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ЮНАКИ І ДІВЧАТА! НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИМ УЧЕННЯМ, ДОСЯГНЕН
НЯМИ НАУКИ. ТЕХНІКИ І КУЛЬТУРИ! ПРИМНОЖУЙТЕ СЛЛВНІ РЕВОЛЮЦІЙНІ, БОЙОВІ І ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ РА
ДЯНСЬКОГО НАРОДУ! БУДЬТЕ В ПЕРШИХ РЯДАХ БОРЦІВ ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ XXV З’ЇЗДУ КПРС1

(Із Закликів ИК КПРС до 1 Травня 1977 року).
0

■

У кожної людніш є сво і найдорожча реліквія, котрої 
не замінять ніякі багатства. Вона — на все життя. Є ма
ленька фотографія батька-фронтовика, поруч свого 
святкового костюма тн бережеш його солдатську шине
лю. Була така хвилина, коли ти хотів покликати на 
розраду рідну людину, і тоді розправляв пожовклі три
кутники батькових листів з фронту. «Якщо я не повер
нуся, то все одно моє життя продовжуватиметься, — 
писав баті.ко твои: матері. — Бо у мене є син. Хай ви
йде він на таку дорогу, де торжествуватимуть наша віра 
і правда...» Кілька коротких рядків, і ти вже знаєш, як 
тобі жити. Гортаєш подивовану тобі книгу і читаєш 
клятву легендарного Сергія Лазо: «Ось за цю радянську 
землю, на якій я зараз стою, ми помремо, але не віддамо 
її нікому...» Книга та у тебе настільна. Вона — твій по
радник.

Але є н такі реліквії, яких ти не бережен1 удома. Адже 
роїш дорої і для кожного з твоїх ровесників. Одпу-одг.і- 
сіььку фон графік) свого батька комсомолець Олександр 
Маніта із села Лсзуватого Ульяновського району приніс 
V сільський краєзнавчий музей. Бо знав, що ним. Героєм 
Радянського Союзу Архнпом Самійловичем Манітою. 
пишаються псі односельчани. І піп їм дорогий, як рідшій 
спи, як бач ке, як людина, котра, закривши амбразуру 
фашистського дзота, віддала своє життя заради їхнього 
щастя.

2270 таких реліквій зібрав зі своїми них званнями вчи
тель К.ільннбо.’іотсі кої середньої школи Новоархангель- 
ськсго району Ссріій Іванович Кнрстя. Кожна з них — 
ужє їстопія, червона біографія героїв громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн. То — гаряча мить життя лю
дей, котрі кличуть спадкоємців своєї слави на нові 
подвиги.

Коли Г. А. Ьс.зверхпій. один з героїв підпільної комсо
мольської організації «Спартак», приїхав до вихованців 
Сг-.ітлсі одської дитячої флотилії, він розповів про своїх 
бсйсрих другів, яких по-.зпіпччому знищили фашисти. 
1 появилася тоді в каюті бойової слави на флагмансько
му навчальному кораблі «Герої «Спартака» ще одна ре
ліквія — безкозирка командора з еска.доеного міноносна 
«Ведучий» Григорія Дрксентійовнча Безверхвьоп». 
подарунок на зіадку. Але не на одну мить." То 
пам’ять назавжди — і ппо мужніх сп.іртаківпів, 
далекі та близькі походи бувалого морока...

Тріігає черговий етап походу молоді «Шляхами 
батьків», присвячений 60-річчю Великого Жовтня, 
вітаються в рідні краї піонери і школярі, молоді хлібо
роби і студенти — з Ленінграда і Ульяновська, Сегастс- 
г.сля і Тули. Повертаються піл обелісків, шо височать у 
степах Кіровог|-адщппп. 1 в 300 музеях, кімнатах і ку
точках’бойової слави появляються нові експонати. Ти та
кож приніс сюди свою дорогу знахідку. Ту фотографію, 
гку подарував тобі ветеран, той орден, яким нагороджу
вали твого діда, ту солдатську гімнастерку з продіряв
леною нагрудною тішеною. Вистав їх па такому місці, 
щоб побачили псі з першою погляду. Хан під час уроку 
мужності задивляться на них твої друзі, хан запитають-, 
якою була людина, котра стала господарем цих неоні- 
іиішпх реліквій 1 псттиугь тоді перед НИМ') герої дзота 
№ 11, підг-сдут ься в золотому мареві юні патріоти Крас
нопірки. Еони скажуть, як треба жити, любити Вітчиз
ну. — голос із їхнього безсмерія почують серця твоїх 
ровесників.

...А ти лпвпсь па солдатську гімнастерку. Ордени, що 
світяться на ній, нагадають собі про Сталіпград і Се
вастополь. про Брест і Берлін. Учитайся в історію них 
нагород, годі ти знатимеш * 
народу.

Перед тобою гімнастерка 
Тгка буде й у тебе — воїна 
зоряний кордон Вітчизни тепер, через 32 роки Великої 
Перемоги. Бережи шо священну реліквію, як пам’ять 
Гро ТИХ, хто розмовляє з тобою із свого безсмертя.

Вийди на розквітлу маєвом прапорів святкову вули
цю — пам’ятай!

Довірить тобі Вітчизна грізну зброю — пам’ятай!
Сад садитимеш — пам’ятай!
Серцем, Мсім єством своїм прислухайся, про що тобі 

нреме ГДЫС*,!, з ВІЧНОСТІ.

1 щдаї

Був 
вже 

і про

слави.
По-

історію всього радянського

твого діда, твого батька. 
Країни Рад. який вийде на

«Хороше стати поруч того, кого ти мгз у дитинстві за ідеал, еідчути 
себе господарем кол оспу, яким я вважав досі свого батька, тракторис
та», — написав у листі до редакції шофер колгоспу імені Карла /Лариса 
Добровеличківського району Микола Низьок, опублікованому в номері га
зети за 22 березня. Виробничник розповів про своїх товаришів, двадцять 
двох молодих водіїв автопарку, колишніх випускників Липнязької середньої 
школи.

Про те, як дбають педагоги про підготовку учнів до праці в сільському 
господарстві, розповідає на прохання читачіз директор Липнязької серед
ньої школи Я. Шевченко.

ТИ НА ЗЕМЛІ—
ГОСПОДАР

ВІД ШКІЛЬНОГО
за- п о

|Ш АБУТЬ, уже 
нікого не тре

ба переконувати 
в тому, що для 
грунтовного
своєїшя програми 
виробничого на
вчання в школі 
необхідно ма
ти свою матеріально-технічну ба
зу. У свій час ми звернулися 
з цим до шефів — колгоспів 
«Правда» та імені Карла Маркса. 
Нам пішли назустріч. Головні інже
нери господарств, колишні учПі на
шої школи М. Н. Пуля та В. Г. До
ній разом з учителем А. Ф. Козин
цем відібрали потрібні вузли і дета
лі, корпус силової передачі з вузла
ми трансмісії трак горл «Беларусь», 
передній місі для цього тракіора, 
пусковий двигун ПД-ІОУ, два трак
торних двигуни внутрішнього зго
ряння. колісний та гусеничний трак
тори.

Обладнуючи кабінет механізації, 
ми деталі вузлів очистили, пофар
бували і розмістили на стендах у 
відповідному порядку, електрифіку
вали їх. Це допомагає учням швид
ше виконувати розбірно-складальні 
роботи, з’ясовувати зв’язок дета
лей, механізмів і систем двигунів, 
муфт зчеплення, коробок передач, 
вузлів задніх мостів, ходових час
тин гусеничного й колісного трак
торів, регулювати ці механізми.

Для раціонального використання

Р О Г А...
часу та міцнішого засвоєння техніч
них знань ми створили шкільний та
бір сільськогосподарської техніки. 
І тут нам допомогли шефи — пере
дали школі зернозбиральний ком
байн СК-4. силосний комбайн КС- 
2,6, трактор Т-74, зернову сівалку, 
культиватори для суцільного в між
рядного обробітку грунту, секції 
бурякової сівалки та культиватора, 
два плуги, борони. Крім того, на 
бюджетні кошти ми придбали трак
тор Т-25. Згодом обладнали тракю- 
родром, на якому учні набувають 
навиків водіння машин по трасі по
лігона з перешкодами, під’їзду до 
агрегатів.

За учнівською виробничою брига
дою, укомплектованою з учнів 7—10 
класів, закріплено 50 гектарів землі 
колгоспу «Правда». Про її роботу 
можна судити з таких даних: перше 
місце в районі, третє — в області, 
дві почесні грамоти Міністерства 
освіти УРСР і ЦК 71К.СМ України.

І Іавчально-виробничу практику 
члени бригади проходять у таборі 
праиі і відпочинку. За сім кіломет
рів від села, на березі річки Доброї,

в красивому мальовничому місці, 
колгосп «Правда» виділив у розпо
рядження бригади будинок. Дівчата 
гарно прибрали дли проживання 
свої кімнати. Для хлопців ми по

ста вили п’ять чо
тиримісних пала
ток.

На своєму по
лі учні дев’ятих 
класів за завдан
ням головного 
агронома кол
госпу М. С. Мат- 
ковеького про

рок і з провадять 
лід керівництвом 

----------- біології Т. П. Гончар. 
Восьмикласники Поліпа Дромашко 
і Світлана Ткаченко влітку минуло
го року працювали самостійно дояр
ками, інші учні торік очистили і від
правили па Помічнянський елеватор 
320 тонн зерна, пропололи 105 гек
тарів кукурудзи, зібрали 12 тонн 
фруктів, заготовили 32 центнери 
листя для шовкопряда, провели 
апробацію колосових культур, до
глянули 26 гектарів лісосмуг, поса
дили 810 дерев, почепили в колгосп
них садах 125 шпаківень.

Добрий 
тому, що 
вчаппя та 
з учнями 
гогічпої ради, партійної 
мольської організацій.

Учителі, приміром, значну увагу 
профорієнтації учнів приділяють па 
уроках. Ось Т. О. Гончар, вивчаючи 
з учнями 5 клзсу тему «Впрошував- > 
іія рослин у парниках і теплицях», 

(Закінчення на 2-й стор.).

1ЯГОМ кількох 
дослідну роботу 
учительки

внесок. 1 все це завдяки 
питання трудового на- 
профорієвтапійної роботи 
завжди в полі зору исда- 

та комсо-*

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ

В. І. ЛЕНІНА
У Центральному музеї В. І. 

Леніна яаперіиено оновлення 
експозиції пери»их залів. Серед 
нових експонатів — фотомон
таж, який дає уявлення про ста
новище робітничого класу і се
лянства в Росії XIX століття, 
велика панорамна фотографія 
Симбірська 70-х років минулого 
століття. Вперше можна побачи
ли тут інтер’єр кімнати Володі 
Ульянова в батьківському бу
динку на Московській вулиці 
Симбірська макет пароплава 
«Св. Николай», на якому вес
ною 1897 року Ленін плив я 
Красноярська ло місця за
слання.

Музей поповнився •• 
ми. що розкривають ,.с-< н'м’ьо- 
історнчнс значення './лілія, 
міжнародне значення -.«ін’іиу 
видатні дЬсяп.* дня падячгьал о 
.народу, який будує під .;сг’я- 
ництвом партії комунізм.

Любов народу до П>'-. ■гз 
безмежна. Біл; ш я» 4' мільйо
ни чоловік побувало в музеї з 
часу його відкриття. У ці квіт
неві дні в ньому особливо бага
толюдно. Серед відвідувачів — 
москвичі і ппнїжджі з усіх ку
точків нашої Батьківщини. за- і 
рубіжні гості.

(Кор. ТАРС). ”

41к
З ІМЕНАМИ ГЕРОЇВ. 

Фото С. ФЕїіЕПКЧ.
с. Братолюбіа.-.а 
Долипського рай.тну.



3 СШОр „Молоджй комунлр(( 23 квітня 1&77 рОВу

КОМСОМОЛ К/Х ГАЛИ
НА ДУДІ НА ПРАШОЬ 
НА КІРОВОГРАДСЬКО- 
МУ ЗАВОДІ ДРУКАР
СЬКИХ МАШИНОК > 
ВІДДІЛІ ТЕХНІЧНОГО 
КОНТРОЛЮ. ЗАВДАННЯ 
ДВОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧ
КИ ВОНА ЗОБОВ’ЯЗА
ЛАСЬ ВИКОНАТИ ДО 
С.о РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО 
ЖОВТНЯ. 1977-й БУДЕ 
ЗНАМЕННИМ ДЛЯ ДІВ
ЦІ НІЙ 1ЦЕ Й ТИМ. ІДО 
П ПРИЙМАЮТЬ КАНДИ
ДА ГОМ У ЧЛЕНИ КНРС.

Фото А. ПЕЧЕІІІОКА.

.,.1 ГУЧНОМОВЕЦЬ 
НА ТРИ ПРОГРАМИ

Закінчився відкритий 
конкурс молодих спеціа
лістів, раціоналізаторів і 
винахідників на кращу 
ідею, проект, зразок виро
бу масового попиту, ого
лошений на початку люто
го редакцією газети «Мо
лодий комунар», Кірово
градським міськкомом 
комсомолу, обласною ра
дою ВТВР та обласною 
радою науково-технічних 
товариств.

На конкурс було пода
но 2G робіт. їх автори за
пропонували випускати на 
підприємствах області 
прищіпки і трппрогра.мні 
гучномовці, сувеніри і са; 
добі інструменти, сково
рідки на три відділення і 
підставки для посуду, 
меблі і навіть сівалку для 
присадибних городів. Бу
ли креслення і зразки 
ключів для відкривання 
скляних консервних банок

без пошкодження кришки.
Жюрі в складі представ

ників підприємств міста, 
обласної ради ВТВР, мі
ськкому комсомолу та ре
дакції «Молодого комуна
ра» розглянуло подані ма
теріали. Першого місця 
вирішено не присуджува
ти. Друге дісталося про
позиції студента Кірово
градського інституту сіль
госпмашинобудування Во
лодимира Уланова — ви
робляти місцеві сувеніри 
на металі фотохімічним 
способом. Володимир не 
тільки подав зразок, а й 
описав технологічний про

цес виробництва. Йому бу
де вручено диплом і пре
мію в розмірі 100 карбо
ванців. Диплом і третю 
премію — 75 карбованців 
— буде вручено інжеперо- 
ві-конструкторові Кірово
градського заводу радіо- 
виробів Борису Біоікову 
за оригінальні зразки за
кладок до книг. Заохочу
вальні премії присуджено 
конструкторові заводу 
«Червона зірка» Володи
миру Єрбхіну та працівни
кові Головного спеціалізо
ваного конструкторського 
бюро посівних і грунтооб
робних машин Володими
ру Моторному.

I ВІД ШКІЛЬНОГО
ПОРОГА
(Зг.кіичення. Поч. на 1-й стор.).

-
провела з дітьми екскурсію до теп
лиці колгоспу імені Карла Маркса, 
де їх радо зустріли колгоспники, що 
саме поливали рослини. Агроном 

•. О. М. Орлсіїко розповіла про виро-
/ щувапня овочів у теплиці, про під-
! готовку грунту до сівби, про висів

насіння, про підживлення рослин, 
й А наступного дня вчителька прове-

, ла з дітьми бесіду про професію
і овочівника та агронома.

Великого значения ми падаємо 
позакдасній роботі з учнями, як 
одному з важливих заходів трудо
вого виховання і профорієнтаційної 
роботи в школі. Пам'ятаю, на збір 
піонерського загону імені Павлика 

■ ч Морозова діти запросили Героя Со
ціалістичної Праці Сергія Яковича 
Слана. Перед цим класний керівник 
О. Г. Обпванець у кабінеті історії та 
суспільствознавства, де є стенди 
«Ветерани колгоспного руху», «Тіль- 

і ки в праці — життя і краса», фото
графії Серия Яковича, ознайомила

піонерів з трудовою діяльністю ге
роя. До цієї зустрічі загін підготу
вав звіт про свою роботу, концерт, 
галстук і цікаву книжку для вру
чення Сергієві Яковичу. Цей збір 
загону запам’ятався надовго, і не 
одному школяреві після нього мрія
лося стати не просто хліборобом,а 
її Героєм Соціалістичної Праці.

До сказаного слід додати, що в 
загальношкільній газеті ми відвели 
окремо рубрику «Ким бути?», де 
розповідаємо про різні професії, в 
стіннівці «Виробничник» ВИСВІТЛЮЄ
МО діяльність учнівської ’ виробни
чо: бригади.

У школі і колгоспах стало тради
цією на святі початку нового на
вчального року учнів, які дооре по
казали себе на сільськогосподар
ських робота-;, відзначати грамота
ми та цінними подарунками, а їхні 
прізвища заносити на Дошку Поша
ни та в Книгу Пошани інколи.

Замість висновку скажу, що оа- 
гато наших випускників залишились 
працювати в рідному селі, воші —

шановані люди, їх відзначено уря
довими нагородами. ’Гак, ланкову 
Ф. М. Зінчснко, шоферів 1. В. До- 
пія, 1. М. Яковенка паї ороджег.о 
орденом Трудового Червоного Пра
пора, доярка В. Ф. Рубай, тракто
ристи П. Ю. Паскал, В. Г1. Півень 
та М. Ф. Бензар — кавалери орде
на «Знак Пошани».

Торік школу закінчили 45 учнів, з 
них 16 пішли працювати в колгоспи 
села, два вчаться в сільськогоспо
дарських технікумах, диа — у проф
техучилищі. Юрій Бондаренко пра
цює на тракторі М'13-5, виконуючи 
змінні завдання па 115—130 про
цент із. Віктор Низьок під час жнив 
був помічником комбайнера, а ніші 
водить трактор Т-74, Вікторові Вов- 
чеику та Сергієві Сванському зра
зу ж після школи правління кол
госпу доручило нові тракторі! Т-74. 
Сергій В’яленко та Олександр Брю- 
ховецькиіі зайняті в автогаражі, Ка
терина Дацих доглядає молодняк 
великої рогатої худоби, а колишній 
обліковець учнівської виробничої 
бригади Валерій Липкан працює в 
бухгалтерії колгоспу.

Від шкільного порога починається 
трудова біографія колгоспника.

Я. ШЕВЧЕНКО, 
директор Липнязької серед
ньої школи Добровеличкіз- 
ського району.

. ~~~----------------------

«Здрастуйте, тьотю Га
лю! >1к живете? Я вчуся 
добре. За місяць у мене 
лише три трійки, а то 6 
четвірок і 9 п ятірок. На
пишіть. чи одержали Ви 
мого попереднього листа. 
Де тепер Петров, Шкрам
но?..

Спасибі, що влаштували 
мене в дитячий будинок. 
Пишіть. Цілую Вас. До 
побачення. Сергійко». 
ГАЛИНА Євгенівна Са- 

тула оідірвала погляд 
від листа. Скільки спога
дів навіяли оці старанно 
виписані шестикласником 
Сергійком, звичайні, не
складні слова!..

Вперше зустрілася з 
хлопчиком у дитячій кім
наті міліції. Було це 25 
серпня 1974 року. Чомусь 
пам'ять чіпко вхопила цю 
дату. Підліток був колю
чим, відверто розмовляти 
не хотів. Тоді, першого 
вечора, та й ще після 
кількох зустрічей інспек
торові дитячої кімнати так 
і не вдалося викликати 
хлопчика на щиру роз
мову..

Як з’ясувала Галина Єв
генівна, вітчим і мати 
С. Шумейка проживали в 
Мартоноші, працювали в 
колгоспі. У них був іще 
один син, зовсім малень
кий. Інспектор зацікави
лась, чому Сергійко вчи
ться в Новомиргородській 
школі-інтернаті, адже і в 
його рідному селі є шко
ла. Мати пояснила, що не 
має змоги займатися вихо
ванням старшого сина, не 
вистачає часу.

У школі підліток учився 
погано, часто не приходив 
на уроки, став займатися 
дрібними крадіжками. Ті
кав, бродяжив...

Чомусь пригадалося, як 
забирала Сергійка разом 
з такими ж, як він, підліт
ками — братами Андрієм 
та Павлом Константинови- 
ми з парку. Хлопчаки, 
прагнучи до незалежності, 
самостійності, намагалися 
влаштувати власний «гур
тожиток». Навіть постелі 
позносили в стару естрад
ну будку... Повторювалось 
це не раз і не два. Галина 
Євгенівна переконалася: 
хлопчик не хоче жити вдо
ма, важко вростає в ко
лектив, замкнутий. Батьки 
ніякого впливу на сина не 
мали. Тоді ж, 1974 року, 
спробувала, було, залиши
ти підлітка біля них. Коли 
за кілька днів після почат- 

|і ку навчального року ін
спектор дитячої кімнати 
побувала в Мартоноші, во

на дізналася, що Сергійко 
не ходить до школи. Бать
ки не придбали підручни
ків. Галина Євгенівна ку-. 
пила Сергійкові книги..

Шумейко не захотів учи
тися, знову тікав з дому, 
але після цього випадку 
вже приязніше ставився 
до Г. Є. Сатули. Не мчав 
стрімголов у протилежно
му напрямі, побачивши 
жінку в міліцейській фор
мі. А згодом чавіть попро
сив, щоб його направили 
куди-небудь подалі від 
рідного дому...

Галина Євгенівна пам я- 
тає ще один вечір. Дощ, 
мокрий сніг. У вікно кім
нати гуртожитку, де вона 
тоді жила, хтось кинув 
сніжку. Виглянула на вули
цю. В темряві ледве роз
різнила худеньку постать 
підлітка. «Сергійко!» — 
майнула думка. Вискочила 
на вулицю.

— Що сталося? — спи
тала його, коли відмила 
від бруду, нагодувала. По
други, які жили разом із 
Сатулою, допомогли ви
прасувати одяг підлітка. 
(Не вперше до Галини Єв
генівни з'являються такі 
гості, тож дізчата знали, 
що робити.)

— Втік. Не можу я там..«
(Це Сергійко про шко- 

лу-інтернат).
Довго ще обоє не склеп

ляли тої ночі очей. На
решті заговорили відвер
то. Здавалося Галині Євге
нівні, що Сергійко все 
зрозумів. Розповів їй 
хлопчик чимало. І як 
украв три велосипеди, і як 
годинника з п'яного зні« 
мав, і чому тікав від неї 
спочатку, і чому прийшов 
сьогодні. Та основне, що 
вразило інспектора дитя
чої кімнати міліції, — це 
нове в інтонації, голосі 
Сергійка Шумейка — до
віра...

Сергійко повернувся до 
школи. Не відразу, але все 
ж змінився його характер. 
Хлопчик став краще пово
дитись, учитися. Чи не то« 
му, що в його ЖИТТІ ПО’ 
явилася людина, якій він 
довіряв, повірив у те, що 
наміри її, поради — щирі, 
безкорисливі?

Галина Євгенівна покла
ла листа на стіл, узяла ар
куш паперу, ручку. Рів
ним, чітким почерком ви
вела:

«Здрастуй, Сергійку! 
Листа твого одержала вчо- З 
ра. Рада, що навчаєшся ти 
добре...»

А. ІСАЄНКО. .
м. І Іовомиргород.

© МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

„ Т олбухін.
Окружкомові ДКСМ“

На що адресу тепер надходять 
тіівіи про успіхи у змаганні за гідну 
публікуються па сторінках для молоді" 

ні «Добруджанска трибуна».

«Всю продукцію реалізуємо вищим 
гатунком, план першого кварталу дру
гого року сьомої п'ятирічки виконали 
достроково», — повідомили колективи 
комсомольсько-молодіжних бригад 
імені Димитрова, імені Вапцарова, іме
ні Вези Пеєвої з фабрики «Добруд- 
жанский текстил».

«Раді доповісти, що зобов’язання на 
перший квартал ми, комсомольці Зер- 
невського птахокомплексу, перевико
нали. Замість 2770 тисяч яєць реалізу
вали 3150 тисяч. Ми ще ширше розгор
немо соціалістичне змагання».

Потік телеграм і листіз про гідну 
зустріч комсомольського з’їзду день у 
день зростає.

рапорти багатьох комсомольських колек- 
зустріч ХНІ з’їзду ДКСМ. Рапорти 

«Полум'я» тблбухінської окружної газе-

Ентузіазм науково-технічної 
творчості

Діяльно готується первинна організа
ція молодіжного Товариства науково- 
технічної творчості заводу високо
вольтної апаратури, що в м. Толбухіні, 
до IX окружного огляду-конкурсу. Сек- 
ретао комітету ДКСМ підприємства ін- 
женео Радка Стоєва з гордістю нази
ває імена молодих фахівців Петка Шо- 
пова, Христо Мінчева, Петра Російчева 
та ін., на рахунку яких чимало вдоско
налень у діючих трансформаторних 
підстанціях, реалізованих заводом у 
багатьох країнах світу.

— На VIII конкурсі нашому клубові 
науково-технічної творчості молоді бу
ло поисуджено друге місце, — мовить 
Радка Стоєва, — а нині ми боремося 
за першість. Підготовлено вже чотири 
експонати електронних частин автома
тичних систем. Впровадження новинок 
молодих конструкторів та інженерів 
нашого заводу, котрий спеціалізується 
на випуску шести основних видів про
дукції, дасть відчутну економію коштів, 
помітно підвищить продуктивність 
праці.

«Друзі з СРСР»
Таку наззу має клуб гімназії імені 

Рео Мілева, котрий веде плодотворну 
роботу по інтернаціональному вихо
ванню учнів, глибокому ознайомленню 
з першою в світі країною соціалізму. 
В ході підготовки до 60-річчя Великого 
Жовтня клуб часто влаштовує зустрічі 
з радянськими людьми. Недавно вели
кі аудиторії учнів та їхніх батьків зібра
ли виступи екіпажу корабля «Зоя Кос- 
модемянская», колишніх солдатів Ра
дянської Армії, які брали участь у 
визволенні Добруджі від німецько- 
фашистських загарбників.

Правління клубу «Друзі з СРСР» го
тує нині вечори, присвячені російській 
і радянській поезії, композиторові

Б. Соловйову-Сєдому, письменникові 
Миколі Островському, обговоренню 
творчості Героя Соціалістичної Праці. 
Вадима Кожевникова. Буде проведено 
вікторину «Кіровоград — наш друг і 
брат» Викладачка російської мови 
Надежда Пейчева допомагає членам 
клубу в підготовці концерту радян
ської пісні.

Новини з Кіровоградщини
«Полум я» широко інформує читачів 

про те, як несуть жовтневу вахту 
комсомольці Кіровоградщини, за ма
теріалами газети «Молодий комунар». 
Зокрема, надруковано повідомлення 
про успіхи комсомольсько-молодіжної 
бригади імені Миколи Островського 
на будівництві залізниці Долинська —- 
Помічна, про молодих металургів По
бужжя. Докладно висвітлено хід зма
гання доярок області за п'ятитисячні 
надоі молока в 1977 році, розказано 
про нагороди, котрі вручить перемож
цям редакція газети «Молодий кому
нар».

У добірці матеріалів з Кіровоград
щини викладено зміст статті «Особис
то відповідальний» першого секретаря 
Бобринецького райкому ЛК(СМУ Дмит
ра Замші. V

Матеріали підготував Н. ДйОБРІН.
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Валерій ГОНЧАРЕНКО

Вогнем і зогненим словом. 
За ним — прапоряться лави. 
Супроти церков корогви. 
За ним — бідарі розкуті. 
Супроти — буржуї валяться...» 
Стояла на перепутті, 
Стояла і дивувалася.

4.
Казали: «Причинна суто», 
Казали: «Нема їй ради». 
Та все ж не могли збагнути 
її неймовірну радість. 
Навіщо вона палає 
Пророцтвом в зимову хзижуі 
Віщує війну палацам 
І мир сліпооким хижам? 
.Чому по степах і горницях 
Іде, як луна жива.
Не хреститься і не молиться, 
А гімни вогню співа.
Вогню боротьби, не страху, 
Вогню молодої волі.

За комісара Крупченка. 
Згиналося небо гумою 
До обрію захололого.
А мати ішла і думала
Про вершника про червоного, 
Який проліта на конику
Крізь дим Броварів та Вінниці,
І вигоріла будьонівка, 
Мов баня собору, світиться. 
Спішить комісар. Не спішиться, 
Куру копитом збива.
Бін всіх пам’ятає. х -лц-
В спішності
Про себе лиш забува.
Пробач йому, мати... Вистрелить' 
Дороги стріла — не зігнеться. 
Повинен в бою він вистоять, 
Тому і до тебе спізниться.
Тому і впаде обличчям 
У твій неповторний слід.
Хіба не тоді облився 
Сльозами і кров’ю світ?

Па майдані коло церкви 
Революція іде.

п. ТИЧИНА.

1.
Прокидайтеся, руки натруджені, 
Світ старий на весну перетворимо. 
Темні межі, як м’язи напружені. 
Революцією переоремо.
Прокидайтеся, очі зажурені, 
Ярим полум ям Долі впивайтеся. 
За нуждою, за снами, за мурами 
Про-ки-дай-те-с я-е-а!! І 
Піднімалися лави,
Бойояі, вогняні,
Там, де голови клали 
У безсмертні пісні. 
Пролітали загони, 
Днів ламаючи стебла. 
Били гострі підкови 
В бубон голого степу. 
Віщий грім з Петрограда 
Прохрипів, прогримів: 
«Піднімається правда 
Без попів і царів!» 
Мчали вершники смілі 
По лісах і ярах, 
Затискаючи білі 
Блискавиці з руках.
Мчали днями суворими 
По шафранних степах. 
П’ятикутними зорями 
Осяваючи шлях.

2.
Червоне, як прапор, сонце 
Зійшло, засурмило віщо.
Село дивувалось: «Хто це?» 
Запитувало: «Навіщо?» 
Село, ніби скло, кололося 
Під градом стрімких новин. 
Цвіла на глухій околиці 
Надія смутна вдови.
Цвіла переможним кольором, 
Росла вогняним блаватом,
І радість ходила колесом 
У бідній вдовиній хаті.
І жінка прегорда сонячно 
Шепнула: «Збулося, сину...» 
З бутвілого ганку сходячи. 
Закуталася в хустину.
Сказала щасливо: «Люди, 
Є син мій, а не месія.
Попи єси словоблуди 
Про нього дурниці сіють», 
В малиновім передзвоні 
Світанків нових по світу 
В спідниці, а не в хітоні 
Пішла поміж куль і квітів. 
Пояснювала охоче: 
«Я герцем навік засвідчую. 
Що син мій в холодні ночі 
Чеовону зерю засвічує. 
Зігріє вона принижених, 
Зоря не обділить бідних. 
Промінням її пронизані 

/Дороги років погідних».
Просвітлена, мов недугу 
Прадавню забула мати, 
Несла на устах не тугу, 
А полиск пожеж крилатих. 
Ішла на черлені леза, 
Де Молох робив обжинки. 
Не псалми, а «Марсельєзу» 
Співала ця дивна жінка.

3.
На костурі клякли руки. 
Де вікна чорніли пащами, 
Питала в похмурих дуків: 
«Ви сина мого не бачили? 
Чорнявий. Він ваші вівці 
Колись на толоці пас». 
І мула1 «В його правиці 
Мільйон блискавиць для нас, 
У землю не закопаєшся, 
Хіба що копнеш ногою. 
Від нього не заховаєшся 
Ні в житі, ні в купі гною». 
І зносу ішла, мов кланялась. 
Об груддя збивала чуні.
У сіромах цікавилась^ 
«Про сина мого не чули?^ 
Він сяйвом зорі новітньої 
Серця і думки виповнює». —> 
«Твій син у, весни всесвітньої 
У дзвони йЬрні видзвонює. 
Великдень/ землі він славить

Героїка днів громадянської війни. Суворі обличчя комісарів на 
глі безсмертних багряних прапорів. Несхитна віра в Леїфіську 
Правду, у світле Завтра, осяяне переможними променями п’яти
кутної зірки. Невмирущий образ звичайної селянської матері, що 
«червону зорю співала». Ось основні мотиві! моєї пової поеми.

«Дума про червоного вершника» е тією скромною часткою, яку 
я додаю до всенародного дарунка знаменному ювілею — 60-річ- 
чю Великого Же гін я. Автор.

І— ПГППМ/І-

І німб її гордим стягом 
Вогніє на видноколі. 
Казали: «Іще одвіку 
Такого та не чувати». 
Шипіли із-за одвірків: 
«Ну, начувайся, мати...»

5.
Два дні півсела Щербинівкн 
Із ранку до ночі сніда.
Із келиха свято виникло; 
Гуляє отаман Гнида.
Хизується у кожусі, 
Встромляє у чарку очі, 
З обвислих колючих вусів 
Горілку скажену смокче. 
Він джурі гука: «Босяцької 
Ушквар мені, Никодиме!» 
І бомбами ватаг брязкає, 
Мов грізне панікадило. 
А Гнидині хлопці з гиком 
Столи підмітають полами. 
І сизі опухлі пики 
Горять буряковим полум’ям, 
Два дні відгули наваристо. 
На третій прийшов до Гниди 
Церковний хирлявий староста, 
Прийшов і сказав бандиту; 
«Обов’язок, християнина 
Диктує мені. Тож мушу... 
Тут є одна. Між мирянами 
Наводить речами смугу.
Немов більшовичка яра, 
Туманить селянські душі. 
Синок її в комісарах 
Служить.
На січку він вас покрише 
І кине на здобич крукам, 
Беріть стару поскоріше, 
А я умиваю руки.
А я помолюсь за неї 
І панахиду справлю». 
Усмішкою губи склеїв 
І в тулуб сховавсь, як равлик. 
Ікнув отаман: «Папашо, 
Якийсь ти увесь тривожний! 
На січку покрише, кажеш? 
Ну що ж, чоловіче божий...» 
Підвівся, потер долоні, 
На пляшку насунувсь хмарою; 
«Зустрінемося сьогодні . і г 
Із матір’ю комісаровою». 
Схопили її надвечір ^
У крайній бідняцькій хаті. * 
Штовхнули прикладом в плечі; 
«Крокуй веселіше, мати!
Твій син розгулявсь нівроку, 
Та бог його не забув...» 
І староста смирно збоку 
Читав: «Упокій рабу...»

6. 
Простоволосу і закривавлену 
Вели на Голгофу кручами
За сина її прославленого,

Спинилися коло церкви, 
Зірвали з рамен гвинтівки, 
Надворі відразу смеркло. 
Пітьма напливла. І тільки 
Спокійна, на крок від смерті, 
На тлі цегляного муру 
Замріяно і відверто 
Дивилась в обличчя мурі. 
Мовчала. Думки в’язала 
У пам’ятні гострі вузлики, 
В руці колосок держала 
В багнетах колючих вусиків, 
І вся її зброя... Леле! 
Вечірня зоря чаділа.
А мати шептала педво:
«Не знають самі, що діють...» 
Підходили, мов підкрадались 

незрячі, 
Заточуючись, в’язко ноги тягли. 
По зброї ковзали долоні гарячі. 
На мушку ловили, але не могли 
Ніяк упіймать удовину розпуку. 
Цвіла її гордість. Цвіла її мука. 
Очима хмільними у неї впивались, 
Отаман прокляття і лайку ронив. 
Неквапно рівнялись і тупо 

впирались 
Щокою в приклад, як у віко труни, 
Став Гнида напроти: 
«Послухай, стара, 
Скажи нам хоч, хто ти?
Як звуть?»— 
«Догоря
Ваш день споночілий...» 
Прислухавсь отаман. І, мов 

здичавілий, 
Поглянув у небо, крутнувсь 

кругом себе. 
Гукнув: «Никодиме, ззаргань же 

що-небудь 
Таке щоб у неї у п’ятах свербіло. 
Адже помира вона весело й сміло. 
А нуге, хлоп’ята, 
Пальніть!» І проклята 
Мовчанка гойднулася вершею 
І в лайці боудній розтанула. 
Сіпнулась брова у першого. 
Здригнулась рука в останнього, 
Стріляли — і трупом падали, 
Тікали — і не верталися.
З глухими своїми правдами 
У лжу сліпу оберталися. 
Востаннє вдова спроквола 
Здригнулась і... захиталася. 
А море людське довкола 
І плакало, і сміялося.

7.
Під кулеметний наспів 
Зле полудень одгорів. 
Розсічений змаху навпіл, 
Скотивсь отаман у рів. 
Уткнувся в калюжу видом 
І втішивсь чужою карою.

Сконав захмелілий Гнида 
Під шаблею комісаровою. 
Бійці розсідлали коней, 
Сховались у тінь за валкою. 
Лиш Крупченко на осонні 
Нестерпно димить цигаркою. 
Німує. Жахливе сталося. 
Розсипалась тиша коливом, 
До комісара староста 
Прошкує, схиливши голову, 
Смакує словесну вату, 
Утягує в спину груди: 
«Тут вчора бандити вашу 
Матусю...» — 
«Мовчи, Іудо!» — 
«Мозчу. Але пан-тавариш 
Хай зна, чим ця жінка стала, 
Вона у диму пожарищ 
Червоних бійців співала.
А довелося їй самій 
Загинуть від рук поганина. 
Сумую із вами. Це все мій 
Обов’язок християнина». 
Скрививсь комісар: «Воскресе 
Душа твоя підла зараз...» 
Рука на шорсткім ефесі 
Затрималась, мов зламалась. 
Протнувши святошу зором, 
Зігнувши брову трикутно, 
Будяк розчавив підбором 
І повернувся круто.
Пішов на майдан і губи 
Тверді закусив. Затих. 
Ударило в скроні тупо: 
«Не зміг, не зумів, не встиг...» 
Хвилина мовчанн? виросла 
До розмірів літ багрових. 
Пробач йому, мати... Викреслив 
Він шлях і вогнем, і кров’ю. 
Це право в борні він виборов, 
Де збочував інший боязко. 
У нього немає вибору.
Є тільки святий обов’язок.

8.
Де пісню заводять вогонь і метал, 
Немає дороги — натомість метаї 
Кривава метіль, комісаре, мете. 
Немає надії — є віра зате!
А віра з ’метою — це сплав 

до кінця, 
В якому гартуються наші серця. 
Вогнем кумачевим земля розцвіта. 
У нас революція — мати свята. 
Вдивись, комісаре, в позавтрашню 

вись.
В обличчя епохи зіркіше вдивись! 
У зливах нестримних 
Жовтневих знамен
Звитягу нестиме 
Небачений день. 
Крізь далі і хмари, 
Крізь весен розгін, 
Вдивись, комісаре: 
Проміниться він!
Проміниться чистий, 
Як совість і честь.
Це йдуть комуністи 
Плече у плече.
Це в грізних загравах 
Злий морок дола 
Ілліч в перших лавах, 
Попереду лав.
Земля розкололась 
Під кроком полків.

Це Леніна голос
Майбутнє збудиві

ЕПІЛОГ
На шаленому вітрі 
Спопеліли жалі.
Лиш тривоги оозкаітли 
На весняній землі.
Ці щасливі тривоги
На підйомах крутих 
Загнуздали дорогу
У співучі дроти.
Там в стременах підвівся 
Він, як факел повстань. 
Кінь гарячий спинився, 
Кінь той бронзою став. 
Не дзвіночки конвалій 
Пісню переплели.
У колоссі комбайни 
Б’ють мов перепели.
Він стоїть, наче вирушив 
На всесвітній пожар.
Час обагрений вирішив: 
Не помре комісар.
Будуть кликати думи
І наказ губчека...
Грають зоряні сурми
Про відважного Крупченка.

21і.... ■ СПОРТ

РЕСТАВРАЦІЯ
ПІСЛЯ

КОНСЕРВАЦІЇ
Була собі така хала

буда біля Інгулу в Кі
ровограді. її ліпили бу
дівельники РБУ-1 (на
чальник А. Я. Попов). 
Років з вісім тому в 
обласній раді товари
ства «Спартак» казали:

— Іде — спортзал.
Стіни ліпили і вали

ли, валили і доліплю
вали. • >!

— Коли ж будуть 
змагання? — питали 
спартаківці, які не ма
ли де подітись у вихід
ний день.

А майстри байдуже:
— Ось як законсер

вуємо цей об'єкт, то 
потім розконсервуємо, 
тоді й буде вже видно, 
чи сгОля не впаде і чи 
стіни витримають. У 
нас таких нарядів де
сятки. Цей іще може ■ 
почекати. А ви поки що 
бігайте собі в сквері, 
на свіжому повітрі.

Минув іще один рік, 
два, п’ять... Консерва
ція позторювалась, по
тім майстри знову бра
лися за роботу. 1 ось, 
нарешті, в перших чис
лах березня цього ро
ку спортсмени «Спар- 
така» зраділи, бо пі
шла чутка, що спорт
зал готовий. Затримка 
тепер одна — треба, 
щоб об’єкт прийняла 
комісія. Вона повинна 
підписати відповідні 
документи і сказати: 
«Можна тренуватись». 
Але й тут оказія ви
йшла — документація 
па спортзал кудись по
ділася. Шукали-пере- 
шукувалн і згадали: па
пери ті згорілі: в якійсь і 
будці, тож тепер їх 
слід «народити» зано
во. Спартаківці знову І 
чекають. Зал пустує, а 
будівельники роблять 
креслення. Треба ж ре
ставрувати документа
цію па законсервовану 
колись будову!

м. крокуй.

„БУКОВИНА“ — 
„ЗІРКА“ — 1:1 
«Зірка» знову грала на 

виїзді. Цього разу в Чер
нівцях вона мірялася си
лами з сБуковиною». Пе-- 
ред матчем колективи ма
ли по три очка з восьми 
можливих і займали в тур
нірній таблиці такі місця: 
буковинці — п’ятнадцяте, 
Кіровоград«! — сімнадцяте.

На десятій хвилині пер
шого тайму господарям 
поли вдалося відкрити ра
хунок. Після відпочинку 
наші земляки діяли актив
ніше. Попи дедалі частіше 
загрожували суперникам 
своїми атаками, одна з 
яких на шістдесят п’ятій 
хвилині закінчилася взят
тям воріг «Буковини». Це 
зробив Богдан Мороз. Ре
зультат 1:1 не змінився до 
фінальної сирени.

Наступний шостий тур 
відбудеться 25 квітня. Кі- 
розоградці гратимуть у 
молдавському місті Дро
ків зі сСпсранцсіо».

В. ШАКАЛ ІН.
БАСКЕТБОЛ. Першість 

республіканської ради то
вариства «Авангард» з 
баскетболу серед юнаї.ііз 
старшої вікової групп про- 
ходила в Харкові. Вихо
ванки кіровоградського 
спотнвного клубу «Зірка» 
добре провели попередні 
ігри і здобули право ви
ступати у фінальних по
єдинках. і

На заключному етап! 
турніру чаші землячки 
після своїх ровесниць тз 
Львова зайняли друге при
зове місце, а трете діста
лося господаркам майдан
чика — харків’янкам, і о- 
тупав команду до віднові- 
дальних змагань Леонід 
Вязовський.
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ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

Дім 
для історії

1975 року в Кіровограді по
чато будівництво нового дев’я
типоверхового приміщення об
ласного державного архіву.

Архівне будівництво в нашо
му краї, як і по всій Україні, 
започаткував прийнятий Ра
дянським урядом ленінський 
Декрет віл 1 червня 1918 року 
<ІІро реорганізацію і централі
зацію архівної справи». Пра
цівники. обласного архіву збе
рігають цінні документи з істо
рії області як дожовтневого 
періоду, так і років боротьби 
за національне її соціальні 
визволення, за побудову соціа
лізму.

З введенням в експлуатацію 
нового приміщення полегша
ться пошук і використання до

„слово
ЗА БУДИНКОМ 
КУЛЬТУРИ«

Під таким заголовком 
18 січно >■ .Молодий кому
нар» надрукував матеріал 
під рубрикою «А як від
почивайте ви?» Шляхом 
анкетування учнів сіль
ської школи автор продов
жив розмову на тему, яку 
газета повела під рубри
кою к Підтримайте пісню!» 
Йшлося про влаштування 
побуту, про дозвілля сіль
ської молоді. З матеріалу 
читачі довідалися, шо в 
селі Митрофаіііпці Новго- 
родківського району неза
довільно працює Будинок 
культури.

Виконком Мнтрофанів- 
ської сільради, як пові
домляє у відповіді редак
ції його голова Р. І. Про- 
піна, визнав критику пра
вильною.

Майже постійним недо
ліком є відсутність спеціа
лістів.

В ЖИТТЯ!кументів, тема
тичне виявлен
ня і підготовка 
інформації про 
документи, по
ліпшиться ро
бота читальних 
залів, улашто

вуватимуться виставки, вечори- 
зустрічі для громадськості.
'Разом із зацікавленими уста

новами буде здійснено підго
товку документальних збірни
ків. Планується участь у серій
них виданнях з історії розвит
ку промисловості, сільського 
господарства і культурного бу
дівництва.

Обласний державний архів у 
новому приміщенні матиме всі 
умови для дослідної і методич
ної роботи, комплектування, 
зберігання і використання до
кументальних джерел.

О. НАГОРНИЙ, 
директор обласного дер
жавного архіву.

Малюнок архітектора
А. СИДОРЕНКА.

(м) У новоукраїнсьному Па
лаці культури «Ювілейний« 
відбувся традиційний вечір зу
стрічі передовиків виробни
цтва з випускниками шкіл ра
йонного центру.

Цікавий сценарій вечора пе
редбачав і щире звернення до 
молоді знатних людей району, 
передовиків виробництва, | 
концертні номери художньої 
самодіяльності.

Уважно слухали юнаки і дів
чата настанови та побажання 
завідуючого райвно А. І. Лу- 
гоеського, Героїв Соціалістич
ної Праці В. Я. Степаненко і 
І’. С. Андріяша. інженера між
колгоспбуду А. П. Воловоденка 
та інших. Зі слоеом-еідповіддю 
виступив токар районного 
об'єднання «Сільгосптехніка» 
Валерій Лінчевський.

Вечір був теплим батьків
ським напуттям молодим пе
ред самостійною життсеою до-.-<-
рогою.

М. СОЛЮ В.

З і січня цього року на 
посаду художнього керів
ника призначили учня 
Олександрійського культ
освітнього училища, він 
ловів роботу співочого й 
естрадного гуртків.

Але не тільки працівни
ки Будинку культур» вин
ні. що в селі немає нічого 
цікавого. Споава в тім. 
пише Р. І. Пропіна. що 
залучити молодь до гурт- 
: ів далеко не просто. А 
звідси, мовляв мало при
щеплюється їй любові до 
свого села, до музики, 
юнаки і дівчата після за
кінчення школи не йдуть 
навчатися на керівників 
художньої самодіяльності, 
хоча колгосп коштами не 
обмежує. Приміщення 
сільського Будинку куль
тури старого типу, але в 
ньому є кімнати для ро
боти гуртків. Є іі інстру
менти для духового та 
естрадного оркестрів, спор
тивний інвентар.

Від редакції: Стає зро
зумілим. що задуматись 
над питаннями організації 
відпочинку молоді села 
треба і керівникам кол
госпу. і. особливо, комі
тетові комсомолу. Не по
винна залишал'ся осто
ронь і громадськість, шко
ла. Згода?

Тож давайте поміркуємо 
спільпо. як виправити ста
новище. що склалося н"ні.

■

ЛИСТ ПЕРШИЙ

Шановна репзкціє!
Якось прочитала я у вашій газе

ті фейлетон про тролейбусний рух 
V ГОЛИШ) пік Хочеться ВИСЛОВИТИ 
і свою думку. Впевнена, то її по
ділять усі. хто користуються тро
лейбусом № 1.

На головній магістралі — сідай 
па будь-який тролейбус, але до
сить повернути біля обласної лі
карні, проїхати до зупинки «Са
док». як тут і починається... Дуже 
вже різко появляються тут «оди
ниці». Годинами можеш чекати. 
Дочекаєшся —-сядеш, зітхнеш по
легшено і раптом чуєш: '-Тролей
бус і те в депо». І так майже зав
жди. Коли-не-коли потрапиш на ту 
машину, що на кільце мло.

А то стоїш на зупинці, коли 
раптом появляється згпайка тро
лейбусів — три. а то й п’ять один 
за одним. Потім знову чекай го
дину.

Чому ж це так? Що за «колек
тивні оейсл?» Ще вранці вивезуть 
на роботу так-сяк та ввечері так 
само — з роботи. Між тим казиа- 
пю твориться па першому марш
руті.

Мабуть, треба подумати не тіль
ки про те. як вивезти людей па по- 
боту вранці. Зміни ж різні є. А що 
робити пенсіонерам? Адже для 
тих. хто працює, теж необхідно і 
обід вчасно приготувати, і вече
рю. Магазинів же на Че'ремушках 
не так і багато, доводиться я 
центр вибиратися. Для того, 
зрештою, і перший маршрут про
клали, щоб він функціонував як 
слід.

І ще одне. Про культуру обслу
говування пасажирів. Знаю. не.но
ве не. Але не можу не написати.

Зайшла одного пазу в тролейбус 
№ 1 на зупинці «Садок» Підійшла 
до водія, ввічливо попросила про
дати талони. «Немає». — почула V 
відповідь від молодої, симпатичної 
блондинки. У трьох пасажирів, шо 
їхали в тролейбусі, теж талонів 
зайвих не було.

На наступній зупгнці талони ппоіа- 
валч. Звернулася .то водія: «Не від’їжд
жайте, буть ласка, я куплю талони».— 
«Буду я тебе чекати!» — почула грубе 
у-відповідь. А дівчина мені в дочки

ТРОЛЕЙБУСНІ
ЗГРАЇ
• ПОВІСТЬ У ЛИСТАХ

про тролейбус № 1, симпатичну 
блондинку, диспетчерські пункти, 
телефони та суб’єктивізм об'єктив
них причин

X---- --------------------------------------—

ЙГППГПЯГЕШ

■’’ЧВИЯИИИИЯ

25 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМУ, р.оо — 

Новини. 9.10 — к. т. Гімнастика. 
Я.ЗО — К. т. Мультфільм «Дюй
мовочка». 10.00 — К. т Теле
фільм «Кпітка-семицвітка». 10.30 
— К. т. «У світі тварин». 15.00-• 
К. т. Науково популярний фільм. 
15.20 — К т. «Подорож но за
повіднику». 15.10 — Фільм для 
дітей. «Армія Трясогузки». 17.00

[1 ТШіііа адреса і телефони і
316650. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарсьмогс, 36. 

Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 19108.

годиться. їду далі, бачу: почала вена 
талони продавати. Мені якраз янходн- 
тн Запитую: «Цс що ж ви. вибірково 
талони відпускаєте?» У відповідь: 
«Повзи, повзи, ледащиця!»

І так мені образливо стало та боля
че. Чому це я раптом ледащиця? Чому 
водій не продала мені талонів? Я ж і 
монету, як заведено, лвалнчтвкопієчпу 
давала. Жаль, то розгубилася і не 
встигла записати номер тролейбуса. 
Було цс місяці,-півтора тому. І ніхто 
не прнтяг цієї юної хуліганки до від
повідальності.

Прошу вас. передайте цього листа в 
тролейбусне депо, нехай прочитають 
його на зборах. Симпатична блондин
ка напевно комсомолка. І нехай ска
жуть їй. що п не ледащиця. Три моїх 
сини загинули, захищаючи Батьківщи
ну, і сама я своєю працею у Велику 
Вітчизняну пінну відстояла тс життя, 
як»- вона має сьогодні.

Тепер ВИХОВУЮ внуків, ось і 
«повзаю» по тролейбусах, а леда
щицею мене піхто ніколи не нази
вав, окрім вас. ’ симпатична, але 
неввічлива й нсішхована блон
динко.

О. ШАЛКОВСЬКА.
м. Кіровоград

ЛИСТ ДРУГИЙ
Начальникові міського 

тролейбусного управління
О. І. КУНАКОВУ

Шановний товаришу Кулаков!
Такі скарги на роботу тролей

бусів. як доданий лист, до редак
ції приходять не так уже й рідко. 
1 якщо ми їх не завжди друкуємо, 
ТО ТІЛЬКИ ТОМУ. Ш.0 РОЗУМІЄМО' 

об'єктивні трудноті розвитку кі
ровоградського автотранспорту. 
Тим-то в прагнемо допомогти

(«Роздуми на зу-. 
липні тролейбуса» 
пам'ятають чи
тачі).
Чіпаючи лист гро

мадянки О. Шал- 
ковської, глибоко 
обурюєшся. Невже 
треба просити лю
дей поважати 
старших?

Редакція хотіла 
б знати, які емо
ції викликав цей 
лист у колекти
ву управління, 
зокрема у водіїв;

як керівництво і, особливо, ком
сомольська організація виховують 
працівників комунального тран
спорту і як почуває себе «симпа
тичні блондинка» після вжитиі 
заходів.

ЛИСТ ТРЕТІЙ
Редакції газети 
«Молодий комунар»
Справді, в грудні, січні і люто

му через ожеледь, сніг і тричі че
рез обриви проводів порушувався 
графік руху тролейбусів, у тому 
числі й на першому маршруті.

У таких випадках ми вживаємо захо
дів. щоб увійти в графік, та часто цс 
не вдається протягом зміни, а іноді й 
цілого дня. Не пов’язано з умовами 
електроживлення тролейбуса від кон
тактних проводів.

Окрім того, нерідно працівники служ
би руху запізнюються з налагоджен
ням руху тролейбусів через відсутність 
міською телефонного зв’язні’ на дис- 
пстчзрських пунктах.

Наприклад, щоб з пункту на зупинці 
«Лісопаркова» пов’домити на централь
ний диспетчерський пункт про події на 
лінії або ж отримати якісь вказівки, 
треба пройти два квартали пішки до 
лікарні № 4 і там випросити у лікарів 
дозволу скористатися телефоном.

Що ж до блондинки, про яку 
пише громадянка Шалковська, зо 
розшукати її. на жаль, не вдало
ся. Щоб виявити водія, який до
пустив порушення, нам необхідно 
знати день, помер тролейбуса і, 
якщо можна, хоч приблизно — 

час.
Начальник тролейбусного уп

равління
О. Кунаков.

ЛИСТ ЧЕТВЕРТИЙ
Начальникові Кіровоградської 
телеграфно-телефонної етапні} 

Д. С. Михєеву
ІПаповншї товаришу Михєєв! [
Начальник Кіровоградського) 

тролейбусного управління т. Куч 
паков у своєму листі (копію яко-, 
го редакція направляє Вам) ука
зує на важливі проблеми забезпе
чення міського електротранспорту 
телефонним зв’язком. !

Редакція хотіла б отримати Ва-І 
шу відповідь про ту допомогу, яку; 
може подати станція тролейбусно-! 
му управлінню для поліпшення^ , 
транспортного обслуговування мі-;*” 
РОВОГРЛДН'П.

ЛИСТ П ЯТИЙ
Редакції газети 

«Молодий комунар» 
Па ваш лист від 17 лютого 1977 

року Кіровоградська ТТС повідом
ляє такс:

Для телефонізації днснстчгссьхего 
пункту но вулиці Лісопапконій необ
хідно виконати великий обсяг робіт.

У зв’язку з тим. що телеграфно-теле
фонна станція не будівельна організа
ція і не мас для капітального будів
ництва ні матеріалі», пі робочої сили, 
тролейбусному парку було видано тех
умови. після викоііанип яких телефон 
буї.’« встановлено.

Для встановлення телефону на 
диспетчерському ПУНКТІ по про
спекту «Правды» заявка надійшла 
в лютому 1977 року. Можливість 
вишукано, і телефон буде вста
новлено.

Начальник ТТС Д. МИХЄЄВ.
Від редакції: Листа будівельни

кам ми вирішили не посилати, бо 
не виключена можливість, що їх 
підводять постачальники, а у тих 
теж є об’єктивні причини, бо...

Тож, публікуючи ДЮ «ПОВІСТЬ У 
листах», ми надіємося, що всі за
цікавлені сторони прочитають и 
одночасно і зроблять відповідні 
висноеки, не забуваючи, що люди
на зупинках усе ще чекають тро
лейбусів.

Е55

— К. т. «Мамина школа». 17.30
— К. т. «Творчість юних». і8.оп
— Новини. 18.15 — К. г. «У 
кожному малюнку — сонце». 
18.30 — К т. «Змагаються тру
дящі Львівської області» В пе
редачі бере участь перший сек
ретар Львівського обкому Ком
партії України В. Ф. Добпнк. 
19.15—К. т. С. Михалков «Обе-

.пежіїо, листопад!» Тслевигтава
21.00 — «Час». 21 зо — ,К. т
«Музичне життя». Тележурнал.
22.40 — К. т. Телефільм «Сту
денти». По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.15 —
К. т. Дні польської літератури

на Укплїні. < Літературні зустрі
чі». 16.00 — «Вахта трудова, пе
реджовтнева». Миколаївські 
суднобудівники. 16.30 — 11а до
помогу школі. Консультація до 
екзаменів з української літера
турі) для учнів 8—10 кл. 17.00— 
Дія дітей. «З семи нот». 17.30— 
♦ Партійне життя». 18 00 — Спі
ває піонерія. 18.30 — К т Дні 
польської літератури на Україні 
«Палітоа». 19.00 — «Вісті» 19 30 
— 1-й Всесоюзний фестиваль са
модіяльної художньої ТВОВЧОСГІ 
трудящих. Харківська область. 
20.35 — Па лапах республіки». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21 50 — Фільм

«Чорний капітан». 22.55 — К. т 
«Зустрічі з піснею». (Концерт 
вокально-інструментального ан
самбля «Водограй»), 23.25 —
Новини.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кнропоірадекою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоірад. 
Газета псчагастсп 

па украинском языке.

Друкарня їм. Г. М. Димиїрова 
обласного управління у справах видапниців, 

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

26 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 - К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. Мультфільми «Ма
руся Богуелавка», «Ілля Муро- 
мсііь». 9.50 — К. т. С. Михал- 
ков. «Обережно, листопад!». Те- 
лсвнстаїїа. 15 00 - К т. Док. те
лефільм «Я — господар БА Му».
15.30 — К. т. ' По рідній країні». 
Азербайджанська . РСР. 16.00 — 
«Іван Єфрсмоп». Сторінки твор
чості. 16.45 — К. т «Москви-іі 
на марші п’ятирічки». 17.15 — 
К. т. «Один за всіх, псі за од
ного». 18.00 — Новини. 18.15 — 
К. т. «Веселі нотки». 18.35 — 
«Людина і закон». 19 05 — К. т. 
С. Прокоф’єв. Перший концерт 
для фортепіано з оркестром 
19.20 — К т. «В добру путь!» 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т

Концерт молодих артистів естра
ди. 22.00 — К. т. Чемпіонат сві
ту з хокею: збірна ЧСГ.Р—збір
на Канади. ІАвстрія) В перер
ві — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
'■Рубежі десятої п’ятирічки». 
Дунайське пароплавство. 10.30 —• 
К. г. Для дітей. «Олівсць-ма« 
ліопень». 1100 — Мовний. II 15 
— ФІльм-коицерт «На оперній 
сцені». 11.-10 — Історія для уч
нів 9 класу. 12.10 — «Енпап мо
лодих». «Ііперчлуб». 15.50 — 
«Вахта трудова, псрсдтравпспа»« 
М-тшннобуді пішки Харкіпіпнпи- 
16.25 — К. т. Концерт для дітей. 
16.55 — Теленлакат «Цифри на
шою зростання». 17.00 — «Еста
фета полум’яних років». Відсо- 
Фільм 5-й «Стахановськиб рух». 
18.00 — Філіім-коііцспт ♦Карпат
ські візерунки». 18.30— «Вісті»- -ч 
19.00 — Турнір з футболу пй 
пппз газети «Советский спорт». 
'Чорноморець» — «Дніпро». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — "Час». 21.30 — Співає 
народний артист СРСР €. Чср- 
вонюк. 22.KJ — Тележурнал 
♦ Старт». Но закінченні — но
вини.
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