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воді чистих металів імені 
50-річчя СРСР дбають про 
організацію раціоналіза
торської та винахідниць
кої діяльності. Тільки за 
минулий рік подано і 
впроваджено 641 рацпро
позицію, 20 винаходів з 
економічним ефектом З 
мільйони 724 тисячі карбо
ванців. У цій роботі бе
руть участь і молоді пра
цівники: за той же 1986-й 
рік молоді раціоналізато
ри подали 96 рацпропози
ція, а з початку цього ро
ку — уже 39. На сьогод
нішній день активно пра
цюють 56 молодих раціо
налізаторів; серед іиівих 
відзначаються комсомоль
ські організації цехів 
№№ 10 і 12 (секретарі 
комсомольських бюро 
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1. Більчпч та А. Соловйо
ва).

За підсумками минуло
го року кращим молодим 
раціоналізатором підпри
ємства визнано електро
монтера цеху № 12 В. Ха- 
лимона. На його рахунку 
25 рацпропозиція з еконо
мічним ефектом 4.4 тисячі 
карбованців. Попереду та
кож С. Цегеля (старший 
механік цеху № 10), елек
тромонтер цеху № 12
А. Орел, старший майстер 
цеху № 10 О. Білостонь- 
кий, плавильник цеху №8 
Л. Рябікін.

У новаторському пошу
ку й інженерно-технічні 
працівники. Варто назва
ти роботу у цьому на
прямку начальників лабо
раторій №№ 1 і З В. Тер- 
баиа (він — заступник 

секретаря комсомольсько
го бюро цеху) і В. Мери- 
нова; старшого інженера 
А. Хасанова, інженера 
1. Герка, інженера цеху 
№ З В. Гарбера, бригади
ра кварцедувів цеху № 7 
А. Сербину, плавильника 
10. Головка та інженерів 
центральної заводської на
уково-дослідної лабора
торії В. Богобоящого і 
О. Базика. Останній, між 
іншим, недавно захистив 
кандидатську дисертацію 
і став па заводі наймо
лодшим кандидатом тех
нічних наук.

Та все ж . науково-тех
нічна творчість молоді 
стихійна, іде сама по собі. 
Замість спільної координа
ції з комітетом комсомо
лу рада ВТВР вирішує 
свої проблеми самостійно.

нттм

На заводі працює і сто
їть на комсомольському 
обліку 43 інженери і 3 тех
ніки. Чи ж цього не до
сить, шоб створити якщо 
не суто раду молодих спе
ціалістів, то хоча б раду 
молодих інженерів або 
раду з науково-технічної 
творчості молоді? З реш
тою, назва нічого не змі
нить, якщо не буде самої 
роботи. Та й 56 молодих 
раціоналізаторів па заво
ді — далеко не межа; за 
статистикою по підпри
ємству в 61 комсомольця 
вища освіта, 25 з незакін- 
чепога вищою і 127 — із 
середньою спеціальною. 
Саме ці комсомольці і по
винні підтверджувати свою 
кваліфікацію участю в по
шуковій роботі. Нато
мість відомо, шо в НТТМ 
беруть участь практично 
одні я ті ж люди, тобто 

пропагандистську робота 
в цьому плані малоефек
тивна, як, зрештою, і ро
бота школи молодого ра
ціоналізатора.

З іншого боку, дивує 
бездіяльність у цьому пи
танні міськкому комсомо
лу та слабка допомога 
обласного комітету’ЛКСМ 
України. Очевидно, ни
нішній стан справ у цьо
му питанні багато означає 
і звичайна вимогливість 
вищестоящих комсомоль
ських органів. Як наслі
док цих упущень — брак 
експонатів на різних ви
ставках науково-технічної 
творчості, слабка участь 
молодих вчених, спеціаліс
тів, раціоналізаторів і ви
нахідників в оглядах, кон
курсах тощо.

О. ПСКОВСЬКИЙ, 
плавильник Світловсід- 
ського заводу чистик 
металів імені 50-річчя 
СРСР.

а ЗАВТРА - ВИБО
РИ ДО МІСЦЕВИХ РАД 
НАРОДНИХ ДЕПУТА
ТІВ - 2 СТОР.

а триває конкурс 
НА кращий нарис 
ПРО РОВЕСНИКІВ ВЕ
ЛИКОГО жовтня -* 
2 СТОР,

а «ПИСАТИ ТРЕБА 
ЧЕСНО» - РАДИТЬ 
ЧИТАЧАМ «МОЛОДО
ГО КОМУНАРА» ЖУР
НАЛІСТ ЮРІЙ РОСТ- 
З СТОР.

МИ з нетерпінням чека- 
ли нинішнього літа. Не 

тому, що обіцяло воно 
тепло, рибалку, усілякі 
розваги. Чекаючи кані
кул, найперше, готувалися 
до справжньої роботи.

Ще ранньої весни, коли 
почали в нашому селі 
впроваджувати сімейний 
підряд, батько, Микола 
Петрович, якось несміло 
запропонував:

— А що, хлопці, як ми 
спробуємо?

Він вагався: а раптом 
не захочемо «пожертву
вати» відпочинком. Мама 
його підтримала: а чому б, 
мовляв, і ні: сарай маємо 
просторий, біля худоби 
ходити вміємо. Можна 
взяти з десяток бичків.

— З десяток?! — батько 
весело сплеснув руками.— 
Чи варто марнувати літо!.. 
Я думаю так: якщо вже 
брати, то всіх, що є в кол
госпі!

Від здивування ми не 
могли сказати й слова. А 
пін продовжував:

— Я все обдумав. Га
даю, що втрьох зуміємо 
доглянути поголів’я мо
лодняка. Врахуйте: на де

шевих, підножних, так би 
мовити, кормах.

Ми довго радились, зва
жували. Власне, на всі за
питання у батька (до ре
чі, тваринника з багато
річним стажем роботи) 
були готові відповіді. Еін 
не сумнівався: діло вигід
не, ризику тут немає ні

НЕ АГІТУЄМО,
якого. Головне — працю
вати, не лінуватися.

Як це не дивно, але 
останнє слово було за на
ми. Погодились.

Тепер не жалкуємо. Хоч 
і нелегко доводилося, 
особливо на початку, ко
ли вигнали стадо в поле. 
Пасовища були бідненькі 
(трави тільки почали під
німатися), молодняк за
стоявся за зиму. Розбре
дуться бички по вибал
ках — тільки встигай за
вертати. Втомлювались 
так, що ніг до вечора під 
собою не чули. Батько під
сміювався: а що, на танці 
сьогодні підете? Ми ж 
тільки хнюпились. Якщо 

відверто, ТО ЕЖЄ Й ПСбоЮ- 
ватись почали: чи ж ви
тримаємо? Якщо ні, то, 
ясна річ, осороми/лося на 
все село...

А новостародубці, од
носельці наші, спостеріга
ли за «експериментом» (з 
чиєїсь легкої руки з’яви
лося таке визначення) з 

інтересом. Звісно, справа 
нова, потребує перевір
ки. Дехто, можливо, був 
переконаний, що завер
шиться все провалом. Де
хто, але ке голова прав
ління колгоспу Микола 
Миколайович Кулик. Це 
він найперший підтримав 
ініціативу. Закликав бать
ка до контори, зібрав еко
номістів, зооветспеціаліс- 
тів господарства. І взяли
ся всі разом рахувати. У 
скільки обійдеться кіло
грам приросту, що мати
ме від того учасник під
ряду, як проводити опла
ту праці — з авансуван
ням чи лише за кінцевим 
результатом? Зійшлися на 

тому, що дс-глядатимемо 
ми 360 голів молодняка 
БРХ (саме стільки утри
мується в колгоспі), яки
хось додаткових кормів 
для поголів’я не брати
мемо — еся надія на па
совища. Утримуватимемо 
худобу приблизно до се
редини жовтня, коли но-

АЛЕ...
жен бичок набере 400 кі
лограмів. Заробіток на
шої сім'ї за цей час має 
скласти не менше 2800 
карбованців. Окрім того, 
щомісяця отримуватиме
мо по 150 карбованців 
авансу.

Головна умова, постав
лена нам колгоспом, — 
зберегти поголів’я і до
битися не менше 500-гра- 
мевих приростів живої 
ваги кожної тварини. Ни
ні всі бички здорові (їх 
щотижня оглядають єєт- 
спеціалісти), а прирости 
становлять від 800 грамів 
до кілограма. Якщо й далі 
триматимемо продуктив
ність на такому високому 

рівні, то, без сумніву, кін
цеві результати праці, а, 
значить, і заробітки бу
дуть набагато вагомішими 
від передбачуваних.

Як організовуємо свою 
роботу? Батько б на це 
відповів одним словом: 
кочуємо. Саме так, стадо 
знаходиться в постійному 
русі. Переганяємо молод
няк з одного вибалку в ін
ший, завертаємо у лісо
смуги, заплави. Скрізь гос
подарство збудувало за
горожі, тимчасові навіси, 
У своєму розпорядженні 
маємо пару коней, візок. 
Випасаємо череду всі 
втрьох, а на ніч залишає
ться в полі чергувати зде
більшого батько. Ми ж 
мотоциклом надвечір при
їздимо додому: і по гос
подарству встигаємо мамі 
допомогти, і до клубу 
/лаємо можливість гайну
ти.

Подобається нам тут. 
Особливо е ЛозОЕатській 
балці, побіля Балахівських 
ставків. /Аісця тут рекуль
тивовані після видобутку 
вугілля. Трава сягає до 
пояса, водопій — поруч. 
У лісосмузі перші гриби 
почали з'являтися, щебет 

пташиний стоїть неймовір
ний.

Здається, наша сім’я 
подала добрий приклад 
односельцям, бо нині вже 
136 голів молодняка до
рощуються е особистих 
господарствах. Дехто три
має свиней, птицю. Усім 
бажаючим господарство 
зводить тимчасові примі
щення, еиділяє комбікор
ми, зелену масу. І мама 
наша, Олена Михайлівна, 
вдома тримає тридцять 
бичків і десять свиней. 
Умови договору — ті ж 
самі. Крім того, кількох 
свиней ми зможемо взя
ти для власних потреб.

Отже, ніхто Є нашій сім’ї 
не залишився без діла. 
Микола Миколайович Ку
лик якось пожартував: ваш 
приклад — найкраща агі
тація за сілаєйний підряд. 
Відверто кажучи, над цим 
не замислювалися. Але 
якщо це так, якщо сліду
ватимуть люди нашому 
прикладу — будемо раді

Руслам БЕЗПАЛЬКО, 
учень профтехучилища, 

Сергій БЕЗПАЛЬКО, 
шестикласник.

с. Новостарсдуб, 
Петрівський район.

Іванко та Олек- 
П са — надійні ма- 
» МИНІ помічники. 
в> Щоранку гіроки- 
№ даються вони, 

.: швиденько сніда- 
■; >оть і гайда в по- 

[,2 ле. Там разом з 
ЛІдїєю Іванівною, 

І телятницею кол
госпу Імені Лені
на Кіровоградсько
го району, випа
сають теличок. Ро
бота це нелегка,
вимагає не лише 
прудних ніг, але й 
кмітливості. Та 
хлопчаки справ
ляються з нею.

А вечорами при
ходять Іеанко з 
Олексою на поміч 
татові — Володи
миру Олексійовичу: 
доглядають разом 
з ним бичків, яких 
Сидоренни взяли 
на дорощування 
за сімейним підря
дом. Усі тварини 
швидко набирають 
вагу. Та це й зро
зуміло: крім випа
су отримують во
ни щолня зелену 
масу. її за догово
ром виділяє учас
никам сімейного 
підряду правління 
колгоспу.

Фото 
Й в. РЕШЕТНИКОВА 
І . І В. ГРИБА.

Виконуючи ваші поба
жання, ми ще раз друкує
мо анкету-талон для тих. 
хто вирішив укласти сі
мейний підрядний договір. 
Просимо надсилати її за 
адресою редакції: 316650,

МПС, м. Кіровоград, вул. 
Лупанарського, 36. У ній 
повідомте, на чому ви ви
рішили зупинити свій ви
бір, яке конкретне госпо
дарство маєте на увазі, 
якими професійними на
виками володієте.

Для тих, хто вирішив 
переїхати в село для постій
ного мешкання, нази
ваємо населені пункти Кі
ровоградського району, де 
виділяється житло: Овся- 
кнківка, Калинівка Весе- 
дівка.

І------------------ ----------------
Заповни відривний талон і відішли на адресу редакції.

Прізвище, ім’я, по батькові ____________ -................. - - - ____ _ _

Вік .. ........... ...................................................... .............  .......................

і Склад сім’ї ■________

Місце проживання і де працюєш___ —

І Знайомий з професією______ ______________ ______ _______________
! (тнарняннна, механізатора, водія)

Маю кваліфікацію_______ ________________ __ ____

, Згоден вирощувати __ _ корів, бичків, свиней, овеїіь, птиці.

Прошу виділиш мені гектарів земельних угідь, закріпити за

мною.......... ...........одиниць технічних засобів і засобів механізації.

Прошу падати житло в селі_______________________________ .



1 стор
ЗАВТРА — ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ

РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Осягнути суть перемін
Вгринадцяте вішало очо

лювати па період вибор
чої кампанії завідуючому 
автопарком новоукрат- 
ського колгоспу імені Ле
ніна комуністові А. Д. Кол
паку дільничну виборчу 
комісію.

— Ніколи, мабуть, так 
не хвилювався, як те
пер, — каже він. — Ни
нішні вибори особливі, ад
же проходять в атмосфе
рі суспільної перебудови 
Велику роботу проводили 
ми у себе на дільниці, щоб 
виборці глибше зрозуміли 
Суть змін, які відбуваються 
ніші. Великий інтерес ви
кликає у молоді хід під
готовки до виборів. Юна
ків та дівчат прийде за
втра на нашу дільницю 
немало. Тільки тих. хто 
голосуватиме вперше, бу
де 31 чоловік.

Часто можна побачити 
на Новоукраїнській ви
борчій дільниці № 8 по 
виборах до районної Ра
ди народних депутатів 
учня місцевого СПТУ №40 
комсомольця Олександра 
Аркана. На час виробни
чої практики він працює 
в тракторній бригаді № 2 
колгоспу імені Леніна. Тут 
же проходять практику і 
однофамілець Олександра 
— Андрій, А. Арканові, 
учневі СПТУ № 40, май
бутньому механізатору, 
доручили працювати на 
тракторі самостійно. І 
хлопець не підводить.

Голосуватиме вперше і 
Галина Дмитрів, яка опа
новує в цьому ж училищі 
професію сільського буді
вельника. Вперше віддасть 
свій голос за представни
ків непорушного блоку 
комуністів і безпартійних 
студент Бобринецького 
сільгосптехнікуму Юрій 
Юніш...

Цікавляться молоді ви
борці і порядком голосу
вання. й біографіями кан
дидатів у депутати, й об
ладнанням кабін.

— У відповідності з пла
ном підготовки до вибо
рів, — розповідає секре
тар парткому колгоспу 
імені Леніна В. М. Чаба- 
нов. — ми днями органі
зували зустріч молодих 
виборців з ветеранами вій
ни і праці. Надовго вона 
запам'ятається юнакам і 
дівчатам, бо вилилася у 
відвертий, щирий обмін 
думками. Особливе вра
ження на молодих спра
вив виступ почесного кол
госпника Д. В. Голуба, 
якому довелося вперше 
голосувати ще в 1936 році.

Нерідко юнаків та дів
чат можна було зустріти 
в агітпункті дільниці. •

— З молодими вибор
цями, — каже завідуюча 
колгоспною бібліотекою 
В. І. Аидрєєва, — прове
дено огляди літератури на 
тему: «Наша виборча си
стема», «Конституція ми-

«Молодий комунар»

ру і звитяг». Для них бу
ло обладнано книжкову 
полиню «Ради — влада 
народу».

— Активну участь у 
важливій політичній кам
панії, — додає секретар 
комітету комсомолу кол
госпу Олександр Божен
ко, — взяли й наші агіта- 
торп-комсомольні. Серед 
них відзначу механізаторів 
з першої тракторної Ми
кол)' Дейкуна й Миколу 
Мельника, та з другої 
тракторної — Михайла Бі
ляка. Серед молодих во
діїв агітаційну роботу про
водить комсомолець Олек
сандр Чабанов.

Святковий вигляд має 
виборча дільниця № 8 у 
переддень виборів. Завтра 
разом з усіма прийдуть 
сюди й молоді виборці — 
ті, про кого ми щойно 
розповіли. Прийдуть, щоб 
піддати свої голоси за гід
них довір’я народу людей, 
серед яких будуть і їхні 
ровесники. Так. до облас
ної Ради народних депу
татів на нинішніх виборах 
по цьому виборчому окру
гу балотується молодий 
робітник — тесля Ново- 
української ПМК № 135 
Віктор Барабан, а до ра
йонної Ради —- молода 
доярка Раїса Бойко та мо
лодий механізатор Анато
лій Чайковський.

А. ГАРАС.
м. Ноіоукраїнка.

ПОЧИНАЄМО
ІЗ САМОСТІЙНОСТІ

Надійшла інформація з 
Новомиргорода. У цей пе
ріод у районі працює 25 
пришкільних літніх оздо
ровчих майданчиків, де 
відпочиває 1870 жовтенят 
і піонерів. Одним з кра
щих вважається «Дружба» 
Новомиргородської СІМ 
№ 2. який прийняв 250 ді
тей.

Наш табір відзначається 
своїм самоврядуванням. 
Це перш за все тому, що 
рада дружини, яка носить 
ім'я Олександра Матросо
ва, підібралася бойова. 
Головою обрали ученицю 
4-А класу Олену Іванову. 
Із самого початку иоста-

ЗАВДАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ВАГИ
Того вечора в актовому 

залі будованого Кірово
градського заводу тепло
возних дизелів зібрався 
весь колектив. Радість — 
одна па всіх, щирі по
смішки, почуття виконано
го обов’язку. Як після 
кожної важливої справи.

Віршовані рядки, які 
звучали с залі, йшли від 
самого серця їхніх авто
рів, наших земляків-буді- 
вельників, які з честю ви
конали завдання держав
ної ваги, звели перше жит
ло у селі Винарівці, що на 
Київщині, — житло для 
чорнобильців.

20 червня 1987 року

новилн, що кожен член 
загону (а всього загонів 
11) позннйи мати своє 
особисте доручення, за 
щось відповідати. Це до
помогло краще визначити 
здібності і захоплення на
ших піонерів та жовте-

В. ШАПОВАЛ, 
учениця 5-8 класу Но- 
вомиргородг-ької СШ 
№ 2.

«БРИГАНТИНА»
ВИРУШАЄ
У ПЛАВАННЯ

Дзвінкі голоси Піонер
ських гоонів розбудили 
ринкову тишу «а мальов
ничих берегах Синюхи. 
Коьоархапгельська піоие-

Мине зовсім не багато 
часу, і тут будуть перші 
новосели, відсвяткують 
перші весілля, поздоровля
тимуть з новонароджени
ми. 1 густий бір сховає 
хатинки, які сьогодні бу
дуються. А сільські ново
сели, евакуйовані із зони 
аварії на Чорнобильській 
АЕС, назавжди запам’я
тають тих, хто подав їм 
руку братньої допомоги.

Один з них — Олександр 
Кучер, який провів на бу
дівництві першого вина
рі вського обійстя майже 
півроку. Саме вій починав

і

/Шонерський
«ТЕШДЙ!!
рія одержала від буді. 
вельників чудовий подд. 
руиок: серед соснового бо. 
ру розкинув свої ВИСОКІ і 
світлі корпуси міжколгосп
ний піонерський табір 
«Бригантина».

Це справжнє піонерське 
містечко: спальні корпу
си, клуб, їдальня, ігрові 
і спортивні майдаїї'Иіпії, 
«площа урочистих подій». 
До того ж нсвоархаиґе.іь- 
ський Будинок піонера 
вирішив зосередити на час 
літніх канікул всю гурт-,, 
козу роботу саме у «Брі:-' 
гантині». Цікавим обіцяв 
бути літо у новому та
борі.

8. ЦИПІН.

підготовчі роботи, він ж« 
здавав будинок для про
живання. Бригадир буді
вельників ке приховує:

— Вирішили всі разом 
завітати до Винарівки ро
ків через п'ять. Уявляю, 
іцо відчуватимуть хлопці^ 
дивлячись на щасливих 
мешканців, на витвір своїх 
рук.

Кажуть, що людина, яка 
виростила дітей, посадила 
дерево або звела буди
нок. — житія прожила не
даремно. Це і про кірово
градських будівничих. По
переду в них — нові важ
ливі справи.

С. БОНДАРЕВ.

1

1. —
4 ЕСЯТИКЛАСНИКІВ хзи- 
-А лювали і «Червона зи
ма», і вірші про Донбас, І 
поема «Дніпрельстан», але 
особливо—балада «Комсо
молець». Не забуду руся- 
зу дівчину (юнь щира, без
посередня), яка питала: 
«Невже це так було? Не
вже він не побоявся смер
ті? Може, це Володимир 
Сосюра вигадав?». І я ви
рішив розповісти...

...Ми, тоді ще малеча 
вулиці Королівни, теж ду
же любили літні недільні 
вечори. Під крилатим кле
ном, що схилився над по
чорнілими цямринами ко
лодязя. на дубках збира
лися діди, чоловіки і вели 
нескінченні розмови. Ми, 
як горобенята, примощу
валися біля тину, слу
хаючи ті розповіді. А як 
починалось про револю
цію, громадянську війну, 
ми й подихи затамовува
ли. Вже знали про Котов- 
ського, Щорса, Примако
ва, Чапаева. Як нам хоті
лося, щоб і в нашому селі 
були такі герої! І як ми 
раділи, що вони, оні вуса
ті дядьки, брали Перекоп, 
брели у крижаній воді Си
вашу, гнали до моря чор
ного барона Врангеля, би
ли петлюрівців, дснікіїїців 
і махновців. Он той ху
дорлявий дядько Іван 
Степь бував не п одному 
поході в лавах червоного 
козацтва. Це х< про них 
старші брати й сестри спі
вали не одну пісню. У тих 
пісних вчувався нам гомін 
революції, грім боїв за 
владу Рад. А найбільше 
хвилювали нас розповіді 
про подвиг односельчани
на Яновнпького.

2. —
Тяжко жилося до рево

люції сім'ї Яновицьких. 
Була в них одна стара, ху
да — тільки ребра та шку
ра— конячина... Як вихо
дили всі запаси, батько 
запрягаа її в сани, садо
вив на них дітвору і виру
шав у сусідні села проси
ти милостиню. їх так і зва-

ли — старці, жебраки. 
Глитаї їх цькували соба
ками, а такі ж Бідаки, як 
вони, 
топливу, хто бурячок, хто 
шматок ячного коржа...

Синок, малий Іван у сім 
літ вже пішов у найми. 1 
аж до саоїх сімнадцяти— 
у неволі та в неволі. Біля 
чужих гусей, свиней, те
лят, коней... І жив у стай
ні — світу білого не ба
чив...

Прилетіла, 
звістка про 
про Леніна. Як гроза, як 
буря! Кожен день прино-

давали — хто кар-

прошуміла
[•.•еволюцію,

життя. В ті місяці він ніби 
вперше побачив, що є сон
це, правда, друзі...

Якось повернувсь додо
му, а мати до нього:

— Іване, Іванку! Нам 
ревкомівці привезли мі
шок пшеничного борошна 
та на посів два мішки — 
ярої пшениці і ячменю.

Вперше за стільки років 
мати напекла пухких пше
ничних коржів... Усміхаю
чись, Іван вже 
мріях 
мовби 
лонях 
ТІЛОСЯ

бачив у 
своє засіяне поле, 
аж відчував у до

туй колоски. Як хо- 
йому хоч на хви-

ських, Олвксандрівських 
лісах продозжити бороть
бу.

Був початок червня. 
Ще не відцвіли рясні ака
ції. Дні стояли сонячні. 
На землю ж, на людей на
сувалось чорне горе. Май
дан біля недобудованої 
церкви був заповнений 
людьми. Сюди, до колиш
ньої управи, їх зігнали 
окупанти. На помості стри
мів цибатий німецький офі
цер. По один бік — охо
ронці з кулеметом, націле
ним у натовп, по другий— 
купка багатіїв у чумар-

ТРИДЦЯТЬ шостим
НІ КОМУНІСТОМ, НІ КОМСОМОЛЬЦЕМ ВІН НЕ БУВ. НЕ ЗМІГ, НЕ ВСТИГ. 

ТА КОЛИ Б ДОЖИВ, ПЕРШИМ ЗАПИСАВСЯ Б У КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК.

енв відрадні новини. З ім
періалістичної повертали
ся фронтовики (за пора
дою більшовиків — із 
зброєю). З Новомиргорода 
і Єлисаветграда приїжд
жали більшовицькі пред
ставники. Такі ж люди, як 
і всі. Більше з незвичай
ними розповідями про Ле
ніна, про партію, про ре
волюцію й Радянську вла
ду. Про найбажаніше од
віку: нині за декретом Ле
ніна земля буде належати 
трударям!

Потім Радянську владу 
було проголошено й у 
них а селі. Новообраний 
ревком узявся за роботу; 
запрацювала лікарня, ді
ти почали вчитися в шко
лі. А найбільше схвилю
вало всіх, що ревкомівці 
конфіскували в багатіїв 
зерно. Частину його по
везли в Єлисаветград ро
бітникам, а решту розда
вали солдатським вдовам, 
біднякам. Земельний ко
мітет резкому готувався 
до розподілу землі бага
тіїв наймитам і бідноті.

Іван Яновицькин кинув 
куркульську стайню, та 
мало бував удома, а біль
ше там, де вирувало нове

линку перенестися а да
лекий Пегроград і поба
чити Леніна!

3. —
В березні 1918 року Єли- 

савегградщину захопили 
австро-німецькі окупанти. 
Землю повертали поміщи
кам, багатіям. Не забули 
й непокірну бідноту — 
били, вішали людей, па
лили вбогі хатини. Грабу
вали все — зерно,. худо
бу, птицю...

В травні спалахнуло Ка- 
нізьке повстання. Сформу
вався Канізькнй полк. Він 
виступив на бій з окупан
тами. До повстанців хотів 
пристати й Іван. Але вчо
рашні фронтовики говори
ли так: «У тебе, хлопче, й 
зброї нема, і 
ще не вмієш, 
дуже спіши 
воюешся!».

Коли ж повстанці 
громили у Веселівці 
карателів, проти них 
кинуто 13 тисяч озброєних 
до зубів кайзерівців. У 
Каніжі вони вчинили стра
хітливу розправу.

А потім зразу ж ото
чили й Панчеве. Більшість 
учасників поастання пішло 
із села, щоб у Ставидлян-

воювати ти 
Так що не
— ще ка

роз- 
загін 
було

ках, шапках, мов па свято.
Офіцер вдарив стеком 

по поручнях і кинув у на
товп:

— Ви, непокірні езині, 
бандити! Ви з каніжанами 
насмілились підняти бунт! 
Ви тож стріляли у Весе
лівці у наших зольдат! Ми 
знаємо хто, у нас є спи
сок!

Офіцер почав називати 
підказані йому глитайнею 
прізвища. Солдати вихоп
лювали людей з натовпу 
і ставили під стіну церк
ви. Помах руки. Залп. 
Кров... Десять... Двад
цять... Та багатьох із спис
ку не було на майдані. 
Офіцер лютував: нема — 
так кожного десятого...

Раптом із натовпу 
йшов високий білявий 
ловік. Попрямував до 
мосту. Двоє карателів 
ступили йому шлях:

— Хто ти?
— Я Іван Матях. Колиш

ній офіцер царської ар
мії.

— Чого хочеш 
цір?!

— Тут більше 
більшовиків!

— Як це нема? 
більшовики! Геть

ви-
40- 
по- 
за-

ти, офі-

немає

Тут всі 
з очей,

якщо й сам не хочеш ста
ти під стіну! Гей, ви! — 
гаркнув німець до тих, що 
в чумарках, — витягуйте 
з натовпу тих, хто бунтує 
пооти нас, проти царя, 
проти васі

і ті, що в чумарках, зі
гнувшись у три погибелі, 
як щурі, посунули до на
товпу.

— Стійте! — почувся 
сильний юнацький голос із 
боку церкви. То був Іван 
Яновицькин. Як і коли ви
скочив він на підвіконня, 
в білій латаній сорочці, в 
полотняних штанях, бо
сий, рішучий, напружений 
до краю? — Стійте, іроди! 
Коли хтось із вас назве 
хоч кого, цієї ж ночі буде 
спалений! Червона Армія 
прожене оцих приблуд і 
тоді й на вас чекає роз
плата!

Щурі-чумарки відсахну
лись назад. «Жердина» — 
до перекладача; що казав 
отой? Перекладач поспіш
но ковтаючи слова, пере
клав. Офіцер сполотнів; 
«Взять!».

А він і не втікав. Офі
цер підійшов до нього:

— Ти, руський Іван — 
ти польшевік? Ти — за 
Ленін?

Іван ніколи не був біль
шовиком. Творів Леніна 
не читав. Та й як читав би, 
коли був неписьменним? 
Однак погляду не відвів:

— Так, я — більшовик!
— за Леніна!
— Розстрілять! 
Залп. Юнак Іван 

вицький впав поруч 
ніш страченими... 
цять шостим.

Зі Сходу, з-за Кишлако
вого яру наближалась 
червнева гроза. Небо 
краяли блискавиці. Гримі
ло. Офіцер здригнувся. 
Що вчувалось йому? Мо
же, канонада червоних 
гармат з-за Дніпра? Може, 
страх мимоволі заповз у 
його гадючу душу? Він 
більше не даватиме нака
зів убивати й вішати — 
ні в Осінній, ні в Марто- 
ноші, де потім керуватиме

Я

Яно- 
із ра- 
Трид-

зольдат, 
як оці 

шість

І 
ні* 

буде 
ваші 

ігольше*

карателями. Та и без того 
натворив зла: замордова
них за участь у Канізько- 
му повстанні було більше 
двох тисяч... Страх за
крався у його груди, хоч 
він ще кричав, погрожу
вав:

— Це вам, бидло, на
ука! Запам’ятайте на ві
ки вічні, що це не ваша, а 
німецька земля! І на ній 
на віки вічні буде німець
кий орднунг, порядок, 
хто підніме руки на 
мецький 
страчений, 
тридцять 
вік!..

Минуло небагато часу, і 
чорний кайзерізець із 
своєю лиховісною зграєю 
втік до фатерлянду. Гна
ли його, як собаку, з ук
раїнської землі українці 
разом з братами-росіяна- 
ми. Брали участь в боях із 
окупантами й партизани 
Канізького полку.

4. —
Скільки було пролито 

наших дитячих сліз за тих, 
страчених на майдані бі
ля церкви, за хороброго 
юнака Яновицького!.. Тіль
ки ми й раділи, що були 
й у нас герої...

А пізніш, ставши дорос
лим, 
школі. 
Уроці 
торію 
почув 
дівчини наївно-щире:

~ Може, Сосюра був 
тоді й у нас? І, може, про 
нашого юнака 
свою баладу?..

м. СТОЯН.
с. Панчеве 
Ноаомиргородського 
району.

навчаючи дітей у 
переказував я на 

літератури оцю іс- 
десятикласникам. і 
З уст тієї русявої

написап



червня 1987 року -------------------- «Молодий комунар» З- crop.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
%

З обідня перерва,
** коротка, поспішна. ’

Інструменти для обстеження делі
катно укладені: фонендоскоп, шпадель 

ЛежиТь С1,акована лікарська 
Сумочка на столі, теж дожидає дороги

Світлана чекає, коли ось-ось відчн- 
риться двері кабінету, загляне Трохи- 
мознч і серйозно запитає: «Поїхали?»

Вона сидить за столом, дивиться у 
вікно, за яким вирує срібний проти сон
ця тополиний пух; то вгору несе його 
впер, то крунпь, як заметіль. Поча
лося ЛІТО.

Це вже п'яте її Літо буде в Ульянов- 
ЦІ. Перше, інтернатурське. вона про
воджала, правда, не з цього кабіне
ту — тоді іде й будинку цього біло- 
цегельного не було...

Після закінчення Одеського медичного Інституту імені М. І. Пирого.а‘СЖ 
вернулась у рідне місто. За направлен- 
ним в районну лікарню. Лікар-терапеат Світляна бурлака. «і*ад»т

На диво легкою й упевненою була її 
2в5.м’ХіЯОп^9ОГО фаху- Я° пошУк'в Місця 
* житті. Осо через два тижні їхній дв- 
вятим напевно збереться, щоб відзначи
ти десятиліття випуску. І напевно запи
туватимуть вчителі ножного: чи задо
воленим своєю роботою?

Сгатн лікарем їй не мріялось із ди
тинства. І ляльок вона не лікувала, і 
цотенят також. В середніх класах їй 
подобалась іноземна мова і вона швид
ше подумузала про вчительську ро
боту, хоча так само без особливого 
переконання.

ЖОРЖИНИ

переконати його. А переконувати до
водиться часто, оскільки медицина —- 
така галузь, яка рідко кого обминає і 
В кожного про ту чи іншу хворобу уже 
своя думка, власні знання. Якби ті 
знання були істинні, не поверхові!

...З ганочка поліклініки зійшла Гали
на Андріївна і скоренько попрямувала 
До лікарні. Видно, заклопотана дуже, 
коли навіть не заглянула в кабінет. Це 
О, Світланина, перша наставниця з 
Ульяновській райлікарні — на стаціо
нар після інституту потрапила, до Г. А. 
Ковальчук. Багато під час прантини на
вчилася а неї. Взагалі, терапевти в лі
карні й поліклініці дружні: і діляться 
досвідом охоче, і вчитись не соромля
ться. Завідуючий поліклінікою Федір 
Васильович Збінсьний про це нагадує 
підлеглим. Бо, справді, тільки тоді мож
на бути на рівні медицинських досягнень.

Двері легенько скрипнули, Світлана 
відірвала погляд від вікна.

— Можна? — запитав засмаглий 
чорнокосий чоловік.

— Заходьте.
Світлана придивилась до чоловіка, 

вгадувала. Ні, начебто, не з її дільни
ці, не пригадує такого.

—- На іцо жалієтесь?
Хворий змахнув долонею дрібненькі 

краплини поту па чолі.
— Прийшов на обід додому — по

чало морозити... Думав зразу, іцо на 
сонці перегрівся. Зміряв температуру— 
38,5. На протягах зранку робив, може 
це від цього.;.

— А вчора не було температури? — 
Світлана розстібає свою похідну су
мочку, дістає фонендоскоп: — Скидай
те сорочку, послухаю вас... Ви де жи
вете?

В Шамраївцл

Його статті нікого не залишають байдужими. Для 
«ас, журналістів, Юрій Рост — взірець служіння 
Професії. Мені давно хотілось поговорити з ним, та 
все якось не складалося. 1 ось ми зустрілися. Рост 
тільки-но повернувся з далекого відрядження. На 
мою думку, бесіда з Юрієм Михайловичем буде ціка
вою насамперед для тих, хто хоче обрати нелегку 
професію журналіста, яро яку і в пісні співається: 
«Трое суток шагать, трое суток не спать ради не
скольких строчек в газете,..».

КОР,: Юрію Михайло
вичу, як стати таким жур
налістом, як ви?

Юрій РОСТ: Не знаю. 
Тільки здогадуюсь. Але 
певності, то я справжній

Юрій РОСТ:

«ПИСАТИ

в мене є пристрасть по
вертатися па старі місця,

КОР.: У вас було багато 
цікавих зустрічей...

10. Р.: Дуже багато. 
Розповідати не буду. Про

СТО ДОРІГ — 
ОДНА ТВОЯ

вичу, а що ви думаєте про 
сучасну молодь?

Ю. Р.: (подивився на 
сина, який теж насторо
жено дивився "на нього). 
Нормальна молодь. Склад
ність у стосунках з моло
дими була завжди. Я на-' 
віть розумію чому ви про 
цс запитали. Сьогодні кон
такти з ЮІШМ ПОКОЛІННЯМ 
ускладнилися. Ми самі 
винні. Приходить час. ко
ли виховувати тільки ми
нулим не можна. Діти 
довго копіювали бюрокра-

ТРЕБА ЧЕСНО»

А в дев ятому класі раптом захворі
ла мама. Світлана бігала в аптеку за 
ліками, з нетерпінням чекала завжди 
дільничного лікаря... Коли маму оперу
вали, несподівано з’явилась думка: як 
багато може лікар! І вона написала 
листа в Одеський медичний інститут.

вчилася на заочних підготовчих кур
сах, старанно виконувала завдання, від
силала контрольні... Десь після нового 
року десятикласницю запросили з ін
ституту на День відкритих дверей вузу, 
вперше сама вибиралась у тану далеку 
дорогу. Холодно було, сніги мели — лю
тував січень. Поверталась із Одеси вже 
без крихти сумніву: буду лінариою. Го
ловне тепер — до іспитів підготуватись. 
Навіть золота медаль, якою її нагоро
дили за відмінне навчання в школі, не 
розслабила: екзамени в інституті куди 
серйозніші аід шкільних... Може через 
Це такою, на перший погляд, легкою 
була її дорога до своєї професії?

Треба любити те. чим займаєшся в 
житті. Банальна істина, але як це важ
ливо: любити ту справу, якій служиш. 
Світлана це зрозуміла те із студент
ської лави. Бо хіба не було навіть в 
групі таких студентів, яким байдуже 
було ким бути — лікаркою, вчитель
кою. інженером — аби лиш диплом 
отримати. Коли без любові й переко
нання обираєш лікарський фах — це 
злочин.

Робота з лікарів виснажлива. Скільки 
терпіння треба мати лікареві. З він му
сить його мати, бо він — лікар, бо пра
цює з хворими людьми.

Ось зараз вона, дільничний терапевт 
Світлана Бурлака, відправиться на про
філактичні огляди. Чи чекають її лю
ди? Не завжди. Та, не зважаючи на це, 
протягом року вона мусить оглянути 
кожного мешканця дільниці (мало не 
дві тисячі дорослих), не кажучи про 
тих триста сім чоловік, які стоять на 
обліку — їхнє здоров'я потрібно конт
ролювати постійно.

Прийдеш, запитуєш про здоров’я, 
самопочуття. «Нормальне», — відпові
дає. Зміряєш тиск: 200 на 130. Ось то
бі й нормальне. Носить людина хворо
бу в собі, працює навіть з нею. а не 
здогадується. «Болить трохи голова, 
та її болить — що ж там такого?». На
правиш у лікарню і виявляється: за
хворювання нирок, серця...

Аби ше хоч слухались усі. А то ви
пишеш йому направлення, накажеш 
обов'язково відвідати лікарню, а він 
тільки посміється. Не всі ше вірять 
лікарям. І. як правило, розплачуються 
за це власним здоров’ям. Скільки уже 
лекцій за ці неповних чотири роки 
прочитала на подібні теми Світлана!

Звичайно, культуру в людей треба 
виховувати. Про це повинен пам ятатп 
і сам лікар. А часом і мужньо терпіти 
непослух, маловірній. боротись за їхнє 
благополуччя. Така місія в лікаря.

А хіба'рідко трапляється протилеж
не? Ось позавчора зайшов той світло
окий у кабінет: «Мені випишіть ось ці 
ліки!» — і показує папірець з написом 
латинню. «А ви знаєте, що не воно?» 
«Знаю — вони мене вилікують...». Ото 
й усі аргументи. Він десь колись по
чув, хтось йому порадив, записав і — 
негайно випишіть. Навіть без обсте
ження, без консультації. Буває, шо та
ких ліків і в аптеці нема. Тоді обу
рюється: «Ви випишіть, а там буде 
видно...».

Треба вміти вислухати хворого, пояс
нити йому, розтлумачити. Треба вміти

НА ЗДОРОВ’Я
— А що ж це я вас не знаю?
— Та ми недавно тільки сюди пере

брались із Вінницької області...
«Цими днями треба буде обв’язково 

відвідати сім’ю, познайомитись», — 
думає Світлана.

Обстежує, виписує рецепти ліків, лі
карняний лист.

— Я зайду до вас завтра-після
завтра, — каже на прощання хворому 
Світлана. — Побережіться. І про до
машніх теж не забувайте: не сідайте 
їсти за один стіл, не давайте дитині 
із своєї чашки пити...

Світлана проводжає хворого, скла
дає знову в сумочку медінструменти. 
Ось-ось уже має закінчитись обідня 
перерва. Коротка вона в них, півгодин
на, а тягнеться як довго. За роботою 
не помічаєш так часу.

І знову дивиться у вікно. З її кабі
нету видно старі корпуси лікарні, ве
летенська тополя, що роздає свій 
м'який пух навсібіч, низенькі, круг
ленькі при землі ялинки на клумбах, 
обрамлених кругом цеглинами в білому 
вапні... З недавнього суботннка такі— 
чепурненькі, доглянуті.

Скільки тих суботників було вес
ною! Поліклініку їхню відкрили торік 
на Жовтневі свята — па горбі біло 
світиться тепер нова багатоповерхова 
будівля. Не було часу на зиму розбива
ти клумби. А як тільки засяяло сонце 
по зимі, взялися впорядковувати по
двір'я поліклініки. Найпершими відгук
нулися комсомольці, більше семидеся
ти їх у лікарні її поліклініці, майже 
четверта частіша всього медичного 
персоналу.

Закипіла робота: привозилась родю
ча чорна земля, розчищалась терито
рія, садились деревня, квіти... Цвіте 
сьогодні подвір’я.

Квіти — її особлива любов. З ди
тячих літ. Весь кабінет обставлений 
ними. На підвіконні калачики зриваю
ться викинути по квіточці, а бегонія 
уже палахкотить червоно, кактусики 
накостричплпсь своїми колючками — 
скупі па цвіт. На шафі кали горло 
тримають па пругких стеблах широке 
листя, традпеканція плететься долу, 
поцяткована біленькими зірочками...

Здому приносила їх у горщиках, 
обігрівала від холоду. Деякі колеги 
принесли: в багатьох кабінетах розкіш
но квітам.

А на столі горять жоржини. Пиш
ний яскравий букет. Хворі подарували. 
«За здоров’я!» — сказали.

Двері знову скрипнули. Трохнмович, 
шофер, стояв за порогом.

— Поїхали? — запитав.
Світлана посміхнулась: поїхали! На 

свою дільницю, в Шамраївку — що
денний тригодинний профілактичний 
огляд.

Обідня перерва закінчилась. Робочий 
день поодовжувався.

В. БОНДА?.
м. Ульяновка.

журналіст, немає. Весь 
час здається, що я чогось 
не встигаю. Відчуття яко
гось відбірного кола проб
лем — повірте, це мені за
важає. Справжній жур
наліст повинен вміти пи
сати про все на світі. Без 
халтури.

КОР.: В чому найголов
ніша складність нашої 
професії?

10. Р.: Професія журна
ліста ніби одна, а насправ
ді це багато різних про
фесій. І людина, яка хоче 
обрати журналістику, не 
підозрює про це, треба по
радити бути насамперед 
освіченого. Журналіст — 
професія інтелігентна. І, 
повторюю різна.

КОР.: Ви тільки-но по
вернулися з відрядження. 
Мені сказали: ви в паГіпів- 
деннішій точці Радянсько
го Союзу.

Ю. Р.: На Кушці. Так. Є 
таке місце на кордоні з Аф
ганістаном. Там розташо
ваний Батхизьккп. запо
відник (кулани, джейра
ни. вовки, змії, дикобраз, 
навіть гепард). А їздив 
туди з моїм другом Юрієм 
Горєловим, про якого ра
ніше писав у «Комсомоль
ской правде». Прекрасна 
людина. Природозахисних. 
Горелов — не образ жит
тя. Зараз на його місці 
хлопчина Саша Гераси
мов. Хочеться вірити і є 
підстави, що він буде гід
ним послідовником Гооє- 
лова. До речі, я не знаю, 
як у інших журналістів, а

всі свої цікаві зустрічі я 
писав. Одне хочу сказати, 
люди, з якими я зустрі
чаюсь, затримуються в 
моєму житті.

При нашій з Юрієм Ми
хайловичем розмові був 
присутній його 16-річішн 
сни Андрій, і коли я за
питала у журналіста, яка 
він людина, чи любить 
спілкування. Андрій не 
витримав:

АНДРІЙ: Навіть занад
то.

ІО. Ну, це вигадуй!
КОР.: Андрію, а тобі 

подобається, як пише 
батько?

10. Р.: Він не читав.
АНДРІЙ: Чому не чи

тав!. Подобається (пауза) 
не все.

КОР.: Одна з останніх 
ваших публікацій. «Важ
кий сніг», видрукувана 
«Литературной газетой». 
Юрій Михайловичу, все 
ви я ній висловили, іцо хо
тіли?

Ю. Р. Висловити все 
журналістові ніколи не 
вдається. Звичайно, мате
ріалу зібрано набагато 
більше, але справа не тіль
ки в об'ємі. Я не забував, 
про що пишу. Завдавати 
зайвого болю людям, які 
пережили таку трагедію... 
Журналістський такт — 
одна з заповідей професії. 
Знаєте, я взагалі нама
гаюсь не приносити до
даткових турбот тим, про 
КОГО ПІШІ'.'.

КОР.: Юрію Михайло-

тичпі організації дорос- 
лих. А копія завжди гір
ша оригіналу.

КОР.: Чим вам дорога 
професія журналіста?

Ю. Р.: Людьми. Тобто 
можливістю спілкуватися 
з різними людьми.

КОР.: Як ви гадаєте, 
чого людям не вистачає, 
щоб бути щасливими?

Ю. Р.: Віри.
Юрій Михайлович за

лишив свою відповідь без 
коментарів, хоч, як я ро
зумію, вклав у неї важ
ливий зміст. І взагалі за 
межами цієї статті зали
шилось багато з того, що 
було темою нашого спіл
кування з одним з пай- 
популярніших сьогодні 
журналістів. На моє за
питання, яке його журна
лістське кредо. Рост від
повів: «Щоб у матеріалі 
було поменше слів». Ска
зати так може людина, 
яка знає ціну слова!

КОР.: Юрію Михайло
вичу, щоб ви хотіли поба
жати журналістам І тим, 
хто хоче обрати що про
фесію.

РОСТ: (подумавши). В 
житті неможливо обійтися 
без компромісів (любов, 
робота, діти, друзі вима
гають), але писати треба 
чесно.

Бесіду вела 
В. ЛЕВОЧКО.

спецкор «Молодого 
комунара».

Москва — Кіровоград.

КОНКУРС
ПЕРЕТИНАЄ

ATOP
Шаховий конкурс привернув до себе 

увагу любителів та знавців компози
цій. Редакція отримала вже понад 300 
листів від його учасників. Сьогодні 
конкурс перетинає свій екватор...

Подаємо правильні рішення завдань, 
які пропонувалися любителям шахів:

ЗАВДАННЯ № 7
1. ФсЗ с5. 2. Ф:(І4! ссі. 3. Кеб КреЗ, 

4. Те7Х.

2. ФсЗ КРе8. 2. ФІіЗ! Т:ІіЗ. 3. ТсІ8 
Крс!7. 4. ТсІ8Х,

3. ФсЗ Сс4. 2. ТсІ7! Та8. 3. ФаЗ Т:аЗ. 
4. Т(І8Х.

ЗАВДАННЯ № 8
1. ФЬ5 Кр(І4. 2. КЬЗ + КсЗ. 3. Фс5Х.
2. Ф(15 Крйб. 2. КЬ7+ Крс7, 3. Фа5Х.
3. Ф1>5 Крі4. 2. К(ІЗ+ Крй7. 3. Ф£5Х.
4. Фі>5 Кріб. 2. К(17+ Крц7. 3. Фе5Х. 
Пропонуємо чергові завдання і на

гадуємо, що на розв'язання компози
цій дається 10 днів з дня їхнього опуб
лікування.

КУНСТКАМЕРА
Західнонімецький гросмейстер Хель- 

мут Пфлегер, який працює нині над 
створенням книги шахозих афоризмів, 
навів в одному з тижневиків старо
винне арабське прислів’я: «Правовір
ний, який перестає щодня грати в ша-

ЗАВДАННЯ № 9
Білі: Крс12, ФІ15, КеЗ, л.п. ЬЗ, 14, цЗ (6), 
Чорні: Кр(І4, Т(І8, ТеЗ, Сс8, СІВ, пп. аб, 

Ь4, (13, е4, й4 (10).
Білі починають.
Мат у два ходи. (2 очка].

ЗАВДАННЯ № 10
Білі: КрІ5, ФаЗ, Ка4, пп. с5, с!6, еб (6), 
Чорні: Кр(І4, Фс4, Са8, СІ4, пп. (ІЗ, 

еЗ (6).
Білі починають.
Мат у п’ять ходіз. (5 очок).
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ЛЕЛЕКИ НА ВОРОТАХ
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Ось і знову по телеба
ченню показували «Не 
стріляйте в білих лебедів». 
Пам’ятаєте, яких Єгор По- 
лушкін лебідочок та ко
ропчуків вимальовував на 
поромних човниках? Не 
для себе — для людей.

До Новоградівки з рай
центру не така вже й 
близька путь, для місце
вих то й зовсім у круглу 
цифру 25 «кеме» вихо
дить. Тричі на день кур
сує автобус, та ще й гаки 
манівцями дає і. ’ 
хоч так, хоч сяк здрімнеш 
дорогою. Отак 
згасли балачки 
ми: дорога, 'дорога... 
пагорба — узвозом в ярок, 
на якомусь повороті струс
не помлілих їздокіе... Тай 
знову заколисливе турко
тіння мотора.

Але ні — он сполошено 
заляскав крильми забрьо
ханий у пилюку невели
кий лелечка: хіба ж від
починеш тут через цих 
проїжджих... Рідкісний 
кадр його вильоту на кри
ло, звісно ж, не зробле
но — фотоапарат десь 
заховано поглибше до 
кофра, щоб не «ковтав» 
пилюгу. Воно й зрозумі
ло — куди тут серед сте
пу ту екзотику виглядати!

Село вигулькує якось 
несподівано, як отой чор
ногуз: мілка гребелька, 
рвучкий путівець нагору— 
і перша несподіванка. Зе- 
лена-зелена вулиця Мо
лодіжна. А геть уже й не
далечко майорить прапо
рець біля правління. При
їхали!..

ОТО Ж ЛебІДОК МИ Й 
угледіли на воротах. І там, 
і тут. Вималювані старан
но і не зовсім. Але то пус
те — аби ворота не зеле
ніли сліпо кожному гос
тю.

Саме розпал робочого 
дня, на обійстях пусто;

добрі —

поступово 
і між ни-

3

хіба он десь з-під запони 
на дверях долине прониз
ливий голосок когось із 
малолітніх мешканців се
ла...

Валентина І Віктор Іван- 
ченки з місцевих. Вона 
працює бухгалтером у 
правлінні, чоловік зварни
ком. її ми знайшли швид
ко, а хазяїна допомогли 
знайти товариші — на од
ному місці не всидить, 
тим паче у пору таку по
льову.

День 
мось і 
рашній. 
тривог 
за майже 
Ігорька. Та й у батька по 
роботі за дорученням 
комсорга колгоспу — та
кож. Третій рік на чолі 
первинної, сьогодні в ній 
62 спілчанина. Спеціальна 
освіта в обох Іванченків

як день, але ж чи- 
несхожий на Ечо- 

Щоразу більше 
(як і задоволення) 

трирічного

допомагає їла почузати 
себе впевнено при вико
нанні ПрЯЛАИХ обов’язків. 
А от «комсомол» у Вікто
ра виходить суто 
стильним. Відколи обра
ли комсоргом, не 
просто спостерігати 
спілчанським безладдям. 
Пригодилися організатор
ські навички, надбані в 
армії, та й особиста заці
кавленість додалася.

— У нас дві великі 
проблеми в господарчіві: 
техніка І житло. От ми, 
молоді, й вирішили побу
дувати свій сільський МО- 
лодіжний житловий комп
лекс. Уже є кому й буду
вати. Не станемо й далі 
розплачуватися за брак 
найманих горе-будівель- 
ників.

Ото про те та про ін
ше — і стає балачок Іван- 
ченкам і на обідню, й на

почурати

СВОЇМ,

зміг
за

поробочу пору. Та н нв їм 
одним, зрештою. Паче й 
у них сзоя хата, і он у Ве
ликої двоюрідної сестри 
Олександри по сусідству 
— теж, але якось небай
дуже до інших. І не тому, 
шо серед інших якийсь 
родич трапитися може — 
просто не так тут тих ком
сомольців і багато, щоб 
вважати це їхніми при
ватними справами. Бо ж 
у селі здавна так: усе — 
про всіх, але й усі за кож
ного...

А ще будемо певні, що 
й сьогодні увечері Валя 
візьме сина на репетицію 
художньої самодіяльнос
ті — хай дивиться, як ма
ма співає. А батька вже, 
так і бути, пустять до «ар
тистів»: нахваляються не
забаром «Наймичку» по
казати односельцям...

І. ВАЛИЧ.
Фото В. ГРИБА.

Бобринецький район.

І

і

Який листочок у троянди?
Розуміти живопис не 

кожному дано. Це тим 
більше вражає, що кожен 
в дитинстві раніше зви
чайної мови опановує мо
ву ліній і яскравих фарб. 
Чому ж неїдко ми стаємо 
свідками того, що людина 
не розуміє живопису, що 
її смаки залишаються на 
рівні аляпуватих плям? 
Про це ми м вирішили по
говорити з викладачами 
Кіровоградської дитячої 
художньої школи Л. КИ- 
Р'Я НОВОЮ та І. ЗАНТА- 
РІЄЮ.

КОР.: З чого треба по
чинати вчити дітей люби
ти живопис?

Л. К.: Вони самі почи
нають, коли вперше тягну
ться до олівця.

І. 3.: Взагалі діти дуже 
рано починають виявляти 
свій художній смак. В ди
тинстві завжди віддається 
перевага яскравості. Ось 
ви говорили, що худож
ній смак у дорослих іноді 
еалишається на рівні 
яскравих плям. Це справ
ді так, якщо у дитини не

виховувати естетичні по
чуття.

КОР,: А що це значить? 
Л. К.: Не треба думати, 

що, навчившись малювати, 
дитина зможе оцінити 
прекрасне. Виховувати ес
тетичні почуття це значить 
вчити малят любити при
роду, історію своєї Бать
ківщини, все розмаїття 

повсякденних
ківщинн, 
наших 
«барв».

КОР.: 
може І 
вати?

І. 3.: Ви хотіли 
ти. чи кожен може стати 
художником, адже так? 
Кожен. Я перекопана, лю
дей нетала повитих немає.' 
Але якщо своєчасно не 
помітити в людині _ здіб
ності до того чи іншого 
виду мистецтва, прогави
ти час, наздогнати 
нічого не можна.

КОР.: А взагалі не 
лювати дитина може?

Л. К.: Я таких дітей не 
зустрічала. В сім’ях, де я 
бувала, всі діти малюють.

І. 3.: Ні, до якогось ча-

А кожна 
навчитися

дитина 
малю-

запита-

вже

ма-

су дитина може не малю
вати. Доки не відчує ма
теріал і мову ліній. Мо
лодим батькам треба вмі
ти придивитися до дитини 
і дати їй матеріал.

Л. К-: У кожній сім’ї 
повинен бути пластилін, 
фарби. Потяг до малю
вання виявляється дуже 
рано. Батьки повинні вмі
ти спрямовувати його.

КОР.: Малювання роз
виває у дітей образне мис
лення. Іноді дивишся на 
малюнки дітей і дивуєшся 
їх фантазіям. Діти малю
ють дивовижні міста май
бутнього, дерева, схожі 
на сонячні промені і про
мені сонця, які нагадують 
сріблясті краплини дощу. 
Розглядати дитячі малюн
ки — велика насолода. Та 
надходить час, коли діти 
все-таки починають малю
вати троянду, схожу на 
троянду. Коли це відбу
вається?

!. 3.: Все залежить від 
умов розвитку дитини.

Л. К-: А ні’ умови, між 
іншим, залежать від бла
гополуччя в сім’ї. І іцс.од-

не: якщо діти малюють, 
то вони дуже рано знають, 
який листочок у троянди. 
Розумієте? Ми говоримо 
про необхідність гармоній
ного розвитку дітей.

І. 3.: Я зараз займаюся 
з наймолодшими дітьми. 
Допитливії Приходять на 
заняття з мамами і бабу
сями. Спочатку дорослі 
пробують їм допомагати, 
та тільки псують. Не тре
ба втручатися, коли діти 
малюють. їх фантазія не 
співпадає з уявою дорос
лих.

Л. К.: Коли мій Сашко 
(йому чотири роки) почи
нає малювати і в нього 
щось не виходить, я спо
чатку теж пробувала до
помагати. Скільки гніву 
було! «Ти по вмієш малю
вати» — і в сльози.

КОР.: Ірино, поверніться 
до своєї розмови про ви
ставки. З якого віку слід 
водити дітей туди, щоб 
була користі, для них?

І. 3.: Іїу, по-перше, не 
треба говорити про ' ко
ристь, а по-друге, Люба 
правильно говорила, — все 
залежить від сім’ї. Я вва
жаю, то чим раніше дити
на почне спілкуватися з

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

116050. МПС,
м. Кіровоград, 
вуя. Луначарського,

6К 02389. Індекс 61103.

о А СТАДІОНІ «Ікар» ви- 
■“ щого льотного училища 
цивільної авіації відбулося 
свято сім'ї Кірсвського ра
йону обласного центру

Торжество відкрилося 
урочистим проходом ко
лони, яку очолювали ро
весники Жоыня, люди 1917 
року народження. Діти вру
чили ветеранам квіти. По
над дві години не змовна- 
ла на стадіон» музика, но
мери художньої сансдінль- 
н««тІ перепліталися з уро- 
чисгими церемоніями. Бу- 
/;н вручені подарунки 
молодожонам, нотрі зареє
струвалися прямо на ста-

ДОСВІД/ II !■—

Стадіон 
буквально 
цвів...
діон!. Найцінніший дістав 
ся батькам восьмисотої 
дитини, ЩО народилася 
цього року. З успіхом ПРО
ЙШЛИ виступи танцюваль
ного ансамблю «Ятрань», 
ансамблю бального танцю 
«Конвалія», В1А льотного 
училища «Екіпаж».

Цікавим моментом свята 
стало вшанування сімей
них династій. Арам Олек
сандрович Багдасаров в 
авіації понад 50 років, був 
командиром літака, нині 
інструктор тренажерного 
центру в училищі. Його 
дружина Наталія Іванівна 
ось уже 40 ронів працює 
лікарем медсанчастини учи
лища. Син Олександр літає 
15 років, нині командир 
ТУ-134 в Кишинівському 
авіапідприємстві, дочка 
Олена працює в медсан- 
частині КВЛУ.

Добре знають в училищі 
льотний склад родини Ни- 
кифорових. Віктор Олек
сійович в Аерофлоті вже 
понад '40 ронів, більшу 
частину часу провів за 
штурвалом лайнера. Син 
Віктор — штурмай-інструк- 
тор, Сергій — командир 
корабля.

Було зареєстровано І зо
лоте весілля, названі зраз
кові сім’ї Кіровського ра
йону. Довго не вщухав сміх 
після гумористичних висту
пів курсантів КВЛУ М. Ор
лова. О. Чулиніна, В. Вісла- 
пу. Захват викликали і ма
ленькі велосипедисти, кот
рі влаштували на доріжках 
міні-гонку. Закінчили свя
то юні вихованці спортив
них шкіл. Стадіон бунваль- 

но розцвів від різнобарвних 
стрічок, м’ячів, ПОЕІТрЯНИХ 
кульок.

Д. ТКАЧЕНКО, 
курсант Кіровоград
ського вищого льот
ного училища цивіль
ної авіації.

НА СІМЕЙНУ РАДУ

прекрасним, тим краще. У 
мене зараз є експеримен
тальний клас у школі №5. 
Це розумні, добре розви
нені діти, але й серед них 
дуже мало таких, хто бу
ває в картинній галереї, 
художньому салоні. Бонн 
знають живопис, імена ху
дожників, але дуже по
верхово.

КОР.: До речі, діти вже 
в ранньому віці знають 
«дядю Пушкіна». А хто з 
художників приходить до 
них першим?

Л. К.: Важко сказати. У 
дошкільному віці воші 
взагалі імен художників 
не знають. Мій син, на
приклад, може відрізнити 
тільки мої картини. Вах<- 
ко дітям, — зараз не прий
нято прикрашати дім ре

продукціями полотен Шиш- 
кіиа чи Левітава...-

І. 3.: Та коли й прикра
шали, дітей не дуже тур
бувало, хто це намалював, 
їм подобалося, що це кра
сиво. Розбудити в люди
ні гарні почуття може ли
ше краса.

Бесіду вела 
Л. КАРІМОВА.

ТЕЛЕФОНИ; редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої молоді та внутріспілкового 
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів І масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді, морально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Обсяг 0,5 друк. ари. Зам. № 327. Тирані 63 700.

21 ЧЕРВНЯ
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7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Прем'єра на-: 
уково-популярного фільму 
«Таємниці зеленою короля»;! 
Про лікарські трави. 8.30 — 1 
Ритмічна гімнастика. 9.15—' 
Тираж «Спортлото». 9.30 — 
«Будильник», 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00
— Музична передача «Ран
кова пошта», 
кликання».
12.00 — Перебудова 
леми сучасною
12.30 — Музичний 
13.00 — Сільська 
14.00 — «Здоров'я». 
Сьогодні — День 
14.55 — «Антоша РибкІн». 
Художній фільм. 15.55 —: 
Бесіда з міністром охорони 
здоров’я СРСР академіком 
Є. Чазовим. 16.10 — Всесо
юзний телеконкурс «Това
риш пісня». 1'7.00 — Сьогод
ні — День виборів, 17.10 — 
Прем’єра документального 
фільму’ «Соло труби». 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — «З тобою, країно».
19.30 — Сьогодні — День 
виборів. 19.35 — Вперше най 
екрані ЦТ. Художній філь?.г 
«Поїздки на стапому авто
мобілі;,. 21.00 — «Час». 21.45
— «Пісні, народжені в до
рогах». 22.10 — Футбольний 
огляд. 22.55 — Новини. 23.05
— Театр «Кабукі» (Японія),
а ут

10.00 — Іїовини. 10.10 — 
Ритмічна гімнастика. 10.30—. 
«В ім'я людини». Програма 
до Дня медичного працівни
ка. 11.45 — Сьогодні — День 
виборів. Репортаж з вибор
чої дільниці. 12.00 — Ху-: 
довшій телефільм для дітей. 
«У пошуках капітана Гран-: 
та». 5 серія. 13.05 — Новини.-
13.15 — Катруснн кінозал. 
14.1.5 — Репортаж з вибор
чої дільниці. 14.30 — Кон
церт духової музики. 15.00
— Репортаж з виборчої діль
ниці. 15.45 — Грає Я. Шут- 
ко. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — До 70-річчд; 
Великого Жовтня. О. Корній
чук. «Загибель ескадри»; 
Вистава Київського Держав
ного академічного україн
ського драматичного театру 
імені І. Франка. 19.00 — Ак« 
туальна камера. 19.35 — «І 
тільки музика». 20.35 — Ве
чірня гімнастика. 20.45 —
ІІа добраніч, діти! 21.00 —■ 
«Час». 21.45 — Художній 
фільм «Місто наречених».
23.15 — Актульна камера. 
Вечірній випуск. 23.45 
Чемпіонат СРСР з плаван
ня. (Дніпропетровськ).
Д ЦТ (II програма)

8.00 — Па зарядку ставай! 
8.20 — «Наспіви північної 
сторони». 8.45 — Прем'єра 
науково-популярного філь
му «Липневий сніг Уренгоя». 
9.05 — Російська мова. 9.35
— Музика Адигеї. 10.05 —. 
Програма Українського те
лебачення. 11.15 — СвІтовА 
художня культура. М. Ммг 
соргський. 12.00 — До Д:3б 
медичного працівника. «Се
стри». Документальний те
лефільм. 12.50 — До 70-річ- 
чя Великого Жовтня. Я. Пру-: 
усвалл. «Кольору хмар». 
14.50 — Очевидне — неймо
вірне. 15 50 — Воднолижний 
спорт. 16.35 — Мультфіль
ми. 17.05 — «Візьмемося за

.руки», друзі». 17.55 — Фіз
культура для всіх. 18.05 — 
Із скарбниці світової музич
ної культури. С. Прокоф'єй. 
19.00 — Футбол. Чемпіонат 
СРСР. ЦСКА —' «Динамо» 
(Тбілісі). 2-й тайм. 19.45 — 
Прем’єра документального 
телефільму «Театр в вулиці 

. Макаренк-а». 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Теніс. Пра
вила і традиції. 20.30 — Між
народний фестивалі, теле
програм народної творчості 
«Веселка». 21.00 — «Час».
21.45 — Прем'єра художньо
го телефільму «Лише один 
поворот». 23.00 — «Квиток у 
Москву». Естрадна програма.

11.30 — «По- 
ТслежурнаЛ, 

і проб- 
театру, 

кіоск, 
година, 
1.4.45—: 

виборів.

Редактор 
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