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— Одним із
великих
прав, заипсанпх у Консти
туції СРСР,
є право на
працю, — сказала у своє
му виступі депутат, еконо
міст колгоспу імені Мічу.ріиа, і .Новгородківського
району Т. Клнменко, —
щоранку в різний час по
спішають на роботу ви
борні мого округу. Кож
ного з них чекає
безліч
важливих і цікавих справ,
вирішення яких буде ма
ленькою краплиною в не
стримному погоні велич
них звершень нашого на
роду.
Вона розповіла про ус
піхи трудівників колгоспу
у ювілейному соціалістич
ному змаганні, порушила
важливу проблему закріп
лення молоді
па селі, і
сказала про те,
як вона
вирішується в
їхньому
] Господарстві,
Звичайно, чимало
------ -уу
турбот у депутата,' адже він
предста в.ч яє
г ром а дськ і
інтереси в місцевих орга
нах
народної
влади. І
спільно з виборцями окру-

ту вирішує всі
питання,
які іх хвилюють. А питан
ня різні. Скажімо, Т. Кли
менко разом із виборцями
взяла ниві під контроль
будівництво
житла для
трудівників колгоспу в се
лі
І Іетрокорбівці. Дбає
вона й про
благоустрій
вулиць тощо.
Повагою і великим до
вір'ям користується серед
виборців доярка колгоспу
імені Леніна Долипського
району, депутат В. Почлад. Вона власним прикла
дом запалює своїх товари
шів по праці. З початку
року Валя вже надоїла віл
кожної корови закріпленої
групи понад 2-400 кілогра
мів молока. А її соціаліс
тичне зобов’язання юві
лейного року -• надоїти
його 3500 кілограмів від
корови
Комсомольськомолодіжний колектив фер
ми. в якому працює моло
дий депутат,
носить ім’я
XIX з’їзду ВЛКСМ. Ниві
молоді
тваринниці зобо
в’язалися до 60-річчя ут
ворення СРСР
викопані
річне завдання по надоях
молока.
На
зустрічі
В. Поклад
розповіла і
г;ро свою депутатську ді.
яльпість.
— Усі
питання, які
ставлять виборці, вирішу
ємо спільно, — говорить
Валентина. — Ось тільки
недавно за їх пропозицією
упорядкували
територію
ферми.
Про
відповідальність
депутата говорив у своему
виступі на
зустрічі член
виконкому обласної Ради
пародішх депутатів, слю
сар Кіровоградського за
воду дозуючих автоматів
Г. Грпгор’єв.
На зустрічі
виступили
перший секрета:) обкому
комсомолу І. О. Шевченко
та завідуючий оргіпструкторськпм відділом облви
конкому О. І. Сороковий.
Молодим депутатам бу
ло вручено квіти та па
м’ятні сувеніри

«Є хліб — буде й пісня..» — ці слова з книги Л. І.
Брежнєва «Цілина» можуть служити епіграфом. до
одного з найулюбленіших у народі свят — ДіІЯ пра
цівників сільського господарства. Боновою програ
мою дальшого
розвитку сільського господарства
країни стали рішення травневого (1982 р.) Пленуму
ЦК КПРС. В усіх ланках виробництва трудиться
молодь Піші хліборобська сім’я Кіровоградіцищі на
раховує близько 32 тисяч юнаків та дівчат.
Ось чи не найнапруженіший період у хліборобсь
ких буднях: триває збирання цукрових буряків, ку
курудзи на зерно, заготовляється силос, піднімається
зяб. І треба встигнути до настання холодів повністю
закінчити весь комплекс польових робіт.
По-удариому працюють юнаки та дівчата па ланах
і фермах. Ставши па передсвяткову
вахту, комсо
мольсько-молодіжні колективи, яких зараз в сільсько
господарському виробництві 406. вчаться дбайливо
іосподаріоватп, широко використовують досягнення
науки й передового досвіду, вчаться ощадливості.
Про вагомий комсомольський внесок в успішне злвершсіпя сільськогосподарської кампанії свідчить та
ка цифра: нинішнього року молоді хлібороби засила
ли в засіки Батьківщини понад 330 тисяч тонн зер
на. Більше 3,5 тисяч комбайнових, жатковвх, автомо
більних, тракторних комсомольсько-молодіжних екі
пажів брали участь у цьогорічних жнивах. Перехід
ний приз обкому комсомолу імені двічі Героя Радян
ського Союзу льотчпка-космонавта СРСР Л. 1. Поло
ва виборола Долииська районна комсомольська ор
ганізація. У районі було сформовано 5 комсомольсь
ко-молодіжних збирально-транспортних загонів, 42
комбайнових, 82 автомобільних екіпажів. Перемож
цем трудової вахти на честь 100-річчя з дня народ
ження видатного діяча міжнародного комуністичного
і робітничого руху Г. М. Димитрова став гімсгіїзп
екіпаж братів Вакулсі.ків з колгоспу «Дружба»
Олександрівського району. Вони з
бункера свого
«Колоса» видали 12,5 тисяч центнерів зерна.
Четверта частіша площ кукурудзи, яка вирощуєть
ся на зерно за індустріальною технологією, знаходи
ться під комсомольським контролем? /\ молоді буря,
і.оводи, об’єднані в 127 комсомольсько-молодіжних
ланок, поставили собі за мсту домогтися якнайбіль
шого виходу цукру з кожного центнера сировини,
дбають, аби другі жнива закінчити
швидко і без
втрат.
Відмінно трудяться на полях області молоді меха
нізатори
комсомольсько-молодіжних
тракторних
бригад № 1 з колгоспу імені Ватутіиа Кіровоградсь
кого (керівник М. М. Смнчсико. групкомсорг Леонід
Ксстнк). № 2 колгоспу «Прапор комунізму» Олек-

сандрійського районів (керівник М В. Лапко, груп
комсорг — делегат XXIV з’їзду комсомолу Украї ні
Микола Музафаров).
Не відстають від механізаторів і молоді тваринни
ки. Комсомольсько-молодіжному колективу молочно
товарної ферми Несватківського
відділка другого
імені Петровського цукрокомбіиату Олександрійсь
кого району (керівник І£. М. Черкас,
групкомсорг
Люба Симоненко) за ударну прашо присвоєно по
чесне звання «Комсомольсько-молодіжний колектив
імені XXIV з’їзду ЛКСМ України» А комсомольсь
ко-молодіжний колектив МІ Ф № 3 колгоспу імені
Леніна Долипського району (керівник Іван Маркуш,
групкомсорг — депутат обласної Ради народних де
путатів Валентина Поклад) відшші
носитиме ім'я
XIX з'їзду ВЛКСМ. Під девізом «Підготовці й ус
пішному проведенью зимівлі громадської худоби —
комсомольський контроль!» працює сьогодні цей ко
лектив (до речі, переможець
обласного змагання
серед молодіжних колективів у період зимівлі худоби
минулого сезону). Під таким гаслом трудиться зараз
більшість молодіжних колективів у тваринництві.
Організація успішної зимівлі худоби — сьогодні
одна з найважливіших справ у робочому календарі
комітетів комсомолу. Дрібніть туї не ІІОВШіНО буг-і.
Треба взяти під дійовий контроль раціональне вико
ристання й збереження кормів дотримання тваринни
ками раціону годівлі худоби, забезпечі ги безперебій
ну роботу кормокухонь та кормоцехів.
У переддень свята ми з гордістю називаємо імена
Олекси Безсоновз — старшого і нженера-дїа гностика
Бобршіецької райсільгосптехпікн. Леоніда Мемзепка
— іііженерз-будівельшіка колгоспу імені Фрунзе Ноііоукраїнського району. Катерини Марченко — бухгалтера колгоспу «Аврора» Вільшапського. Миколи
Мовчана —ветлікаря колгоспу імені Димитрова Бобринецького, Петра Мазура — головного зоотехніка
колгоспу імені Каліпіпа Ульяновського, Мнко.'їн IVре.пеляка — головного інженера колгоспу імені Кзлініна Опуфріївського, Олександра Шпшацького —
агронома колгоспу «Росія» Олександрійського. Люд
мили Шрамко — економіста колгоспу імені Пегрсвського Компаїїіїзського районів, які визнані перемож
цями минулорічного республіканського соціалістич
ного змагання молодих спеціалістів середньої ланки
сільськогосподарського виробництва
Молоді хлібороби с;і‘виепі енергії зробити ваго
мий внесок у реалізацію Продовольчої програми уже
шшішнього року, шо буде гідним дар',”,,ом 60-річчю
утворення СРСР

ПРИКЛАД
ПАРТГРУПОРГА

Коли
товариш
У біді

НАШ СУЧАСНИК

І

В КАРПЕНКО,
завідуючий г.ідд.лом робітничої і сільської мо
лоді обкому ЛКСМ України
V.кланов, щорону на жнивах лідирував у змаганьі,
що й казати, замінити його
нелегко...
— Яз охотою. Володимире Івановичу, — але ж
я слюсар, розумієте?..
— Хіба о цьому справа?
Я вже домовився з секретарем парткому, він мою
пропозицію підтримує.
Володимир
Мащенко
подзв Кушнірсеу руку. У
міцному потиску товариша
була
згода, а за кілька
хвилин обоє еже мчали на
мотоциклі курною стеловою дорогою до ЖНИВНОГО
поля, де на
них чекала
«Нива», залишена
В. Д.
Степзновим е його двзд
цять четверті жнива...

І
І

І
Ц

®
І
Володимир був схвильо
І
ваний Віктор Кушніров по
мітив це відразу, як тіль
І
ки той переступив
поріг
*
майстерні.
— Маю до тебе діло,—
І
Володимир Мащенко піді
І
йшов до столу, на якому
И
лежали деталі еід автома
■
шин — їх лагодив Віктор.
■
Кушніров витер руки і че
■
кав що скаже завідуючий
майстернею.
— Попрацювати на ком
байні не хочеш? — запи
тай Володимир Мащенко.
— Розумієш. Степанов за
хворів. тільки-но відправи
ли до лікарні ...
— Шкода... Ще й у сар ?д
А
мі жнива. — мовив Віктор <$^000
У
голосі
відчувалася
Володимир Маш.енко —
справжня
стурбованість.
тракторної
Знатний комбайнер, кава партгрупорг
лер орденів Леніна і Тру бригади І те, що він вия
дового Червоного Прапо вив бажання у гарячу пора Володимир Дмитрович (Закінчення на 2-й стор.).

Звання
І
комуніста

9 жовтня 1982 року
---------- 1 стор.

«Молодий комунар»

ННЧЕННІ ШЕПНІМ

ПРИКЛАД і
ПАРТ
ГРУПОРГА

звітно-виборну кампапершого цеху зміни Б
цію к°мс0МО^С„ї?!ш'-ейної фабрики. Очолює осереОлександрійсько« швеин
Ф Н
т Ніна
да
комуніст Ніна Кривда,
дзв групкомсорг МО'КАОК І933 Дку Про
ударною працею зустріла

6КЛу°Жоро

групи зона й звітувала перед сп.п-

чанами.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
ру замінити товариша —
явище закономірне: так і
повинен чинити комуніст.
Володимир і Віктор турбу
вались — а що буде завт
ра, адже одна справа доб
ре знати машини, уміти їх
ремонтувати, і зовсім ін
ша — працювати на ком
байні, біля якого
раніше
тільки ходиз. Та партгру
порг міркував: «Он і Толя
Воймаренко — тракторист,
а сів на комбайна і пра
цює на ньому
добре.
Спробуємо й ми з Вікто
ром...»
І вони повели комбайна.
Далеко в голубому мареві
над горизонтом
то з'яв
лявся, то потопав у золо
тому
колоссі
комбайн
Анатолія
Воймаренка і
Володимир Машенко під
раховував: скільки супер
ник підібрав валків пше
ниці, за
який час вони
вдвох з Віктором зможуть
надолужити
упущене за
добу Степановим, щоб не
тільки зрівнятися з Анато
лієм, а й випередити йо
го.
А навкруг дзвеніло стиг
лим золотом поле, перед
комбайнером
стелились
тугі покоси
повнозерної
пшениці. Обіч
комбайна
рухалась
автомашина, в
кузов якої сипалось і си
палось зерно...

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Завжди з гордістю говорить про свою
майбутню
професію відмінниця навчання учениця
четвертого
курсу Кіровоградського будівельного технікуму Ок
сана К ИЩЕНКО.
Фото В. РЕШЕТНЯК08А.

в обідню
перерву всі
двадцять комсомолок зі
бралися на звітно-виборні
збори. На обліку у вироб
ничників кожна
хвилина.
Тому збори мали діловий
і поинциповий характер.
у своїй
допозіді Ніна
Кривда
відзначила,
що
комсомольська група ро
бить значний внесок у заколективу
гальний успіх
цеху. Молоді швачки під
гримують рух за економію
і бережливість,
підвищу
ють* свій Професійний рі
вень поліпшують
якість
виробів Зокрема, відмін
но трудяться Надія і ороасцька, Тамара Кравцова,
Любое Савельєза, переви
щодня змінну
конуючи
норму на 1 5—20 процёнтіз.
І все ж,

повідачка, ще не всі ком
сомолки живуть справалли
колективу. Сатирична лис
лах
і
електроенергії.
тівка «Тривожний сигнал-»
Швачки цеху
№ 1 зміни
або мовчала, або випуска
Б мають таку змогу; з п0.
лася неоперативно.
чатку року вони заоща
Є в групі комсомольці,
дили 3900
кіловат-годин
які несумлінно ставилися
електроенергії,
ЗО тисяч
до навчання в системі по
метрів ниток, 43 кілогра
літичної освіти. А саме на
ми машинного масла, 120
цих заняттях формується
голок, 150 метрів пасків.
марксистсько- ленінський
Втілення цієї ініціативи з
світогляд, що допомагає житгя буде гідним дарун
орієнтуватися
об'єктивно
ком 60-річчю
утворення
політичних,
в
складних
Союзу Радянських Соціа
економічних і соціальних лістичних Республік.
питаннях.
Всі одностайно підтри
Не став комсомольський
мали ініціативи і. Сороку’і
осередок ядром колекти
і Н. Гсрозецької.
ву, тією цілющою крини
Комсомольці знову об
цею, з якої б черпало юне рали* своїм ватажком Ніну
попознення добрий прик
Кривду.
лад.
К. ПОВЕЛЬКО.
г.ропозиАктуальну
м. Олександрія.
секретар
цію висловила

школи надають вагому до
помогу працівникам сільсь

РОСТУТЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМИ
Велику роботу ГіО ПІДГО
ТОВЦІ до 60-річчя утворення
СРСР проводить комсомоль
ська організація Доли.-іської середньої школи № 1.
Більшість заходів, присвя
чених
славному ювілею,
спрямовані на виховання у
спілчан почуття поваги до
братніх народів,
гордості
за нашу багатонаціональну
Батьківщину.

Про досягнення
Країни
Рад, що стали можливими
завдяки здійсненню ленін

ської національної політики
КПРС, розповідає виготов
лений комсомольцями шко

комсомольської організм !
ції цеху Тетяна Сорок,н. ,
Вона запропонувала кр^- '
ЩИМ КОМСОМОЛЬЦЯМ
33-, і
ти шефство над відстаючи- •
ми швачками зміни.
З важливою ініціативою
виступила
і Надія Горовецька. Вона запропон/заЛа КОЖНОМУ
КОМСОмОЛоцезі переглянути свої со
ціалістичні зобов’язання і
працювати до кінця року
на зекономлених матеріа

кого господарства

у заго

ких соціалістичних респуб
лік. У їх ході відбуваються

тівлі овочів. Недавно закін

вікторини знавців історії та
культури братніх
народів,
конкурси на краще виконан

колгоспі «Дружба», а сьо
годні працюють у фрукто

ли стенд «Союз непоруш
ний республік братерських».

ня їх пісень, а також кон
курси малюнків, присвяче
них тій чи іншій республіці.

У програмі підготовки до
ювілею СРСР — прозедення
тематичних тижнів радянсь

Прагнучи зробити гарний
трудозий дарунок 60-річчю
Батьківщини,
комсомольці

чили збирання помідорів у

вому саду
линський».

радгоспу

;До-

Г. БОЙКО,
завідуюча відділом уч
нівської молоді Долинського
райкому
ЛКСМУ.

^О^СОМШЮМ^ВИХОВАнХ

Володарі
призу
Володимир Мащенко і
його
помічник
Віктор
Кушніров стали
волода
рями місцевого
призу.
Вони найбільше в колгоспі
імені
Чкалова
зібрали
зернових
— з
площі
306,6 гектара намолотили
6130 центнерів хліба.
Нинішні жнива
трудів
ники колгоспу імені Чка
лова закінчили
у стислі
строки і вийшли у першу
трійку господарств- пере
довиків району. Є заслуга
в цьому і партгрупи, яку
другий рік очолює моло
дий комуніст Володимир
Мащенко. Одинадцять ко
муністів сумлінно викону
ють партійні
доручення.
Високі показники в робо
ті членів партгрупи кава
лера орденів
Трудового
Червоного
Прапора
і
«Знак Пошани» Володими
ра Івановича
Височина,
Григорія
Миколайовича
Кушніроза, Миколи Олек
сандровича Прокопчука та
інших говорять самі за се
бе.
Сьогодні на полях кол
госпу повним ходом іде
збирання цукрових буря
ків, кукурудзи на силос і
соняшнику.
Майстерня
працює у дві зміни, щоб
забезпечити
безперебій
ний хід осінньо-польових
робіт, негайно усувати поламки техніки, звести до
мінімуму
її простої. У
майстерні 14
чоловік. З
першого
пред’явлення
здають виготовлену про
дукцію токар Володимир
Ол ійник,
електрозварник
Олександр
Венгуренко,
електрослюсар
Микола
Прокопчу«. Вони поважа
ють завідуючого майстер
нею за його діловитість,
доброзичливість, принци
повість у вирішенні вироб
ничих питань.

В. ШУЛЬГА,
наш громадський ко
респондент.
Колгосп імені Чкалова
Новомиргородського
району.

Термін
«міжшкільний серпня 1980 року постано бизається в першу чергу
процесі
навчально - виробничий вили: «... головам прав на навчальному
комбінат» у нашому лек лінь колгоспів імені Кіро навчально - виробничого
сиконі появився після ви ва, імені Урицького, іме комбінату.
— Торік ми бачилися з
ходу постанови ЦК КПРС і ні
Тельмана,
«Іскра» і
забезпечити лозуватськими, першотраРади Міністрів СРСР «Про «Дружба»
дальше
вдосконалення підвезення учнів згідно з венськими і зеленівськина своїх
навчання, вихозання учнів графіком протягом усього ми школярами
загальноосвітніх
шкіл і навчального року». Ніби заняттях буквально лічені
пропу
— райвикон рази, а кількість
підготовку їх до праці». З все просто
того часу
минуло майже ком постановив, а госпо щених ними годин дорів
сотням, --п'ять років. Нині на Кіро- дарства повинні виконува нює кільком
Та де каже викладач автосправи
воградщині успішно діють ти його рішення.
26 районних
МНВК. Гут там! Із п'яти колгоспів ли комбінату Юрій Григоро
та вич Карпикоз.
вчать
старшокласників ше два — «Дружба»
Чи може в такому ви
ПРОБЛЕМИ МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО- падку гозорити про гли
боке і детальне освоєння
ВИРОБНИЧОГО КОМБІ^22__іііітішиИііігІі спеціальностей? І ще про
блема. Мета всіх МНВК —
допомагати старшокласни
кам оволодівати основни
ми навичками тих профе
сій,
які
подобаються
хлопцям
і дізчатам. Як
правило,
наші
районні
комбінати вчать сільсько
господарських
спеціаль
ностей, адже не секрет,
що сьогодні
колгоспам
конче потрібні механіза
АБО ЯК У СТАРШОКЛАСНИКІВ ДЕ тори, шофери, майстри
доїння... Є та
ЯКИХ ШКІЛ ПОЯВИЛИСЯ ДВА ВИ машинного
ка потреба і в КомпаніївХІДНІ 4
ському районі. Рік тому я
познайомилася з головою
азто- і тракторній
спра імені Кірова — регуляр правління колгоспу імені
вам професіям слюсаря, но і без особливих ексце Урицького І. П. Зеленим.
підвозять учнів
до Він скаржився, що дуже
токаря, майстра машин сів
ного доїння,
радіомон- комбінат»/. Інші ж... Одним мало молоді працює в йо
господарстві. Одначе
так, що го
тажника, швачки, продав словом, вийшло
з місцевою
ця... Добре відомі в об комбінат, сам того не ба про зв язки
ласті
Гайворонський, жаючи, зробиз для учнів десятирічкою Іван Петро
Олександрійський,
Доб- Першотравенської, Лозу- вич не сказав ні слова. Де
Зеленівської вже розраховувати на ви
ровеличківський,
Голоаа- ватської і
школи,
коли
п’ятиденний пускників
нівський,
Новоукра’їнсь- десятирічок
колгосп за роки існування
кий
навчально-виробничі робочий тиждень.
міжшкільного
А вийшло це так: прав в районі
комбінати. Постійно зро
імені навчально - виробничого
стає і міцніє їх база, біль ління господарств
шість із них, забезпечена Тельмана, «Іскра» та імені комбінату жодного разу
кваліфікованими кадра,ми. Урицького знаходять купу не поцікавився навчанням
Але, як виявилося, проб причин, аби тільки не зай своїх підшефних.. Не патакого
лем у МНВК і ще багато. матися підвезенням шко м ятають у МНВК
Спробуємо розібратися в лярів. Все чогось немає: випадку, коли до них за
автобуса, водія, бензину... вітали б колгоспні комсо
одній із них.
— Справді, проблем у Тому учні цих шкіл зму мольські ватажки, голов
нас хоч відбавляй, — ка шені добиратися до рай ні спеціалісти господарст
же завуч Компаніївського центру маршрутними ав ва.
Легше всього виправда
якщо
комбінату Олег Іванович тобусами. Добре,
Пуриш. — І найболючіша рейс не відкладений, як ти власну халатність бра
така: школи і колгоспи ні що хороша погода. У про ком часу і зайнятістю. Так
як не можуть
вирішити, тилежному ж випадку в простіше і турбот менше.
вихід А ще легше зробити ви
кому ж підвозити дітей на учнів появляється
заняття МНВК. Хоча два ний серед тижня.
нуватим транспорт. Та чи
роки
тому на засіданні
Проте така самовільна завжди винен тільки він?
виконкому районної Ради «п'ятиденка»
не прохо
т. сторожуй.
народних депутатів від 23 дить безслідно. Зона відКомпаніїаський район.

транспорт,

ЗВ’ЯЗКОВІ
Боротьба за Радянську Га ось в одному із боїв з
владу на Єлисаветградщп- 1919 році її тяжко порани
пі в 1917—1920 роках про ло. Новим зв’язковим сіав
ходила в дуже складних «Сашко» —
Олексаіді)
умовах. В січні 1918 року В а сил ьов н ч
Зим улейко.
влада в місті перейшла в Йому тоді йшоз п я і надруки
більшовиків,
але цятий рік, вій вірно слу
вже в березні цього ж ри жив загонові. Разом з ін
партизанами був
ку Єлпсавстград і повіт шими
окупували австро-німецькі арештований у хаті ОТіїг
Федоровича
війська, а в лютому 1919 ків Андрія
загону Л. Ф
року владу захопили пет (командир
люрівці; на території пові Стратіенко знаходився тут
ту лютували банди Гри- після поранення). В листи- І ■
юр’єва, війська білого ге паді 1919 року денікіпці І
нерала Денікіиа. Та неза стратили командира пар-1
лежно від тимчасових за тизанського загону і його
хоплень влади ворогами, бойових товаришів на ка- я
на Єлисаветградщіпіі три валерійському
плацу, де І
вала жорстока боротьба тепер парк імені . іепііч І
за владу Рад. Особливо обласного центру. У 1969 І
відзначився в ці дні пар році тут встановлено патизанський
червоногвар- м’ятну гранітну стелу іш
героїв-партнзанів,
дійськпй загін А. Ф. Стра- честь
1
тієпка Андрій Федорович які загинули в боротьбі за ■
сьогодення. Севед І
родом із села Федорівни світле
*
вега- і
(піші Кіровоградського ра тих, на честь кого
йону). Цей загін пройшов 1повлек а стела, є і прізші- І
молодого бійця О В. І
з боями через Компапіїв- ще
1
ку, Федорівну, Ганнівку, •Замулепка. Але мило хто
Грузьке, Обозшвку. Побу із відвідувачів парку знає, а :
вав він у Бобршіці, Устн- ЩО коли
він ішиз <;.і і
нівці. Складність обставин, смерть, Йому не виповни-1
часта зміна умив боротьби, лось
і п ятиадцяти. На І
зумовлена зміною влади’ батьківщині командира і І
ставили потребу в роззосе- його зв язкового в центрі
редженні І ПІДПІЛЬНИХ ДІЯХ села Федорівни. в екзер'. членів загону по
різних 'тепер стоїть гранітна стела. і населених пунктах. Тому
А як склалася доля пер- І
особливого значення набу шоі зв’язкової
затон'.? І
рав зв'язок між команди Після поранення Гафін лі- І
ром і бійцями. 1 коли до кувалася, працювал на ге- І
загону із хутора Шезчен- ■’її. вийшла заміж. А в 1957
кового Ганйівської волос
переїхала до Кірозо- ■
ті прийшов Тимофій Тн- році
і рада. В 1944
році на
мрфійовпч Ов-іарепко зі фронті загинув
чоловік
своєю чотнрвадця гпрічною рідної сестри, невдовзі п>донькою Гафійкоіо, то із мерла і сестра, залпи®
сміливість, веселий харак піп двох малюків. І Г::У
тер. людяність Андрій Фе Інмофіївиа стала .для іічл^ ■
дорович
ВЗЯВ її до себ » другою матір’ю. Прзнмз
зв’язковою. В
загоні її
в установах міста. Г ' |
звали «Галя». Багато доб ла
Овчаренко виховала двс»< І
рих справ
зробила воИа Дітей, дала їм путівки р і
для успіху загону, прохо життя.
дячи ІНКОЛИ десятки кіло
метрів за добу через зай
О. РИБАЛЬЧЕНКО- І
няту ворогами територію.
м. Кіровоград.

«Молодий комунар»

9 жовтня 1982 року
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«Коли я вступила до комсомолу,—
пише, відповідаючи
на «Актуальну
анкету «Молодого комунара», деся
тикласниця Грузькізської СШ Кіро
воградського району Люда Власова,
— то одразу вирішила передплатити
собі обласну молодіжну газету. Вже
два роки минуло відтоді. Я подружи
лася з «Молодим комунаром», зна
йшла з ньому немало цікавого. З не
терпінням чекаю кожного наступно
го номера ..» Подібних листів разом
із відповідями на анкету надійшло до
редакції чимало. Вони ще раз засвід
чили, що молодим не байдуже, якою
буде їхня газета у наступному році.
Читачі також висловлюють заузаженчя, пропозиції. Так Світлана К."з

Олександрії пропонує запровадити
рубрику «Поштова скринька», де на
ші читачі могли б знайти адреси ро
весників з інших областей і респуб
лік нашої країни, котрі хочуть листу
ватися з кіровоградськими хлопчика
ми та дівчатками. Нам ціказо було б
дізнатися, що думаєте з цього при
воду ви, юні
наші друзі. Напишіть
нам.
Багато читачів висловилися за те,
щоб на сторінках
газети
частіше
з являлися
«Вітрила», «Диск-зал»,
«Вітряк», «Клуб молодої сім'ї». Всі ці
побажання будуть обов'язково врахо
вані. так само як і пропозиції щодо
розширення • урізноманітнення те
матики полос, що користуються най
більшою популярністю.

Ми щиро ВДЯЧНІ за Цілс-ВІ пропози
ції десятикласниці
Вірі Лисенко з
Малої Виски (вона запропонувала но
ву рубрику «Тобі, комсорг!».),
їаїсі
Тиманівській з с. Солгутозого
Гайворонського району
(за рубрику
«Юна господарка»), новомигородцю
Юрію Ткаченку (зін підказав цікав/
тему газетного виступу) та багатьом
іншим нашим читачам, котрі відгук
нулися на запитання «Актуальної ан
кети «Молодого комунара».
Аналіз читацьких
відпозідей за
свідчив, що найбільшою популярніс
тю у читачів користуються,
окрім
«Вітрил», «Диск-залу»
й «Вітряка»,
рубрики -.Увага, підліток!». «Продо
вольча програма: твій знесок, ком
сомол», «Літопис Великої Вітчизня
ної», «Клуб молодої сім'ї», «Гроно»,
«Служба дні і ночі», «Дозорці», «Гра
ні моралі». Дещо нижчої оцінки за
служили «Служба
побуту», «Клуб400», «Перспектива», «Атеїзм». Жур■ТЗГЯЛУ 'ЯГЛ

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?
ючи важливість вивчення
уподобань і нахилів, зви
чок і вад характерів спорт
сменів. тренер часто бу
ває в сім'ях сзоїх вихо
ванців, у школах і техні
кумах, у господарствах і
на підприємствах, де юна
ки вчаться, працюють.
Особливо це допомагає у
формуванні
характерів
«важких» підлітків.
Багаторічний досвід ро
боти. знання психології '
юнаків, з якими він пра
цює, вміння знайти підхід
до кожного,
терпінні,
такт дозволяють тренеру
не тільки готувати борців
високого класу, а й форму
вати у них активну життє
ву позицію.
На початку навчального
року, Микола Миколайови ч
поспішає до Кіровоградсь
кого технікуму механізації
сільського
господарства.
Спортсмени цього нав
них ігор молоді. Вихован а и приділяв йому багато чального закладу склада
ці Миколи Миколайовича уваги, бо бачив: Сергій на ють кістяк секції, яку він
С. Луценко,
О.
Тикул, кожному занятті, як ка очолює. Відвідує уроки
А. Жигулів, М. Чорний бу жуть, «горить». Це й дало фізкультури, розмовляє з
ли призерами центральної можливість наставникові учнями, деяким пропонує
ради
ДСТ «Колос», а втілити в життя свої заду зайнятися боротьбою.
А. Андрієвко здобув пере ми. Поступаючнсь фізични
Багато часу відводить
ми даними більшості ро М. Бондар індивідуальній
могу на республіканській
р
школярів, весників, Сергій у стойні, роботі зі своїми вихован
спартакіаді
Команда технікуму меха- коли суперник не іішов у цями. Адже дуже важли
нізації сільського госпо- захват, програвав. Годі во своєчасно визначити
дарегза, яку тренує М. М. тренер і юнак придумали можливості кожного, внес
виборола третє спеціальний прийом. Під ти корективи в індивіду
Бондар,
всесоюзних зма- час поєдинку Сергій «да альну техніку, запропону
місце у
ганиях виховапців сільсь- вав» можливість постави вати спортсмену взяти на
негосподарських техніку- ти себе на «міст» і персія- озброєння саме той при
гував суперника. В такий йом, котрий він зможе за
мів.
І він, тренер, домігся у спосіб він виграв фіналь стосувати найефективніше.
спорті високих результа ний поєдинок на юнацькій
— Спортсмена можна
країни
серед навчити викопувати при
тів. Був чемпіоном
рес першості
спортсменів
середньої
ва

авагардізпубліки серед
йом, — зауважує Микола
цій. Захищав честь Кіро гової категорії і виборов Миколайович, — але так і
звання
чемпіона.
па
трьох
воградіципи
не навчити боротися.
М. Бондар досить швид
спартакіадах УРСР і зав
Гож,приділяючи велику
жди був у десятці сильні ко, навіть непомітно зна увагу розучуванню спорт
мову з сменом «коронного» при
ших. Коли став майстром ходить спільну
спорту, на громадських хлопцями. Спортсмени ба йому, важливе місце від
не тільки водить вивченню ІНШИХ
засадах тренував
юних чать у ньому
вихованців ДІОСШ № 3. тренера, який веде до ви прийомів.
Спеціальну освіту здобув сот майстерності, а й чуй
старшого
уже потім: тренував бор ного педагога,
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
ців, а сам вчився на фа товариша, з яким можна
На
знімку:
М. М.
поділитись
культеті фізвихования Кі порадитись,
БОНДАР (зліва) зі своїми
ровоградського педінсти кайпотаємнішпм, почути, і вихованцями М. ЧОРНИМ
туту імені О. С. Пушкіна. добру пораду, і жарг, і та О. ЖИГУЛІНИМ.
Фото автора.
нагромадив слово підтримки. Розум іПоступово

Щедріім ужинком від
значає десятиріччя твор
чої роботи тренер борців
класичного стилю облради
ДСТ «Колос» Микола Ми
колайович Бондар. Він під
готував першого на Кіровоградщині майстра спор
ту міжнародного класу з
класичної боротьби, пере
можця молодіжного чем
піонату Європи Олександ
ра Ушакова,
який стаз
бронзовим призером рес
публіканських та зсесоюз-

досвід, виробив
свої мстоди роботи.
Що ж криється за цими
методами?
Не кожен тренер, яккії
ставить за мету підготува
ти висококваліфікованих
майстрів, узяв би до секції
такого борця, як С. Зелінський. У юнака
не було
борцівськпх даних, але він
мав велике бажання зай
матися боротьбою. Мико
ла Миколайович не тільки
прийняв хлопця до секції,

З стор.
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налісти «Молодого комунара» визна
ють слушність побажань і критичних
зауважень своїх читачів і щиро дяку
ють їм за допомогу в проведенні за
очного читацького референдуму.
БілоШІсть із тих, хто взяв участь у
ньому, зазначають у сзоїх листах, що
передплачують «Молодий комунар»
уже кілька років і радять друзям пе
редплатити його на наступний рік.
Таке ставлення до газети зобов'язує
журналістів до пошуків чозих тем, бо
ротьби за якість матеріалів, їх насту
пальність і злободенність. А допо
могти нам у цьому зможете знову ж
ви, дорогі наші читачі.
Пишіть на'и
про ге, що хвилює вас і ваших друзів,
про те, чим живе ваша коллСомольська організація колектив, у якому
ви назчзєтеся або працюєте. Жоден
ваш лист, жодна ціказа пропозиція
не залишаться без уваги.

і
її.

Відділ листів і масової роботи.
jura

ь . ■: - ■■

КІНОЕКРАН ЖО

Наставник

10 жовтня, в День пра
цівника сільського госпо
дарства, відбудеться Все
союзна урочиста прем'єра
нового художнього фільму
«Надія і опора», створено
го
па кіностудії «Мосфільм» Віталієм
Кольцо
вим за сценарієм Будимнра Метальникова.
Людина на своєму місбачнмо у
ці... Таким ми
колгоспу
картині голову
Куркова. Він —
Миколу 1'„,
науковий працівник, моло
дий, енергійний. Йому хо
четься все спробувати са
мому.
Доля звела його із дазиім товаришем Андрієм
Фомішім — секретарем
райкому партії одного із
чорноземних районів Росії.
Пам’ятаючи ще зі студент
ських років ділові якості
Куркова, Фомін запропо
нував йому відповідальну
справу. Так Курков став
головою колгоспу, одним
із тих, кому випало вийти
на передній край бороть
би за вирішення одного з
найважливіших державних
завдань — реалізації Про
довольчої програмі: СРСР.
Автори фільму розроби
ли драматургічний кон
флікт з глибоким знанням
нових складних процесів,

клали ДІІІС11ІН1 факт: екс
які сьогодні відбуваються
пропріацію цінного хутра
на селі.
для
потреб Радянської
У головній ролі знімався
влади. Особлпзніі
загін
артист
Ленінградського
ВИК на чолі з команди
драматичного театру імені
ром Аксьоповпм і коміса
Горького Юрій Де.мпч. Ак.
ром Басмановою здійсню
тор грає з повпоіо відда
ють цю смілііву»операцію.
чею, створений ним образ
У стрічці знялися Лео
правдивий, переконливий.
нід Марков, Георгій Юма
В картині також знімали
тов, Петро
Вельлміпов,
ся
Анатолій
Васильєв,
Володимир Басов.
Вацлав Двсржецькпн, Лю
На
кіностудії «Мосбов Соколова, Надія Шу
фільм» поставлено фільм
милова та інші.
«Рідня». Сценарій Віктора
Один із провідних ра
Мережка, постановка Ми
дянських
кінорежисерів,
кити Михалкова. Автори
автор фільмів «Комуніст»,
фільму показують умов
«Твій сучасник», «А якщо
ності, химери і перипетії
це
кохання?»,
«Днзпа
жінка» Юлій Райзман за • міського життя, які впада
ють у вічі людині з села.
сценарієм, написаним ра
Головна героїня стрічки
зом з Анатолієм Гребліно
Марія Коновалова — лю
вим, поставив па кіносту
дина добра, відверта, дуже
дії «Мосфіль.м» нову кіно
рішуча і тому не може не
повість «Приватне життя».
втрутитися в те, що на її
Головну ролі, у ній вико
думку, вимагає втручання.
пує
народний
артист
Роль Марії К.оііовалової
СРСР Михайло Ульянов—
писалась спеціально для
актор, індивідуальність і
народної артистки СРСР
талант якого роблять уні
Мордюкової.
Ионии
Моодюкової.
і
кальним
характер будьнею образ
створений:
якого героя.
одни із крабезперечно.
В основу іеторико-ревоіцпх образів у її творчій
люційпого пригодницького
біографії.
фільму «Терміново., сек
С. ІЛ Л ЯШЕНК О,
ретно... губчека» мосфільредактор
обласного
мівці
(сценаристи
управління кінофжзВ. ІПульжпк і О. Волій,
ції.
режисер О. Косарев) по-

Шлях
до важких звершень
Відому горьнівську думку, що «в жит
ті завжди є місце подзигові», підтвердив
своєю долею
молодий донецький поет
Володимир Кочергін, який недавно З^з
прийнятий у члени Спілки письменників
і тепер випустив свою третю збірну.
Здавалося б, немає нічого незвичайно
го для нашого часу в тому, що колишній
робітник пише вірші і зарахований до за
гону професіональних літераторів. Але
Для Кочергіна це був нелегкий шлях бо
ротьби за своє місце в сірою.
його робітнича біографія, як і у тисяч
ровесників, що народились у рік Вели
кої Перемоги, почалася світло й радісно.
Комсомолець,
син шахтаря, Володимир
після закінчення
технічного училища
почав працювати слюсарем у майстернях

іргсту <Донецькспоцбуд». Безглузда ви
падковість круто змінила
його житлі.
Діставши тяжну тразму хребта, юнак був
приречений на нерухомість. Але не здав
ся і знайшов у собі сили стати активним
учасником кипучого життя.
Допомагали товариші — колишні співучні, колеги по роботі й нові
друзі —
члени місьного літературного об’єднання
імені Володимира Сосюри. Вчителі сусід
ньої вечірньої школи приходили до ньо
го. щоб пояснити важкий урок, прийняти
екзамени, а потім урочисто вручили йо
му атестат про середню освіту.
Цим людям, які підставили своє плече,
Володимир присвятив потім
найнр.іщі
свої вірші. «Я сподіваюсь виграти свій
бій», — заявив зін, славлячи тепло друж
ніх сердець, у першій поетичній збіоці
«Преодоление», що побачила світ чотири
роки тому. Де третьої, щойно випущеної
своєї книги, сповненої теплого ліризму,
роздумів про сучасника, поет включив
вірш «Іду до крутих взршин», яний ос
півує щастя важних доріг.

І. ДЬЯЧКОВА,
кор. РАТ ДУ.

--------- 4 стор.

Усіма
барвами

Художньо-документальна повість
(Продовження. Поч.
ня ц. р.).

у №№ 118, 120 за 2 та 7 жовт

Сназав це Степан, і сумовитим стало його оОличчя.
— А ти ян думает?
— Я над цим не замислювався. Та хочу тобі ось
що сказати: ти не спостережливим. Я ось щоденник
пишу. Як ти гадаєш, навіщо?
_ д того, що і в газети пишеш. Просто люоиш пе
ром по папері водиги.
_ Правда твоя, люблю. Але пишу не для когось, а
для себе. Розумієш Для себе. Може, після війни при
годиться. Ось тобі й відповідь на питання — що я ду
маю з цього приводу.
— Наївний ти, а ще перший номер кулеметника.
— Хай буде по-твоєму, наївний. Але, дорогий Стьо
по, не вірити в життя — значить передчасно себе по
ховати. Звичайно, в будь-яну хвилину й тебе й ме
не може тая стукнути, що ні перев’язка, ні лікар не
будуть потрібні. Але якщо тільки про це думати, то
якими ж тяжкими будуть кожна година *і ножна хви
лина. Нуди краще вірити. Віра надихає, веде.
окри
лює. допомагає. Вірити в життя треба в найбезнадійнішій ситуації.
— Ти філософствуєш, а я простіше дивлюсь на ре
чі, і хоч як це не тяжко усвідомлювати, не вірю в те,
що залишуся живий. Пройти через таке пекло і вижи
ти, згодься, прантично неможливо.
Ти говориш про віру в життя. В інших умовах це
реально, а на війні., ні. Ну. ось зараз фриц бабахне
міною по оцьому ді'рявому даху і нема тебе, і мене,
звичайно. І всьому твоєму оптимізмові, теоім запи
сам — кінець. Ти боїшся це визнати, або ж я чогось
не розумію. Адже війна, власне, тільки почалася, во
рог ще нас тиснутиме, бо силу має. А треба ж буде
потім гнати його назад, аж до Берліна. Повзти живо
том по грязюці, снігу... Але й це не найголовніше.
Наші люди все перетерплять, навіть те, чого машина
не витримає. Але ж повзти треба не просто так, а під
нулями, снарядами, бомбами. Ні, що не кажи, солдат
сорон першого року перемоги не побачить. Перемо
га буде, я вірю, але буде без нас.
Я побачив у його очах відчай, нз обличчі вираз об
раженої до глибини душі людини. Якусь мить він по
мовчав, тоді повів далі:
— Ти ссе говориш про віру в життя, а я про смерть.
Ось ми лежимо тут на горищі, г противник стрельне
— і нема тебе, Степане. Крапка на житті і біографії.
А мені не хочеться помирати такою звичайною смер
тю. Якщо вже загинути, то тільки здійснивши якийсь
подвиг. І відчуваю, що з цим треба спішити, інакше
можна не встигнути. Скажеш — марнославний? Гово
ри. А моя думка — таке «марнославство,» в армії
слід підтримувати, бо прагнення до подвигу — це
найвищий вияв душевного благородства.
Степан, лежачи біля кулемета, добряче промерз, і я
його змінив. Тепер він за моїм. прикладом сто разів
присів, ледве згинаючись, щоб не стукнутися головою
об дах, пройшовся по горищу, розім’явся.
Сівши на коробку від кулеметних дисиіз, він зняв
рукавиці і похукав на пальці.
— Я ось що тобі скажу: мої думки і слова найкра
ще час перевірить. От якби
хтось узяв та и записав
усе, що я говорю. А потім, після перемоги — я по
вторюю, що в перемогу вірю, але її святкуватимуть
без нас із тобою — щоб прочитали мої слова. І напев
не емлзали б: із Головкіьки, що на річці Бешці, було
два юних кулеметники: Іван Братченко
був першим
номером, а другим — Степан Донець. Так отой самий
Степан—віщун і пророк, на десятки років уперед без
помилково бачив майбутнє, угадував долю.
Я заперечив:
— Ніколи не думав, що другий номер у мене — ві
щун. Але. зрештею, справа не в твоїх оцих сумнівних
яиостлх. Якщо забути про смерть, а жити думкою про
те, як нам громити фашистів, думати про смерть во
рога, то й успіхи наші будуть більшими, і куля мине.
Ось у чому суть.
АЛЯГЛИ сутінки, а ми все балакаємо. Забули про
те, що десь є нухня, що зараз найбільшим бла
женством було б новтнути чогось
гарячого, хоча б
пісного супу горохового чи нил’ятку. Адже до почат
ку бою ми не встигли поснідати, а потім уже було не
до того. І ось вечір, час би й поїсти, але ніхто до нас
не йде, не підміняє. Степан уже готувався й ніч тут
перебути — щоб не гріти своїми боками холодні дош.
ии горища,
приніс оберемок сіна із сараю, розсте
лив. і ми лягли. Сіно пахло так приємно, що аж у го
лові паморочилось. А може, то було від утоми, голоду,
недосипання.
Все ж нам не довелося ночувати на горищі. Копи
повністю стемніло, знизу долинули голоси. Хтось ко
мандував «Раз-два, взяли». Степан швидно зіскочив
з горища і вибіг на вулицю. За нілька хвилин повер
нувся радісний: ми одержали солідне підкріплення —
дві гармати-сорокоп’ятки, або пістолети нз колесах,
як називали їх на війні.
— Тепер по.справжньому дамо фрицу
прикусити,
хай тільни носа висуне. — сказав Степан. — Може,
сходити в розташування роти? Треба ж хоч раз на до
бу щось у рот укинути.
Я погодився. Степан узяв свій і мій. пробитий біля
самісінької дужки котелок, гвинтівку
і спустився
□низ. У сінях зустрівсь з бійцем нашого езеоду, кот
рий прийшов з розпорядженням залишити будинок І
прибути в розташування роти. За якихось півгодини
ми були в роті. Вона знаходилась у тому ж лісі, в ку
ренях, у яких постійно горіли багаття Приємно пахло
смолою, потріскували дрова. Підмостиеши
під себе
хвою, спали бійці. Була- морозна зоряна ніч, і хлоп
ці навіть уві сні тяглися до вогню.
Нам налили з термоса по котелку холодного сулу,
дали по сухарю і по дві норми нарчомівських.
— Пийте за упокій душі тих. кого вже немає з на
ми, — сказав старшина роти Карабеков. — Горілку
одержали на весь склад, але в роті тепер і половини
немає.
Гіркою була після цих слів горілка, дуже гіркою...
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У залі етичного та ес
тетичного
виховання се
редньої
школи
№ 16
м. Кіровограда діє шкіль
на виставка квітів.
Коли заходиш до залу і
вдивляєшся а оце квіткове
багатство, здається, іцо
ти потрапив у давну казку,
яка живе серед пурпуро
вих жоржин,
хвацьких
чорнобривців, білих, фіоле
тових,
рожевих
айстр,

хризантем, майорів... Га
ке враження, шо всі барви
природи ЗІЙШЛИСЯ у шкіль
ному залі. А організували
виставку в’Нітслі-еитузіагти Л. Г. Стрзтієнко, 3. В.
Ніколаєва Л М Тарасюк,
І. Г. Ільченко, Л, Л. Ко
лос, учні десятирічки, бать
ки, шефи- Право взяти у
пій участь мав кожен клас,
кожен учень, ■ проявивши
при цьому фантазію і май
стерність. На відкритті ви
ставки був присутній Ге
рой
Радянського Союзу
■Дмитро Іванович Усатюк,
який, оглянувши її, сказав:
— Дивлюся на оці чудо
ві квіти, па усміхнені ве
селі обличчя дітей і радію:
як щасливо і привільно їм
живеться у вашій країні!

Не можна відірвати пог
ляду, скажімо, від компо
зиції «П’ятнадцять
рес
публік — п’ятнадцять сес
тер». Тут воєдино пере
плелися п’ятнадцять різ
нокольорових
троянд і
стільки ж колосків. Це —
твір учнів 1 «В» класу. «Є
хліб— буде і пісня». Саме
так назвали свій букет уч
ні 10 «А» класу. Ного ідея
виражена в кількох червонопломііііінх гвоздиках,
що начебто виростають із
пшеничного колоска.
Милуюсь
тематичними
букетами «Мир па плане
ті!», «Ні» війні!», «Хай бу
де мир па всій землі?»,
«Ми з тобою, Палестино!»,
«Наш друг Куба». А ось
оригінальний твір «Через

Що не кажіть, а до
млина таки ссім тре
ба. І звіробоям, і ка
сирам, і гумористам.
Тому в сьогоднішньо
му нашому «Вітряку»
зібралося чимало лю
дей з найрізноманіт
нішими нахилами та
вподобаннями. Навіть
художник один — до
речі, ваш старий зна
йомий, з «П’ятого ко
леса».
Тоді П.
Свистун
сказав:
«Ну, поїха
ли». .— і «Вітряк» ру
шив! До того ж саме
подув вітер. Так іцо
поспішайте з мішка
ми по мливо.

ДИСКУСІЙНИЙ -ЗАЛ «ВІТРЯКА»

А У НАС, ЯК У ВАС...
Доки «Вітряк» крутиться, а млин працює, наші чи
тачі з Кіровограда Б. Колотій та Р. Калиннченко говорнли-говорили, а потім почали дискутувати.
— А у вас в квартирі—
газ... А у вас?
— А у вас — нема. Вже
другий місяць тільки по
рожній балон...
— Було й у нас таке.
Кілька тижнів чекали, до
ки завезуть. Дзвонили по
телефону 6-41-04...
— А мн цього разу не
дзвонили. Бо з газороздзвальвої завжди відпові
дають: «Ви
включені до
рознарядки», з газу не ве
зуть.
— А ви хотіли, щоб вам
того ж дня привезли. Ми
чекаємо кілька днів. Зала

таємо ключа від квартири
сусідам, відпрошуємося з
роботи тощо.
— А ми навіть їздили
па газороздавальпу стан
цію. що на Балашівці. Нас
направляли до начальни
ка, потім до абонвідділу,
потім до слюсаря, то во
зить газ... а газу так і не
дали.
ПОСТСК Р И П Т У м
«ВІТРЯКА». Сім’я Б. Ко
потів, одного з учасників
дискусії, чекала балона з
16 серпня по 17 вересня, а
сім’я Р. Калиниченка з 11
серпня чекає її досі.

Оце як зараз пам’ятаю,
їхав я...
Вибачайте,
не
їхав, а хотів поїхати. Але,
самі розумієте, автостан
ція, черга...
І старенька
бабуся попереду.
Прос
тягає карбованця молодій
касирці. А та взяла та й—
треба ж таке! —
одразу
про це забула.
— Давайте, ба&усю, —
каже чемненько, — гро
ші, бо кБиточка не одер
жите до своєї рідної до
мівки’.
Бабуся
подумала, що
дівчина жартує, та й собі
жартома:
— Клади мені,
дочко,
швиденько квитка й здачу
в руку, бо я доки до того
автобуса додибаю, то він
ще й поїде...
— Та ти що, бабо! —
розсердилася касирка, —
Чи в тебе склероз?
Бабуся — в сльози. Па
сажири — е крик:
що
там,
мовляв,
таке, за
чим затримка? ...Заплатила-таки
бабуся ще раз.
Ледве
відійшла, а на її
місце — молодичка
без
черги протиснулася. Та й
хоче здати квитка до Новоархангельська
через
Хмельове
(взяла його в
касі попереднього прода
жу за один
карбованець
вісімдесят
вісім копійок
плюс тридцять копійок за
попередній продаж).
— Пізно принесли, —
сказала касирка, — до від
ходу автобуса менше го

ОМЕЛЬКА

дини,
вираховую
з вас
передбачену
правилами
суму, тож масте одержа
ти один карбованець п'ят
десят копійок • відшкоду
вання. — І тут же касир
ка продала
квиток іншо
му пасажирові за два кар
бованці двадцять копійок.
— Ну й чудеса! — ду
маю собі вголос.
А дис
петчер автостанції почула
мої слова. Стало їй ціка
во, от вона й гукдє до ка
сирки:
— Мила моя! Що там у
тебе за чудеса?
— Та хіба це чудеса?—
відказує касирка. — Зви
чайна собі буденна робо
та....,
... Було есе те, як зараз
пам’ятаю, у вересні. Де$
дні я знову і зноєу під
ходив до тієї
каси № 5.
Хотів поїхати. Ну самі ро
зумієте, черга.
Та ще й
зовсім не рухається. Че
каю п’ять, двадцять п'ять,
тридцять
п’ять хвилин...
нема касира.
Отож я вирушив, у до
рогу пішки...
(На цьому
віднайдені
нами мемуари Омелька
обриваються.
Однак нас
зацікавили феноменальні
здібності працівника неси
№ 5 Кіровоградської авто
станції № 1. Можливо, на
чальник автостанції А. Д.
Непотенко пояснить нам
цей феномен?).

Запис П. СВИСТУНА.

Анатолій КУРГАВСЬКИЙ

ваЕжгнвиаигзгЕ'тт.

НАВЧИЛАСЬ
Сокиру вчили кілька літ,
Щоб різний ліс рубала,
Які пороли є тверді,
Які м’які, щоб знала.
Коли настав Сокирі час
Направлення давати.
То, мусили її спитать,
Куди його писати ■—
Чи в Чорний ліс, чи па
Урал
Або ж в лісп Алтаю?
— Ні, — каже, — буду
в місті я!
Тут працювать бажаю.
Без міста й дня
не проживу...
І. облизнувшись ласо,
Додала:
— Иду я в ресторан!
Рубатиму там м’ясо...
м. Кіровоград.

Малюнок В. ПОСТОЄМ НА.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

С. КОЛЕСНИКОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

МЕМУАРИ

Добрим дідівським методом.

(Далі буде).

терни до зірок», ЩО СИМ.
волізує космічний простір.
— Паша виставка пра
цюватиме всього тиждень,
— розповідає
директор
школи Піна
Миколаївна
Шуранова. — Гому ще ра
но говорити про підсумки
і переможців. Але тс, ЩО
діти поважають природу,
люблять і,оберігають кож
ну квітку, ДОЖИіЄодеревце,
радує пас, вчителів. А ще
виставка допоможе нашим
вихованцям 'уважніше
вдивлятися в навколишній
світ, любити рідний край.
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