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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ввш

на сеє в в

Верховної

\

ди Союзу і Ради Національ
МОСКВА. 23 жовтня в
ностей.
Кремлі продовжила роботу
Бурхливими,
тривалими
четверта сесія Верховної Ра
оплесками депутати зустрі
ди СРСР десятого скликан
ли товаришів Л. І. Брежнє
ня. 11а роздільних засідан
ва, Ю. В. Андропова, ЛІ. С.
нях Ради Союзу і Ради На
Горбачова,* В. В. Грішиша,
ціональностей були заверше
A. Л. Громимо, Д. А. Кунае
ні розпочаті напередодні дсва, Л. Я. Пельше, М. А. Сус
&7,їіі в питаниях про Дер
лова, М. О. Тихонова, Д. Ф.
жавний плай економічного і
Устинова,
К. У. Черненка,
€<‘ЦІальпого розвитку СРСР
B. В. Шербицького.
Г. А.
на 1981 рік і про хід вико
Алієва, П. Н. Демічсва,
нання плаву розвитку краї
Т. Я. Кнсельова, В. В. Куз
ни в 1980 році, про Держав
нецова, Б. М. Пономарьова,
ний бюджет СРСР па 1981
Ш. Р. Рашидова, ЛІ. С. Сорік і про виконання бюдже
ломенцева, Е. Л. Шевард
ту .за 1979 рік.
надзе, 1. В. Капітоиова, В. І.
Промовці, які виступали
Долгих, ЛІ. В. Зимяпіші,
па сесії, відзначали," що .за
К. В. Русакова.
вершальний рік десятої п’я
тирічки ознаменований но
Із заключним словом ви
вими великими длеяглевняступив
заступник Голови
іли в комуністичному будів
Ради Міністрів СРСР. Го
ництві. Це — нове свідчен
лова Доржилапу СРСР де
ня правильності і життєвос
путат М. К. Байбаков.
ті курсу, виробленого NXV
Депутати
одноголосно
з'їздом партії. '
прийняли Закон СРСР про
' Підсумки п’ятиріччя в ці
Державний план економіч
лому будуть г-підбиті па
ного і соціалг його розвитку
XXVI з’їзді ■ КГ1РС.
ллє
СРСР на 1981 рік і Постлвже тепер ясно, шо за цей ’ • )ІОПу Верховної Ради СРСР1
..... - народ до....
ПрО
впкопаипя Держав
період радянський
^б'инея нових успіхів у реалі
ного плану економічного і
зації довгочасної економіч
соціального розвитку СРСР
ної стратегії партії. Зріс на
у 1980 році.
уково-технічний і економіч
Після заключного слова
ний потенціал країни, зміц
міністра фінансів СРСР де
нилась її обороноздатність.
путата В Ф. Гарбузова од
Багато депутатів вносили
ноголосно було
прийнято
конкретні пропозиції, спря
Закон СРСР про Держав
мовані, па поліпшення орга
шій бюджет СРСР на 1981
нізаторської роботи в на
рік. 'Державний бюджет за:
родному господарстві, зміц тверджено в сумі 298.361.116
нення виконавської дисцип
тисяч карбованців по дохо
ліни, відповідальності кад
дах і 298.160.308 тисяч кар
рів за доручену справу.
бованців по видатках. Прий
Багато промовців вказува
нято також постанову про
ли на першорядну необхід
затвердження звіту про ви
ність більш раціонально ви
конання бюджету за 1979
користовувати паливні та
рік.
інші матеріальні
ресурси,
З доповіддю про проект
усунути не продуктивні вит
Осипи законодавства Союрати і втрати.
?у РСР і союзних республік
Збільшення продукції зем
про адміністративні право
леробства і тваринництва,
порушення виступив голова
підкреслювали депутаті!, по
комісії закоігбдапчнх перед
винно досягатися в-ословбачень Ради Національнос
кому за рахунок підвищення
тей І. М. Ярковнй.
: врожайності культур, проПісля ебгор.орешія депу
' дуктлвності худоби і тині,
тати приймають Основи за
нращого використання техконодавства Союзу РСР і
' піки, .розвитку меліорації і
союзних республік про адхімізації, вдосконалення орМінісі ратнвиі
правопору
■ ганізації прані.
шення.
На сесії підкреслювалось
Па сесії виступив Гене
важливе значення того фак ральний секретар ПК КПРС.
ту, що планом па наступний
Голова Президії Верховної
і рік намічено дальше зро
Ради СРСР Л. 1. Брежнев.
стання виробництва і поліп
Він
оголосив одержаний
шення
якосіі тракторів,
Центральним
Комі гстом
зернозбиральних комбайнів,
КПРС лист товариша О. М.
машин для тваринництва і
Коснгіпа .з проханням увіль
кормовиробництва,
іншої
нити ного від обов’язків
сільськогосподарської техні
члена Полігбюро ЦК КПРС
ки. Зросте випуск устатку
і Голови
Ради Міністри
вання, яке дасть можливість
СРСР .за станом здоров'я.
вивільнити значну кількість
Л.
Товариш
~ І. Брежнєв
робітників з важких і тру
повідомив. що Політбюро
домістких робіт.
ЦК КПРС розглянуло це
Піднесенню
життєвого
литания. Центральний Комі
рівня народу, задоволенню
тет КПРС вносить па обго
■4^ його зростаючих
потреб
ворення Верховної
Ради
с-пршітнме модернізація га
СРСР, пропозицію задоволь
лузей, які випускають тованити прохання О. М. Коснрл народного споживання.
гіііа про увільнення його від
, Промовці .схвалювали пе
обов'язків Голови Ради Мі
редбачену планом програму
ністрів СРСР.
Одночасно
житлового будівництва.
П.К
КПРС
подає
па
розгляд
У плані і бюджеті, під
Верховної Ради СРСР про
креслювали
промовці, які
позицію про
призначення
виступали на сесії, яскраво
Головою Ради
Міністрів
виражена генеральна лінія
СРСР члена Полії бюро ПК
партії па поліпшення жит
КПРС М. О. Тихонова.
тя радянського народу.
Верховна Рада СРСР од
Значне місце депутати
ноголосно прийняла поста
приділили проблемам при
нови про
увільнення 1ОП.
скореного розвитку східних
О. М. Коснгіпа від обов’яз
районів країни. Нечорнозем
ків Голови Ради Міністрів
ної зони РРФСР. питанням
С.РСР на його
прохання '
економіки всіх союзних рес
про призначення
Г оловою
публік, шляхам соціальної
Ради Міністрів СРСР тон.
перебудови села.
М. О. Тихонова.
Промовці зазначали, що
Потім па сесії
виступив
Головну увагу місцеві пар
член Політбюро ЦК КПРС,
тійні і радянські органи поТОЛОЕЯ
“
Ради
Міністрів
впппі приділяти розв'язанню
проблем, вказаних у промр- | СРСР депутат М. О. Тихо
нов.
’ їй товариша Л. І. Брежнєва
По доповіді
секретаря
на Пленумі ІДК КПРС, який
відбувся напередодні сесії.
Президії Верховноїї
Ради
Депутати
пропонували
СРСР М. II. Георгадзе се
схвалити Державшій план і
сія .затвердила Укази Пре
Бюджет країни на пертий
зидії Верховної Ради СРСР.
рік одинадцятої п’ятирічки.
Па цьому четверта сесія
О 16 годині
відкрилось
Верховної Ради СРСР за
друге спільне засідання Ракінчила роботу.
І

«Ш ‘їм
В

Еииодкть
З 5 грудня С939 р.
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І ЗНАМ’ЯНКА. НомсоI польсько = молодіжна
І бригада водіїв вантажних
І автомобілів, яну очолює
комуніст Володимир Чу- ОСІННЄ ПОЛЕ:
■ бсико, —визнаний лідер ХРОНІКА
І соціалістичного змагання. УДАРНИХ БУДНІВ
І По-ударному
працюють
І усі члени цього колективу
І й на лередз’їздіЕській тру" довій вахті. На честь пар
тійного з’їзду хлопці зобоГ в’язалися виконати сезон
не завдання до сього про
фесійного свята — Дня ав
томобіліста. Слово у них
не розходиться з ділом.
І
Валерій
Дячко, паI приклад, ще на 22 жовтня
і перевіз Із ланів колгоспу
і Імені
Дзержинського на
і Цукровий завод 1^00 тонн
солодких коренів. Майже
по тисячі тонн є на рахупВ і>у бригадира Володимира
ІЧубснка,
комсомольців
и Миколи Степанова та МнI коли
Борового. Взагалі
® добре
трудяться всі дси вять членів бригади. У
I них попереду — нові дсI: еЯгнєння, нові рубежі.

По-справжньому вболі
вають за урожай завер
шального року п’ятиріч
ки молоді шофери авто
парку Новгородкївської
рансільгоси техніки,
вдень і вночі працюючи
на вивезенні цукристих.
Комсомолець Володимир
Худннець, якого ви бачи
те на знімку, теж вирі
шне не залишатись осто
ронь боротьби за врожай.

Удень він працює водієм
на обмінному пункті, а
після сімнадцятої годи
ни, як закінчиться зміна,
виводить свій вантажний
автомобіль на ланн і до
кінця дня ще встигає
зробити кілька ходок із
солодкими коренями на
Долинськнй
цукровий
завод.
С. ФЕНЕНИО.
Фото ВБтера.
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МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ ГАРЯЧЕ СХВАЛЮЄ РІШЕННЯ

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС,

ПРОМОВУ НА НЬОМУ

ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА.

Прагнення одностайне
Про піднесення
матеріального
її культурного рівня життя народу
Комуністична партія і Радянський
уряд піклуються повсякчас. Ця
турбота я кожним роком поглиб
люється. Ще одне підтвердження
нього — промова товариша Л. І.
Брежнева на останньому Пленум!
Центрального Комітету КПРС Я а
великою увагою прочитав її з мо
лодими виробничниками, слухача
ми гуртка комсомольської політос
віти
«Вчення.
яке перетворює
світ». Мене, як і кожного громадя
нина нашої країни, не можуть не
хвилювати слова промови. «Дума
ється. іцо це і є найбільш партій
ний підхід, коли в основу кладеть
ся турбота про благо народу». Теп
лі слова. Правильні слова.
Паш завод відповідає ділом
на рішення XXV з’їзду КІ1РС. тур
боту Леоніда Ілліча про серйозне
зрушення у виробництві
товарів
народного споживання. Взяти хо
ча б такий факт Раніше наш за
вод виготовляв
продукцію лише
пля потреб сільськогосподарського
виробництва, а в останні роки ли
варний. деревообробний.
інстру
ментальний та інші цехи розширя
ють виробництво товарів народно
го споживання. Відпаяним є те. що
особлива увага приділяється не
лише кількості, а й якості та асор
тименту цієї продукції.
На найближчому занятті гуртка
комебмольці детальніше обгово
рять промову товариша Л. 1
Брєжнєва. Я впевнений, шо вона
надихне їх на майбутні успіхи в
праці та навчанні.
Л. Н₽ИШТОП..
пропагандист гуртка комсо
мольської по.чпссеіти згесду
«Червона зірка».

21 жовтня 1980 року па Пленумі
ЦК КПРС із промовою виступив
товариш Л. І. Брежнєв. Усі ми ще
раз переконалися, якого винятко
во важливого значення
надає і
яку велику увагу приділяють пар
тія, її Центральний Комітет питан
ням дальшого розвитку сільського
господарства. Справді, па прикладі
й нашого господарства ми бачимо,
що країна заклала «основи такого
сучасного сільського господарства,
яке хочемо, можемо і повинні ма
ти. щоб повністю задовольнити по
треби народу». Справді, всі ми
свідки н того, наскільки поліпши
лись умови праці на селі, скільки
потужної ТЄХНІКИ надходить щоро
ку, як швидко поліпшується зов
нішній вигляд наших сіл.
Разом з тим. добре усвідомлю
ючи завдання дальшого розвитку
сільськогосподарського виробницт
ва. про які йшлося па Пленумі ЦК
КПРС. трудівники колгоспу, і зо
крема юнаки та дівчата, вбачають
свій найперший обов’язок у толгу.
щоб покласти ні завдання в основу
СЕОЄЇ діяльності по виконанню і
перевиконанню планів нинішньо
го й наступних років. Тож. обго
воривши матеріали Пленуму ЦК
КПРС на засіданні комітету комсо
молу колгоспу, комсомольські ак
тивісти провадять нині роз'ясню
вальну роботу серед молоді, праг
нення якої одностайне — якнай
швидше і без втрат упоратися із
збиранням урожаю пізніх культур
зробити добрий заділ для врожаю
наступного року.
.1 ГРИГОРСЩУК,
секретер комітету комсомолу
колгоспу імені 60-річчя Вели**
кого Жовтня Гайворонсьного
району.

Виховуємо зміну
Грандіозні завдання
поставне
черговий Пленум
Центрального
Комітету КПРС на одинадцяту п'я
тирічну. Втілити їх у життя Коглуністична партія, Радянський уряд
довіряють і нам, комсомольцям.

Наша вчительська комсомольсь
ка організація невелика — всього
одинадцять спілчан. Прете участь
у здіГіспепні накреслень партії і
народу ми беремо найактивнішу.
Адже, навчаючи сьогоднішніх уч
нів, прищеплюючи їм любов до
звань і праці, знайомлячи з ос
новами багатьох наук, ми виховує
мо майбутню трудову зміну, якій
продовжувати справу своїх бать
ків — будувати комунізм.
Кожен член організації має пос
тійне доручення і виконує Його.
Вчптелі-комсомолкш беруть шеф
ство над комсомольськими класа
ми і комітетом комсомолу школи.
У наших підшефних часто виникає
багато питань, яких вони самі не
можуть розв’язати. В такому ра
зі допомога старших їм просто не
обхідна. Як провести збори чи за
сідання учкому? Як організувати і
провесні вечір відпочинку, трудо
вий десант? З такими запитаннями
звертаються
старшокласники і
піонери до нас. своїх дорослих то
варишів. І ми завжди з радістю
допомагаємо їм.
Т. СОЙИїНА.
секретар учительської комсо
мольської організації серед
ньої школи № 6 м. Кіровогра
да.

------ :

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

КОР.: Юрію Івановичу, □
чому полягає специфіка ро
боти працівників
вашого
підприємства!
ІіиМПА: В тому, що зони
працюють цілодобово, без
вихідних і езяткозих днів.
Обслуговують понад 25 ти
сяч телефонних абонентіз.
Тобто вдень і вьочі стара
ються налагодити терміно
вий зв'язок МІЖ діловими
ЛЮДоМИ, рідними, близьки
ми і знайомими.
КОР.: Яка ж причина ба
гатьох непорозумінь!
ПОМПА: На жаль, не од
наша АТС-2
на. Скажімо,
зі приміщенні
знаходиться
пожежної
каколишньої...
г
зовсім не
ланчі. Зал цейі
пристосований для нашого
складного і вельми тендіт
ного
обладнання, на яке
впливають санітарний стан,
температура і г. д. Від пе
регріву (тут ми не можемо
фізично встановити кондиці
онерів) псуються контакти.
І тоді телефонні
апарати
починають «плутати» своїх
адресатів.
Та й працювати тут нелег
ко. Шум, якого ми теж не
можемо усунути, тіснота і
задуха,
Потім — у нас в арсеналі
обладнання, яке давно вже
лхорально застаріло. До ре
чі, запасних частин до нього
не випускає вже жоден за
вод нашої країни.

шит
Ми вже двічі ЦЬОГО ро
ьу ( в рейдовому матеріа
лі за 13 червня « Парадок
си Мельпомени» та редак
ційному ОГЛЯДІ
ЛИСТІВ’
«Фальшиве золото мов
чання») згадували страхіт
ливу, справді в аварійно
му стані споруду Михай
лівського сільського Бу
днику культури Олександрівського району. Але ре
дакція досі так і не отри
мала відповіді на ці висту
пи.
Сьогодні ми друкуємо
відкритого
листа молоді
села Михайлівни на цю ж
тему. Може, хоч на нього
відгукнуться
керівники
колгоспу «Дружба» 1 го
лова виконкому Михайлів
ської селищної
Ради на
родних депутатів.
ШАНОЗНА РЕДАКЦІЄ!

Звертається до тебе мо
лодь села Михайлівни Олексаидрівсьного
району. Хо
чемо тобі
розповісти про
наш «Будинок
н/льтури».
Вже багато років правлінню
колгоспу і селищна Рада на
родних депутатів обіцяють
збудузати нове приміщення.
Та, як кажуть,
обіцяного
20 років ждуть. Не дивуйся,
що ми трохи
змінили цю
приказку, оо насправді воно
так і с.
Наше село в районі, ма
буть, найбільше після район
ного центру, а своє дозвілля
молоді ніде проводити. «Бу
динок культури» вже кіль
ка років в аварійному стані:
дизишся фільм,
а думаєш
про то, чи не впаде стеля на
голову.
Гуртки художньої самоді
яльності тут не працюють,
бо навіть директора немає в
нашому культурному закла
ді. Влітку зечори для молоді
влаштовували білл «Будин
ку культури».
Тепер же й
апаратуру для
естрадного
ансамблю забрали в район.
Шановна реданціє, зроби
висновок: чи буде в такому
солі залишатися молодь?
Якщо ви,
товариші, не
спевнені
о
достовірності
цього листа, просимо при
їхати і подивитися, скільки
молоді д «Будинку культу
ри», а скільки в кафе про
водить години свого дозвіл
ля. Чому в кафе? Та тому,
що в нашому селі більше не
ма куди піти.
Що нам робити?
{ПІД ЛИСТОМ — 45 ПІД
ПИСІВ).

2S JKQBE51.E3Z Z&8& poxcy

99олодзіі комуялр'в

----------- їй стор. —

ШШ ШШЙІ

КОР.: Чому ж ви нового
не придбайте!
ПОМПА:
Нове
буде
змонтовано в новому примі
щенні
семиповерхової
АТС-2/4, яка мала стати до
ладу в 1977 році.
Між ін
шим, вона дала б іще 20 ти
сяч абонементних номеріз,
яких гак не вистачає кіровоградцям і яких вони че
кають не один рік.
КОР.: Хто ж будує АТС2/4!
ПОМПА:
Будівельники
тресту «Кіровоградмаштяжбуд». І, слово честі, сьогодні
половину нарікань на пога
не телефонне обслуговуван
ня наших абонентів можна

сміливо переадресувати на
них. Щоправда, будівельни
ки нас запевняють, що осьось (уже закінчують внут
рішні роботи) АТС-2/4 буде
пущено з дію.
КОР.: З будівельниками
трохи дивні у вас відносини.
ПОМПА: А чому дивува
тись? Іноді, риючи канаву
- під теплотрасу чи газ, не
ставлячи нас до відома, бу
дівельники псують телефон
ний кабель. А він до того ж
теж ужа
пзнсійного віку.
Його й без цього нам доводиться «латати» мало не
щодня. Звідси — знову ж
таки
телефони дзвонять
не ті, що треба, і не на ту

адресу. Звичайно, ближчим
часом кабелі ми будемо за
міняти новими...
КОР.:
Юрію Івановичу,
скільки тепефонів-автоматіз
сьогодні діє в нашому місті!
ПОМПА: 413. Щоправда,
діють не всі. І, як це не
прикро, не працюють нор
мально найнеобхідніші, які
знаходяться
у віддалених
районах міста Балки, Кущізки, де-кірозоградці мешка
ють у власних будинках,
процент телефонізації яких
надто низький.
І саме тут хулігани роб
лять езою чорну
справу,
незважаючи ні на які пере
стороги. Нещодавно лише

З початку
року
редакція
отримала
6140 листів

ЙШЛА
ДИВІЗІЯ
ВПЕРЕД

ТІК-ТІІ-Ш... І* НЕ 1И

Книгу «Народжена на зем
лях запорізьких», яка нещо
давно побачила світ у видав
ництві політичної літерату
ри України, написав колиш
ній номандир 226-ї стрілець
кої (пізніше 95-ї гвардійсь
кої) дивізії генерал-майор у
відставці Андрій Іванович
Олейников.
Дивізія брала
участь в обороні
Полтави,
Харкова, Сталінграда, в бит
ві на Курській дузі, визволяла міста Унраїни, форсусала Дніпро, Південний Буг.
Дністер, з боями
пройшла
Румунію, Польщу, Чехосповаччину,
визвольний похід
завершила біля Дрездена.

...Так от. тікап-такап мій будильник «Слава», поки
не зіпсувався. Взяв я ного й поніс у майстерню, и;о
знаходиться в ажурній споруді з красномовною наз
вою «Ремпобуатехніка». 'Гам подивилися 'майстри на
годинник * ввічливо сказали: «Полагодимо. Приходьте
через десять днів, буде ваша «Слава? тікать такать на
славу».
Прийшов, але «обрадували? мене тим. що «Слави»
ще не відремонтували. Порадили прийти через три
дні.
Прийшов. Зпоь}' порадили прийти через тиждень.
Знову прийшов і знову та сама пісня. Невесела й
вельми неприємна. Більше того, подібний «жарт? у
«Ремпобуттехніці? -розігрують не тільки зі мною. 1
не вперше.
м. Кіровоград.
В. ОСТРОЗЕРХОВ.

ми, збої ритму, а інколи й
через нетверде знання гра
матики рідної мови хоча б у
межах шкільного підручни
ка. Я не кажу вже про ті ви
падки, коли тема взагалі не
знаходить свого поетичного
втілення. Скажімо, навряд
чи звернення В. Цильмака
до коханої «поцелуй еще
меня» потребує оголошення
саме через обласну моло
діжну газету. Йдеться зов
сім про інше. Ні, навіть не
про вміння
писати вірші,
хоча це складна й нелегка
справа. Йдеться про те, як
почути в житті, підслухати в
собі народження поетично
го образу, поетичного осмислення
навколишнього
Сзітлозодець 3. Кузьмен світу. І мені
приємно, що
ко ставить одна за одним, приклади позитивні є у кож
з одному ряду баладу про ного з наших авторів. Прос
мужність, героїзм радянсь то хотілося б навести їх як
ких
військовополонених і Камертон,
звіряючись
з
свої безпосередні враження
яким, можна вийти на свою,
оід
сучасної
армійської власну, щиру й зрозумілу
служби; В. Костякін з Олек для інших мелодію.
сандрії поєднує
барвисті
«Нс любит множественного
замальовки з публіцистич
числа
Любовь на русском языке
ним зверненням
до своїх
моем»
ровесників; кіровоградський
(Н. ТАЛ МАЗАН).
«Как я скучаю по тебе,
студент 3. Баталов зближує
мама...
осінні медитації з роздума
Как жду я добрых слов
ми про призначення люди
твоих, отец»
(Н. ЛАЗОРЕНИО).
ни. Такі поєднання, збли«Это упавшее
ження, зіставлення, на М’Й
на амбразуру
погляд, є досить
органіч
Юное тело,
поправшее страх»
ними, тому що
вони — з
(В. КОСТЯКІН).
громадянської позиції авто
«Красный мак и в желтых
ра.
листьях вербы.
На губах застыла тишина».
Шлях до узагальнень про
(М. К0ЛЯД03).
лягає через невправні ри«И, как в детство, опяг-л

за три дні з будках телефонів-азтоматіз було зрізано
п’ятдесят слухових трубок.
А вони ж дефіцитні. І замі
нити їх відразу не так прос
то.
Я вже не кажу про роз
бите скло в цих будках. Во
но сиплеться кожного ДНЯ
злизою по всьому Кірово
граду, де тільки встановле
но наші телефони-автомати.
Думаю, що працівники мілі
ції, народні дружинники,.!...
члени' комсомольських оде-л
ратизних загонів тут іще не
сказали свого вагомого й
рішучого слова. А від нього
вже давно час перейти й до
рішучих дій.
КОР.: Отже, і скарги чи
тачів, і скарги працівників
АТС цілком справедливі. Як
же їх розв'язати!
ПОМПА: С пільними зу
силлями. Для цього є за
можливості,
умози і зсі
Потрібно тільки одне ОДНЭго
розуміти І допомагати
едне одному.
і чим скоріше ми це усві
домимо, тям краще буде
як для нас, працівників місь
кої телеграфно-телефонної
станції, так і для наших або
нентів.

ДУМКИ, ВІДГУКИ
РЕЦЕНЗІЇ

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

Десять молодих авторів з
різних
сіл і міст області
прислали до
редакції свої
твори. Зараз ці вірші переді мною. 1 цікавить мене не
географія, а біографія юних,
їхній потяг до поезії. Один
обмежується лише підписом,
прізвищем, другий, розпові
дає про себе: працюю, вчусь,
пишу до вас уперше. Третій
діляться
роздумами
про
caps розуміння
таємниць
поетичного світу. Але тепер
головними стають Інші сло
ва: ті, що, підкоряючись за
понам метра і ритму, осна
щені, як корабель вітрила
ми, дзвінкими римами, скла
даються у віршовані рядки:
твоє справжнє обличчя пе
ред доброзичливим, але ви
могливим читачем.
І з ким же зустрінеться
читач у цій своєрідній пое
тичній добірці? Передусім з
людьми не байдужими.

-Л

Я бегу босиком
Сквозь простор молодой
и безбрежный.
Никому не отнять,
Как родительский дом,
Голос Родины, гордый
и нежный».
(Л, БАРАНЮК).
«Как одиноная береза,
Приходит к памятнику
мать».
(А. КОВАЛЕНКО).

Навіть
прискіпливе око
побачить у цих прикладах
простоту
і невимушеність
висловлювання,
влучність
епітета, образ, який іде від
Значить, і
самого життя.
є у творчому досправді
молодих
азторІ9
робку
ясні чіткі орієнтири. Справа
лише за тим, щоб точніше
визначити своє ставлення до
них.
Звичайно, важко відповіс
ти однозначно В. Сизьку на
його запитання: писати чи
Це внут
не писати вірші?
рішня потреба, поклик сер
ця, якщо не лякатися висо
ких сліз. Але тим, хто вже
вирішив для себе цю проб
лему, хочу
нагадати, що
поезія
народжується, як
вольтова дуга, від з’єднання
таланту і праці, праці ве
ликої і самовідданої, праці
не одного дня. Бо майстер
ність, як написала а листі
до редакції дев’ятикласниця
НозомиргородСіКОЇ серед
ньої школи N9 1 Люда Бара
нюк, «приходить ке відра
зу».
В. ЦИПІН,
член обласного літера
турного об'єднання.

ФОТОЗВІІНУВАЧЕННЯ

СПРОБУЙ ПЕРЕЙТИ
1s

Раніше тут, на цій кладці в Петровому, ранньо
го ранку можна було зустріти рибалок, а ввечері
— закоханих, що милувалися мальовничішії бе
регами Інгульця. Тепер нею ходять лише ті, яким
після сорокаградусної «море по коліна».
А що робити нормальним людям? Особливо
старикам та малечі?
С. АНДРУСЕНКО,

член районного штабу «КП».
Фото автора.

х.

З особливим хвилюванням
читаються рядки, де йдеться
про бої за визволення Олек
сандрії, Знам’янки, Кірово
града, Новоукраїпки. Після
запеклих боїв за Знам’ян
ку та Олександрію диві ;ііо,
що вже іменувалася «Пол
тавською», нагородили ор
деном Червоного Прапора,
після битви за Новоукраїику — орденом Богдана
Хмельницького. Згодом до
цих нагород додались орден
Леніна
— за визволення
польських земель, та орден
Суворова — за взяття Дрез
дена. Восьми воїнам дивізії
присвоїли звання Героя Ра
дянського Союзу.
Книга
«Народжена на
землях запорізькії?;» — дру
ге, доповнене видання. Це
— повість про відвагу воїнів
95-ї гвардійської стрілець
кої дивізії. Протягом ВІЙНІ?
їм доводилось вести бої з
танковою
дивізією
СС
«Мертва голова», з такими
хваленими ворожими з’єд
наннями, як «Вікінг», «Ве
лика Німеччина», «Охорона
фюрера». Але ні разу воїни*
івардійці не залишили поля
бою переможеними. Зазна
чимо, що близько 15 тисяч
офіцерів і солдатів дивізії
удостоєні урядових нагород.
Цікаву н корисну книг у’
папцеав
генерал-майор у
гідставці, почешеш громадя
нин Новоукраїпкп, молдав
ського села Ташлиіса і чесь
кого міста Белі яд Д. І,
Олейников.

о.

РЯ6ОШАПКА,
краєзнавець,

м. Знам’янка.

жовтня 1980 рожу
починаючи
Ціз ГОДИНИ,
п’ятої вечора, коли

А ЛЕ ДОСЛІДИ є досві4
дами. І з одним «під
дослідним кроликом» —
Світланою Короткою
—
читач уже знайомий. Час
називати й інших.
Зі
своїми опонентами
Вірою
Бевз, Людмилою
Донченко, Ларисою Солдатевою (три подруги) до
велося довго шукати зуст
річі... Але якось вони при
йшли «на побачення» од
разу втрьох. Дівчата готу
валися до зустрічі і висе
знали, що скажуть корес-

він позертався з роботи,
і до світанку, коли, зреш
тою, забузався у хмільному
сні, Зальфрід Майєр вва
жав найкращими з прове
дених у Кіровограді. Ці
години він вважав особис
тим життям. Він присвячу
вав їх собі.
Гозіркий, . принадно-га
лантний, ерудований —
таким він подобався в цей
час Світлані (Люді, Валі,
Олені, Тетяні, Ларисі...) А
підпоївши дівиць, обводиз
їх «навколо пальця» яко
юсь дурницею, якимось
дріб’язком з дівочого туа
лету: лак для нігтів, пома
да, колготки. Інколи він
був більш оригінальний,
додаючи до цього брикет
шоколаду або «альбом з
машиною», або паперові
салфетки до столу. Особ
ливим знаком уваги були
подаровані джинси...
Що ж, настав час пого
ворити і про іншого Майєра, про його незрозумілу
нашій моралі еклектику
поведінки. Використаємо
для цього відомі факти
його вчинків.
...Починаючи свій вечір,
своє «особисте життя» а
ресторані і закінчуючи на
привзтній квартирі (або
навпаки, про що ми гово
римо маючи беззаперечні
докази), Зальфрід Майєр
приходив у готель, як пра
вило, далеко за північ. Нз
нього бридко було диви
тися: Фреді за вечір ви
лизав 4—5 пляшок вина.
Для випивок йому потріб
ні були напарниці. І вони
були. Іншим разом він
приводив із собою мило
видне, але напевно дурне
дівча, вперто намагаючись
провести його у свій но
мер.

(Для довідки: вхід гостей
до мешканців готелю від
критий з 3.00 по 23.00).

І тут починалися прист
расті, після яких обслуго
вуючому персоналові до
водилось писати заяви на
ім я директора чи просто
йти до нього із сльозами
образи.
«Майєр не тільки обра
жає нас вульгарними сло
вами, цинічними вчинками.
8ін ллє бруд на нашу краї
ну, порушує спокій меш
канців готелю. Майср при
нижує нашу гідність, зби
рає □ номері непристойне
збіговисько...»

Ось така, з зібраному
вигляді суть цих заяв.
Але, як ви пам'ятаєте,
перебування в Кіровограді
Майєра було для нього не
суцільним
«особистим
життям». Уранці він проки
дався, снідав і йшов до
автобуса, що підвозив його
аж до
цеху. «Стрункий,
підтягнутий,
елегантний,
яким інколи ми бачили йо
го, Майєр дедалі частіше
з’являвся но роботу ін
шим — потріпаним хміль
ними ночами, — скажуть у
відділі зовнішніх еконо
мічних зз’язків. — До обі
ду еін нудився. По тому
ще дві-три
години — і
службовий автобус віз па
на Майєра до готелю...»
Ось такий
західноні
мецький «донжуан» з явився нинішнього літа э
нашому місті, перетворив
ши номер готелю в сучас
ний сераль і продемон
струвавши на собі досліди
буржуазної моралі.
(Закінчення.
№ 127).
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Гадаю, це саме той випадок, коли кажуть, що
коментарі зайві.
Та чи зайва росмоза
цю, «особисту» тему? Роз
мова, до якої, побіжно за
значимо, ми звертаємося
конче рідко. А шкода. Вар
то було б говорити про це
більше. І не тільки в колі
сім’ї, а й у школі.
Тож, аби хоч якимось
чином допомогти педагогам, переступимо шкіль
ний поріг.

та
Хаттона
(спеціаліст
з США) вони були не
вперше. Про це знають і
пам’ятають працівники го
телю: вхід гостей тут —
лише
за перепустками.
Але чому події тієї ночі
розцінюються як грубе
порушення не тільки мо
ральних корм поведін
ки дівчат, а і як порушен
ня громадського порядку?
«...Карапапоза і Приту
ляй голосно лаялись вуль
гарними словами. На зау
важення не реагували, а
почали грубіянити й лая
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пондентові.
(Тут
варто
внести одне уточнення: не
кожна з них, як і не кож
на, про кого ще піде мо
ва, була у близьких сто
сунках саме з Вальфрідом
Майєром, але практично
кожна була знайома з
ним).
їхня відповідь була «за
програмованою» та «уз
годженою» на власній ра
ді— Мета ваших зустрі
чей!
Солдатова: А що ви по
радите в мої 28 років?
У
місті — одні женатики.
Але вам не зрозуміти —
ВІН, може, єдина людина,
у кого я останнім часом
закохалася. Жінка є жін
ка... І сорочки доводилось
прати...
— Ви ніколи не цікави
лись його сім’єю!
Бевз: Ну, чому ж? Я зна
ла, що ВІН жизе з матір'ю,
у нього є кохана, якій 23
роки.
— Вам не шкода тієї дів
чини!
Бевз: Я не думала про
це...
— Якщо це й споазді ко
хання, то чи розраховува
ли ви на вірність йому!
Донченко: Ні. Фред —
мужчина, який не любить
сталості. Я не раз бачила
його з іншими дівчатами—
в ресторанах міста.
Хто вони, мої співбесід
ники?
Робітниці зазодіз
друкарських
машин
і
швейної фабрики «Украї
на». Або, за їхніми слозами, люди, у яких «не скла
лося життя» —> у двох роз
палися сім'ї й лишилися па
совісті малолітні діти, одна
нудьгує серед «женагикіа»...
І майже ніяких «дорос
лих» проблем у іншої трій
ці — Людмили Притуляк,
Тетяни Карападозої та Іри
ни Бондар.
Перші дві з
них (до речі, студентки
першого курсу: Притуляк
— педінституту, Карапалова — машинобудівного
технікуму) не вважають за
проблему своєї поведінки
й такий ось інцидент, що
стазся з ними вночі 23
липня.
...Будучи в нетверезому
стані, вони зійшли після
півночі
у фойє готелю
«Київ», У добродія Кенне-

потім,
ЦЕторВЖЕзбирався

тись нецензурними слова
ми. Це тривало доти, пони.
не підійшла міліція...»

Ні, того вечора вони
все-таки не потрапили до
райвідділу. (А дивно!)
(В
дужках зазначимо,
що такий міраж імпортно
го вдоволення переслідує,
зокрема, Т. Карапалову ще
із «зеленої» юності. Автор
має у своєму розпоряд
женні і такий ось, напри
клад, фаіст: два роки тому
в Черкасах(!)
у
готелі
«Жозтневий» Карапалову
було видворено серед но
чі з номера якогось гро
мадянина Японії).
(Для довідки: за пору
шення правил проживання
в СРСР із заводу трактор
них гідроагрегатів
було
достроково відкомандиро
вано
Кзннета
Хаттона
(спеціаліст з США) Пе
ред від’їздом він — на
вмисне — вивів з ладу
електричну друкарську ма
шинку, яку довелося нала
годжувати протягом двох
тижнів, а з його номера в
готелі зникла ковдра..,)

Ну, а Ірина Бондар? Її
домашні пояснили, що піс
ля закінчення строку ви
правних робіт двадцяти
річна Ірина «приходить на
підпитку вже не тек час
то», що навіть «найкращі»
її подруги — Притул як і
^орапалопа — стали на
бридати
менше. І сама
Ірина поїхала на роботу.
Тільки не змогли згадати—
куди.
А мені дуже ке хотіло
ся б, аби Ірина продовжу
вала писати свій щоден
ник. Що за щоденник?
Щоденник, який вела Бон
дар разом зі своєю ко
лишньою «подругою», не
соромлячись при ЦЬОМУ
одна одної. Переказаіи
його зміст важко — це бу
ла б вульгарна розповідь.
Тож не будемо цитувати
рядків із щоденника. Але,
щоб читач міг, як кажуть,
ближче розгледіти єство
Ірини Бондар (та й далеко
не її одної), скажемо лиш:
у щоденнику є прізвища
іноземців, з якими у ав
торки, за її словами, була
«свободная любовь»; у та
белі успішності колишньої
дев’ятикласниці Ірини Бон
дар поміж суцільних трі
йок, а також двійок з ма
тематики й поведінки —
одна-однісінька четвірка
(річна й у трьох чвертях)
з.„ іноземної мови.

коли 6Bвід’їжджати
з села Добрянки,
Світлана Іванівна Нєдєлко
ва,
вчителька
місцевої
школи, обережно оцінила
свою поведінку там, у готе
лі «Київ»: «Нерви за шість
років заміжжя пстріпані—
тому й грубіянила, тому й
проводила час, як хотіла».
Отже, там, у Кіровограді,
куди вона
приїздила на
сесію, будучи студенткоюзаочницею, трапилася зов
сім не «романтична істо
рія», хоч і менш огидна за
ті, що моталися клубком
навколо Майєра в той са
мий час. Нєдєлкова цього
просто не знала. І, вже по
вернувшись додому, вона
ще напише йому зворуш
ливого листа «на одну сто
рінку», вкладе його в кон
верт, підпише червоним
фломастером і надішле
своїй колишній викладачці
в інституті Галині Петрів
ні Підіпригорі. І ще напи
ше маленьку записочку —
вже для І алини Петрівни:
«Передайте цей конверт
людині...»
Оця маленька історія
молодої вчительки, вз"та
з великої історії Майєрз,
приглушує замислитись над
роллю, яку відіграла в ній
колишній викладач психо
логії Г. П." Підіпригора.
Не будемо уточнювати,
коли й за яких обставин і
хто кого з них познайомив
з Майєром. Суть не з цім.
А з тім, що «коли Світлаприїздив, я
нин чог.озік
зрозуміла: Нєдєлкова неповодиться».
правильно
Це сказала Галина Петрів
на, педагог із життєвим
досвідом. А отже, поста
вила собі оцінку за рось
посередника.
Додамо:
Підіпригора
думала про це й тоді, ко
ли ще не було Майєра
(були інші), і Нєдєлкова
ще не раз зупинятиметься
на її квартирі, ще на ^раз
із собою
привозитима
вдячні гостинці й не рлз
послугою
скористається
свого викладача у зв язках
з Майєром.
Що ж,
користуючись
термінологією соціальної
психології, термінологією,
яка так добре повинна бу
ти знайома педагогам (і
зокрема Г. П, ПідіпригО'

Тісні дружні відносини під
тримують комсомольці Кірово
градського
ремонтно-механіч
ного заводу Укрремтресту із уч
нями четвертої міської десяти
річки. Тому на шкільній всесо
юзній радіолінійці в числі по
чесних гостей
були й молоді
виробничники, члени
комсо
мольського педагогічного заго
ну підприємства.
На знімках: ліворуч —Сер
гій ОХВАТЕНКО, Віктор ТКАЧОВ,
Сергій КОЛЯСЕНКО, Людмила
ДЕМЕНКО: праворуч
— перед
учнями виступає командир педзагону Сергій ОХВАТЕНКО.
Фото П, УМАНСЬКОГО.

3 ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗА
рі), підіб’ємо, зрештою,
ТОН АРЯ-РОЗТОчУпідсумки цієї виняткової ПИСКИ
ВАЯЬНИНА О. О. РЯБОКО
історії.
НЯ:
«...Я, Рябоконь 0. О., ви
Хто вони, її герої? Згід
готовив ніж
іноземному
но із соціальною психоло спеціалістові
на його про
гією, виходить така от кла хання. Він мені набір ін
сифікація цих героїв, така струментів — я йому ніж,
виготооив дома. Ніж
от класифікація їхнього який
виготовив у сувенірному
статусу, визначеного зігра варіанті, з гравіюванням
ними ролями в цій історії. на лезі... Другий ніж пода
(Майєру. —
«Погані матері», «пога рував Фреді
В. С.). Формою ножі одна
ні жінки» (Бевз, Дончзнчо, кові, але з різним гравію
ванням. Заготовки — не
Солдатова);
«Дівчата легкої поведін ржавіючу сталь — брав на
заводі друкарських машин.
ки» (Бондар, Карапалова);
Про недозволеність виго
«Дівчина аморальної по товлення ножів, тобто хо
лодної
зброї, я знав. Знав і
ведінки» (Притуляк);
про те, що це карається
«Погана дружина» (Нє законом. Але правильних
висновків не зробив...»
дєлкова);
Треба спитати й про те
«Поганий педагог» (Піді
лефонні дзвінки. Саме зав
пригора).
їм здійснювались
(Правильно, Галино Пет дяки
торговельні махінації і по
рівно?)
Переглядаю свій блок чиналися «любовні» похоМайєра.
Йому
що
список деньки
нот і бачу,
дзвонили з квартирних теможна продовжити...
Т ВСЕ Ж, незважаючи на, лефоиів і вже знайомі вам
здавалося б, зрозумілі Карапалова, Підіпригора,
всім поняття і тлумачення, дзвонили також В. Г. Вой
більшість з «удостоєних» тович, Р. Г. Шевченко. В
газетної публікації при інший номер телефонува
кривалася пбчуттями... Але ла з дому Солдатова. Тей тут не все гаразд. Перед лефонний“дзвін, може, не
від’їздом Вальфрід Майєр вгазає й сьогодні...
цинічно заявив: «Таких, з й/“ ОЛИ МОЛОДА людина
оцінює
різноманітні
«почуттями», у мене буз
повен комплект». І тут же вчинки і дії людей, вона
охоче
пояснював: «Яка часто користується при
там любов!.. Тільки у нас цьому поняттям добра і
такі жінки коштують доб зла. В нашій історії зло —
рих грошей, а тут вартої у вчинках дійових осіб.
було поманити їх цигар-’ Зло, яке вони намагаються
кою чи ще якимось дріб’ прикрити оболонкою осо
бистого життя. Зло, яке,
язком...»
до того ж (говоримо не
Що там іще? Або, якщо безпідставно), започатку
говорити предметніше, у валося задовго до опису
що це виливається?
ваних тут подій, Зло, поСамі ж панове західно роджене на дні нашого
німецькі спеціалісти при суспільства, є таким же
знаються: «Нам хотілося б убогим, як сама
«філосопознайомитися з хороши фія» такого ось «особисми дівчатами, справжніми. того
життя», Поведінка
А ці, наші знайомі.., нехо цих людей
несумісна
з
роші». Інший хтось із них принципами нашої моралі.
не посоромизся і чераз А ось ця прикра лагкожінку-пзрекладача пояс- важність
стає реальни/л
низ, посміхаючись: «Тим- прикладом для ворожих
часоєі жінки». (Якщо ба тлумачень нашої дійсііосжають ті, про кого це го ті.
ворилося, повторимо ви
Сучасні буржуазні ідео
раз, подібний транскрипці логи старанно враховують
єю до німецького звучан досвід власних поразок у
ня:
«провізорні (provi
боротьбі з соціалістичною
sorisch -- КІМ.) ЖІНКИ». Як ідеологією. Щодень вони
подобається... Тільки суть змушені хапатися бодай за
від цього не зміниться).
соломину, аби с?чорнити
У що це виливається, нашу радянську дійсність.
коли, з пошуках провізор Це добре зрозуміло нам,
ного вдоволення, в номер радянським
людям, як
готелю ходять дівиці, які зрозуміло й КОМСОМОЛЬ
вже покуштували ліків ве ЦЯМ кооперативного техні
неричного
диспансеру куму, котрі на своїх збо
(серед
названих є такі)? рах виключили з рядів
Хіба важко здогадатися...
ВЛКСМ Світлану Коротку...
У що це виливається, з/* ІЛЬКА днів тому, йдучи
коли з «іноземному ажіо
позз готель «Київ», я
тажі» Світлана Мережі із зайшов туди. Перший, з
(бармен ресторану «Відпо ким зустрівся, був знайо
чинок») зчиняє
хмільну мий мені швейцар—Прокіп
бійку з подругою? В те, Степанович, добряк і вза
що народний суд Ленін галі цікава людина.
ського району засудив но
— Як справи? — поціка
ровисту до семиденного вився я.
арешту за
хуліганегзо.
— Що тобі, синку, ска
(Дивно, однак, як цій Ме- зати? — у свою чергу
режній удавалося непомі спитаз він мене, знаючи,
ченою на кілька днів зни що хочу почути. — Який
кати в невідомому для день СЬОГОДНІ?
батькіз та
адміністрації
—• Четвер.
напрямі?)
...Три дні тому, на попе
У що це виливається, ко редній зміні, Прокіп Сте
ли, осмілівши після «Шам панович, як і належить, за
панського», до іноземця чинив двері перед двома
підходять такі от «нехоро дівицями, що, напідпитку,
ші дівчата» і молять про далеко за північ хотіли за
дати якусь річ? Наприклад, йти о номер іноземця...
В. СТУПДК,
звичайнісінький
мікро
спецкор
«Молодого
калькулятор. Навіть ось у
комунара».
що.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Дякуючи працівникам відділу зов
нішніх економічних зв’язків заводу транторних гід
роагрегатів, відділу віз І реєстрацій УВС, міського
відділу внутрішніх справ, Ленінсьного та Кіропського
РВВС, готелю «Київ», а також усім громадянам, хто
активно допомагав газеті у підготовці цього матеріа
лу, ми хочемо, щоб висновки для героїв цієї винятко
вої історії зробити наші читачі.

25 жсвшкя $980 року

.,Молодлй келгуЕ&р'*
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ПРИКРАСА МІСТА
До редакції надійшов лист від уч
ня 9-го класу Красиосільської серед
ньої школи Олександрівського райо
ну Анатолія Колодова. Він пише:
Якось довелося мені бути в Кіровоіраді. Одного ранку я ходив площею
С. М. Кірова і милувався деревами,
яні там ростуть. Дуже вони видались
мені симпатичними. Хотів довідатись
у перехожих, як воші називаються,
але піхто не знає. Шановна редакціє,
якщо є така можливість, розкажи про
ці тендітні рослини».
Відповісти па лист
Анатолія ми
попросили Кіровоградське
міське
відділення Товариства охорони при
роди.
Посажено ні дерева після війни, а
називаються вони — катальпи.
Катальпи належать до родини 61гиоиієвнх. Розмножуються насінням та
черепками, після зрубування утворю
ють порість. У молодому ЕІЦІ дуже
чутливі до низьких температур. їхня
батьківщина — Північна
Америка,
там вони на родючих грунтах річкових
долин досягають 35—40 метрів у ви
соту. В Північній Америці і Східній
Азії відомо близько десяти видів катальп, у Радянському Союзі випробу
вано лише чотири види. Але найбільш
іюшпренимн у нас є катальпи красіша
та бігионієва.
Це велике дерево, яке має широке
красиве листя, схоже па серце. Вели
чина листя досягає в діаметрі 20—ЗО
сантиметрів. Цвіте дерево
кремоЕОбілими квітами. Суцвіття являють со
бою великі китиці, або, краще сказа
ти, волоття. Насіння достигає в довгих
(до сорока сантиметрів) стручкоподібннх коробочках. Рослина дуже лю
бить сонце. Спиляне дерево швидко
висихає 1 стає надто твердіш. Куль
тивується до шпроти Києва, а також у
Закарпатті. Далі на північ від України
росте у вигляді куща.

повів
ФЕДІР ЯРОЩУК
Чемпіонат УРСР і пер
шість серед юніорів та
юнаків 1902—1965 рбНів
народження з велосипед
ного кросу іИдбулися в
Бахчисараї. В цих зма
ганнях узяли учисть і Кі
ровоград ці.
Вдалими виявились пиступп наших земляків па
кримських трасах Учень
машппобу ці зіюі о '"техніку
му. кандидат у майстри
спорту Федір Яроіцук на
дистанції
1У кілометрів
другим перетнув фініш
ну лівію.
Його товарній
по команді дев’ятиклас
ник школи № 34 облас
ного центру, кандидат у
майстри спорту Валерій
Молчанов на цій же від
стані був четвертим. їх
обох включили до складу
збірного колективу рес
публіки. який виступати
ме па першості
СРСР.
Цей турнір
відбудеться
на початку
листопада у
Вільнюсі.
У командному
заліку
г.елокросмени Кіровоградіцпіш зайняли шосте міс
це з двадцяти. Це па одну
сходинку вище, ніж то
рік.

Найголовніше у катальп — їхня
краса. Розлогий стовбур дерега з його великим листям утворює в спечну
пору року хороший затінок. Катальпі
милує око своїм урочистим виглядом
1 ніби запрошує людей
відпочити в
холодку, який вона гостинно приготувала для перехожих.
У Кіровограді катальпи ростуть не
тільки на площі С. М. Кірова. Вовн
прикрашають парк Імені В. І. Леніна,
інші парки 1 енверп, вулиці. Якщо
проходите поруч — зупиніться, помплуйтсся фігурою катальп. Ці дерева
— справді особливі 1 пс можна ве задивлятися на їхню красу.
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Фото
М. ХОРЕНЖЕПКА.

ЗНАЙОМТЕСЬ:

КІЛЬЧАСТА ГОРЛИЦЯ

«Молодой коммунара —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

через п’ять у Сумах. Ще піз йомлпх кранів.
Пари у горлиць постійні, і
ніше — на Кіроноградіцииі.
Свою назву птах дістав протягом літа вони тричі впчерез своєрідне чорне, обля еодять пташенят. Як прави
моване білим, кільце на шиї. ло, двоє яєць білого кольору
Кільчаста горлиця — особ- птахи насиджують протягом
ливші птах, живе виключно чотирнадцяти днів. Вкриті
у населених пунктах. Харак жовтуватим пухом зовсім
терний, наведений вище, спів сліпі пташенята прозрівають
горлиці найчастіше лупає через 5 днів, а ще через 25
навесні, коли птах токує. ■— добре літають.
Кільчастій горлиці тяжко
То самці піснею, а також ру
хами і польотом] вказують доводиться взимку, під час
на своє місцезнаходження. великих морозів. Трапляєть
Цікаво, то поспівавши, са ся, у птахів відмерзають
мець, злітає майже верти пальці. У голодні і холодій
кально вгору на 10 — 15 мет пні птахи тримаються по
рів, після чого знову сідає близу зерносховищ, елева го
па те ж місце, звідки злетів. рів. Вживає кільчаста гор
Потім знову сідає, співає, лиця насіння культурних
рослин та ще бур’явгв. А от
злітає...
"
Про це слід
Своє житло горлиця зво хліба не їсть,
дить на деревах, будівлях пам’ятати, коли холодної зи
телеграфних стовпах, трап ми раптом випаде потреба
ляється, що і па стрілах від- підгодувати горлицю.

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
і суботу.

І

Столичні
армійці,
перємігши житомирських
футболістів, стали недо
сяжними для суперників.

'Д

На одну сходинку
вище, ніж торін, підняли
ся велснрссілени МІРОЕОградщини.

========

ЗОЛОТЯ ОСІНЬ ГІМНАСТОК
ОЧНЕМО
з
виступу
® в збірної команди Укра
їнської ради ДСТ «Буре
вісник» на всесоюзних мо
лодіжних змаганнях цього
товариства в Челябінську.
До її складу входили й кіровеградки Оксана Граж
дан, Людмила Бутенко та
Ольга Старикова. Четверге
командне місце українсь
ких спортсменок не на
звеш високим.
А ось в
особистому заліку відзна
чилася учениця середньої
школи N2 16 м. Кіровогра
да Людмила Бутенко. Вона
стала чемпіонкою товари
ства «Буревісник» з віль
них вправ.
Потім у Кіровограді бу
ло проєедено
першістьобласті зі спортивної гім
настики — перевірку сил
перед рядом відповідаль
них змагань. А незабаром
найсильнішим
довелося
виїжджати
до Одеси на
першість України серед
вузівсьних команд. У ній
узяло участь 37 колективів
зі спортивних клубів 22-х
міст республіки.
Серед
учасників зма
гань було чимало ЕІДОМИХ
майстрів спорту, які пред
ставляли нашу республіку
на всесоюзних і міжна
родних фору/лах. Досить
сказати, що команду Ки
ївського інституту фізич
ної культури представляли
такі /майстри
спорту, як
Апарина
Чернова, Тетяна
Пискун, Галина Яковлева
— неодноразові чемпіон
ки України і володарки ін
ших високих титулів.
Тим вагомішим був ус
піх наших землячок. Пер
ша команда Кіровоградсь
кого педагогічного Інсти
туту здобула «золото», за
лишивши на другому міс
ці номанду киян. А тре
тю сходинку посіла друга
команда Кіровоградського
педінституту. Дальші місця
зайняли гімнастки Харків
ського й Житомирського
педінститутів,
Одеського
технологічного
інституту
харчової промисловості.
Дехто з кіровоградок
відзначився і в особисто
му заліку. Людмила Бутен
ко І Галина
Яковлева з
Київського інституту фі
зичної культури поділили

наша 1 316050, мсп
адреса » м Кіровоград,
flOS I

•

Е. ШАБАЛІН.
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ЛИСТЯЧКО

У скверах, парках, прос
то з дерев біля ваших бу
динків часто, особливо вран
ці, лунає: «у-ху-ху-у-у-у»
або «ку-ку-ку-у-у-у». Ми
вже знаємо — це горлиця.
Звикли, що інколи навіть і
не помічаємо. А тому і нев
тямки, що цього птаха доне
давна у нас не було. Свого
часу його поява в Ужгороді
була сенсацією. 36 років то
му у цьому місті було вияв
лено гніздування горлиці.
Досі так далеко на сході
птах не зустрічався.
І Через три роки горлиця
вже мешкала у Мукачево
му, у Чопі, а ще через рік
її зустріли у Хусті, пізніше
її повсюдно бачили у Льво
ві, Луцьку.
1955 року її вперше по
бачили у Києві, шість років
ОПІСЛЯ — у Чернігові,
ще

'д Може, й успіхи ни
нішньої осені не вихо
дять за межі студентсь
кого товариства?
Спор
тивний календар дав змо
гу відповісти на це запи
тання...

вул. Луначарського, 36.

ОЛІМПІЙСЬКИЙ
РІК —
1
НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ
ОЛІМПІЙЦІВ
В"ОЕОРйЧИ про осінь,
■ нерідко додають —
«золота». Жодна пора
року не
має
такого
дзвінкого епітету. Золо
тою стала нинішня осінь
для кіровоградських гім
насток. У вересні і жовт
ні відбулося багато зма
гань різного рангу, на
яких вони завоювали чи
мало
медалей,
біль
шість із них — золоті.

Обсяг 0.5 друк. врк.

Індекс 61107.

доручили захищати -Я. Іва
новій, І. Мацюпі, Л. Бутен
ко, Н. Азимовій та І. Халіній.
Ці дівчата змогди
вперше в історії КІрОВОградської гімнастики ви
вести її на четверте місце
в республіці. Наші спорт
сменки поступилися лишо
першій команді столиці
України,
Харківської та
Одеської областей.
;
Найбільшого с особисто/лу
заліку
добилась
Людмила
Бутенко. Вона
була найсильнішсю серед
тих, хто виступав за про
грамою кандидатів у май
стри спорту, з відмінним
результатом — 36.3 бала.
За підсумка//и чемпіонату
України Н. Азимова, Л. Бутенко, І. Халіна завоюва«
ли право на участь у фі
нальних змаганнях з гім
настичного багатоборства
серед
вісімнадцяти найсияьніших
спортсменок
України. Крім того, наші
найсильніші гімнастки візь
муть участь
у фіналах з
окремих видіе багатобор
ства: Л. Бутенко — у впра
вах на брусах,
колоді ї
вільних Бправах, І. Халіна
— в опорному
стрибку,
І. Ващенко — у вільних
вправах.
Попереду у кіровоград
ських гімнасток — Треті
республіканські спортивні
ігри молоді,
які стануть
трампліном до VIII Спар
такіади Української РСР.
Правда, попереду й нові
труднощі — зокрема, нова обов’язкова програмо,
складніша за всі поперед
ні. шо буде запроваджена
з 1981 року.
Але умови тут для всіх
рівні. І будемо сподівати
ся. що наші земля.чни на
далі збільшуватимуть Свої
спортивні здобутки. Спо
діваємося також, що ви
сокий ритм I надалі забез
печуватимуть наставники
наших дівчат — старший
тренер М Й Гасман, тре
нери Т. М. Гесман, Л. П.
Якоесько, В. С. Куценко.

друге й третє місця з ба
гатоборства. Наша Людми
ла Іванова
перемогла в
опорному стрибку, а На
таля Азимова — у еільних
вправах.
Через п’ять днів після
одеського турніру в Грод
чемпіонат
но стартував
ВуЗІЕСЬКИХ
країни серед
кс/лснд.
КіроЕоградщину
представляли
Валентина
Добриця, Ірина Поперешниченко, Світлана Шевчен
ко і Діна НеЕєрова. І дру
ге ко/лондне
місце, яке
посіли вони на всесоюз
ному форумі, слід вважати
їхнім еєлики/л успіхом.
* * *
*5 ВИЧАЙНО, згадані успіхи радують, але про
ходили ці змагання в сту
дентському
середовищі.
І раніше бувало, що кіровоградки непогано висту
пали на вузівських змаган
нях. Та коли мова заходи
ла про чемпіонати Украї
ни, с яких, крім представ
«Буревісника», беників
участь
гімнастки
руть
«Авангарду», «Спартаке»,
«Динамо» та інших товариств
і відомств, наші
гімнастки кудись «провалювались». Може, й успі
хи нинішньої осені не ви
ходять за межі студентсь
кого товариства?
Спортивний
неленд-тр
дав змогу відповісти на цо
запитання. В осінній пері-и
од відбувся й чемпіонат
України, до речі, у нас у
Кіровограді. Честь області

відділ листів 1 масової роботи, відділ
пропаганди — 2-45-36; відповідальний
сенретар, відділ учнівської молоді —
2-46-87; відділ номсомольського життя,
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-05; нічна редакція —
3 03-53.

На украинском лзЬ1не.

БК 026.55.

Як ми вже повідомляли,
«Зірка» на високому
рівні
провела поєдинок у Кривд:
му Розі з місцевим * Кривба
сом». Наші земляни забили
у ворота гірників чотири
м’ячі, а в свої пропустили
один.
.. ,
Столичні
армійці. пере«
мігши житомирських спар«
таківців (1:0),
стали недо
сяжними для своїх суперни
ків 1 здобули титул чемпіона
республіки.
Таблиця перед останнім,
фінішним туром мас такий
вигляд:
'
І
М
О
43 77-33 63
СКА К.
67-34
—
43
«Буковина»
64-32
СКА П.
«Авангард»
«Судно
будівник»
43 51-44
«Зірка»
43 55-42
«Спартак»
43 51 — 30
«Деспаї»
55—47
44
«Кривбас»
43 47—49
«Атлантика»
44 36 — 37
«Кристал»
«Ф рунзе43 45—38
иець»
43 49—40
«Нива»
43 38 — 44
«Говерла»
43 35—40
«Оксан»
4.3 32—58
«Поділля»
43 42 — 50
«Дніпро»
43 47 — 57
« Металурн»
43 38—56
«Новатор»
43 4.3—75
«Торпедо»
43 37-60
«Колос»
«Стахановець» 43 21-53
43 39—85
«Шахтар»
Наступний тур — СЬОГОДв
ні. «Зірка»
і. Дпілроднср;.
жипську гратиме з місцевим
«Металургом».
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