


ЛАСНА ПАРТКОНФЕРЕНЦІЯ
■дорога наші 
СУЧАСНИКИ!

Щиро бажаємо 
вам усім у 1989 
році щастя, здо
ров’я, виповнен
ня найзаповітні- 
ших мріянь, ми
ру і злагоди! 
Мудрості вам і 
добрих починань!

23 грудня в Кіровограді відбулася XXIII 
звітно-виборна конференція обласної пар
тійної організації. Конференція обрала пре
зидію, секретаріат і мандатну комісію, за
твердила такий порядок денний:

1. Звіт обкому Компартії України про ро
боту по реалізації рішень XXVII з'їзду партії 
і завдання комуністів області по виконанню 
настанов XIX Всесоюзної партконференції, 
липневого, вересневого і . листопадового 
(1988 р.) Пленумів ЦК КПРС.

2. Звіт ревізійної комісії обласної партій
ної організації.

3. Вибори обласного комітету Компартії 
України.

4. Вибори ревізійної комісії обласної пар* 
тійної організації.

Учасники конференції хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять загиблих від землетрусу у 
Вірменії.

Із звітом обкому Компартії України висту« 
пив перший секретар обкому партії М. Г. СА- 
МІЛИК.

Із звітною доповіддю ревізійної КОМІСІЇ 
обласної партійної організації виступив її 
голова В. В. СКРИННИК.

В обговоренні звітних доповідей взяли 
участь: Г. Т. КОСТРОМІН — перший секретар 
Кіровоградського міськкому партії, В. Я. КРУ- 
ЦЕНКО — перший секретар Новоукраїнсько- 
го райкому партії, Г, І. МЕНШИКОВ — на
ладчик виробничого об’єднання «Червона 
зірка», О. О. СКІЧКО — перший секретар 
Олександрійського міськкому партії, В. Є. 
ПАНЧЕНКО — відповідальний секретар об
ласної організації Спілки письменників Ук
раїни, О. І. РЄЗНІК — голова колгоспу «Мир» 
Гайворонського району, Г. Я. ВОВЧЕНКО — 
вчителька Павлиської СШ імені В. О. Сухо- 
млинського Онуфріївського району, В. С. 
КРИВИЙ — перший заступник голови облви
конкому, голова агропромислового комітету 
області, Г. І. КРАСОТА — секретар вузлового 
паргкому станції Помічна Добровеличківсько- 
го району, О. В. КУШНІР — керуючий трес
том «Кіровоградбуд», Г. С. МАР ЯНЕНКО — 

■доярка колгоспу «Іскра» Олександрівського 
району, В. І. ЖЕЛІБА — голова облвиконко
му, Л. В. КУБАЙ — водій Новомиргородської 
районної шляхової ремонтно-будівельної 
дільниці, В. А. ЮРЕНКО — перший секретар 
Устинівського райкому партії, Г. В. БУГРЄЄВ— 
директор кіровоградського заводу «Гідроси- 
ла», Т. А. ПЕРШИНА — закрійниця Знам’ян- 
ського міськпобуткомбінату, С. В. ТЕРЗІЯН— 
ветеран партії і праці, м. Світловодськ, К. С. 
БИКОЗА — головний агроном колгоспу «Мир» 
Вільшанського району, В. П. ІВЛЄВ — голова 
облпрофради, В. П. ВЕЛИЧНО — головний ін-

Гак проходив перодново- 
Еічнии «вогник» у Праців- 

иць УТО «Кіровоград» Ба- 
n0HLoHZV?£EypAUJ’ Світла
ни ОНОЙЧЕНКО та їхніх 
колег.

ДЕНЬ
ВИЗВОЛЕННЯ
КУБИ

Сьогодні братній кубин
ський народ відзначає 30-у 
річницю перемоги рево
люції. Молодь Острова 
Свободи, на яку країна 
покладає великі сподіван
ня, навчається і в нашому 
місті, у вищому льотному 
училищі цивільної авіації.

Привітати із всенарод
ним святом молодих ку
бинців та їхніх керівників 
Орестеса Родрігеса Блан
ко та Антоніо Рубена Гон
салеса до кафе «Юність», 
що в обласному центрі, 
прийшли студенти Монго
лії й Мозамбіку, Гани і 
Мадагаскару, наші земля
ки. Привітання були щири
ми й сердечними, а вза
мін подарунків — пісні, 
вірші, танці. Учениці під
шефного СПТУ № 14 по- 
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дарували кубинським дру
зям власноручно вишитий 
рушник «ЗО років кубин
ської революції». Жваво 
сприйняли присутні й за
пальну кубинську румбу у 
виконанні дитячого хо
реографічного ансамблю 
«Росинка» Кіровського Па
лацу піонерів, котрий під
готував танець саме для 
цього свята.

Про події тридцятиліт
ньої давності розповів 
учасник революції, пред
ставник аташату Республі
ки Куба підполковник Еду- 
ардо Гарсія Перес, котрий 
прибув до Кіровограда на 
відзначення свята. Інтерна
ціоналізм близький кубин
цям, у ньому — витоки 
братньої допомоги народу 
Анголи в її боротьбі за 
свободу й незалежність 
від агресії з боку расист
ського режиму ПАР. Ось 
чому як власну кубинці 
сприйняли й біду, що спіт
кала народ Радянської Вір
менії. Про це говорив від 
імені всіх присутніх спів
вітчизників ведучий вечо-
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женер споруджуваного Криворізького гірни
чо-збагачувального комбінату окислених руд 
(м. Долинська), П. Ф. МАЛИЙ — перший сек
ретар обкому комсомолу, А. І. КОНДРАТЕН
КО — перший секретар Кіровоградського 
райкому партії, М. Ю. ЄРЕЩЕНКО — дирек
тор автотранспортного підприємства тресту 
«Кіровоградсільбуд» облагробуду, голова об
ласної ради ветеранів війни і праці, L В. ГОР
ДІЄНКО — бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені Щорса Бобринецького райо
ну, М. і. СИЧЕНКО — начальник управління 
культури облвиконкому, Л. П. ПОЛЯНСЬКА— 
апаратниця Світловодського заводу чистих 
металів, В. Г. МУСІЯКА — прокурор області, 
В. А. КОВАЛЬОВ — перший заступник голови 
обласної ради спортивних товариств профспі
лок.

Делегатів конференції привітав Д. ЛІН- 
Ди — парторганізатор ЦК Соціалістичної 
єдиної партії Німеччини на будівництві Кри
ворізького гірничо-збагачувального комбіна
ту окислених руд (м. Долинська).

Конференція заслухала і затвердила допо
відь мандатної комісії, з якою виступив заві
дуючий відділом організаційно-партійної і 
кадрової роботи обкому партії В Д. БАБІЙ.

На конференції виступив член Політбюро, 
секретар ЦК Компартії України і. Г. ГРІНцОВ.

Із заключним словом виступив перший сек
ретар обкому партії М. Г. САМІ ЛИК.

Конференція прийняла постанову на звітну 
доповідь обкому Компартії України, затвер
дила звіт ревізійної комісії обласної партій
ної організації.

Обрано новий склад обкому Компартії Ук
раїни і ревізійної комісії обласної партійної 
організації.

У роботі конференції взяли участь; відпові
дальний організатор Відділу партійного бу
дівництва і кадрової роботи ЦК КПРС А. А. 
РУДКОВ, інструктор Відділу машинобудуван
ня ЦК КПРС Е. А. РАПНіцЬКИЙ, інспектор 
ЦК Компартії України В. І. МЯСНЯНКІН, від
повідальний організатор відділу організацій
но-партійної і кадрової роботи ЦК Компартії 
України В. В. ОРііОВ, віце-консул Генераль
ного консульства ЧССР в м. Києві, представ
ник на будівництві КГЗКОРу (м. Долинська) 
3. САКСЛ, заступник секретаря первинної 
парторганізації Румунської комуністичної пар
тії, інженер з техніки безпеки фірми «Арком» 
на будівництві КГЗКОРу Н. ВАСІЛЕ.

На цьому XXIII конференція обласної пар
тійної організації закінчила свою роботу.

* * *
24 грудня відбувся організаційний пленум 

обкому Компартії України, обраного XXIII об
ласною партконференцією.

ра Сесар Гомес. Вирішили 
одноденну стипендію всіх 
кубинських курсантів пе
рерахувати на рахунок 
№ 700412 у фонд допомо
ги Вірменії.

О. ЖУРАВЛЬОВА, 
відповідальний секре
тар міської ради у 
справах іноземних сту
дентів.

м. Кіровоград.-

ЗАПРОШУЄ 
«СУПУТНИК»

Ніхто з кіровоградців, 
хто в цьому році відпочи
вав за путівками БММТ 
«Супутник», не пошкоду
вав, що провів свою від
пустку чи то в чарівних 
місцях Закарпаття, чи в 
Підмосков’ї, а чп й у Іспа
нії, Югославії, Болгарії...

До речі, в наступному 
році «Супутником* орга
нізовано новий маршрут 
«Золоте кільце Росії»: Мо
сква — молодіжний ту
ристичний центр «Ростов
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Членом бюро і першим секретарем обко» 
му Компартії України обраний М. Г. САМІ» 
ЛИК, членом бюро і другим секретарем — 
€. В. МАРМАЗОВ, членами бюро і секретаря- 
ми обкому — В. І. МЯСНЯНКІН, С. М. ШАЛЬ 
НІНА, В. М. ЩЕРБИНА.

Утворено секретаріат обкому партії.
Членами бюро обкому партії обрані. В. С. 

АНДРІЯШ — бригадир тракторної бригади 
колгоспу «Росія» Новоукраінського району^ 
В. Д. БАБІЙ — завідуючий відділом організа
ційно-партійної і кадрової роботи обкому 
партії, В. І. ЖЕЛІБА — голова облвиконкому, 
В. П. ІВЛЄВ — голова облпрофради, Г. Т. КО
СТРОМІН — перший секретар 
ського міськкому партії, П. С. ЦУКАНОВ —» 
формувальник виробничого об єднання «Чер
вона зірка».

Кандидатами в члени бюро обкому партії 
обрані: Л. В. КОЛЕСНИК — машиніст екска
ватора виробничого об єднання «Олександр 
ріявугілля», І, Ф. КОЛОМИЦЕВ — начальник 
управління КДБ Української РСР по Кірово
градській області, і. Е. МАРОН — генераль
ний директор виробничого об єднання «Дні* 
проенергобудпром» (м. Світловодськ).

Утворено комісії обкому Компартії України 
і затверджено їх голів: з питань організацій- 
но-паотіиної і кадрової роботи (голова Є. 9Ч 
МАРМАЗОВ), ідеологічну (голова С. М. ША- 
ПІКіНА), з питань соціально-економічного 
розвитку (голова В. І. МЯСНЯНКІН), з питань 
аграрно-промислового комплексу (голова 
В. М. ЩЕРБИНА).

Затверджені завідуючі відділами обкому 
партії: організаційно-партійної і кадрової ро
боти — В. Д. БАБІЙ, ідеологічним — М. М, 
СУВОРОВ, соціально-економічним ■— М. П« 
МИХАИЛЕНКО, аграрним — О. М. СЕРГАТИЙ, 
державно-правовим — В. П. ЯНИШЕЗСЬКИЙ, 
загальним — П. і. КОВАЛЕНКО. Керуючим 
справами обкому партії затверджений В. В„ 
МОШНЯГУЛ, головою комісії партійного 
контролю при обкомі партії — С. С> ЛІНО- 
ВИЧЕНКО, редактором обласної газети «Кі
ровоградська правда» — О. Ф, КЕРДіЗА- 
РЕНКО.

Пленум розглянув пропозиції первинно? 
партійної організації шахти імені Ленінсько
го комсомолу виробничого об’єднання 
«Олександріявугілля» та Олександрійського 
міськкому партії і прийняв постанову про 
представлення кандидатури члена КПРС 
Ю. Л. Кукси — електрослюсаря-підземного 
шахти для висунення кандидатом в народні 
депутати СРСР від Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

В роботі пленуму взяв участь і виступив 
член Політбюро, секретар ЦК Компартії Ук
раїни І. Г. ГРіНЦОВ.

♦ • ♦ •
Великий» — туристичний 
центр «Болгар» — моло
діжний туристичний центр 
«Березовий гай* — Моск
ва. Туристи відпочивати
муть 3 дні в Москві на ба
зі турком плексу «Моло
діжний» і по 3 дні в кожно
му з названих центрів, 
Тривалість маршруту — 
13 днів.

У і 989 році БММТ «Су
путник» запрошує відвіда
ти такі туристські центри: 

«Цисарткела* (Батумі)— 
11—26.01; 27.01 — 11.02; 
12 — 27.02; 1 — 15.03;
16 — 31.03.

«Золоте руно» (Тбілісі)—
11 — 23.01; 7 — 21.02;
26.03 — 9.04.

«Супутник» (Сочі) —
12 — 25.01; 27.01 - 9.02; 
11 — 24.02; 15 - 30.03.

«Юність» (Мінськ) — 
20.01 — 3.02; 22.02—10.03; 
11—28.03; 29.03—14.04 
«Березовий гай» (Івано
во) — 25.01—7.02.

«Лісове озеро» (Пляві- 
няс — Латвія) — 26 01 — 
8.02.

«Перлина* (Підмосков’я) 
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— 27.01 — 9.02; 15—29.03і 
31.03—14.04,

«Ноарус» (Нарва) —5 
7—21.02.

«Болгар» (Кострома) — 
20.02—4.03.

МГЦ «Березовий гай» з 
чотириденним перебувай* 
ням у Москві — 11—24.03*

Маршрут «Золоте кіль« 
це Росії» — 21.04—4.05.

Зрештою, перелік марш* 
рутів можна продовжити, 
Серед них є багато суміс* 
них. Є й понад двадцять 
путівок за кордон.

Кожен, хто бажає побу
вати в перелічених турис
тичних центрах, або' ж 
з’їздити в Болгарію, Чехи* 
Словаччину, Румунію, Угор< 
шину, Індію і Шрі-Ланку, 
може звертатися за довід
ками у райкоми комсомо
лу. Гам запропонують ці
каві маршрути, роз’яснять, 
як слід оформити путівку«

А, Вирушивши в подо« 
рож, ви, шановні кірово- 
градці, переконаєтесь, що 
найкращий відпочинок мо
лоді це поїздка за пу
тівкою БММТ «Супутник»!

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

1 січня 1989 року



Менше двох місяців минуло з часу опублікування в «Молодому 
Комунарі» умов соціального експерименту «Оренда». Читачі підтри
мали ідею газети: шляхом конкурсного відбору створити один або 
кілька орендних колективів, які працюватимуть за новими економіч
ними законами. Про це свідчать листи і заповнені талони орендарів, 
«ні надходять до редакції.

Підтримали ініціативу тижневика і керівники кількох господарств 
області. Зокрема, бажання прийняти у себе молодих орендарів під
твердили голови правлінь колгоспів «Родина» Носомиргородського 
району В. П. Мироненко та імені Кірова Компаніївського району 
М. П. Лохвицький. Бони гарантують своїм майбутнім партнерам хо

роші побутові умови, цікаву роботу, високі заробітки. Спасибі за 
довір’я! Вже найближчим часом ми приступимо до комплектування 
колективів. Звичайно ж, при цьому враховуватимемо інтереси обох 
сторін.

У кількох листах наших читачів зустрічається запитання: а що, 
власне, дає оренда, чим відрізняється вона, скажімо, від бригадного 
підряду! Про ефективність нової форми господарювання ви можете 
судити на прикладі Кіровоградського району. З організаційною 
структурою орендних колективів ми знайомитимемо читачів в на- 
ступних номерах тижневика.

• ОРЕНДНИЙ ПІДРЯДКІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН: ЦИФРИ І ФАКТИ АКТУАЛЬНО

Усі тракторні бригади району з початку 
1988 року перейшли на орендний підряд. Ни
нішнього року вони виростили і зібрали по 
32,4 центнера зернових з гектара. Це на 
6 центнерів більше, ніж у середньому за два 
попередніх роки п’ятирічки, і майже на 10 
центнерів більше, ніж у середньому за оди
надцяту п’ятирічку.

0 Механізатори колгоспу імені Чапаева, 
працюючи за орендним підрядом, вирости
ли і зібрали в 1988 році по 30,7 центнера зер
нових з гектара (разом з кукурудзою). Це 
на 10,2 центнера більше, ніж було в одинад
цятій п’ятирічці. Нинішнього року одержано 
зерна кукурудзи по 42,8 центнера з гектара, 
що на 21,3 центнера більше проти поперед
ньої п’ятирічки. Урожайність соняшника з 
гектара проти середнього рівня попередньої 
п’ятирічки зросла на 5,4 центнера, цукрових 
буряків — на 58 центнерів.

0! У порівнянні з минулим роком зросла на 
28 процентів продуктивність праці і на 6 про
центів заробітна плата в комсомольсько-мо
лодіжній тракторній бригаді № 1 колгоспу 
імені Ватутіна, яку очолює комуніст Микола 
Михайлович Смиченко. На орендному підряді 
бригада зібрала з гектара по 41,1 центнера 
верпових, в тому числі по 38.1 центнера ран
ніх зернових. Згідно з умовами договору з 
правлінням колгоспу за понадпланово одер- 
зкані ранні зернові механізаторам бригади (їх 
35 чоловік) безплатно видано 13,4 тонни пше
ниці; а за виконання всіх договірних зобов’я
зань по врожайності їм колгосп продав по 
собівартості (5,47 карбованця за центнер) 28 
тонн кукурудзи.

0< За підрядом в районі вирощується 84 
проценти молодняка великої рогатої худоби,
69.2 процента свиней, 99 процентів овець,
67.3 процента птиці. 62 колективи тваринни
ків працюють за підрядом на орендній осно
ві. Впровадження нових форм організації і 
оплати праці сприяло тому, що за одинад
цять місяців нинішнього року в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надій 
молока на корову зріс на 232 кілограми. 

Проти минулого року державі продано біль
ше молока на 16, яєць — на 10 процентів.

@1 За роки одинадцятої п’ятирічки рента
бельність колгоспу імені Леніна, який спе
ціалізується на виробництві молока і овочів, 
складала лише 1,5 процента. За рахунок 
впровадження нових форм організації та 
оплати праці у першому році дванадцятої 
п’ятирічки рівень рентабельності тваринни
цтва (колись збиткової галузі) досяг 24 про
центів, а від реалізації молока одержано по 
239 тисяч карбованців прибутку. Якщо у 1986 
році кожний реалізований центнер молока 
приніс господарству 7 карбованців 33 копій
ки прибутку, то в 1987 році — вже 13 карбо
ванців 90 копійок.

За одинадцять місяців нинішнього року у 
середньому по колгоспу на корову надоєно 
2864 кілограми молока, що на 356 кілограмів 
більше, ніж за відповідний період минулого 
року. Державі продано молока на 453 тонни 
більше, ніж торік. Собівартість центнера про
дукції становить 19 карбованців 90 копійок. 
Це на 2 карбованці 70 копійок менше, ніж 
торік.

Оплата праці операторів машинного доїння 
зросла майже на 40 процентів і становила 
298 карбованців. Затрати праці скоротилися 
на 22 проценти.

ф У січні 1987 року в колгоспі імені Леніна 
почали організовувати сімейні підрядні ланки 
В молочному тваринництві. Першопрохідцем 
у цій справі' став Микола Петрович Пелех. З 
дружиною Галиною Миколаївною він взяв 
групу нетелів — 50 голів. Згодом до них при
єдналася дочка Світлана, яка до того працю
вала в Кіровограді.

Приклад сім’ї Пелехів наслідувала сім я 
З^бчешйв — Григорій Федосійович та Вален
тина Анатоліївна. У .потому 1987 року вони 
набрали групу нетелів з 55 голів

За неповний лактаційний період 1Q87 року 
сім’я Пелехів надоїла від первістки 3363 кіло
грами молока, сім’я Зубченків — по 3797. 
Кожна сім’я кредитувалася протягом року з 
розрахунку 2.43 карбованця за надоєнвй цент
нер молока. По закінченні року було зробле

но кінцевий розрахунок. Сім’я Пелехів одер
жала 6776 карбованців, сім’я Зубченків — 
9876 карбованців.

2;і Сьогодні в колгоспі імені Леніна на оренд 
йому підряді виробляють молоко вісім сімей, 
у тому числі подружжя комсомольців Вален
тина та Сергій Биканови.

фі Працюючи за орендним підрядом, ко
лектив молочнотоварного комплексу № 1 
колгоспу імені Карла Маркса (завідуючий 
комплексом делегат XXIII обласної партійної 
конференції Л. Є. Придибайло) за 11 місяців 
нинішнього року одержав від корови на 378 кі
лограмів молока більше, ніж за відповідний 
період минулого року. Затрати праці на 
центнер молока знизилися з 8,12 людино-го
дини в минулому році до 6,24 людино-годи
ни. Собівартість центнера молока знизилася 
на 3 карбованці.

ф У колгоспі імені Ульянова в 1987 році за 
підрядом вирощували помідори 24 сім’ї з 
обласного центру. У середньому з кожного 
гектара вони одержали по 544 центнери то
матів. На площі орендарів рентабельність по
мідорів склала 29 процентів.

За реалізовану продукцію 24 сім’ї одер
жали 34 578 карбованців. Середній заробіток 
сім’ї становив 1440 карбованців.

ф У 1988 році було укладено договір на під
ряд із 196 сім’ями. Вони вирощували помідо
ри, огірки, капусту на площі 124 гектари Із 
заводу радіовнробів п’ять сімей створили 
міжсімеину підрядну лапку, яку очолювала 
апаратниця очисних споруд заводу В А Бут. 
Кожна сім’я вирощувала по 0.25 гектара ран
ніх. по 0,30 гектара пізніх помідорів та пів- 
гектара капусти Кожна Із сімен за реалізова
ну продукцію одержала по 2409 карбованців.

ф На наступний рік колгосп імені Ульянова 
вже уклав договір на підряд із 55 сім'ями 
робітників і службовців з Кіровограда.

Колгоспи імені Ульянова, імені Леніна, іме
ні Шевченка, «Україна» та інші приміські гос
подарства запрошують жителів обласного 
центру укласти підрядні договори на виро
щування овочів, фруктів, кормових буряків.

«...Нові форми 
господарювання, що 
застосовуються ни
ні в сільськогоспо
дарському вироб
ництві, на мій по
гляд, привабливіші 
від тих, що торують 
собі дорогу на під
приємствах... Дуже 
багато людей, котрі 
постійно мешкають 
у місті, хотіли б узя
ти ділянку землі для 
вирощування. ска
жімо. овочів...».

Кй ЕНІ двадцять чотири роки, 
маю кілька робітничих спе

ціальностей, зокрема, водія, ав- 
тоскрепериста, меліоратора. АЛЇг 
би стати орендарем, вирощува
ти в одному з господарств тех
нічні культури чи овочі, не еи- 
ключена можливість зайнятися 
тваринництвом.

Хотілося б мати кілька пропо
зицій від керівників господарств, 
аби вибрати найоптимальніший 
варіант.

Дружина і донька згодні на 
переїзд.

Валерій ЗАСЯДЬМО.
м. Олександрія.

ДОБРУ справу розпочав «Мо
лодий комунар», оголосивши 

конкурс на заміщення вакансій 
орендаторів. Переконаний, що 
в області знайдеться немало 
працелюбів, котрі вміють і хо
чуть працювати на землі. Пра
цювати творчо, без дріб’язкової 
опіки з боку всіляких бюрокра
тичних інстанцій.

Однак, па мій погляд, газеті вар
то було б піти далі І виступити 
організатором сезонної оренди. 
Адже дуже багато людей, котрі

ЗГОДНІ СПІВРОБІТНИЧАТИ
* * *

Знаю, що в області ширено 
застосовується вирощування сіль
ськогосподарських культур на 
орендній основі. Якщо колекти
ву однієї з тракторних бригад, 
де впроваджено цю прогресив
ну організацію праці, потрібні 
висококваліфіковані механіза
тори — повідомте. Готовий хоч 
завтра підписати договір і виїха
ти на роботу.

Микола КРЕЙТОР.
м. Кіровоград.НЕ ЗАБУВАЙТЕ ГОРОДЯН!

постійно мешкають у місті, хоті
ли б узяти ділянку землі для ви
рощування, скажімо, овочів 
одіш з перекопаних прихильни
ків цієї справи і. якщо буде мож
ливість. — потенційний орендар 
у майбутньому.

Мешкаю в Кіровограді, пра
цюю технологом у виробничому 
об’єднанні «Друкмаш» Маю ви
щу освіту, одружений, ростуть 
двоє дітей. Що ще? Окрім ос-

♦ ♦ ♦
Я — продавець, але не боюся 

ніякої сільської роботи. Залюб
ки вирощувала б гусей, качок, 
іншу живність. Якщо від керівни
ків господарств надійдуть по
дібні пропозиції — відразу по
відомте.

Валентина КОСТЕНКО.
м. Кіровоград.

* * *
Нашому господарству потрібні 

доглядачі великої рогатої худо

новної спеціальності можу пра- 
цюєати токарем, фрезеруваль
ником, слюсарем по виготовлен
ню нестандартного обладнання.

Чим приваблює мене оренда? 
Відповім, полі форми господарю
вання. що застосовуються пппі в 
с і л ьсько гос п ода рс ько му ви роб- 
НИЦТВІ. ПА МІЙ погляд, привабли
віші від тих. що торують собі до
рогу на підприємствах Тут шир

би, доярки, механізатори, усьо
го 15—20 чоловік. З усіма мо
жемо укласти договори на 
орендний підряд Для початку 
гарантуємо місце в гуртожитку, 
триразове харчування. Гадаю, що 
при старанні орендатори мати
муть досить високу заробітну 
плату.

м. ЛОХВИЦЬКИЙ, 
голова колгоспу імені Кірова.

Компаніївський район.

Колгоспи імені 
Уяьянова, імені: 
ніна, імені Шевчен
ка. «Україна» та ін
ші приміські гасло« 
дарства Кіровоград
ського району за
прошують жителів 
обласного центру 
укласти підрядні до
говори на вирощу
вання овочів, фрук
тів, кормових буря
ків».

ший простір для ініціативи, по
шуку. більша самостійність.

Отже, пропоную свої послуги. 
Візьму ділянку землі в одному з 
господарств поблизу Кіровогра
да Згоден вирощувати картоп
лю помідори, цибулю, інші ово
чі.

З повагою
РОЖКОВ Сергій Миколайович
Моя адреса: м. Кіровоград 

вул Космонавта Попова, 26, кор
пус 1, кв. 136,ТАЛОН ОРЕНДАРЯ

Прізвище, ім’я, по батькові

Він

Склад сім ї ^3 указанн«?м віку та спеціальності дорослих її 
членів)

Ваша професія (якщо маєте їх кілька — перелічіть)

«мий вид оренди і в якій галузі хотіли б взяти на який строй!

Ваша адреса, місце роботи

ТАЛОН ЗАМОВНИКА
Район __ . __ __________ ,т *
СЄПО ... .1____ ...------ --- - ------------- - -------------- |

Колгосп , _____ _________________ _ _
Прізвище ім’я та по батькові керівника господарства

В якій галузі і на який строк можете ви запропонувати орен
ду!

Ямі умови будуть створені орендаторам)

/Іотреба господарства в кадра» |вкажіть працівників яких 
спеціальностей скільнн потрібно вам для постійної чи сезон- 
ної роботи)

L~Z Ці галони виріжте і направте на адресу редакції.
«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

1 січн* 1989 року



ї| р( Роки п’сля Великого Жовтня були роками боротьби за встановлення і зміцнення
адянської влади. Наш обов язок зробити так, щоб подвиги героїв громадянської війни 
ули за уті. Серед героїв громадянської були і бійці Червоного козацтва, про яких ми 

так мало знаємо. Із цілого ряду об’єктивних причин, зумовлених насамперед складнощами 
перюду боротьби за владу Рад, до нас дійшло мало архівних документів. Надто 

ули ті героїчні дні, щоб можна було думати про планомірне збирання й запис фактів.

І все ж історичні документи були записані... 
спогадах «Один год» Е. Бош: «...постійні 
кументи».

8 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ з’їзд Рад відбувся 11 — 
■ 12 (24—25) грудня 1917 року. Делегати
з’їзду заявили про «цілковиту підтримку 
Жовтневої революції, схвалили внутрішню і 
зовнішню політику більшовицької партії і 
Радянського Уряду, гаряче вітали Раду На
родних Комісарів за її рішучу боротьбу про
ти буржуазної контрреволюції в усіх її про
явах».

В умовах жорстокої класової боротьби 
першочерговим завданням першого Радян
ського Уряду України була мобілізація сил 
на розгром націоналістичної Центральної ра
ди. Все це вимагало в першу чергу створен
ня революційних збройних сил України. Вже 
25 грудня 1917 року Народний Секретаріат 
прийняв постанову про формування частин

Незважаючи на те, що, як писала « своїх 
евакуації змушували знищувати оригінальні до-

і селянських депутатів України і комітети 
військових частин. Комплектування полку 
йшло активно. У перші дні до нього записа
лися неграмотні вахмістри та студенти, робіт
ники міста Харкова. За кілька днів у полку 
налічувалося близько 700 чоловік. Бійці 1-го ре
волюційного полку Червоних козаків дали 
урочисту присягу до останньої краплі крові 
боротися за перемогу Радянської влади. Свою 
присягу вони виконали повністю.

За короткий відрізок часу більшовики зумі
ли перетворити нову частину на згуртовану 
бойову одиницю. Командир полку В. М. При
маков, який на той час звався «червоним ота
маном», вже в січні 1918 року доповів Укра
їнському Радянському Урядові, що полк Чер
воного козацтва з складі 700 чоловік може

В телеграмі на ім’я К. Є. Ворошилова П. Ю. 
Дибенко повідомив, що Знам янка вільна, за» 
хоплено значні трофеї: кулемети, гвинтівки 
броньовик, кілька вагонів з продовольством 
тощо. Із Знам’ янки війська Червоного ко
зацтва направились на відпочинок в Олек
сандрію, потім визволили від петлюрівці, 
Користівку Знам’янського району. На станції 
розташувались частини 1-го полку Червоного 
козацтва. Відразу ж після визволення насе
лених пунктів у повіті було створено Повіте, 
вий Революційний Комітет, який виконував 
функції тимчасового органу Радянської вЛйн 
ди до повітового з’їзду Рад.

Зміцненню Радянської влади на місцях 
помагали політоргани полку Червоного ко
зацтва і особисто В. М. Примаков. Він брав 
активну участь в роботі Олександрійського 
парткому, виступав на партійних зборах. У се
ла були направлені комуністи для організації 
волосних ревкомів і комбідів (комітетів бід
ноти), роз’яснення селянам політичного й во
єнного становища в країні. Повітовий ревком 
здійснював заходи щодо налагодження робо
ти підприємств, організовував заготівлю хлі
ба і транспорту для робітників і Червоної 
Армії. При допомозі бійців в Олександрій
ському повіті був сформований полк для бо
ротьби з контрреволюцією.

««МОЛОДИЙ
КОМУНАР)»

1 січня 1989 року

Червоної Гвардії. ЦК РСДРП(б) та РНК на
правили на Україну Ю. М. Коцюбинського та 
3. М. Примакова, які відіграли значну роль у 
створенні українських революційно-військо
вих сил.

31 грудня 1917 року Народне Секретарство 
військових справ України звернулось до тру
дящих Республіки. У Зверненні говорилось:

«...Контрреволюція вступила у відкриту бо
ротьбу з Робітничо-Селянським Урядом Ук
раїнської Народної Республіки, намагаючись 
зірвати справу миру, зупинити революційний 
рух, який несе позбавлення всьому трудово
му народу з-під буржуазного ярма. Разом із 
заможним донським козацтвом, на чолі яко
го стоять генерали Каледін і Корнілов та 
царський наймит Алексєєв.., поміщики і капі
талісти почали громадянську війну і розпа
люють національну ворожнечу між українця
ми і великоросами. Щоб розбити нашу бра
терську сім’ю трудового народу... вороги на 
Україні формують «курені смерті» і «білу 
гвардію». Для боротьби з озброєною силою 
буржуазії ми повинні створити свою силу, 
силу революційного війська, яка зможе 
озброєною рукою врятувати революцію і 
стерти буржуазію з лиця землі. Ми твердо 
вирішили організувати революційний загін, 
який, як один чоловік, стане на боротьбу з 
контрреволюцією на Дону і на Україні — за
гін Червоного козацтва».

Народним Секретаріатом у військових спра- 
зах 17 січня 1918 року видано наказ № 2 
«Про організацію апарату» цього секрета
ріату. Наказ підписали Тимчасово виконую
чий обов’язки Народного секретаря військо
вих справ Ю. М. Коцюбинський і комісар по 
організації Червоного козацтва В. М. Прима
ков.

Безумовно, Червона гвардія відіграла ве
лику роль у боротьбі проти внутрішньої 
контрреволюції, але інтереси оборони краї
ни вимагали кращої організації збройних сил 
республіки. У зв’язку з цим Народний Секре
таріат, виконуючи волю трудового народу 
України, 20 січня 1918 року прийняв декрет 
про організацію регулярної робітничо-селян
ської армії — Червоного козацтва.

ПЕРШИЙ полк Червоного козацтва почав 
формувати у Харкові колишній царський 

засланець, учасник штурму Зимового палацу 
Віталій Маркович Примаков. Такі ж револю
ційні загони появилися і в інших містах. Чер- 
воногвардійські загони та загони Червоного 
козацтва становили на перших порах збройні 
сили молодої Української Радянської Рес
публіки,

Сформовану В. М. Примаковим першу 
збройну революційну частину Народний 
Секретаріат назвав так: «1-й полк Червоного 
козацтва». Цим найменуванням Радянський 
Уряд України підкреслив класову відмінність 
від так званого «вільного козацтва», яке 
складалося із куркулів та міської буржуазії. 
В самому найменуванні «Червоне козацтво» 
позначився інтернаціональний характер но
вої Червоної Армії.

Для Червоного козацтва визначався добро
вільний принцип комплектування. Приймали 
бійців та командирів лише за рекомендацією 
революційних та профспілкових організацій. 
Відповідальність за проведення організації 
регулярної робітничо-селянської армії по
кладалася на Ради робітничих, солдатських 

виступати на захист молодої Радянської вла
ди. Революційні солдати, червоногвардійці і 
червоні козаки стали тією збройною силою, 
яка відстояла завоювання Жовтня на Україні.

Йшов 1918-й рік, рік боротьби проти іно
земних загарбників. В січні 1918 року При
маков в супроводі бронепоїзда зі своїм пол
ком Червоного козацтва виїхав із Харкова. 
Під Полтавою зав’язався бій із гайдамаками, 
в якому червоногвардійці, червоні козаки 
здобули перемогу. Після цього полк рушив 
до Києва, але взяти його з ходу не зміг. При
маков пішов на сміливий маневр, внаслідок 
якого 27 січня місто Київ було визволено; 
Примакова призначено Надзвичайним коміса
ром по боротьбі з контрреволюцією.

Наприкінці 1918 року становище на Україні 
ускладнилося тим, що в умовах краху австро- 
німецької окупації та гетьманщини з ряді 
районів Республіки владу захопила буржуаз- 

■ но-націоналістична Директорія. По всій те
риторії республіки від нейтральної зони до 
Чорного моря діяли партизанські загони. 
Треба було їх об’єднати і утворити єдину 
грізну силу проти петлюрівців. У нейтральну 
зону посилають більшовиків, серед них і 
Примакова, для проведення революційної ро
боти. Революційно настроєні селяни і робіт
ники — жителі нейтральної зони кидали свої 
місця і вливалися в Червоне козацтво, ввза
гін М. О. Щорса та в загін київського столя
ра, нашого земляка В. Н. Боженка. Влітку 
1918 року в Червоному козацтві було три ку
рені по 1000 чоловік в кожному. У війську 
треба було зміцнити революційний порядок. 
Один з куренів перевели до загону Василя 
Боженка, зміцнивши Таращанський полк, дру
гий влився до Богунського полку Миколи 
Щорса, третій — у Новгород-Сіверський полк 
Черняка. Кінна частина загону Примакова на
лічувала 300 шабель при 4-х гарматах і стано
вила 1-й Червонокозачий загін.

Протягом 1918 року бійці цього загону ве
ли непримиренну і тяжку боротьбу з числен
ними ворогами революції. Багато героїв по
лягло в степах України, на берегах Дону й 
Десни...

тРІК, за визначенням В. І. Леніна, був 
одним з найкритичніших для соціа
лістичної революції. В умовах наступу на те

риторію України денікінської армії та роз
гулу бандитизму постало завдання мо
білізації всіх сил і засобів для оборони рес
публіки. На Україні було оголошено військо
вий стан. Сотні відважних бійців 1-го полку 
Червоного козацтва, перевірені, загартовані 
в боях, були готові продовжити боротьбу. 
Визволивши більшу частину Лівобережної 
України, бійці Червоного козацтва вийшли до 
Дніпра. Вони утворили широкий плацдарм на 
правобережній Україні для дальшої бороть
би з військами Директорії.

1919-й рік — це рік боротьби славних чер
воних козаків і на території нашої області. 
Після форсування Дніпра полк Червоного 
козацтва вийшов у район Кременчука. Із жор
стокими боями бійці загону підішли до Зна
м’янки Олександрійського повіту. 5 лютого 
1919 року сюди прибули з півдня червоні 
партизани П. С. Ткаченка. Наступного дня 
Знам’янці урочисто зустрічали полки 2-ої Ук
раїнської Радянської дивізії і Червоних коза
ків, які очолював В. М. Примаков.

Де тільки і проти кого не довелося воюва
ти червоним козакамі В серпні 1919 року за
гін переріс у бригаду, а в жовтні того ж ро- 
Ку — в кавалерійську дивізію.

...У страшну холоднечу й хуртовин»/, після 
того, ЯК латиські стрільці прорвали оборону 
контрреволюційних військ, у прорив кинули
ся червоні козаки. За 37 годин вони заглиби
лись на 120 кілометрів у ворожі тили,

Член Реввійськради С. Орджонікідзе на
діслав листа В. І. Леніну: «Дорогий Володи
мире Іллічу, нами вдалося прорвати фронт 
ворога. У прорив пущено кавалерію Прима« 
нова». Чотирнадцять рейдів здійснили каза- 
лериети-червонці. Кіннотники безстрашно 
громили гайдамаків, викликали страх, у най- 
добірніших ворожих полків. Один з п яти від
войованих денікінських бронепоїздів — бро
непоїзд «Генерал Дроздов» було перейме
новано на «Червоного козака».

У червні 1920 року червоні козаки мали 
великі сутички з білополяками, здійснили 
історичний Проскурівський рейд їхніми тила
ми. 5 липня реорганізована 8-ма Червоноко- 
зача дивізія розгромила 6-ту білопольську ар
мію графа генерала Роммера. В цьому рейді 
черв.онцями було захоплено багато військової 
техніки і полонених. Примакову привели коня 
генерала Роммера. В листопаді 1920 року 
війська Петлюри були остаточно розбиті. За 
Галицький рейд командир кіннотників одер
жав у нагороду золотий портсигар із напи
сом: «Безстрашному рейдистові командиро
ві Червоного козачого корпусу т. Примакову 
нз пам’ять про чотирнадцять рейдів від ко
мандира Уборевича». А загалом Віталій При
маков був нагороджений трьома орденами 
Червоного Прапора.

Було а Червоній Армії кілька кавалерій
ських бригад, але одна з них виділялася в 
громадянську війну своїми героїчними подви
гами та класично проведеними воєнними 
операціями — це Перший корпус Червоного 
козацтва В. М. Примакова. Бойовим подви
гам Червоних козаків у роки громадянської 
війни дано високу оцінку в книзі Воєнного 
видавництва Міністерства оборони СРСР за 
1962 рік «Трубачи трубят тревогу».

У складі 8-ої дивізії Червоного козацтва 
в 1920 році брав участь у громадянській вій
ні й олаксандрісць П. К. Кошовий, який у ро
ки Великої Вітчизняної війни став двічі Ге
роєм Радянського Союзу. Після громадян
ської він, до речі, навчався в Єлисаветград- 
ській Кавалерійській школі імені С. М. Бу- 
дьонного. Так славні традиції червоних коза
ків знаходили своє продовження в діяннях 
армії нового типу — Збройних Сил СРСР.

Кіровоградці свято шанують пам’ять про 
героїзм Червоного козацтва. В м. Знам’янці 
одна з вулиць носить ім’я Примакова. В с. Во. 
лодимирівці Знам’янського району обладна
но кімнату-музей Червоного козацтаа. В селі 
Фурманівці Новоукраїнського району нашої 
області один з перших колгоспів мав назву 
«Червоне козацтво» (пізніше перейменова
ний на «Победу»),

Я. БІЛДШ, член секції історико-революційних па- 
м ятників обласного Товариства охоро
ни лам яток історії та культури,



Ди Д. ДОНЧЕНКО, 
заступник начсшьнкиа головного планово- 
економічного управління облвиконкому:

Думаю, що інформація про т©, як в ни
нішньому році виконуватимуться плани по 
будівництву житла в Кіровограді і області, 
зацікавить багатьох читачів молодіжної газети. 

Сьогодні близько 7 тисяч сімей по області 
зовсім не мають Де жити, змушені знімати 
приватну квартиру, витрачаючи на оплату 
Значну частину свого заробітку. Ще 9369 сі
мей проживають в гуртожитках і будинках 
Для малосімейних. А всього на черзі в житло
во будівельних кооперативах області донедав
на нараховувалось близько семи тисяч сімей, 
Нині ж ця цифра зменшилась майже ва 900. 
Саме така кількість щасливчиків справила но
восілля минулого року. Цьогорік до них при
єднається ще більше шестисот сімей.

Що стосується черговиків, котрі стоять на 
квартирному обліку для одержання житла із 
так зейного державного сектора, тобто того, 
котре фінансується за рахунок централізова
них державних капіталовкладень і фондів со
ціального розвитку підприємств, то їх по об
ласті близько 37 тисяч, у Кіровограді, зокре
ма, — 15 145. Якщо в минулому році по об
ласті було введено 230 тисяч квадратних мет
рів житла (приблизно 4200 квартир), то в ни
нішньому ця цифра сягне 250 тисяч (це май
же 4700 квартир). Так що, як бачите, темпи 
будівництва зростають і зростатимуть далі, 
бо з тих багатьох тисяч сімей, езятих на об
лік, більше шести тисяч стоять на пільгових 
чергах. Серед них найбагаточисельніший кон
тингент — багатодітні сім’ї, їх в області 1457.

Зводитимуться так звані відомчі будинки. 
Приміром, у IV кварталі цього року планується 
вдати 67-квартирпиіі будинок для робітників 
Кіровоградського ремонтно-механічного заво
ду імені Таратути.

Продовжуватиметься будівництво об єктів 
соцкультпобуту, зокрема, шкіл і дитсадків. На 
нинішній рік в області планується звести 
8 шкіл на 5388 місць. Одна з них буде збудо
вана в Кіровограді у 102 мікрорайоні буді
вельниками БУ <Цивільбуд-2ї>. До нині діючих 
15-ої і 33-ої шкіл будуть зроблені прибудови.

У новому, 1989 році наше місто одержить 
новий дитсадок на 320 місць, ще один (на 
280 місць) з’явиться наступного року.

М. М. МЕДВЕДЕНКО, 
начальник обласного управління 

побутового обслуговування:

Сьогодні так виходить, що будь-яка сфера 
діяльності людини або її обслуговування спів
існує з певними проблемами і ми не просто 
працюємо, а постійно їх вирішуємо. Побуто
ва сфера — теж не виняток. Про це свідчать 
і нритичні стріли з боку преси, і поведінка 
багатьох клієнтів, які тепер часто користую
ться послуга/<ли кооператорів.

Щсб активізувати свою роботу і розшири
ти послуги для населення, налічено значно 
збільшити в нинішньому році мережу наших 
підприємств. Зокрема, нобий Будинок побу
ту, де виготовлятиметься трикотаж, модельне 
взуття і працюватиме перукарня, з’явиться в 
102 мікрорайоні обласного центру. Ательє 
«Молодіжна мода» по виготовленню трикота* 
жу і пошиву взуття відкриється у новому бу
динку по вул. Гоголя, ще одне ательє, де теж 
шитимуть взуття, з’явиться на вулиці Родим* 
цева.

У Новомиргороді і Долинській стануть до 
ладу павільйони, де можна буде скористати
ся послугами хімчистки і пральної по само
обслуговуванню. Спеціально для хімчистки 
такий павільйон буде зведено і в Новоукра- 
їнці, бо пральня тут відкриється у відремон
тованому приміщенні колишньої бані. До ни- 
ні діючих подібних пралень в Кіровограді до
дається ще одна по вулиці Попова,

Зараз в обласному центрі працюють 24 
майстерні по ремонту взуття, 8 з них — тер
мінові. Ми прагнемо, щоб і в решті шістнад
цяти був хоча б один майстер, який винену* 
вав би терміновий дрібний ремонт.

Нові Будинки побуту в 1989—1990 роках 
з’являться у Знам’янці, Устинівці, Новоукра* 
їнці.

ю. га. кисельов, 
заступник начальника обласного відділу 

охорони здоров’я:

Найперше — вирішиться нарешті питання 
про обслуговування села «швидкою допомо
гою». При сільських лікарнях буде працюва
ти «швидка», що надаватиме допомогу на 
території з населенням 5000 чоловік. Раніше 
«швидка» практично працювала на райцентр.

Таким чином, 300—400 сіл області 8 можуть 
цього року одержати невідкладну медичну до
помогу. Забігаючи наперед, скажу: до 1990 ро
ку має вирішитись витання надання медич
ної допомоги всім населеним пунктам області.

Друге. За рахунок скорочення штатів зрос
те зарплата медичних працівників (на 5 про
центів). Передбачається зробити перші крони, 
я так вважаю, щодо об’єктивності оцінки ро
боти лікарів. Йдеться про зарплату системою 
«вилка».

Головинії лікар визначатиме згідно спеці
альних критеріїв заробіток кожного працівни
ка ввіреного йому медичного закладу. Одна з 
Головних оцінок — кіпцеві результати ліку
вання,

З почином, як-то кажуть. Адже давно не
зріла необхідність передати не місця еконо
мічні важелі управління.

Я недарма наголосив — це перші кроки. В 
ідеалі уявляю так: лікаря вибирає хЕорий. 
Тоді некЕаліфікованим «фахівцям» престо не 
буде життя в колективі. Плюс — навантажен
ня на лікаря. Прийняв, приміром, двох хео- 
рих — одержуй два карбованці, чотирьох — 
чотири і т. д. Тоді підвищиться якість обслу
говування і кількість прийнятих хворих.

Про нові лікувальні заклади. Починаємо бу
дівництво Світловодського те Олександрій
ського (по 60 ліжок) пологових будинків. 
Цього року стануть до ладу дві поліклініки в 
обласному центрі — № 3 те ЛСУ. Новий 
пологовий будинок в Кіровограді почне буду
ватись в 1990 році.

I останнє. Кооперативний рух не обминув і 
медицину. «Здоров’я», «Авіценна», «Дихан
ня» та інші — ці кооперативи, що діють е об
ласному центрі, вже зараз стали надійною 
підмогою в системі охорони здоров’я.

начальник обласного управління торгівлі:

Розвиток матеріально-технічної бази тор* 
гівлі цього року певною мірою вселяє опти
мізм. В обласному центрі відчинять двері і 
приймуть своїх перших покупців меблевий 
салон «Затишок», магазин «Ветеран», універ
сам «Кіровоградський». У Кіровограді, Сеіт- 
ловодську та Олександрії планується відкри
ти продовольчі /магазини з реалізації това
рів, вироблюваних підприємствами місцев« 
промів, в Олександрії — торговельний центр; 
в Гайвороні та Світловодську — комісійні ма
газини. Починається будівництво ярмарково
го павільйону для проведення загальномісь
ких торговельних заходів у Кіровограді, ееє- 
демо в дію промтоварний склад у Світло- 
Бодську, має бути побудована склотарна база 
в обласному центрі...

Перелік цей можна продовжувати. Розгор
нути досить широкий фронт будівництва тор
говельних закладів допомагають нові форми 
господарювання.

Хай читач не подумає, що за сказаним — 
самозаспокоєння, ейфорнчннй стан працівни
ків торгівлі. Проблем — маса. Будувати бу
дують, але й зносять чималенько, Тільки за 
два останні роки торгівля втратила близько 
10 магазинів загальною площею 2,5 тисячі 
квадратних метрів. И (п те лі обласного центру 
можуть згадати: «Ласунка», «Джерело», «Ди
тяче харчування»...

На сьогодні гостро постає питання про 
приймання склотари від населення. Споді
ваємось, що рішення міськвиконкому, котре 
зобов’язало ряд підприємств міста поставити 
8 збірних павільйонів, значною мірою роз
в’яже цю проблему,

Ще одне: відкриємо відділи продовженого 
режиму роботи торговельних закладів до 
22-ої—23-ої години. Підтримуватимемо й ін
дивідуальну трудову діяльність, яка розвива
тиметься й далі (торік товари «ІндиеідуалІЕ» 
продано на суму 470 тисяч карбованців).

ї останнє При УТО «Кіровоград» незабаром 
почне функціонувати Інформаційно-диспет
черська служба (телефон — 0 53). Покупці ма
тимуть змогу одержати інформацію про наяв
ність товарів, режими роботи торговельний 
точок, новинки в? торгівлі.

Розвиватиметься й немагазинна торгівля..» 

г. И. книшов,
начальник обласного управління 

житлово-комунального господарства:

Чим відає наше управління сьогодні? 
Рахуйте: водопровідно-каналізаційне, тепло
ве господарства, ремонтно-будівельний трест 
по ремонту житла і закладів соцкультпобу
ту (лікарень, інтернатів тощо), готельне гос
подарство, оранжерейне, ритуальне обслу
говування, освітлення міста, його прибиран
ня, шляхово-будівельне, експлуатаційне гос
подарство тощо — всього вісім галузей і чо
тирнадцять підгалузей.

Чи багато кіровоградців знають, що Із 
326 кілометрів комунікаційних труб, про
кладених лід містом, принаймні 90—100 треба 
міняти негайно, бо вони вже давно відслужи
ли свій строк?

Торік обсяг намічених робіт ми не виконали 
силами водоканалу і иблрембудтреету заміне
но всього лише 8,5 кілометрів труб, у ниніш
ньому на цих роботах планується освоїти 
близько 80 тисяч карбованців (це приблизно 
7—8 кілометрів).

Можна було 6 і підвищити ці темпи, якби 
не дошкуляла постійна непоена забезпече
ність відповідними матеріалами і механізма
ми, 6с міністерство наші замовлення виконує 
процентів на тридцять.

Довго і безрезультатно б’ємось із промисло
вими підприємствами, кожне З ЯКИХ ВІДПОВІД
НО із прийнятими рішеннями має налагодити 
використання води по замкнутому колу, тоб
то вона повинна очищатись 1 там же, знову 
надходити у виробництво. Це збільшило б по
дачу води населенню. Рішення є. але чи буде 
воно виконане і в цьому році, сказати не бе
русь: тільки «Друкмаш» налагодив поки шо 
цю роботу.

Реконстру «зватиметься теплова мережа, бу- 
Йе введена в експлуатацію котельня по вулиці 

[олтавсьній, продовжуватиметься робота по 
введенню нових методів обслуговування жит
лового і соцкультпобутового фонду.

Ці та інші завдання вирішуватимуться жит
лово-комунальними службами області, а та-
кож організованими при них кооперативами, 
серед яких найвищої оцінки заслуговують два 
олександрійських кооперативи «Чистота», кот
рі займаються вивозом побутового сміття із 
приватного сектору.

ЩО НАМ готує 
РІК

Таке запитання 
напередодні Но
вого, 1989т© ро
ку наші корес
понденти О. Пи
липенко та А. без- 
така поставили 
Перед ЕВДПІОВІ” 
дальними праціе- 
никами служб І 
управлінь еблви- 
ионному»

М. П. КОТЕНКО,
заступник начальника територіального 

виробничого об’єднання автомобільного 
транспорту з пасажирських перевезень:

Госпрозрахунок і дотація. У наш бурхли
вий час перебудови важко уявити, як можуть 
уживатися ці два слова. Можуть, еияеляється. 
Наше ВО вже рік на госпрозрахунку, але від 
держави отримуємо дотацію у розмірі по
над мільйон карбованців щороку ке покрит
тя збитків від пасажирського транспорту. У 
Кіровограді перевезення одного умовного 
пасажира обходиться в 9,6 копійки, с Олек
сандрії — 10,2, а в Сеітлобсдсьму 12,21

Жителям області можу з певністю сказати: 
підвищення цін на талони (до 10 копійок) не 
передбачається.

Про міський автотранспорт. Плануємо ро
зірвати 111-й маршрут на переїзді е районі 
Балашівки. Чому? Простій автобусів, маршрут 
яких має тривати не більше 40 хвилин, тільки 
на переїзді часто-густо складає 20 хвилин. Ми 
несемо матерільні збитки, та й люди невдо- 
волені — запізнюються на роботу тощо.

Швидше всього закільцюємо маршрути під 
№№ 108 і 122. Маємо домовленість з тролей 
бусним управлінням пустити по їхньому чет 
вартому маршруту зі зворотнім ходом авто 
бус Є серйозні підстави об’єднати 131-ий 
123-ій маршрути, але вже 13-ий рік будівель 
вики не можуть збудувати звичайного міст 
ка через Інгул.

У Світловодську «пустимо» маршрут по вv 
лиці Приморській (два автобуси), в Олександ 
рії — оновимо парк (теж дамо два автобуси)

Щодо міжміських перевезень. Відкриється 
маршрут Новомиргород — Київ. Опекеандрія— 
Дніпропетровськ (додатковий рейс), Кірово
град — Генічеськ, відновимо — Кіровоірад— 
Сімферополь Вивчається можливість копти
ти маршрут Кіровоград — Тираспіль

Значно збільшиться (особливо — в Кірово
граді) маршрутних таксі (одержали 14 «Рафи

Коротке гро таксі Тільки е Кіровоград, ни
ні згідно нормативних документів не вистечвє 
понад 100 таксомоторів. Цього року одер
жуємо 29 таксомоторів, 25 з них залишаться 
в Кіровограді. Вони працюватимуть на газе 
еому паливі.

«молодий
І КОМУНАР»

1 січня 1989 рому



Зажко передбачити пого
ду, яка Зуде в перший день 
4939 року. Але напередодні 
свята, коли Дід Мороз по
бував в гостях у виробнич
ників, у продавців «Дитячо
го сапу», познайомизся з 
лісником, вулиці Кіровогра
да, були засніженими.

Білосніжно від халатіа бу
ло й у 23-му цеху ЗО «Друк
уєш», Здебільшого тут пр£- 
уіоють дівчата. У всіх — Чу
довий настрій.

Весело і гарно на душі у 
Валентини Жук, слюсаря- 
складальника та її подруг; і 
працюється непогано: є де
талі, а значить —єй ро
бота.

— Подаруй нам у наступ
ному році, — звертається до 
Діда Мороза В. Жук, — ба
гато-багато деталей. Щоб не 
простоювали ми, щоб рит
мічним було наше вироб
ництво!
-Аз мене до тебе, Ді

ду, прохання, — це вже Лі
лія ЛІснича, технік-хімік хі

мічної лабораторії Кірово
градського центру гідроме- 
тереології, — попроси ке
рівників великих підпри
ємств нашого міста, щоб 
заводські труби помєнше 
забруднювали повітря.

Лісник Кіровоградського 
лісництва Олександр Шиш
ко щиро радів приємнос
тям 1983 року — отримав 
квартиру, посадив близько 
тисячі дерев.

— Кожна людина мріє за 
життя посадити своє дере
во. У мене є заповітна мрія 
на 1989 — я хочу посадити 
їх цілих дві тисячі. На ра
дість, на щастя, —- так гово
рив Діду Морозу Олександр 
Шишко.

Ну, а Вячеслав Резничен- 
ко, працівник станції техоб
слуговування, запевняв не 
лише Діда Мороза, а й усіх 
водіїв, що ремонт автомо
білів здійснюватиметься а 
нинішньому році вчасно і 
високоякісно. Принаймні 
краще, між у минулому.

...У відділі «Дитячого сві
ту», де продавали новорічні 
прикраси, Діда Мороза, який 
до цього часу ходив сам по 
місту, запросила за прила
вок Снігуронька. І хоча Д»д 
не був знавцем тоннощіз 
торгівлі, але спокусився за
прошенням: дуже вже хоті
лося запитати Снігуроньку, 
що їй приніс старий рік.

— Улюблену роботу! Ад
же я прийшла в 1983 працю
вати в «Дитячий світ», про
давцем.

—- А новий? € в тебе запо
вітна мрія 1989 року?

— Ззичайно! Ось торба о 
тебе порожня. Нема ' цуно- 
рон. Піди купи їх у «Ла
сунці»...

Дід Мороз оббігаз усе 
місто, а цього магазину не 
знайшов. Прибіг під вечір і 
скаржиться:

— Нема, Снігуронько, та
кого магазину.

— Є, Діду, с! По вулиці 
Карпа Маркса. Однак, там 
вивіску хтось зняв.

— Снігуронько, що ж ро
бити]

— Попроси, Діду, праців
ників відділів торгівлі обл
виконкому і міськвиконко
му, щоб відкрили новий ма
газин з вивіскою «Ласунка» 
і, звичайно, щоб там були 
цукерки.

— Думаю, Снігуронько, 
що питання бути чи не бути 
«Ласунці» в Кіровограді ви
рішиться на користь жителів 
нашого міста...

— Давай, Дідусю, торгу
вати. Бо, дивись, яка он 
черга за ялинковими при
красами...

Там, за прилавком, Дід 
Мороз і познайомився з 
Снігуронькою. Нею була 
продавець відділу ялинко
вих прикрас Ольга Кирса- 
ненко.

Ну, а Дідом Морозом був 
Юрій ЯРОВИЙ.

* * *
Є пісня. її відспівали 
?а іншого часу й пори, 
Коли ще гупали цимбали, 
Коли ще звучали хори. 
.Та в світі, де стало затісно 
Для неї (наївний мотив), 
Я бачу, як сіро і пісно 
Без неї між днів суєти! 
Ступаю немов по камінню, 
Ступаю немов між камінь. 
Приходить важке розумінням 
Без пісні цієї — амінь! 
Хоч скільки гучали цимбали 
Мов голосу вічного вість, 
Даремно розумні казали 
Про пісню: морока не з’їсть! 
Прорвавшись у пору модерну, 
Забули ми про джерело... 
Ордою духовної черні 
Безпам’ятство наше зійшло. 
Із чого ж слов’янство радіє, 
Минувши фатальну межу?.. 
Ця пісня — любов і надія, 
Востаннє вам, люди, кажу!

Ця пісня — сльоза і прощення, 
У неї правдиве лице.
Це суть паша зболена й щемпа.., 
НЕВЖЕ МИ ЗАБУЛИ ПРО ЦЕ?
ВАЛКА
Хоч скільки чумацького щастя, 
Та порівну буде на всіх... 
Модерні міста в новочассі — 
Пора вже добратись до них! 
Скрипуча натруджена валко 
З волами, сірішими піль!
В століттях — і смішно, і жалко - 
Нащадки забули про сіль. 
Хропуть в кам’яницях нащадки, 
Бо рання, як бачим, пора. 
На ці новочасні порядки 
Суворо ватаг позпра. 
Для нього, одвічного сина, 
Немає пі часу, ні дня. 
Він валку-довіку вестиме 
В майбутнє степів навмання. 
Для нього—ні болю, ні долі. 
Юдолі земної не. раб, 
Він двигає валку поволі,
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Хоч місто, хоч темний байрак.
Попереду валки важкої 
Сягниста дорога лягла...
Ледь зойкне луна за рікою, 
Як валка — немов не була!
Та знову і знов повертає 
З нікуди похмурий ватаг, 
І пада роса на отави. 
І зойка за річкою птах.
Та й тільки: дорога чорніє.
Та й тільки: татарська стріла.
Та й тільки: лиш вітер повіє, 
Як валка — немов не була.., 
У мого чумацького степу 
Душа — вікова таїна.
Довіку, як місячний серпик, 
Ця валка міша й не мина.
Бреде монотонно й судомно — 
Важенний і болісний двиг... 
Вертається — з дому й додому —• 
По лунах пісень вікових.

* * *
Ті, хто відбув, — невже минули псує, 
Як*тирса під копитами орди?
А Як же ті дороги й ті сліди,

••••••••••в..
Що
Що
Де
Де
Де
Це
На
Ти

ними вже безпам’ятство танцює? 
значать очі молодих світів 
іскри страху Із кострищ новітніх 
сніг зневіри, наче цвіт па вітах 
болю цвіт і в суєслав’ї слів?
ж звідки голос: давнього нема? — 
тирсі кров ю писані знамення ’ 
не узриш,

якщо забув іменняв якому пам'ять поколінь дріма ’ 
Вони пішли, відбувши... Ти ще TVT 
Бони в тобі — чи ж пітогт . * 

тт • . ДС Нам ЯТЬ DOTV тії

Т^\МЄЧІ- Там тисячі волань УТЬ 
п» и,тв°є’ ПРИП яте до руїн (і ’
Де Чураївнн голос -_  яг**
На полі брані. билина

рабства
1 ридань!

* * * 
Не боіося нового—боюсь

ПОВТОРЯТИСЯ
вічно

• • 9 • •
І. як не грек старост,’кадіа КІ[ЩЯ ...

Це дівчисько «:^ДрлЄ й Іронічне, 
як струмочок

Це задимлене місто клого 
росте «Г

Нам не страшно не *
чому

Що заковане є
і

Вже стежки зарост-^Лр
І ялачу^ ‘ •

Вже лелеки
ГНІ^ОН(

Ми — по колу •:
Ми : '

В павутинні часі?’
ДО й03&!

Що ж там предо*у

І ЯКІ ще урок» 5°^

* *

■ У цін раптовій Ра*ж

СІЛЬЦЯ...

мося старого, 

'йіі^4КІВ ’ життів? 

іоном дороги, 

лізних дахів.

\ наемо, доки...

галер, 
ай
ж>0 віщі уроки 
ишам, вченим, 

тепер?!

ланковій,

Коли душа скорилась •'



«і

Фотографує 
ВАСИЛЬ 
ГРИБ

ЖУРНАЛІСТ 
ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ

Дід Мороз оббі
гав усе місто, а «Ла
сунки» не знайшов. 
«Немає, Снігуронь
ко, такого магази
ну...».

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

■З січня 1989 (р@ку

• • • • • •*. як не грек стародавній,
, шукати УкодакіииЦе дівчисько міське, Щ5І-Ш

ЯК струмочок — *-■ зле й Іронічие 
ме задимлене місто р росте із малого сільця.
пам не страшно нового

‘ чому ж 60 !і,ося старого 
заковане в коламинулих віків І жИттІ0, 

оже стежки заростаютьІ плачуть П’' Роиом дороги, 
оже лелеки минаютьгніздов’я залізних дахів 
Мп — ПО КОЛУ, по колу- ’_ Ми'й ДОСІ не -аагмо, доки,
ь павутинні часів. Лдо яті галер.
Що ж там предок дало -. шепоче "Р» вад урокп
- ЯКІ Ще уроки потріон • Л, Вчепим.тепер?!

у ПІЧ раптовій рвлостіі^оіц,
Коди душа скорилася- >

Я вам чужий і трішки загадковий, 
Але повірте — це не назавжди,
У цьому світі гостем цього літа 
Я з вами вік би, може, вікував 
Там, де гніздовая мальвами зігріті
І дівич-ніч у шелесті отав... 
Та не велить знсможена дорога, 
Заплакана від ранньої роси, 
й тривога тіпіио вільного касога 
Крадеться степом крізь глухі часи. 
Він — проти сонця,

він — лицем до сходу,
До тих віків, де загубився слід 
Його дороги і його народу,
Куди забуто перевіз і брід.
Так хай же жоден літопис не тліє. 
Коли вже й Калка-річка висиха... 
Ми ще чужі, як забуття й надія, 
Ми ще чужі, як цілина й соха,
Та в глибині 
Ми долетіли,

Калка-річка висиха...

часів не потонули..,
• ... - ----- . як лелечий клин
Із вирію, і сущі € тому ми 
На цій землі гпіздов'їв і каляа.

Ф в 0 Ф * * *
' Благословляю псрвородннй гріх 
Знайоміші моєї Громоклеї, 
Йимлять громи і чубляться за неї, 

е й блискавиця блиска поміж них.
І гостро хсаль, 

що в пам’ять не збереш
Усього, чим відлітували доли...
Вже онде осінь юна йде додому
(Вона, як ми, вертатись мусить теж),
А тут громи упали до колін
Ріки-сріблянки 

рокотанням дужим!
Ще зелен лист. Ще буйний цвіт жоржин. 
Ще синь ріки співзвучна дням 

і душам,* * *
Вже не пісок, а тільки попіл. Попіл, 
Палає захід. Дотліває жар.
І дим тіка... А потім«,, 

що там — потім?
Невже, як перш, пекельний рій бажань? 
Невже прийшло, .

війнуло,

о • ф
обпалило, 

А сад цвіте, довіку нсспалим? 
Ще тліє жар,

а він квітує біло 
І що той біль? І що ядучий дим? 
Плпве, пливе.

Пругке брунатне гілля 
Пелюстки білі міцно облягли, 
А дим повз них,

мов дядько на похмілля, 
А дим повз них,

немов забув, коли 
Ще віттям був лапатим яблуневим 
Ще доки з нього цвіт не облетів». 
Пливе. Пливе.

Вклоняється деревам 
За те, що стрілись

на його путі, 
А потім тихо *-

над спустілим пляжем, 
Збілілий геть,

немовби знов цвіте. 
І щось там вітру молодому каже, 
Та все не те,

Та все не те й не ге.»»

Петро
СЕЛЕЦЬКИЙ

ДОЛЕТІЛИ.
ЯК ЛЕЛЕЧИЙ
КЛИН...



ахіллесова
П'ЯТА

...Але, шановне, 
наступав рік Змії. 
Чом би
не придумати 
а^ось таке, 
аби рік цей 
запам'ятався 
на все життя!..

ЦЬОГО року новорічне 
СВЯЇО для своїх дітей 

подружжя Нили ненців ви
рішило відзначити ло-ін- 
шч.му Дмитро Максимович 
надумав чимось здивувати 
і пс тдувати п ятирічного 
Кир } та трьохрічну Кат
русю і Нддавшись рекламі 
фірми послуг «Ми вам ра
ді», він загодя туди звер
нувсь і, оплативши есе, 
замовив на десяту годину 

«ФІРМОВИЙ ДІД»
ГУМОРЕСКА

ранку першого січня Діда 
Мороза з подарунками.

Наступив Новий рік. Пер
шим уранці прокинувся 
Кирилко і мерщій підбіг 
до ялинки, шукаючи під 
нею подарунка, як це бу
ло минулого року. Та, крім 
бутафорського снігу з ва
ти й іграшкового Діда Мо
роза, там нічого не було. 
Тут якраз батько нагодив
ся і, глянувши на розчаро
ване обличчя сина, заспо
коїв:

— Не журися, — посміх
нувся до Кирилка. — Бу
дуть подарунки і тобі, й 
Катрусі. Дід Мороз до нас 
ще не приходив. Він за
раз інших слухняних діток 
обдаровує, а у нас, — гля
нув на годинник, — буде 
ріено за двадцять п’ять 
хвилин.

Повеселішав Кирилко — 

живого, а не якогось каз
кового Діда Мороза по
бачить і опробує випро
сити у нього іграшкового 
конструктора, як у Михай- 
лика з сусідньої квартири. 
І стали вони разом із бать
ком чекати. Наступила де
сята година, а Діда Моро
за немає. Дванадцята ми
нула — нема. Прибув він 
десь о чотирнадцятій трид
цять. Заходить розхриста

ний, шапка набакир, поло
вина ватяної бороди ві
дірвана. Вийняв з-за пазу
хи блокнота, відшукав від
повідні дані і сиплим го
лосом прорік:

— А чи тут живуть діт
ки Кирилко та Катруся, що 
по замовленню номер ві
сімсот сорок три я їм по
дарунки приніс?

— Тут, тут, — зрадівши 
і збентежившись, ВІДПОЕІВ 
Дмитро Максимович.

— Так розпишіться, що 
отримали, а ви любі дітки 
одержуйте свої іграшки та 
солодощі, які для вас бать
ко замовив.

Катруся злякалася, до 
матері тулиться, а Кирил
ко сміливо виступає напе
ред і питає:

— А чому це ви, дядю 
Вітю, такий недис... неди-

Є
е

е

е

Перед Новим роком ми зустрілися із 
відомим кіровоградським поетом, який 
побажав залишитися невідомим, скромно 
назвавшись ХИТРИМ ЛИСОМ. Він був у 
гарному настрої, про що вельми красно
мовно свідчила ного чудова скептична 
посмішка.

— Шановний ХИТРИЙ ЛИСЕ, — звер
нулися ми до нього, — чи не запропонує
те ви нам щось із своїх нових гуморесок?

— Будь ласка, — зробив він широкий 
жест і витягнув із кишені дві свіжі па
родії на вірші кіровоградських поетів 
Тамари Журби і Петра Селецьного, —Над
звичайно мені подобаються ці автори, — 
зізнався ХИТРИЙ ЛИС, — люблю їхні 
вірші, ян смажені нурчата на святковому 
столі... Ну, а мої пародії, це — ян гостра 
приправа до них. Тож пригощайтеся!

• ДИВОВИЖА
Де з диво-лісу вмгляда лисиця. 

® Де б диво-небі глибають орли.
@ П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
О Під Новоріччя дивний сон дивився 

Якийсь дивакуватий див-дивак,
® Що в диво-ріуці сом дурний топився, 
ф і рачкував в кастрюлю диво-рак. 

Снігурка дивно-дивно так балака,
О Що дуже важко зрозуміть її. 
а В болоті-диві диво-жаба квака,

Яка там поезія в дідька! 
Вітрів неримований шу/л. 
Ось прозою кашля сусідка, 
А я все пишу і пишу. 
Римую про вітер свавільний, 
Старий з молодих чагарів, 
Невтишений і божевільний, 
Найвітреніший в сто вітрів. 
Пишу і пояснюю просто, 
Не треба мені солов їв, 
Вітрів неприхована проза — 
Безвітряні вірші мої-

сциплінований? Чсллу біль
ше як на чотири години 
запізнилися? Тато з мамою 
через вас у гості не пішли.

— Що ти говориш? — 
мати до нього. — Хіба це 
дядя Вітя? Це ж Дід Мо
роз! Подарунки еєм з лі
су від зайчика приніс.

— І зовсім не з лісу, а 
з магазину, — заперечує 
Кирилко. — Цими казоч
ками можете Катрусю об
манювати — вона ще ма
ленька, а мені вже скоро 
шостий піде. Дядю Вітю я 
зразу впізнав, хоча еін і 
кумедну бороду причепив.

І Дід Мороз із вудкою стоїть. 
Ні по-німецькі І не по турецькі, 
А так, як В рідній нашій стороні, 
Із дива-вірша глибає Селецькмй, 
Хоч сам читач лишивсь на мілині.

ВІТРЯНА ПРОЗА
Впри збіліли...
Невтишний вітрище...
Свавільний вітер...
Предковічний вітер...
Вітри нуртують...
Вітрів неприхована проза...

1, ЖУРБА.

Він же до нашого дитячо
го садочка ходить... До 
нашої виховательки — Ні
ни Петрівни.

— Ну й дітки тепер пі
шли, — тільки й міг сказа
ти «Дід Мороз».

Фєсдосій ШЗАН,
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<|і «Сяду на дієту — 0 
стану Снігуронькою», 
сказала Снігова баба.

«Дорогу молодим!»—• 
кричала Баба-яга, одягнув
шись Снігуронькою.

Зустрічаючи Новий 
рік, кожний парубок від
чував себе Дідом Моро
зом, а кожна дівчина —г 
Снігуронькою, бо в нлубі 
не працювало опалення.

£;• «Для мене робота — 
завжди свято!» — сказав 
Дід Мороз.

©У квартирі, де зустрі
чали свято, новорічний ЕЄ- 
чір був схожий на остан
ній день Помпеї.

Новий рік не витри
мав іспиту часом — став 
старим.

& — Алло! Сантехніки, 
у нашій квартирі шампан
ське ллється рікою!

С» За відмінні виступи 
Снігуроньку преміювали 
путівкою на південь.

Олег СЕЇН.
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Г1 ІЗНЬОГО зимового ве- 
■■ чсра напередодні Ново
го року Санта-Клаус вмос
тився в м’яке крісло і під
няв трубку супертелес ту, 
який був одночасно телеві
зором, годинником, м о лот
ком для забивання цвяхів і 
гачком для одежі.

— Алло! Це служба сер
вісу по обслуговуванню 
Санта-Клаусів? Я хотів би 
дізнатися про подарунки ді
тям у новорічну ніч.

— Не хвилюйтеся, сер,— 
запевнив його м’який го
лос. — Ваш мішок зараз 
буде вам принесений. Наша 
фірма ніколи не підводить 
своїх клієнтів. Добраніч, 
сер!

— Ні, ні, зачекайте... Я до
мовився з організацією Ді
дів Морозів з СРСР. Потур
буйтесь, щоб мені знайшли

НОВОРІЧНИЙ СЮРПРИЗ
УСМІШКА

заміну. Я зараз еилітєю в 
Радянський Союз.

Рівно через добу Санта- 
Клаус делікатно постукав у 
двері хатинки на курячих 
ніжках, де зібралися всі Ді
ди Морози.

Почувши стукіт, Морози 
сх.опилися з місць. «Шефи 
приїхали!» — вигукнули во
ни і кинулися до дверей.

— Ошелешений Санта- 
Клаус незчувся, ян його 
втягнули в хатину, посади
ли, І головний Дід Мороз 
продовжував:

— Отже, подарунків еи- 
стачить на всіх. Але, шанов
ні, настає рік Змії. Потріб

но придумати щось таке, 
щоб цей рік запам’ятався 
дітям.

— А навіщо думати? — 
втрутився молодий Моро
зик. — У нас шефи є, хай 
вони й 'думають.

Погляди присутніх зупи
нилися на трохи здивовано
му такою несподіваною чес
тю американцеві.

— Я гадаю, — почав він,— 
треба зробити так, щоб ді
тям було приємно й після 
Нового року. За даними на
шої розвідки, від чого 
страждають діти всього сві
ту? Від школи. А від чого 
найбільше? Від гра/латичних 

правил. Звичайно, я не зби
раюсь відміняти всі прави
ла — лише деякі з них. На
приклад, правила пунктуації. 
В англійській мові вони до
сить ліберальні. Хочеш ста
виш, а хочеш — не ставиш 
ті знаки.

— Здасться, пропозиція 
непогана, — втрутився один 
з Дідів.

Невідомо чим закінчили
ся ті незвичайні збори. Але 
відомо, що після Нового ро
ку усіх учнів чекав сюрприз. 
Та й учителів також. Із усіх 
текстів позникали коми та 
крапки. І от що з цього ви
йшло. Про це розповів Сан- 
та-Клаусові Дід Мороз, який 
ввірвався в його номер з 
аркушем паперу в руках.

— Ви бачите, що вийшло 
з вашої пропозиції? І як вас 
надоумило повикидати з 

граматики всі розділові 
знаки? Ось лист Петрина до 
бабусі та дідуся в село. Слу
хайте:

«‘Дорогі бабуся та дідусь 
поросята 

які би мені прислали 
пропали 

зосталося ЄДИНЄ 
поросятко ваш внучок 

Петрик».
Тепер у Дідів Морозів 

ускладнення з міністерством* 
ОСЕІТИ.

Санта-Клаус летів у літаку 
додому і думав:

— Не треба було мені 
вплутуватися у цю справу. 
Я й раніше здогадувався. 
Що тут нечисто.

Ярослава БАБИЧ, 
учениця 6-Б класу се
редньої школи Не 

М. Кіровоград.

«МОЛОДИЙ 
(КОМУНАР»

Д січня 1989 року

Святкові безалкогольні тости
Від душі бажаємо. 1|цоб:

— Брали від життя не все, що можна, а лише наннраще.
— Виходячи в люди, не забували про своїх преднів.
— Зупинялися на досягнутих недоліках.
— Не ловили гав, коли поруч — синій птах щастя.
— Берегли лелек для продовження людського роду.
— Заощаджували час: вчилися на чужих псмилнах.

— Не йшли на повідку у того, хто не знає дороги.
— Берегли не тільки зір, а й точну зору.
— Не приміряли чужі лаври на сесю голову.

Юрми РИБНИКОВ.

ЗАПРОШЕННЯ 3 НА₽°ДНИХ ДЖЕРЕЛ
Ви як, сусіде, не проти, аби разом зустріти Новий пін? 

— З великим задоволенням. повни рік/
— Тоді завтра обов’язково... я прийду до вас.
ПОДАРУНОК
•- А я тобі вже й подарунок цупила, - похвалилась шімир ЧОЛОВІКОВІ, КОЛИ ТОЙ прийшов з рОбОТКо •‘‘«ЛОСЬ жінна чо»
— Дякую, ану ж покажи!
— Гаразд, тільки заченай кілька хвилин, я зараз . одягну

м. СвітловодЛИ. ■ О!ЮС^’



лодіжні проблеми. Виявляється, 0 нас вони 
майже однакові...

— Наприклад!
— Ну, багато... Наприклад, я і мої друзі 

відчуваємо дефіцит духовного спілкування. 
Ми, студенти технічних вузів, замкнувшись 
у колі своїх наукових інтересів, не знаємо 
своєї культури, літератури, не маємо вихо
ду на спілкування бодай з митцями Кірово- 
градщини.

— Підказую координати. В Кіровограді 
уже рік існує літературно-мистецький клуб 
«Перевесло», який збирає творчу інтеліген
цію міста раз на місяць. Про ці засідання 
заздалегідь повідомляє наша газета.

Але повернемось до нашої розмови. Як 
тобі вдається вилучати час на наукову ро
боту, адже навчання, громадська робота 
(знаю, що ти голова студентської профспіл
кової організації! забирають чималої

ГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

Під сяйвом нової рубрики газета буде знайомити своїх читачів із цікавими людь
ми. Дефіцит щирого спілкування — одна з ознак нашого безоглядного, поквапного, 
насиченого інформацією, подіями часу. Пізнати іншу людину, вслухатись у темп її 
життя, думок, сподівань — як рідко ми знаходимо хвилини для цього. Наша руб
рика покликана компенсувати брак таких зустрічей.

В часи перебудови, гласності і демократизації суспільства така розмова особливо 
необхідна. Переглянути свої недоліки, аби застрахуватись від них у майбутньому. 
Повідати про успіхи, аби стимулювати інших. Це теж місія нашої рубрики.

Першим гостем тижневика є студент IV курсу Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування Костянтин Кондратець. Трохи більше місяця 
тому він захищав честь студентства нашої країни на 9V міжнародній науковій студент
ській конференції по електроніці і автоматизації у Чехословаччині. Перше місце — 
небувалий успіх кіровоградського студента.

|/ ОРЕСПОНДЕНТ: Костянтине, як пере- 
живаєш славу!

К. КОНДРАТЕЦЬ (зніяковіло посміхається): 
Про неї треба дуже швидко забувати, щоб 
не переоцінити себе, свої можливості... Тре
ба що це лиш успіх, а слава — по-
пеР ^Ирільки тоді можна чогось досягти 
в А взагалі-то приємно. Коли повер
нувся в кінці листопада з-за кордону в рід
ний вуз — тут і привітання (офіційні, друж
ні), і листівку-кблискавку» випустили, ніяко
во трохи за надмірну увагу до себе...

-уЧи можна цей успіх назвати найваж
ливішою подією в твоєму житті за минулий

— Можна. Я до нього йшов кілька років. 
Не конкретно до перемоги на конферен
ції (про це я якось і не думав ніколи), а до 
того, що мою працю помітили, оцінили

— Як ти потрапив на конференцію! Знаю, 
що від Радянського Союзу в ній взяло 
участь восьмеро студентів, Україну пред
ставляв кіровоградський студент.

— О, про це треба довго розказувати. 
Над своєю роботою, яку возив до ЧССР, я 
працюю ще з першого курсу. За рік-два 
такого успіху добитись практично немож
ливо... Мабуть, і геніальному студентові. 
Принаймні за тієї системи проведення кон
курсів, які існують у нашій вищій школі. 
Треба було зайняти перші місця на вузів
ській науковій конференції (близько півсот
ні робіт подавалось на конкурс), далі на рес
публіканській і всесоюзній. Для цього по
трібен час. Всесоюзний конкурс проходив у 
Москві за вісьмома напрямками, в одному 
з яких я брав участь і переміг. Це й стало 
підставою поїздки за кордон для участі у 
міжнародній конференції.

— Читачам цікаво буде довідатись, що 
собою являє конкурсна робота, яка її цін
ність?

— Назву вона має сухувату, прозаїчну: 
«Пристрій для вимірювання витрат продук
тів у відкритих потоках». Працював я над 
нею, повторюю, на першому курсі, під час 
служби в Радянській Армії, коли траплялась 
вільна година, і ще два роки в КІСМі. Кіль
ка моїх статей було опубліковано в респуб
ліканському міжвідомчому науково-техніч
ному збірнику «Конструювання і технологія 
виробництва сільськогосподарських машин». 
Скажу, що опублікувати статтю зід кафедри 
автоматизації виробничих процесів — не
просто.

Заявку на винахід ми удвох із науковим 
керівником професором Григорієм Рома
новичем Носовим подали два роки тому, 
авторське свідоцтво отримали недавно. Ме
ні, чесно кажучи, то ще й повезло. Дуже 
марудний процес — визнання винаходу. 
Фактично позитивне рішення, якщо вираху
вати паперотворчі справи, я отримав за сім 
місяців. Це для студентського винаходу —* 
рекордний строк. Усі в вузі, хто це знав, 
були здивовані.

Яка цінність винаходу? Як це не дивно, 
але в нинішній нашій промисловості немає 
пристрою, який би міг точно виміряти КІЛЬ
КІСТЬ речовини, що подається будь-яким 
«конвейєром, не зашкоджуючи потокові. Це 
Принципово важливий пристрій. Подається, 
«наприк^л^, конвейєром вугілля з шахти на
боре. Яке оптимальне навантаження пови
нен мати конвейєр? Якщо більше норми, 
тобто перевантажений, то швидко зносяться 
механізми. Якщо менше — дарма витра
чається електроенергія. Мій пристрій до
зволяє зробити точний розрахунок. Його 
можна застосовувати в багатьох галузях 
промисловості й сільського господарства. 
Приміром, деякі наші транспортери, ком

байни, недостатньо завантажуючи кон
вейєр, витрачають часу на роботу удвічі 
або й утричі більша.

— Знаю, що дехто, прочитавши про такий 
винахід, скаже чи подумає: оце чоловік 
грошиків загріб. Це не є секретом? Скільки 
раціоналізатор отримає за свою працю!

— Ви знаєте, чесне слово, якось про це 
не думав. Премію одноразову, 50 карбо
ванців, отримав. А як там далі впроваджу
ватиметься винахід у виробництво... Ні, не 
знаю. Зараз для мене головніше інше: я 
зрозумів, що моя праця принесе користь. 
Треба працювати.

— Кілька слів про враження від міжна
родної конференції.

— Вона проходила в місті Брно з 21 по 25 
листопада. Участь брали студенти майже 
всіх соціалістичних європейських країн — 
близько ста моїх ровесників. Нашу країну 
представляли три москвичі, два тбілісці, два 
мінчани і я. Радянський, як кажуть, ужинок: 
одне перше місце, два других, кілька тре
тіх. Дні були завантажені від ранку до ве
чора. В актовому залі вищого технічного 
училища (щось на кшталт університету) бра
кувало вільних місць: студенти Чехословач- 
чини не байдужі були до конференції. Про
водилась вона російською мовою, іноді до
помагали перекладачі. Мені вдалося побу
ти багато цікавих студентських доповідей. 
Сам брав участь у обговоренні. І мабуть- 
таки досить активну, оскільки Студентська 
Спілка Молоді ЧССР нагородила мене за 
цю рвійність грамотою.

_  Дні за кордоном проминали в одних 
наукових суперечках?

_  Ні, звичайно. Жили ми на базі відпо
чинку згаданого училища. І хоч часу справ
ді було мало, заходили один до одного 0 
кімнати, спілкувались, сперечались про мо-

— Хай це не видасться нескромністю, але 
я свій день планую так, що в мене зайвих 
15 хвилин не буваё. Є, звичайно, заздале
гідь сплановані дні чи години відпочинку, 
але здебільшого — праця. Тільки так мож
на чогось добитись у житті. Окрім усього, 
на навчання я витрачаю значно менше часу, 
ніж, скажімо, так званий середній студент. 
Підготовку до вузу я одержав солідну.

— Що ти маєш на увазі!
— Навчання в Київській фізико-матема- 

тичній школі. До речі, мені єдиному з ви
пуску дали рекомендацію для вступу 8 
МФТІ — Московський фізико-технічний ін
ститут.

— 9 ти підвів школу — не вступив?
— Ні, справи склались зовсім інакше. Ре

комендували мене не на той факультет, на 
який я сам хотів. Ну, я й відмовився взагалі 
і приїхав до Кіровограда.

— Як іспити склав?
— На обидві математики, письмову й ус

ну, я потратив десь хвилин 15—20.
— Не жалкуєш, що навчаєшся зараз не а 

столичному вузі, а в периферійному!
— Периферія — поняття не географічне, 

а швидше духовне. Все залежить від люди
ни, а не від міста чи села, де вона живе. Не 
треба далеко ходити за прикладами: наш 
земляк В. О. Сухомлинський все життя про
жив у селі і написав геніальні праці педа
гогічні. А Павлиш тепер знають у всьому 
світі.

В нашому вузі є прекрасні викладачі. Так 
що твій успіх залежить від тебе самого.

— Навчатися у вузі, ректором якого < 
твій батько...

— Я чекав цього запитання. Ви хочете 
сказати: відповідально, непросто і так далі. 
Нічого подібного. Навряд чи хто може мені 
закинути, що батько «висуває» мене на 
олімпіади, конференції... Адже там, на рес
публіканських, всесоюзних конкурсах, ні
чого надіятись на «протежування».... А що 
допомагає — це безперечно. Допомагає з 
дитинства. Тому я вважаю великою справою 
відкриття в 1988 році фізико-математичної 
школи при КІСМі. До навчання у вузі треба 
серйозно готуватись. Ця спецшкола для на
шого вузу потрібна, як повітря.

— Чим ти займаєшся у нечасті вільні го
дини!

— Маю багато друзів. Намагаюсь не про« 
пускати цікавих публікацій у «Смене», «Мо
скве», «Октябре»... Звичайно, часу на це за
лишається, я вважаю, недостатньо.

— Наступний курс навчання — останній. 
Як збираєшся далі влаштовувати життя!

— Я не знаю, що може статись через мі
сяць! Обставини так стрімко міняються, що 
загадувати на півтора року не можу. Ось 
недавно подзвонили з заводу «Гідросила», 
пропонують співробітництво — треба їхати 
на завод, домовлятись, укладати договір... 
Одне для мене ясно — за всяких обставин 
я не зможу збайдужіти до наукової роботи.

— А одружишся, клопоти нові появлять
ся...

—- Не боюсь цього. Сім я не повинна ста
ти ярмом чи гальмом у творчій роботі. 
Важливо, щоб це усвідомили обоє. Навпа
ки, вона має тільки стимулювати успіхи.

— І останнє запитання: на порозі свята 
Нового року вже вирішив — де зустрічати
меш його!

— Зустріч Нового року — сімейне свято. 
Але хочеться, щоб поруч були й твої вірні 
друзі. , л

_  Дякуючи за інтерз ю, побажаємо мо
лодому вченому, аби й 1989-й рік таким же 
щедрим був на перемоги й удачі, як мину
лий. Успіхів тобі, Костянтине!

Розмову вів В. БОНДАР.

ПРЕМ'ЄРА
РУБРИКИ

«Про славу тре-, 
ба дуже швидко 
забувати, щоб не 
переоцінити себе, 
свої можливос
ті...».

«Я і мої друзі 
відчуваємо дефі
цит духовного 
спілкування...».

«Зустріч Ново* 
го року — сімей
не свято. Але хо
четься, щоб по
руч були й твої 
вірні друзі»«

%

«молодий 
КОМУНАР»

1 січня 1989 року



Таке вже воно, спортивне життя...
Визначивши лауреатів року, ми не зумі

ли навіть запросити їх до редакції. Кос

тянтин Мандрик був у Паланзі, а Олеся 

Дудник — в Москві. Збори, тренування, 

турніри, змагання...

Чемпіоном Олімпіади зі стендової 
стрільби в Сеулі став киянин Дмитро Мо-

ВНЕСОК 
МАНДРИКА
наков. Радісне обличчя чемпіона з кольо
рового телеекрана бачив весь світ. І се
ред численних телеглядачів—кіровоград
ський динамівець Костянтин Мандрик. Не 
буду провидцем, якщо скажу, що Костян
тин тієї миті згадував не Сеул, а Таллін. 
Не вересень, а червень. Згадував п’єде
стал чемпіонату Радянського Союзу, ко
ли срібний його призер Монаков поздо
ровляв чемпіона. А чемпіоном був саме 
Мандрик. I результат теж чемпіонський— 
218 мішень із 225 можливих. Монаков мав 
на одну менше, -

Але до Сеула поїхав саме Монаков. По
їхав і переміг. Мабуть, завдяки кірово- 
градцю, який навчив майбутнього олімпій
ського чемпіона не розслаблятися і па
м’ятати, що непереможених немає.

«Навіщо все це?..».
Костянтин знає: для слави радянського 

спорту.

СПОРТСМЕН
№ 1

Щороку Кіровоградський облспорткомі- 
тет затверджує десятку кращих спортсме
нів року, які домоглись найвищих резуль
татів протягом спортивного сезону. А ось 
для «Молодого комунара» спортивний 
референдум — новина: вперше комуна- 
рівці вирішили визначити кращого спорт
смена Кіровоградщини 1988 року. В спе
ціальному анкетуванні, запропонованому 
тижневиком, взяли участь журналісти, які 
пишуть про спорт, спортивні функціонери, 
тренери.

За підсумками анкетування кращим 
спортсменом минулого року визнано чем
піона країни зі стендової стрільби май
стра спорту міжнародного класу кірово
градського динамівця Костянтина Манд- 
рика, який здобув 52 очка.

На другому місці — переможець між
народних змагань «Дружба» зі спортив
ної гімнастики майстер спорту міжнарод
ного класу Олеся Дудник (26 очок).

На третьому — чемпіон СРСР, призер 
міжнародних та всесоюзних змагань з пла
вання майстер спорту Сергій Пальчиков 
(15 очок).

Далі місця розподілились так:
4 — Сергій Лактіонов, футбол — 6 очок,
5 — Геннадій Гарячий, легка атлетика—5,
6 — Віталій Аджамський, нульова стріль

ба — З,
7—8 — Лариса Максимчук, легка атле

тика, Юрій Шнеєр, атлетична гімнастика— 
по 2,

9—11 — Оксана Брижата, багатоборство 
ГПО, Світлана Ворона, хокей на траві, 
Ольга Ніколасвська, плавання — по 1 очку.

Редакція планує зробити подібні рефе
рендуми традиційними.

Майстер спор
ту міжнародного 
класу, чемпіон 
СРСР із стендо
вої стрільби 1988 
року Костянтин 
МАНДРИК.

ШНЕЄР
ПОСМІХАЄТЬСЯ

З обкладинки одного > 
вересневих номерів «Спор
тивної газети» читачам 
посміхався Юрій Шнеєр. 
«Ну і що?» — спитаєте ви. 
А те, що посмішку свою 
він супроводжував атле
тичним «хрестом», обва
женим двома 32-кілогра- 
мовими гирями...

І мені пригадався по
чаток року, коли у пер
шому випуску «Клубу «Ат
лет» саме кіровоградська 
молодіжна «відкрила» фе
номен Шнеєра. Тоді ще 
без титулів.

Нині ж Юрій — трира
зовий чемпіон І рекорд
смен області у ваговій ка
тегорії до 75 кілограмів.

I все ж прикро, що пе
ред останніми змаганнями 
вага Шнеєра перевищила 
категорію 67 кілограмів 
лише на три. А так би впав 
десятирічний всесоюзний 
рекорд литовця Валдіса 
Беляускаса в жимі лежа
чи...

Та Шнеєр — посміхає
ться. Через солоний піт 
виснажливих тренувань.

— А тут навчаються їздити верхи новачии... Мал. О. ГУЦОЛА.НОВИНИ СПОРТИВНОГОТЕАЕРАУНДУ
Редакція програми «Футбольний огляд» має на

мір в сезоні-89 визначати не тільки найкращий гол 
місяця, а й найдовший поцілунок гравців після за-

битого м’яча. А ще «Футбольний огляд» встановить 
спеціальний приз «За вірність». Наприкінці футболь
ного сезону його завоює команда, гравці якої не 
дозволили жодного переходу в інші клуби. <7^ по
передніми прогнозами головного бухгалтера про
грами приз буде вручатися не частіше одного р03У 
на двадцять п ять років, а тому кошти на його при
дбання виділяти поки що не збирається....

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

£ січня 1989 року

ХТО ЗА КОГО?
О. Андреев (заступник голови обласної ради «Динамо»)« 

1. К. Мандрик. 2. О. Дудник. 3. С. Пальчиков.
A. Безтака (застугник редактора газети «Молодий комунар»): 

1. К. Мандрик. 2. С. Лактіонов. 3. С. Пальчиков.
С. Бондарев (кореспондент газети «Молодий комунар»):
1л К. Мандрик. 2. Ю. ІЛІнеср. 3. О. Дудник.
B. Бушман (старший редактор облтелерадіокомітету):

1. О. Дудник. 2. С. Пальчиков. 3. К. Мандрик.
В. Гриб (фотокореспондент газети «Молодий комунар»):

1. К. Мандрик. 2. С. Пальчиков. 3. О Дудник.
І. Демчук (фотокореспондент РАТАУ): 1. К. Мандрик,

2. С. Пальчиков. 3. О Дудник.
В Ковальов (заступник голови обласної ради ВДФСТ проф

спілок): 1. К. Мандрик. 2. С. Пальчиков. 3. Г. Гарячий.
В. Малиновський (кореспондент ТАРС—РАТАУ): 1. К. Манд

рик. 2. О. Дудник. З С. Пальчиков.
М Медвідь (кореспондент газети «Молодий комунар»): 

1. К. Мандрик. 2. О. Дудник. 3. С. Лактіонов.
Ю Поворозка (завідуючий учбово-спортивним відділом 

облспорткомітету): 1. К. Мандрик, 2. В. Аджамський. 3. О. Дуд
ник,

А. Подольський (заступник голови облспорткомітету):
1. О. Дудник. 2. К. Мандрик. 3. Г. Гарячий.

М. Романенко (старший тренер збірної області з класично? 
боротьби, заслужений тренер УРСР): 1. К. Мандрик, 2. С. Паль
чиков. 3. Г. Гарячий

В. Руденок (старший інструктор облспорткомітету): 1» К. Ми« 
дрик. І. О. Дудник. 3. В. Аджамський.

М. Фукс (старший інструктор облспорткомітету): И- 
дрмк. 2. О. Дудник. 3. Г. Гарячий.

В. Чередниченко (фотокореспондент ДЮСШ облспорткомі 
тету): 1 О Дудник 2.. К. Мандрик. 3. С. Ворона.

М Черненко (завідуючий відділом газети «Молодий кО^У 
нар»): 1 С Лактіонов. 2. К. Мандрик З О Дудник.

М. Шевчук (спортивний оглядач газети «Кіровоградську^' 
да»): 1. К. Мандрик. 2. С Пальчиков. З О Брижата.

Г Шулькін (директор спортивного клубу обласної 
ВДФСТ профспілок): 1. К. Мандрик. 2 Л Максимчук. З 
иолаєвська

а0-

Є. Шустер (старший 
лерадіокомітету): 1 К.

Примітка; За 
ться 3 очка, за

редактор молодіжних програм облтЄ
Мандрик. 2. О. Дуднин. З Г Гарямии-

перше місце кожному спортсмену 
ДРУге — 2, за третє — 1.

нарах°е^Є



Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО

Тривалий час у 
числі найпопуляр- 
ніших груп, у чис
лі фаворитів важ
кого року йде 
московська група 
«Арія». Чимало 
шанувальників є й 
серед молоді об
ласті. Наш поза
штатний корес
пондент зустрівся 
з членами групи 
Віталієм Дубіні- 
ним та Володими
ром Холстініним.

На згадку для 
читачів «МК« му
зиканти залиши
ли свої автогра
фи.

«Молодой коммунар» — 
оГ>н Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском н.зыке

НАША АДРЕСА;

316050. МПС.
м Кіровоград, 
вуп. Луначарського, 36
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