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Ради СРСР
МОСКВА. (ТАРС). 19 черв

ня в Кремлі завершила ро
боту п’ята сесія Верховної 
Ради СРСР одинадцятого 
скликання.

На ранкових засіданнях 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей закінчилися по
чаті напередодні дебати в 
питанні про Державний план 
економічного і соціального 
розвитку CFCP на 1986 — 
1990 роки. Промовці від
значали, що в доповіді Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС М. С. Горбачова на 
червневому (1986 р.) Пле
нумі Центрального Комітету 
КПРС дано розгорнутий 
аналіз глибокої перебудо
ви, яка відбувається в пар
тії і державі. Перед кому
ністами, всіма трудящими 
поставлено завдання — вті
лити в життя генеральний 
курс XXVII з'їзду КПРС на 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни.

У виступах депутатів пер
шорядну увагу було приді
лено проблемам машино
будівного, паливно-енерге
тичного і агропромислового 
комплексів. Підкреслюва
лася необхідність підвищи
ти рівень економічної ро
боти, повсюдно поширити 
справжній госпрозрахунок. 
Промовці зазначали, що по
ки що незадовільно стоїть 
справа з економією мате
ріальних і паливно-енерге
тичних ресурсів, не досить

ефективно використовує
ться устаткування. Що сто
сується завдань, поставле
них перед сільським госпо
дарством, на сесії відзна
чалося, що для збільшення 
виробництва м'яса, молока, 
іншої продукції тваринни
цтва слід прискорено роз
в'язувати проблему вироб
ництва корміс, поліпшити 
збалансованість їх за біл
ком. Вузьким місцем в аг
ропромисловому комплек
сі залишаються переробка, 
зберігання і транспортуван
ня продукції. ,

Промовці, які виступали 
в дебатах, зазначали, що 
передбачені п'ятирічним 
планом завдання забезпе
чують реалізацію головного 
завдання п'ятирічки, суть 
якого — підвищення ефек
тивності розвитку економі
ки і досягнення на цій ос
нові дальшого піднесення 
добробуту народу. Соціаль
на програма п'ятирічки по
кликана максимально спри
яти підвищенню ефектив
ності суспільного вироб
ництва, розвиткові трудової 
ініціативи мас. Цьому слу
житиме непорушне здійс
нення принципу соціальної 
справедливості, соціаліс
тичного розподілу життє
вих благ.

Керуючись рішеннями 
червневого (1986 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, у кожній га
лузі, у кожному трудовому

колективі треба принципо
во проаналізувати перші 
уроки перебудови і зроби
ти з цього конкретні, ДІЛОВІ 
висновки.

Реальність наших планів, 
підкреслювалося на сесії, 
визначається заінтересова
ною, відповідальною пра
цею кожного робітника і 
колгоспника, спеціаліста, 
вченого. Головне, щоб це 
могутнє і випробуване дже
рело розвитку економіки 
діяло на повну силу. Саме 
до цього закликає Звернен
ня ЦК КПРС до трудящих 
Радянського Союзу про 
розгортання всенародного 
соціалістичного змагання 
за виконання і перевико
нання планів дванадцятої 
п’ятирічки.

Депутати пропонували 
схвалити внесений на обго
ворення сесії п'ятирічний 
план.

Потім у Великому Крем
лівському Палаці відбулося 
спільне засідання палат.

Верховна Рада одноголос
но прийняла Закон СРСР 
про Державний план еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР на '986 — 
1990 роки.

По доповіді секретаря 
Президії Верховної Ради 
СРСР Т. М. Ментешашвілі 
депутати затвердили Укази 
Президії Верховної Ради | 
СРСР і прийняли відповідні 1 
закони та постанови.

Знайомтесь: Сергій
X ИЛЬЧЕНКО — групком- 
сорг комсомольсько-моло
діжного колективу муля
рів Новгородківської між
колгоспної організації.

Рішенням бюро обкому 
комсомолу Сергія занесе
но на обласну Дошку по
шани.

Фото В. ГРИБА.

ДОРОГІ ДРУЗІ! <
< Усі, хто бажає взяти участь в обговоренні проблем і
£ перспектив ДІЯЛЬНОСТІ КОМСОМОЛЬСЬКИХ організацій Ш)>
< виконанню рішень XXVII з’їзду КПРС, запрошуємона> 
І зустріч за «круглим столом», яка відбудеться 2 липня >
< о 18.00 в приміщенні Центрального міського лекторію. |
І Щодня з 15.00 до 18.00 ви можете поставити запитан-є 
І ня з проблем, що вас цікавлять, по телефону 4-77-03 таг 
1 4-73-52. І
| Лекторська група обкому ЛКСМ України, г
ДлУ' ^'Л,^\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/'УУУУ-ЛЛЛЛУУ-чЛУ'Л/'ЛЛЛ/СЛЛЛ/'ЛЛЛЛЛГ7'ЛАЛЛЛЛЛ/'Л<.

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

Резерви
і бажання —є!

Не може залишити бай
дужим нас, робітників. 
Звернення ЦК КПРС до 
трудящих Радянського 
Союзу «Дванадцятій п’яти
річці — натхненну твор
чу працю радянського на
роду!».

Наш КМК організовано 
лише на початку ниніш
нього року. До нього уві
йшли в основному вчо
рашні воїни та випускни
ми профтехучилищ. І все 
ж ми зуміли зробити непо
ганий внесок у передз’їз- 
дівське соціалістичне зма
гання. а за підсумками 
першого кварталу зайняли 
трете місце серед КМК 
заводу.

А зробити і для економи 
електроенергії та матеріа
лів. і для впровадження 
технічних розробок наших 
новаторів, і для організа
ції дійового соціалістично
го змагання не лише у се
бе в цеху, а її на заводі 
в цілому, ми можемо чима
ло. Так вважають наші пе- 
Йедовики О. Вернигора.

). Ипатьев (він — груп- 
иомсорг бригади). Ю. Ка- 
гарлнченко та й Інші хлоп, 
ці теж. Наш робітничий 
колектив тримає орієнтир 
на виробництво продукції 
найвищої якості й надій
ності. на круте зростання 
продуктивності праці й зни. 
зкення енерго-та матеріа
лоємності виробів — як до 
того й закликає партія.

О. ЧОРНИЙ, 
бригадир НМК регу
лювальників радіоапа
ратури цеху № 6 Кі
ровоградського заво
ду радіовиробів.

колгоспу Олександр Бич- 
ков.

— Звичайно, створення 
КМК доярів для комітету 
комсомолу було радісною 
подією. Але коли колек
тив почав працювати, 
никло ряд проблем.

чи дояри
ВІЗИТНА КАРТКА КМК ДОЯРІВ

1. АДРЕСА: молочнотоварна ферма колгоспу імен» 
Леніна Онуфріївського району.

2. ЧЛЕНИ КОЛЕКТИВУ: дояри Віталій Филимонов 
(групкомсорг), Віктор Чорний. Юрій Кремса, підмінний 
Олександр Сверчков.

3. ЧАС СТВОРЕННЯ: грудень 1985 року.
4. КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАНИХ КОРІВ: 100.
5. ВИРОБНИЧІ ДОСЯГНЕННЯ: протягом березня 

середній щодобовий напій від корови — 16 кілограміп.

Віктора Чорного. Той не 
змусив себе довго смосля- 
ти. Потім до нас приєднав
ся Юрій Кремса, механіза- 

Ог.єи- 
водій, 

ПІД-

— Як об’єдналися е 
НМК? — Віталій Филимо
нов злегка поплескав по 

спині ялівку, що ніяк не хо
тіла ставати на своє місце 
біля стійла. — Звичайна 
собі історія. Я працював 
водієм в автогаражі. Коли 
наприкінці минулого року 
в усіх корпусах фс-рми. 
за винятком цього, тепер 
нашого, механізували кор- 
мороздачу і гноєтранспор- 
тувакня, тут гостро поста
ло кадрове питання. Змал- 
ну я залюбки випасав ху
добу, допомагав матері 
доїти корову едома. Остан
ні сумніви розвіяли до
машні, яних доля пов'яза
ла з роботою в тваринни
цтві (жінка і теща — дояр
ки, тесть — головний зоо
технік колгоспу).

Але йти на ферму само
му? І я вирішив загітувати 
свого товариша, електрина

тор, а згодом — і 
сандр Сверчков, 
який згодився бути 
мінним.

Але не обійшлося, 
чайно, без труднощів, 
рівнини иолентисів, де МИ 
працювали, ніяк не хоті
ли БЇдпускати нас. їх мож
на зрозуміти: надрова про

блема. Та. заручившись під
тримкою партійної і ком
сомольської організацій, ми 
усе ж об'єднались у комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив...

З цими словами Віталій 
вибачився і попрямував до 
своєї групи: починалось 
вечірнє доїння. Розповідь 
продовжив секретер ком
сомольської організації

ЗЕИ- 
Ке-

ви- 
Зі-

вловлює мій дещо недо
вірливий і трохи здивова
ний погляд В. Чорний. — 
Корови в нас непогані, хі
ба що тільки 3—4 можна 
вибракувати. Ми вже прак
тично

що 
І і

знаюсь: побоювався, і 
руки 
Та сум-

хлопці опустять І 
КМК розпадеться, 
нівався недовго.

Корпус, в якому 
КМК, — застарілої 
струкції. Для 
усіх трудомістких 
сів його треба капітально 
реконструювати. Але кош
тів для цього господар
ство поки що не має. То
му наше завдання — зро
бити якомога більше для 
полегшення роботи КМК. 
Нині закінчуємо обладнан
ня кімнати відпочинку 
тваринників. Допомагають 
хлопцям у вечірні 
члени комітету 
молу.

Як стало иідомо, 
ні повністю закінчиться 
розтол корів. Тоді можна 
буде вже остаточно гово
рити про повнокровну ді
яльність КМК. На друге 
півріччя В. Филимонов зі 
своїми комсомольцями пла
нує надоїти по 1800 кіло
грамів молока від кожної 
корови. А на 1987 рік хлоп
ці вирішили штурмувати 
4-тислчний рубіж.

— А що ж тут такого,—

працює 
кон- 

мехвнізації 
проце-

години 
комсо-

у черв-

переконалися, як 
доїти по 16 кіло- 
від корови за до- 

взагалі я вважаю: 
і тільки хлопці по

працювати на не- 
фермах.

пре-

можна 
грамів 
бу. І 
хлопці 
винні 
механізованих 
Дояр — професія 
стижна! Просто важко, по 
собі знаю, зробити 
ший крок: 
цію ламаєш, ще 
бува. Та сміються 
люди несерйозні, 
жі до справ 
подарства.

Та я скажу 
для чоловіків 
сячі — межа? Слово чес
ті, якби ми були впевне
ні, що нам дадуть необ
хідну кількість концентра
тів, тоді б...

Дійсно, нестача ноннкор- 
мів добрлче б’є по резуль
тату доярів. Якщо в бпізез- 
ні надої складали по іг, ні- 
лограмів молена від Л’й- 
ної норови, то нині, коли в 
годівницях концкорми вза
галі не з’яляються. тут на
доюють лише по 11—12 кі
лограмів.

Концкорми — проблема 
длл всього господарства і 
ЇЇ вирішення нелегка спра
ва для керівництва кол
госпу. А ось підлатати або 
замінити покріплю корпусу 
можна і необхідно. Це упо- 
ки минулої зимівлі. Осо
бисте прохання Віктора 
Чорного — забезпечити йо
го на період зимівлі тач
кою. адже його група і<о-

пер-
аякже, тради- 

засміють 
тільки 

байду- 
рідного гос-

'>ів розміщена в самій гли 
бині корпусу і розносити 
корми в оберемку нелегко 
Все це занотував до свого 
блокнота Олександр Бич- 
ков. Заполнив: «Буде зроб
лено’.».

Нині КМК перейшов на 
дворазове доїння. Резуль
тати, як ми знаємо, погір
шились. Але справа в то
му. що пасовище, нуди 
щодня виганяють корів, 
знаходиться за півтора кі
лометра від приміщення 
Ферми, і переганяти худо
бу зайвий раз не варто. 
«Хай нооови поправляю
ться, набираються сил — 
під час зимівлі краше до 
ітимуться». —вважає В. Фи
лимонов. З ним важко не 
погодитись...

Уже після доїння, про
щаючись з хлопцями, ска
зав їм, що на початку на
ступного року опублікує
мо в газеті їхні соціаліс
тичні зобов’язання, пере
вірятимемо хід їх вико
нання.

— Для 
датковим 
серйозно
соог В Филимонов

...Вже біля контори кол
госпу О. Бичков повідомив: 
КМК доярів веде перед у 
соціалістичному змаганні 
колективів ферм Ось вам 
практичне спростування 
усталеної думки скепти
ків що доїти корів — 
спраса жіноча і тільни жі
ноча. Так тримати хлоп
ці!..

нас це буде до- 
стимулом, — 

мовив групком-

А. БЕЗЇАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара«.

Колгосп імені Леніна
Онуфріївськсио району.



«Молодий комунар»

ВІДПАСАЛИСЯ...
«НА КАМЕНІ ДЕРЕВА 
НЕ РОСТУТЬ»

У статті під таким заго
ловком («МК» за 15 трав
ня ц. р.) йшлося про то, 
що реконструкція парку 
імені 50-річчя Жовтня в 
обласному центрі скоріше 
нагадує знищення зеле
ного масиву, аніж його 
окультурювання: зокре
ма, дерева вирубувалися 
(те поступово, як передба
чено проектом, а одразу; 
зривалися строки введен
ня в дію комунікацій; зга
дувався й міський парк 
імені Пушкіна, від якого, 
теж після «реконструк
ції», залишилися практич
но лише спогади.

Відповіді на публікацію 
від заступника голови мі
ськвиконкому М. Г. Мухі
на та голови Кіровського 
райвиконкому В. Є. Алек
сандровича ми одержали

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Нам відповідає викон

ком Олександрійської ра
йонної Ради народних де
путатів, куди редакція по
слала на розслідування 
лист молоді с. Ялинівкй 
про погані справи з ре
монтом місцевого клубу:

«Факти мали місце. Ре
монт клубу був припине
ний через брак будмате
ріалів та коштів.

Нині колгосп імені 
Фрунзе виділив ліс, Ши
фер, цемент, і до кіпця 
липня ц. р. ремонт має 
бути закінчений».* * Н:

Надсилали ми скаргу па 
незадовільну роботу клубу 
в селі Міжколодямному 
До відділу культура Доб- 
ровеличківського райви
конкому. Звідти пишуть:

«Клуб відремонтовано, 
фінплан кіномеханік ви
конує. Після того, як ви
ділено кольоровий телеві-

«КОЛИ
ВІДСУТНЯ
ЧІТКА
ПОЗИЦІЯ»

На критичний матеріал, 
вміщений під такою наз
вою у номері «Молодого 
комунара» за 29 квітня 
ц. р., надійшла відповідь 
дд першого секретаря Ма- 
ловнсківського райкому 
комсомолу 3. Хмари. Він 
визнав, що факти, наве
дені у статті, справді ма
ють місце у житті райо
ну. Зокрема, у листі по
відомляється таке:

«З метою координації 
роботи атеїстів проведено 
спільне засідання членів 
районної секції по пропа
ганді наукового атеїзму й 
атеїстичному вихованню 
районної організації това
риства «Знання» й поза
штатних лекторів райко
му комсомолу, йшлося 
про пожвавлення атеїс- 

серед 
впро- 

радян- 
віднов-

»ічного виховання 
молоді і школярів,
Ьаджекнп нової
СЬКОЇ обрядності,

Р-оботи цлубу «Мо
лода сім’я». 

обширні і... майже іден
тичні. В обох листах пояс
нюється, чому вирубую
ться дерева: тому що до 
реконструкції це був за
пущений лісопарк, а не 
просто парк: далі описує
ться, що реконструкцією 
займаються різні підпри
ємства, що в парку бу
дуть фонтани, басейни, 
клумби, зони відпочинку 
для дітей і дорослих..., — 
словом, усе те, про що чи
тачам і так відомо з ви
щезгаданої статті. «Кожне 
підприємство представи
ло графік виконання ним 
робіт по реконструкції...». 
Цей графік був і раніше, 
і про його «виконання» ми 
теж писали. Далі: «Веде
ться проектування другої 
черги реконструкції, всі 
зауваження газети будуть 
враховані...».

А хто конкретно винен 
у надто поспішній вирубці 
дерев, у зриві строків 
уведення в дію різних 
паркових об’єктів! Що 

зор, відвідувачів у клубі 
стало більше. Але тут ма
ло проводиться масових 
заходів, за що завідуючо
му В. І. Штепі суворо 
вказано».

* $ *
«(Хмельницький СБК, — 

пише з приводу аналогіч
ної скарги завідуючий 
відділом культури Опуф- 
ріївського ' райвиконкому 
В. І. Бровченко, — був 
закритий через недотри
мання в ньому правил по
жежної безпеки. Пору
шення усуваються. З ме
тою зміцнення матеріаль
ної бази будинку культу
ри придбано апаратур’у 
для ВІА. Прийнято спе
ціаліста на посаду худож
нього керівника БК».

На цю ж скаргу відпо
вів і перший секретар 

Онуфріївськогб РК ЛКСМУ 
Я. Мендусь. Він додав, 
що в даний час в (Хмель

Відбулися збори членів 
лекторської групи райко
му комсомолу з атеїстич
ного виховання, на яких 
внесено зміни й допов
нення у плап-графік чи
тання лекцій на цю тему.

Бюро райкому ЛКСМУ 
заслухало звіт другого 
секретаря Олександра Во- 
роиюка з питань організа
ції атеїстичної пропаган
ди серед молоді».

«живого
ХВОСТА
НЕ
ПОБАЧИШ»

53 березня та ІЗ травня 
ц. р, «Молодий комунар» 
у статтях під таким заго
ловком порушував питан
ня організації в Кірово
граді масових заходів для 
друзів природи, відкриття 
зоомагазину. Кілька ін
станцій відмахнулися від 
проблеми відписками (про 
що газета написала 13 
травня). Лиш тепер ось 
на горизонті зажевріла 
обіцянка, підписана пер
шим заступником голови 
Кіровоградського міськ
виконкому В. О. Ткачен
ко м:

«Будівництво зоомага
зину буде передбачено 
при формуванні плану 
розміщення об’єктів жит
ла на 1987—1988 роки і» 

зрештою буде з парком 
імені Пушкіна! Ось про 
що хочуть знати читачі й 
редакція.

* * *

Про те, що автор ко
респонденції «Байдужість 
— від байдужих», опублі
кованої в газеті 10 квітня 
1986 року, був безапеля
ційним (і без сумніву 
справедливим!), ще раз 
підтвердила відповідь на 
критику заступника голо
ви Новоархангельського 
РАПО Д. Ф. Ліщеновсько- 
го. Зрештою, не відповідь, 
а відписка, у кількох ряд
ках якої містилася скупа 
інформація: мовляв, кри
тику визнаємо, заходів 
вжито... Хотілося б знати, 
яких саме?

І до всього, про хід по
льових робіт повідомляти 
редакцію 3 червня (майже 
2 місяці після критики), 
мабуть, не зовсім своєчас
но. Що це й справді, як 
не байдужість?

ницькому БК працює біб
ліотека, демонструються 
фільми, репетирують учас
ники ВІА і танцюристії.

* * ч-.
Мешканці будинку № 11 

по вулиці 50-річчя Жовт
ня м. Кіровограда скар
жилися до редакції на не
доліки в роботі системи 
водопостачання.

Відповідь на скаргу на
діслав голова виконкому 
Кіровської районйої Ради 
народних депутатів В. Є. 
Александрович.

— Факти, наведені в 
листі, підтвердились. Піс
ля проведених ремонтних 
робіт на водогінних лі
ніях і запорної арматури, 
які виконувались управ
лінням водопровідно-ка
налізаційного господар
ства, у згаданому мікро
районі житлові будинки 
постачаються водою нор
мально.

зоні реконструкції кварта
лів по вулиці Жовтневої 
революції».

«КРАПКУ
СТАВИТИ
РАНО...»»
У матеріалі під таким 

заголовком (13 травня 
1986 року) піддавалась 
критиці виховна робота 
інженерно - педагогічного 
колективу Олександрій
ського СП ТУ Л» 1. На що 
директор училища В. Без
верхий, секретар партбю
ро В. Гуменюк, а також 
профспілковий і комсо
мольський актив училища 
відповіли:

«Статтю обговорено на 
комсомольських зборах в 
усіх групах. На зборах 
педколективу виявлено 
причини, що ПрНЕСЛИ учня
O. Кадирова на лаву під
судних, а також його то
варишів Л. Штефала,
P. Кирпиту, С. Прохорова 
до згаданих правопору
шень. Роботу класного ке
рівника та майстра вироб
ничого навчання заслуха
но на партійному бюро.

З метою посилення про
філактики правопорушень 
за важковихозуваними уч
нями закріплено настав
ників. Колектив заслухав 
О. Кадирова, С. Прохо
рова, Р. Кирпиту, а також 
направив листи по місцю 
роботи їхніх батьків. 
С. Прохорова виключено 
З рядів ВЛКСМ».

21 червня 1986 року

На знімку: чергування на Чорнобильському вузлі зв’язку несе старшина 
міліції (Гайворонський районний відділ внутрішніх справ) Олександр ПИЛИПИ- 
ШИН. Фото П. СЕЛЕЦЬКОГО, В. ГРИБА.

1. ЧОРНОБИЛЬ ЗДАЛЕКУ
Ще до поїздки ■ з Чор

нобиль мене дратували 
всілякі байки й вигадки 
про стан справ у районі 
всенародного лиха, про 
наявні уже начебто після 
аварії зримі переміни в 
природі, людях, які жи
вуть поблизу 30-кіломет- 
рової зони.

Людям здається, що га
зети, радіо, телебачення 
дають неповну, незичерп- 
ну інформацію. У страху 
очі великі, уява з кожно
го теж працює непогано, 
цікавості (здорозої й не- 
здорової) нам не позича
ти — так народжуються 
видумки, байки, те, чого 
немає. Але це я вже за
біг наперед з висновком. 
Перш ніж його зробити, 
слід би було довести не- 
справжність цих вигадок 
на конкретних прикладам. 
Для цього коротко — про 
кілька дніз перебування в 
столиці України й районі, 
до якого сьогодні звер
нено погляди усіх радян
ських людей.

Поїздку кореспонден
тів обласних молодіжних 
газет організував Цент
ральний Комітет комсо
молу України. Та до того 
моменту, коли на вітроза 
скло рафика була наклеє
на спеціальна перепустка, 
нам належаз день знайом
ства з життям столиці.

Київ вражає. В усяку 
пору року. У травні — ко
ли ро'зцзітають-загорзю- 
ться квіти-свічки на зеле
них каштанах; влітку — 
коли котить свої голубі 
проти бездонного неба в 
обрамленні жозтопіща- 
них берегів хзилі красень- 
Дніпро; восени — як па- 
лає-одцвітає золота осінь 
і гупають на асфальт, 
блиснувши коричневим 
вологим оком, дозрілі 
каштани... Вдень вражає 
гамірний, тісний людсько
му потокові Хрещатик, 
вночі — міріадами роз
маїтих вогніз, червоно 
підсвіченим університе
том, божественою Софією 
поруч поривного Богда

ШНОАЮТОРИ ПРО «СОФҐІВКУ»
Уманський дендропарк 

«Софіївка» — один з рід
кісних пам’ятників садо- 
зо-паркозої архітектури 
вісімнадцятого століття на 
Україні.

Тут завжди людно. Особ
ливо весною і влітку. Ра
дянські та зарубіжні екс
курсанти милуються тихи
ми плесами озер, остро
вами, дикими скелями, во
доспадами, гротами, ста
туями, різними деревами. 
Про те, як руками кріпа- 
кіз магната-землезласника 
графа Потоцкого створю

на, який через віки загля
дає у наш день...

А день сьогоднішній у 
Києві нічим не відрізняє
ться від квітневого, берез
невого. Так само гомінли
во на вулицях і в метро, 
з магазинах, театрах, му
зеях... Мало школярів — 
їх відпразили в піонер
ські табори відпочивати 
(про це писали газети), 
мало дошкільнят... Але 
так само працюють у сто
лиці ясла, дитячі садки.

Так само купаються й 
загоряють кияни (і з діт
ками також) на берегах 
Дніпра. В гідропарку за
питую молоду сім’ю з 
двома дітками-дошкіль- 
нятами, які засмагли вже, 
мов циганчата — бризкаю- 
ться водою:

— На південь їздили за
горати?

— Ні, тут. Уже третій 
тиждень з гідропарк при
їжджаємо.

— Вам не здається, що 
цього року на пляжі лю
дей менше, ніж торік?

— Менше... Воно й зро
зуміло — у страху очі ве
ликі. Ми теж було завез
ли своїх малюків до баби 
й діда. А потім бачимо— 
все це від перестрахузан- 
ня... З лікарями поради
лись: нічого страшного, 
кажуть... За два тижні 
знаєте як за дітьми за
скучали...

У страху очі великі. Це 
прислів'я доводилось за 
кілька днів перебування у 
Київській області чути не 
раз. І на Бесарабському 
ринку від бабусі, яка про- 
дазала садову полуницю 
по 80 копійок кілограм 
(«Не раз прозіряється са
довина й городина на ки
ївських ринках, а зсе одно 
неохоче підступаються до 
прилавку... То мусимо 
знижувати ціни, не пропа
дати ж добру...»); і від по
путниці з трамзаі, коли за 
вікном майнула довже
лезна черга — довша, ніж 
9 сьомій ранку на Хреща
тику біля кіоску за «Спор
тивною газетою» у дні 

вався цей парк з поколін
ня з покоління передає
ться чимало бувальщин і 
легенд. Одну екранізува
ла народна кіностудія 
Ульяновського цукроза
воду «Символ», якою по
над десять років керує 
Віктор Федорович Кизима.

Це легенда-буззльщина 
про талановитого кріпака 
садізника Петра Зарембу, 
його наречену — кріпачку 
Гальшку.

...Виконуючи примху 
своєї вродливої дружини 
Софії, магнат наказує За- 

чемпіонату світу з фут
болу — після другої го
дини пополудні коло 
спецвідділу гастроному... » 
(«Приводу шукають, аби 
хильнути»); і від людей, які 
ліквідовують наслідки ава
рії на Чорнобильській 
атомній...

Забігаючи наперед, ко-- 
чу навести слова голов
ного лікаря Поліської ра
йонної лікарні, через ру
ки якого за майже два мі
сяці перейшло тисячі па
цієнтів: і тяжко хворих, і 
цілком здорових, але на
страханих — гарячі дні 
нині в медичних праців
ників найближчого до 
Чорнобиля райцентру. Так- 
от він з інтерв'ю журна
лістам обласних газет 
сказав:

— Спиртне — сильно
діючий токсин і говорити 
про його цілющі чи бодай 
захисні властивості не до
водиться. У народі «філо
софствують» (і не тільки), 
що черзоні зика сприяють , 
кровотворенню. Так, на
туральні вина містять біо
логічно активні речовини, 
які можуть впливати на 
організм, але їх куди 
більше, наприклад, у чаї. 
Тому саме на цей напій 
треба було б звернути 
особливу увагу.

...Слова «Чорнобиль», 
«атомна», «радіоактив
ність» — сьогодні на ус
тах киян. Це й ке дивно. 
Сьогодні ці слова на устах 
усіх радянських людей, 
які прямо чи дотично піс
ля несподіваного лиха 
зрозуміли — страшний 
атом, коли він виходить 
з-під контролю людини. 
Навіть мирний, не кажучи 
про руйнівний, запакова
ний в нутро ядерних боє
головок...

Другого дня вдосвіта 
наш рафик з голубенькою 
перепусткою на вітровому 
склі покидав північні око
лиці столиці України.

В. БОНДА?, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Київ — Кіровоград.

рембі роззести на пустирі 
поблизу Умані, де проті
кає річка Кам'янка, сад.

— Майбутній сад, — на
казує будівничому Петро
ві Зарембі ясновельмож
ний пан, — мусить бути 
не схожим на інші, які вже 
існують.

— Чи зумію? — знітив
ся кріпак.

— Через три роки сад 
Потоцького повинен зеле
ніти, вражати і чарувати!— 
відповів граф.

Дорогою ціною, в нечу- 
вано короткий строк сад 
було створено...

Л. БАЖАТАРНИК.
м. Ульяновка.



21 червня 1986 року «Молодий комунар» З стор

45 років тому...

22 червня 1941 року фашистська 

Німеччина віроломно напала на Ра*

У ТОЙ мирний недільний день фа
шистські полчища порушили зо

ряний кордон нашої країни. Гітле
рівська кліка ставила собі за мету 
ліквідувати великі завоювання 
Жовтня, радянський суспільний -і 
державний лад, перетворити свобо- 
долюбивий радянський народ в ра
бів.

Та перед лицем смертельної не
безпеки радянські люди були 
несхитними. Клич партії «Наше ді
ло праве, ворог буде розбитий, пе
ремога буде за нами!» прозвучав в 
усіх куточках нашої Батьківщини. 
Радянським народ, керований Ко
муністичною партією, зумів перебо
роти труднощі і невдачі першого 
періоду воєнних дій і домігся пс-

СУВОРИЙ УРОК ІСТОРІЇ
релому в коді війни. В історичній 
битві під Москвою гітлерівський 
план «блискавичної війни» зазнав 
краху. Через рік під Сталінградом 
було оточено і знищено велике 
угрупування німецько-фашистських 
військ, що стало початком корінно
го перелому в ході Великої Вітчиз
няної війни, А потім був нищівний 
удар на Курській дузі, були могут
ні наступальні операції від Запо
ляр’я до Чорного моря.

Велика Вітчизняна війна закінчи
лась нашою перемогою. Мільйони 
людей в країнах Європи були вря
товані від поневолення. Радянський

народ заплатив дорогою ціною за 
цю перемогу — 20 мільйонів своїх 
синів і дочок втратила наша Бать
ківщина. Фашистські загарбники 
зруйнували і спалили 1710 наших 
міст і селищ, більше 70 тисяч сіл, 
32 тисячі підприємств, 98 тисяч кол
госпів, 1876 радгоспів. Історія 
не знала такого варварства.

Уроки історії не забуті... Безсмерт
ні герої Бреста, пам’ять Хатині кли
чуть нас до пильності. Всі наші 
устремління, всі наші діла і помисли 
просвітлені одним величним і висо
ким словом — Мир!

дянським Союз. Почалась Велика 

Вітчизняна війна.

ЗА МОСКВУ,
ЗА ЛЮБОМИРКУ
КОЛИ на уроці мужнос

ті вчитель Кіровоград
ської десятирічки № 34 
М. М. Дишлевий починає 
розмову про ВІКОПОМНИЙ 
подвиг радянських воїнів 
у роки Великої Вітчизня
ної. то передусім згадує 
дні оборони Москви. І про 
свою рідну Любомирку 
(Добровеличківський ра
йон), котра дала Радян
ській Армії 184-х звитяж
ців, 110 з яких загинули з 
битві з німецько-фашист
ськими загарбниками.

Колишній командир 
взводу мінометників 60-ї 
окремої бригади Дишле
вий рідко коли говорить 
про себе. Коли згадує бої 
за Москву, то першим на
зиває ім'я г.олітрука Клоч
кова. Тоді проти роти йо
го бойових побратимів фа
шисти кинули 20 танкіз і 
велику групу автоматників. 
«Но так уже й страшно, 
менше, ніж по танку на 
чоловіка» — підбадьорю
вав бійців політрук. І ата
ка була відбита. Іще ЗО 
хрестатих потвор пішли 
на позиції роти, минаючи 
14 палаючих, що підбили 
радянські воїни. І тоді бій
ці почули натхненні слоза 
свого політрука: «Велика 
Росія, та відступати ніку
ди, позаду Москва!», бій 
тривав чотири години. Бу
ло знищено ще 18 танкіз. 
Гітлерівцям так і не вда
лося пройти вперед на 
цій маленькій ділянці 
фронту, де стояв політрук 
Клочков...

Говорячи про бої за 
Москву, Микола Михайло
вич зачитує школярам ряд
ки з передозої статті 
«Правды» від 27 листопада 
1941 року: «Мужній опір 
частин Червоної Армії 
стримав розбіг фашистсь
ких пол 'чщ. Вони змушені 
були перейти на сповільне
ний крок. Вони не мчаться 
вперед, як було, а пов
зуть! Значить, треба вде- 
сятерити стійкість захис
ників Москви... Треба, щоб 
то не стало, зірвати роз
бійницький план Гітлера.., 
Цього чекає вся наша 
країна... Під Москвою по
винен початись розгром 
ворога!..».

— Ми виходили на бо
йові позиції з піснею, яку 
написав композитор Мок
роусов з поетом Сурко- 
зим:

Не смять Зэгатырсную 
силу, 

Могуч наш заслон 
огневой. 

Мы выроем немцу 
могилу 

В туманных полях 
под Моснвой.

— Це ж така сила-силен- 
на була проти вас. Вас 

одиниці. А їх сотні. Невже 
ніхто не зневірився?

— За нами була Моск
ва. І ми вірили їй. Вірили, 
що вона допоможе. До
поможе весь народ. 1 тією 
вірою ми ставали сильні
шими, несхитними...

Ветеран згадував Петри- 
щево. Він бачив ту шибе
ницю, той майдан, де фа
шисти катували Зою Кос- 
модем’янську.

— І ще більший був наш 
гніз, — говорить він стар
шокласникам. — І серця 
наші горіли помстою. Ми 
йшли в бій, щоб помсти- 
тись за комсомолку Зою.

Нетлінна пам’ять про 
Бородіно. Шезардінський 
редут. Багратіонові фле
ші. Це — пам’ятники ро
сійським воїнам-героям, 
які покрили себе немерк
нучою слазою з 1812 році. 
І ось тут, майже через 130 
літ радянські воїни, які 
стояли перед лицем істо
рії, перегородили шлях 
ворогові до Москви. Учи
тель Дишлевий розпові
дав школярам про Боро
діно. Про подвиг полков
ника Полосухіна...

Бої за Можайськ. Міно
метники Дишлезого б’ють 
по станції, де скупчились 
состави з живою силою 
противника, танками. Мі
нометники р о з ч и щ ?. ю т ь 
шлях нашим автоматни
кам. Фашисти контратаку
ють. І вже немає взводу, 
залишилось лише чотири 
бійці. Лейтенант Дишле
вий сам підносить ящики 
з мінами. Сам веде во
гонь по ворожих позиціях. 
І навіть тоді, коли оско
лок снаряда знівечив кисть 
руки, командир взводу 
продовжував бій. Санітар 
наполягав, щоб він негай
но йшов з санбат, та лей
тенант своє:

— Там, біля мінометів, 
мої товариші. Теж пора
нені. Я не можу залиши
ти їх в біді.

І він спішив на вогневу.
Не знав тоді лейтенант 

Дишлезий, що з ті дні ще 
один кірозоградець, лікар 
О. П. Сумський, там, в Мо- 
жайську, також не спав 
дні і ночі — рятував зне
силених в’язнів концтабо
ру, рятував поранених 
бійців, котрі знову ?лали 
йти в наступ.
ІЇІКОЛЯРІ просять розпо- 

вісти про історію його 
бойових нагород. І Мико
ла Михайлович показує їм 
свою першу медаль — 
«За оборону Москви». Він 
знову веде розмову про 
бої на підступах до сто
лиці. Там він стаз кому-

нісгом — першим у своє
му взводі. А з ним іще 
одинадцять бійців пішли 
в атаку з партійними квит
ками — за рідну Москву.

— Ми билися за Тулу. 
Моя батарея громила во
рога на Букринському 
плацдармі, — вів далі опо
відь колишній фронто
вик. — То були бої й за 
мою Любомирку. Бо 
скрізь, де ми проливали 
свою кроз, була наша ра
дянська земля, яку треба 
було захистити від воро
га. То — наш священний 
обов'язок.

...Принадний дачний ма
сив за містом. Вечорами 
Микола Михайлович іде 
сюди разом з дружиною 
Раїсою Михайлівною. Щоб 
доглянути кзіти. А на ра
нок зірзе рожезі троянди 
і по дорозі до школи за
несе їх на меморіальне 
кладовище. На могилу не
відомого солдата, котрий 
визволяв Кіровоград від 
ворога.

Його син Валентин, ро
бітник заводу радіовиро- 
біз, часто бачить, як, по
ливши квіти, батько сідає 
за невеличкий столик, роз
гортає папери, щось пи
ше... То — спогади про 

фронтові дороги. То — про 
Москву.

М. М. Дишлеаий — офі
цер у відставці. В. М. Диш
левий — офіцер запасу. 
Дишлевий-старший, тсоч 
уже й на пенсії, все одно 
продозжує працювати, і 
пишається, що його Вален
тин пішов в робітники, 
що чесними руками свої
ми, високими устремління
ми за одне, те ж, що і 
батько, — щоб була мо
гутньою їх Вітчизна.

Офіцер у відставці кли
че на урок мужності офі
цера запасу.

— Скажеш їм, моїм 
комсомольцям, як треба 
готувати себе до випробу
вань.

...Над дачним масивом 
розкрилювазея тихий черв
невий вечір. Над дачним 
масивом було чисте висо
ке небо. З вишневого са
ду доносились солов'їні 
трелі. Посивілий ветеран 
стояз біля свого будиноч
ка і зачаровано дивився 
на дітей, які прийшли йо
го назідати з піонерсько
го табору. Ветеран гозо- 
риз їм про день миру, за 
який зін пролив свою 
кроз в перші дні Великої 
Вітчизняної...

М. ВІНЦЕВИЙ.

У пам’яті народній навічно збережеться подвиг за
хисників Брестської фортеці. «Я омираю, але не зда
юся. Прощай, Батьніещино. 20.7.41». Цей безіменний 
напис на стіні Цитаделі слави, тепер відомий ножно
му, — свідок мужності, витривалості, героїзму радян
ських воїнів, які першими вступили в бій з фашис
тами.

Майже 400 кіровоградців — туристи поїзда Кірово
град — Львів — Брест — Мінськ — Кіровоград напе
редодні відзначення 45-річчя початку оборони Брест
ської фортеці відвідали Цитадель над Бугом, дізнали
ся про подвиг її захисників. Серед них і наш землян 
Григорій Дерев’янко.

* * ч:
Дитинство його пройшло 

в селі Омельгороді на 
Олександрівщпні. Тут за
кінчив середню школу. 
Мріяв стати вчителем. І 
досяг мети. Закінчив фізи
ко -м атемат н чи н н фа кул ь - 

тет Черкаського педінсти
туту, а працювати за ком
сомольською путівкою по
їхав до Алма-Ати, де ви
кладав фізику в середній 
школі № ЗО. До цього 
міста, де отримав кому
нальну квартиру, запросив 
батьків: Давида Маркови
ча та Марію Гпатівну. До 
Алма-Ати, під час служби 
в Червоній Армії на тери
торії Білорусії, Григорій 
Дерев'янко писав батькам 
листи. Більше двадцяти з 
них збереглося. Після вій
ни Давид Маркович пере
дав трудову книжку, дип
лом, лист!і сина до архіву 
музею оборони Брестської 
фортеці.

У лютому 1940 року 
Григорій писав: «Вчитися 
мені легко. Правда, я не 
тільки вчуся, а й вчу ін
ших: проводжу політза- 
няття, викладаю фізику. 
Недавно одержав звання 
«заступника політрука». 
На петлицях ношу чотири 
трикутники, на рукаві — 
червону зірку. Комсомоль
ці обрали мене своїм ва
тажком».

Ці листи Григорій напи
сав під час служби в 204-му 
гаубнчному полку, де виді
лявся серед інших знання
ми, допитливістю, напо
легливістю.

Прикордонники несуть 
службу, живуть інтереса
ми місцевих жителів, але 
листи стають все тривож- 
пішими. ІЗ квітня 1941 
Григорій писав: «Зараз у 
нас посилено готуються до 
посівної, стягують інвен
тар... Живу, як і раніше, 
добре. Тату, ти там маму 
підтримуй. Вона дуже бої
ться війни, а війна ®будс 
жахлива, немилосердна. Я 

це відчуваю. Та боятися 
нам нічого».

За три дні до початку 
війни Дерев’янко надіслав 
ще одного листа: «Днів за 
п’ять складатиму екзаме
ни. Після них стану ко
мандиром взводу або за- 

ступннком командира ба
тареї по політчастині.

Війна з Німеччиною бу. 
де обов’язково, і тоді всі, 
від малого до великого, 
піднімуться на рішучий 
бій. Поки що спокійно, але 
тільки поки що... Цілую 
Вас. Ваш Грнша».

Не довелося Г. Дерев’ян
ку складати екзамени. 
Лист ще не дійшов до 
Алма-Ати, а Григорій вже 
встиг відзначитися в бою 
з ворогом.

98 дивізія вела бої о 
районі Східних валів па 
Кобрипсько.му укріпленні 
фортеці... Коли фашисти 
почали атаку, частіша під
розділів дивізії вийшла з 
фортеці й вступила в бій 
з гітлерівцями. Іншій час
тіші підрозділів дорогу 
перегородили палаючі ма
шини. Тоді старший політ- 
рук Н. Нсстерчук дав наказ 
встановити гармати на 
пряму наводку для захис
ту східної частини Коб- 
ринського укріплення. Роз
почався нерівний, виснаж
ливий, кровопролитний бій. 
Душею оборони цієї діль
ниці були старший політ
рук Н. Нсстерчук, началь
ник штабу дивізіону І. Акі- 
мочкін, ’ відповідальний 
секретар комсомольсько
го бюро, заступник політ- 
рука Г. Дерев’янко.

Коли фашисти зробили 
спробу підійти до позиції 
захисників з боку Волин
ського укріплення, Г. Де
рев’янко разом із товари
шами обладнав па земля
ному валу кулеметний 
окоп. Майже два тижні 
вели кулеметний вогонь 
комсомольці. Чимало во
рожих атак . захлинулися 
від влучних пострілів. Са
мі ж кулеметники .ЛИШИ-'

лнея нсушкодженнми. 
Кожного разу, коли фа
шисти піднімалися в ата
ку, кулеметний вогонь 
примушував їх залягти 
або відступати назад. Ар
тилерійські й мінометні 
батареї ворога після кож
ної невдалої атаки нама
галися знищити кулемет
ну точку. На переораному 
вибухами валу, здавало
ся, ніщо живе не могло 
вціліти. Але як тільки 
фашисти йшли на приступ, 
кулемет оживав знову. 
Підготувавши запасні по
зиції і вміло змінюючи їх,

кулеметник Г. Дерев'ян
ко лишався невразливим. 

Дні проходили в жор. 
стоких боях. Не вистача- 
ло боєприпасів, води, 
харчів, а мужні захисни
ки не відступали. «Друзі, 
не здамося ворогу, по
мремо з честю, Батьків
щина нас не забуде», — 
закликав товаришів Нес- 
терчук. Поранений, кон
тужений, він тримався 
мужньо. Деякі захисники 
згадували, що Дерев’ян
ко загинув за кулеметом 
від прямого попадання 
ворожої авіабомби, ски
нутої з пікіровіцика. Та в 
архіві музею є докумен
ти, котрі підтверджують: 
Дерев’янко тоді дивом 
уцілів, брав участь у боях 
ще на 32-й день оборони 
фортеці. Доля його неві
дома.

У перші дні війни бать
ки Григорія отримали по
відомлення, що спи про
пав безвісти. І тільки 
майже через ЗО років, 
коли жили в Кіровограді, 
вони дізналися про те, як 
бився Григорій з воро
гом, про його подвиги. 
Тоді ж Д. М. Дерев’янко 
подарував лнеги сина му
зею оборони Брестської 
фортеці. ,

Про подвиг героя 3 
О/ісксаидрІвіціїїіи кірово- 
градцям під час подорожі 
розповіла, познайомила із 
змістом листів старший 
науковий співробітник 
експозиційного відділу му
зею оборони Брестської 
фортеці Тетяна Андріївна 
Горчанюк.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
На знім ну: централы 

ний вхід, у Брестську фор
тецю.

Фото автора.
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«гошовий»-
БУДЕННО...

1
19 квітня ц. р. під заголовком «Ваша ідея?» Л. Фоми
ченко з Компановки пропонувала лам друкувати думки 
щодо організації безалкогольних весіль. Ось кілька ідей 
і міркувань із цього приводу.

«ТЕМАТИЧНЕ» ВЕСІШ
Знаєте, що я думаю з 

приводу безалкогольних 
весіль? Вони будуть 
справді веселими і па
м’ятними тільки там, де 
культура учасників ви
ща від статусу показу
хи. Тобто, коли всі при
сутні на весіллі відчува
тимуть задоволення від 
свята без спиртного. Бо 
якщо за сервірованим без 
алкоголю столом ’знайду
ться люди, що мріятимуть 
відіреатися від чаю з тор
том і десь у закутку ви
пити горілки, БОНИ цією 
цілеспрямованістю зіп
сують настрій і іншим, об
ряд пройде в’яло, без 
вогника, без загального 
інтересу.

/Лаю ще таке спостере
ження: нинішній обряду 
загсі настроює гостей на 
нудьгу. Стандартні фра
зи, недоладне «відспіву
вання»... Після цього за
кономірно хочеться під
бадьоритися, і пляшка 
міцненького здавалася 
раніше найпростішим для 
цього засобом. Що бла
городне можна йому про
тиставити? Думаю, мис
тецтво. Пісні, танці, ро- 
зиграші зі старовинних

народних обрядів прозву
чать свіжо, нешаблонно, а 
все нове (а фактично це 
незаслужено забуте ста
ре) примушує звернути 
на себе увагу навіть на
строєних на «спиртну 
хвилю». Викличе інтерес 
гостей, думаю, і «тематич
не» торжество: .напри
клад, «чайне» весілля, де 
стержнем програми буде 
чаювання, обставлене за 
притаманним йому ри
туалом (самовар, гарний 
посуд, різноманітне пе
чиво з «сюрпризами» то
що); весілля-атракціон 
із загадками, сценками, 
жартами (хай бажаючі по
кажуть сеої таланти — за
співають, розкажуть гу
мореску тощо); весілля- 
танці — з різними номе
рами, як «сценічними», 
так і тими, де танцюють 
усі. Ніхто б не відмовився 
подивитися на весіллі ви
ступ колективу художньої 
самодіяльності.

Запитаєте, а хто візь
меться все це організу
вати? Думаю, що обрядо
вий салон міг би не тіль
ки стрічки продавати, а й 
готувати для весіль масо- 
виків-витівників.

— В. СОРОКІН.

Весілля. Значить, там 
повинно бути весело. До
недавна ж у нас «весе
лий» часто ототожнюва
лося з «нетверезий». Ллє 
скільки не грайся слова
ми, істина одна — там, де 
на столі спиртне, там 
спустошуються і гаманці, 
й душа. Та іі навіть без
алкогольне весілля вима
гає стільки матеріальних 
затрат, клопотів, бігани
ни, що я і його вважаю 
необов'язковим. Звичай
но, одруження треба від
значити, і думаю, то най
ліпше це зробити так: на
реченій і жениху заздале
гідь узяти туристичну пу
тівку і одразу після весіл
ля і невеликої вечері для 
найближчих друзів і ро
дичів вирушити в подо
рож. Скажімо, теплохо
дом.

Якщо все ж організову
вати застілля, то питн на 
ньому треба соки, напої, 
газпровану воду. І від ви
голошування дотепних 
тостів не слід відмовляти
ся — можна й змагання 
влаштувати, хто скаже 
смішніше. Ось тільки як
би напої випускалися в 
красивих пляшках, смач
ні — це ж свято! Л на 
сьогодні тільки й можна 
виставити, що иеввразно- 
солоденькі «Буратіпо» та 
«Горіховий» у тьмяних 
пляшках. Де «Пепсі-ко
ла», «Фанта», «Тархун»? 
Словом, думаю, то тому, 
хто дістане хороші напої, 
приготує оригінальні стра
ви, половина успіху без
алкогольного весілля за
безпечена.

Поки мама цих симпатичних дітлахів відсутня, вони чудово почуваються під 
опікою тата — водія колгоспу «Перемога» Олександра КАЧАНОВА, члена бюро 
райкому ЛКСМУ, групкомсорга гаража.

Фото В. ГРИБА.
Кіровоградський район.

Домашнє завдання
Друзі! Раніше у випус

ках «Клубу молодої сім'ї» 
ми порушували питання 
про те, чи привчаєте ви 
своїх дітей клопотатися 
по господарству. Сьогодні 
пропонуємо вам взяти 
участь у розмові, яка по
каже, чи вмієте господа
рювати ви самі. Зокрема, 
такс питання: хто має 
вести сімейний бюджет — 
жінка чи чоловік? Хто з

них може бути кращим 
економістом? Отже, до
машнє завдання.

Чоловік отримує 200 
карбованців, жінка — 120. 
Сім’я проживає у містеч
ку і не має підсобного 
господарства. Запропонуй
те, як би ви розпорядили
ся цими грішми (в кар
бованцях чи процентах), 
враховуючи такі статті 
витрат: харчування; при-

дбанпя одягу; відвіду
вання кіно, театру та ін.; 
заощадження для літньо
го відпочинку; ремонт 
квартири.

Орієнтуйтеся на кіль
кість членів вашої сім’ї. 
Якщо у вас сім’ї ще не
має, то оберіть для себе 
умовну кількість, яку ви 
вважаєте найдоцільніше 
мати в сім’ї.

Вкажіть свій вік, кіль
кість років подружнього 
життя, ім’я, прізвище, ад
ресу.

Кращого не треба
ПРОЧИТАЙТЕ

МАЛЮКАМ

Фотохроніка ТАРС.

Н. ЛИСЕНКО.

Валя — сама щирість. 
Очі її — незахмарені 
скельця літніх озер. Сип
ле словами, мов горіхами 
з мішка. І розмірковує за 
всіма правилами 
Настрій чудовий 
мени склала на 
но».

— Мені

логіки.
— екза-
«відмін-

На знімку: весілля 
можна урізноманітнити й 
таким-ось жартівливим 
випробуванням для моло
дожонів (фото внизу), і 
таким оригінальним по
дарунком — символічним 
гніздом лелеки (фото вго
рі).

Пе-
мо-

Сплюхи
Дрімає вдень сова лупата, 
Бо ніччю буде полювати. 
Л ми аг-бо з братиком 

Іванком
Поснули вчора

іі за снідавном.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.
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шостий білет 
приснився. Я їх-то вчила усі 
підряд, а цей назубок зна
ла. І щоб ви думали—таки 
попався мені. Викликали. 
Почала розповідати, 
реривають. Кажуть:
жеш іти. Як це? Я розгу
билася. Варвара Степанів
на щось там записує, а я 
мов заклякла, 
посміхається і п 
ців піднімає.

— А який твій 
предмет?

— Література, 
кавого. Мені здається, що 
Пушкін і 
Шевченко 
наперед усе про нас зна
ли. Тільки вже багато та
ких слів, що застаріли. 
Оце Таїсія Василівна нам 
на дошці написала з ро
сійської: 
казчик, 
знаєте, 
«Баришник» 
який нічого не робить, 
тільки залицяється до дів
чат, тобто баришень. 
«Приказчик», — це той, 
що тільки видає накази. А 
«нахлебник» — вчений, 
який займається пробле
мами вирощування хліба. 
Ми всі сміялися з Медун- 
ця, який розтлумачував 
так ці слова, але ж те не- 
смішно, правда ж?

Звичайно. Ким ти хо- 
бути, як підростеш? 
Я б хотіла міліціонс- 
Та мама і тато чо- 
заперечують. Хоча 

працюють там, де

Вчителька 
ять паль-

любимий

Море ці-

Достоєвський, 
писали, ніби

«баришник, при- 
нахлебник». І 

як відповідали? 
парубок,

чеш

ром. 
мусь 
самі

Індекс 61103,

повер- 
питає 
Та ні, 

Я до 
обма-

подобається їм — на за
воді друкарських машин. 
Ось тільки татку недавно 
крупно не повезло. З 
дядьком Юрою труби 
складали. Після дощу бу
ло слизько. Тато посковз
нувся і руку зламав. Хо
див у гіпсі, а потім, коли 
набридло нічого не роби
ти, взявся і балкон почав 
фарбувати. Мама 
тається додому і 
його: твоя робота? 
це Валя, відказує, 
нього: негарно так
нювати, ти ж однією ру
кою фарбував, а баночка 
на гіпсові утримувалась.

— Ви, певне, великі 
друзі з татком?

— Якось захворіла і ні
якого апетиту не було. 
Між іншим сказала: хоч 
би льодяників посмокта
ти... Татко у місто поїхав. 
Оббігав усі крамниці. Не
ма?. Тоді хтось йому у 
Соколівку поїхати нара
див. Він туди. І щоб ви 
думали — повертається з 
коробкою льодяників. А 

клюшку /гені при- 
У неї королівське 
Я мало нею граю, 
її як дарунок. А 
татко веселий у

На лужку
На лужку — бичок- 

товстуї 
Білолобий наш пустунчик. 
Очі в нього — мов дві 

сливи.
Нін брикає пустотливо: 
Ох який же світ широкий! 
Подивився на всі боки. — 
Тепле сонце пригріве. 
Швидко як росте трава. 
Таї,- сверблять у нього 

ріжки — 
Побуцатпсь би хоіч трішки. 
В сад побігти б одному... 
Так матуся скаже:

«Му-VI».

пчии. Jfr
ТУНЧИК. ”

Краса паля
Я леваду перейду. 
Де стоїть лелека.
1 стежиною піду
За село далеко.
Там. у полі, гарно так! 
'Гихе вітровіння...
Там цвіте червоний мак 
1 волошка синя.
Там така навкруг краса- 
Соние лап голубить. 
Сниі-снві небеса.
Любо-любо!

Є. ЖЕЛЄЗНЯКСВ.

ФРАЗИ

ще він 
дбав, 
життя. 
Ціную 
взагалі
мене. Ніколи з мамою не 
свариться. Мене і паль
цем не зачепив. Не 
що перший.

— Перший?.. А хіба?..
— Той мене бив і маму. 

Бо мама грошей не да
вала йому на випивку. Він 
пішов од нас, та я й не 
шкодую. Мені повезло. 
До мене прийшов татко 
такий, що кращого й не 
потрібно

Д. ТАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.
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те,

3 ножним криком мо
ди взнавав свою дружину 
ще кпаще.

Казкове життя в тих 
сім'ях, до не зітхають за 
скатернами-сзмобраннами.

Застерігали сина від 
хибних кроків — купили 
йому «Жигулі».

Якщо БИ не можете 
зрозуміти: любов це чи не 
любов, значить, це не лю
бов.

О. ПЕРПЮК.

В. о. редактора 
В. АФАНДСЕЄНКО.

Галета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня Імені Г. м. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 
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