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КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

В ОБКОМІ ЛКСМУ
озимі
культури 280-гектарний клин,
утримував
першість у соціалістично
му змаганні серед орачів
господарства.

ПРИКЛАД
КОМУНІСТІВ
Розглянувши підсумки со
ціалістичного змагання се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів Кіровоградщини у другому квар
талі-1983 року; бюро обко
му ЛКСМ України визначи
ло переможців.

Під час косовиці ранніх
зернових обласний пресцентр та обком ЛКСМ Ук
раїни випустив ряд листі
вок про трудові здобутки
молодих хліборобів. У од
ній з них
розповідалося
про успіх молодого кому
ніста колгоспу «Дружба»
Маловисківського району
Леоніда
Байбузана. На
тракторі Т-150, він щозмі
ни перевиконував завдан
ня. Зоравши на той час під

О. Тарнавська). План друго
го кварталу виконано на 130
процентів.

У торгівлі — комсомоль
сько-молодіжному колекти
ву магазину № 86 Кірово
об’сднання
градського
----------(керівник
«Про/лговари»
групкомсорг
Перші місця присуджено: П. Андреев,
Виконання
У яро/лисловссті — ко.м- А. Кузьменко).
плану товарообігу становить
СОМО-’ІЬСЬКО - молодіжному
обробного ви- 125,3 процента.
нсл^ййву
виробничого
робництва
У сфері побутового об
об’єднання «Друкмаш» (ке слуговування — комсомоль
рівник А. Мелихов, групком
сько-молодіжному колекти
сорг В. Бурко).
Завдання
ву перукарів
Голованівсьпершого кварталу КМК ви кого побуткомбінату (керів
конав на 136 процентів, всю ник О. Даданова, групкомпродукцію здав з першого сорт Е. Виливок), Завдання
пред’явлення.
другого кварталу виконано
У сугільній промисловос на 116,9 процента.
ті — комсомольсько-моло
хгрчуУ громадському
діжному колективу прохід ванні
КОМСОМОЛЬСЬКОників дільниці № 3 Олек молодіжному
колективу
сандрійського шахтобудів кондитерського цеху Ноеоного
управління № 2 (ке архангельського комбінату
рівник В. Діденко, групком
харчування
громадського
сорг Г. Павлов). План друго
Г рищенко,
(керівник
Л.
го кварталу
виконано на
Нечур).
гоупкомсоог
т.
130 процентів.
продукції
План реалізації
У легкій промисловості — виконано на 115 процентів.
комсомольсько- молодіжно Проведено 17 рмставок-прому кОі^ктиву
в’язальниць дажів кондзиробів.
Кіровоградської панчішної
У харчовій промисловості
фабрики (керівник Ю. Да- — комсомольсько-молодіж
маскін. го'/пкомсоог Т. Веп- ному колективу цеху конт
бииька). План другого квар рольно-вимірювальних при
талу виконано на 138 поо- ладів і автоматики
Олек
центіе, з першого пред’яв сандрійського ц''коового за
лення здано всю
продук вод’» (керівник А. Царенко
цію.
групкол'сорг 3. Зайчечко).
виробітку
У машинобудуванні
— Серепвл норма
КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНО на одного працюючого р.иМУ колективу бригади штам кон»на на 130 процентів.
заготівельнопувальників
Сеоел WMK молочното
тесового
цеху
заводу варних Ферм — комсомоль
«Чепдона зірка» (керівник сько-молодіжному колекти
Л иостецька, групкомсорг ву молочнотоварної ферми
О Невроцька). Виробниче колгоспу імені Иалінін? Нозагнання виконано на 172 воапхангел-<-ького
району
ед- проценти.
(керівник В.
Гоигооенко.
На залізничному
транс- групкомсорг В. Майданик).
ПОПТІ —КОМСОМОЛЬЄЬКО-МООдержано
1963 кілограми
лодіжЯВг вантажній елек- молока від корови. Все мо
тоопозній колоні імені 60- локо відправлено на заго
рі-ічя комсомолу
України тівельні пункти тільки пер
локомотивного депо стан шим СОРТОМ.
ції
Знам’янка
(керівник
Серед КМК
тракторних
АА. Уманець.
гомпкомсорг
В. Литвинов). ИМК переве бригад -- КОМСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНОМУ
колективу
зено понад план 1277 тонн
народногосподарських ван- тракторної бригади № 1
колгоспу імені Комінтерну
тажів.
Онуфріївсі-кого району (ке
На автотранспорті — ком- рівник А. Литвин, групкомсомольсько - молодіжному сорг М. Бицюк). КМК виро
нолективу другої автоколо бив 1078 гектарів
умовної
ни Кіровоградського
АТП оранки на трактор, зеконо
№ 10064 (керівник
В. Іва- мив 1887 кілограмів палив
шерко. групкомсорг А. Бом- но-мастильних матеріалів.
дао). План виконано на 120
Серед КМК
автогаражів
процентів,
зекономлено
1955 кілограмів
паливно- господарств області — ком
сомольсько - молодіжному
мастильних матеріалів.
колективу автогаража кол
У будівництві — комсо госпу імені Дзержинського
мольсько-молодіжному ко- Устинівського
району (ке
лектив^"ьУ-200 тресту «Кі- рівник М. Шевченко, гоупроеоградмашважбуд»
(ке комсорг
С. Гребенюк). За
рівник С. Соловйов,
груп два квартали колектив ви
комсорг
В. Теплицький). робив
182652 тонно-кіло
Виробниче завдання вико метрів, зекономив 2016 кі
нано на 142 проценти.
лограмів паливно-мастиль
У зв’язну — комсомольсь них матеріалів.
ко-молодіжній бригаді теле
* * ♦
фоністів міжміської теле
Переможців соціалістичфонної станції Кіровоград
ської телеграфно-телефон ного змагання буде нагоної станції (керівник Г. Ва роджено Почесними грамогрупкомсоргтами обкому ЛКСМ України,
силенко,

Прийнявши
вітання як
аванс на майбутнє, моло
дий
хлібороб підвищив
темпи оранки і підготував
під озимі культури 360
гектарів землі, перекрив
ши заплановане завдання.
Нині
Леонід
ударно
працює на заготівлі кор
мів для громадської худо
би. На косовиці силосної
кукурудзи він
виконує
змінні завдання на 150—
170 процентів.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
Маловисківський район.

соковитих кормів у госпо
дарстві накошено
2737
тонн зеленої маси.
Поударному трудиться
на
зелених жнивах молодий
комбайнер
Іван Б Фінсь
кий. Його
КСК-100 з 67Завершились
жнива в
площі зібрав
господарствах області. Та гектарної
1680 тонн зеленої маси.
клопотів у колгоспників не
Треба сказати, що для
поменшало. На зміну га
це не
рячій жнивній
кампанії Івана Білінського
прийшла не менш важлива перші жнива нинішнього
збиральна пора. В розпалі літа. Старт він прийняв
— заготівля зелених кор ще на збиранні зернових,
мів.
намолотивши 4205 центне
Жвава робота кипить на рів збіжжя.
закладанні силосу в кол
М. НАКОНЕЧНИЙ,
госпі імені Карла Маркса
заворг Новоархангель
Новоархангельського ра
ського райкому ком
йону. З початку
заготівлі
сомолу.

ЗЕЛЕНІ

ЖНИВА

Завтра — День залізничника
А

ОКОМОТПВ спекався
мережива колій, зав
важив попереду
тільки
дві, блискучі проти сонця,
що забігали за ясеновий
гай, і полегшено зітхнув
Він котився між кучеряви
ми деревами згори, без ва
гонів, і за містом йому біглось легко і безтурботно
Па станції тісно і гамірно,
тому локомотивові менше
подобалось на станції, але
то поробиш — така робо
та.
Сьогодні локомотив зу
стрічав своє перше профе
сійне свято — День заліз
ничника. Ще недавно, ко
ли його складали па елек
тромеханічному заводі, вій
чув від робітників про бла
китні й червоні світлофо
ри, про пахучі од живиці і

всяких технічних
мастил
шпали, про високе небо, і
так хотілось
локомотиву
па рейки, що вони йому
почали
снитись ночами,
хоча як не намагався, він
ніяк не міг уявити їх уві
сні всссліімя і блискучими

Локо.мотив звик до цих
голосів і команд. Він по
кірно слухався хлопців, бо
водили вони його за гра
фіком і рідко коли швид
кість на шестикіломстровому прогоні змінювалась.
Про хлопців локомотив

локомотив чи не
вперше
пошкодував, що він не па
ровоз. А то б хоч чмихнув
на них парою та полякав,
щоб не бешкетували.
— Увага — переїзд! Пе
реїзд ч вільний! — знову
сказав
комсомолець Ва-

Хлопці і локомотив
ЛІРИЧНИЙ РЕПОРТАЖпроти сонця, бо в цеху во
ни були холодні й байду
жі.
А потім було знайомст
во із станцією, яка назива
лась Долнпською і лежала
вся під білим
сліпучим
снігом, де-не-де притопта
ним па пероні черговими
чи найранішпмн пасажи
рами — локомотива при
гнали вдосвіта. Поки ви
значалось, хто його води
тиме кожного дня од стан
ції Долннської до станції
Тимково, локомотив роз
дивлявся довкруг і ніяк не
міг знайти такого, як сам.
Саме такий тут
піп був
найперший: ТМ-10М.
А ще за кілька днів пін
познайомився із залізнич
ною
роботою
і своїми
хлопцями. їх було восьме
ро, по двоє у кожній змін
ній бригаді, бригади нази
вались комсомольсько-молодіжшімп і найкращими
в депо...
— Прохідний
жовтий!
Швидкість не більше сім
десяти кілометрів на годи
ну! — сказав комсомолець
Василь Ковальов, поміч
ник машиніста, і машиніст
повторив команду слідом.

знав усе. Ось хоча б про
сьогоднішніх, яким прнпало працювати у день свого
свята. Вапрофесійного
силь Ковальов па помічни
впвчпвся у
ка машиніста
З нам’ міському тех нічному
училищі № 2, але по закін
ченні з півроку водіїв дре
зину по повій залізниці до
Помічної. Він і там любив
свою роботу, бо локомоти
вові
іноді аж заздрісно
стає, коли Василь,
бува,
вгледить де па коліях жов
того невисокого вагончика
з привітними
небесними
вікнами і вже не може вії
нього очей відвести.
Наставником до Василя
прикріпили Анатолія Гре
чапенка. спадкоємця заліз
ничної династії — в Ана
толія і батько і дід волили
поїзди,
Так і працювали
хлопці в парі
А оце педавно пішов
у відпустку
старший інструктор, якого
тимчасово підміняє Анато
лій, то Василь
у кабіні з
машиністом Володимиром
Бойком.
Перед самими очима ло
комотива
прошуміли на
пружено крильцями зухва
лі проворні горобчики, і

силь Ковальов, і команду
повторив машиніст.
По правому борту уже
стелилося аж до крайнеба
буркунове поле, і локомо
тив подумав,
що скоро
буде Тимково. Диспетчер,
молоденька дзвінкоголоса
дівчина, по радіо повідо
мить, куди йому заверта
ти, і стрілки переведуться
точно на ту
колію, про
яку сказала диспетчер.
Па Тимково для локомо
тива починається справж
ня робота Тут треба під
прягатись
до п’ятдесяти
трьох чи п’ятдесяти п яти
вагонів з народногосподар
ським!)
вантажами, і як
тільки дадуть дозвіл, ло
комотив впирається всіма
своїми
численними кін
ськими силами
в рейки,
заздалегідь
присипаними
хрумким, тріскучнм пісоч
ком, так упирається, аж у
очах стає жовто.
мов V
світлофора
на перегоні
Чи Ж’ не зжовкне — п’ят
десят п’ять вагонів!
До Долннської він уже
не біжить: ЗО кілометрів
на голину. Та, врешті, він
про це менше
думає —
хлопці
знають, як йому

бігти, щоб
не витратнін
зайвого пального.
А що
ходить щодня він правиль
но, то в цьому ЛОКОМОТИВ ’
па крихту пе сумнівається
— по економії
пального
хлопці також
серед кра
ших у депо.
— З лівого
боку за\
важень нема! — виглянув
ши у вікно, каже
поміч
ник, щоб
.за хвилину у
прапе вікно виглянув і мя
шнніст.
І знову
локомотив бе
реться під гору між ясе
новими гаями, проз налиті
яблука
і медвяні груші
(колись тут, V хатинці між
станціями, жили залізничні
оглядачі колій, а тепер із
їхніми функціями справ
ляються тсфектоскопісти).
проз
білявих хлопчиків,
які ло вс’іора
виманюва
тимуть із норм кпппчастого ховрашка..
А посеред
прогону Васпль Ковальов
накладе навушники і пере
вірить дизельне відділення
— чи не тече те мастпло
пн не шипить V трубці на
соса високого тиску.. Бсе
перевірить, щоб ПОВСріІм
тнсь у кабіну
із словом
«Порядок?».
Квапиться локомотив за
графіком, і біжать покірне
за ним вагони з залізною
рудою, і дивляться уваж
но хлопці па колію в тру
ДОВИЙ день свого Професії"
ного свята

В БОНДАР.
На знімкуодна •>
найкращих хомсомольськомололіакних
бригад депо
станції Волинська Одесь
кої аялізннні
— Володя
мив БОЧКО 1 Василь КО
ВАЛЛОН /-’-і«»» рпппаио^
Фото М. САВЕНКА.
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«Молодий комунар»

2 стор,

МИ ПРОТИ ВІЙНИ!
ГОЛОСУЄМО ЗА МИР!

Мир і хліб. Життя і мир.
Поняття нероздільні. Виві
рені віковим буттям. Осо
бливо дорогі і цінні для
нас сьогодні. Мир — пульс
планети, творіння земне.
Це сонячний ранок, без
хмарне небо, шум сосен в
лісі, плескіт хвиль срібнодзвонної річки, щаслива
веселий
усмішка матері,
Навіть
щебет
дітвори,
що всю
страшно уявити,
цю симфонію життя може
враз обірвати один-єдиний
вибух.
«Ми проти війни!
Голосуємо за
мир!» —
такий одноголосий клич
усіх людей доброї волі,
Під таким
же гаслом
пройшла
естафета миру
дітей Європи по Кірово
градській області. Перши
ми її прийняли піонери й
жовтенята міста Олександ
рії. В піонерському табо. рі «Чайка» з нагоди прий
няття
естафети відбувся
урочистий мітинг.
Застигли
в німому че
канні гостроверхі тополі.
Срібні звуки горну прорі
зують павутину застиглої
тиші,
зависаючи десь у
гущі
тополиного листу.
Перший сигнал даний. За
Ним під духовий оркестр
виходять один
за одним
піонерські загони. Колону
замикають жовтенята.
присвячений
Мітинг,
прийняттю естафети миру
дітей Європи Кіровоград
ською областю, відкриває
директор піонерського та
бору «Чайка» С. Г. Гонча
ренко.
;
Перше слово — дітям.
І і з трибуни
мітингу ли
нуть дзвінкі дитячі голоси,
в яких стільки піклування
про голубу нашу планету:
Дети планеты должны
все дружить
Войнам должны мы
конец положить.
Чтобы на нашей
огромной планете
Счастливы были все
,дети!
— закликає маленьке 3
великими білими бантами
жовтеня. Її голос підхоп
лює піонерка з іншого за
гону:

— Мир — это главное
слово нз свете,
Мир очень нужен нашей
планете.
Мир нужен взрослым,
Мир нужен детям,
всем!
Мир нужен
,

льотчицю ворожа
куля.
Загинула вона
в польоті.
Іра Каширіна зуміла поса
літак на
дити пробитий
привезти
наш аеродром,
За цей
мертву подругу,
подвиг її було нагородже
но
орденом Червоного
Прапора.
А Дусі Носаль
присвоєно
звання Героя
Радянського
Союзу по
смертно.
Ніхто не хотів помира
ти. А війна виривала у нас
тисячі життів, губила, калі
чила рідних, друзів. Тому
нині ми, ветерани, закли
каємо вас, молодь: що
хвилинно, щосекундно ро
біть усе, аби мир переміг
на нашій планеті.
задуматись
Примусив
всіх і виступ Жені Хейлолайлен:
— Нас щоранку будить
лиш ніжний мамин голос,
Але не в усіх дітей таке

До полум'яних закликів
дітей приєднується і дру
гий секретар
міськкому
комсомолу А. М. Юнак.
Уважно, ловлячи кожне
слово,
слухали піонери
виступ ветерана війни, Ге
роя Радянського Союзу,
нині директора Олександ
рійського народного кра
єзнавчого
музею А. Ф.
Худякової:
— Дорогі діти! Тих, хто
пройшов другу світову вій
ну, нічого агітувати за мир.
Ми дорого заплатили за
нашу
перемогу над ні
мецько-фашистськими за
гарбниками.
Знаємо, що
таке війна. І вона нам ні
до чого. Ми жиземо в
країні, яка народилась зі
словами «мир» на устах і
з цим словом нероздільна, *
Я хочу розказати вам
один епізод із свого фрон
тового життя. Була в мене
хороша подруга. Дусею її
звали. До війни закінчила
Херсонську авіаційну шко
лу. Здобула воєнну спеці
альність льотчиці. А їй хо
тілось бути вчителем. На
вчати таких-от,
як ви, ді
тей. Війна застала її в ро
дильному будинку. Нале
тіли яструбами фашисти,
почали бомбити. Загинув її
первісток. Чудом залиши
лась жива сама
Дуся і з
таким горем прийшла ра
зом з нами бити фашистів,
мстити за вбитого сина, за
понівечену ворогом зем
лю. Де тільки сили брала!
Билась відчайдушно, кида
лась смілиао
в атаки. Та
не обминула
відважну

щасливе

трібен мир! Ми виступає
мо проти планів Пентаго
ну і НАТО розмістити в
Західній Європі нові раке
ти. Не потрібна
народам
світу загроза нової війни.
Хай будуть дружні всі
люди планети!
У нашій пам'яті живий
приклад
другої світової
війни. Ми — за мир! НІ —
ядерному
озброєнню!
Мир всім дітям планети!
Пісню «Хай завжди буде
сонце!» підхоплюють усі
загони. Чисті дзвінкі голо
си дітей ніби
благають
добре тепле сонце
при
слухатись до їхніх слів,
світити на радість і щастя
людям. І сонце ніби почу
ло це прохання, виглянув
ши з-за хмар,
струсило
денну втому,
обійняло
промінням веселу стоголосу «Чайку».

Піонери покладають кві
ти до пам’ятника В. І. Ле
ніна і на братську могилу.

Після мітингу

відбувся

конкурс політичного пла
ката. Призові місця визна

чити практично
було не
можливо. Рада дружини
високо оцінила майстерність оформлення плакату кожного загону, піонерам і жовтенятам оголошена подяка. Всім сподобались і
запам’ятались
плакати третього загону

«Мир дітям планети», дру
гого загону «Юність звинувачує імперіалізм», композиція загону «Жовтенята».
Г. БОЙЧУК,

спецкор

«Молодо» о

комунара».

без
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хмарне

Ми про

ство.

про

тестуємо

ти розміщення
амери

нових
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в Західній Єв
ропі і
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Всі ми

говори

мо: «Не

дамо

підірвати
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нету!»
Не залишили

байдужими
кого

ні

сказані

по - дитячому
просто

Й БІД-

верто

слова

Ілони Чумак:
— Я люблю дивитися,
як ростуть поверхи нових
будівель, як колоситься з
полі пшениця.
А як пре
красно духмяно
пахне
свіжий хліб!

Не потрібна нам війна.
Не хочемо чути смертель
ні вибухи
бомб,
свисГ
куль.
— Хай завжди буде
сонце!
Хай завжди буде небо!
— підтримав загін «Альтаїр».
— Хай завжди
буде
дружба! —
скандують
жовтенята.
завжди буде
— Хай
по
мир! — відлунювало
піонерському табору.
Діти голосують за мир.
Кожен підходить до трибуни і кидає в урну самостійно виготовлений бю
летень.
Голова
ради дружини
Лариса Головань зачитує
звернення учасників мі
тингу:
— Ми, учасники мітингу,
присвяченого
прийняттю
естафети миру дітей Єв
ропи Кіровоградською об
ластю, підтримуємо спра
ведливу вимогу всіх чес
них людей Землі: нам по-

На знімках: бюлетень миру Оленки УФУМОВОЇ; піонери на виставці по
літичного плаката (фото справа); перед
учасниками мітингу виступає Герой Ра
дянського Союзу А. Ф. ХУДЯКОВА.
Фото М. САВЕЯКА.

В останні дні липня зу
стрічала Кіровоградіцина
учасників
республікансь
кої естафети юних борців
за мир. Почата за ініціа
тивою
ворошиловградських і чернігівських школя
рів, вона
пройшла вже

більшу частину свого шля-,
ху областями України.
До кіровоградців
рес
публіканська
естафета
прийшла з Черкас. Вели
кий альбом із фотографі
ями мітингів,
урочистих
зборів, маніфестацій бор
ців за мир, з
відозвами і

листами радянських школярів був
доставлепий у

республіканську естафет
в I
.
«Мн — за мир», нині
ту «Мн
школярів Ні*
делегація
.... .
.
воградщини вирушила да
лі.

Кіровоград
піонерами
Смілянської о піонертабоРУПіонери нашої області
віддали свої голоси за мир На знімку: делегація Н'Р^
воградціа
,
ииі
рихіціи Іперед від’із"оМ
і вписали нову

сторінку Вінничину.
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1ДУ ЦЕНТРАЛЬНОЮ
1 вулицею Малої Впсци. Мимо ошатних одноДвоповерхових Оудиноч2 г 1ЦВ’ що тонуть В зелені,
мимо красупі-школп й
Кінотеатру, Хто бував у
ДОалій Висці,
гой знає
яке це гарне місто. Спус
каюся до
моста через
|їчку Мала Вись. І ран— Вибачте, звідки це
такий неприємний запах
вашою
річкою? —
питаю у перехожого.
— Звідки, звідки! —
сердиться чоловік. — Чи
с|мі не знаєте,
що від
самої річки?

«АКТ
Мною, старшим інжене
ром Кіровоградської гідрохімлабораторії Малеє₽ок> А. В. в присутності
старшого інженера з охо
рони природи Софронова
О. І. та робітниці рибноГР цеху Л. М. Топчій бу
ла проведена
перевірна
виконання водного зако
нодавства й закону про
Охорону природи.
Перевіркою встановле
но, що територія цеху
безалкогольних напоїв і
рибного цеху райхарчокомбінату
засмічена поОутопими і промислови
ки відходами.
Вугілля
зберігається тут під відкритим небом. Водозабір
здійснюється
з міської
системи водопостачання.
^оДомірна апаратура від
сутня. Технічна
вода з
ббох цехів без будь-якого
очищення стінає в річку
Мала Вись. Стоки ці дувиливають на санітарцИй стан усього басейну
річки...»

Цей акт, складений 11
липня ц. р., далеко
не
усріїіий і, певно, не ос
танній із тих, що склада
йтеся контрольними ор
ганами після перевірки
Окремих підприємств та
організацій Малої Виски
і району. Досить на
звати такі з них, як цукІїбрин завод, райсільгоспхі.'іія, овочева база за
готконтори, колгосп імеІіі Щорса (с. МануйлівДа) та інші. Всі вони ро
ками випускають у річку
виробничі відходи, постуУ>-. (і050 !І свідомо псрствог'рюіочи степову красуню
пазолоте.
Багато
років підряд,забруднює річку нафтобаза рансільгосптехпіки,

Фармацезтична фабрика
9 Кіровограді існує з пер
ших років Радянської вла
ди, та про неї мало кому
відомо, хоч тут і випуска
ють більше
90 наймену
вань препаратів для всіх
аптек та лікарень області.
(Фабрика має два цехи -—
галеновий, де готують лії(и, і розфасовочний.
Починаємо знайомство
з кімнати, що має таємни
чу назву — «перколяторНа». Тут виготовляють на
стойки
та екстракти
більше 15 тонн за рік
Долину, глоду, звіробою,
та інших лікарських
рос
лин, які ростуть на тери
торії нашої області. Пере
робляють і екзотичні рос
лини. Це насамперед ко
рені аралії маньчжурської
Та заманихи, евкаліпт.
У відділі розчинів і су
мішей (їх за рік виготов
ляється понад вісім ТОНН)
ііовітря настояне на чебре
ці та інших травах. Тут «на
роджується» відомий усім
препарат для дітей — пер^усин. Неподалік готується
розчин брильянтової зеГіені, яку п народі назива
ють зеленкою. Цього роз
вину фабрика за рік від
правляє до аптек та ліка
рень понад мільйон флаКОнчиків. Тут працює апа
ратниця Валентина Лима
ренко.

де керуючим О. Ф. Тасопко.
Збудували тут
нафтовловлювачі, та во
ни не працюють через
конструктивні недороб
ки. Про тс, як
впливає
це на навколишнє сере
довище, можна
судити
ось по чому: вода в роз
ташованих поблизу наф
тобази криницях давно
стала непридатною для

пиття. Отже, забрудню
ються й підгрунтові води.
Чи ж турбує це кого?
Турбує. В міській Раді
мені показали матеріали,
які розглядалися па засі
данні адміикомісії міськ
виконкому. Йшлося про
забур’яненість території
і відсутність гноєсховищ
на
' Маловнсківському
підприємстві по відгодів
лі великої рогатої худо
би (директор Г. П. Ча
бан), внаслідок
чого
гноївка прорвалася
на
територію цукрового за
воду. Було прийнято від
повідне рішення. Та во
но не змінило кардиналь
но становища, оскільки
про
будівництво гноє
сховищ і нині ніхто не
думає і, отже, загроза
прорив)' гноївки залиша
ється.
А потім, — як же бути
з уже
згаданими вище
активними забруднювача
ми навколишнього сере
довища і в першу чергу
річки? Заступник голови
міськвиконкому
А. П.
Хлопенно так і не зміг
знайти
документів, які
засвідчили б про адмінзаходи,
вжиті до них.
Як бути з
основним за
бруднювачем Малої Висі
— спнртзаводом?
Адже
передусім внаслідок йо
го діяльності
з’язився
отой запах,
що непри
ємно вражає гостей Ма
лої Виски і досить-таки
набрид її жителям.
Мала Вись. Що являє
вона собою нині? Колись
чиста повновода річка за
мулилася, береги її зарос
ли очеретом. Забруднення
води сприяло розростан
ню куширу, призвело до
загибелі чималої кількос
ті риби. Вже
тепер пи
тання — бути чи не бути
Малій Висі? — стоїть ду
же гостро.

Завершальний етап ви
готовлення всіх препара
тів — розфасовування та
упаковування. На цій опе
рації працює один із кра
щих колективів фабрики,

«Молодий комунар»
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ТІМ, НЕ МИ
перші
задумалися
над
проблемою цієї степової
річки. її врятування вже
почалося. І, певно, немає
нічого
незвичайного в
тому, що
ініціатором
цього вкрай необхідного
заходу виступило керів
ництво спиртзаводу.
— Наша пропозиція, —
каже
його
директор
М. В. Ромашоков, — зна
йшла підтримку у рай
комі Компартії України
і райвиконкомі. Підтри
мало нас і міністерство
харчової промисловості,
якому ми
підлягаємо.

В

Було замовлено проект
очищення
річки. Нині
згідно з тим
проектом
закінчується
монтаж
земснаряда для перека
чування намулу за спеці
ально підготовлені
для
цього греблі. Хочу заува
жити, що намул
буде
використаний
для ре
культивації неугідь. Це
— ще одни плюс очищен
ия. Земснаряд почне пра
цювати в серпні.
Щороку на врятування
річки буде використову
ватись 80—90 тисяч кар
бованці в к а п і та ловкл адепь. Після того, як очис
тимо її верхів’я, ми пе
редамо естафету цукро
вому заводові.
Так по
ступово спільними зусил
лями річка буде розчи
щена па території всього
району...
Думка з приводу. Зда
валося б, проблема, ви
черпана і говорити біль
ше немає
про що. Але
ні. Очищення
річки —
лише половинно розв’я
зання проблеми. Адже
дони існують' причини,
що призвели до її заму
лення й забруднення, ні
яке очищення
не може
бути до кінця ефектив
ним.
Мова — про все ті ж
очисні споруди, гноєсхо
вища, нафтовловлювачі
тощо. На тому ж спиртзаводі вже нині,
серед
літа, карти бардовловлювачів заповнені майже
повністю. А це значить,

що якщо вже цього року
керівництво підприємства
не вживе кардинальних
заходів, то можна чекати
залпового прориву барди
у річку. Торік таке вже
сталося...
Отже, інфор
мація для роздумів і під
стави для тривоги за
майбутнє річки ще зали
шаються. Чи зникнуть
воші у майбутньому?
3.—

Е ЛИШЕ від керівни
ків підприємств і ус
танов, не лише від ад
міністративних
органів
залежить, якими є і бу
дуть паші річки. Кожен
із нас при бажанні може
посприяти збереженню і
примноженню
багатств
рідної природи. А може
п нашкодити.
Про тс, що
в Малій
Висці деякі природолю
би збайдужіли останнім
часом до" своєї річки, за
свідчили
мої відвідини
станції юних натураліс-

Н

коло

— З стор« -------них конкурсах і заходах
датуються 1980
роком.
Не зміг М. Є. Селівестров пригадати точно, ко
ли він востаннє з хлоп
цями з голубого патруля
проводив рейд.
Може,
тому не зміг, що таких
рейдів просто не прово
дилось.
У райкомі
комсомолу
створена
оперативна
група по охороні приро
ди. Ще рін тому
вона
працювала досить актив
но. А нині?
— Нині,—
иаже пер
ший
секретар райкому
ЛКСМУ Василь Полулях,
— ми менше співробіт
ничаємо з охороною при
роди. Справа в тому, що
□ старшого
інспектора
Олександра
Софронова
нині і без нас вистачає
активу.
Тут
обійдемося
без
коментарів.

4.—

Е НАБАГАТО легша,
ніж у Малої Висі, і
доля її посестри — Вели
кої Висі. У Новомиргороді, правда, річка не за
бруднюється в
таких
масштабах, як у Малій

Н

ПРИРОДА І МИ
ті в, де директором С. В.
Камишленко. Він знахо
дився якраз у відпустці,
тож із роботою станції
мене знайомив в. о. ди
ректора М. Є. Сслівестров. Він багато розпові
дав про роботу голуби.':
та зелених патрулі з: про
їхні регулярні
масові
рейди по річці та став
ках, про
конкурси на
краще озеленення шкіл,
про активну
участь у
пропаганді охорони при
роди на сторінках район
ної газети. Тільки одного
Микола Євгенович
не
сказав: усі ті добрі спра
ви юних
природолюбів
переважно віддалені в
часі. Взяти хоча б участь
у пропаганді
природо
охоронних знань. Цього
року
районна
газета
вмістила дві тематичні
полоси для любителів
природи. Але в них не
має жодного матеріалу,
підготовленого з участю
працівників чи гуртківців станції. Останні про
токоли, які засвідчують
участь школярів району
в різних прпродоохорон-

де бригадиром Катерина
Деркач.
— Наша фармацезтична
фабрика Кіровоградського
обласного аптекоуправління, — говорить директор
комсомолка Антоніма Гу-

цалюк, — щороку
пере
робляє більше 250 тонн
сировини, з якої одержує
мо понад 3,5 мільйона фа
сованих препаратів.
В. ГРИБ.
На знімках: угорі —
на конвейєрі розфасовочного відділення (зліва на
право) Людмила
РОМА
НЕНКО, Валентина ВЕРХОВЕНКО, бригадир Катерина
ДЕРКАЧ, Любов ПАНАСЕН
КО; зліва
— комсомолки
Віра СМОГОРЖЕБСЬКА та
директор Антоніна ГУЦАЛЮК біля розфасовочного
верстата; справа — комсо
молка
Інженер-технолог
Віра ПЕТРЕНКО перевіряє
настій глоду.

Фото автора.

бруду?
Висці, але... Втім, усе по
порядку.
Разом із заворгом Новомпргородського
рай
кому ЛКСМУ Віктором
Гурпчевпм ми пройшли
із записником і ручкою
берегом
Великої Висі.
Тим, що побачили там,
були вражені.
Вулиця
Биноградівсьна, будинок
№ 46. Тут
господарі
насипали на
самісінькому березі річни
справжній курган сміття.
Трохи далі вниз по течії
серед очерету хтось ви
сипав кілька відер гнилі
— певно, щойно вичис
тив погріб. Напроти бу
динку К? 44
насипний
город (господарі
торік
розрівнювали площу) спу
скається до річки. Плодо
ві дерева, недавно висад
жені тут, не можуть вбе
регти берег від зсуву. Тут
же — акації з обрізаною
корою.
«Це ми зробили
для
того, — пояснила
господиня
обійстя, —
щоб усохли. Хочемо поса
дити на їхньому
місці
фруктові дерева».

Городи спускаються до
урізу води. На самому
краю біля води — купи
гною (господарі утриму
ють свиней).
І таке —
практично біля кожного
обійстя по вулиці Впиоградівській.
По центральній вулиці,
№ 152, окрім купи гною,
на
самому "березі за
якийсь метр від води ви
сочить хазяйський туалет.
Аналогічна
картина —
по цій же вулиці, № 150.
Ледве не в центрі міста
— міст через річку. Під
цим мостом
цілі купи
сміття, старі
зіпсовані
речі, сухий бур’ян. Не
важко
виявити поход
ження всього цього. Во
но принесене
дощовою
водою з довжелезної й
глибокої
канави, яка
тягнеться від мосту у бік
Златополя.
А в канаву
все те потрапило з волі
господарів ближніх бу
динків, які скидають сю
ди всякі відходи.
Не дивно, що саме в
цьому місці Велика Вись
настільки замулена, що
перетворилася на невели
кий струмок середі вели
кого болота і майже не
помітна за густою стіною
очерету. Є о Новомиргороді санепідемстанція, є
міськвиконком, є нареш
ті, чисельна
комсомоль
ська
організація. Вони
поки що не стали рішуче
на захист Великої Висі.
Хочеться мені тут наго
лосити ще ось на чому:
а що ж самі
господарі,
які живуть над річкою?
Невже не розуміють, що
чинять? Врешті — що ж
природоохоронні органи?
У Новомиргороді обов’яз
ки інспектора з охорони
природи покладено
на
працівника
сільгоспуправління
П. Г. Кизіля.
Він
нині
у відпустці.
Спроба зустрітися з ним,
на жаль успіхом не увін
чалася.

ПІСЛЯМОВА.
Зали
шається
констатувати:
природоохоронна робота
в обох районах
бажає
бути кращою. Вміщуючи
цю публікацію, ми споді
ваємося, що зможемо
чимось допомогти в ак
тивізації пропаганди при
родоохоронних
знань і
всієї природоохоронної
роботи в Новомиргороді
і Малій Висці.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,

спецкор «Молодого
комунара».

4 стор
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«Молодий комунар»
До «Вітряка» приходять по-різному. Свіїловодець
Борис Слюсар прийшов до нього після публікацій в
українському «Перцеві» й щотижневій «Україні», н
білоруському «Вожвку» й ГУСАКові «Молоді Ук
раїни», узбецькому «Чаяні»... Та де тільки він не гос
тював!
Постукався чемно і сказав:
— Приніс для «Вітряка» байки в прозі, але якщо
ви їх на решето збираєтесь перевіяти, то я не проти.

І так це щиро сказав, що завсідники
«Вітряка»
після першого ж решетування (добірне жниво, вдагве!) без заперечень прийняли його до свого гурту.
А були на тому сході під скрипучими раменами:
кіровоградка Тетяна Смага, О. Дідусенко з Онуфріївського району, журналіст П. Громовий. І, безпереч
но, Мірошник Омелько. Цього разу він розповів про
свої химерні сни та транспортні пригоди.
А втім, що там розказувати: пропонуємо тобі, чи
тачу, серпневий урожай.

ЖОРНА х — Скільки
пасажирів
-------------- - без квитків? Тринадцять...
Ого! Всім організовано на
станції придбати,
коли
приїдете. Зрозуміло?
— Та ж гроші вже...
— Чш-иф.

Хочу сам розказати. На
що мені підказувачі та
всякі
самозвані свідки.
Коли я сам усе бачив і
все чув.
Коли я сам сві
док. Бо приходило ж кільі ка — один іншого праг?! нув перебрехати. Ні, я есє
а по правді. Так, як було.
'!
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А було
так. 12 липня
їхав я до Бобринця. З Кіровограда.
Біля кас, як
завжди,
—
колотнеча.
Проте хоч і впрів,
хоч і
притиснули мене до віконця, та взяв собі на дез’ятнадцяту тридцять. Охочих
багато (на
вісімнадцяту
десять автобус
не прийшов), а більше
квитків
не продають. Ну, то вже
водій змилостився. «Куди
ж вас, — каже, — подіти,
Заходьте, раз бобринецькі». Та й пораділи всі. /

— Роззявила рота!..
— От і візьми таку!.,
їдемо. Компаніївські зі
йшли. Сорок перший кіло
метр, сорок
другий, со
рок...
— Передайте
бобринецьким, — із кабіни.
Пішли
по руках голу
бенькі квитки, чітко від
різані на 88-й
копійці.
Число є, а місяця
нема, і
року нема, і години від
правлення нема.

ДЕТЕКТИВ «ВІТРЯКА»

ВАРІАНТ НОМЕР...
Він дріботів поруч своєї
вдвічі більшої
половини,
ховаючи очі під ондатро
вою шапкою, аби перехо
жі і — головне — вона не
здогадались, боронь бо
же, про
його
потаємні
думки.
«Уб’ю! Відведу на пус
тирище і... — аж в скро
нях стугоніло. — Щоб
знала, як гарчати! Де це

таке бачено,
на вулиці,
серед людей ще й знайо
мих...»
Од внутрішнього
на
пруження, а може, від на
магання
приховати його
чоловікові
туманіло
в
очах. З того туману випли
вали покликані уявою кар
тини жорстокої помсти.
«Пустирище. Нікого й
нічого. Тільки високе де-

— По ньому можна кож
ного місяця дванадцятого
числа кататись...

— Що, кінчились квит
ки? А якщо знову інспек
ція? Та грець із ним, вже
ж Сугоклея оно...

— Чи вам робити нічого
— стоять,
обурюються!
Ото ж бери таких! До од
ного б зсадив посеред по
ля! Стоять, копійки раху
ють... Тьху!

Цікава
розмова
відбулася після перег
ляду вистави республікан
ського російського драма
тичного театру імені А. П.
Чехова Молдавської РСР
«Відпустка
через пора
нення» за твором В. Конд-

ратьсва. Організував її об
ласний комітет ЛКСМУ. У
зустрічі взяла участь пере
важно молодь. Це до них,
до покоління, яке знає про
війну тільки з книг, філь
мів,
вистав, розповідей
батьків, зверталися киши
нівські митці. І багато щи
рих ЕДЯЧНИХ
слів почули
вони того вечора від гля
дачів. Лейтенант Радянсь
кої Армії
О. Кондратов,
завідуюча
кабінетом ук
раїнської мови і літерату
ри
обласного Інституту
вдосконалення
вчителів
В. Чорна, керівник само
діяльного
народного те-

«Молодой коммунар» -

На украинском языке.

З МІШКА ГУМОРЕСОК
— Обережніше, моло
дий чоловіче! — у думки
Ларивона Ступи ввірвався
чийсь знервований
зойк.
Але Ларивон не звернув
на нього уваги.
Ще одне
зусилля, — і він зіскочив
з підніжки
автобуса на
тротуар.
Т. СМАГА.

Онук бабусі:
— Добре, а що -потрібно
робити, щоб потрапити в
кіно?

О. ДІДУСЕНКО.

Онуфріїоський район.

РЕШЕТО

ЗЛЯКАВ
Рак до Черепахи:
— Ану не
лізь, бо як
свисну!..

ЗАЗДРІСТЬ
Ще дві річки на вулиці Повітрянофлотській пропо
нуємо занести на карту обласного центра. Одну ство
рив м’ясокомбінат років десять тому, а другу — ви
робниче управління водопровідно-каналізаційного гос
подарства у травні цього року.
Фото В. КЛАЦНІНА.

атру педінституту «Резо
нанс» В. Дейнекін, комсо
мольські
працівники,
представники
громадсь
кості міста говорили про
високу
емоційну
силу,
ідейну пристрасність цієї
вистави.
Перехопило подих, коли
на сцену
піднявся сивий
ветеран. Олександр Ва
сильович
Добичін роз
повів про
свою бойову
юність, про мужність і від
вагу тих, хто
пройшов
воєнними
дорогами від
Волги до стін рейхстагу.
В. ЛЕВОЧКО.

вул. Луначарського, 36
БК 07903.

П. ГРОМОВИЙ.

м. Кіровоград.

Бабуся внукові:
— Якщо
будеш себе
добре поводити, потрапиш
у рай. а бешкетуватимеш
— у пекло.

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

— Кажу ж: Тургенєва в
книгарні продають. Черги
нема... Потримай Муму!
Герасим Іванович закляк
від несподіванки. Потім—
приречено
простяг руку
до повідка.
Дев’яностоп’ятикілограмова Муму за
гарчала, показавши здоро
венні зуби... І зневажливо
відвернулась.
— Уб’ю, все одно уб’юі
— люто думав
Герасим
Іванович, скоса зиркаючи
на вівчарку і боячись по
ворухнутись. — Нам двом
немає місця в одній квар
тирі...»

ЗРОЗУМІВ

316050, МСП,

областного комитета

рево. З
гілками аж де
землі. Це щоб в
разі чо
го...
Ні, надто
прозаїчно.
Краще так: тиха річка, ше
поче верболіз... Камінь за
рані приховати в човні під
сидінням. Випливти на са
місіньку середину, куди за
словами класика, не вся
кий птах долетить... І, як
Стенька Разін свою княж
ну...»
Нараз його думки обір
вав поштовх.
Середньої
сили.
— Геро! Ти що, заснув?
Вони
зупинились біля
дверей книгарні.
— Ні, рибонько! Що то
бі?

ВІД 2 ДО Б

НАША АДРЕСА;

орган Кировоградского

вашііі, мило — в умиваль
нику...
* * *
... захотілося йому чо
гось холодного прямо по
серед вулиці Леніна у Кі
ровограді. Купив морозива
і подумав: «Сісти б і пере
почити в
найближчому
скверику,
що
навпроти
ательє мод '«'Силует».
Та тільки зітхнув тяжко.
1 даремні 'зітхнув. За
хвилину
Омелько сам у
цьому пересвідчився — ур
ни біля лавчннок, є куди
обгортку з-під
морозива
викинути, жодного папірця
на клумбах...

...А що ж би ви думали,
любі мої? Життя — це бороть-ба! І ти тут хоч-нехоч, а вмій працювати лік
тями і не соромитись, ко
ли наступаєш
комусь на
ноги. Через будь-який на
товп всіляких там попут
ників умій продиратись до
потрібних дверей...
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... занесла його якось ли
ха година аж у місто Долпнську. Справді лиха, бо
трапилось не піл вечір, то
му треба було
почувати.
А йти у готель не хотіло
ся, бо колись уже раз мі
рошник там ночував...
«Аж дай-но я загляну,
може тут перемінились по
рядки!» — так
подумав
мірошник Омелько
та н
ну заглядати через вікна.
Здивувався: у кожній кім
наті — радіо, на столі ка
рафка із свіжою водою ще
н склянкою, на бильці ліж
ка — рушничок внпрасу-

ФІЛОСОФ

— А здачі?..

Приїхали. Та й хто куди.
їдемо. Перший
кілометр, другий, третій... ЗаОтак було. Чистісінька
нишпорили по кишенях. А правда. Нічого не приба
далі карбованці пішли по вив. Автобус 79—29 БобриАТП. Водій —
руках. Паперові і залізні, нецького
нові лопотючі і пожмака- Іван Петрович Дерев'янченко.
н'*
А то приходять:
№
Ідемо. Одинадцятий кі— Він же
п’ятьом чи
П лометр, дванадцятий, три шістьом квитки не додав!..
на...
— Та ще й якби квитки
— А квитки він буде пе як квитки!..
редавати? —
несміливо
— А здачі!..
сказала жінка, яку я по
Ну, прямо спасу від них
садив на сеоє місце.
нема. Підказувачі. Само
— Чи воно тобі нужне? звані свідки. Я, коли хоче
їдеш? їдеш?
То їдь собі те знати, сам свідок! І за
якогось би паршивенько
мовчки, — це вже сусід.
го карбованця не оббивав
їдемо. Двадцять перший вітрякам пороги. Хіба ж
кілометр, двадцять другий, маєш час через таких жор
дведця... Стоп. Державто- на запустити?
інспекція.
Мірошник ОМЕЛЬКО.

МІРОШНИКОВІ ОМЕЛЬКУ
НАСНИЛОСЬ, що...

Індексі 61)03

Обсяг

— Заздрю я тобі, сусіде,
— озвалась якось Телеан
тена до Димаря.
— А то чого?
— Коли не гляну в твій
бік — завжди перекурі..

ОБГРУНТОВАНИЙ
ВИСНОВОК
— Тісні взаємини
не
завжди корисні! — зау
важила Нога Черевикові.

ГРУША
— Вказівка буде — ви
росту й на Вербі!..
Борне СЛЮСАР.

м. Світловодськ.

ЮНАКИ
І ДІВЧАТА!
З І СЕРПНЯ
У КРАЇНІ

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
НА ГАЗЕТИ
І ЖУРНАЛИ.
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