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.29 жовтня-День народження комсомолу

23 жовтня 1984 року від
бувся черговий Пленум ЦК
КПРС.
При відкритті Пленуму з
великою промовою виступив
Генеральний секретар ЦК
КПРС товариш К. У. Чер
ненко.
Пленум розглянув питан
ня «Про довгочасну програ
му меліорації, підвищення
ефективності використання
меліоративних земель з ме
тою сталого нарощування
продовольчого фонду краї
ни». З доповіддю в цьому
питанні виступив член По
літбюро ЦК КПРС, Голова
Ради Міністрів СРСР това
риш М. О. Тихонов.
Пленум Центрального Ко
мітету КПРС прийняв поста
нову, в якій повністю схва
лив наявні в промові па
ІГш^мі Генерального секр<Жі ЦК КПРС К. У. Чер.
неі^а положення і висновки
про дальший розвиток еко
номіки країни, основні на
прями інтенсифікації сіль
ськогосподарського вироб
ництва, підвищення ролі ме
ліорації у сталому нарощу
ванні продовольчого фонду.

Партійним, радянським 1 гос
подарським органам, гро
мадським організаціям і тру.
довим колективам необхідно
постійно керуватися ними у
своїй практичній діяльності.
Пленум схвалив затверд
жену Політбюро ЦК КПРС
і викладену в доповіді чле
на Політбюро, Голови Ради
Міністрів СРСР М. О. Тихо
нова довгочасну програму
меліорації
і підвищення
ефективності використання
меліорованих земель на два
надцяту п’ятирічку і на
перспективу до 2000 року.
Пленум Центрального Ко
мітету КПРС висловив твер.
ду впевненість, що довгочас
на програма розвитку ме
ліорації земель буде сприй
нята комуністами, всіма тру
дящими
як
надзвичайно
важливе господарсько-полі
тичне завдання, розв’язання
якого активно сприятиме
сталому розвиткові аграр
ного
сектора економіки,
дальшому підвищенню на
цій основі добробуту
ра
дянських людей.

(ТАРС).

КМК в’язальниць схем джгутів на Олександрій
ському заводі «Автоштамп» вважають одним із пе
редових колективів підприємства. За підсумками со
ціалістичного змагання за III квартал року групкомсорг Наталія Корлюк (у центрі) виборола звання
«Кращий за професією».
Фото В. ГРИБА.

м. Олександрія.
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І^Випереджаючи час • ’
Індивідуальне суперництво дає хороші результати
в механічному цеху Гайворонсьного тепловозоремонт
ного заводу. Зокрема, токарі зустрічають 66-у річни
цю ВЛКСМ ударною праЦею. Комсомольці Петро Ярем
чук, Костянтин Громов, молодий комуніст Віктор Па
вук працюють уже в рахунок весни —літа наступного
року. А молоді комуністи Станіслав Заболотний та
Федір Рожнов відповідно — січня та жовтня 1986-го!
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Ритм перевезень стабільний

З хорошим настроєм зустрічає свято доярка «Любов
«Ліщиновська — член комсомольсько-молодіжного ко
лективу молочнотоварної ферми № 4 (керівник М. Л1щиновськнй, групкомсорг «Л. Купець). Річне зобов’я
зання комсомолки — надоїти 3200 кілограмів молока
від кожної корови. А сьогодні «Любов вийшла вже на
рубіж 3500 кілограмів.

Шофери Голованівсьної райсільгосптехніни доби
ваються високих поназників. КМК водіїв (групномсорг Вадим Заболотний) пишається своїми пере
довиками. Один із них — водій ♦Колхіди» Олег
Понотилов. День народження комсомолу він зустрі
чає відмінними показниками: з початну року по
над план перевіз 532 тонни вантажів (133 проценти
виконання). Тільки за третій нвартал року водій зеко
номив понад 70 літрів паливно-мастильних матеріалів;
загальний показник економії наближається до 400 літ.

Новоархангельський район.

Утвердитись!
у ВУЗЛОВОМУ комітеті
* комсомолу мене пере
питали:
— А хто вам конкретно
потрібен?
— Хлопці з електрома
шинного цеху...
— О, то Валентнії якраз і
пішов у депо... Його, доре.
чі, рідко коли тут, за сто
лом, застанеш. Прямо у де
по і йдіть. Питайте Жуко
ва — його там усі знають.
Валентин Жуков секрета
рем вузлового комітету ком
сомолу працює близько ро
ку.
Його я знайшов у комсо
мольській кімнаті локомо
тивного депо. Разом із ком
сомольським секретарем де
по Станіславом Мулепком
говорили про щось ділове—
я вгадав по їхніх обличчях:
зосереджені, серйозні.
А за хвилину Валентин
пояснював:

.... ——

Є 3500 кілограмів

Н. ЗАСЯДЬВОВК,
секретар комітету комсомолу колгоспу
імені Будьонного.
Д. КОВАЛЬ,
завідуючий відділом комсомольських організа
цій Гайворонсьного райкому ЛКСМУ.
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сомолу більше тисячі спіл
чан.
Розмова могла б затягну
тись надовго, тому я зупи
нив хлопців: краще, кажуть,
один раз побачити, ніж сім
раз почути. І ми пішли □
електромашинний.

— Ми зараз у Чорному лі
сі споруджуємо пам’ятний □ АКІНЧУВАЛАСЬ зміна.
голосно
зн'Яіі Ткї'партизанській стеж ** У цеху треба
ці, у тих місцях, де воюва говорити, якщо хочеш, щоб
ли і загинули народні мес тебе почули. Гримлять кранники загону імені Вороши- балки, вуркотять двигуни,
лова.
шумлять вентилятори. Тому
— У спорудження знака Станіслав Муленко нахи
вагомий внесок роблять і лявся ближче і виразно ка
комсомольці електромашин зав:
ного цеху, — додав Ста
— Це — Василь Кондра
ніслав Муленко. — Одні тьев. Слюсар, комсомолець.
працюватимуть у лісі, ін Уже не перший раз його в
ші — тут, у цеху: пам’ят колективі визнають кращим
ний знак буде виготовля за професією.
тись у цехах...
Василь Кондратьев сер
Це ініціатива, яна народи йозно дивився на нас із фо
лась у дні підготовки до
святкування 40-річчя Вели тографії на Дошці пошани.
кої Перемоги.
Він мав працювати у другу
Хлопці почали розповіда
ти про почини і трудові ус зміну, тому знайомитись до
піхи комсомольців. Розпові велось заочно. Я пожалку
дати було про що. Тільки в вав.
одному локомотивному депо
Але
Станіслав
сказав,
шість
комсомольсько-моло
діжних колективів, у ножно шо
передовиків у
пер
го свої досягнення, спої на
городи. Всього ж на обліку шій зміні також чимало. І
У вузловому комітеті
ном- вів підвів мене до хлопців,

які копирсались у масивно
му двигунові.
— У цьому підшипники
полетіли, — кивнув на мотор-вентнлятор,
привітав
шись Петро Пісчурнпков.
— Одразу визначив? —
запитав Станіслав Муленко.
— А по шумові чути...
Сьогодні у Петра Пісчурникова, слюсаря четвертого
розряду, кращого молодого
робітника цеху, є вже свої
учні. Ми бачили, як кілька
разів до нього підходив Вік
тор Проценко. За порадою,
за підказкою.
А коли кран-балка заче
пила’ па гак Петрового мо
тора-вентилятора, легко зня
ла з місця іі гойдлпво по
несла до випробувального
стенд«?, я запитав:
— Це який у тебе на ра
хунку?
— Четвертий.
— А змінне завдання?
— Три треба відремонту
вати...
О ИРОБНИЧІ показники.
" Вони в комсомольсько,
молодіжного цеху високі. За
9 місяців цього року про

рі8'

В. КОВАЛЬСЬКИЙ,

бригадир КМК водіїв райсільгосптехніки.

Голованівський район.

дуктивність праці слюсарів
зросла на 5,7 процента, со
бівартість продукції знизи
лась на 2,4 процента, мате
ріалів зекономлено на 2,7
тисячі карбованців.
За основними виробничи
ми показниками цех в аван
гарді.
І не тільки за основними.
Я поцікавився: на якому
рівні в цеху науково-техніч
на творчість?
Голова первинної органі
зації товариства винахідни
ків і раціоналізаторів В. І.
Алексеев пояснив:
— Сильний колектив но
ваторів в електромашинно
му — 14 чоловік. Уже доб
ре зарекомендували
себе
комсомольці Сергій
Ісаєв,
Анатолій Васюра, Василь
Копдратьєв, молодий кому
ніст Юрій Цппочкін. Кра
щий раціоналізатор Петро
Лементарьов тільки
цього
року подав 10 пропозицій.

дилось ставити двигун на
позаплановий ремонт. Вина
хід виключає тані випаднн.
Недавно творчість молодо
го винахідника комсомоль
ця Петра Лементарьова вису
нуто на здобуття премії іме
ні Ленінсьного комсомолу.
* » •

Станіслав Муленко провів
мене на естанаду, вузький
пішохідний міст над колія
ми — звідси добре
видно
високі дев'ятиповерхові бу
динки поблизу центральної
дороги міста, давні низень
кі будиночки вздовж колії, а
ще тополі, каштани, клени:
Знам'янка перед очима.

Сонце вже зійшло з полудня і гостро сяяло на не.
реживі рейок. Гуркотіли поїзди. Під естакадою пробі
гали жовті рефрижератори,
зелені пасажирські вагони,
чорні довжелезні состави з
цистернами...
Пробігали
легко, грайливо. Завдяки зо
лотим рукам слюсарів-ремонтників Петра Пісчурникова, Василя Ковдратьєвз,
Петра Лементарьова та їх
ніх товаришів
Один із останніх винаходів

молодого майстра — присто
сування
для замірювання
коробки
якоря
тяглового
двигуна. Доці, коли коробка
не замірялась, іноді дово

В. БОНДАР,
йор. «Молодого кому
нара».

м. Знам’янка.

— 2 стор.
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«Молодий

комунар» __________

НАШ» ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНОІ

ЛЮДИНУ
ЗВЕЛИЧУЄ ПРАЦЯ
У районному будинку культури йшоз тематичний ве
чір, приурочений 40-річчю Великої Перемоги над ні
мецько-фашистськими загарбниками. Ведуча, секретар
комсомольської організації райвідділу культури Наталя
Джамілашвілі, запропонувала:
— Прошу встати тих, у кого війна забрала рідних І
, близьких.
>.
Піднявся весь зал... Пізніше доводилося чути, як схви
льовано переповідали іншим учасники того вечора про
вдало організований культармійцями масовий захід. Подумалося: все-таки багато важить творчий пошук ама
торів, своєрідність, нешаблонність у їхній справі,
Скажімо, готуючись до зустрічі із учасниками Великої
Вітчизняної, можна надіслати їм запрошення на листів
ках. Але, мабуть, набагато приємніше буде ветеранам,
Якщо хтось із комсомольських активістів завітає до них
ІЗ букетом квітів.
Часто культармійці разом із комсомольськими акти
вістами організовують вечори-зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни. Як правило, місцем проведення
їаких заходів є сільський клуб чи будинок культури, біб
ліотека або школа. У колгоспі ж імені Леніна, плануючи
черговий тематичний вечір, замислились: не всі з вете
ранів зможуть прибути на чай до клубу. Одні хворіють,
інші мешкають у найвіддаленішому куточку села. Так
Народилася думка влаштувати хвилини радості для ве
теранів безпосередньо в їхніх же оселях. Першим, до
кргр завітала молодь на чолі із завідуючою ДорожинІЬКим сільським клубом Раїсою Вергелес та заступни
ком голови правління колгоспу імені Леніна по роботі
$ молоддю Ольгою Янченко, був інвалід війни першої
групи, кавалер ордена Слави III ступеня Володимир
Андрійович Проценко. У будинку фронтовика відбулося
Справжнє театралізоване свято. Учасники художньої са
модіяльності Вікторія Корчевська, Юлія Шемота, Сергій
Фудар не раз уже виступали перед односельчанами,
Однак тепер старалися особливо. Дуже вже їм хотілося,
щоб цей день надовго запам’ятався і Володимирові Ан
дрійовичу, і його дружині Надії Олексіївні, та й іншим,
хто зібрався а будинку Проценків розділити з господа
рями радість зустрічі з мистецтвом.
Музична вітальня. Ще рік тому, напевне, ніхто із спіл
чан колгоспів «Перемога» та імені 40-річчя Жовтня на.
віть не чув про таке, а тепер нова форма дозвілля мо
лоді міцно увійшла в практику роботи первинних ком
сомольських організацій. І як добре, що такі цінні почи
нання всіляко підтримують і правління згаданих госпо
дарств, і партійні організації. Тому й не дивно, що саме
звідси молодь не поспішає виїжджати. Звичайно, багато
значать й інші фактори: забезпечення житлом, новою
технікою, належні побутові умови, наявність упорядкова
ного дитсадка, але значне місце, погодьтеся, займає са
ме організація відпочинку юнаків і дівчат.
Райком комсомолу схвально ставиться до творчих по
шуків і знахідок культармійців, надає дієву допомогу
первинним комсомольським організаціям,
Аналіз стану справ безпосередньо на місцях засвід
чив, що там, де комітети комсомолу мають тісні зв’язки
з місцевими закладами культури, молодь живе цікавим
повнокровним життям. Це, насамперед, можна сказати
Ьро колгоспи імені Зайковського, імені Димитрова, іме.
Ні Леніна.
У районі працює 211 колективів художньої самодіяль
ності, в яких зайнято більш як 3000 учасників, 80 процен
тів із них молодь. У справжнє торжество мистецтва ви
лилось районне свято «Пісні і музика про працю і друж
бу», марш-парад оркестрів, огляд-конкурс агітаційнохудожніх бригад. До речі, агітбригада районного будин
ку культури «Вільшаночка» та самодіяльний театральний
Колектив здобули високе звання народних. Нинішнього
року до нього представлений і хор районного будинку
культури.
Недарма кажуть: пісня жити допомагає. Пам’ятаються
цьогорічні жнива. Комсомольсько-молодіжна ланка кол.
{•ослу імені Телішевського, очолювана Володимиром
Кріпаком, відправила з поля на тік близько 6 тисяч цент(іерів зерна. Натхнення і бадьорий настрій дарували мойодим жниварям учасники художньої самодіяльності.
вагомих здобутків досягли на хлібному лані комсо
мольці — помічник комбайнера Сергій Беззерхній та
ЙОДій Анатолій Бабій із колгоспу імені Леніна, жаткар
Олег Лисокінь з колгоспу імені Телішевського, механі
затор Іван Захарченко та комбайнер Станіслав Раков з
колгоспу імені Зайковського, водії Олександр Стеблина
І Олександр Крохмальний, комбайнер Володимир Риба
лок із колгоспу «Дружба». Кожен із них не тільки вміє
сумлінно трудитись, а й знаходить час для участі в гурт
ках художньої самодіяльності.
Успішно трудиться поруч із досвідченими товаришами
молодь на осінньому полі. В першу чергу хочеться
Йазвати секретаря комітету комсомолу колгоспу «Авро
ра» Олега Швеця, який у найбільш напружений період
Сідає за штурвал комбайна. Зараз, справившись із зби
ранням соняшника, аврорівцї допомагають своїм сусітРУДІзникам колгоспу імені Телішевського.
Однак, оглядаючи зроблене, бачимо й проблеми. В
рершу чергу хвилює те, що в комсомольських органі
заціях колгоспів імені Телішевського, «Мир», райсільгослтехніки не в повній мірі використовуються МОЖЛИ
ВОСТІ художньої творчості для підвищення трудової і
Громадсько-політичної активності молоді. Недостатньо
ефективно ще використовується хороша база клубної
роботи, наприклад, у колгоспі «Дружба», мало уваги
звертаємо на забезпечення закладів культури фахівцями.
Ці питання порушуються на звітно-виборних комсо
мольських зборах, що проходять у ці дні.
В. ГОНЧАРЕНКО,
перший секретар Вільшанського райкому
ЛКСМ України.

АО політзпняш\
Практика переконує, що
результативність комсомоль
ського лолітнавчання зале
жить головним чином від
уміння слухачів самостійно
працювати з книгою, орієн
туватися в потоці політичної
і наукової інформації, ана
лізувати різні життєві яви
ща і робити висновки для
своєї практичної діяльності.
На таку самостійність і на
цілює своїх слухачів один із
кращих пропагандистів ком
сомольської
політосвіти
Олександрійського
елек.

-у жовтня 1984 року

СПІЛЬНА СПРАВА
тромеханічного заводу іме
ні XXV з’їзду КПРС, кому
ніст В. М. Кобиляцька. її
пропагандистський стаж —
п’ять років. За фахом вона
інженер-технолог. Веде тео
ретичний семінар «Шляхи
підвищення
ефективнос
ті
виробництва
а умо
вах науково-технічної ре
волюції» у ВІДДІЛІ голов
ного технолога. Валентина
Миколаївна однією з пер
ших запровадила активні
форми ведення політзанять.
її слухачі — ЗО комсо
мольців (у нинішньому на
вчальному кількість їх зрос
ла за рахунок молодих спе

ціалістів) з вищою і серед
ньою технічною освітою. Всі
вони охоче виступають із
рефератами, беруть актив
ну участь у дискусіях. Такі
форми занять спонукають
кожного слухача дивитися
довкола
себе господар
ським ПОГЛЯДОМ, боротися
за підвищення продуктив
ності праці, за зниження
собівартості продукції, за
економію енергетичних ре
сурсів, сировини, за ефек
тивне використання кожної
робочої хвилини.
Дієву допомогу надають
Валентині
Миколаївні за
ступник пропагандиста В. М.

ІХІоходько, комітет комсо
молу заводу, секретар ком
сомольської організації від
ділу Георгій Губський. В. М.
Шоходько завжди готовий
при необхідності підмінити
пропагандиста і провести
заняття на належному рівні.
А комітет комсомолу
за
воду, бюро комсомольської
організації відділу турбую
ться про забезпечення шко
ли літературою, місцевими
матеріалами,
наочністю,
контролюють відвідування.
Відділ головного техно
лога виборов звання колек
тиву комуністичної праці,
Тут немала заслуга і слуха
чів семінару, і їхнього про
пагандиста.

К. ПОБЕЛЬКО.
м. Олександрія.
■І

■з

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

КІЛОМЕТРИ УСПІХУ
Міць колективу, не пе.
ребільшу, росте з дня на
день: КМК водіїв нашого
вантажного парку народпвся у січні цього року,
пас па сьогодні — шістнадцять, а поповнення все
прибуває.
Працюємо переважно па
машинах ГАЗ-52, ЗІЛ-ІЗО,
самоскидах ММЗ-555. Ко
жен, хто хоч трохи розу
міється на техніці, погоди
ться — догляд за нею —
першооснова хорошої ро
боти. Обідня перерва є тим *
додатковим часом, коли
можна хазяйським оком
окинути агрегати та систе
ми, усунути поломки са
мому чи з допомогою ав
тослюсарів та автослектриків.
У путівках — населені
пункти району, області.
Однак маршрути відряд
жень сягають і Києва, Во
рошиловграда, Донецька.
Постійні ж замовники —
шахти. Либонь, маршрут
Олександрія — Ватутіне
(Черкаська область) для
переважної більшості во■ діів став знайомим до кож-

ного кілометрового стовпця. Бригадир паш, Микола
Павлович ЛяханСький, любить нагадувати: «Хлопці,
так тримати!».
Сергій Федосеев, Василь
Голець, Анатолій Тупиця,
Володимир Дишлнук — то
окремі з передовиків. На
веду деякі цифри: парко
вий план перевезень на
родногосподарських ван
тажів за дев'ять місяців
(47096 тонн) перекрито на
4195 топи, а внесок ком
сомольців у це — 3730
тонн! Темпи утримуємо,
змагаючись із бригадами—
Миколи Юхимовича Кадомця, Олександра Мико
лайовича Хмельницького,
Василя Івановича Коно
пата.
«Новенькі» одразу попа
дають під опіку наставши
ків. Перший і головний із
них, ясна річ, ' бригадир.
Чуйність, високий про
фесіоналізм — це властиве
і Олексію Федотовичу Кра
мару, і Миколі Олексійо
вичу Корсунському, і Ми
колі Ульяновп.чу Давиденку. Любимо ми наших ве-

Десятками кілометрів ви- графітового номбінату. Намірюються траси автомобі- вантажені рудою багатотонлів, за кермами яких си- ні КрАЗи чутливі до пивідять водії автотранспорт- рених рухів їх хазяїв. Сеного цеху Засаллісського ред майстрів своєї справи

і

теранів, а їм надзвичайно товаришів, міцні стискай- "Т
шоферських долонь, |
приємно, що поділитися ця
багажем знань і вмінь во жваві оповіді про пригоди
ни мають змогу не тільки (майже кожен привозить
І
з трибуни наших зборів та із рейсу й таке), жарти...
У вихідні збираємось у
летучок, а й у робочій об
становці. Міцні у нас музичній вітальні «Мій рід- |
зв’язки з партійною, проф ний край», що міститься у .
спілковою організаціями. будинку культури. На за
Комсорг парку Тетяна няття ансамблів та гуртків
Присяжненко, Дмитро Ти- ходимо цілими сім’ями,
мофінович Недопас — їздимо на екскурсії, Соро
парторг, голова профкому чинці, Одеса — це марш, і
Григорій Васильович Крав рути лише недавніх поїз
цов — паші товариші і по док.
За традицією на зборах
радники. І батьківська ува
га й вимогливість началь з пагоди професійного свя- 1
ника АТП Віктора Захаро та говоритимемо про усні- я
нагороджуватимемо •
вича Туза знайома кожно хи,
кращих. Урочисто відкриє- |
му водієві.
Як уже згадував, на мо Дошку пошани авто- [І
бригадному підряді в пар підприємства. 1 знову пла- "
ку ми одні. Але не одина куватимемо — завтрашнє і
ками почуваємося. Випад дозвілля, завтрашню ро
кових серёд пас немає. боту.
Працювати є над чмхбШІ
Нема і плинності як проб
леми (порівняно з мину На згаданих звітио-вибор
зборах одностайно
лим роком кількісно ко них
схвалили ініціативу авто
лектив зріс на третину).
Рідко ми зустрічаємось. слюсарів. Вони запропону
Цс прикрий.факт. Що ж, вали працювати під деві
специфіка. О сьомій, мак зом: «До 33-ї районної
симум о пів на восьму —< звітно-виборної
комсо
попереджувальний сигнал, мольської конференції —»
і десятки машин виїжджа 33 ударних зміни».
В. ДІЖУР,
ють за ворота із знайоми
ми цифрами «10040». Ли
групкомсорг КМК во
ше ввечері — додому. За
діїв вантажного парку
І
те зустрічі завжди приєм
АТП-10040.
І
ні: підбадьорливі погляди м, Новомиргород,

І Володимир МАРЧУК, Се
,
•
мирічний
|"пі'пп"и стаж
<-г«лж на підприємстві гарантує високі ритми — планові показники

комсомолець перевикону£,Л
на 10 — 15 процентів.
Фото В. ГРИБА.
.

Гайворонський район.
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ароплав,

«Молодий

комунар»

З стор.

навантаже

ний зброєю і боєпри.
Ппасами,
взяв курс*на Мис-

Легендарний старшина

хако. Там, на «Вогняній
землі», йшли кровопро
литні бої. І «Ахілліон» мав
прибути на місце а точно шої статті Степана Скляра.
визначений час. А звідти
І ось важка бомба впала
на Велику землю він пове поряд із катером. Куро
зе поранених. Супровод п’ятников відчув, що пово
жував транспорт «Мор. ротний механізм кулемета
ський мисливець»,
його не слухається. Поду
На катері встановлено мав, що заклинило...
носову гармату, кулемети.
А Савченко жахнувся:
Тут же глибинні міни. І хоч старшина біля кулемета з
небезпеки наче ніщо не однією рукою. Весь за
віщувало, командир кате юшений кров’ю, він вирів
ра
старший
лейтенант няв ствол, 1 вогняна цівка
Павло Сивенко наказав прошила небо.
приготуватись до бою.
Ще одне поранення —
„.«Юнкерси» з’явились в голову. Куроп’ятников
на горизонті, коли почався втратив свідомість. А коли
шторм. Шістнадцять воро розплющив очі, то побачив
жих літаків пронеслися на палубі полум’я — важ
над транспортом і скинули ка бомба зачепила «Мор
бомби. Потім знову на ський мисливець».
Ще
літ. Сигнальник з «Ахіл. мить, і він злетить у повіт
Ліона» повідомив: «По ря, адже вогонь ось-ось
шкоджень немає»,
сягне димових шашок, а
А звідси, з «Морського потім і глибинних мін.
мисливця»,
безперервно
Тоеариші продовжували
вели прицільний вогонь по бій. А Григорій лежав без.
літаках. Фашисти будь-що помічний, і його непокоїло
вирішили розправитись із тільки одне: як врятувати
катером. Тепер уже над катер?». Піде він на дно—
морем з'явилась нова ар пропадати й «Ахілліону»,
мада — тридцять хреста І не дочекаються допо
тих хижаків.
моги герої Мисхако.
Старшина другої статті
До нього поверталися
Григорій Куроп’ятников не сили. Куроп’ятников під
знав рахунку кулеметним повз до шашок, хотів нострічкам. Два літаки впа гою зіпхнути в моро, але
ли з море, але й катер по вони були принайтовані
шкоджено. Поранено ос шкертами до палуби. Стар
колком його товариша із шина витер правою рукою
Знам’янки старшину пер- чоло і зубами почав гриз-

І

У травні иа сторінках
«Молодого комунара»
ми розповідали про
вихованців
обласної
комсомольської орга
нізації, які здійснили
ПОДВИГИ в роки Великої
Вітчизняної війни, і на
місці їх поховання зве
дено обеліски. Тут, на
території КіровоградЩІІІІІ1
ЩІПІН.

“
....... ..... “І
А молодий робітник І
із Кіровограда Григо-І
рій Куроп’ятников за-1
хищав
Севастополь. _
Безприкладний подвиг І
він здійснив у березні І
1943 року, коли катер І
СК-065, на якому слу-1
жив комсомолець, су-1
проводжував транспор
ті! на «Вогняну зем
лю». Нині на території
військового
містечка
морської прикордонної
частини
встановлено
пам’ятники
п’ятьом
звитяжцям, які билися
$ ворогом на підступах
-до Севастополя ««• Ге
роям Радянського Со
юзу Івану Голубцю,
Павлу
Державіпу,
Олександру Клині^овському, Анатолію Мар
кову та Григорію Куроп’ятникову.
Вони
вихованці
військової
частини.

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА
ти шкерти. Шашки поле
тіли у воду.
...Йому зробили пере
в’язку. Але з палуби Ку
роп’ятников
не зійшов.
Коли після чергового на
льоту вода почала затоп-

лювати машинний відсік,
моряк з однією рукою за
бивав чопи у пробоїни
корпуса катера. А старши
на Калашников лагодив
мотор.
Сивенко, який у цей час

був на верхній палубі, по
мітив, як із щогли повільно
падає прапор. Секретар
комсомольської організа
ції Василь Потапов миттю
з’єднав фал, і червоне по
лотнище знову замайоріло
над катером...
Армада «юнкерсів» не
справилась із маленьким
«Морським мисливцем». І
хоч на його корпусі нара
хували більше 1600 про
боїн, він продовжував су
проводжувати «Ахілліона»
до «Вогняної землі».
140 діб за роки війни
перебував СК-065 у бойо
вих дозорах, 216 разів він
відбивав атаки ворожих
літаків, відконвоював 118
транспортів, висадив бли
зько двох тисяч десантни
ків. Першим на флоті удо
стоївся найменування гвар
дійського СК-065 — катер,
на якому здійснив леген
дарний подвиг наш земляк
комсомолець Григорій Ку
роп’ятников.
Павло Павлович Сивен
ко через багато літ скаже
.червоним слідопитам:
— Що таке героїзм? Це,
мабуть, і те, коли ти зро.
бив навіть неможливе, аби
лиш врятувати інших, Як
Григорій
-Куроп’ятников.
Після лікування він повер
нувся до нас старшиною

першої статті, із Золотою
Зіркою Героя на грудях.
З однією рукою він ще
рік продовжував воювати.
Поки не було визволено
Севастополь. Неймовірно?
Ні, закономірно. Він, Гри
горій Куроп’ятников, був
справжнім комсомольцем.
1 до кінця виконав свій
обов’язок перед Батьків
щиною.,.
*

*

4

Незадовго до того, як
його не стало, на Кірово
градському ремонтно-ме
ханічному
заводі імені
Таратути була зустріч із
фронтовиками, і ветеран
праці, ветеран війни, Герой
Радянського Союзу Григо„
рій Куроп’ятников згадав
пам’ятний день своєї бо
йової юності. Той, коли
капітан І рангу Васильєв
вручив новий гвардійський
прапор Василю Потапову,
і той підняв його над
гвардійським катером, де
на правому фланзі пер
шим стояв Куроп’ятни
ков — ^рятівник «Ахілліо»
на» і «Морського мислив
ця» — людина мужня і
проста.
,..У дні великих свят, у
дні, коли молоді моряки
приймають присягу, даю
чи клятву на вірність Бать
ківщині, вони йдуть ДО
п’яти пам’ятників і Слуха
ють хвилюючу розповідь
про легендарного стар»
шину..,
М. ВІНЦЕВИЙ.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

ПІОНЕРІЇ «ДОБРУДЖІ»—40
40-річчю піонерської організації Добруджі присвя
чений увесь випуск молодіжного видання «Пламчк»
толбухінської окружної газети «Добруджанска три
буна». У статтях, кореспонденціях та інтерв’ю з сек
ретарем окружкому ДКСМ Снежаною Женевою, ди
ректором будинку піонерів Маріаною Аврамовою,
комсомольськими активістами виробничого комбінату
високовольтної апаратури Василем Атанасовим, Ра
дієм Калевим йдеться про творчий доробок юних димнтровців, їхнє життя в соціалістичній Болгарії.

КАЗКИ І ДІТИ
П’ятнадцять років мину
ло з дня відкриття Кірово
градського обласного те
атру ляльок. Для театру
це не такий уже й великий
вік, але вже можна гово
рити про обличчя творчо
го колективу,
традиції,
здобутки. За період існу
вання театру було постав
лено більше 50 вистав.
Перші глядачі вже приво.
дять сюди своїх дітей.
Па шляху до творчої
майстерності було чимало
перемог. Так, скажімо, ко
лектив театру був лауре
атом премії Міністерства
культури СРСР за виставу
«Скажи своє ім’я, солдате»,
Дипломом
відзначався
фестивалю
болгарської
драматургії в СРСР спек
такль «Твоя зірочка», одна
з вистав стала дипломан
том Фестивалю румунської
драматургії □ СРСР.
Але найголовнішим до
сягненням театру є лю
бов глядачів. Ми одер
жуємо їхні листи, малюн
ки, про свої враження від
вистав вони пишуть у кни
зі відгуків.

Минулого театрального
сезону цікаві акторські
знахідки з'явилися у Ва
лентини Дьякової, Тетяни
Самойленко, Тамари Осауленко. До колективу те
атру прийшло поповнення
— випускники Саратов
ського театрального учи
лища Вячеслав Бирський,
Світлана Красюкова, Ма
рина Коломийкова та Га
лина Коваленко.
З
успіхом
пройшли
творчі звіти театру у Цент
ральному будинку праців
ників мистецтв у Москві
і у республіканському Бу
динку актора у Києві. Ус
пішно гастролювали кіро
воградські
лялькарі
у
Курську, Харкові, у райо
нах Кіровоградської об
ласті. Недавно трупа теат
ру повернулася з Риги. Ду
же сподобалася малень
ким рижанам казка «Кіт у
чоботях».
Нині в нашому репер
туарі казки радянських та
зарубіжних письменників.
З дітьми ми прагнемо го
ворити на найрізноманіт

ніші теми і про найсклад
ніші проблеми, високоху
дожньою мовою.
У новому сезоні ма
ленькі глядачі побачать
прем'єру музичної фан
тазії «Стара казка» за п’є
сою О. Толстого «Золотий
ключик». Зустрінуться во
ни і з героями творів
С. Маршака «Кішчин дім»,
К. Чуковського «Наша Чу.
коккала» та іншими.
XV театральний сезон
ми присвячуємо 40-річчю
Перемоги радянського на
роду у Великій ВІТЧИЗНЯ
НІЙ війні. Його ми відкри
ли спектаклем «Салют, Кибальчиш!», поставленим за
мотивами героїчної каз
ки А. П, Гайдара.
Мистецтво театру для
дітей звернуте до поко
ління нашої планети, яке
житиме у XXI столітті.
Яким буде воно, багато у
чому залежить від нас, до
рослих, від того, як ми ви
ховаємо наших дітей, які
моральні цінності вони
визнаватимуть.
Е. ГРУМБЕРГ,
педагог
Кіровоград
ського обласного те
атру ляльок.

«Пламчк» наводить слова
з привітання великого сина
болгарського народу, вндат.
ного діяча міжнародного
комуністичного руху Георгія
Михайловича
Димитрова
піонерам м. Балчика: «...Смі
ливо, без сумнівів ідіть впе
ред по обраному історичному шляху. Тримайте міцно
рятівний прапор Вітчизняно,
го фронту —- запоруки сво
боди та благополуччя бол
гарського народу».
Досвідом роботи клубу
інтернаціональної
дружби
поділилася мого голова Ангеліна Кирилова з Толбу.х’інського училища імені Хрис
то Ботева. Вона перелічила
радянські міста — Кірово
град, Житомир, Тбілісі, Київ,
звідки клуб одержав віталь.
ні листи на честь всенарод.
ного свята, розповіла про
незабутні зустрічі у стінах
училища
з радянськими
людьми — учасниками Великої Вітчизняної війни,
«Особливо пам’ятною бу
ла зустріч, — згадує во-

ФУТБОЛ

«ДНІПРО»«ЗІРКА»-0:2
Це був пропущений матч
першого кола. Для госпо
дарів поля гра нічого не
значила: команда зайняла
останнє місце і залишила
другу лігу шостої, україн
ської зони. Наші ж земля
ки ведуть боротьбу за по
ліпшення свого турнірно
го становища.
Протягом усього матчу
не доводилося сумніватися
у повній перевазі наших
земляків. Відверто кажучи,

на, — з Тамарою Захарів
ною Никифорцевою, котра у
складі військ III Українсько
го фронту брала участь у
розгромі німецько-фашист
ських загарбників. У щоден
ник нашого клубу Т, 3. Никифорцева вписала: «Дуже
вдячна вчителям училища,
батькам учнів, які вихову
ють стійких борців за люд
ське щастя, прищеплюють їм
високі душевні якості. Всі
ваші вихованці — мої любі
внуки».
Перший секретар окруж
ного комітету ДКСМ Йорданка Коцева в урочистій
обстановці відкрила в Тол.
бухінському будинку Ліонерів музейну експозицію.з нагоди 40-річчя піонерської ор
ганізації Добруджі. Вона
складається, як повідомляє
«Пламчк», з чотирьох розділів, у яких документально
відображено перші кроки в
роботі, патріотичні почини
юних днмнтровців. Фото
знімки розповідають про
життя перших піонерів, про

їхні перші загони, назвапї
іменами болгарських рево
люціонерів, про зустрічі З
Георгієм Димптровим, ш.
шйми керівниками Болгар.«
ської комуністичної партії,
а також із радянськими кос,
монавтамп Миколою Рука,
вишшіковїш і Валентино»
Терешковою.
Про щиру,
довголітню
дружбу піонерів НРБ (
СРСР розповідають числен«
ні листи, котрими впродовж
усіх сорока років існування
піонерської організації Доб
руджі обмінюються юні ле
нінці та юні димитровці, фо
тографії, Широко представ«
пені в окремому розділі
експозиції видання про жит
тя і діяльність піонерської
організації.
П ривертають
увагу вітрини, де виставле
но нагороди за успіхи у ви
ховній роботі, за досягнення
в навчанні, спорті, художній
самодіяльності,
технічній
творчості, за перемоги в лі.
тературних вікторинах, кон
курсах.
Червоною ниткою через
усі матеріали, присвячені
славному ювілеєві піонері?,
проходить настанова Кому,
ністичної
партії Болгарії
комсомолові НРБ: вішовува«
тп у підростаючого поко«
ління невсипущий інтерес дд
знань, постійну
потребу
творчості, громадську актив«
ність,
Н. ДОБР1Н.

Сьогодні «Зірка» у Чер
аутсайдер і не намагався
нівцях проведе свою остап«
чинити серйозного опору.
що календарну гру ниніш
В підсумку перемога «Зір
ки» —’ 2:0.
нього чемпіонату з місце*
вою «Буковиною». Заключ
Виграш у цьому матчі
ний тур чемпіонату, в яко»
дозволив «Зірці» піднятися
му «Зірка» вихідна, — ЗО
у турнірній таблиці на
жовтня.
один щабель вище — на
четверте місце.
В. ШАБАЛІН.
Турнірна таблиця на сьогбдні має таний вигляд:
В
Н
П
М
О
«Нива» Бяс.
17
44
10
51—30
10
« Шахтар ь
15
39
12
44—36
9
«Буковина»
37
-13—36
14
9
13
«Зірка»
54—47
37
13
11
13
«Спартак»
38
48—47
13
13
10
«Маяк»
34
35—33
12
10
14
«Поділля»
51—55
32
13
6
18
38—47
ЗО
« Атлантика»
12
15
9
«Десна»
29
41—61
18
11
7
35—54
29
«Динамо»
15
8
13
«Металург»
40—57
28
18
9
10
27
«Стахановець»
19
34—53
9
9
«Океан»
26
10
18
35
—
63
8
о
13
9
25
9—52
«Дніпро»
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Об’єдналися
життя і пісня
СТОРІНКА ВИХІДНОГО дня

0 танцюристи юні й безіменні.
Маленькі грації,
чий юний стиль і дух!

Вані кожен рух — коротка мить на сцені.
1 колена мить —
самого світла рухі
Фотоетюд В. ГРИБА.

«Гайдар шагает впере
ди» — ця пісня часто зву
чить у читальних залах об
ласної бібліотеки для дітей
їм. Гайдара. З неї починаю
ться гайдарівські і піонер
ські читання або розмова
про подвиги піонерів і ком
сомольців — словом, про
тих, хто попереду в труді 1
боротьбі. Саме такі герої
творчості композитора Олек
сандри Пахмутової, до юві
лею якої готується нині наш
нотно-музичний відділ.
Цілком зрозуміле бажан
ня сотень людей, особливо
молоді, якомога більше ді
знатися про композитора,
чиї
пісні стали такими
близькими. Дізнатися
про
те джерело, в якому вона
знаходить своє натхнення,
хочуть і -наші читачі, і чи
тачі газети...
Народилась О. Пахмутова
9 листопада 1929 р. в сели
щі Бекетовка під Волгогра
дом. Заняття музикою, ви
ступи перед слухачами зро
били дитинство маленької
Алі щасливим. Та почалася
війна, і з музикою довелося
розпрощатися на два довгі
роки — Пахмутови від’їжд
жали в евакуацію. У 1943 р.
Аля вступила в музичну
школу при Московській кон
серваторії. а потім і в кон-

ДУМКИ,
ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ
І ■■ І ■■■■ ■■■■
І
■■ ■
І І- ■

ла собі слово вирощувати
квіти, якщо залишиться
жива, ведеться у стрічці
«Квіти юності моєї», СТВОреній кіноаматорамн на
родної самодіяльної кіно
студії «Символ» Ульянов
ського цукрового комбіна
ту і любительської кіно
студії «Колос» колгоспу
«Ночами йому сниться побачити свій сон, щоб до- студії дитячих та юнацьких
імені Ілліча Гайворонськовійна...» —- за кадром зву бігти до тих дітей, щоб фільмів ім. Горького А. В.
го району. Грамотою жюрі
чить голос лікаря. На ек врятувати їх. Так у дитин Шаргородський, В. Л. Губула відзначена робота во
рані — хлопчик, який три стві ми багато разів диви ляєв, В. О. Назаров, А. В.
кально - інструментально
вожно дивиться з вікна лися фільм «Чапаєв», кож Грйшко.
Вони детально
го ансамблю
«Кристал»,
палати. Про що він ду ного разу сподіваючись, проаналізували
кожний
який озвучував цей фільм.
має? Чому війна, якої він ш.о герой усе ж таки до фільм, відзначили пози
Переможцями
оглядуніколи не бачив, не дає пливе до берега... І хлоп тивні стор’онн і недоліки.
конкурсу
стали фільми
йому спокою? На екрані— чик зриває з себе маску- Предметною стала розмо
«Захмарний бастіон» на
уривки сну хлопчика. Схи електрод. Він не хоче за ва про технічне оформлен
родної самодіяльної кіно
лом глибокої балки біжать бувати про дітей, які мо ня фільмів. Так, зокрема,
студії «Полум’я» Кірово
діти. Ми бачимо їхні об жуть загинути від кулі фа. висока оцінка була дана
стрічці «Батько», створеній
градського заводу радіоличчя. Дітей підганяють шистів...
Кінострічку «Ти цього аматорами народної са
внробів, «Батько» народної
фашисти з собаками. Ось
кіностудії
кіностудії
«Кристал»,
малі зупинилися, з’юрмили не пам’ятаєш» представи модіяльної
заводу чис
«Цього ти не пам’ятаєш»
ся. Хтось схлипує, а. .ма ли па XIV обласному ог- «Кристал»
ляді-ковкурсі аматорських тих металів (м. Світлонародної самодіяльної кі
ленька дівчинка їсть яблу. фільмів,
присвяченому водськ). А.- В. Шаргородностудії «Обрій» обласно
ко — воііа ще не дозуміє, 40-річчю Перемоги радян ськпй,
аналізуючи
цей
го клубу-лаборагорії кінощо має статися. Команда ського народу у Великій фільм, зазначив, що не
любнтслів, «Зелена брама»
роздягтися. Дитячі соро Вітчизняній війні, кінолю- тільки продуманість сцена
аматорської
кіностудії
чечки летять на купу. Фа бителі народної самоді рію, хороша операторська
«Піонер» Новоархангельшист зриває ключ, який яльної студії «Обрій» об робота, добір матеріалу,
ського районного будинку
висить на шнї одного хлоп ласного клубу-лабораторії показ деталей відзначають
піонерів, «Село моє рідне»
чика. І ми розуміємо, що кіполюбителів В. Жванко, цей фільм. Звуковий ряд у
любительської
кіностудії
він уже ніколи не повер С. Адсркас та В. Мощип- ньому теж на висоті. Фільм
Петрівського
райкому
ський.
Цьому
фільму
як
неться додому. Падає на
починається із наспіву со
профспілки
працівників
землю яблуко, вибите з рук кращому, який пропагує пілки. Гостра туга звучить
сільського
господарства,
боротьбу за мир, був при
дівчинки...
у голосі інструменту. А
«Васплсва ріка» Єлизаветсуджений
спеціальний
приз
За кадром зпову голос
після цього — пауза, від
градківського
сільського
лікаря. «Ти цього не пам’я редакції газети «Молодий якої щемить серце. Залеж
будинку культури Олек
комунар».
таєш. З тобою цього не бу
сандрійського району.
Різний ступінь підготов но від в'Деоряду пауза мо
ло. Ти засипаєш..,». І ось
Членами жюрі відзна
ки аматорів до створення же бути насиченою, гли
хлопчик, якого ми бачили кінострічок визначив ог- бокою, навіть суворою. Па
чався фільм «Біля підніж
біля вікна, приймає сеанс ляд-коикурс, Про це йшла жаль, лшііев одному філь
жя велетня», створеного
електросну. Але ніякі за мова па обговоренні твор мі пауза була використана
В. Стояповпм, А. Лисовособи лікування пездатні чих доробків, яке відбу. як засіб розкриття змісту
лом та Є. П’япусовнм із
примусити його забути про лося після перегляду філь кінострічки.
кіностудії «Ятрапь» вироб
тих дітей, які лишилися у мів. Перед кіноаматорамн
ничого об’єднання «ДрукТепла розповідь про жінйого сні наодинці зі смер області виступили митці ку-ветерана, яка під час
маш». Цей фільм
немов
тю. Ні, вів мусить знову кіностудії «Моофільм» та боїв під Сталіііградом да
запрошує глядачів побуваZi

Тобі слово, кіноаматоре!

серваторію, де на «відмін
но» закінчила композитор
ське відділення.
Ті, хто любить і цінує сер
йозну музику, знають Пах
мутову як автора увертюр
для симфонічного оркестру
«Юность», «Русская сюита»,
музики до балету «Озарен
ность» і концерту для труби
з оркестром. Та головне в
творчості
Пахмутової —
пісні. Пісні-гімни, пісні про
радість і романтику праці і
новобудови, Комсомольські,
піонерські, жартівливі, — в
кожній із них автор вислов
лює прагнення тих, кому
вони присвячені.
Герої пісень Пахмутової
(а це в більшості випадків
молодь) входять у життя
господарями, причетними до
всього, чим живе країна. її
перша «Песня о тревожной
молодости» із телефільму
«По ту сторону», присвяче.
на 40-річчю комсомолу, жи
ве вже більше двадцяти
років і залишиться молодою
ще довго, як її автор О. Пах
мутова.
Натхнення приходить до
композитора не в кабінеті, а
здебільшого під час поїздок
на комсомольські будови, у
військові частини, на ціли
ну, в піонерські табори. Так,
наприклад, творчим звітом
поїздки в Сибір, у якій взя
ли участь поети С. Гребен
ников і М. Добронравов та
співак Й. Кобзон, стали піс

ти біля підніжжя Ельбру
су. Відчувається
знання
авторами матеріалу, який
вовн відзнялл. Цікаві ра
курси, гарна кольорова
насиченість, інформаційна
навантаженість — все це
свідчить про те, що творці
фільму готували його з
повагою до глядача.
На жаль, цього не мож
на сказати про роботу
світловодської
студії
«Спектр», а також народ
ної самодіяльної кіносту
дії «Маяк» Новгородківського районного будинку
культури.
Якщо перша
представила на конкурс
фільм, який складається
із набору кадрів, не зав
жди якісних, не завжди
естетичних, і які зовсім не
відповідають назві фільму
«1 вересня — день знань,
день миру», то три філь
ми новгородківців явля
ють собою приклад того,
иа чому не варто акцен
тувати увагу глядачів, як
не можна розказувати про
людей. Відсутність сма
ку, нетактовність стосов
но героїв фільмів та гля
дачів викликає закономір
не питання — невже у ра
йонному відділі культури
ніхто не побачив, що ці
стрічки не варто показу
вати иа конкурсі?
Огляд-копкурс
дозво
лив кіноаматорам області
не тільки відзвітувати про
свою роботу, а й набути
нових знань. Це дозволить
їм іти вперед, не зупиня
тися иа досягнутому.
О. АНОХІНА,
спецкор «Молодого
комунара».

ні.«Таежные звезды», «ЛЭП500»,
«Главное,
ребята,
сердцем не стареть», «Пись
мо на Усть-Илим».
Па кожну визначну подію
в житті країни відгукує
ться О. Пахмутова. Музич
ним пам’ятником .першому
космонавту став її косміч
ний цикл «Созвездие ГагарИг
на», який Д. Кабалевськнф
назвав вершиною Пісенної
творчості композитора.
Рідко концерт
дитячої
творчості обходиться1-без та.
ких пісень, як «Улица ми;
ра», «Трус не играет в хок
кей», «Беловежская пуща»,
«Красные следопыты», «За
мечательный вОЖ'ЗТЫЙ». Ди
тячі серця широко розкри
ваються назустріч пісням
О. Пахмутової і тому, що
пісні ці — яскраві, завзяті,
життєрадісні, і тому, що ге
рої їх — діти. Тому так час
то і в наших музичних за
ходах звучать мелодії Пах
мутової.
Є ще одна важлива тема
в її творчості — тема миру.
На заключному
концерті
VIII Міжнародного фести
валю «Червова гвоздика»
вперше
прозвучала пісня
О. Пахмутової і М. Добро
нравова «Пока не поздно».
Пісня з вольовим ритмом І
чеканністю захопила
всіх,
хто її слухав.
Мине зовсім небагато ча
су, і в нашу країну з'їдуться учасники XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і
студентів. Зробити цю подію
яскравим, пам’ятним свя
том
допоможуть
пісні
лауреата Державної премії
та премії Ленінського ком
сомолу О. Пахмутової.
Н. БОРЩЕВСЬКА,
бібліотекар
нотно-му
зичного відділу облас
ної
бібліотеки
імені
А. Гайдара.

Несподіваний гість
Вранці 26 вересня жите
лі проспекту Правди, по
близу
обласної лікарні
стали свідками несподіва
ного видовища — між будинками, гордо несучи го
лову з гіллястими рогами,
розмірено
І
СПОКІЙНО
йшов лось. Ненадовго зу
пиняючись,
общипував
листя вишень, що ростуть
біля тротуару, а на людей,
що зупинялись і з цікавіс
тю розглядали лісового
гостя, не звертав ніякої
уваги. І тільки коли на
зустріч
йому
побігли
школярі (бо йшов лось у
напрямі СШ № 9), веле
тень занепокоєно озирнув
ся, немов згадавши, що
його прогулянка по місту
затягнулась, розвернувся
і легкими стрибками по
дався у поле.
Лось на вулицях степо
вого міста — дивина, та
ще й неабияка. Мабуть,
неблизький шлях здолав
лісовий
велетень,
щоб
прогулятись вулицями Черемушкінського мікрора
йону. Куди не заведе ці
кавість...
В. КОСТРУБА.

м. Кіровоград.
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