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ЗА АВТОРИТЕТ
СПІЛКИ

Постійно маємо дбати 
про авторитет нашої спіл
чанської організації. З 
цього приводу хочеться 
висловити й свою думку.

Щороку коло питань, 
якими займаються райко
ми комсомолу, невблаган
но розширюється. І часто 
тут ми впадаємо в крайно
щі. То своєю діяльністю 
дублюємо зусилля керів
ників господарств, то му
симо братись за такі дріб
ні справи, що це не ро
бить честі районному ко
мітетові. І на вимогу ви
щестоящих органів впи
суємо у свої заслуги такі 
заходи: побували в шко
лі, поговорили з підліт
ком... Зрозуміло, що з 
комсомолу обов'язки ви
ховання підростаючої мо
лоді не знімаються, це 
найголовніше завдання, 
але ми треба про все до 
дрібниць звітувати?

Райком, на мою думку, 
•^■Ь-инен займатись соці
ально важливими питан
нями. Тільки вони змо
жуть підняти авторитет 
Спілки — великі, важливі 

справи. Ми часом то під
міняємо господарські ор
ганізації, то робимо одну 
і ту ж справу. Ми самі по 
собі, а вони самі по собі. 
Тобто виступаю за взаємо
розуміння. Не підміняти 
один одного у розв'язанні 
одних і тих же питань, а 
координувати свої зусил
ля.

І ще один фактор, ду
маю, має вплинути на ав
торитет Спілки. Процентне 
співвідношення комсо
мольців і неспілкової мо
лоді в організації — важ
ливий показник авторите
ту організації. Та тільки в 
тому разі, коли показник 
цей не штучний. Нерідко 
ми невиправдано попов
нюємо комсомольські ла
ви заради цього показни
ка молоддю, яка не за
слуговує носити високе 
звання комсомольця. По
казник тоді зростає, але 
авторитет — ні.

Н. НІМЧУК, 
перший секретар Гай- 
ворснського райкому 
комсомолу.

КМК ІСНУЄ
ФОРМАЛЬНО?

Директор Маловиснів- 
ського заводу сухого мо
лена Анатолій Іванович 
Силенно: «Комсомольсько- 
молодіжний колектив цеху 
по виготовленню продук
ції з незбираного молока 
нині існує формально».

Дійсно, від колишнього 
комсомольсько - молодіж
ного колективу залиши
лась лише добра слава. 
Недавно молоді заводча
ни ще визнавалися пере
можцями районного со
ціалістичного змагання, 
виборювали право бути 

першими і серед КМК об
ласті. Та за успіхом і сла
вою прогледіли тоді ста
ріння колективу. Прогледі
ли в райкомі комсомолу, 
прогледіли, чого гріха 
таїти, і на самому заводі- 
Сьогодні їм по тридцять— 
тридцять три, вони на тих 
самих робочих місцях так 
само трудяться в цеху, 
але... У колективі звикли 
один до одного, спрацю
валися. Робота ладиться. 
«Реконструкції» трудово
го колективу робити ніхто 
не збирається.

Перш ніж говорити 
щось, радити, слід сказати 
таке. Змінився не тільки 
вік членів колективу. Не 
працює на заводі й Воло
димир Лободаєв, який 
кілька років підряд був 
незмінним і, слід сказати, 
досить-таки серйозним 
секретарем заводської 
комсомольської організа
ції. Справи від нього 
прийняла Світлана Кири
ченко- По інерції (чи за 
звичкою?) обрали й груп- 
комсорга для «постаріло
го» комсомольсько-моло
діжного колективу. При
чому, працює групкомсорг 
зовсім не в цеху, а в за
водській лабораторії, де 
приймають молоко з гос
подарств району.

На заводі вже й не вжи
вають цієї назви — ком
сомольсько - молодіжний. 
Значить, фактично КМК 
вже немає.

Новообраному комсо
мольському секретареві 
спільно з адміністрацією, 
райкомом ЛКСМУ слід 
створювати необхідні пе
редумови для нового КМК.

В. ТІЛЬНОВ.
м. Мала Виска.

Коли настав час збирати кукурудзу на зерно, в колгоспі імені Суворова Бобрн- 
нецького району створили комплексну механізовану ланку. До неї ввійшли кращі 
механізатори обох тракторних бригад. За кермо трактора «Т-150» сів комсомолець 
Микола Столпрець. На «Херсонці-7» Володимир Агапонснко — молодий механіза
тор, якого нещодавно прийняли кандидатом в члени КПРС. Він добре зарекомен
дував себе під час жнив. Сумлінно працює й зараз.

У сусідній загінці також молодіжний агрегат. Хлопці поспішають, адже на чер
зі соняшник, буряки. Всюди потрібні їхні хазяйновиті руки, юнацький запал. З хо
ду впорали понад 100 гектарів качанистої, кожний з яких дав по 40—45 центнерів 
зерна. Механізатори працюють від зорі до зорі, щоб за лічені дні звільнити всі 
масиви під зяблеву оранку.

На знімку (зліва направо): транторист Микола СТОЛЯРЕЦЬ і номбайнер 
Володимир АГАПОНЕНКО.

Фото В. РУДЕНКА
АКОНС

І
НАЗУСТРІЧ З’ЇЗДУ

продуктивності праці на , 
2 проценти. Факт на сьо
годні — 3,3. У бригаді ко
жен виробничник володіє, 
ян мінімум, двома суміж
ними спеціальностями. Гід
но суперничає з ними й 
комсомольсько - молодіж
ний колектив фрезеруваль
ників малих верстатів цьо
го ж цеху (бригадир П. М. 
Онищук. групкомсорг О. Ан- 
дріанов).

(керівник 
групком-

Не так багато часу про
йшло відтоді, як ми розпо
відали про свої плани пе
ребудови комсомольської 
роботи у нас на підприєм
стві.

За вісім місяців члени 
бригади фрезерувальників 
на великих верстатах мо
дельного цеху 
В. М. Драбина, 
сорг Олександр Лисиця) 
вже додала темпів: плано
ве завдання перекрито за
галом на 3 проценти. Хлоп
ці брали назустріч з’їзду 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання, зокрема, по 
підвищенню понад норму

М. БІЛОУС, 
секретар комітету ком
сомолу кіровоград
ського чавуноливарно
го заводу.

$ «Вечорами в нашому і 
місті скучно, — кажуть, праці на і . .

- завсідники Кіровоград-1
ського кафе «Крижин
ка». — Єдина відрада: 
ось це кафе».

Наші кореспонденти і 
провели три вечори в 
«Крижинці». і

Замітки про ні відві
дини читайте в наступ
ному номері «Молодого 

і "комунара».

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Зламався холодильник. Терміново треба дзвонити у майстерню. Виявляє
ться, телефон не працює. Доведеться звертатися до сусідів. Але вже час бігти 
у хімчистку, забрати речі, бо другий тиждень не вдається! А ще ж запланова
но відвідати пральню...

Знайома картина? Щодня доводиться нам мати справу зі сферою послуг. 
Скільки іноді це потребує енергії та... нервів. З цього запитання й почалася 
розмова з головним інженером обласного управління побутового обслуговуван
ня М. М. МЕДВЕДЕНКОМ.

КОР.: Миколо Михайловичу, що роби
ти, щоб поменш« витрачати часу і ду
шевних сил, необхідних нам для інших 
справ, при зітнненні зі сферою послуг?

М. М. МЕДВЕДЕНКО: На сферу по
слуг нарікають і в переважній більшості 
цілком справедливо. Проблем багато і 
вирішити їх не так просто. Наше голов
не ~«вдання: обслуговувати населення 
шви^о, кваліфіковано, якісно.

НОР.: Про проблеми ми ще поговори
мо. Мені б хотілось почути про нові фор
ми обслуговування населення за комп
лексною програмою виробництва товарів 
народного споживання і сфери обслуг.

М. М. МЕДВЕДЕНКО: Налагодження 
служби побуту багато в чому визначає
ться розвитком матеріально-технічної 
бази, яка представлена в області 1768 
ательє, майстернями і приймальними 
пунктами, у тому числі 923 — у сільській 
місцевості.

У 1986 році прийнято спільну постано
ву облвиконкому і Мінпобуту УРСР «Про 
заходи по дальшому розвитку матері
ально-технічної бази служби побуту в 
області на 1986—1990 роки», в якій пе
редбачено за п’ятирічку побудувати, ре
конструювати і технічно переозброїти 
259 побутових установ області, у тему 
числі 29 будинків побуту, 75 комплекс
них приймальних пунктів, 34 майстерні 
по г^І^онту складної побутової техніки, 
32 перукарні, 28 пралень самообслугову
вання тощо.

Керуючись наказом Мінпобуту УРСР 
«Про заходи по дальшому поліпшенню 

побутового обслуговування населення 
республіки на 1986—1990 роки» від 
5 жовтня 1985 року, у новій п’ятирічці 
заплановано розширення мережі ательє, 
майстерень і приймальних пунктів

за- 
праці

ласті на 81 одиницю, у тому числі в сіль
ській місцевості — на 37 одиниць.

Втім, вам може здатися нецікавим те, 
що я сиплю цифрами, але статистика — 
це дуже важлива річ. Ось ще одна циф
ра: сьогодні в області існує понад 600 
видів послуг- їх кількість і значимість 
зростає буквально з кожним днем. Се
ред нових форм, які в різній мірі, але 
вже впроваджуються у сфері послуг на
селенню, назву кілька: зроби сам, або
нементне обслуговування, обслугову
вання вдома, термінове виконання 
мовлень, використання надомної 
тощо.

КОР.: Сеоед перелічених вами 
ДеЯКІ НЄ Потребують «ПЄОЄКЛоДУ •>. 
що означає форма «зроби сам», напри
клад?

М. М. МЕДВЕДЕНКО: У вас є швейна 
машинка? Немає. А сукня, яку ви недав
но придбали, вже вийшла з моди, бо мо
да змінюється швидко. її варто лише 
трохи переробити і вона знову модна. 
Ви можете зробити це самі на швейній 
фабриці, де вам виділять місце і все не

форм 
а ось.

обхідне. Зручно? Звичайно. І обійдеться 
вам це недорого. Така форма для нас 
ще зовсім нова, самообслуговування ви
користовуємо поки що лише в праль'нях. 
Та й пралень таких небагато. Як свідчать 
побажання замовників, вони вигідні, 
практичні. Отже, будемо розширювати 
мережу. Яка ще форма вас цікавить?

КОР.: Абонементне обслуговування.
М. М- МЕДВЕДЕНКО: Цю форму най

доцільніше запроваджувати у сфері ре
монту побуттехніки. Наприклад, ремонт 
холодильника. Щомісяця ви вносите пла
ту, а якщо у вас холодильник зламався, 

вам його відремонтують швидко і без
коштовно. Абонементне обслуговування 
запроваджується і в перукарнях. За мі
сяць раніше ви можете записатися до 
перукаря на необхідний вам день. І в 
цей день, у призначений час вам зроб
лять зачіску. Звичайно, абонементне об
слуговування не виключає «живої чер
ги». У перукарні повинні бути майстри, 
які обслуговують не за абонементами. 
До речі, говорячи про нові форми по
слуг, я ще не назвав ательє «Молодіжна 
мода» і перукарню «Молодіжна зачіска», 
які функціонуватимуть у цій п’ятирічці.

Вони створені з метою виховання у 
молоді гарного смаку, вміння одягатися 
не нрикливо, а красиво і длодно. Водно
час форма обслуговування молоді буде 
пропагувати радянську моду.

НОР.: Миколо Михайловичу, я дуже 
рідно звертаюсь за послугами хімчистки, 
але знаю з численних скарг V газету, що 
в цій сфері не все гаразд. Насамперед: 
час виконання замовлення.

М. М. МЕДВЕДЕНКО: У дванадцятій 
п’ятирічці жителі області отримають тер

мінову хімчистку. Щодо часу, то трохи 
і самі наші замовники винні. Ціле літо 
хімчистка стоїть бездіяльно, а починає
ться осінньо-зимовий сезон — всі ки
даються за послугами хімчистки. Обслу
га по три зміни працює і все одно не 
встигає- А чи не краще було б: скинув 
пальто — віддай у хімчистку, не чекай, 
коли сезон почнеться. Хоча, звичайно, і 
нам треба працювати оперативно і висо
коякісно. До цього прагнемо.

КОР.: Від чого взагалі залежить лність 
послуг?

М. М. МЕДВЕДЕНКО: Насамперед від 
кваліфікації працівників сфери. В нашій 
області всього лиш три фотоательє ви
щого розряду. Два в Кіровограді і одне 
у Знам’янці.

У високорозрядних ательє виготовля
тиметься одяг високої якості і найрізно
манітнішого асортименту, особливо 
комплектний одяг. Поки що ательє 
«Люкс», 1цо функціонує в обласному 
центрі, не може задовольнити всіх ба
жаючих. Незважаючи на те, що ательє 
«дороге», черга там не зменшується. 
Тож будемо збільшувати кількість таких 
ательє, а також салонів-пєрукарень.

КОР.: А як V сфері послуг з надрами 
взагалі?

М. М. МЕДВЕДЕНКО: Робочі руки зав
жди потрібні. Незважаючи на те, що У 
нас є свої профтехучилища, які готують 
працівників певного фаху, «голод» ми 
відчуваємо Люди потрібні і в перукар
нях, і в ательє, і в ремонтних майстер
нях. Практикуємо суміщання праці, тоб
то, якщо комусь треба «підробити», він 
може запропонувати свої послуги сфе
рі послуг. Між іншим, запровадження 
такої форми, як праця надомників, на 
мою думку, принесе хороші результати. 

А взагалі на п'ятирічну заплановано впро
вадження 62 видів нових послуг,______
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І
Ще порівняно недавно це підприємство було серед 

відстаючих у своїй галузі. Неритмічність у роботі, 
постійні зриви з виконанням плану, аврали, які аж 
ніяк не сприяли боротьбі за якість продукції — все 
це ще якихось 2—3 роки тому не було на Олександ
рійському заводі підйомно-транспортного обладнання 
дивиною. І, певно, таки чимало його працівників у той 
час не мали цілковитої певності, що можна якось 
інакше — організованіше, діловитіше —' повести 
справу.

1985 рік став переломним. Вперше за багато років 
завод успішно справився з плановими завданнями. 
Продуктивність праці на підприємстві склала 32,9 
процента проти попереднього року. В першому квар
талі нинішнього року колектив заводу добився ваго
мого успіху — зайняв друге місце у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні підприємств Мінважмашу 
СРСР, а за підсумками першого півріччя визнаний 
переможцем цього змагання.

ПЕВНО, немає необхід
ності наводити тут аж 

надто багато цифр,/які б 
засвідчили вагомість до
сягнень заводчан.

Економічна міць заводу, 
а відтак і можливості йо
го колективу зросли по
мітно. Сталося це, самі 
розумієте, не за помахом 
чарівної палички. 1 навіть 
не через одне тільки ба
жання нового директора 
В. М. Мєснянкіна, із при
ходом якого колектив зу
мів зробити такий якісний 
ривок у своїй роботі.

Що люди в колективі за
воду НТО — люди знаючі, 
вмілі, сумніву нема. Може, 
якраз розумного, знаючо
го, діловитого, людяного й 
вимогливого керівника їм 
не вистачало донині... Ро
зуміти, відчувати потреби 
й завдання часу, прислу
хатися до людей, переко
нувати не словами, а ді
лами — про це завдання 
керівників з усією відвер
тістю говорив у доповіді 
на параді активу Хабаров
ської крайової партійної 
організації Генеральний 
секретар ЦК КПРС М. С. 
Горбачов. Істинність цих 
слів уже перевірена, мож
на сказати, і практикою 
роботи колективу Олек
сандрійського заводу ПТО.

На заводі йде велика 
реконструкція: цілі цехи 
переселяються до нових 
сучасних приміщень: за
проваджуються верстати з 
числовим програмним уп
равлінням (на них пра
цюють виключно молоді); 
немало робиться і для 
створення в цехах здоро
вого мікроклімату (куточ
ки живої природи з фон
танами), для благоустрою 
території (ніші розбиваю
ться клумби при вході до 
нового корпусу, будується 
волейбольна площадка)... 
На очах міняється облич
чя заводу, міняються його 
люди. Але чи всі? Чн до 
кіпця перемогли тут інер
цію минулих років?

__ ь1ГАЙ ЦЕ не здасться 
ложкою дьогтю в 

бочці з медом, — говорила

мені секретар комітету 
комсомолу підприємства 
Ольга Смолена, — але пев
ні проблеми у роботі з мо
лоддю поза виробництвом 
у нас залишаються. І я не 
хотіла б тут їх применшу
вати, прикриваючись ви
робничими успіха’ми ко
лективу.

Що ж, така позиція 
Ольги видається послідов
ною і принциповою. Не 
претендуючи дати тут на
укове визначення люд
ського фактора, варто, 
певно, наголосити на його 
універсальності, так би мо
вити, чинності в усіх сфе
рах нашого життя.

Не випадково, певно, 
кращі спортсмени, активні 
учасники всіх масових за
ходів, иро яких того дня 
розповів мені й заводський 
інструктор по спорту С. Не
двига, працюють саме в 
крановому цеху. Причина, 
вважають Сергій та Оль
га, не лише в тому, що 
там найбільше молоді — 
її чимало є и в інших під
розділах. Просто тут є ба
гато чого такого, що, це
ментуючи колектив, вихо
вує в людях відповідаль
ність за нього. Певно, не 
випадково саме тут на 
дільниці дистанційного уп
равління працюд кращий 
КМК, де груїікомсоргом 
Микола Волощук...

Але — дивина — коли 
ми почали лічити людей, 
котрі постійно проявля
ють активність в комсо
мольських заходах, то 
більше двадцяти п'яти не 
змогли нарахувати (а ком
сомольська організація за
воду налічує близько 
трьохсот). В чому ж спра
ва?

— Та що там гадати, — 
заявила Ольга Смолена,— 
у нас, бува, щоб залучити 
деяких рядових спілчан до 
якого цікавого діла, тре
ба за ними добряче побі
гати. € ще такі, що в очі 
кажуть: «Відробив вісім 
годин — і все. Маю важ
ливіші справи»...

Пі, не будемо після ЦИХ 
Ольжиних слів одразу за-

писувати всіх «неактивіс- 
•гів» до розряду 
мих. Бо в житті 
бувають поважні 
для того, щоб не братися 
за якусь справу, — скажі
мо, повна відсутність інте
ресу до неї... Але, певно, 
не випадково новела про 
це мову комсомольський 
секретар, та її не вона пер
ша це робить. Що там ка
зати про рядових комсо
мольців, коли навіть пере
дова кранівниця комсорі 
кранового цеху Вікторія 
Захарчук не знаходить до
сить часу, аби впорядкува
ти спілчанські справи в 
цеху, розібратися до кінця 
з внесками, й постановкою 
членів ВЛКСМ на облік... 
&Т АБУТЬ, не слід нам 

розраховувати на те, 
щоб сьогодні розставити 
всі крайки над «і» в ком
сомольських проблемах 
цього підприємства. Але, 
ознайомившись із життям 
спілчанської організації, 
звернімо увагу на одну об
ставину: при всій своїй 
численності заходи комсо
мольської організації не 
складаються в якусь си
стему. 'Гоя же самий огляд 
художньої самодіяльності 
був сам по собі, а недавнє 
свято Нептуна на завод
ській турбазі на Дніпрі — 
саме по собі. Коли ми про
щалися, О. Смолена дореч
но зауважила з цього при
воду:

— Мабуть, помилка ко
мітетників, та й моя теж, 
була в тому, що ми дозво
ляли собі час від часу 
розслабитись, провівши той 
чи інший великий захід, 
дати хлопцям та дівчатам 
«відвикнути» від цікавої 
справи. Може, тому й до
водилось щоразу їх зано
во «заводити»...

Робота з людьми — цс 
не настільки проста шту
ка, щоб у такому випадку, 
як щойно розказаний, од
разу роздавати готові ре-і 
центи. Але безперечним є 
те, що повнокровна активі
зація людського фактора в 
діяльності заводу має 
включати часточку живої 
зацікавленості, ініціативи, 
творчості кожного комсо
мольця, кожної молодої 
людини. Тут одними нарі
каннями на відсутність 
активності не обійдешся. 
Куди важливіше (і куди 
важче) переконати всіх, 
що неважливих справ не 
буває, що все, за що бо
реться спілчанська органі
зація. — дуже потрібне, 
надзвичайно цікаве і знач
ною мірою невідкладне.

Певно, що все розказане 
сьогодні — це ще й під
казка передовому колекти
вові, який проводить ве
лику реконструкцію ви
робництва, не обмежувати
ся лише виробничими пи
таннями, але більше, кра
ще дбати про реконструк
цію психології людей, 
особливо молодих — тих, 
що визначатимуть завтраш
ній день заводу.

П СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара*.

несвідо- 
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ХІД ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ
«МОЛОДИИ КОМУНАР»

(НА 1 ВЕРЕСНЯ — В ПРОЦЕНТАХ 
ДО РІВНЯ ТИРАЖУ 1986 РОКУ).

Головані вський 
Вільшанський 
Бобринецький 
Усгинівський 
Новгородківський 
Новомиргородський 
ОлексаЦдрівський 
Маловисківський 
Компаніївськин 
Кіровоградський 
Новоархангельський 
Долинський 
Петрівський 
Добровеличківський 
Опуфріївський 
м. Кіровоград 
Світловодський 
Новоукраїнський 
Ульяновський 
м. Олександрія 
Гайворонський 
Знам’янський 
Олександрійський

Дані про передплату 
молодіжних газет насто
рожують. Так, на перше 
вересня газету «Молодь 
України» передплатили 
4231 чолозік. Це третина 
до минулорічного різня.

Незадовільно перед
плачується і «Комсомоль
ское знамя», 
оформлено 
примірників,
процента до цьогорічного 
тиражу, а в Нооукраїн- 
ському районі лише 5 при
мірників, в 
ському та 
му — по З, 
му — 4-

Позільно
та з Олександрійському, 
Гайворонському, Ульяноз-

43.6
42.8
39.8
37.1
35.8
34.4
34.1
30;5
29.8
25,0
23.7
23.9
22.8
21.1
15.5
13.6
12,2
11,2
10,2
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В області 
тільки 607 
тобто 26,6

Олександрів- 
Бобринецько- 

в Зільшансько-

йде передпла-

ському, Нозоунраїнсько- 
му, Онуфріївському райо
нах та містах Олександрії, 
Світлозодську, Кірово
граді й Знам’янці.

У місті залізничників, до 
речі, в жовтні проводити
меться свято газети «Мо
лодий комунар». Його 
треба зустріти не такими, 
як сьогодні, показниками 
по передплаті. Та й як во
ни будуть кращими, коли 
на таких великих підпри
ємствах Знам’янки, як 
енергодільниця залізниці, 
сирзазод, міськпобутком- 
бінат, дистанція сигналіза
ції зв’язку, залізобетонний 
зазод не оформлено жод
ного приміщення. А час 
не жде.

НА БАТЬКІВЩИНІ
КОРИФЕЇВ

провела недавно свої га
стролі група акторів Київ
ського обласного україн
ського музично-драматич
ного театру імені П. К. 
Саксаганського. Артисти 
побували □ Новоукраїн- 
ському, Добровеличків- 
ському та Голованівському 
районах.

— З радістю і в той же 
час з почуттям високої від
повідальності ставимось 
ми до гастрольних поїздок 
на Кіровоградщину, — го
ворить секретар парторга- 
нізації театру В- Релін. — 
Адже цей край — батьків
щина сім'ї Тобілевичів, 
корифеїв українського те
атру. Одним із членів цієї 
сім’ї є П. К. Саксаганський, 
ім'я котрого наШ театр но
сить ще з 1937 року.

Саксаганці не вперше 
гостюють у Голованівсько
му районі. Під час остан
ньої гастрольної 
театрали показали 
став для дорослих 
ки ж — для дітей.

Проблеми збереження 
людської пам’яті, честі по-, 
рушені у мелодрамі «Ма
мина хата» О. Карпенка

декади
10 ви- 
і стіль-

(режисер народний артист 
УРСР І. Рибчинський). Ге
рої прагнули (і це їм не
погано вдалося) розкрити 
духовний світ людини зем
лі, що ввібрала в собі всю 
її красу і душевну чисто
ту. В той же час засуджує
ться духовна убогість, мі
щанська психологія.

Та, мабуть, найбільше за
пам’яталась голованіацям 
лірична комедія «Любов і 
голуби» драматурга В. Гур- 
кіна (режисер О. Свири
дов). Тут порушуються де
які проблеми сьогодення.

Юні глядачі самі стали 
активними учасниками по
дій казки «Маленька Фея» 
В. Рабадана і разом з ак
торами перемагають-таки 
злі чари Фути-Нути.

Виконавцями головних 
ролей у виставах були 
Н. Ковтун, С Кам’ярук, 
М. Кучер, В. Репін, Г. Со- 
бода, Н. Філіпенцо, Л. Дуд
ник, Ю. Гаєвський та інші.

Як гості з Києва, так і 
трудівники району залиши
лись задоволені гастро- 
л ями.

В. АНДРЄЄ8А.
Голованівсьдий район.

««ллється ■
РІКОЮ»

Під таким заголовком в 
«Молодому комунарі» від 10 
липня 1986 року був опублі
кований рейд обласного 
штабу «Комсомольського 
прожектора». В матеріалі 
йшлося про грубі порушен
ня правил відпуску пально
го на деяких автозаправоч- 
них станціях обласного 
центру.

Відповідь на критичний 
матеріал' надіслав началь-

ального управління по за
безпеченню нафтопродукта
ми 1. Л. ГОРБУНОВ.' Він 
повідомив, що газетна пуб
лікація стала предметом 
гострої розмови в колективі 
Кіровоградської нафтобази. 
Принципово оцінено дії пра
цівників АЗС, які допустили 
порушення правил відпуску 
нафтопродуктів. Оператори 
О. Лашинін та О. Курбатов 
звільнені з роботи. Опера
торам С. Гришиній, О. Фро
лову оголошено сувору до
гану, Л. Л. Роменському — 
догану.

Газетний матеріал, пові
домив далі І. А. ГОРБУ
НОВ, обговорено в Черкась
кому територіальному уп
равлінні. Звернуто увагу ди
ректора Кіровоградської 
нафтобази В. Л. Мішеричен- 
ка на недопустимість нодіб-
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Таким подарунком похиалиться мало яка школа. Перед самим початком на
вчального ропу учні села Трепівки Знам'янського району стали учасниками свята 
Нептуна з приводу відкриття у їхній школі плавального басейну. Цей подарунок 
дітям зробив місцевий нолгосп «Маяк», щоб росли вони фізично здоровими і міц
ними.

На знімку: на святі Нептуна з приводу відкриття басейну.
_____  Фото С. ФЄНЕНКА.

Біля Висі, що, загуби
лася у високих ще зе
лених очеретах, широ
ка долина. Посередині 
сріблів невеличкий ста
вок. Над берегом у тра
вах пасеться колгоспна 
череда. Зіпертись на пі
нок, на пригірку 
пасгух Григорій

стоїть
Дмит

рович Нечепурний. Ніби 
проста і звичайна у ньо
го робота. Але любить 
він її. Вчасно пожене 
тварин на водопій, і там, 
у таборі, ще довго не 
кидає корів — допома
гає дояркам роздавати 
корми.

Сім’я у нього велика. 
Всіх дітей змалку при
вчає до праці. Отут, па 
фермі, поруч з ним тру
дився і старший сим Во
лодя. Тепер він служить 
у Радянській Армії. Як 
від’їжджав з села, бать
ко дав наказ: «Служи 
добре, сину. Бережи на-
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ту Вітчизну».
Недавно від 

прийшов лист:
нього

«Дорогі мої рідні! 
Служба в мене йде нор
мально. Я ЖИВИЙ, здо-
ровий, чого й вам 
бажаю».

усім

Ще писав про друзів
СЙоїх — росіян, білору
сів, грузинів, 1ЦО ВОШІ у 
всьому, як одна сім'я.

Розправляє плечі ліг
нін пастух, теплі проме
ні грають у його 
.Хіба такому не 
дієш? /ї ввечері, 
вернувся додому, 
жила Ірина зразу зустрі
ла словами:

— Нам від команду
вання Володьки — лист.

Тривожно забилося 
серце. Що там у конвер
ті? Лист паперу. І вели
ка радість: подяка! 

» «Подяка рядовому 
чепурному ВоЛОДІІМІІ^Р 
Григоровичу за відмінні 
успіхи в бойовій і полі
тичній підготовці, за від
мінну воїнську дисциплі
ну і бездоганну' службу в 
рядах Збройних Сил 
СРСР.

Впевнений, Що ви її 
надалі будете служити 
прикла до м з ранкового 
виконання свого патріо
тичного обов’язку перед 
нашою великою Батьків
щиною — Союзом Радян
ських
Республік. Командир вій
ськової частини».

У 
ті 
ся 
щоб 
ІІЯ 
про 
торію па 
атомної зброї. Всі 
схвалювали його, 
уряду.

А секретар парткому 
попросив Григорія Дмит
ровича прочитати лист 
від командування. Хан 
зи-иоть там. за океаном, 
ик мир бережуть наші 
СПІНІ...

...Понад невеличким 
ставом у травах пасеться 
колгоспна череда. Зіпер
шись на ціпок, стоїть 
пастух Григорій Дмитро
вич. На 
сонце і м 
Небо, що 
Володимі 
друзі...

очах, 
пора- 
коли
ДРУ-
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Соціалістичних

ленінській кі '.ша
на фермі зібраліі- 
вони, тваринники, 
обговорити Зйернен- 
Радяиського уряду 
продовження мора- 

вппробуЖ'-ля 
» Иг-і Зони

Я«

М. СІ

с. Панчеве,
Новомиргородського 
району.



— 6 вересня 1986 року «Молодий комунари---------------------------------------- - З стор.

СПІШІМО
Біля магазину «Дитя

чий світ» вирував шкіль
ний базар. Молоді продав-

цій так, щоб саме в рідно 
му колективі реалізували

ці у фірменнпх халатах з 
КОМСОМ ОЛ ЬС ЬКН м и значка - 
ми тоояСоть жваво. У кін
ці ОДііВ' черги — сивий 
чоловік з наличкою, на 
грудях — орденські план
ки.

— А ви ж чого позад 
усіх? — запитую в ньо
го. — Он же оголошення...

— То таке оголошення...
Тоді вже й я уважно пе

речитав яскравий напис на 
картоні, і сам здивувався: 
«Инвалиды н участники 
ВОВ обслуживаются в 
нервую очередь». Гірко 
стало за те ВОВ». І ніяко
во вже було продовжува
ти розмову...

Згодом спробував уяви
ти людину, котра вперше 
віддавала розпорядження 
вивішувати ці скорочені і 
тому образливі не лише 
для фронтовиків, а й для 
кожного з нас трафарет
ки. Священні слова, що 
гордо символізують непе- 
ревершепий подвиг наро
ду. '^ісь глухота заміни
ла *К*ііікі<м скороченням. 
Думаю, моральна глухота 
почала працювати на зра
зок ланцюгової реакції 
проти структури нашого 
мислення, формувати сте
реотип духовного провін- 
ціоиалі.зму: мовляв, у нас 
люди не горді — й так зро
зуміють. Та знехтуєш свя
тими словами і не помі
тиш, як збайдужів до лю
дини

...Зима. Заметіль. Сні
гу — ледь не по вікна. Уч
ні однієї з шкіл Знам’янки 
обійшли кілька вулиць. 
Виявляли фронтовиків, 
сім'ї загиблих воїнів, кот
рим потрібна тимурівська 
допомога. Список склали 
швидко. Та через поспіх 
х гоеь ?. дівчаток в заголов
ку поставив оте скорочен
ня «ВОВ». і піхто з педа
гогів не звернув на це 
уваги. Дрібниця? Але ми
нули снігопади і діти за
були ігуА-иоїх підшефних. 
Уже ж відзвітували
ся

Можливо, ми, дорослі, 
винні у тому, що найкращі 
дитячі пориви не знахо
дять конкретної адреси, 
виявляються холостим по
стрілом. Значить, нам усім 
бракує вміння організува
ти житія піонерських і 

І комсомольських організа-

ся і непосидючий харак
тер. і вдумлива вдача, і 
творче горіння кожної 
юної особистості. Реалізу
валися б у конкретних., не 
іграшкових, вже сьогодні 
корисних для суспільства 
справах.

— Прийшов би хто з 
допомогою — я був би 
вдячний, — каже ніяково 
колишній солдат.

А це ж ми повніші що
дня дякувати таким лю
дям за їхній життєвий 
подвиг. Дякувати своєю 
пам'яттю і постійним пік
луванням. Турбуючись про 
них, не лише віддаватиме
мо свій борг, а і збереже
мо моральне здоров'я на
ших дітей. Поспішімо ж 
творити добро.

Очевидно, в міській СШ

ДАВАЙТЕ
ЗАМИСЛИМОСЯ Іван БРАТЧЕНКО.

>

ТВОРИТИ
Бо ж робиться не по со

бі, коли бачиш, як, вихо
дячи із шкільного двору, 
хлопець похапцем знімає 
з шиї червоний галстук і 
ховає його в дипломат. 
Мовляв, за шкільним по
рогом я — вже інша лю
дина. Значить, встиг за, 
своїти від когось з дорос
лих уроки формалізму, 
правила життя з двома 
обличчями.

Мабуть, саме такі «роз
чаровані» хлопці зі Зна- 
м'янської середньої школи 
№ 1 щодня прямують ву
лицею Харківською, де 
поряд із двоповерховими 
будинками стоїть і старень
кий будиночок солдатської 
вдови Марії Федорівни 
Маткової. Похилий паркан, 
хвіртка — па дротині. Від
сутність сильної руки від
чувається у всьому. Взяти 
б їм у руки молоток та 
цвяхи. На уроках же і по- 
закласних годинах часто 
кажуть: «Поважайте! До
помагайте! І Іідтримуйте!».

Па всій вулиці — десять 
таких будинків. Та на во
ротах жодного з обійсть 
ветеранів війни чи їх вдів 
не побачиш зірочок — 
символів доброї і вдячної 
пам'яті...

Пі люди звикли жиги 
скромно, і тепер їм не так 
вже іі багато потрібно. 
М. Д. Бевзицькій попиля
ти б дрова. Та в міському 
комбінаті комунальних 
підприємств прикрилися 
броньованим аргументом— 
«дрова нестандартні». Д. Г. 
Чукаиовій і шлях до апте
ки здолати вже нелегко. 
М. М. Таран і Є. О. Чор
номорець не завжди нава
жуються вирушити за 
продуктами до магазину. 
Чотири місяці прикутий до 
ліжка інвалід війни М. Г. 
Лоскутов. І за цей час у 
його домі назбиралося чи
мало справ.

№ І могли б показати чи
мало планів заходів, пись
мових доручень і графіків 
роботи тимурівців. Та не 
знають ц ю ці папери сол
датські вдови М. П. Пет- 
рушепко, А. І. Ворона. їм

кому погрусіин, ііилагодп- 
ти водопровідний кран у 
дворі, відремонтувати 
льох... Після газетної пуб
лікації до її дому заходи
ло чимало відповідальних 
осіб, і обіцянок чула нема
ло. У тому числі й про те, 
що піонери їй допомагати
муть. Тільки з того часу з 
міськкому Комсомолу СЮ
ДИ ніхто не приходив і 
школярів Ганна Степанів
на ніяк не дочекається.

У другого секретаря 
Знам'яиського міськкому 
комсомолу Антоіііни Філо- 
ненко пробую з'ясувати, 
скільки ііімурівських заго
нів діє в школах міста. Як 
працюють воші влітку? Чи 
практикується індивіду
альне шефство над ветера
нами? Врешті, чи є в міськ
комі списки ветеранів та 
сімей загиблих? І жодної 
конкретної відповіді. Ра-би побачити тимурівців у

своєму дворі. І не часто, 
хоч раз на тиждень. Не 
поспішають і комунальни
ки завезти ветеранам і 
вдовам вугілля, дрова, на
дати інші послуги...

А як справи в сусідніх 
мікрорайонах? «Молодий 
комунар» вже писав про 
байдужість, виявлену в 
Знам'янці до ветерана 
праці, матері і дружини 
загиблих воїнів Г. С. Ян
чук. Після втручання газе
ти дещо змінилося. Раз на 
місяць до буднику жінки 
приїздить автолавка.
Профком локомотивного 
депо станції регулярно 
завозить вугілля. Хотілося 
б, звичайно. її далі перелі
чувати добрі справи. Та, 
на жаль, їх немає. Хліб і 
молоко бабусі Янчук до
водиться купувати щодня 
самій. Для старої людніш 
це вже проблема. Вугіл
лям піч не розпалиш, а 
дров, скільки не просила; 
жодна організація чомусь 
не береться завезти. Не
подалік локомотивне депо, 
де в свій час сумлінно пра
цювала Г. С. Янчук. Чис
ленна комсомольська ор
ганізація. На цій же ву
лиці Транспортній — ди
станцій цивільних споруд і 
будівельно-монтажний по
їзд 704. Такій комсомоль
ській силі — горн здвига
ти. А стара жінка бідкає
ться. що сажу в грубці пі

днть звертатися із такими 
запитаннями у школи. Там 
знають...

Хлопчики, дівчатка й 
сьогодні залюбкіг читають 
книгу А. П. Гайдара про 
Тіімура' і ного Команду. 
Куди ж зникла націле
ність на конкретні діла?

А, може, причина в нас, 
дорослих? Не завжди від
гукуємося па чужий біль. 
Ось і в дітей серце не б'є
ться тривогою, коли ба
чать безсилу старість. Бу
дуємо гарні будинки, ас
фальтуємо по:івір’я, зво
димо гаражі й дачі, витра
чаємо час на біганину за 
модними речами. Навчили
ся і в роботі справжнє ді
ло підміняти гучними сло
вами. А поряд в одинокої 
сусідки, нікому, хвіртку 
цвяхом прибити. Вчинки ж 
дітей — то часто лише від
биття нашої поведінки. Во
ни своїм свіжим поглядом 
помічають те, з чим ми 
змирилися, до чого зник
ли. Від нас вбирають у 
свою особистість хороше і, 
на’жаль, погане...

— Мамо, а хто такі 
ВОВ, — голосно запитала 
дівчинка в одному з кіро
воградських магазинів. І 
всім, хто був поряд, ста
ло ніяково. Але незграбне 
оголошення так досі й не 
зняли...

8. НУЖНИЙ-
м. Знам'янка.

ВОЛЕЙБОЛ

ЗА ПУТІВКУ
НА СПАРТАКІАДУ

Трибуни спорти піюго 
КОМ!І.ЧЄКС\ Світлово д- 
ського ^-.аводу чистих 
метал і л и заповнені
і пану ва. .ї.н н нам 11 волей - 
бо.чу тут завершували
ся матчі заключного 
етапу фінального тур
ніру першості Міністер
ства освіти УРСР се 
ред команд дівчат 1971 
— 1972 років народ 
ження — вихованок ди- 
тячо-іонацьких спор
тивних шкіл.

Кілька днів тривали 
попередні змагання в 
двох підгрупах, де ви
ступили переможці зо
нальних першостей. що 
проходили протягом лі
та в містах’ Луцьку. 
Дні ПІюпстровську та 
Донецьку.

Вже перші поєдинки 
поі.’-ті-'Ак що боротьба 
за пері лгу буде гост
рою адже ряд команд 
розіюч і.зи свої виступи

з запасом очок, здобу 
тих на змаганнях у зо
нах.

Успіх у підгрупах 
мали команди Сєвєро
донецька і Заифіиокя. 
їм і довелося зустріти
ся у фінальному матчі, 
який і__
сььзііі 
вибороли 
тренера 
ОДІОСШ № 1 
Санькової.

Майже дві 
тривав матч 
тс місце, де 
над спортсменками 
ОДІОСШ № 2 . міста 
Запоріжжя взяли оде
ситки.

Наші землячки — 
вихованки тренера від
ділення волейболу Світ- 
ловодської 
лодимира 
бели лише

шізна'ґав чемпіон1 
титул. його 

вихованки 
Запорізької 

Зінаїди

ГОДИНИ 
за тре- 

верх

ДЮСШ Во
КулІішАна 

шостими.

І. КАРАНТ.
м Сзіглозодськ.

(Закінчення, Гіоч- у 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104 
за 7, 9, 12, 19, 23, 23, ЗО серпня, № 106 за 4 вересня ц. р.|.

Заступник секретаря кимсомильськоі'оріанізацп Гай 
веронського тепловозоремонтного зазоду Валентин Тима- 
нівсьиий працює на цьому підприємстві інструктором ме 
тодистом з фізичної культури. Він створив на заводі 
групу здоров'я, з якій регулярно, двічі на Тиждень, зай
маються 15 — 20 чоловік. Вечорами Валентина можна ба
чити на стадіоні — як тренера футбольної та волейболь
ної команд. До складу цих команд входять молоді робіт
ники й з інших підприємств та установ міста.

Ініціативний комсомолець був одним з організаторів 
районних спортивних змагань цього року, п яких взяли 
участь дев'ятнадцять футбольних команд. Кубок району 
виграла команда, яку тренує Валентин Тиманівськ'ий.

На знімку (зліва направо): гравці футбольної 
команди токар заводу металоконструкції} Сергій РУДИМ, 
учень токаря ГТРЗ Олександр СНІ ЦАР та їхній гренер 
Валентин ТИМАЯІЗСЬКИИ.

Фото В. РУДЕНКА

Попереду були наші гранщеі. Коли до них лишалося 
метрів сто, Арсен зупинився, прислухався до голосу. 
«Наші! Наші!» — радісно забилося серце, і вій крикнув)

— Хлопці, дорогі, допоможіть, ми поранені танкісти. 
Ніхто не озивався, і Сніжко знову повторив.
— А не брешеш? — нарешті пролупав голос. — 3 якої 

частішії?
— Вісімнадцята танкова бригада!
1 знову настала тиша, ііогім донеслося кілька соло* 

сів. Хтось крикнув:
— Ви, поранені танкісти, де ції там?
— Ось навпроти вас, за сто метрів, — відповів Сніжко, 
Танкісти спочатку почули кроки, а потім побачили гру.

ну бійців — їх було шестеро. Один, підійшовши близько, 
освітив поранених зеленим світлом ліхтарика.

— О, та ви й озброєні, — сказав він, побачивши у мо
лодшою лейтенанта гвинтівку.

— 11а трьох одна. У фашиста реквізували, — відповів 
Сніжко.

І взявши івішивку, що лежала на землі поруч з дво. 
ма довгими розсохами, ніби міді іншим перевірив маса, 
зітну коробку іі так лайнувся, що всі здивувалися.

— Ви уявляєте: з останніх’ сил вибивався, ледве повз, 
а гвинтівки не кидав, бо ж кругом німці, в будь-яку мить 
могла знадобитися. А вина, виявляється, без патронів.

1, чортихнувшись, Арсен кинув її вбік.
— Ні, зброю, навіть трофейну, викидати не можна,— 

.сказав той же боєць, і, присвітивши ліхтариком, підібрав 
гвинтівку.

Танкістів доставили в санчастину стрілецького полку, 
промили їхні рани, перев'язали.* * *

Знову Арсен у санітарному поїзді. Стукають колеса 
вагона, позаду лишаються міста, села, ліси. Поїзд іде в 
глибокий тил країни. Не спав Арсен дві доби, але соп не 
брав і тепер. Боліла рана, піднялась температура. Думав 
про те ж, що й годі, після поранення біля села Петруш
ки: невезучий я, чотири рази уже поранений, більше в 
.госпіталях, ніж воюю. Думки, думки. А сон не прихо. 
днть, хоч треба заснути, бодай трохи відпочити. Сказав 
про це сестрі. Дала снотворного, ослаблий організм здав
ся. І приснився Арсенові страшний сон.

...У сусідньому дворі готувалися молотити снопи. Цьо
го року не ціпом, а важким ребристим кам'яним котком, 
або гарманом, як. його називали в селі. Притяглії гарман 
двома кіньми, почали готувати на подвір'ї тік. Вистру
гали землю до травиночки, розрівняли, полили водою, 
почекали, поки земля добре висохне. Потім назносили 
снопів, розв'язували, рівномірно розстеляли. Аж тільки 
тоді пустили пару коней, запряжених у коток, водили їх 
но колу, а котик своїми ребрами вимолочував зерно.

Спостерігав семирічний Арсен за цією роботою і дуже 
захотілося йому поводити коней. Дозволили, дали в ру
ки ремінний повідок і він, гамуючи в грудях радіс-тьгма. 
леиькпмн кроками задріботів по соломі.

Досі сон був, як і колись, насправді. А далі пішли 
страхіття. Пролунав якийсь незрозумілий звук. Арсен 
спіткнувся і впав, гарман боляче притиснув ногу. Коні 
кудись зникли, зникли люди, один він лежить і ніяк не 
може вивільнити з-під кам’яного котка ногу. Потім і 
двору не стало, він отінився в житі, на гарячій землі. 
Пекло зверху, знизу, з усіх боків — кругом пекло. Хотів 
крикнути, гукнути когось па поміч, але немає голосу, 
щось' перехопило подих. Спробував втекти з цього пекла, 
але ж коток гак придавив ногу, що не вивільнитись. Бо
лить нога, пече тіло, здається, ось-ось задихнеться. Хтось 
його торсає. Арсен прикинувся і, ще ке опам'ятавшись 
від страшного сну, сказав:

— Гарман.
— Що-що? — спитала медсестра, яка сиділа біля ньо

го на саморобній лавці.
П Арсен, глянувши на неї сповненими болю очима, 

розказав їй свій сон. А, розказавши, відчув полегшення...
Від прифронтової зони до Чити поїзд ішов понад два 

тижні. Часто зупинявся, пропускаючи зустрічні поїзди, 
що йшли на фронт. Арсен подовгу засиджувався біля 
вікна, дивився на поїзди, що проходили мимо, радів тій 
силі, що йшла на захід. На залізничних платформах 
виднілнея під брезентами танки, зачохлені гармати, «ка
тюші», що нагадували собою понтони. Йшли ешелони з 
боєприпасами, з бійцями. Па брезентах, під якими були 
«капоті», виднілнея розмашисто написані слова, якими 
в той час жили всі: «Вперед на захід!», «Смерть німець
ким окупантам!». Радів Арсен зустрічним ешелонам і з 
гіркотою думав: йому, напевне, не доведеться воювати— 
перебило ступню, нога напухла, мов валянок. А як хоті
лося взяти участь у штурмі фашистського лігва — Бер
ліна! Скільки повоювати, скільки пережити горя і в за
ключний період війни бути осторонь — ЦЬОГО Арсен І1С 
уявляв собі. Він думав про те. що раптом після госпіта
лю його не візьмуть у ганкові війська. «Що ж. не візь
муть танкістом, попрошусь у піхоту, — міркував 
він. — Хай я не зможу натиснути ногами на підйоми, за
те зможу натискати на спусковий гачок гвинтівки».

Чим далі лишалася Волга, тим більше, виднілнсь лісп 
і Арсен переконувався в тому, про що розповідалося в 
шкільному підручнику: яка неосяжна його країна!

Промішали за паїоііішм вікном дні. Проминали і сте
пи, і Волга, і ліси, що розкинулися на гігантських просто
рах, а поїзд віз і віз їх у глибокий тил. Тільки в Читі 
турботлива медсестра, яка всю дорогу супроводжувала 
поранених, сказала:

— Ну. ось і приїхали Генер нас розвезуть по госпіта
лях. а я назад вертатимусь — на фронт, за пораненими, 
за вашими б расами-соколами.
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ГУЛАОРЕСКА
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десь

Вони зустрілися ран
ньою весною, коли па де
ревах прокльовується ніж
на зелень, а в юні серця 
влучаються стріли Амура.

Він зрозумів, що вона 
саме та, про яку мріяв, яку 
сподівався рано чи пізно 
знайти. Вона подумала, 
що, може, це й не зовсім 
той омріяний лицар, проте 
хлопець годящий.

Вони стали бувати час
то разом, разом мріяли, 
разом дивилися па далекі 
зорі, яких через вуличне 
освітлення не було видно. 
На п’яту зустріч він зро
бив спробу освідчитися в 
коханні, та вона сказала, 
що так буденно його оснід 
чень не приймає, що вій 
мусить це зробити по-лн- 
царськп. Тоді він
щось вичитав, щось вига
дав сам, після чого 
на одне коліно, 
руку до 
люючи її вроду, мовив 
ніжні, красиві слова, спов
нені кохання. Вона мило 
посміхнулася її поцілувала 
його в маківку голови.

Наступної зустрічі вона 
запитала, чи буде він їй 
вірним, як Дон Кіхот Дуль- 
синеї, чи зможе пронести 
цю вірність через усі ви
пробування і чи готовий на 
честь її здійснити різні 
подвиги. За тиждень він 
прочитав «Дон Кіхота» і 
при черговому побаченні 
запевнив: буде вірний, про
несе і здійснить.

Потім вона запитала, 
'що якби їхні батьки бу

ли лютими ворогами, як . 
Моитсккі і Капулетті і за

боронили їм зустрічатися, 
чи згоден ній був би ра
зом з нею піти із життя, 
як Ромсо з Джульеттою. 
Bin знав історію Ромео і 
Джульєтти, чув про їхнє 
трагічне кохання, що ось 
уже чотири століття хви
лює мільйони сердець, і 
відповідав, то їхні батьки 
ворогами бути не можуть, 
оскільки незнайомі між 
собою, що тепер батьків 
ніхто не питає. А молоді 
самі все вирішують і спо
віщають батьків у остан
ню мить. Проте вона за
перечила: що всяк на світі 
буває: батьки можуть зне
нацька зустрітися в місь
кому транспорті, наступи
ти хтось комусь на ногу 
чи ненароком штовхнути 
і посваритися, як Галушка 
з Часником. А там уже м 
до заборони закоханим зу
стрічатись — недалеко.

Він сказав, якщо таке 
трапиться, — буде готовий 
разом з нею випити тру
тизну.

1 ТОДІ 
згоден . _____
батьківського дому, як На"

ста і? 
приклаз 

серця і, розхва- 
її вроду,

зар Стодоля Галю. Він ні
коли не чув ні про Галю, 
ні про Назара, і за її пора
дою поїхав до сусіднього 
міста, де в театрі ставили 
класику, а повернувшись, 
запевнив — викрасти змо
же.

На це вона сказала, що 
те викрадення не роман
тичне, що він мусить з'я
витися до неї у призначе
ний час, співати під гітару 
серенади, іі вона спустить
ся до нього по мотузяній 
драбині. Він заперечив, що 
з балкону першого повер
ху, який вона називає 
бельетажем, запросто мо
же прийняти її на руки. 
Що співати серенади під 
гітару не вміє, хіба щось 
насвистувати, проте щодо 
драбини вона була непо
хитною, а на 
згнітивши серце, 
лась.

Вій пішов до 
ського магазину, 
вісім мотків 
шворки і шість 
сплів міцну мотузяну 
бішу.

Дату викрадення 
весь час відтягувала, 
решті, призначила.

Капітальний ремонт ре-1 
монтно-будівельне уп- і 
равління № 3 облрем- Я 
будтресту почало 1 лю
того минулого року- Ба
гато води втекло звідто
ді, чимало змін сталося 
в житті (особистому жит
ті ре/лонтників, зокре
ма, — майстер В. Вол
ков, відповідальний за 
ремонт, став за цей час 
виконробом, наприклад), 
але... Ремонт не закінче
но. І продовжуємо сьо
годні його ми самі — 
мешканці.

Те, що встигли зроби
ти будівельники, за рік 
набрало такого вигляду, 
що страшно глянути. Пе
ретирались стіни й стеля: 
побілка «постріляла», по
сипалась. Груба так по
тріскалась, що відвали
лось недавно кілька ве
личезних шматків...

А починався ремонт 
так: приїхали будівель-

ники, привезли «козли», 
відра... І поїхали. Чека
ли ми їх, чекали... Поїха
ла я сама в управління 
Раз, і другий, і третій. 
Прислали штукатурів. Че
рез два тижні залишили 
роботу, бо забрали шту
катурів на інший об’єкт. 
Знову я навідалась в уп
равління...

Перед Новим роком 
прийшли з управління 
перевірити якість ре
монту. Зробили висно
вок, що ремонт не за
кінчено, що треба допо
відати керівництву.

Всю зиму й весну ни
нішнього року в управ
ління я навідувалась по 
два рази в тиждень. Але 
дарма. Тому на сімейній 
раді вирішили — самим 
треба закотити рукава.

Коли справа дійшла до 
впорядкування подвір'я, 
бачимо, що удвох не

вправимося. А управлін
ня й не збирається, хоча 
в кошторис ремонту впи
сано й такий пункт. Зно
ву постукалась. Через 
два тижні прислали двох 
робітників, привезли бе
тон. Бетону не вистачи
ло. Та ще, як на гріх, по
ламався бетонозавод. 
Минув місяць.

Кому жалітись? До ко
го звертатись? Поради
ли: в міськжитлоуправ- 
ління- Прийшли співро
бітники: подивились, за
писали. Минуло два 
тижні.

І ось позавчора... При
ходжу з роботи, а перед 
будинком — гора бето
ну. Майже захолов. І ні
кого. Залишити бетон на 
ніч — вранці не вдовбеш 
відбійним молотком.

До третьої години но
чі розрівнювали гору, 
розбиваючи затверділий 
бетон. Ремонт продов
жується...

М. ВІННИК.
м. Кіровоград.

УСМІШКА ПРЕДСТАВЛЯЄМО АВТОРІВ 
«АХІЛЛЕСОВОЇ П'ЯТИ»

БУВАЛЬЩИНА

З МАНДРІВНОГО

свистіння, 
погоди-

господар- 
придбав 

білизняної 
качалок, 

дра-

вона запитала, чи 
він її винрасти з

вона
На-

Того 
вечора, після двадцять тре
тьої години, він згинці хо
вався під балконом, на
свистуючи мелодію «Все 
можуть королі». Майже 
щохвилини виглядав, чи не 
з'явиться вона, щоб мит
тєво розгорнути мотузяну 
драбину, яку завбачливо 
ховав у великій спортивній 
сумці. Та у вікнах і балнон- 
них дверях не світилося, 
стояла повна тиша і ніяке 
шарудіння її не порушу
вало.

Минула година, дві, три, 
пішла четверта. Замерзши, 
як цуцик (була пізня 
осінь), він останній раз 
глянув на темні вікна і 
пригнічений поплентався 
додому. До ранку не зімк
нув очей, на роботі був не
уважним. і, діждавшись 
кінця робочого дня, швид
ко поспішив до знайомого 
будинку. Двері квартири 
в якій вона жила, були 
опломбовані.

Він упав у розпуку, що
денно ходив на місце ~” 
нього 
чсппя, 
будинку (в тій квартирі 
вже жили інші мешканці) і 
все шукав... шукав...

Летіли дні за днями ми
нув місяць, за ним дру
гий, минула осінь, кінчи
лася зима. І коли вже був 
зовсім відчаївся, випадко
во напав на її слід у ново
му мікрорайоні в проти
лежному кінці міста.

І прийняв рішення...
Саме в рокониву їхньої 

першої зустрічі, в неділю 
вранці він прийшов до неї 
й на подив усіх домашніх 
вручив їй мотузяну дра
бину.

Провчили
— Телевізор увімкни, 
Тату, нам, будь ласка, — 
Просять донька і сини. — 
Йде «Вечірня казка»!
А татусь о тій порі 
Носом став клювати,
Тож промовив: — Казкарі 
Всі вже вклались спати! 
Через день уся сім’я 
Батька жде до столу.
Той не йде. Екран сія — 
Першість там з футболу. 
Враз підкралася дочка, 
Подивилась скоса 
Й телевізор вимика 
В батька з-перед носа.
— Що зробила ти мені! — 
З місця той схопився. — 
Адже бачиш ти чи ні — 
Я футбол дивився! 
Обізвались малюки:
— Тату! Футболісти 
Зголодніли, як. вовки, 
І пішли всі їсти.

Любов ГНЇДЕЦЬ.
с. Тишківка, 
Добровеличківський 
район.

Олександр Некраса ни
ні живе в Олександрії, 
працює будівельником. 
Пародії друкував у рес
публіканських журналах 
«Вітчизна», «Київ», «Дні
про», «Прапор», в газе
тах. Не раз з’являлись 
вони й на сторінках «Мо

лодого комунара». Недав
но автор надіслав нам 
нову добірку пародій.

У вирій
Вийду на вулицю ранком
І заклякну від здогаду, що через мить 
Хата, наче манишну,
Поправить фіранку,
Відштовхнеться призьбою
— полетить.

Селянко
В міській

IX 
колишнього поба- 
бродив навкруги

Феодосія ЛУЗАН.

«Молодой коммунар» — 
©рган Кировоградского 
©бластного комитета 
ЛКСМ Украины.

На vi. і ......  н-іьіке
БК 00796.

їдальні
Взявши супу 

«по-селянсьни», 
Тітна сьорба журно: 
«Певно, думають, селяни — 
Це набиті дурні.
Певно, бовдури не сміють 
Готувати страву,
А на селян напускають 
Препогану славу.
Ні, цей суп

не по-сслянськи», — 
Тітка підвелася, — 
«По-ледачсму»

він зветься», — 
І геть подалася.

Б. ЧАМЛАЙ-

Описки

Ірина Мироненко, 
журнал «Прапор», № 9, 1984 р. 

Вийду з хати, стану, подивлюсь.
Вийде і сусіда, дід Порфирій: 
«Бачиш, — скаже, — ондечки, Ірусь...
Хати вже збираються у вирій?
І твоя вже скоро полетить, 
Залишивши на кілочку глечик.
Заспіває чи заклекотить 
Пісню ні гусину ні лелечу.
Затремчу, заклякну і стою...
І мовчу — ні пари з вуст, — сумую.
Що ж тепер робити, — думаю, — 
Де ж це я тепер перезимую?»

Пародія на пародію
Все можливе на цій планеті,
І даремно ти кривиш губи.
Дроворуб виростає в поета...
І буває — співа сокира,
От співає, ну що їй вдієш.

А якщо ти ні разу не витреш
Од сокири змокрілого чуба,
То не ситешеш чесного вірша...

Тамара Журба.
Все можливе. Хоч руба та щиро 
Я скажу, осяваючи даль: 
Делікатна це штука — сокира! 
Що там скрипка, трембіта, рояль?.. 
Коли стукіт од лісу долине

ЛАКОНІЗМИ * > Симфонічним акордом — «бабах» 
_______________ _ > Го немовби мою серцевину

<Геть пронизує мгіцарт і Бах.
Анатолій Бортник,

Р

самописки
Багатогранний кут. 
Дари данайців. 
Дошкульне виховання. 
Дядько йому радий. 
Ні за які груші. 
Приписна істина.
Рох-група.

Віктор ВЛАСЮК,
м. Кіровоград.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. арк.

«Веселий ярмарок», 1983 
і о дарма, що хорей, амфібрахій 

Так у мене й бринять на губах. 
Симфонічні мелодії Баха 
Краще автора слухаю. Ах!..
А коли я. римуючи сміло, 
Приримую до «Баха» «бабах», 
То самого мене — моє тіло — 
Геть і навскрізь пронизує страх. 
Як зачую сокиру — ще гірше 
В серцевині той страх ожива. 
Хай не лають поети, як вірші 
Порубаю усі на дрова.

Індекс 61103.

ЩОДЕННИКА
29 серпня, Кірово
їду. до Бобриіщя. не 

їду, ще чекаю па платфор
мі автобуса, якого чомусь 
нема досі, хоча мав би 
бути п’ятнадцять хвилин 
тому: о 14.50 відправляє
ться за графіком.

Нервують люди, 
ють. То в автовокзал, 
на платформу: 
бус, де водій?

— Та він оно 
перській жваво 
з дівчатами.

Це дядько 
людей.

— А мені ж ще і з Боб- 
ринця в село добиратись,— 
бідкається бабуся.

— Там теж запізнить
ся — все буде в поряд
ку, — знову заспокоює той 
же таки дядько.

З диспетчерської водій 
вийшов веселий, притан
цьовуючи:

— Не хвилюйтесь, 
мадяни, у графік вк.7^.-- 
мося!

Біля хлібзаводу зупини
лись. Водій подався до 
гастроному, зачинивши 
двері. Повернувся через 
10 хвилин з повною гос
подарчою сумкою.

Бабуся ж умлівала:
— Не встигну на авто

бус.
За Компаніївкою під 

колесами щось зашаруді
ло, в вікна дихнуло смо
лою. Ремонтують дорогу.

— Може, на грунтову 
з’їхати? — подав хтось го
лос. — Ои же машини об
минають смолу...

Водій вперто вів авто- 
бус смоляною дорогою. Він 

’ доганяв графік.
Графік ми не догнали.

> Зате на автобус було лю- 
? бо глянути: увесь в чор- 
$ них смоляних накрапах!..
> Моя сусідка зітхала:
> — Хто ж це йо^^митн
> буде?
> 1 співчутливо поднвн-
> лась на водія. Та він спо-
> кінно пританцьовуючи, по-
> прямував у диспетчерську.
’ 31 серпня, Бобринець.
■ _ їду з Бобрннця. Ще не
> їду, а чекаю на платфор- 
’ мі, хоча мап би бути в 
’ дорозі. Повезе мене он
> той автобус у смоляних 
? накрапах. Чекаю побачеп,-
> пя з водієм.

Біга- 
то 

де авто-

в дислет- 
рОЗМОВіЛяе

заспокоює
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