збірко? 
країни став чемпіоном 
Європи. З «Зіркою» гірни- 
ки зустрічалися 36 разізя 
13 матчів виграв «Крив-« 
бас», 12 — наші земляки^ 
ще 11 закінчили внічию. А 
ось різниця м’ячів на ко* 
ристь кіровоградців 
40-34.

«НАФТОВИК» (Охтирка), 
Деб’ют'ант всесоюзного 
чемпіонату поставив зав* 
дання залишитися в дру
гій лізі. А чи захоче йому 
поступитися своїм місцем 
хоч якась з команд зони 
й відповість сезон 1986 
року.

«ШАХТАР» (Горлівка). 8 
1985 році йому не пощас« 
тило, у розпал боротьби 
у Запоріжжя було запро
шено диспетчера команди 
Г. Повара, а без нього гра 
не пішла, й на фініші 
«Шахтар» був лише два» 
надцятим. Ало Із вчораш
ніх невдач зроблено вис
новки: команда поставила 
високе завдання — посіс
ти п’яте місце в республі
ці. Проти «Шахтаря» Кіро
вограда грають вдало: 
14 перемог, 8 нічиїх та 
8 поразок, м’ячі 35—27 
на користь «Зірки».

«НОВАТОР» (Жданов). 
Вже давно не радує своїй 
прихильників «Новатор», та 
цю команду ніхто не від
носить до потенціальних 
постачальників очок. Із32 
матчів «Зірка» виграла Ь 
«Новатора» 15 зустрічей 
при 7 нічиїх та 10 порез* 
как й різниці м’ячі»'36—25/
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КОР.: Вам подобає

ться бути знаменитим?
ЛЇЛГОМЛЄВ (рішуче, 

майже різно): Ні! (З пі
дозрою). А чому ви про 
це запитуєте?

Ну, звичайно, він по
думав, чи не з тих я на
бридлих шанувальниць... 
Настороженість співа
ка зрозуміти неважко, 
пригадуючії його печува- 
пу популярність у мо
лоді 00—70-х років. Втім, 
слово «популярність», з 
яким асоціюється щось 
тимчасове, непевне, для 
Магомаева не годиться. 
Доля у співака інша. З 
появою па естраді «то
ненького хлопчика у 
скромному костюмі», 
який дзвінким від хви
лювання голосом співав 
«Бухснвальдський набат» 
з такою емоційністю і 
трагізмом, що навіть 
обізнані в усіх тонкощах 
співу знавці застигли 
від несподіванки, — від
разу заговорили про ін
дивідуальність. Хвилю
вав пісенний образ «ли
царя наших мрій», що 
втілював на естраді Мус- 
лім Магомаев.

У той час він був 
юним, все у його житті 
тільки починалося. «Ад
же тоді, Мусліме?» — за
питую співака. Він ко
ротко відповідає: «Знач
но раніше».

Так, слава (не попу
лярність, підкреслюю!) 
прийшла до нього знач
но раніше. В дев’ятнад
цять років Магомаєв, 
звичайний азербайджан
ський юнак, тільки-но 
вийшов на естраду. Пер
ші кроки, перші зачару
вання, перші сподівання. 
І перемоги. Найголовні
ша — на Всесвітньому 
фестивалі молоді і сту

дентів у Хіільсінкі, де ВІН 
співав уже згадану піс
ню В. Мураделі «Бухев- 
нальдський па бат» і пісню 
Е. Колмяновського на 
вірші Є. Євтушенка «Хо
тят ли русские войны». 
До речі, остання пісня 
створювалась в розра
хунку па незабутнього 
Марка Бернеса, з його 
особливою задушевніс
тю співу. Магомаєв сво
їм гнучким ліричним ба
ритоном (дехто вважав

його голос «відверто 
оперним» і не зовсім по
милився: скоро, закінчив
ши Бакинську консерва
торію, він поїхав стажу
ватися в Італію, в зна
менитий театр Ла Скала) 
зумів передати і лірику 
і патетику прекрасної ме
лодії. Була ще одна при
чина, чому антивоєнні 
лісні звучали у виконан
ні Магомаева так зво
рушливо — він присвя
чував їх пам’яті батька, 
якого ніколи не бачив і 
лише через багато років 
розшукав у Польщі його 
могилу.

Сьогодні нерідко мож
на почути, шо на естраді 
головне не голос. Ді
йшло до того, що голос 
співака взагалі до ува
ги не береться. Але не 
уявити естради минулих 

десятиліть без сильного, 
красивого, мужнього го
лосу Мусліма Магомае
ва. Не буде перебіль
шенням сказати, то са
ме Магомаєв приніс ра
дянській естраді міжна
родне визнання, висту
паючи з концертами в 
різних куточках планети. 
Отже, з. нього все поча
лося. «Давайте домови
мось, — попередив мене 
співак, — ви не ставити
ме ге мені подібних пн- 

тань. Незручно все-таки 
говорити про себе».

А я зовсім не запиту
вала, я стверджувала. 
Псрбкоиана, Магомаєв 
як ніхто із співаків ного 
покоління, зумів переда
ти епоху в пісні. Неда
ремно композитори, яких 
сьогодні ми називаємо 
класиками радянської 
пісні, знайшли в його 
особі кращого виразника 
своїх творчих ідеалів. 
Згадаймо лише: А. Ост- 
ровськнй, Л. Бабаджа
нян — цс ті, кого вже 
немає поміж нас. А Олек
сандра Миколаївна Пах
мутова? І сьогодні Мус- 
лім вважає її своїм най
дорожчим автором. Піс
ні, які дарують йому 
О. Пахмутова і поет 
М. Добронравов, надов
го залишаються в його 

репертуарі. Підтверджен
ня цьому — концертна 
програма «Мої улюбле
ні мелодії», показана не
давно по Центральному 
телебаченню, де пролу
нала і знаменита Мело
дія» О. Пахмутової та 
М. Добронравова.

Слухаючи телевізійну 
трансляцію концерту, 
пригадуючи зимові зу
стрічі з Магомаєвим у 
концертних залах Моск
ви, я б визначила його 
позицію так: сміливість. 
Десять років не з’являв
ся Муслін Магомаєв па 
естраді з сольними кон
цертами. Цс зовсім не 
означає творчого застою, 
звичайно. Багато було 
зроблено за цей час, зо
крема. важливим для се
бе вьажає Муслім Ма: 
гометович композитор
ську діяльність, хоч і не 
поспішає зараховувати 
себе до великого компо
зиторського цеху. Прос
то людина, митець, вва
жає він, повинна відда
вати все, що може, для 
загального добра. За ці 
десять років Магомаєв 
значно виріс як компози
тор..Численні інструмен
тальні мелодії з елемен
тами інтерпретованих 
східних легенд, музика 
до вистав і кінофільмів, 
нарешті, прекрасні пісні, 
які включають до свого 
репертуару інші естрад
ні співаки. Однак Маго
маєв насамперед спі
вак. Оперний, камерний, 
естрадний — але співак. 
Цікаво, що на початку 
своєї «кар’єри», голов
ною він вважав оперну 
сцену, сьогодні ж віддає 
перевагу концертній ді
яльності, хоч інтерес до 
музичної класики у спі
вака підвищився. Знаю

чи це, легше зрозуміти 
його підхід до вибору 
репертуару. Восени ми
нулого року Магомаєв 
знову вийшов на естра
ду і після такої довгої 
перерви, знаючи, яким 
іспитом стане його нова 
зустріч з аудиторією, вів 
щедро включив до свого 
репертуару пісні мину
лих років, віддавши пе
ревагу спокійним, «з ме
талом і сльозою», еле
гійним мелодіям, ніби 
кидаючи виклик куми
рам нинішніх часів, що 
з допомогою електроніки 
сподіваються сховати 
відсутність пісеннного 
смислу і власного смаку. 
Втім, хтось, можливо, й 
захоче звинуватити Ма
гомаева: боявся ризику
вати, обираючи нове. І 
цс вже неправда. Ризик 
був якраз у тому, що 
він «не обирав нове». 
Не кожен би на таке від
важився. Та й не кожно
му пробачили б слухачі. 
А Магомаева ніби від
крили знову! Не переко
нуватиму вас — ви бу
ли свідками телевізійно
го концерту «Мої улюб
лені мелодії». Якось у 
присутності Магомаева, 
навіть не звертаючись до 
нього, я подумала вго
лос: в чому ж секрет 
ного співу?

— ІЦо? Ніяких секре
тів, — заперечив він. — 
Просто співаю.

Чи так? Залишившись 
самим собою, артист став 
зовсім іншим. Справа не 
тільки в тому, що перед 
нами вже не «тоненький 
хлопчик на естраді пів
денного міста», а серйоз
на, стримана, елегантна 
людина, трохи стомлена 
і мудра прожитим і пе
режитим. Зміни, які від

булися з Магомаєвим, 
більш внутрішнього зміс
ту. Сьогодні він вже не 
такий відкритий, бурхли
вий, його стиль на естра
ді став більш «класич
ним». Та перед нами все 
той же романтичний об
раз героя нашої юності; 
«Сегодня я в любви вам 
объяснюсь высоким сло
гом русского романса».

Спостерігаючи за Ма
гомаєвим, нс можна та
кож не відчути, ян йому 
подобається співати. 
гомаєв співає з настЯ^ 
дою, з радістю. Він без
межно. щасливий від му
зики, оркестру, свого 
співу, нашої- вдячності. 
I його радість — камер
тон для публіки. Діли
тися радістю можуть 
тільки щедрі і красиві 
люди. «Які риси повинні 
.характеризувати знаме
нитого артиста»? — за
питала я у співака. По
чувши слово «знамени
тий» (він дуже не лю
бить розмов на такі те
ми, і це щиро!), Маго
маєв збирався розсерди
тися, але передумав і 
відповів: «Скромність, -у 
а трохи згодом додав; 
— доброта».

Цими словами я хочу 
закінчити розповідь про 
народного артиста СРСР 
Мусліма Магомаева, 
скромного і добро^ 
Мусліма, якого любл 
люди. 1 він їх теж. Мені 
залишається лише додф. 
ти, що концертні прогр^ 
ми 1983—1985 рр. співа
ка висунуті на здобуття 
Державної премії СРСР„

В. ЛЕВОЧНО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Моснее---КІрСБОГре д.

Пеонкурс

І
 За результатами сьомо

го туру ерудити за кіль
кістю очок розташувалися 
н такому порядку: В. Не- 
чнпоренко (Знам’янка) — 
270, В. Маїїойлспко (Кіро
воград) — 269, 10. Іванов 

' (Кіровоград)—269. 1. Чор- 
Ц ноіван (Кіровоград)—265,

П. Онищенко (Кірово- 
I град) — 264, Е. Володп- 
I мирська (Кіровоград) — 
. 260, О. Середа (Кірово- 
: град) — 2-Ю, ІО. Чуб (Пет- 

рівськнй район) — 228, 
О. Овдієпко (Кіровоград) 

В — 206, Н. Філонснко (Світ- 
Іловодськ) — 201, В. Іль- 

ченко (Вільшанський ра
йон) — 152.

За допущену в мїінуло- 
Іму кросворді неточність 

(неспівпадання букв у міс
ці, де пересікаються слова 
22-го питання по горизон
талі та 19-го по вертикалі) 

1 1^
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«ЕРУДИТ» 
його автор О. Середа 
штрафується на 2 очка.

Строк надсилання відпо
відей на кросворд В. Іль- 
чеііка — до 22 травня.

КРОСВОРД

ме- 
ЮЕЄ- 
Пла-

: ниток у
справі. 11.

13. Річка у Фран-
14. Літературний 

учасник
руху на 

Великої

По горизонталі: 3. Най
вище досягнення, здобуте 
в якійсь галузі. 5; Озеро б 
межах Бурятської АРСР і 
Іркутської області РРФСР. 
7. Держава е Азії. 9. Тво
рець Всесвіту у давньо
скандінавській міфології. 
10. Плетиво з тонких 
талевих 
лірній 
нета. 1 
ції. 
жанр. 15. Юний 
партизанського 
Україні під час 
Вітчизняної війни. 16. Ав
тор поеми «Суд у лісі».
18. Місто в Криму. 21. Дер- 

1
ДЄр-

жеБа на Близькому Сході.
22. Ріка е Казахській РСР.
23. Наука про будову Все
світу. 26. Острів у групі 
Малих Антільських остро
вів. 27. Принцип помсти у 
ранньофеодальних 
жавах.

По вертикалі: 1. Горюча 
корисна копалина. 2. Пло
дове дерево. 3. Селище 
міського типу у Львівській 
області. 4. Форма ліків. 
5. Цукровий пісок низької 
якості. 6. Внутрішня во
дойма коралових островів. 
7. Південна полярна об
ласть земної кулі. 8. Під
ставка, опора для оброб
ки металів. 11. Оповідання 
А. П. ЧехоЕа. 12. Заклад, 
ЩО ЕИГОТОЕЛЯЄ І ЕИПуСКВЄ 

ліки. 15. Духовий музич
ний інструмент. 17. Риба 
родини сарганових. 19. Най- 
повільніший темп у музи
ці. 20. Російський худож
ник-пейзажист. 24. Грама
тична категорія. 25. Одно- 
корінні зуби людини і хре
бетних тварин.

Склав В. ІЛЬЧЕНКО.
Вільшанський район.

ВІДПОВІДІ
на кросиорд О. Середи, 

вміщений у «МК» 
за 5 квітня.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 6. Сур
докамера. 9. Коледж. 10. Лі- 
лена. 12. Альба. 14. Поло
нез. 15. Скрипка. 18. Ам
ман. 20/ Сорорат. 21. Ляпас. 
22. Опіоманія. 23. Катама
ран. 25. Полба. 27. Мереж
ка. 28. «Аміга». 32. Філо
соф. 33. Фантаст. 34. Со
дом. 36. Якутка. 37. «Ара
рат». 38. Севастьянов.

ПО ВЕРТИКАЛІ. 1. Куле
мет. 2. Одежа. 3. Скульптор. 
4. Смола. 5. Прилуки. 7. Бо
гота. 8. Скриня. 11. Кормо- 
прооід. із. Аквалангіст. 
16. Полімед. 17. Карафка.
19. Назва. 21. Лампа. 24. Бе
недетто. 26. Бровка. 
29. Матрац. ЗО. Бострем. 
31. Балатон. 34. Салат. 
35. Маляр.

У Березівку Устинівського району на відкриття другого Всесоюзного фестив^ 
лю народної творчості, присвяченого УО-річ^ю Велиного Жовтня, прибули само
діяльні артисти з інших нультосвітніх закладів району.

На знімках: нд першому і другому фото зліва — піонери зустрічають 
гостей; глядачі біля імпровізованої сцени; угорі праворуч — виступає хбр; е цєНтді 
Праворуч — виступає вональна група з інгульськсго; нижче фото — танцюнї^^р 
аматори з Донучасвого.

Фото М. САВЕННА.

ІНТИМИ

ф Чоловік і жінка зна
йшли спільну мову, коли 
позамовкали.

ф Коли він зібраєся зай
нятися вихованням дочки, 
вже треба було готувати
ся виховувати внука.

О. ПЕРЛЮК.
СЮЖЕТИКИ

СЛУЖБОВІ СТОСУНКИ 
ЕПОХИ НТР

— В тебе ежє заклали 
програму на сьогодні? — 

запитав Робот Начальника 
відділу.

— Ні, поки що я мислю 
самостійно...

— МолодецьІ
МУЖЧИНИ ЕПОХИ НТР

Ішов, ішов і раптом зу
пинився: побачив граблі 
на стежці. Прибрав? По
вернувся назад.
ФАУНА ЕПОХИ НТР

— Щебечи, Ластівонько, 
щебечи, — єхидно шипів 
Кіт, підкрадаючись до ве
селої пташки.

Я
— Не з’їси, — не менш 

єхидно відрубала Ластів- 

не, — я заводна іграшка,

Р. ПОПОВИЧ.

Наступний номер -Mcnch 
дого комунара» вийде 
4 травня ц. р.
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