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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ 

КОЛОНИ ІМЕНІ XXV З'ЇЗДУ КПБС 

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

НА 1977 РІК

Колектив нашої КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ колони, 

включившись у змагання за право підписані Рапорт 
Ленінського комсомолу ПК КГІРС до 60-річчя Великого 
Жовтня, зобов’язується:

— завдання двох років п’ятирічки виконати до бП-річ- 
ного ювілею Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції;

— за рахунок впровадження в практику прогресивних 
методів роботи, підвищення кваліфікації перевезти новая 
план 1 мільйон народногосподарських вантажів;

РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ
Пригадай, ровеснику: 21 січня, 1931 рік. За іні

ціативу, проявлену у справі ударництва і соціа
лістичного змагання, що забезпечили успішне вико
нання першого п'ятирічного плану розвитку народно
го господарства країни, Ленінський комсомол наго
роджено орденом Трудового Червоного Прапора.

у 1^31 — 1934 роках із двох з половиною мільйона 
підготовлених кадрів механізаторів сільського госпо
дарства 80 процентів налічувала молодь. На роботу 
і; політпідділи МТС комсомол направив тисячі своїх 
активістів.

Хто став продовжувачем тих важливих справ? 
Кого сьогодні зовуть господарем землі і машини?

В Новоукраїнському районі, як і на всій хлібороб
ській Кіровоградіцині, трудиться численна гвардія 
учнів і послідовників нашого знатного земляка, двічі 
Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова.

Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада кол- 
іоспу імені Шевченка — трудовий колектив, над 
яким провадить шефство Олександр Васильович. Чим 
живуть сьогодні молоді механізатори тракторної 
бригади колгоспу, що носить ім’я великого Кобзаря? 
З якими помислами увіходять у день завтрашній — 
в наступний, другий рік десятої п’ятирічки?

ЖОВТНЕВА« 
ВАХТА W 
КОМСММНбМ

— першими в депо освоїти нову техніку — електрово
зи ВЛ 80Т;

— п'яти машпнїстЕМ підвищити кваліфікацію, з п’яти
помічникам маішиїісіів одерлеатп право па керування 
локомотивом; ,

— добитися високої якості роботи, не допускати пору
шень трудової дисципліни;

екергі й н и й, 
впливовий, О. Г. 
Тарасенко по
чав з вимог...

Крокує 
тиждень 
15-й

П'ятим пунктом запи
сані рядки постанови 
бюро Бобринецького 
райкому ЛКСМУ: «В 
рамках патріотичного 
руху комсомольців «60- 
річчю Жовтня — 60
ударних тижнів-» запро
вадити альбом-естафеїу 
районної комсомоль
ської організації, при
свячуючи кожен трудо

ВЧОРА КРАЇНА 
ВІДЗНАЧИЛА 
ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

Валентин СТОРОЖЕНКО п’я
тий рік працює електромонте
ром на ділянці диспетчерського 
іехпологічпого управління Кре
менчуцької гідроелектростанції 
імені 50-річчя Великого Жовтня.

За успіхи в роботі Валентин 
у минулому ропі нагородженим 
бронзовим знаком «Молодий 
гвардієць п’ятирічки».

Сьогодні Валентин Сторожен
ко несе трудову вахту на честь 
ііО-річчя Великого Жовтня.

— підвищувати свій ідейпо-політичншї і .•агальноосвіт- 
вііі рівень;

— змагатися з учнями підшефної Знам’яиської серед
ньої школи № 2 під девізом. «Клас без двійок, йоло
па без браку».

За дорученням колективу колони: С. Токар —?
■ машиїпст-іяструктор. керівник колони, О. Зіноеат- 

нйй — машиніст.

Соціалістичні зобов'язання обгепореиі і прийняті па 
зборах колективу колони.

ПОДВИГУ- 
ПОЛЕ
БУВ ВЕЧІР

Сльотавий, вітряний, хо
лодний. В таку негоду ви
никає бажання залізти на 
піч. Знайти десь теплого 
захистку чи хоч би при
тулку.

Микола Суворов, пер
ший секретар Новоукрз- 
їнського райкому комсо
молу, розповідав про ме
ханізаторів з бригади 
Анатолія Лубенця. Поміж 
відомих речей западали 
до уваги окремі своєрідні, 
сказати б, небуденні де
талі.

— Невдоволені хлопці. 
Не так, то сердиті, ні, — 
спраглі до всього нового, 
перспективного. Знаєш, 
буває: живуть, працюють, 
їдять — і все якось тиш
ком-нишком. Треба — то й 
треба. А ні — то й ні. У 
Лубенця не так. Його ко
лектив завжди вважає, що 
робить менше, аніж мо
же...

Трохи несподівано у 
дверях з'явився молодий 
чоловік і Микола зраділо 
привітався першим. За
йшов голова колгоспу 
імені Шевченка О. Г. Та- 
расенко.

А вже через якихось 
півгодини ми були в доро
зі. Що довше перебував у 
товаристві Олександрі 
Григоровича, то певніше 
пересвідчувався: «під ру
кою» такого керівника 
добре працювати.

Звичайно, найбільше ці
кавили механізатори з 
бригади Лубенця, сам ва
тажок, стан справ у ко
лективі. Голова колгоспу 
не стає одразу хвалити 
хлопців. І це теж сподо
балось. Молодий за віком,

Ще до при
їзду в брига
ду довідався, 
що зараз з'єд
нують дві трак
торні на базі 
їхньої комсо
мольсько - мо
лодіжної. Знав 

уже, що зовнішній «роз
гардіяш» ніяк' не відпові
дає . істинному, внутріш
ньому, режимові роботи. 
Мав також скупі відомос
ті про майстерню, споруд
жену у бригаді Лубенця, 
яка додала нині клопоту 
з обладнанням. Та най
більше пожвавився Олек
сандр Григорович тоді, 
коли мова зайшла про 
трудівників, про молодих 
механізаторів. Він якось 
розважливо кивнув до 
Миколи Суворова:

— Коли нагороджували 
районну комсомольську 
організацію, в указі — ти 
ж пам’ятаєш — вельми 
чітко вказувалося на за
слуги у справі комуністич
ного виховання молоді. В 
чому це виявляється кон
кретно? Ось подивись: до 
Лубенця прийшло шесте
ро хлопців зі школи. Здо
рово? Безперечно. А дів
чата виїжджають. Думаєш 
тікають? Аж ніяк. їх ще 
невміло кличуть до себе 
тваринники. Та й не кож
на ж може бути дояркою. 
Розширювати ще будемо 
службу побутових послуг. 
До того ж, їх одним 
«штатним» місцем не при
вабиш. Згоден?

Ось Віктора Білоусе взя
ти, одного з шести наймо
лодших у Лубенця. Недав
но сів на трактор, а пра
цює як! Спитай у самого 
бригадира. Чи ферму об
слуговує, чи добрива за
готовляє — все одно від
значиться., Звідки це у 
вчорашнього учня? З ко
ріння. Батько вже пенсіо
нер, а свого часу тут кол
госп створював. Уявляєш?

(Закінчення »а 2-й crop.).

вий тиждень відповідно
му рокові Радянської 
влади».

Яскраво і чітко відби
то на спеціальній карті 
Бобринеччини графік 
руху альбома-естафети.

Ось один запис, зроб
лений у колгоспі імені 
Шевченка: «У 1930 році 
районний партійний ко
мітет скликав зліт всіх 
комсомольців — ударни
ків і двадцятип'ятити- 
сячників. 400 учасників 
цього зльоту закликали 
комсомольців взяти ак

тивну участь у боротьбі 
за суцільну колективіза
цію. за зміцнення союзу 
робітничого класу і се
лянства»...

11 грудня молоді шев- 
ченківці провели субот- 
ник по впорядкуванню 
тваринницьких ферм.

Тиждень п’ятнадцятий 
у альбомі доручено від
кривати подіями у рід
ному навчальному за
кладі комсомольській 
організації Веселівської 
середньої школи. Пер
ше, що занесуть учні до 
естафети героїчних ді
янь, буде запис: у 1931 
році на прапорі Ленін
ського комсомолу за
сяяв другий орден — 
Тоудового Червоного 
Прапора. Бобринецька 
комсомолів в той час 
організовувала комсо
мольсько - молодіжні 
Ферми, удаоні бригади, 
збирала хліб, гроші до 
фонду третього вирі
шального року п’ятиріч
ки. Пепшої п'ятирічки 
Країни Рад.

А в наступному, 1932 
соці, над країною поо- 
лунав клич: «БІЛЬШО
ВИКИ ПОВИННІ ОВОЛО
ДІТИ ТЕХНІКОЮ!».

Фото В. КОВПАКА.

Відверта розмова

1 м'я трактористки із радгоспу імені Свердлова Валентини Телих відоме не 
тільки в Бдбринецькому районі. Делегат XXI з'їзду Л КОМУ. X Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів у Берліні, кавалер ордена Леніна...

Ми вже розповіли в газеті, як працює ця жінка-механізатор. А це вирішили 
поцікавитись, чим вона живе, чим живуть її подруги і взагалі:

основна точка прикладання сил, можли
востей, душі людини. Робота і ще раз 
робота. Саме б ній мусиш віддати себе 
іншим. Віддати свій час. Своє серце. Свої 
думки...

Ми з чоловіком Валентином працюємо 
механізаторами на тваринницькій фермі. 
Працюємо на совість, бо знаємо, що там 
і від нас залежить успіх.

Я вийшла заміж. Маю дворічного сине. 
Законом передбачено що кожна жінка 
без перерви трудового стажу має пра
во доглядати за дитиною, не працюючи, 
рік. Я не витримала й року. Через де
сять місяців сіла за кермо трактора.

А взагалі, заміжжя накладає свій від
биток на життя молодої жінки Особли
во в селі І часто пасивність члена ком
сомольської організації починається са
ме з весілля. Пам ятаю, як на першому 
році заміжжя я гасала селом на мото
циклі. Мотоцикл — моя пристрасть. Ві
тер у вухах; відчуття польоту, духмяний 
запах степу і швидкість...

Сільські жінки осудливо дивились мені 
услід. А одного разу перевернулась. 
Хтось в колі співчуваючих незлобиво 
сказав:

— Що ти, Валю, на цьому «чорті» гаса
єш? Вже заміжня жінка. Не личить 
якось...

Оте «не личить якось», тз ще пошкря- 
бини від падіння змусили мене задума
тись. І тепео, коли хочу пошити собі 
модну сукию чи в клубі закружляти в 
танці, згадується оте «не личить якось», 
і тоді намагаюсь вгамувати своє бажан
ня, щоб не вийти за рамки трафарету: 
заміжня жінка.

Сьогодні випадково заїхала до нас од
нокласниця. Я саме біля корови пора
лась. Побачила вона мене, руками 
сплеснула:

— Валю, а ти все така ж зосталась. Ди
во! Біля норови — в джинсах, олімпійці, 
в дубленці! І тендітна, як дівчина...

(Закінчення па 2-й стер.).



■3 стар

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Зовні я може й справді не змінилась. 
А ось а душі вже поселився якийсь хо
лодок. Намагаюсь його заглушити, а він 
не агамозується. Над своєю душею лю
дина — не володар.

Город, корова, стіжок сіна біля клу
ні — асе це зараз поки що для мене 
незначне... З ним чи без нього, зреш
тою, хіба не все одно? Але я боюсь, що 
мине кілька років, ну, нехай, десяток ро
ків... І що, як раптом заступить воно ме
ні такий багатогранний світ, затягне у 
міцні тенета споживацтва? Я вже з жа
хом бачу себе із базарною корзиною з 
руках, горластою тіткою за прилавком 
базару, яка вперто торгується за копій
чину. Звичайно, я перебільшую, але хіба 
тільки скаредність, прагнення урвати від 
життя жирніший шматок приводить мо
лодих сільських жінок на базар?

Думаю, справа знову-таки з тому ж 
стереотипі мислення: як всі, так і я.

...Головне — робота. Та, окрім роботи, 
свої будні людина обов’язково заповнює 
чимось іншим. Не хлібом єдиним —

,,Молоднй комунлр“ 33 грудня 1976 року

книгами, музикою, прикладним мистец
твом, спортом... Або ж плітками, база
руванням, копирсанням на власному 
обійсті. Пам’ятаєте Івана Івановича з 
оповідання Чехова «Агрус», який так 
«самовіддано» плекав на своєму городі 
нікчемні кущі агрусу?

Очевидно, цінність всього вимірюється 
тим, що вкладає в це сама людина...

І чи помічали ви, з яким натхненням і 
непідробним «творчим горінням» в очах 
лузають насіння і «перемивають кісточ
ки» перехожим деякі сільські жінки, зі
бравшись після роботи під чиєюсь ха
тою на посиденьки!

Не хочу жити так. «Людині потрібно 
не три аршини землі, не обійстя, а вся 
земна куля...». Це у того ж Чехова.

Я з інтересом читала у «Молодому 
комунарі» матеріали під рубрикою «Під
тримайте пісню», де йшлося про необ
хідність підвищення культури молоді на 
селі. Дійсно, багато залежить і від заві
дуючого клубом, і від секретаря комсо
мольської організації, і від директора 
радгоспу чи голови колгоспу. Але не все.

В нас у Пустопіллі новий клуб збуду

вали. 1 кіно є, і танці. Але клуб повниться 
людьми тільки щосуботи, коли приїздять 
до села ті юнаки та дівчата, котрі вча
ться чи працюють у місті. Нам з Вален
тином іноді так хочеться піти до моло
дих! 7а стримує оте «не личить якось». 
Живемо під самим клубом. А коли тіль
ки одружились — йшли В негоду ДО ньо
го ж майже за півтора кілометри...

Мабуть недаремно слова «молодий та 
молода» кажуть тільки на весіллі...

ЗРЕШТОЮ, у кожної заміжньої жінки 
на селі є можливість довго залиша- 

тис^молодою. Адже давно привезли до 
нас газозі плити, збудували дитячі сад
ки, магазини... Найважче — зламати з 
собі внутрішній бар’єр, пережиток мис
лення, оте саме «не личить якось»...

Зараз я розумію слова секретаря рай
кому комсомолу, який три роки тому, 
поздоровляючи мене із вступом до 
шлюбу, безнадійно сказав:

—- Ти ж не забувай, Валю, комсомол...
Дійсно, коефіцієнт корисної дії члена 

первинної різко падає після одруження. 
Треба було б критикувати цих людей, 
але я їх розумію. їм якось незручно 
говорити на зборах про те, чим живе 
молодь. І не ходять на збори вчорашні 
активісти, мотивуючи свою пасивність 
зайнятістю, дитиною і т. ін.

А ось я знаю, що заміжні комсомолки, 
робітниці Бобринецького молокозаводу

приходять на збори після шести із діть
ми, на суботниках перші, і над випуском 
стіннівок сидять до десяти ночі, Думаю, 
що це не стало б можливим, якби ко
жен не зламав у душі внутрішнього 
бар’єру. /

Іноді мечі буває шкода секретаря на
шої комсомольської організації Антоні- 
ну Захватихату. Буза, приїжджають пе
ревіряти її роботу з райкому комсомолу. 
Переглядають протоколи зборів — аз 
них видно: була половина первинної. 
Починають шукати причини — і всі до
роги, як то кажуть, ведуть до Риму; 
сім’я.

Активними комсомолками, справжніми 
лідерами були у нас телятниці Галина 
Теплюк, Ольга Рагук, доярка Тетяна 
Клевак. Зараз, після весілля участь у 
комсомолі звели до акуратної сплати 
членських внесків.

І тому варто звинувачувати не тільки 
секретаря комсомольської організації в 
пасивності того, кому за двадцять, того, 
хто власне вчора ще був застрільником 
всіх цікавих справ.

Все залежить від нас, як ми самі пе
реоцінюємо цінності: чи можемо, буду
чи молодими за віком, залишатися мо
лодими і душею?

В. ТЕЛИХ, 
механізатор радгоспу імені Сверд
лова Бобринецького району.

МІСЦЕ
ПО ДВИГУ- 
ПОЛ Е

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Першим «Фордзоном» 
чмихав перед очима всієї 
громади — і недовірливої, 
і боязкої. І перед тими, 
хто одверто противився. 
Бригадиром працював. А 
син сьогодні — на ДТ-75. 
Сучасна,- потужна ма
шина...

Тарасенко на хвилю 
змовк, замислився. І мені 
одразу спало на думку, 
що керівникові неодмінно 
до згадуваних рис ще 
треба вміти (якщо він, ке
рівник справжній) любити 
людей, цінувати їх і їхню 
працю. Жити їхніми боля
ми й інтересами. Називає
ться ота здатність не вмін
ням, не професійною май
стерністю, а, напевне, 
якось інакше. Талантом, 
вдачею керівника?..

Цей, якоюсь мірою лі
ричний, відступ, гадаю, має 
завдання: висвітлити умо
ви праці, оточення, влас
не, той грунт, на якому 
зріє і утверджується мо
лода зміна трудівнича.

— Вечоріє, а вдень з те
лебачення були в нас, теж 
про механізаторів зйомки 
робили. Сівалки всіх ма
рок стоять на лінійці го
товності, стенд готують ---
повні дані по господар
ству, і для людей — Дош
ка пошани буде нова на 
новій бригаді, флагшток... 
Та це еони самі найкраще 
розкажуть. Я от про Бі- 
лоусів згадував. А ще й 
Михайло Левчук на оран
ці, і Микола Скорик на пе
ревезенні кормів — надій
но працюють. Не знаючи, 
не повірив би, що при
йшли до нас зі школи. 
Бригадир промовчить про 
брата, незручно йому. А 
Володимир Лубенець со
ціалістичні зобов’язання 
року перекрив за одинад
цять місяців. Ось по
цікавтеся цифрами, вони 
в Анатолія у кишені — в 
прямому й переносному 
розумінні.

...Того вечора ми заси
ділися. Анатолій Лубе
нець, коли заходила мова 
про успіхи, мимоволі 
примовкав, хоч у справах 
орієнтувався чудово. Від
чутно було, що це не вда
ча, а вже вироблена пози-

ція: зроблене, готове — 
на задній план; задумане, 
першочергове — ото на
ше.

Розповів Анатолій про 
зустрічі в Толбухіні, куди 
раніше виїздив на засідан
ня міжнародного клубу 
молодих механізаторів, 
про наставництво, про 
шефство О. В. Гіталова. 
Перегорнув кілька аркушів 
свого записника і продов
жив про соціалістичні зо
бов'язання, які до ремон
ту брали окремо. «Чули 
про листа миколаївців?»— 
це він питав. А в районі 
першими відгукнулись ме
ханізатори колгоспу «Ук
раїна». «Читали їхнє звер
нення?» — знову питав, 
брав до рук газету: «Хлі
бороби кажуть, що сіль
ськогосподарська техні
ка — зброя механізато
рів...» І від себе, вважаю
чи, що від імені колекти
ву, додавав: «А тому вона 
завжди повинна бути го- 
товою до відповідальної 
боротьби за врожай».

Бони не встигли висту
пити першими. Зате, під
тримуючи ініціаторів, ско
ротили і їхні строки ре
монту: пообіцяли швидше 
Епоратися.

Щиро признаючись, то
ді, у період жнив, для 
цього першого знайом
ства вистачило одного .ве
чора. Косовиця змусила 
задовольнитися коротки
ми термінами часу. А за
раз саме та пора, коли 
механізатор може
сісти і, хоч раз на рік, по
гомоніти про все досхочу. 
Вечора було мало.
І БУВ РАНОК

Погожий, сонячний, іс
кристий. Ми знову при
їхали сюди. У бригаді ки
піла робота. Непомітна. 
Без гуркоту моторів і без 
жайвора. Без спраги у літ
ню спеку. Тут все було 
інакше. Зовні буденно. 
Незвична тиша довкола. 
'Десь віддалік перемовля
лися. Підійшов юнак у 
чистій фуфайці, чемно від
кликав бригадира на два 
кроки вбік, спитав про 
підшипника. Анатолій від
повів, ще щось передав 
іншому товаришеві.

Під снігом вчувалася 
тривка «підошва».

— Асфальтові майдан-

чики для агрегатів, — по
тупавши ногою, пояснив 
Лубенець. — Ще зостався 
клаптик он там, для проїз
ду. І все. Обгородилися 
повністю. Тепер зручно. 
Гарно. Правда ж? А отам, 
збоку, буде волейбольний 
майданчик навесні.

Сімнадцять комсомоль
ців — для колективу міц
не ядро. До кожної спра
ви беруться гуртом, і тоді 
«справа швидко стає на 
ноги». Чи йдеться про ви
робниче завдання чи про 
дозвілля.

Простора майстерня. До 
стелі — як до купола з 
цирку. Тільки замість сло
нів — комбайни. Аж чоти
ри. Попарно стоять із під
нятими «хоботами» по- 
дрібнюзачів.

— Тут уже не змерз
неш, — посміхається один 
із старших механізато
рів, — і за комір не кра
пає. От би швидше завез
ли токарного верстата — 
взагалі рай... Не треба ні
куди їздити, аби виготови
ти простого болта чи об
точити вал.

І саме у ту мить, коли 
виходиш із майстерні і 
рушаєш до будинку меха
нізатора, западає до ока 
картина-плакат «Місце по
двигу — поле».

Пригадуєте, у Блока: 
И потому я хотел бы. 
Чтобы вы влюбились 

в простого человека, 
Который люби г землю 

и небо
Больше, чем рифмованные 

и нерифмованиыс
Речи о земле и о небе.

І зринула думка: добре, 
зручно, що ця картина 
висить тут, на стіні, а не з 
полі. Бо в полі механіза
тор її не прочитає, не роз
дивиться. І надто ж — не 
зупиниться в задумі хоч 
на хвилю. Ніколи буде. У 
полі ця людина, котра 
сьогодні готується до днів, 
які змістом, вагою праці 
єднають світанок із надве
чір’ям — та так, що часом 
забуваєш, коли спати, а ко-
ли прокидатися від сну, — 

при-, механізатор —
Человек, наливающий вес 

.по имени, 
Отнимающий аромат 

у живого цветка. 
Анатолій Лубенець під-

креслиз наостанку, що за 
тиждень, за оцей п'ятнад
цятий тиждень, присвяче
ний року 1931-му, вони ви
ставили на лінійку готов
ності відремонтовану грун
тообробну техніку.

Стрічай, поле, з весня
ним подихом і трудову 
звитягу хлібороба. До 
другого рску десятої п’я
тирічки комсомольсько- 
молодіжна тракторна 
бригада колгоспу імені 
Шевченка йде упевнено, 
здружено, стрімко.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого 
комунара.

ІІовоукраїнський райок.

На околиці Токіо Тіюфу відбулося свято газети «Акахата», 
в якому взяло участь понад 150 тисяч чоловік. Такий масо
вий захід щорічно проводиться японськими комуністами. 
Під час свята виступч.ін керівники КПЯ, відбулися співбе
сіди з питань політики партії, виступи художніх колективів. 
Традиційне свято «Акахаги» вилилося в яскраву маніфеста
цію рішучості прогресивних сил Японії продовжувані бо
ротьбу за краще майбутнє своєї країни.

На фото: під час свята.

Фото ЧТК — ТАРС.

Фото ДЖАПАН-ПРЕС — ТАРС.
Щасливе дитинство. (Чехословакчина).

НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
В обласному центрі 36 молодіжних 

гуртожитків. У них проживає близько 
11 тисяч мешканців. їх, дуже різ
ких, — і шістнадцятирічних учнів 
профтехучилищ і студентів, що завтра 
стануть педагогами та інженерами, і 
молодих робітників, — об'єднує одна 
спільна риса: працюють і відпочива
ють вони колективно. Свої турботи і 
свої проблеми має оця специфічна 
категорія юних.

Про ці турботи минулого вівторка 
йшла мова на першій міській конфе
ренції молоді, котра проживає в гур
тожитках. Її учасники обговорили пи
тання створення і діяльності позаста- 
тутних комсомольських організацій у 
робітничих та студентських домівках, 
їхнього співробітництва з комітетами 
комсомолу, різні аспекти використай«

ня дозвілля та інше. Делегати обрали 
міську раду по координації діяль
ності рад молодіжних гуртожитків, 
ухвалили рекомендації по роботі, 
поділились доезідом.

За підсумками огляду-конкурсу 
колектизів гуртожитків, присвяченого 
XXV з їзду КПРС, Кіровоградський 
міськком комсомолу нагородив пе
реможців грамотами та цінними по
дарунками: кінокамерами, фотоапа
ратом.

На конференції виступив з допо
віддю перший секретар міськкому 
комсомолу Яків Бондар. У роботі 
взяв участь завідуючий відділом про
паганди і агітації Кіровоградського 
міськкому Компартії України А. І. Ні- 
цой,

М, корінний.



____ 23 грудня 1976 року __________ ___
СЬОГОДНІ - л ЕКЦІЯ

КОЛИ ТРЕТІЙ-
„Молодій коахунлр

НЕ ЗАИВИИ
Лектор згодився виступити перед 

одним-єдиним слухачем. Більше то
го, він сам наполіг на цьому. Йому 
хотілося почути критичне слово, 
прослідкувати за реакцією. Цим 
слухачем була я. Лектор не обра
жався, коли його зупиняла, перепи
тувала. Йому важливо було донести 
ідею, суть.

Якщо на твоєму шляху зустрілася 
^!)бка людина — допоможи їй 
зміцніти, допоможи стати особистіс
тю. Чи багато встиг тут Валентин?

Виступав двічі у місцевому технікумі 
в середній школі ієні було два виступи. 
Ному. комсомольцеві, подобалася юна 
аудиторія. Особливо ці хлопці, курсанти 

Захоплюються мотоспортом, 
майбутні шофери. Валентин просив їх 
для початку твердо запам’ятати: усе 
жіізе в ранній вік — найранимішс. Орга
нізм дитини, підлітка звикає до алкого
лю швидше, Ніж дорослого. А наслідки 
не примусять довго чекати. На окремі 
запитання вирішив тоді не відповідати. 
Пообіцяв, що прийдуть інші лікарі, спе
ціалісти. Пообіцяв — зробив.

Подібні зустрічі лікар-невропато.юг 
Валентин Афенко розглядає як елемент 
сімейного виховання. Адже його слухачі 
в майбутньому стануть батьками, вихо
вателями своїх дітей.

З авторитетною групою (пред
ставник райкому партії, начальник 
райвідділу внутрішніх справ, проку
рор, представник ДАІ, головний лі
кар) він побував у Петрівці, Губівці, 
Гарманівці, Софіївці, Нечаївці. До

кінця року об'їздять весь Компані- 
ївський район.

Тематичні вечори з питань дотри
мання соціалістичної законності, 
правопорядку і боротьби з алкого
лізмом збирають вчителів, піонер- 
вожатих, старших школярів, кол
госпників. Останніх, на жаль, мен
ше, ніж хотілось би.

Більшість людей розуміє, що пи
ти надміру — небезпечно для здо
ров’я. «Чому ж так часто, коли не
виправдана помилка вже допущена, 
боротьба за людську гідність пере
творюється у двобій лікаря з хво
рим? — запитував себе і своїх слу
хачів Валентин. — Суворого осуду 
заслуговують не одні лише п'яниці, 
але й ті, хто вважає, що не їхня 
справа втручатися, що немає нічого 
страшного в тому, коли якийсь чо
ловік випиває зайве, потроху набли
жаючись до прірви...».

Валентин згадує випадок із своєї 
практики («згадує» — не зовсім 
точно, він просто не може забути).

...Вночі його викликали до хворого в 
село. Удвох з фельдшером зайшли до 
будинку. Молодий хлопець безвільно 
розкинувся на підлозі. Обличчя синє, очі 
напівзаплющені. Кожна хвилина може 
бути останньою. Використали всі можли
ві засоби, внтягли, вирвали у смерті, а в 
подяку почули... брутальну ланку. 
Воістину так: «Люди впускають ворога 
в свої уста, і він викрадає їхній мозок».

Від того, наскільки небайдужими бу
дуть рідні, знайомі, колеги, сусіди до 
зловживання спиртним (до речі, Вален
тин завжди підкреслює: «виноградний- 
п'яниця нічим не різниться від «горіл
чаного»), залежить дієвість цілого комп
лексу заходів, передбачених рішеннями 
партії та уряду останніх років. Роль мо
рального фактора (небайдужість, усві
домлення високого громадянського обо
в’язку) в боротьбі з пияцтвом дедалі 
зростатиме. Бо хвороба ця, страшна, 
принизлива, лікується, як відомо, не хі
рургічним втручанням, а вихованням са
моконтролю, витримки,

З усіх неписаних лекторських за
повідей Валентинові найближча од
на: треба, щоб вірили всьому, що 
ти збираєшся сьогодні сказати.

— Лекція може бути імпровіза
цією. Не завжди це здається. Ви
ступаєш раз, другий, третій. Тема 
залишається тією ж самою. Змінює
ться лише аудиторія. Мені подо
бається, як говорить Олексій Іва
нович Бобух, наш начальник райвід
ділу внутрішніх справ. Солідно в 
нього виходить. В тому розумінні, 
що він добре знає людей, а во
ни — його. Слухачам імпонує його 
звучний голос, виразна жестикуля
ція, коректне поводження.

Валентинові належить виробити 
свої принципи, свій власний, не схо
жий на інші, лекторський голос. Бо 
вже зараз публічні систупи для ньо
го, лікаря, /лають додаткову цін
ність, дозволяючи розширити коло 
спілкузання. Отже вони є найактив
нішою формою профілактики.

Сьогодні в кабінеті на четверто
му поверсі, в скромному райкомів
ському кабінеті з вікном до двох 
сосон біля сусіднього будинку, на
роджується лекція. Мені приємно _ 
бути до цього причетною.

Т. ЛЮДНА.

за
рувежем.

Компаніївськип район.

БУДАПЕШТ
Тут створено угорський 

Національний комітет по 
їіідготовці до XI Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
Студентів, який відбудеться 
в 1978 році у Гавані. На 
своєму першому засіданні 
комітет звернувся до угор
ської молоді з закликом 
взяти активну участь у бо
ротьбі прогресивної молоді 
|іланети за антиімперіаліс
тичну солідарність, за мир 
і дружбу.

НЬЮ-ЙОРК
Н^хвпланоаані «канікули: 

почнись у 
м. Патнам (штат 
кут). Навчальні 
міста закрились у зв’язку з 
тим, що виявились повніс-

і» 
школярів 
Коннекті- 

заклади

тю витраченими асигнуван
ня на поточний рік.

Раніше фінансові трудно
щі паралізували школи в 
ряді районів штатів Огайо 
і Орегон.

ПАНАМА
З гострим осудом репре

сій, які чинить гватемаль
ський режим проти народу 
Ч'«' країни, виступив ряд 
громадських і студентських 
організацій Гватемали. В 
Публікованій панамською 
газетою «Критика» спільній 
заяві вони відзначають, що 
Г№?о у Гватемалі переслі- 

інакомислячих на- 
нечуваних масштабів, 

й ікзрми країни переповне- 
Н| політв’язнями, яких під
дають жорстокому кату
ванню.

ЛОНДОН
Боротьба за ліквідацію 

Безробіття серед молоді і 
пР°’и хвилі расизму, яка 
о,опила Англію, лишається 
^•йавжливішим завданням 
брянських комсомольців. 
а!;о рішення виконавчого 

*°мітету ліги молодих ко
муністів Англії.

виконком прийняв рішен- 
поо конкретні заходи 

9°ротьби проти расизму та 
Безробіття, схвалив проекти 
^золюцій до чергового на- 

■Лм»<ЧНОГО з’їзду ліги мо- 
■УЖх комуністів Англії, 

намічено провести у 
вступного року.

НЕРВИ,
НЕРВИ...

Наше двадцяте століття називають 
атомним, космічним. Це — епоха швид
костей і найвищих перенапружень люд
ського організму, різноманітних емоцій, 
які сприяють нервовим потрясінням І 1-Х 
наслідкам — неврозам.

До невроне відносять істерію, неврастенію і 
невроз нав'язливих станів. Всі ці хвороби ма
ють загальні ознаки: зберігається критичне 
ставлення до хвороби і здатність керувати 
своїми діями і поведінкою. Неврози виникають 
частіше тоді, коли нервова система ослаблена 
інфекційними хворобами або інтоксикацією 
(вживання алкоголю або куріння).

Тривалі негативні емоції теж викликають 
перенапруження нервової системи. Нервовим 
захворюванням особливо піддаються діти.

Кожна здорова дитина, а тим паче психічно 
нестійка, потребує систематичного контролю і 
уваги з боку дорослих. Відсутність цього, а 
ще більше потакання капризам, відчуття все
дозволеності, сприяють розвитку істерії.

Лікують неврози медикаментозно, фі
зіотерапевтично і психотерапевтично. 
Про останній спосіб лікування варто ска
зати окремо. В деяких випадках лікуван
ня шляхом гіпнотичного навіювання при
носить позитивні результати. Приміром; 
із слів матері її син, одинадцятирічний 
Сашко, при перегляді кінофільму дуже 
перелякався. Хлопчина почав погано спа
ти, став неуважним, дратівливим, боявся 
залишатись один у кімнаті. Після прове
деного амбулаторного лікування — на
віювання в гіпнотичному сні — хлопчина 
одужав.

Багато неврозів дорослих починають 
формуватись вже в дитячому віці. Проб
лема «пеблагополучної родини», пияцтво 
батьків, неправильне виховання дітей — 
все це сприяє виникненню неврозів.

Якось до лікаря звернулась мати восьмиріч
ної Анджслп із скаргою на те, що її дочка 
втратила апетит, неспокійно снить, капризує, 
постійно проявляв впертість.

Зовні худенька, бліда дівчинка на запитан
ня лікаря відповідала в’яло, неохоче. Зреш
тою, виявилось, що в ранньому дитинстві во
на злякалась батька, який напідпитку влаш
тував вдома скандал. П’яний, він взагалі не
одноразово дозволяв собі негідні вчинки, об
ражав матір. Надто вразлива нервова систе
ма дитини ие витримала, шо привело до 
неврозу.

Тільки завдяки психотерапевтичним заходам 
дівчинку вдалось вилікувати. Однак чи зрозу
міли батьки, що своїми частими сварками в 
присутності дітей вони завдають иепоііравнмоТ 
шкоди їхньому здоров’ю?

У юнаків невроз часто виникає через 
отруєння нікотином ще нестійкого орга
нізму. Але тут вилікуватись допомагають 
навіть індивідуальні бесіди лікаря. Ось 
приклад. На стаціонарне лікування по
трапив молодий чоловік. Крім неврозу— 
хворе серце, нирки. Після доброзичливих 
бесід про шкідливість нікотину хворий 
покинув налити. Психотерапевтичний 
вплив при лікуванні неврозів, тобто 
вплив лікаря на психіку .хворого за до
помогою слова, дає позитивний ефект.

Кілька слів про профілактику неврозів, 
її треба починати з дитинства: дітям не
обхідно прививатп любов до праці, не 
допускати надмірного капризування, 
впертості, що ведуть до бурхливих емо
ціональних реакцій. Варто замислитись і 
над тим, що психіку дітей травмують і 
погані стосунки батьків у сім’ї.

Так, невроз — хвороба двадцятого сто
ліття. Але сувора дисципліна в школі, 
родині, правильне раціональне харчуван
ня, дотримання режиму праці і відпочин
ку, уміле задоволення запитів підростаю
чого покоління допомагають зберегти ди
тину від цього захворювання.

А. ЦИНЧИК,
А. БОНФЕЛЬД, 

лікарі обласного госпіталю ветера
нів Великої Вітчизняної війни.

Ля-» ПОКИ ТОМУ Любов САМБОРСЬКА прийшла працювати до Новоукраїнської аптеки № 65. 
За коооткий час вона зарекомендувала себе старанною трудівницею, активною комсомолкою. 
Молодь аптеки обрала Любу комсомольським ватажком, ‘ ЧАЯКО?СЬКОГО>

-З едіор,- ,

ОПОВІДАННЯ

1
Край плащ-палатки, що прикривала вхід, відхилив-, 

ся, і посильний, просунувши і олову до землянки, 
крикнув: «Михайлюк, до командира!».

Молодший сержант Михайлюк відклав убік олі
вець, незакінченин лист, схопив автомат і вискочив 
услід за солдатом. Викликові до комвзводу він зра
дів. Ще б пак! Ось уже кілька тижнів, як повернувся 
з госпіталю, а все ніяк не .умовить лейтенанта Дроз
дова включити його в розвідгрупу. Той усе від
махується: «Зачекай. Встигнеш ще, одужуй». А куди 
міцніти, і так силою не обділений!

Зросту середнього, а на землі міцно стоїть. Цс — під бать
ка. У розвідники потрапив, бо неабияка фізична міць поєд
нувалась у цьому двадцятирічному молодикові з підвагою і 
витримкою. Не один гітлерівець відчув на своїй шиї стале
ву хватку степовика з Кіровоградщиии.

І як чекати, коли на твоїх очах вирушають на завдання 
товариші по зброї, щоразу ризикуючи життям. Адже це 
нестерпно! Бачити, як приносять па плащ-палатці загиблих, 
виконуючи неписаний закон розвідки: не залишати ворогові 
убитого товариша, відчувати, як закипає від ненависті до 
ворога кров, і чекати невідомо чого...

Неначе винуватим почувайся перед солдатами. Та й само
го бісило. «Що цс за командир відділення розвідників, якщо 
відсиджується в землянці... Може Дроздов щось запропонує 
хоч сьогодні?».

Передчуття не підвело Михайлюка. Комвзподу відразу при
ступив до справи. Розклав перед собою карту, обвів олівцем 
одну з ділянок передової.

— Дивись сюди. Тут контролює ділянку извод піхотинців. 
У них протягом трьох тижнів порожнії снайпер убив двох 
офіцерів. З позиції місце, де сидить «зозуля», виявити 
важко. Стріляє він рідко. За весь час шість пострілів. Виби
рає лише офіцерів. Попробуй розшукати його з тилу. Візь
меш двох солдатів; Хмілн і Чайкіиа. Вирушаєте через годину. 
Запитання будуть?

2
Розвідників зустрів старшина: нового комвзводу 

ще не призначили.
— Ну, що тут? — запитав молодший сержант.
Старшина підвів розвідників до бруствера, про

стягнув бінокль.
— Он звідки сіріляє, — показав у напрямі лісу. —

Мабуть зверху десь, бо все в голову цілить, падлюка! 
Під саму зірочку. Ось, подивись, — і він подав Ми
хайлюку закривавлений кашкет. Над самим козир- • 
ком, зачепивши один з променів червоного п’ятикут
ника, темпів кульовий отвір. — Обох так, Пристрі
лявся, гад! ,

Михайлюк взяв бінокль. Оглянув місце, куди показав піхо
тинець... Метрів за п’ятсот від окопів починався невеличкий 
лісок. Далі — ворожі позиції. Десь посередині, на нічий
ній землі, похмурими потворами застигли два обгорілі фа
шистські танки. «Доведеться вночі перевірили лісок», — по
думав сержант.

Виглянуло сонце. Старшина застеріг:
— Сховай бінокль. Скло виблисне — так І влучить.
Погляд Михайлюка зупинився на козирку кашкета, якогб 

все ще тримав старшина. На ньому вигравав сонячний зай
чик... Взяв кашкег, начепив його на приклад автомата і ледь 
виткнув з окопу. Пострілу не було. Солдати, зрозумівши 
командира, швидко познімали речові мішки, розшукали дві 
саперні лопатки, принесли з бліндажа офіцерську шинель. 
Зробили опудало і почали з ним маневрувати маршрутом, 
яким офіцери користувались найчастіше. Цс тривало, ма
буть, з годину. I коли вже Михайлюк зневірився у своєму 
задумі, пролунав постріл...

— Куля пройшла майже поруч із першим отвором. На 
блиск козирка сіріляє, — сказав він. Уважно оглянувши опу
дало, зробив висновок, що стріляли не з дерева. «В тинк за
ліз, чи що? А коли так, то це буде твій останній постріл»,--* 
усміхнувся зле.

З
До підбитого танка підповзли за північ. Прислуха« 

лксь. Тихо. Михайлюк залишив на чатах Хміля, сам 
обережно втиснувся всередину. За ним — Чайкіп. 
Скупі промені кишенькових ліхтариків неквапно об
стежували кожну деталь.

Снайпер обжив танк і, очевидно, давно. Про це 
свідчили численні консервні иаики, залишки їжі, 
зручно влаштоване місце біля переднього люка. 
«Досвідчений лис. Боїться приціл збити. Знає, що 
оптика — штука тендітна, — подумав молодший 
сержант. — Навіть зброю залишив, настільки впевне
ний, що місце обрав собі безпечне».

— Щож, зачекаємо, — сказав. Розвідники вмостилися 
зручніше. Причаїлись. У нічній тиші кожен звук чути дале
ко, а до противника якихось двісті метрів. Не сполохнути б 
«зозулю».

Години через три подав сигнал' Хміль, а згодом чутливе ву
хо Михайлюка вловило обережні кроки, ішов, здавалось, ие 
один. Сержант мовчки кивнув Чайкіну. Напруження зросло.

Спочатку побачили ковані чоботи. Притиснулись до бро
ні — треба ж дати місце «господарю»! Той не поспішав. 
Схоже було — щось намагається отягнути всередину. Так і 
є! Снайпер присів, тримаючи перед собою великий згорток. 
Михайлюку здалося, що запахло сосисками... Промайнуло в 
думці: квапився па завдання, що забув навіть повечеряти. 
А цей, бач, запасливий.

Чужинець, наштовхнувшись у темряві на розвідників, за
кляк. Михайлюк миттю затис кляпом йому рота, шарпнув 
донизу. Чайкіп придушив гітлерівця зверху. Тим часом у 
отзорі з’явився ще один пакунок. Його прийняв молодший 
сержант.

— «Ллес?» — почувся шепіт. — «Я-а... — прошипів у відпо
відь Михайлюк, — ауфвідерзсен!» — і потиснув опущену п 
люк руку. Почулися швидкі обережні кроки. Німець поспі
шно. Через хвилину в танк спустився і Хміль. Розвідники 
полегшено зітхнули..,

Тим часом почало розвиднятись... Посвітлішав 
шмйток неба, який було видно через люк. Виглянуло, 
сонце. Нагріло метал. У неймовірній тісноті, обли
ваючись потом, розвідники разом із «язиком» пере
чекали день. З першими сутінками група поверну* 
лась до своїх,

Юрій ДМИТРЕНКО.
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СТЕЖКИ
ДО ПАМ’ЯТНИКА

ГТІ АМ’ЯТНИКИ історії та 
’ ’ ри акумулюють м 
вану працю народу, 
його колективний досвід і талано
витість. Грунтовне знання куль
турної спадщини дає можливість 
правильно розуміти й оцінювати 
сучасне. Саме тому на всіх етапах 
розвитку рашої держави Кому
ністична партія і Радянський уряд 
закликали народ берегти священ
ні реліквії своєї історії та культу
ри, постійно дбати про їх охоро
ну. Вже за перший рік свого існу
вання Рада Народних Комісарів 
з ініціативи і при безпосередній 
участі В. І. Леніна прийняла двад
цять декретів, постанов і розпо
ряджень про охорону і збережен
ня історико-культурної спадщини.

Новим яскравим свідченням 
турботи пре духовний розквіт на
шого суспільства, повніше задово
лення його культурних потреб є 
Закон «Про охорону і використан
ня пам’ятників історії та культу-

ф Українському 
товариству охорони 
пам'ятників історії 
та культури — 
десять років

культу- 
матеріалізо- 

увічнюють

ри», прийнятий 29 жовтня ниніш
нього року на V сесії Верховної 
Ради СРСР, Закон, який вступає в 
дію з 1 березня 1977 року, цілком 
і повністю відповідає настановам 
XXV з їзду КПРС про необхідність 
поліпшувати охорону і пропаганду 
історико-культурних надбань ра
дянського народу. Такій благород
ній меті й підпорядкована вся 
діяльність Українського товариства 
охорони пам’ятників історії та 
культури. Ця масова добровільна 
громадське організація, створена 
21 грудня 1966 року, тепер об’єд
нує в своїх рядах понад 12 міль
йонів ЧОЛОЕІК.

Складовою ланкою Українсько
го товариства є Кіровоградська 
обласна організація, яка під ке
рівництвом партійних та радян
ських органів справляє відчутий»', 
творчий вплив на збереження 
явних та спорудження нових 
м ят.чиків на Кіровоградщині, 
де широку популяризацію їх

ред трудящих. В області тепер 
налічується 25 міських і районних, 
1918 первинних організацій, котрі 
об єднують майже 286 тисяч чо- 
ЛОВІК.

Територія Кіровоградшини над
звичайно багата історико-культур- 
ними надбаннями, котрі пов'язані 
з декабристським рухом, подіями 
Великого Жовтня, громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, трудо
вою героїкою. Загалом у нас взя
то на облік і під державну охоро
ну 1445 пам'ятників історії та 
культури, дванадцять із яких — 
загальносоюзного і республікан
ського значення.

Особливо активну участь у збе
реженні і пропаганді історико- 
культурних святинь беруть юні 
члени товариства. Піонери, комсо
мольці, учні шкіл постійно шеф
ствують над 760 пам'ятниками, 
обелісками і пам’ятними знаками. 
Велику патріотичну роботу по охо
роні дорогих реліквій провела 
молодь області в період сьомого 
етапу Всесоюзного походу місця
ми революційної,-бойової і трудо- 
зої слави. У ньому взяли участь 
80 тисяч юнаків і дівчат. За цей 
час б області відкрито понад деіс- 
ті музеїв, кімнат і куточків бойо
вої і трудової слави, споруджено 
І відкрито 115 пам'ятників і па- 
м ятних знаків, котрі увічнюють 
безсмертний подвиг полеглих ра
дянських воїнів.

Цілеспрямовану пошукову ро
боту ведуть 8500 червоних слідо
питів. Багато корисних справ ма
ють на своєму рахунку загони 
червоних слідопитів Богданівської

середньої школи імені В. І. Ле
ніна (Знам ямський район), Голо- 
ванівської середньої школи № 4, 
Еарварівської восьмирічної (До- 
линський район), Димитрієської 
№ 12 (м. Олександрія), Куцеволів- 
ської (Онуфріївський район), Кі
ровоградських № 3 та № 13.

Заслужену популярність набули 
народні університети пропаганди 
пам'ятників історії та культури. В 
області працюють два таких гро
мадських навчальних заклади та 
десять факультетів, у яких здобу
вають знання майже 600 слуха
чів — головним чином, робітнича, 
сільська і студентська молодь. 
Добре поставлено навчально-ви
ховний процес у народному уні
верситеті м. Кіровограда. Його 
очолює завідуючий кафедрою ук
раїнської літератури педінституту 
імені О. С. Пушкіна А. П. Бойчук. 
За сім минулих років тут підго
товлено майже триста лекторів, 
екскурсоводів, краєзнавців.

Нині Кіровоградська обласна 
організація, включившись в актив
ну боротьбу за здійснення на
креслень XXV з'їзду КПРС, вно
сить свій гідний вклад у благо
родну справу охорони і викори
стання історико-культурних на
дбань народу, в справу комуніс
тичного виховання підростаючого 
покоління.

будинку, а сам став по-

їчас ПРЕКРАСНА
МИТЬ

В. 31НЧЕНКО. 
заступник голови правління 
обласної організації Україн
ського товарне»ва охорони 

пам’ятників історії та куль
тури.

її РОХО.'ЮДИОГО ранку ІЗ травня 
■■ 1919 року Олександр ГІархоменко з 
п'ятьма черво'іоярміііцями-розвідниками, 
переодягнувшись у цивільну одежу, ви
йшов у місто. Па одній з вулиць поміти
ли автомобіль. У ньому сиділи озброєні- 
люди, поруч погрозливо стирчало дуло 
кулемета.

— Максюта! — боєць пізнав передньо
го бандита, заступника отамана Гри- 
гор’єва.

— А я його саме н шукаю. — промо
вив начдив. — Новсспечснии начальник 
гарні юну Катеринослава.

Пар.хоменко наказав бійцям сховати
ся за ворітьми

данії заколоту Григорьева вітав телегра
мою В. І. Ленін...

...Недовгою була мирна передишка. 
У кінці квітня 1920 року панська Поль
ща вчинила напад на Україну. Для бо
ротьби з загарбниками була кинута Пер
ша кінна армія, до складу якої входила 
славнозвісна 11-т’а кавалерійська дивізія 
О. Я. Пархоменка. ГІдучи з Кавказу на 
рахід, кінармія у середині травня вийшла 
в район Олександрії. Сюди прибули І’ев- 
» ійськрада, армії, її штаб. Немало жите
лів міст і сіл Єлмсаветградщинн одяглії 
форму будьонівців. Пш.іи добровольці 
з Олександрії, Знам’янки, Єлнсаветград- 
і.івкн, Аджамки, Нової. Праги. Брали у 

руки зброю і ставали в ря
ди борців за владу Рад.

■ Відгриміли бої на заході. 
. Та не було часу 

рястів вкладати 
піхви. Па півдні 
«'гуляли» банди Махна 
•манднр 14-ї дивізії 
Пархоменко одержав і 

■ зиніцніїї банди гсі.'Кі
У грудні 1920 року 

• хемен’ко привів свою 
зію до Нової Праги. ' 

__ ___ і комдива розмістився в АдЖамці. 
різко загальмувала... На розроблялись плані: розгрому бандитів. 

Махно як вогню боявся ктпармійських 
табель, не наважуючись зустрітися у 
відкритому бою з Пархоменком. Роз- 
групувавшн свою «армію» на невеликі 
загони, «батько» петляв по Україні, що
дня змінюючи маршрути. Зловити його 
було надзвичайне важко.

Нарешті 24 грудня ГІархоменко на
здогнав банду у Покрог.ському і оточив 
її. Два дні йшов бій. Втративши всю 
артилерію, обози, чимало своїх «підда
них», Махно знову накивав п’ятами до 
Иовоукраїнкн. Але й тут його дістав 
Пархоменко.

З січня 1921 року бандитська армія 
Махна перестала існувати. Червоні кін
нотники оточи.ти і наголову розгромили 
головорізів. Та не було вже в їхніх ла
пах хороброго комдива. Загинув того 
для богатир, упав,-пронизаний кулями 
запроданців народу

А пам’ять жива. Віл покоління до по
коління несе попа славу безстрашного 
полководця, мужнього солдата Вітчизни, 
кавалера двох орденів Червоного Пра
пора Олександра Яковича Пархоменка.

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.

„ЯТРАНЬ4*
У ФОНД МИРУ
Скільки б не виступав пе

ред кіровоградцями заслу
жений самодіяльний ан
самбль танцю «Ятрань», 
кількість бажаючих побува
ти на його концертах не 
зменшується. Його шану
вальники знають, що знову 
зустрінуться з самобутнім 
мистецтвом і водночас по
бачать оновлену програму, 
адже ятранці завжди е по
шуках.

За два вихідні дні у залі 
обласної філармонії відбу
лося чотири концерти. 
них місць не було, ліспів 
кожного номера вибухали 
оплески. В репертуарі 
ятранців з’явились нові но
мери — українські народні 
танці «Арлан», «Василечки», 
хореографічна мініатюра 
«Козачок», друге відділення 
починається колоритним 
російським святковим тан
цем. Щоразу, коли буваєш 
не концертах ятранців, 
здається, що кожний малю
нок їх танців завершений. 
Але як часто ми стаємо 
свідками подальшої роботи 
над ними. Не можна було 
не помітити нових елементів 
у номерах «Подільський 
рушничок», у буковинсько
му весільному танці, «Лісо
рубах» та інших. Нові пісні 
виконували солісти ан
самблю А. Червінська і 
А. Бондаренко.

Кошти, зібрані від 
концертів, «Ятрань» пере^»~" 
дасть у Фонд миру.

ЖИТТЯ
------------------------ /Є —

2< ГРУДНЯ МИНАЄ 90 РОКІВ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ О. Я. ПАРХОМЕНКА

серед бруківки. Машина, що було набра
ли розгону, --- .........-----
Олександра Яковича дивилися чорні 
жерла пістолетів і кулемета. ІЦе секун
да — і вірна загибель. Пархоменко мит
тю вискакує на підніжку і, посміхнув
шись, питає:

— ІІІо ж це ви, п'ятеро, а одного зля
кались?

Збентежені бандити опускають зброю. 
Пархоменко блискавично хапає за руку 
Максюту, мінно притискує до обшив
ки, а свій наган приставляє до скроні 
бандитського главаря. Бандити розгуби
лися. Першим оговтався Максюта. На
звавши себе командуючим військами, за
пропонував перейти до його загону.

— Я теж командуючий. — вигукнув 
Пархоменко. — Ті .ьки ми — від рево
люції.

Максюта штовхнув ногою шофера, той 
схопився за зброю. Та було пізно. Пар
хоменко двома пострілами прикінчив 
обох, а бійці, які поспішили на допомо
гу, впоралися з іншими. Карта, знайдена 
у бандитів, дозволила \ пати про розта
шування сил григорівців. їх оточили, і 
»-вечері вибили з міста А ще через кіль
ка днів нестримна лавина червоних 
вершників накотилася на бандитів біля 
Олександрії та Знам'янки і повністю 
зпишиля їх. 24 травня учасників лїкві-

I . -______ ._________
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316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначвоскного, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
виділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК І57174 індекс 61197.
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лмсльніїцька область. Вже сьомий рік існує Кам’янепь- 
Подільська дитяча художня школа. Робоїц її учнів успішно 

< i.ciioiiyRaj.nca на обласпих і республіканських виставках ди
тячої творчості. Вони відзначені чотирма дипломам»« Мі
ністерства культури УРЄР. багато випускників школи всту
пило нього року до вищих і середніх художніх навчальних 
закладів.

Па фото: відмінник нанчанпя четвертого класу дитячої 
художньої школи Віктор ГРИГОР’ЄВ на уроці малюнка.

Фото В’. СГЕПАНЕНКА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

иПОШУК!
Там, на висоті 196,5...

Бій розгорівся за селом Новопавлівкою Кіро
воградського району. 15 січня 1944 року героїчно 
загинув там мій батько Іван Васильович Радіонов. 
Він похований на четвертому 
196,5.

А як все це сталось? Може 
фронтовиків щось відоме про

кургані на висоті

м. Олександрія.

комусь з колишніх 
той бій?

А. РАДІОНОВ.

<молодой КОММУНАР» - 
орган Кирове»ралско!о обкома 

ЛКСМУ, г. Кирши» рад.
Газета печатается 

на украинском языке.
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Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Ґлінни, 2.

23 грудня по 
і місту Кірово- 

нередбачпеться 
з прояснениями 

. .. п східних раііо- 
невеликий сніг. Ві

тер східний '1—7 метрів 
па секунду. Температура 
повітря но області 0—5. 
но місту 0—2 градуси 
морозу.

& БАСКЕТБОЛ. Шість . 
днів у спортивному залі Кі
ровоградського медичного 
училища тривали змагання 
з баскетболу в залік спарта
кіади середніх навчальних 
закладів обласного центру. 
Добре провели всі ігри 
юнаки і діечата будівельно
го технікуму. Вони й стали 
переможцями цього турні
ру. Друга сходинка діста
лася командам баскетболіс
ток і баскетболістів маши
нобудівного технікуму, а 
третя — учням технікуму 
механізації сільськбго гос
подарства та представницям 
технікуму радянської тор
гівлі.

А РУЧНИЙ М’ЯЧ. У Бу
динку фізкультури заводу 
«Червона зірка» відбулася 
першість обкому профспіл
ки працівників автотран
спорту і шосейних шляхів з 
ручного м’яча серед чоло
вічих команд. Звання че/л- 
піонів завоювали гандбо
лісти кіровоградського ав- 
топідприсмства № 10661.

£| БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Спортивний комплекс 
Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування протягом 
двох днів був у розпоряд
женні борців класичного 
стилю. Тут проходила осо
бисто-командна міжвідомча 
першість області. Перемож
цями в своїх вагових кате- 
горіях стали першорозря-М. 
ник Сергій Платонов, кан
дидат у майстри Микола 
Новохатько. /лайстри спорту 
Станіслав Редозубов, Вік
тор Марух, Микола Коро- 
бов та Олександр Деме- 
щєнко (всі авангардівці), 
представник з «Колоса» май
стер спорту Анатолій Вихо
дець, борці «Буревісника» 
кандидат у майстри спорту 
Василь Сурмач та майстер 
спорту Володимир Зубенко.

У командному заліку 
верхній щабель зайняли 
авангардівці, другими були 
спортсмени «Трудових ре
зервів», а третє місце діста
лося колективу «Буревіс
ника».

В. ШАБАЛІН

Редактор М. УСПАЛЕНКО. '
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