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ДАРУНКИ СВЯТУ

ТРУДОВИЙ

РАПОРТ
69-й річниці Великої
Жовтневої соціалістичної
революції присвятили свої
успіхи у соціалістичному
змаганні члени КМК по
виробництву
дорожного
цукру 2-го імені Петровського
цукрокомбінату
(керівник М. І. Шмарко,
групкомсорг Р. Сагун),
які вийшли переможцями
у районному змаганні се
ред промислових КМК.
За жовтень цей колек
тив виробив 483,75 цент
нера цукру при місячній
нормі 415,8 центнера. Ви
конання плану у колекти
ву становить 116,3 про
цента.
Особливо старанно по
працювали комсомолки Ва
лентина Тимко та Наталя
Бабич. При змінній нормі
на верстат 28 центнерів
цукру вони виробляють
щозміни ис менше 32 цент
нерів.
Олександрівський
ЛКСМУ.

РК

З УСПІХОМ,
НАДІЄ!

Вірність заповітам великого Леніна
Символом нової епохи в
житті людства став Великий
Жовтень. Його живий по
дих — у звершеннях радян
ських людей, тісно згурто
ваних навколо Комуністич
ної партії. З великим пат
ріотичним піднесенням зу
стрічають день народження
Країни Рад трудящі України,
зосереджуючи свої зусилля,

енергію на ключових
на
прямах творчої роботи по
здійсненню рішень
XXVII
з'їзду КПРС, завдань п’яти
річки.
6 листопада у Палаці
культури «Україна» відбу
лись урочисті збори пред
ставників партійних, радян
ських, громадських органі
зацій,
трудящих столиці

ВАХТА МУЖНОСТІ

ПАМ’ЯТНИК
ВМИДЮ
Пам’ятник

засновнику £

Комуністичної партії і Радянської держави В. І.
Леніну урочисто відкрито
6 листопада в Гайвороні.
На .мітингу, що відбувся
з нагоди відкриття пам’ятлика, його учасники говорили про вірність радянських людей ленінським
ідеалам, прагнення успішно
виконати
рішення
XXVII з’їзду КПРС. На
мітингу виступив перший
секретар обкому партії
М. Г. Самілик.
Автори монумента —
скульпЛЙ^ А. С. Фуженко,
архітектори Т. Г. Довженко і А. Г. Чемерис.
(РАТАУ).

України і воїнів Київського Сологуб, О. А. Титаренко,
гарнізону, присвячені 69-й В. С. Шевченко, В. А. Івашрічниці Великої Жовтневої ко, Ю. П. Коломієць, В. Д.
Крючков, В. А. Масол, С. Н.
соціалістичної революції.
Муха. Тут же заступники
У президії були члени і Голови Президії Верховної
кандидати в члени Політ- Ради і Голови Ради Міністрів
бюро ЦК Компартії Ук УРСР, члени бюро Київ
раїни товариші В. В. Щер- ських міськкому та обкому
бицький, Ю. Н. Єльченко, партії, знатні люди столиці
Є. В. Качаловський, Б. В. республіки,
представники
Качура, О. П. Ляшко, В. О. Збройних Сил СРСР.
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Корчагінець і $тахановець. Півстоліття слова ці
є високими символами, які
відображають історичні ві
хи у біографії країни, Ле
нінського комсомолу. І не
заради пишномовного сти
лю лягли вони в основу
девізу «Корчагіпської вах
ти мужності», яка завер
шилася
в організаціях
ВЛКСМ частин і підроз
ділів. що беруть участь у
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Воїни демонструють смі
ливість, витримку, холод
нокровність, здатність в
екстремальних умовах пра
цювати самовіддано, поударному.
З перших днів перебу
ває в особливій зоні за
ступник командира
по
жежного взводу лейте
нант Любомир Бейба. На
його рахунку кілька дезак-

тивоваиих населених пунк
тів. Більш як п’ятнадцять
тисяч квадратних метрів
зараженого грунту зняв
сержант Сергій Харченко
— мехапік-водій інженер
ної машини. На 130 і біль
ше процентів викопує змін
ні завдання у районі АЕС
єфрейтор Сергій Гашута.
Напередодні 69-ї річниці
Великого Жовтня військо
ву частину, де вони слу
жать, за успішне виконан
ня урядового завдання на
городжено
Перехідним
червоним прапором вій
ськової ради Червонопрапорного Київського вій
ськового округу.
6 листопада переможці
«Корчагіпської вахти муж
ності» зібрались у мемо
ріальному комплексі «Ук
раїнський державний му
зей історії Великої Віт
чизняної війни 1911-^1945

років». Вітаючи присутніх,
перший
секретар
ЦК
ЛКСМ. України В. І. Цнбух
відзначив, що самовіддані
дії
військовослужбовців
стали прикладом чесного
виконання службового і
громадянського
обов’яз^
ку, показали стійкість і
організованість радянської
молоді, її вірність героїч
ним традиціям старших
поколінь.
Військовослужбовці, які
виступили, запевнили, що
вони докладуть усіх сил
для якнайшвидшої лікві
дації наслідків аварії на
атомній етапнії, як і рані
ше. служитимуть по-гвардійському, працюватимуть
— по-стахановському.
Учасникам зустрічі вру
чено почесні грамоти і
пам’ятні
вимпели
ЦК
ЛКСМУ, знаки Київського
міськкому
комсомолу
«Корчагінська вахта».
М. ЗАЇКА,
кор. РАТАУ.
Київ.

Урочисті збори відкрив
голова виконкому Київської
міської Ради народних де
путатів В. А. Згурський.
З доповіддю виступив
кандидат у члени Політбюро, секретар ЦК Компартії
України В. А. Івашко. Після
зборів відбувся святковий
концерт майстрів мистецтв
і художніх колективів.
(РАТАУ).

Молода доярка з кол
госпу імені Куйбишева
Надія ТРУБАЛЕВИЧ сьо
годні рапортує: перевер
шено п’ятитисячний
ру
біж по надоях молока від
кожної корови! Свій успіх
молода комуністка присвя
чує знаменній даті —- 69-й
річниці Великої Жовтневої
соціалістичної революції.
(Наш кор.).
Гайворонський район.

УРОЧИСТІ
ЗБОРИ

ВРУЧЕННЯ

В КІРОВОГРАДІ

НАГОРОД

КІРОВОГРАД. 5 лис
топада. В приміщенні об
ласної філармонії зібра
лися передовики промис
лових підприємств, будов,
транспорту, ветерани пар
тії, учасники боротьби за
встановлення Радянської
влади, молодь, воїни міс
цевого гарнізону. Урочис
ті збори
представників
партійних,
радянських і
громадських
організацій
па честь 69-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції відкрив
голова виконкому міської
Ради народних депутатів
М. І. Москаленко. Лупа
ють
Державні
Гімни
СРСР і УРСР.
З ДОПОВІДДЮ виступив'
перший секретар місько
го комітету партії Г. Т.
Костром і II.
Для учасників зборів
був даний святковий кон
церт.

Днями перший секретар
обкому Компартії Украї
ни М. Г. Самілик вручив
ордени й медалі СРСР
групі робітників і спеціа
лістів
кіровоградських
підприємств та організа
цій агропрому.
Орден Трудового Чер
воного Прапора одержали
токар заводу «Цукрогід/
ромаш» О. М. Турченко,
бригадир мулярів пересув
ної механізованої колони
№ 139 тресту «Півдснелеваторбуд» Г. В. Олійник,
орден «Знак Пошани» —
слюсар-ремоптиик олієскстракційного заводу М. П.
Янина, орден Трудової
Слави III ступеня — бри
гадир штукатурів пере
сувної механізованої ко
лони № 304 об’єднання
«Кіровоградоблагро б у д»
Л. М. Снбірцсва.
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«Молодий комунар»

— 2 стар.

мв ивИБИЯЕаі і Соціально-економічний нарис
®

БАБІЧ дороги на Марфівку — поля
колгоспу імені Щорса. Сильного,
міцного господарства Долинського ра
йону.

Заступник голови колгоспу по роботі
з молоддю Алла Пирог охоче розпові
дала про вчорашні звітно-виборні ком
сомольські збори, на яких комсомольці
одностайно обрали її своїм ватажком.

— І вірю, і не вірю, — схвильовано
хитає головою Алла. — Хіба це жарти—
півтори сотні комсомольців! 10 сіл, три
тракторні бригади, дві молочнотоварні
ферми плюс птахоферма, комплекс по
вирощуванню нетелів, автогараж, дитса

док, школи... — все не перелічиш. І всю
ди є комсомольці, всюди треба постійно
бувати.

1

Ні, не бідкалась Алла через труднощі.
Просто до цього вона працювала бухгал
тером і дуже цінує точність, пунктуаль
ність, акуратність в роботі. А ділянКа ро
боти у неї тепер та, що потребує не тіль
ки точності, акуратності. Тут ' робота з
людьми — не жарти, дійсно. Тут і ви
тримка,і гнучкість в роботі, і тактов
ність, і твердість позиції, і — людяність...
Цьому всьому не навчишся за один
день, а вчитись треба по ходу і пошвидше. І тоді повірять, підуть за нею
комсомольці.
...Звивиста стрічка дороги покотилась
униз. Невеличка гребля розділяла ста
вок, що виблискував промінням після

обіднього сонця. А коли машина винес
ла нас нагору, оча/л відкрилися нові ву
лиці. Тут можна не шукати білих мазанок
під соломою та скрипучих возів — ви
росли й ростуть нові вулиці, асфальтує
ться дорога. Деревця, здебільшого, мо
лоденькі, рік-два тому посаджені —
символ омолодження.

яких першими вступили Василь Клевцур,
Михайло Журавель та інші. В 1930 —
1931 рр. колективізація тут була замінчена...».
Сьогодні колгосп імені Щорса — це
сисокоорганізооане, економічно
міцне
господарство. Нині тут багато роблять,
аби молодь стала спадкоємцем славних
традицій славного колгоспу.

— Ззичайно, не кожен прийде на
ферму, в поле, — роздумує секретар
парткому О. Д. Попович. — Адже, якщо
в людини зріє талант до літератури, ма
тематики, музики — хай іде, вчитеся. Але
ж у багатьох є справжній хліборобський

талант. І ось таких ми просто зобов'яза
ні не випустити з поля зору, зобов’язані
допомогти їм обрати вірну стежину в
житті. Стежину почесну і відповідаль
ну — хліборобську.

Нині Тетяна — економіст по оплаті
колгоспу імені Щорса. Заміж вийшла.
Долю свою пов'язала із великою сім'єю
Бриків — вийшла за Сашка, електрика.
Живуть у чоловіка, донечку Юлю вже
мають. Сашко
чекає-недочекається
з
армії Бориса, брата меншого: «Шофером
у нас в колгоспі працюватиме!». Наймен
ший, Іван — у медучилищі: «Як відкри
ють у нас лікарню, буде свій лікар удо
ма!». Чекають менших синів і батьки —
Борис Пилипович, механізатор та Олена
Омелянівна,
облікозець
тракторної
бригади.
Багато Таниних однокласників, ровес
ників виїхало у свій час із колгоспу. Поступово,<деякі повертаються. «По поганій
дорозі виїжджали, по хорошій повер
таються». Сьогодні тут постійно пропи
салися Дмитро та Любов Сливки, Сашко
та Ліда Мазури. Кілька років працювали
в сусідньому господарстві Микола та
Валя Євтухови — тепер теж повернулися.

Й САМА В ДУШІ РАДА
„Д ТАКИ добре, що Танечка позернулась... Добре! При матері, при
батькові, та й сама в душі рада...». З ци
ми думками Наталя Микитівна поспіша-

ДВЗ БЕР23КИ КОЛО ХАТИ
Лі ШАТНИЙ будиночок, відокремлений
від дороги невеличким клаптиком

ЗЕМЛІ МОЄЇ
МОЛОДА НАДІЯ

— А все-таки молодіють, молодіють
наші села! — каже секретар парткому
колгоспу Олександр Дмитрович Попо
вич.

1

І

ЯК СТВОРИТИ МУЗЕЙ»
X

ЛЕКСАНДР Дмитрович розповідав не
тільки про Марфівку. Про Вишневе,
Братський Посад (там, до речі, народив
ся скульптор А. А. Коптєв), Згоду (в
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усьому районі знають високі досягнення
тутешньої
птахоферми),
Богданівку,
Славне, фалькове, Очеретяне, Гордилівку. І осібно називає Катеринівку.

м

й

Чо/лу? Виявляється, на місці нинішньо
го правління (вже добудовується нова
адмінспоруда) буде створено музей Тру
дової Слави колгоспу. Ось, скажімо, іс
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нал історії села, написаний із різних
джерел в 1963 році рукою учениці Катеринісської восьмирічки:

«До складу Катеринівки у 1960 році
увійшли села Катеринівка, Когушовй,
Плаксине.
Село Катеринівка було засноване на
початку XIX століття паном Кузьмином
і спочатку називалось Кузьминовим. В
селі було п’ять сімей: Неруг, Бойченнів
і три сім’ї Поправки, яких пан виміняв за
собаку. Коли пан Кузьмин помер, його
дружина Катерина вдруге вийшла заміж
за пана Ногутова 1 відтоді село Кузьмине
стали називати іменем його дружини.
Селяни працювали на пана по 4 — 5 днів
на тиждень. Після так званої «волі» в
1861 році селяни одержали маленькі
нлаптики землі. На жінон землі не дава
ли. Відділяючи жонатого сина, селянин
давав йому частину землі, наділ дробив
ся. Це вело селян до розорення I вони
йшли в найми до панів. Для випасу худо
би пасовищ у селян не було. За випас во
ни змушені були платити панові гроші і
відробляти певними роботами.
Шноли в селі не було. Та що там — не
було жодної письменної людини. Селяни
дуже бідували...
\Село Плаксине виникло у XV столітті
на правому боці Очеретянської балки.
За переписом 1886 року в селі Плаксине
нараховувалось 15 дворів. Після реформи
селяни одержали невеличкі наділи мало
придатної для користування землі, яку
обробляли дерев’яними плугами та боро
нами.
Сіяли розкидним способом. Урожаї бу
ли низькі, хліба не вистачало, а тому се
ляни були змушені йти працювати до пана- Школи не було. Три селянські хлопчаки (Клевцур, Нестеренко, Кушнір) ходили
в школу с. Ново-Григорівна Друга.
Село Когушовка виникло в 1335 році на
лівому боці Очеретянської балки. Заснов
ником його був пан Когушов, який про
грав у карти свої землі і кріпаків в Там
бовській губернії і приїхав на південь у
пошуках вільних земель. •
І ось Велика Жовтнева соціалістична
революція 1917 року. Селяни зустріли її
радісно. Кожен член сім’ї одержав по
2 десятини з панських земель. Деякі се
ляни одержали панських ноней, Інвентар.
Багато селян брали участь в захисті
завоювань революції під час громадян
ської війни. Особливо відзначились брати
Михайло та Гнат Нищенки, які загинули.
Перша сільська Рада, створена в 1922
році, містилась в хаті Володимира Жу
равля. Першим головою сільради
був
Г. Я. Журавель.
Першими комсомольцями на селі були
Олександр, та Василь Клевцури, які в 1927
році створили комсомольську організа
цію. В 1929 році організували ТСОЗи, до
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У комсомольців і молоді нолгоспу імені Щорса є надійний пораднин — секретар
парткому нолгоспу і сам недавній комсомолець Олександр Дмитрович Попович. З

ним легко вирішувати і виробничі, і спілчанські, і навіть особисті проблеми.

На

знімку:

О. Д. ПОПОВИЧ (в центрі) вирішує актуальні питання з члена

ми ВЛКСМ Василем ДУБОВИМ, Тетяною

ПОГОРІЛЬСЬКОЮ, Любов'ю ШТАНКЕВ-

СЬКОЮ, Віктором КУРІННИМ, Любов’ю ДУБОВОЮ та Тетяною БРОНЧУК.
Фото В. РУДЕНКА.

ла з птахоферми, де вона працює пташ
ницею. Поспішала, щоб попорати хатню
роботу та зварити борщу, бо чоловік,
Іван Іванович, механізатор, прийде на
обід.

— Я ненадовго, на бригаді роботи по
горло, — миючи руки, сказав
чоло
вік. — А Таня де?

Таня — їхня дочка. Як у школу ходи
ла, вчителі не могли нахвалитись: розум
на, на льоту знання хапає. Отож мати з
батьком й наставляли: «Вчись, дочно,
добре, станеш, ким схочеш...». У спій час
мріяли про інститут, щоб у місті зали
шилась: «Зараз у місто люди рвуться, а
наша що — гірша? Хіба ми не зможемо
вивчити дочку?».
Дочка
справно вчилась,
слухалась
батьків. І ось — десятирічка позаду, в
атестаті майже всі «п’ятірки». Поїхала в
Полтаву, поступила в сільсьногоспбдарг.ький Інститут. Листи писала, що вчитись
легко, і все добре, тільки... додому хо
четься. І тут задумались Іван Іванович та
Наталя Микитівна: може, доччине щастя
не в місті приховане? Та й самі, поки її
не було, не могли змиритись з думкою,
що Тетянка не буде з ними, буде тільки
зрідка в гості приїжджати. Іван Іванович
махнув руною: «Сама вирішить. По мені,
звичайно, краще хай дома лишається.
Але не будемо, жінко, агітувати її ні за
місто, ні за село. Сама розбереться де
краще, не маленька».
Розібралася.,.

«Усе нормально!».

Як міцне дерево бере початок із здо
рового коріння, як повновода річка —
із глибоких джерел, так і молодь, зиходячи на самостійний шлях, бере із со
бою батьківську працьовитість і любов
до землі, прагне утвердити себе тру
дом, добрими спразами послужити лю
дям, з якими звела доля жити і працю
вати...

За неповних два роки з різних госпо
дарств району, областей республіки кол
госпну сім’ю «щорсівціз» поповнили
близько ЗО в основному молодих сімей.
Красномовна статистика?

ЩОРОКУ

і

МІЛЬЙОН

О Ж ТАКЕ колгосп імені Щорса,
нього в рам
ках загальної
характеристики
сухих
цифр? Економічно
міцне, з постійно
зростаючи/ли
показниками
основних
планових завдань,
господарство,
що
спеціалізується на вирощуванні насіння
люцерни.
Звернімось до цифр. Молоко! 1984 р.н —
надоєно по 2824 кілограми від кожної корови, 1985 — 3424, 1986 (за 9 місяців, —
2742. (Порівняймо: □ районі торік надоєно
2261 кілограм молока). За останні три ро
ки тут у середньому одержують оільш.
ян по ЗО центнерів зернових (без куку
рудзи). Цього року, скажімо, пшениці ви
ростили по 39,4 центнера на кожному гек
тарі. А на «інтенсивних» гектарах, як.
займали 40-процентний клин, — 48 цент
нерів! Нинішній посушливий рік дав по
34 центнери кукурудзи в зерні. В області
відомі імена кращих молодих виробнич
ників механізаторів комуніста Володими
ра Поліська та комсомольця Миколи Євтухова, доярок-комсомолок Людмили Пла
таної та Тетяни Приходько... І багатьохбагатьох інших можна назвати.
Сонце для хлібороба сходить у полі,
для доярки — на фермі. Проспав ра
нок — на день нічого сподіватись. Ко
ли сонце в росині, то воно в молоці і в
зернині. Що основне для доярки, хлі
бороба? Стежку свою знайти — для
доярки, борозну — для хлібороба. І не
забувати тих, хто раніше її прокладав.

Щ якщо говорити про

І

І прокладає. Багато □ чому нинішні
успіхи пов’язують з діяльністю голови
колгоспу імені Щорса — Олексія Мико
лайовича Собка. Хлібороб. Шанують
його люди. Знаний умінням торувати
стежину до сердець ЛЮДСЬКИХ. За^ЙІЬка років головування не згубив, не^затив того, що мав колгосп, а зміцнив,
підняв. Воно важче так — це багато хто
знає — з хорошого робити помітно кра
ще, ніж з поганого — хороше...

с

торія села Катеринівки — одного з най
більших і найкращих сіл. В моїх ру
ках — єдиний у своєму роді оригі

раз ревно посирає на тата й маму: що ж
це вони там розповідають? І, щоб при
вернути до себе увагу, ПОСТІЙНО ДОЛ^
тується: «Мамо, а де ноцуватимуть ко
тики?.. Тату, а коли тобі на лоботу?... А я
завтла піду в садок?..». І сумує, коли
зосереджені батьки не відповідають...
— Непогано у Марфівці, — підсумовує
розмову Віктор. — А що ще не так —
клуб треба! Ми, молодь, хочемо ввечері
і в кіно піти, й музику послухати — ацже не хлібом єдиним живе людина. -ЛГ.
ли, що в наступному році запрацює... Ж
так усе нормально!

землі, де виструнчились дві молоденькі
берізки. На ослінчику — господар. Вік
тор Федоришин розповідає:
— Раніше я жив у Кам’янець-Подільсьному Хмельницької області, працював
на заводах. Заробляв непогано, але туга
за селом мене не покидала. Мабуть, тому,
що я родом із села... Якось, гостюючи в
селі у матері, приїхала Ганна Нижник,
жінна Сашка — вони обоє земляки мої.
Розговорилися. Ганна розповіла про кол
госп в Кіровоградській області, де вони
оселилися і працюють. Розказала, як тут
дбають про людей, про оплату їхньої
праці, про тутешню гарну природу. Не
витримав, приїхав мотоциклом, й одразу
до голови колгоспу. О. М. Собно пого
дився взяти мене в колгосп, щоправда,
за однієї умови — стати водієм колгосп
ного автобуса, який, в основному, возить
дітей до школи. Будинок пообіцяв через
місяць після приїзду. Як тут не спокуси
тися? Приїхали сюди ми з Надійною, че
рез місяць, як і обіцялось, вселились у
цей будиночок. За житло платимо неба
гато. В середньому я та дружина (вона
працює маляром-щтукатуром у будівель
ній бригаді нолгоспу) заробляємо по 200
карбованців. Є город — п’ятнадцять со
тих, погріб, сарай, гаражик для
моєї
«Яви». По 2 — 3 роки моїм молодим де
ревцям — вишням, черешням. Буду ше
саджати горіхи, яблуні — років через
п'ять матимемо молоденький сад... Тепер
із Сашком і Ганною Нижниками ми сусі
ди. Маємо чотирирічну донечку Віту...
Віктор розповідає про все охоче, неви
мушено, а коли щось підзабуває,
то
тут же на допомогу приходить дружина.
Донечка, бавлячись з котиками, раз по

Тут вже давно впровадили бригадний
підряд. Та не зупинились на цьому ту
тешні спеціалісти, сам голова. «А якщо
всіх підряд — на підряд? Поміркуємо...».
Поміркували, прикинули, з людьми по
радились. Були і противники, не без цьо
го. А з нинішнього року на бригадний
підряд переведені і колгоспні спеціа
лісти. Знайшли таки резерв у, здавалось,
досконалому механізмі підряду...
Ростуть цифри колгоспних прибутків
у банку: щороку мільйон! Одягаються в
бетон і скло колгоспні села. Нині роз
горнуто широке житлове
будівництво.
В Катеринівці будується 6 будинків, в
Марфівці — 8, Богданівці — 3, Згоді—5.
Зовсім недавно в Марфівці виросли дві
Молодіжні вулиці. За таку «ударну бу
дову» окрема особа повинна дбати, від
повідальна. І вона є: голозним ЕШФнробом працює Л. Я. Цихненко.
Будується в колгоспі не тільки житло.
Наступного року треба здати нове адмінприміщення контори першої
трак
торної, автогараж. Клуби є в усіх селах,
а от у Марфівці, на центральній садибі
господарства (треба ж!) — застарів, ка
пітального ремонту потребує.

Так, без проблем не буває. Вирішує
їх (і успішно) разом із старшим молоде
покоління. Ті, хто вирішив продовжува
ти і примножувати славні традиції «щор
сівців». Своїм добробутом, щастям мо
лодь зобов’язана рідному колгоспу. І
щедро віддячує йому, не ронить честі
старшого покоління...
Одвічний зв'язок... Як зернятко наби
рається сили, щоб стати колосом, так І
діти беруть від землі, на якій живуть і
працюють батьки, спрагу нових устрем
пінь.
Нових діянь.
Нових звершень.
А.
Долинський район.

І

7 листопада 1986 року------------------------------------------- «Молодий комунар»
ДО РЕВОЛЮЦІЇ меш“ капці Бобринця зай
мались головним
чином
сільським господарством;
промисловість була предс та в лен а фургонно- кол існим. ковальським, взуттє
вим,
швейним
вироб
ництвом. Життя ремісни
ків ~ було злиденним, та
Особливо ТЯЖКО
ЖИЛОСЯ
сільськогосподарським роЛЬіикам, які у приходили
"ТЯт Бобринця найматися
на роботу. В. І. Ленін

що по всій окрузі слава
гриміла.
П’ять років Ліда очолю
вала комсомольську орга
нізацію. Здібного агроно
ма, бойового вожака мо
лоді прийняли в партію.

бітничий клуб, що відкри
вається, Вашим іменем —
іменем Леніна. Обираємо
Вас почесним членом ко
муністичного клубу».
/І 10 Дії і долі... Вони, як
ніщо інше, характери
зують наш час. Розповімо
хоча б про декого з цих
дюдей.

Понад сорок років пра
цює агрономом Л. М. Цим
бал у рідному колгоспі
імені XX з’їзду КГІРС, зем

В тижні роки фашист
ської окупації молодь ви
возили на каторжні робо
ти в Німеччину. Забрали і
Піду Цимбал. їй вдалося
втекти.
Але знайшовся

ЗА РЯДКОМ
ЛЕНІНСЬКОГО
ТВОРУ

Коли вигнали окупантів
з Кіровоградщини, .зідраш
ко повернувся и рідні краї.
Виконував у колгоспі різ
ні роботи,
потім
його,
хлопця, призначили
оригадиром, а на 22 році жит
тя обрали головою
кол
госпу. І. Г. Зідрашко по
над двадцять років голо
вував, вив,в господарство
в число кращих у районі,
одержав орден, звання За
служеного працівника сіль
ського господарства
рес
публіки, був начальником
районного управління сіль
ського господарства. Зараз
він — директор
міжкол
госпного сортонасіннєвого
підприємства.

ОНОВЛЕНИЙ КРАЙ
наводив гаку цитату із
№ 15 «Сельского вестни
ка» 1890 року: «Один ха
зяїн розповідав, що, при
їхавши на базар наймати
робітників..., він почав хо
дити між їх рядами і па
лицею обмацувані їхні
торбини... у кого хліб є,
то з тими робітниками іі
не говорить, а йде з база
ру» і чекає, поки &не
з'являться на базарі по
рожні торбини».

У своєму творі «Розвиток

капіталізму в Росії»

а В. 1. Ленін глибоко й переконливо показав

зв’язок

• | всеросійського процесу розвитку капіталізму з таким

й же процесом на Україні. В цьому творі

Володимир

л

|-і Ілліч, зокрема, писав: «С. г. робітники, що приходять

я у такій великій кількості на південь,

належать до

і': найбідніших верств селянства. 3 робітників, які прий ходять у Херсонську губернію, 7/10 ідуть пішки, не

Прийшлі робітники, го
лодні,
обірвані,
ходи
ли
по
місту,
жебраку
вали. Но всі мали до пе
ребути ніч, багато хто но
чував під парканами, біля
церковної огорожі.

Як найрадіснішу звістку
ДВрустріли бобринчани пові
домлення про перемогу
Великого Жовтня. Напри
кінці 1917 року в місті
була організована партій
на група на чолі з П. 10.
Мельниченком. До складу
її входили Г. Удовиченко,
К. Куртов, М. Дудатій.
Бобринецькі
комуністи
встановили зв'язок з Єлисаветградською партійною
організацією, яка на той
час була нансильнішою в
повіті.

маючи коштів на купівлю залізничних

квитків... У

Херсонській губ. ринками робітників є... міста (Єли-

саветград, Бобринець...)».

!

Про Бобринець і Бобринецький район,

про

його

людей і зміни в краї, описаному колись В. 1. Леніним,

наша розповідь.

лі якого розкинулись за
Бобрмнцсм. Найвищі вро
жаї в районі вирощує. До
неї їдуть за передовим
досвідом з інших госпо
дарств, її запрошують для
виступів у райцентр до
сільськогосподарського тех
нікуму, професійно-техніч
ного училища механізації
сільського господарства...

зрадник, який видав дів
чину фашистам...

вав, був тяжко поране
ний. Після лікування в
госпіталі повернувся в тон
же колгосп Кругловського
району, де залишив кол
госпну худобу. 1 — одра
зу за діло. Кажуть, чепіги
плуга треба тримати дво
ма руками. Зідрашко гри
мав однією — друга п,І£ля
фронту висіла на перев'я
зі. А мужчин із двома ру.
нами в селі не було...»

Прийшов час розплати з
окупантами. Коли Радян
ська Армія вигнала їх з
Кіровоградщини, агроно
ма Ліду Цимбал (вона до
війни закінчила Бобринецький. технікум рільництва)
...Після того, як «розгро
мили атаманів,
розігнали
обрали одразу секретарем
воєвод», бобринчани
взя
комсомольської організа
лися за мирну працю. Во
ції колгоспу. Як вона за
ни всім серцем підтрима
йде Лідія Миколаївна по
ли владу
Рад, дякували
землі, горда своїм трудом.
взято працювала! За все
рідному Іллічу, який зумів
Він
приніс їй повагу і сла
бралась гаряче, з усією
підняти народи країни на
ву — Батьківщина
удо
душею. Вдень у полі — як
боротьбу і здійснити
со
стоїла Л. М. Цимбал висо
ціалістичну революцію.
агроном, а ввечері в клу кого звання Героя Соціа
Про любов бобршічан до
лістичної Праці.
бі — як вожак молоді.
...Коли почалася війна,
рідного вождя свідчить
Фашисти під час окупа
1. Г. Зідрашку було лише
хоча б такий приклад. ції зруйнували колгоспний
сімнадцять. Бойовий, ак
4 травня 1919 року трудя клуб, і молоді ніде було ні
щі Бобринця послали те збори провести, ні куль тивний комсомолець, він
леграму Іллічу: «Москва. турно відпочити. Ліда за очолив роботу по евакуації
в глибокий тил колгоспної
Ситовому вождю проле- пропонувала:
т^г.’ту товаришу Леніну.
— Давайте своїми сила худоби. Гнав стадо через
Дніпро, Дон, дійшов до
Д урочистий день від ми збудуємо!
Волги. Майже півтори ти
криття робітничого кому
Кожному комсомольцеві
сячі кілометрів пройшов.
ністичного клубу тисячні Ліда дала завдання: спи
Здав усе стадо одному з
збори з представниками ляти вдома по одній вербі
і доставити на будівельний
колгоспів
Кругловського
від волостей шлють свій майданчик. Так і зробили.
Полум'яний привіт вождю В дні суботнинів і неділь району Сталінградської об
ників спорудили нлуб. Сце
ласті, потів пішов у військ
світового пролетаріату і
ну зробили з кузова роз
комат і добився, щоб його
просять дати свою згоду битої
німецької автомаши
направили на фронт. Воюназвати комуністичний ро ни. Давали тані концерти,

11ШЕ про двох бобринчан ми розповіли. Та
їхні долі схожі з долями
тисяч людей. Вражаючі,
радісні зміїні сталися в
ьобрилецькому районі. В
тому числі й у сільському
господарстві. •
Наявність сучасної тех
ніки, досвідчені кадри,
відмінне
насіння, міне
ральні добрива дають мож
ливість брати від землі
_ все більше й більше зер" на, цукрових буряків, ово
чів, збільшувати вироб
ництво м’яса, молока й ін
шої продукції ферм...
Буквально за місяць до
Великої Жовтнево:
соціа
лістичної революції
бур
жуазна газета «Новое время» писала; «Припустимо
на хвилинку, що більшови
ки переможуть. Хто буде
управляти нами тоді? Мож
ливо, кухарі, ці знавці кот
лет і біфштексів? Чи по
жежники? Конюхи, кочега
ри? Чи, може, няньки по
біжать на засідання Дер
жавної ради в проміжках
між пранням
пелюшок?
Хто ж? Хто ті державні
діячі? Можливо, слюсарі
будуть турбуватися
про
театри, водопровідники —
про дипломатію, столяри—
про пошту, телеграф?.. Чи
буде це? Ні! Хіба це мож
ливо? На таке божевільне
питання більшовикам влад
но відповість історія».

Історія відповіла: досяг
нуто небачених успіхів у
розвитку народного гос
подарства, науки, культу
ри; а скільки зроблено для
розквіту кожної людської
особистості! У вирішенні
всіх цих питань беруть
безпосередню участь і слю
сарі, і водопровідники, і
няні. В тому й сила нашо
го ладу, нашої країни, в
тому — запорука наших
подальших успіхів.
І. БРАТЧЕНКО.
Бобринецький район.
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ЗА НАПРАВЛЕННЯМ КОМСОМОЛУ
Міліція — це постійно
діюча, цілодобова школа
правопорядку. А співро
бітник міліції має бути
педагогом у сфері взаємо
стосунків людей, у системі
.«людина і закон» — саме
говорить про свою
професію
оперуповноважений
відділу карного
розшуку УВС облвиконко
му лейтенант міліції Сер
гій Савінпх.
Ще не так давно за на
правленням
Ленінського
райкому комсомолу м. Кі
ровограда він був прийня
тий в підрозділ патрульнопостової служби, хоча зав
жди мріяв про роботу в
карному розшуні.
І ось позаду залишило
ся навчання у Дніпропет
ровській школі підготовки
середнього складу
МВС
СРСР. Молодому лейте
нантові
довелося дуже
швидко відчути, наскільки
важкою є романтика будуЦркарного розшуку. Але
саме складність допомогла
йому остаточно перекона

тися у правильності об
раного
шляху. Кожна
справа, котрою
доводи
лося займатися молодому
співробітникові не тільки
вимагала знань і уміння,
але й учила, постійно ви
магала готуватися до іс
питів. Що в свою чергу
привчало до аналізу подій,
ретельному доборові фак
тів, повсякденній перевір
ці їх достовірності.
Ось для прикладу одна
із перших його справ... В
одному із сіл Зпам’янського району було вчинено
злочин. Група, в складі
якої був і Сергій, прибула
на місце негайно. У роз
мові з сусідами потерпіло
го вдалося вияснити, що
недавно тут був підозрі
лий чоловік з дорожньою
сумкою, що навела на
думку про те, що гість міг
бути здалеку. Після ко
роткої наради група ви
їхала на залізничний вок
зал м. Знам'янки, де був
помічений
описуваний
свідками суб’єкт. Злочи

нець спробував зникнути
в натовпі, але оперативні
дії лейтенанта
Савінпх
змусили його відмовитися
від цього наміру. Крапку
в цій історії поставив суд.

З багатьма людьми до
водилося мати справу Сер
гію. Дії одних викликають
подив, інших —- гірке спів
чуття: прогледіли, не зу
пинили вчасно. Та справж
нє обурення полонить ду
шу лейтенанта при зустрі
чі з байдужими. Адже у
багатьох випадках саме
їхня бездіяльність спричи
няє до скоєння злочину ін
ших. Дивлячись на таких
індивідів, Сергій Савінпх
намагається розбудити в
них1 почуття
громадян
ськості. Мабуть, саме то
му, характеризуючи свого
колегу, секретар комсо
мольської організації опе
ративних служб серед ін
ших якостей першою на
звав небайдужість.
Це
завдяки їй Сергій змуше
ний виїжджати у відряд
ження на багато днів то

до Петрового, го до Кри
вого Рога, то... А втім ма
ло куди доводиться їхати
в інтересах справи, кот
рою займаєшся, а тим
більше, котру по-справж
ньому любиш.
За принциповість і доб
росовісне ставлення
до
роботи, товариськість його
поважають у колективі. На
недавніх звітно-виборних
комсомольських
зборах
товариші обрали його чле
ном
«Комсомольського
прожектора».
О. САЙКО,
секретар комітету ком
сомолу
управління
внутрішніх справ обл
виконкому.

Бездоганною службою
зустрічає своє професійне
свято лейтенант міліції,
секретар комсомольської
організації
Гайворонського лінійного відді
лення Міністерства внут
рішніх справ Олександр
ЛОЗІНСЬКИЙ. На його
дільниці немає порушень
громадського порядку.
Фото В. РУДЕНКА.

З стор.

НАШІ ВИШИВКИ —
В КИЄВІ
Напередодні свята. Ве
ликого Жовтня у Києві
в Будинку
художника
в ідк рил ася республ ік ен
ська виставка декоратив
но-прикладного
мисте
цтва і творів майстрів
народних художніх про
мислів. Вона діятиме
близько двох місяців,
Серед численних експо
натів, представлених з
усіх куточків України, й
пілкн самодіяльної ви
шивальниці
директора
Великовисківського клу;
бу Маловисківського ра
йону Галини НпкифорівIII! Русол.
Г. ХАРИТОНОВ.

НА ЗАВАДІВЦ!
ЗНОВУ ШУМНО
До Кіровограда на на
вчально ■ тренувальний
прибула
збірна
збір
команда СРСР з мото(молодіжиий
кросу
склад). До неї входять
16 спортсменів із Тбілісі,
Риги, Вільнюса, Челябін
ська, Ленінграда, Горького. Серед них і олександрієць Дмитро Скічко, котрий зайняв друге 0
місце на першості країни
серед юнаків.
Разом зі спортсменами
прибули старший тренер
збірної команди СРСР
A. М. Федоткін (Москва),
старший тренер збору
10. Г. Трофимець (Київ),
тренери збірної Латвії
й Литви А. Калнииьш та
B. М. Овчинников.
Збори проводитимуть
ся на базі Кіровоград
ського обласного спорт
клубу ДТСААФ,
який
очолює Л. М. Чорний, у
минулому сам член збір
ної СРСР з мотокросу,
заслужений тренер УРСР.
Він входить також до
тренерського складу збір
ної СРСР з мотокросу.
Спортсмени тренува
тимуться на Завадівській
трасі з 4 по 23 листопа
да. В результаті цих тре
нувань, що, певно ж, ста
нуть цікавим видовищем,
буде
відібрано п'ять
найсильніших спортсме
іаду 0
нів до основного складу
збірної СРСР.
Наш кор,

О РАЦІОЄ
пін у приміии щепні Каїре «Молода
сім’я» всього кілька міся
ців. але на його рахунку
вже є цікаві заходи. Як
виник клуб?
Спочатку,
звичайно, була Ідея. Про
відником її в дію став ен
тузіаст дискотечного руху
Євген Сахнін, котрий за
пропонував
Кіровському
райкому комсомолу утво.
рити за принципом само
окупності клуб, який би
поєднував творчу молодь
за багатьма інтересами.
Таким
чином, з допомо
гою Кіровського райкому
комсомолу під дахом кафе
у фокусі «Дзеркала»
зі
бралися клуб любителів
поезії, клуб авторської са
модіяльної
пісні,
клуб

ЗАГИНЬ

«ДЗЕРКАЛО»
У
Кіровограді
робить
перші крони молодіжний
нлуб «Дзеркало».

знавців,
танцювальна
ритм - група «Брейк» та
дискотека, яка згодом має
перерости у дискотеатр
«Ритм».
Програми вечорів, зуст
річей, дискотек, іцо про
понує
клуб «Дзеркало»,
□орієнтовані на виховання
культурних, художніх, ес
тетичних
смаків 16—13річної молоді і на залучен
ня до активного і корис
ного відпочинку молодих
сімей.
Наприклад, один із вечо
рів клуб організував для
молодих родин із заводу
радіовиробів, виробничого
об’єднання «Друкмаш», ви
щого льотного училища ци
вільної авіації, тресту «Кіровоградміськбуд», С11ТУ-6,
об'єднання «Промтовари»,
АТП-10021. Вони стали ак
тивними учасниками і бо
лільниками змагань, вікто
рин, танцювальних номе
рів. Члени молодих сімей
Войчуків, Бреусів, Ткачовнх. Печених, Масленннкових мали продемонструва
ти навички з аеробіки і до
машнього господарювання,
малювання і співу, знання
кінофільмів 1 акторів, пі
сень і приказок, мистецт
ва прийому гостей, звичок
своїх супутників життя. Не
всі подружжя справлялись
із поставленими завдання
ми, але всі були задоволе
ні.
Сподобалися
присутнім
виступи членів клубу лю
бителів поезії С. Корнчева
та Р. Любарського, кон
курс для жінок . господа
рок, виступи ритм-групи
«Брейк»,
конкурс «Що?
Де? Коли?», конкурс
для
чоловіків і дружин на піз
навання та танець «Цига
ночка», який майстерно
виконав Костянтин Войчук.
Коли ми дивимось у зви
чайне дзеркало, то не зав
жди і помічаємо, як там
відбивається наш погляд.
А в ньому можна прочи
тати багато. Толе хочу по
радити молодому читачеві:
зупинись, заглянь у «Дзер
кало», може, знайдеш там
щось собі до душі.

Л. РОМАНОВ.

«Молодий комунар»

4 crop.
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а

вати спільні завдання. І
Але, звичайно, не просто
тоді новий голова облас уявляти, а й напевне, зна
ного товариства автолю ти, яким має бути той ав
бителів Віталій Георгієвнч томобіль. І все ж це півКузнецов
запропонував справп. Основне — необ
Миколі Івановичу органі- хідні матеріали, деталі.
.зуватн і очолити клуб Недавно «Автосам.. одер
«Автосам». Назва його, жав списаний жигулів
думаю, говорить сама про ський кузов та кузов мік
себе. 1 навіть попервах він роавтобуса з таксопарку.
не був малочнсельиим — Ну, а всі відповідальні
(кінець 70-х років). Спо
35 чоловік одразу заявили вузли все-таки доводиться^
чатку виникло бажання
створити
чотиримісний про тс. що працюють (або купувати, найчастіше в
автомобіль. Але реально готові працювали) над ви Києві, в комісійному мага
саморобних зині. Для «саморобннків»
оцінивши можливості, Ми готовленням
автомобілів.
А
найактивяр не проблема, і вирішити її
кола Іванович узявся за
створення автомобіля се ші створюють ядро клубу поки що не під силу й то
вариству
автолюбителів.
реднього класу.
Таким і його технічну раду. Це— Приміщення уже є, зали
О.
І.
Кулинич,
інженер
з
став ного міський авторооб’єднання шається його обладнати,
лер «Малюк», створений виробничого
«Друкмаш»,
В.
О.
Івчепко, щоб кожного другого чет
протягом 1982—1983 ро
теж інженер, В. Денисен верга членам клубу «Авто
ків.
ко, спеціаліст широкого сам» було де збиратись і
І тоді Микола Леонідо
обговорювати свої проб
вич Урсуленко, керівник профілю, токар, слюсар, леми.
фрезерувальник
А.
М.
Сидобре відомого в місті
У Ленінграді подібних
інженер-технолог,
клубу старовинних авто чов,
любителів сьогодні об’єд
мобілів «Ретро», запропо С. Марченко, водій авто нали у лабораторію, яка
нував авторові «Малюка» бази зв’язку та інші. Ко працює над конструкціє'іо
по-перше, показати погона жен сьогодні має свій «ав автомобіля майбутнього.
республіканському огляді- томобіль». У кого ГОТОВИН, У автомобільної
галузі
копкурсі у Києві, по-друге, у кого «на підході», у ко сьогодні є така пробле
увійти до секції «самороб- го в робочому стані...
ма — концепція автомобі
Що треба для того, щоб ля 2000 року. І доручили
ників» при «Ретро», Ми
кола Іванович довго не створити автомобіль? Перш її вирішувати не профе
погоджувався їхати до за все — знайти тему. Ну, сіоналам
я «саморобниКиєва, і, мабуть, тому, що скажімо, автомобіль се кам».
й сам не сподівався на та реднього класу. Детально
Чи могли б таке «понадкий успіх — «Малюк» у виношується форма,’ при завдання» поставити собі
Києві завоював диплом значення, основні вузли. за мету клуби, подібні
І ступеня. За досконалу Для того, щоб зробити «Автосаму»? Мабуть. Ос
економічну конструкцію — своє креслення, треба пе новне ж завдання «Авто
на виставці у 1984 році редивитися десятки інших саму». на думку його чле
це була найекономніша саморобних і заводських нів, — пропаганда техніч
машина. Ну, а М. І. Чика- автомобілів. От хоча б той них знань, технічної куль
ренко
одержав диплом же «Малюк» М. І. Чика- тури. До того ж — це
«Майстер золоті руки». І ренка. За основу він взяв серйозне захоплення. І, ма
до того ж «Ретро» у ко саморобний
автомобіль буть. тому хотілося б ба
мандному заліку зайняв харків’ян «Калібрі». Але чити у клубі «Автосам»
друге місце і срібний ку ця модель не годиться для більше молоді. Сьогодні
бок па тому конкурсі.
застосування у щоденно вона уже потяглася до
Ну, а потім одне по од му користуванні. А от нього. Треба «підігріти»
ному почалися знайомства повністю змінена конструк цей інтерес і організато
з тими, хто в Кіровограді ція «Малюка» дала змогу рам — обласному това
стихійно створює свій ав створити діловий автомо риств}' автолюбителів. Мо
томобіль. Виникали спіль біль —- на думку спеціа же тоді за кіровоградцямй
ні інтереси, обмін цікави лістів, його цілком можна буде концепція автомобіля
ми ідеями і, ясно, потреба запустити у серійне вироб 2000 року...
об'єднатися, щоб вирішу- ництво.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

Автомобіль

І

не розкіш
ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Поч. у №№ 118, 121-123, 125, 128, 131,
132 за 2, 9, 11, 14, 18, 25 жовтня, 1, 4 листопада ц. р.|.

Максим любив роздумувати, аналізувати за робо
тою над якимось радіоприладом, особливо коли
йшла розмітка панелі, обробка її, висвердлювання
отворів, виготовлення футлярів — механічна робота,
яка не потребувала особливої уваги. А думати було
над чим...
Вже третій день, розбивши місто на сектори, об
ходили вони з товаришами підприємства, установи,
організації, намагаючись знайти хоча б місце, де
можна, не привертаючи особливої уваги, зробити
запис радіопереклички... Роботу дещо полегшувало
те, що радіоспеціалістам вдалося визначити з достат
ньою ймовірністю: запис, який транслювала наклеп
ницька ворожа радіостанція, міг бути зроблений че
рез стіну, тому й не дуже був якісний. Це відразу
виключило з кола підозрюваних радіооператорів,
які обслуговували місцеві радіоточки.
Відібрали попередньо чотири об’єкти, де непоміт
но в сусідній кімнаті можна було зробити записи по
дібної якості. Що, власне, дуже обережно й було
гроблено. Тепер Максим повинен був, не привер
таючи уваги, познайомитися з усіма, хто мав у день
переклички змогу бути в суміжних кімнатах. Але як
гробити це непомітно, не привертаючи уваги? Не
даремно ж Стороженко підключив їх до цієї роботи.
Но виключено, що агент знає всіх чекістів в облич
чя, бо, схоже, осів тут давненько й лише тепер по
чав подавати про себе «звістки».
Пригадалася розмова зі Стороженком.
— Не виключено, — говорив він, — що це хтось
ще з абверівської агентури розконсервувався... У
нашому місті абверівських розвідшкіл було кілька...
— Тепер, через 40 років? — засумнівався тоді
Істоменко. — Чи реально це...
— На жаль, реально... На оцю нашу заспокоєність,
задавненість і розраховано. Таке оживлювання дав
ніх агентів «розконсервацією» в розвідці жартома
називають. Може, й у нас якийсь розконсервований
ожив...
— Раз він так довго мовчав, то це обережний. Та
кого можна виявити, тільки спровокувавши на якісь
дії. У нашому випадку він сам розгорнув діяльність...
Залишилося виявити його за результатами діяль
ності...
У передпокої нетерпляче пролунав дзвінок. «Так
добиваються в квартиру тільки діти та ще посильні
з роботи, — подумав Карий, прошкуючи до две
рей. — Ось тобі й попаяв...».
У дверях стояв схвильований Степанко.
— Ти? — здивувався Карий. — Так пізно?
— Добрий вечір... Мене Петро Свиридович від
пустив, на годину... Тут же недалеко... Я згадав...
Особливу прикмету згадав, — схвильовано випалив
хлопчик.
Максим застережливо підняв руку.
— Стривай! Заходь до хати.
Він пропустив хлопчика в квартиру, затримався на
порозі, прислухався. Здається, у під’їзді нікого не
було.

ЩО РОБИТИ?
Старший лейтенант Істоменко даремно сумнівав
ся. «Дмитро Нестерович» був реальністю, а не ви
гадкою Степанка Митлюка. І працівник управління
Комітету держбезпеки Стороженко в своїх припу
щеннях був не такий уже й далекий від істини. Прав
да, в житті він /лав зовсім інше ім’я та по батьковій
звичайнісіньке прізвище Зінець...
Коли почалася війна, йому було п’ятнадцять років.
Батько, колишній підкуркуленко, радісно зустрів но
ву владу, став старостою в одному з хуторів непо
далік Козельщини. Вислужувався так, що німці на
віть не дорікали старшими синами, які воювали в
Радянській Армії — видно, простили. Найменшого
сина, Панаса, старий Зінець теж хотів на службу рей
хові влаштувати десь. Але німці прогнали: зелений,
мовляв, ще. Та завітав якось у Козельщину старий
абверовець: у цивільному одязі, без охорони. Веш
тався -він довкружніми хуторами, розмовляв щирою
українською мовою, назвався
вчителем, доби"?''
учнів для української школи. Та забирав з собою
не всіх, а тільки підлітків 14—15 років, переважно
синків поліцаїв та старост. Нестір Зінець спочатку ні
про яке навчання для сина й слухати не хотів: «До
сить уже. І так грамотний: ділом би краще зайнявся».
Та одного похмурого осіннього дня повернувся
з Козельщини радісний, захмелілий. Привів з собою
гостя, червонопикого здорованя з бичачою корот
кою шиєю.
(Далі буде).

«Молодой коммунар» —

І

Кінець двадцятого сто
ліття диктує свої правила
і умови життя. Одна з них:
автомобіль — це розкіш,
а засіб пересування, — бу
ла сформульована класи
ками ще на початку віку.
Тим важче її заперечити
сьогодні.
— На вашу думку «саморобпііками» керує ба
жання будь-що мати засо
би пересування?
— Безперечно.
Хоча
тільки люди, які створю
ють автомобілі самотуж
ки, знають, що набагато
простіше протягом років
відкладати гроші на при
дбання автомобіля дер
жавної марки, ніж за
рік-два зібрати свою «мар
ку» власними руками. І
все ж нізащо не підуть
но легшому шляху — не
відмовляться від свого дітища.
Такою була відповідь
керівника клубу «Автосам», створеного при об
ласному товаристві авто
любителів рік тому, Ми
коли Івановича Чикарепка, наладчика промислово
го
обладнання дільниці
№ 16 Кіровоградського за
воду радіовиробів. Сама
історія почалася, власне, з
нього.
Конструюванням зай
мався давно, ще до пере
їзду в Кіровоград (до цьо
го жив у Грузії). А пере
їзд до нашого міста спів
пав, на думку керівника
клубу, з часом активного
розвитку саморобного ма
шинобудування в країні

Огляд-конкурс ВІА
Майже два місяці у Кі
ровоградській області
в
рамках другого Всесоюз
ного фестивалю народної
творчості,
присвяченого
70-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції, проходили
оглядиконкурси
самодіяльних
вокально - інструменталь
них ансамблів. На хоро
шому організаційному рів
ні зональні
огляди-конкурси пройшли у Голованівському,
Добровеличкізському,
Долинському,
Онуфріївському ,та Кіро
воградському районах. В
творчому змаганні у міс
цевих
оглядах-конкурсах
взяв участь 131 вокальноі нстр'-’ /-• єн та г ч р • -й ансамбль

з 20 районів області. Пе
реможці цих оглядів-конкурсів зібралися на
за
ключний концерт,
який
відбувся у
Кіровоград
ському міському
Палаці
культури
імені
Компа
нійця.
Авторитетне жюрі оці
нювало виступи
конкур
сантів.
Дипломантами оглядуконкурсу стали вокальноінструментальні ансамблі
Новоархангельського РБК
(керівник Степан Солук),
Хащуватського СБК Гайворонського району (керів
ник
Євген Дмитрещук),
Вільшанського МБК № 1
(керівник Володимир Сарпаноп). М'лог.исківського
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На знімну: ВІА Новопразьного будинну культури
Олександрійського
району.

СВЕРДЛОВСЬК. Смачні ПИг
роги доручили спекти своїм
дружинам молоді робітники
Уральського заводу важкого
машинобудування з подвій
ного приводу —' на честь
7 листопада і новосілля, Ад
же-святкування відбудеться
цього разу в новому
ному комплексі, який
дували чоловіки. Новобудо-ва —’ довгождана в молодіж
ному житловому комплексі^?.
одному з перших V країні.
(ТАРС).
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ІЗ ПЕРШИХ

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

МБК (керівник Володимир
Бровченко), Новгородківського РБК (керівник Пав
ло Бершадський), Компанїівського РБК (керівник
Леонід Омельяненко), Н6вопразького БК Олександ
рійського району (керів
ник Віталій Волошин), Голованівського РБК (керів
ник Михайло Гойхман).
Ці колективи довели, що
висока виконавська куль
тура, активна
громадян
ська позиція і орієнтація
на кращі традиції радян
ської пісні та фольклорні
джерела відкривають пе
ред ВІА широкі обрії для
творчого пошуку.
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