Кірозогралська обласна
’«Ріліоте« і
.
Ъцыьксі
і
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ-КРАПІ^ЄДШ^Т^еЯ^’’“

ПРАВОФЛАНГОВІ ЗМАГАННЯ

Віктор ЯЩЕНКОмолодий комбайнер
бурякозбирального агрегата
КС-6 з колгоспу імені Фрунзе Новоукраїнського ра
йону. За тиждень викопав корені на 67 гектарах.
Рядки з біографії:

Кандидат у члени КПРС. Третії! рік працює в‘меха

нізованій ланці по впрошуванню цукрових буряків,
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очолюваній Дмитром Гпатовнчем Гриценком.

ЯД НЧЖ

Разом із помічником Олександром Прядком Віктор
зобов’язався виконати буряки на 150 гектарах.
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Збирання овочів в області нині в розпалі. Добірні огірки, помідори,
капуста,
морква, цибуля й інші городні культури вродили на левадах і поливних землях.
Та не у всіх господарствах, на заготівельних базах по-справжньому дбають про
те, аби вчасно зібрати овочі, надійно зберегти їх для столу трудящих — і на сьо
годнішній день, і на завтрашній.
Газета «Молодий комунар» вирішила взяти під контроль збирання і заготів
лю овочів. З цією метою оголошуємо ударний місячник, який триватиме до 10
жовтня. Газета широко розповідатиме про участь комсомольців і молоді в заго
тівлі овочів, про досвід, проблеми, недоліки.
Запрошуємо всіх читачів, комсомольських
прожекторисіів взяти активну
участь у висвітленні ходу місячника.
Сьогодні перша наша публікація — про досвід і проблеми овочевого господар
ства в Олександрійському районі.

€€ Непорядок »
Це вже згодом завскла
дом Микола Іванович Тримрозказуватиме про свої
ріди, скаржитиметься, по
тім поведе мову розважли
шукаючи у
во, довірливо,
нас розуміння і співчуття,
Це згодом. А спочатку він
нервував:
— Що, мені й пообідати
не можна! Вам би тільки перевіряти, а станьте на моє
місце, то побачу, якої спі
ватимете...
На Корпстівську оеочеву
базу Олександрійської райспоживспілки ми потрапили
якраз в обідню
перерву.
Одна за одною на подвір'я

тував нас Тримбач. — Обру
чі
позлітали,
розсохнись
діжки, огірок у щілину не
влізе, але й розсіл не втри
мається. Нам їх Цибулівський
лісотарний комбінат
постачає. Негодяща продук
ція. А свого бондаря нема.
Та на якій овочевій базі во
ни є? Мабуть, і навчальних
закладів немас таких, які б
готували бондарів. А це ж
вимога часу. Ну,
та якось
уже самі стуляємо, не від
правиш же їх назад...

Ненадійні

партнери
Цього року в Олександрії
з’явилось близько десятка
невеличких, розмальованих
у яблука й кавуни ларьочків. До одного з НИХ,
що по вулиці Леніна, ми й
навідались. На полицях —
кілька зморщених столових
буряків і сухих, з почориіли-

танній раз привезли п'ять
топи, зіпсувалось із них ли
ше ЗО кілограмів. Коли ж
доставляють із бази — біль
ше половшій
привезеиого
відправляємо
назад. Але
щоб пе сидіти без діла, то
мусимо хоч такі помідори
просити, яких, до речі; теж
не так легко взяти. Завба
зою товариш Шпак тільки
обіцяє.
Без діла доводиться сиді
ти тижнями. У той день Ва
лентина Бурма продала ово
чів на... 25 копійок.
— Соромно людям в очі
дивитися. Один запитає, по
хитає скрушно головою та й
піде собі;
з більшість же
дорікає — для чого, мовляв,
тільки ні ларки поставили.
В овочевий магазин № 1
городина з бази надходить
неякісна. Напівгнилі помідо
ри за добу беруться цвіллю,
морква побита па шматоч
ки. Неакуратно збирають
овочі в колгоспах, не сор
тують
їх на базі. Отож
тернистий довгий шлях про-

збирають овочі і щоранку
поспішають у поле школярі
й пенсіонери, шефи. Робіт
ники промислових підпри
ємств Олександрії не лише
помічники, що приїжджають
на
день-другий
збирати
огірки, помідори, іншу городину.
Вони
— повноправні господарі
колгоспного лану.

— Нинішнього року
|
бІПі>шу частину
городини, закріпленої за нашою брига
дою, — розповідає брига
дир
городньої
бригади
О. Д. Метка, — вирощують
робітники авгопідприємства
10062,
заводу підйомнотранспортного
обладнання
та виробничого об єднання
«Олександрі явугіл ля».

— Отаким і має бути зв’я
зок промислових
підпри
ємств з колгоспами. Міцним,
надійним, діловим.
До речі, вигоди від такого
тісного співробітництва ма
ють обидві сторони.
Більше трьохсот чоловік
працювало того дня на ово
чевому полі. Вибирали по
мідори,
цибулю,
копали
столові буряки. Вже вико
нували свою
норму (по
п'ятнадцять ящиків помідо
рів на кожного)
старшо
класники Олександрійської
середньої школи N° 1. чер
гову автомашину до овоче
вого магазину
відправили
шахтарі. Робота кипіла.
Колгосп «Ленінським шля
хом» уже закінчує продаж
овочів державі.

Ще з весни, як тільки за
рясніли
сходи
городніх
культур, обіч поля звично
зупинялися (і стояли аж до
присмерку) автобуси. А го
родяни тим часом чаклува
ли на своїх плантаціях. Ви
рощування помідорів, огіркапусти,
баклажанів

Так, із кадрами на Користівській базі сутужно. Зав
складом (до речі, не заві
дуючий базою,
а завскла
дом — скоротили недавно
штат) назвав нам цілу низ
ку посад вакантних.

Не витримує ніякої
бази підкочували вантажні
машини, наповнені
капус тики і овочесховище
тою, помідорами. Літній во дилось воно довго, й це не
дій сидів перед конторою пішло на користь: під сте
•••а лазчині, попихкував ци лею зяють діри, мало сон
заглядає. У
гаркою і на запитання чого ця в них не
ж не розвантажується, спо сховищі душно — понад 20
градусів вище
нуля опо
кійно мовив:
лудні. Уже пора закладати
— Хай пообідає начальст
сюди
городину,
фрукти,
во.
але завскладом не наважу
— Та ж городина псується ється.
"рЛШД сонцем!
— За кілька днів усе про
— І я так казав перші ра паде, Торік 20 вересня зази, а тепер звик. Мені вже клали 76 тонн ябл/к
і 200
набридло гиркати на них. тонн
картоплі.
Картопля
Ото привіз і поки не дадуть може довше протриматись,
команди, сам і слова не ска а яблука... їх
у магазинах
жу, все одно ніхто
не по чекають на Жовтневі езята,
слухає. Вчора так дві години
новорічні, а ми змушені бу
простояв.
Одне слово —
ли вже серед жовтня тер
непорядок.
міново виносити й відправ
В конторі обідали, а авто ляти...
машини,
завантажені ово
Все правильно — сховище
чами, чекали.
не придатне для зберіган
Ми оглянули господарст
ня фруктів, овочів, картоп
во бази. На пункті для пе лі. Бракує холодильних ус
реробки овочів
побачили
тановок, нагнітаючої венти
заквашені огірки, звалену в
ляції. Але про все це треба
куточку капусту,
від якої було дбати завчасно, не в
вже неприємно попахувало,
заготівель овочів.
складені
горою ящики з період
Завскладом називав цифри,
помідорами.
пояснював, щз
база вже
— Помідори
вчора при
виконала за планом, чого ні,
везли з колгоспу, а вони
скільки овочів зіпсувалося
переспілі, куди їх тепер ді
торік і скільки цього року,
вати? — бідкається
зав
складом М. І. Тримбач. /Ма хоча сезон заготівлі овочів
закінчився.
газини не приймуть, бо хто ще далеко не
,аКі братиме? Перетремо на Але по-справжньому на ба
зі не організовано заготі
сматну заправу, для борщу
вель городини. І претензії
згодиться — так, аби не
<справедливі.
пропали зовсім. І оце з дня господарств
Чому вирощене!
повинно
в день отаке.
псуватися на базі?
Обминали
складені на
...На подвір’я
бази все
нуПу свіженькі, ще пахучі підходили
ГАЗи
і ЗІЛи,
діжки.
вщерть наповнені
свіжою,
__Хіба вони придатні для
щойно з левад,
пахучою
чогось? — риторично запи- городиною.

ми косами початків куку
рудзи.
— Помідорів хочемо ку
пити у вас, — звернулись до
дівчинп-продавця, іцо сиді
ла в ларку, склавши руки
на колінах.
—ВИ просять помідорів, а
їх уже тиждень нема.
За укладеним договором
у ларьок овочевого магазину № 1 ОВОЧІ
- - - і Доставляють
із колгоспу «Заповіт Лені
на». І а протопопівці часто
підводять.
Транспорту не
вистачає в господарстві, осо
бливо зараз, коли па осін
ньо-польових
роботах він
так необхідний. Валентина
Бурма (так назвалась про
давець) тоді турбує овочеву
базу міськторгу.
— Хороші помідори при
возять нам
з колгоспу, ——
розповідає дівчина. —. Ос-

ходпть городина з колгоспу
до споживача. І щоб вона
потрапляла до столу трудя
щих високоякісною, потрі
бен справжній господар.

Шефи?
Господарі!
•— Про досвід питаєте?—
перший секретар райкому
ЛКСМУ Надія Уварова на
мить
замислилась. — Є У

нас спеціаліозване
госпо
дарство,
котре
щороку
одержує високі врожаї городних культур. Це — КОЛ
ГОСП «Ленінським шляхом».
У Войнівці зараз напруга
панує не менша, ніж, ска
жімо, в жнива. Зрозуміло:
трудівники
господарства

вони почали, так би мовити,
з «нульового циклу». Самі
сапали і пололи
грядки,
вносили добрива, боролися
зі шкідниками. А коли овочі
дозріли, робітники дружно
почали їх збирати.
— Щедро вродила горо
дина, — розповідає Ольга
Денисівна.
— 3 кожного
гектара ми зібрали по 220
центнерів огірків, по 350 —
ранньої капусти. Це значно
більше планового завдання.
Проте виростити високий
урожай—лише половина ді
ла, бо найбільш трудомістка
робота — збирання. У тру
дівників колгоспу «Ленінсь
ким шляхом» і з цим проб
лем немає — городяни самі,
без зайвих нагадувань ви
йшли в поле.
Самі вони й
вивозять
та реалізовують
продукцію.

Як непрохані
ГОСТІ
Торік наприкінці літа на
зборах
комсомольського
активу виробничого об'єд
нання • «О.ісксандріявутілля» народилася
ідея —
допомагати
колгоспам у
серпні—жовтні
збирати
овочі і фрукти. Ініціативу
підтримали всі комсомоль
ці і молодь. Торік зроби
ли кілька виїздів.
І в серпні
цього року
молоді шахтарі побували
в колгоспі імені Свердлова, у вересні — в колгоспі «Україна». А за десять
днів до того у першому
господарстві побував сек
ретар комітету комсомолу
об’єднання Леонід Єфре-

— Будете рвати яблука,
сказав голова колгоспу.
Але за кілька днів рі
шення керівників
госпо
дарства
змінювались не
раз. Коли ж 15 шахтарів
прибули в село, питання
про фронт робіт обговорю
валось до одинадцятої го
дини дня. Наломали тоді
хлопці повну машину ку
курудзяних початків і від
правили її па Корпстівську
овочеву базу. Але куку
рудзу там пе
прийняли.
Простояла вона ще день у
колгоспі, зіпсувалась. За
лишалось одне — віддати
її на корм худобі.
Виходить так,
що без
платною допомогою гір
ників колгоспам
самі ж
керівники
нехтують. Не
давно запросили олексалдрійців на збирання фрук
тів у колгосп «Україна».
А перед самим
вихідним
дзвонять — не приїжджай
те, бо навідались до нас
студенти і школярі, то ні
де вас поселити (шахтарі,
як правило,
працюють
протягом двох
вихідних
днів).
— Працювати щоразу ми
збираємось із повним на
вантаженням,
— робить
висновки Л. Єфремов. —
Та складається враження,
ню пас запрошують би ги
байдики. Кому вигідна та
ка практика?
Н. ЧЕРНЕНКО,
В. БОНДАР,
спецкори «Молодого
комунара».
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З ПРИЦІЛОМ НА МАЙБУТНЄ
225 молодих
робітників
нашого об'єднання будуть
навчатися в дев яти суспіль
но-політичних і економічних
школах мережі комсомоль
ського
політнавчання.
У
кожного з них свої пробле
ми і труднощі, свої інтереси
і запити. Як зробити, щоб
на політзаняттях кожен слу
хач міг знайти відповіді на
свої запитання, міг диску
тувати, міркувати? Насампе
ред, молоді слухачі потре
бують мудрого, доброзич
ливого наставника.
Отож комітет комсомолу
починав комплектацію палітшкіл з підбору і розста
новки
пропагандистських
кадрів. Треба
сказати, тут
нам пощастило. Усі комсо
мольські пропагандисти —
люди
досвідчені, хороші
організатори, вмілі настав
ники. З дев'яти керівників
політшкіл п’ятеро — чле
ни
і кандидати
в члени
КПРС, усі мають вищу осві
ту. Пропагандистський стаж
кожного — не менше трьох
років.
Як бачите, склад
пропа
гандистів
у нас
стабіль
ний. Але ж удосконалення і
розвиток системи
комсо
мольської
політосвіти ви
магають від комітетів ком
сомолу підготовки резерву
пропагандистських
кадрів.
Введення такої посади, як

заступник пропагандиста —
один із шляхів вирішення
цього питання, і ми широ
ко використовуємо
його.
Кожен пропагандист
має
свою заступника
з числа
слухачів. Присутність на за
няттях, участь у їх підготов
ці й проведенні допомага
ють йому оволодівати осно
вами
пропагандистської
майстерності. І якщо в хо
ді навчального року керів
ник школи через якісь об
ставини не може провести
заняття, то його обов'язки
виконує заступник.
У нинішньому році біль
шість заступників пропаган
дистів залишилися незмін
ними.
Пропагандисти, їх заступ
ники брали активну участь
у комплектації шкіл. Скла
даючи списки слухачів, во
ни проводили бесіду з кож
ним майбутнім
слухачем,
щоб виявити його інтереси,
нахили і запропонувати йо
му на політзаняття вивчати
той теоретичний курс, який
найбільше його цікавить.
Наш колектив поповнився
60 новачками,
які вперше
сядуть за парти політшкіл.
З ними особливо старанно
довелося попрацювати, ад
же від того, з яким настро
єм, з якими думками при
йдуть вони на перше занят
тя, залежить і їхнє ставлен-

НЯ

ДО

ПОЛІТИЧНОЇ

ПЕРЕДМОВА
ПО ПОЛІТЗАНЯТЬ
ОСВІТИ

їхні успіхи в
цій спразі. Молоді швачки
вивчатимуть
теоретичний
курс «Біографія В. І. Лені
на». Аллі Іванівні Полюхович, комуністу, комсомоль
ському пропагандистові, не
вперше
читати цей курс.
Впевнена: і
сьогоднішніх
новачків вона зуміє заціка
вити, допоможе їм, як і по
переднім своїм
слухачам,
стати активними у громадсь
кому житті.
КОМСОМОЛЬЦІВ,

З усією серйозністю пі
дійшли до розподілу тео
ретичних курсів. Торік май
же в усіх школах вивчалася
програма однорічних кур
сів. Лише слухачі розкрій
ного цеху,
керівником у
яких комуніст Раїса Микола
ївна Боженко, вивчали дво
річний курс «Основи марк
систсько-ленінської філосо
фії» і тепер закінчуватимуть
його.
Враховуючи
побажання
слухачів, їх інтерес до пра
вових знань, ми збільшили
кількість шкіл, у яких вив
чатимуться «Основи право
вих знань».
В обох економічних шко
лах слухачі вивчатимуть но
вий
курс
«Продовольча
програма СРСР». викладати
його ми доручили Л. І. Дехтяр і Т. В. Івановій, людям
з інженерною освітою. Про-

пагандисти вже ознайоми
лися з навчальною програ
мою курсу, виходячи з неї,
склали особисті творчі пла
ни. Результативності занять
у цих школах в новому нав
чальному році ми надавати
мемо особливої уваги.
Готуючись до нового нав
чального року, наші акти
вісти
оформили
куточок
комсомольського політнавчаиня, в якому вміщено ме
тодичні рекомендації
про
пагандистам
і
слухачам,
зразки конспектів, особис
тих творчих планів, розпові
дається про досвід кращих
пропагандистіз і шкіл міста.
В кабінеті політосвіти пов
ністю
поновлена
наочна
агітація, з явилися нові тех
нічні засоби.
Нині члени комітету ком
сомолу, методичної ради,
пропагандисти
працюють
над організацією політнав
чання молодих
швейників
за індивідуальними плана
ми. Справа ця для нас но
ва, проблем виникає бага
то, але спільними зусиллями
ми вирішуємо їх.

В. ВРАЗОВСЬКА,
заступник.
секретаря
комітету комсомолу ви
робничого
швейного
об'єднання.
м, Кіровоград.

тпгпі інмжжажючва—жям паввмнашаммамм

ПРОДРУЖБУ
НА твою
и£Д//лоЛ 7 КНИЖКОВУ полицю
У дні. коли радянський
народ готується до 60-рі'іного ювілею Союзу РСР,
особливо зріс інтерес чи
тачів до літератури, в якій
ідеться про дружбу наро
дів, про її витоки і силу.
До обласної дитячої біб
ліотеки імені А. Гайдара
надійшло багато книг пись
менників союзних респуб
лік, збірників цікавих роз
повідей про історію ство
рення СРСР. Ці книги
призначені для читачів
різного віку. Школярі з
будь-якими літературними
смаками можуть знайти у
нас книгу до душі.
Активістів
комсомоль
ського і піонерського ЖИТ
ТЯ
зацікавить
збірник
«Незламний Союз Респуб
лік Радянських» (К-, По
літ видав України, 1981 р.).
У ньому образно розпові
дається про історію ство
рення Союзу РСР, керівну
роль Комуністичної пар
тії і В. І. Леніна. Шкільні
політіиформатори і лекто
ри можуть почерпнути з
книги красномовні цифри
і факти про досягнення
СРСР у галузі економіки,
соціальних перебудов і
культури за 60 років. Збір
ник містить багатий мате
ріал, який можна викорис
тати під час випуску спе
ціальних ювілейних номе
рів стінних і радіогазет.
Тим, хто ліобпть поезію,
ми радимо прочитати дві
збірки віршів.
«Голоса
друзей» —■ так називаєть
ся нова книга вибраних
поетичних перекладів ра
дянського поета Миколи
І лазкова (М., «Дет. лит».,
1982) з мов народів СРСР:
киргизької,
бурятської,
чуваської, осетинської. У
збірці широко представле
на якутська і вірменська
поезія Ваали Хабіриіса,
Серафима Єлляєва, Ашота
І раши, Бабкена Карапетя
на. Цих поетів М. Глазков
знав особисто, довгі роки
їх зв язувала щира друж
ба. А тому й вірші проникиуті любов'ю До при
роди Якутії і почуттям
дружби ДО вірменського і
інших народів.
Тепло, 3 любов'ю пише

про рідну серцю Калми
кію Бося Сангаджієва в
повій книзі віршів «День
рождения» (М., «Дет. лиг».,
1982). До збірки ввійшли
вірші Про тих, хто в роки
війни «Родину свою за
щищал, как мать родную*,
про тих, хто дарує людям
радість праці і творчого
натхнення, про велику си
лу дружби народів.
Багатьом юним читачам
відоме ім'я молдавського
письменника Георге Георгіу. В новій книзі «Боль
шая медведица» (М., «Дет.
лит»., 1981) автор торка
ється питань вибору жит
тєвого шляху старшоклас
никами, чистоти стосунків
між людьми. Герої книги
— наші сучасники. Але їх
ня пам'ять
звертається
до тих, хто в суворі роки
війни віддав своє життя
за щасливе сьогодення.
Дружба наших народів
гартувалась у горнилі Ве
ликої Вітчизняної. «...Роз
давило воно дороги, аули,
поля, роздавило
серця
важке колесо війни», —
пише в повій книзі «Ка
тится арба навстречу дню»
(М., «Дет. лит».
1981)
осетинський
письменник
Ахсар Кодзаті. Це гірка
розповідь про життя під
літків, чиє дитинство опа
лила війна, чиї браги і
батьки пліч-о-пліч з пред
ставниками інших народів
захищали Вітчизну від во
рога. З книги читачі дові
даються і про післявоєн
не життя осетинських ді
тей.
А чуваський письменник
Георгій Краснов у книзі
«Операция
«Сломанная
трубка» (М., «Дет, лит».,
1982) розповідає про сьо
годення школярів Чувашії.
До книги ввійшли дві по
вісті про піонерів-слідопитів, котрі йдуть місцями
бонової слави, розшуку
ють тих, хто пропав без
вісти, встановлюють імена
безіменних героїв.
А. ВАСЬКОВСЬКА,
головний
бібліограф
обласної дитячої біб
ліотеки імені А. Гай
дара.

МИНУЛО ДЕСЯТЬ ДНІВ робочий день хлопці і дів
8ІДТОДІ, ЯК СТУДЕНТИ чата вибирають картоплю
ЇА УЧНІ ОБЛАСТІ ВИРУ з 4-гекгарної ділянки. До
ШИЛИ НА
ДОПОМОГУ кінця осіннього семестру
КОЛГОСПНИКАМ У ЗБИ у колгоспну комору наді
центнерів
РАННІ
ПІЗНІХ
КУЛЬ йде понад 60
ТУР.
ПОВІДОМЛЕННЯ, бульб.
ЯКІ НАДХОДЯТЬ ДО РЕ
В основному там, де
ДАКЦІЇ, СВІДЧАТЬ
ПРО трудяться
учні училища,
ТЕ, ЩО ЗАГОНІВЦІ ПРА готувалися до їх приїзду.
ЦЮЮТЬ
НА
СОВІСТЬ. Але у колгоспі «Октябрь»
ПРОТЕ ДЕЯКІ ОБСТАВИ для 60 помічників не зна
НИ ЗАВАЖАЮТЬ ЇХНІЙ йшлося справжнього діла.
НОРМАЛЬНІЙ РОБОТІ.
Голова правління
госпо
ПРОПОНУЄМО
ЧИТА дарства О. О. Ковтун на
ЧАМ КІЛЬКА ОПЕРАТИВ правив учнів на
споруд
НИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
З ження Мошоринської шко
МІСЦЬ:
ли, На невеликій
будові

«МАЛИЙ»
ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР

БЕРЕЖЛИВІСТЬ У МАЛОМУ
ЕКОНОМІЯ У ВЕЛИКОМ^ Я

ЯК СПРАВИ,
ЕДІСОНИ?
За перше півріччя ни
нішнього року курсанти
та викладачі Кіровоград
ського льотно-штурмансь
кого училища зекономили
понад 15
тисяч кіловатгодин електроенергії і 88
тонн пального. Як вдалося
добитися успіху! На це та
інші питання
відповідає
секретар
комітету
ком
сомолу навчального зак
ладу Сергій Негрієнко:
— Наша навчальна база
— то сила-силенна прила
дів, апаратів,
пристроїз,
які постійно
модернізу
ють, вдосконалюють. Вся
ця новітня техніна, звичай
но, працює на
електро
енергії, витрати якої вимі
рювалися донедавна бага
тозначними цифрами. Най
більше єнерговиграт «на
кручував»
тренажерний
центр.
От і задумалися
його
працівники:
як їх
зменшити?
Училищні ра
ціоналізатори і винахідни
ки, комсомольці і комуніс
ти тренажерного
центру
спочатку оглянули прила
ди, які найбільше забира
ють електроенергії. Дов
го
думали,
прикидали,
сперечалися, вирішували.
І, нарешті, перші
іспити
нововведень. В принципі
це виявилося не так уже
й складно, як здавалося.
Комсомольці
Олександр
Драч. Сергій Затворниць
кий, Олександр Малашин
на чолі зі своїм
комсо
мольським ватажком Во
лодимиром
Кравченком,
наставники молодих О. В
Соколов, М. І. Корнєєв,
А. І. Долгоруков прийшли
до такого висновку: а що,
коли скоротити час вклю-

ЧЄННЯ

І

ПІДГОТОВКИ Гірилл.

дів до роботи? Кілька нехитромудрих раціоналЬз.
торських винаходів, і е не.
погані результати.
Звичайно,
курсанти у
цьому ділі не залишились
осторонь. Часто біля ін
структорів
В.
Куліща,
А. Сердюка, С. Тодоров
можна побачити і їхніх ви
хованців Василя Сидор.іу.
ка, Олексія Дейне;у, ВІК.
тора Мельничука, які не
тільки відмінно навчають
ся, а й пробують свої сш
у винахідництві.
Нині В КОМСОМОЛЬСЬКИХ
групах нашого
закладу
проходять звіти і ьибири
Курсанти ведуть серйозн/
ділову розмову не тільки
про навчання, громадськополітичну роботу, Дисцип
ліну. Ще тут йде мова і
про
таке:
який внесок
кожного спілчанина у ру<
за економію і бережли
вість. У нас є можливості
зробити іще більше, ніж
маємо досі,
проте конкретних яскравих прикла
дів, як це проходить в ін
ших навчальних закладах,
маємо
небагато. Було б
добре,
якби; 11 секретарі
комсомольський організа
цій технікумів, вузів поді
лилися набутим досвідом.
І ми з задоволенням у них
повчилися б. ■ і
Від редакції: Ми споді
ваємося,
що
прохання
Сергія Негрієнка не зали
шиться без уваги. А ком^
сомольські ватажки серед
ніх і вищих
навчальних
закладів області розкри
ють свої маленькі секрети
економії і бережливості.
Чекаємо ваших листів.

7*

не завжди
є робота всім
загонівцям. От і нудьгу
ють вони знічев’я.

Олександрівський
ра
йон. 29 дівчат із Олександ

ПЕРШІ

РЕЗУЛЬТАТИ
Знам’янський

район.

600 тисяч умовних банок
консервів
зобов’язалися
виробити учні Знам’янського технічного училища
№ 2, що трудяться на міс
цевому консервному за
воді. Бійцям загону, який
нараховує 50 чоловік, до
ручили виконувати кілька
операцій: готувати сиро
вину до консервування,
укладати
її та спеції у
банки, пакувати
готову
продукцію тощо.
Відмінно працюють ви
хованці ТУ № 2 не тільки
на консервному заводі, а
й у багатьох господарст
вах Знам’янського району.
Приміром,
у
колгоспі
«Заповіт Леніна» за один

рійського
педучилища
збирають помідори у кол
госпі «Іскра».
Трудяться
добре. Однак часто наст
рій у них мінорний. Чому?
Причина у незадовільних
житлово-побутових
умо
вах. Не
набагато кращі
справи і з
харчуванням.
Харчоблок не відповідає
елементарним вимогам са
нітарії. Тут відсутня холо
дильна камера, грубо по
рушуються норми
збері
гання продуктів
Тривожні сигнали наді
йшли до редакції із Гайворонського,
Новгородківського, Компані ївського та інших районів.

ХТО ж
ДОПОМОЖЕ
УЧАСНИКАМ «МАЛОГО»
трудового? що з цьо
го ПРИВОДУ СКАЖУТЬ
КЕРІВНИКИ
ГОСПО
ДАРСТВ, КОМІТЕТИ КОМ
СОМОЛУ!

гллдала
мама пішла у відпустку.
ного районі
колгоспі імені Горького ДолиніДорОг?анаОН&Рм;Ннев:ЯваТУ ” шкільмою
””
Фото В. ГРИБА,

Д^!^В.?РЕННЯ ПІДПІЛЬНОТ_КОМСОМ ОЛЬСЬКОЇ ОРГАН,„молодд гвдрд|Я,

КЛИЧУТЬ НЕСКОРЕНІ СЕРЦЯ
У вестибюлі нашого ма
газину красується великий
стенд «Нескорені серця».
На ньому розміщені
фо
топортрети
молодогвар
дійців. А поруч — фото
монтаж, що нагадує нам
про дні, коли ми були в
Краснодоні. Дивлюся
на
мужні, вольові
обличчя
цих дорогих нам людей і
згадую
крилаті
слова
Ю. Фучика: «Герої проле
таріату дуже прості і зви
чайні. їхній героїзм поля
гає тільки в тому, що ео
ни роблять усе, що треба

робити уу вирішальним
вирішальний момомент».
Це ніби про них,
героїв «Молодої гвардії».
Виїжджаючи на Всесо
юзний зліт представників
комсомольсько - молодіж
них колективів, що носять
імена
молодогвардійців
Я ще і ще раз перечитувала
яскраві
сторінки
моєї
улюбленої книги про пат
ріотів Краснодону.
Вони
ніби живі перед нами —
прості, красиві, нескорені.
Для нас їх подвиг — сим
вол
вірності
Вітчизні.
Мільйони радянських юна

кіз і л:«иЗТ
ків і дівчат,
вибираючи
для себе стежку в життя,
хочуть бути схожими
на
молодогвардійців.
Іак і всі члени нашого
трудового колективу. Де
в'ять років тому
комсо
мольці «Оксани» Занесли
в списки своїх бригад Оле
га Кошового і Любов Шев
цову. ЇХ портрети МИ роз
містили поруч з портрета
ми кращих продавців ма
газину, а гроші, зароблені
за Кошового і Шевцову
перераховували до Фонду
миру. Відтоді наш внесок

уже дасяг 25 тисяч карб°*
ванців. Тільки за нинісі*1**
рік перевели 2100 карбо
ванців.
З
такою ж ініціатив010
виступили і молоді пр°*
давці колективу магазину
«Салон побутової технік**'
почесним членом ЯКОТО 1
Сергій Тюленін.
На
пере*''
ім я зароблено і пер®?'
ховано до Фонду
м**РЇ
І і тисяч карбованців.
Те,
що імена мо110*5'’"
гвардійціз стоять пору*4 ’
нашими, спонукає нас ***."
ти так,
як і красноД°нЦ''

Р. ДІДЕНКО,
продавець
магазин*'
«Оксана».

16 вересня 1982 року

«Молодий комунар»

----- З стор,

’...Де колись лютували шаблі
«Лютували шаблі, і коні
ця, ми пережили його для
бігали без
вершників, і
себе того сонячного
ве
ГІоловці не пізнавали один
ресневого дня.
одного, а з неба налило
Грав духовий оркестр.
сонце, а гелгання
бійців
Хвилювалося людське мо
нагадувало ярмарок....»
ре. А на сільській асфаль
(З роману 10. І. Япон
тованій дорозі гарцювали
ського ' «Вершники»).
гарячі коні. Ніби зійшли
♦ ♦ *
зі сторінок його книг вершНа виїзді з
Нечаїв- Іники революції. Ніби прим
ки зупинилися біля сте
чали
поклонитися його
пової криниці. Гості з Ки
святій пам’яті.
єва пили холодну
воду
У селі під Компановкою,
кришталевої чистоти. Бу
серед рівного степу, де
ло тихо й сонячно. З па
колись лютували
шаблі,
горба відкривалася широ
тепер
грали
музики.
ка панорама села.
Ледь
«Ідуть!» — прокотилося
прив’ялені ранньою осін
над людською
юрбою.
ню сади, іцо огорнули його
Сільською вулицею просту
і річку Сугоклію. додава
вали письменники. Олесь
ли картині світлого щему,
Гончар, Володимир Каиіі сум
від
прощання з
вець, Євген Гуцало, Воло
краєм Яновського був та
димир Бровченко,
Воло
ким же природним і неми
димир Яв’орівський... Стар
нучим, як ці дерева, це
ші, чиї голови вкрили СИ
село, це небо. Як дорога,
ВІШОЮ роки, і зовсім мо
що вела у привільний степ.
лоді, чорночубі або русяві.
1 раптом усе, що було
Олесь 'Герентійовнч ці
до
приїзду в Нечаївку,
лує хліб, 1Ц0 йому підно
здалося далеким минулим.
сять нечаївські дівчата в
Між НИМ І МИТТЮ
ниніш
українському
вбранні і
ньою пролягло ціле вели
вінках зі степових квітів.
ке життя. І було то життя
Трохи згодом, на урочис
Юрія Івановича Яновсько
тому засіданні в сільсько
го. Ми всі — і письменни
му Буднику культури, вік
ки, і колгоспники, і жур
скаже слова прості й ,ва
налісти, і партійні пра
гомі про хліб, про любов
цівники — пройшли його
до нього й до землі, якаразом від початку до кін
дає нам цей хліб, про лі-

тературу й мистецтво, що
потрібні нашому народові,
як хліб... А зараз Олесь
Гончар разом з усіма прий
має рапорт вершників ре
волюції. Аж грають під
ними баскі коні. Над при
тихлим майданом лине цо
кіт копит, звучать слова
мужні й щирі.
Зграйка
дітлахів випурхує з-по
між людей, щоб подарува
ти майстрам слова від іме

На знімку:

Олесь ГОНЧАР

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТАРС

Вчиться
кожен третій
л

ГАВАНА. Більше
трьох
мільйонів кубинців.
тобто
кожен третій
житель рес
публіки. вчаться. Як відзна
чається в офіційних статис
тичних даних, тільки в сіль
ській місцевості
першого
вересня відчинили двері 415
шкіл-інтернатів,
200
тис.
студентів прийняли аудито40 вузів
країни. Крім
-того, у вечірніх школах рес
публіки в нинішньому нав
чальному році вчитимуться
без відриву від виробництві
420 тис. робітників і служ
бовців.

Стануть
спеціалістами

-♦

БЕРЛІН. Більш як 75 ти
сяч молодих людей вперше
приступили до занять у си
стемі
вищої
і середньої
спеціальної освіти НДР. Тепер підготовкою
спеціаліс
тів у галузі промисловості,
транспорту, зв’лзну, медици
ни і сільського господарст
ва в республіці займаються
більш ян 50
університетів,
інститутів і вищих шкіл, а
також майже 250
середніх
спеціальних навчальних зак
ладів.

Свято труда

-сз

ХАНОЙ. В яскраве трудо
ве, свято вилилося проведен
ня
а Куангні.чьському ву
гільному басейні нонкурсу
на звання кращого по про-ЧЙзесії серед молодих екска■^ваторників і водіїв гівтомзшин.
Переможців конкурсу на
городжено пам’ятними зна
ками і почесними грамота
ми ЦК Спілки Комуністичної
молоді Хо Ші Міна. Колек
тиву шахти Деонай вручено
перехідний
червоний пра
пор за високі досягнення в
підготовці молодого
попов
нення
робітничого
класу
країни.

приймає зід нечаївціз

письменника... Коли його
твори чигають і перечиту
ють, коли героїн цих тво
рів знають і шанують або
зневажають, як живих лю
дей, — чи не є це почат
ком отієї любові?
Коли
механізатор Нечаївського
колгоспу «Дружба» Петро
Гудзь на урочистому засі
данні в Будинку культури
дякував майстрам
слова
за їх невсипущий груд, за

духовний, так би мовній,
хліб, то чи не це саме він
мав на увазі? Герої Юрія
Японського живуть серед
нас, вони вчать нас. відда
ності революції,
умінню
любити й ненавидіти. І
думається,
саме
тому
спільною і для
доповіді
першого секретаря Компаніївського райкому партії
М. К. Пашолока, і для
виступів академіка О. Г.
Гончара, голови місцевою
колгоспу О. Ф. Козія, ме
ханізатора П. Т. Гудзя та
інших стала думка про
неперехідну цінність і нев
мирущість творів 10. І.
Яновського.
В залі під час урочисто
го засідання ми випадко
во познайомилися зі шкіль
ним бібліотекарем Аифісою Дмитрівною
Малій.
Вона розповіла про сім’ю
житомирян, яка напере
додні приїжджала до Печаївкіі,
щоб вклонитися
пам'яті письменника.
Гості з Києва скориста
лися нагодою, щоб пере
дати в дар музеєві Юрія
Яновського в Нечаївці ма
теріали,
писані класною
рукою Юрія Івановича..
Серед них — автобіогра
фія, начерки кількох роїділів роману
«Майстер
корабля», листи тощо.
Вже
після
засідання
письменник
Сергій ІІЛ.Ічппда вручив господарці

(Закінчення на 4-й стор.)

хліб-сіль.

ВИСТАВКИ, КОНКУРСИ, ЯРМАРКИ

Новий
комплекс
ПРАГА. Будівництво най
більшого в ЧССР комплексу
профтехучилищ почалося в
празькому районі Височани
неподалік від корпусів ма
шинобудівного
об’єднання
«ЧКД». У другій
половині
-члИЗО-х років тут
виникне ці
ле місто, де житимуть і вчитимуться близько 4 тис. май
бутніх майстрів — представ
ників десятків
робітничих
професій.
Вони поповнять
колектив «ЧКД> — одного з
провідних об’єднань галузі.
Компленс складатиметься
з трьох
багатоповерхових
будинків-інтернатів. а також
їдальні, спортзалу, полікліні
ки і кількох корпусів.

ні жителів села Печаївки
і району букети квітів
Знову грають
музики.
До
нам ятника
Юрієві
Яновському лягають пиш
ні осінні квіти. Серед тих,
хто складає шану талан
тові письменника, і люди
на, котра ходила
давно
колись разом з ним до
школи ■ Устина Микола
ївна Морозова.
Всенародна любов до

- ------

ПЛАНЕТА
СВІДЧИТЬ ПРЕСА

Червона ягідка,
та на смак гірка...
Про «джоб-шеарінг» —
цей
«чудо-засіб» проти
високого рівня безробіття
на Заході, ' імпортованого
зі США, розповідає західноберлінська газета «Ззрхайт». Ось деякі витяги з
цієї публікації.
На етикетці
— назва
засобу, який перш за все
має допомогти при ліку
ванні такої недуги, як жі
ноче
безробіття.
Це
«джоб-шеарінг»,
або
«джоб-сплітінг» (у перек
ладі з англійської — «роз
ділена на частини
робо
та»).
...Дві чи більше праців
ниць займають, ділять од
не штатне робоче місце. І
одночасно зобов’язують
ся гарантувати норму ви
робітку і все те, що слід
виконувати
працівниці з
повним
робочим днем.
Якщо хтось із них
у від
пустці чи відсутній через
хворобу, то їхні товариш
ки по
«джоб-шеарінгу»
повинні виробити
норму
відсутніх. У протилежному
випадку догоеір вважаєть
ся розірваним, а працівни
ці увільненими.

На перший
погляд ця
модель зайнятості справ
ляє враження ефективного
засобу для здійснення жі
ночих надій... Тим часом
уже перші контакти з нею
насторожують:
заокеан
ські ліки на практиці вияв
ляються
надто
гіркими
для вживання.
Так, виключене страху
вання на випадок безро
біття для тих, хто працює
неповний
робочий тиж
день, допомога по тимча
совій
непрацездатності

виплачується лише част
ково.
Скорочується час
відпустки
і,
природно,
розмір майбутньої пенсії.
В результаті зберігаєтеся
дискримінація
жінок в
оплаті, хоча вона і /маску
ється роздробленням їх
нього сумарного заробіт
ку на частини.
Жіноча праця
залиша
ється такою ж малокваліфікованою, як і раніше.
Іак само незначні шанси
на просування жінок по
службі. Зростає їхня еко
номічна
залежність.
А
кількість безробітних жі
нок зменшується лише за
статистичними даними. У
дійсності подібна модель
не створює нових робочих
місць.
Після цього зрозумілий
висновок, якого
дійшла
недавно
жіноча
рада
профспілки хімічної про
мисловості
ФРН: «Нова
модель зайнятості завдає
її учасницям-жінкам самих,
лише збитків, даючи всі
переваги роботодавцям».
Підприємці
виграють на
тому, що витрачають на
багато менше коштів на
оплату соціальних завою
вань працівниць із непов
ним робочим днем. Над
жінками нависає постійна
загроза звільнення. А це
спонукає їх до ще більшої
старанності
і зміцнення
дисципліни.
Підприємці
посилюють експлуатацію.
Внаслідок цього зростає
обсяг випуску продукції.
В цьому причина ентузі
азму,
з яким
зустріли
ідею
«джоб-шеарінгу»
можновладці.

(АПН).

ВІД РОБОТІВ ДО ІГРАШОК
Шість тисяч експонатів
приблизно із 50 країн сві
ту беруть участь в осін
ньому ./Іеііііцігському яр
марку 1982 року. Очікуєть
ся прибуття майже 300 ти
сяч покуців — оптовиків,
експертів
і відвідувачів
майже із сотні держав.
/ і е ії п ці гсь к пй
ярмарок
має більш як 800-річну іс
торію, але сьогоднішні йо
го
масштаби
воістину
і раїїдіозні. Він — один із
найбільших центрів світо
вої торгівлі, де представ
лені товари, що відобра
жають
найсучасніші до
сягнення науки і техніки.
У центрі уваги
ниніш
нього ярмарку — мікроелект ррпіка. Мікропроце
сори, Мікроелектронні за
пам'ятовуючі
і обчислю
вальні пристрої спроможні
ніші точніше і швидше,
ніж усі попередні техніч
ні засоби, керувати вироб
ничими процесами.
Вони
сприяють економним у ви
користанню енергії, сиро
вини і матеріалів, підвищу
ють продуктивність праці.
У різних розділах експо
зиції показані варіанти ви

користання мікрое.іектропіки в металургії і маши
нобудуванні, автомобіле
будуванні і техніці зв’яз
ку, зварювальній, венти
ляційній, холодильній і ме
дичній техніці. Свої досяг
нення тут представляють,
окрім промислових комбі
натів ГІДР, експоненти з
інших
країн — членів
РЕВ, а також велика кіль
кість фірм із країн Захід
ної Європи і Америки.
«Палітра» Лейпціга мі
ниться
різноманітними
барвами
і відтінками. У
прямому і переносному ро
зумінні. У виставці «По
бутова хімія, лаки і фар
би,
косметика»
беруть
участь
експортери з 18
країн і Західного Берліна.
Наприклад, радянські зов
нішньоторговельні органі
зації «Медекснорт» і «Союзхімекспорт» демонстру
ють широкий асортимент
товарів, у тому числі сиро
вину
для
виробництва
штучного волокна, хімічні
реактиви, барвники, різно
манітну
косметику для
жінок, чоловіків і... авто
мобілів.

Особливе місце на осін
ньому Лешщігському яр
марку цього року відведе
но засобам захисту рослин
і боротьби зі шкідниками,
добривам, а також препа
ратам для керування біо
логічними процесами. Під
приємства
хімічної про
мисловості
майже з 20
країн прислали
сюди як
новинки, чак і продукцію,
яка вже себе добре заре
комендувала. Вона сприяє
підвищенню ефективності
рослинництва і тваринниц
тва.
Не забуті організатора
ми
ярмарку
і малюки.
Яких тільки іграшок .тут
не побачиш: ляльки, авто
мобілі, залізниці з повним
набором вагонів, локомо
тивів і полустанків,
Ко
раблі,- трактори, мініатюр
ні меблі і посуд, музичні
інструменти...
Ярмарок шумить, усмі
хається,
торгує.
Тут є
справді
все. І на будьякий смак.
О. ПОЛОЦЬКИЙ,
власкор АПН.
Лейпціг—Берлін.

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Не виправдав
надій
Заплативши Александ
ру Хейгу 20 тисяч дола
рів за його
виступ на
черговому
з’їзді своєї
організації у Сан-Франціско, члени Американ
ської юридичної асоціа
ції розраховували, що за
такі скажені гроші ко
лишній державний секре
тар повідомить їм інтриіуючі подробиці
його
розходжень з президен
том, ЯКІ послужили ПРИ
ЧИНОЮ відставки Хейга.
Однак, як пише журнал
«ііьіосуїк», Хейг не про
мовив жодного слова на
тему, яка всіх цікавила.
Не пробалакавши й пів
години, він зійшов з три
буни.

Єдиний спосіб
Одній
54-річній жи
тельці японського міста
Кавасакі, яка
втратила
пальця на руці, було ви
плачено страхову премію,
Як вияснилося, травмува
ти себе її змусив лихвар,
якому вона заборгувала
значну суму. Він і отри
мав дві третини її стра
хової
премії. У цьому
місті 20 процентів жите
лів змушені існувати па
грошову допомогу
ПО
безробіттю, повідомляє
кореспонденг англійської
газети «Гардіан». Тому
не дивно, що
приклад
нещасної жінки був під
хоплений. З допомогою
аналої ічних
травм
з
міської
страхової каси
видано 300 мільйонів ієн
(864 тисячі
карбован
ців). 18 чоловік, котрі
заподіяли собі такі трав-

мн, затримані. За даними
поліції, у місті є ще біль
ше 60 чоловік з дев’аі.і.ма пальцями.

Бравий морян
Вудворд
Адмірал
Джон Вуд
ворд, що
командував
британською
ескадрою
під час агресивної війни
Англії проти
Аргентині
.за Фолклелдські (Мальг.іпські) острови, згань
бив себе і' досить ІІСВШІиій ситуації: у спокійну
погоду він
умудрився
випасти з яхти. Наступ
ного
дня
англійська
«Дейлі експрес» опублі
кувала
фотознімок, на
якому дружина Вудворда
допомагає йому
вибра
тися з води. • .
' п
За матеріалами жур
налу «Новое время».

—16 вересня 1982 року
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ЧЕМПІОН З КІРОВОГРАДЩИНИ

..Де колись лютували шаблі
(Закінчення.
Поч. на 3-й стор.).

музею Ніні Загрійчук ори
гінальні спогади сестри
Японського Олени Іванів
ни, записані в ос гайні ро
ки її життя. Пдеться там
про велику дружбу Юрія
Японського і Сергія Корольова — людей, однії з
яких прокладав людям
шлях до висот художньо
го слова, а другий — до
ВИСОТ космічних.
. Ми вже їдемо до Кіро
вограда. Все далі н далі
акуратні господарські бу
дівлі, затишні оселі, виш
неві садки Нечаївки. Вже
ледве видна з-за пагорба
двоповерхова красуня шко
ла імені Ю. 1. Японсько
го... І нараз мені пригада
лися слова, сказані того
дня Героєм Соціалістич
ної Праці Олесем Гонча
рем: «Хан виростають но
ві вершники, несучи в собі
великий талант народу’...»
Хай виростають! Для щас
тя, радості, мирного нат
хненного труда.

*

4

Урожайний рік
Марини Корвегіної

*

У святі взяли участь
секретар обкому Компар
тії України Л. 1. Погреб
няк. завідуючий відділом
пропаганди і агітації об
ласного комітету партії
1. П. Олефіреико, заступ
ник голови облвиконкому
Є. М. Чабаненко.
Наступного дня в примі
щенні обласної філармонії
відбулися урочисті збори
представників громадськості
міста, присвячені 80-річчю з
дня народження К). І. Яиовського. В Кіровоградському
педінституті пройшла нау
ково-теоретична конферен
ція з нагоди ювілею письменника-земляка.
У проведенні обох заходів
взяли участь гості з Києва.

*

Ще однією
нагородою
поповнився комплект спор
тивних трофеїв юного май
стра спорту СРСР Мари
ни
Корвегіної. Світловодська
плавчиха стала
володарем срібної медалі,
виступаючи
в складі ра
дянської збірної в естафе
ті 4ХЮ0 метрів комбіно
ваного
плавання. Свою
«стометрівку» Марина до
лала стилем «дельфін». І
хоча наші дівчата в цьому
виді зайняли друге місце,
діоступнвшіїсь
'юніоркам
Німецької Демократичної
Республіки, в загальноко
мандній першості
збірка
Радянського Союзу стала
перемо ж це м
юнацького
чемпіонату Європи, який
закінчився в Інсбруку (Ав
стрія). Тут у басейні зи
мового спортивного ком
плексу змагалися юнацькі
команди 24 країн Європи.

*

На знімках: вершники
на вулицях села; там. де
народився Юрій Яновський.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

Паша землячка нині на
вчається у
Київському
спортивному інтернаті. Ви
хованці
Світловодської
ДЮСІІІ з нетерпінням че
кані повернення
своєї
землячки в рідне місто, де
вже стало традицією про
водити зустрічі з відомими
спортсменами. А Марині
Кбрвегінін є про що розт
повісти. Цього року вона
успішно виступала па III
Всесоюзних
молодіжних
іграх
у Києві, а потім
брала участь у чемпіонаті
Радянського Союзу серед
плавців 1966—1967 років
народження. Там вона не
мала собі рівних на дис
танції 100 метрів стилем
«батерфляй».
І. КАРАНТ,
наш громадський ко- л
респондент.
м. Світловодськ.

і :

ФУТБОЛ

Фото В. ГРИБА.

((Торпедо))-((Зірка))-2:4
Перевага
господарів
стадіону в першому таймі
сумнівів не викликала. їх
ні задуми
втілювалися
повніше завдяки хорошій
тактико-техиічній
підго
товці. Контратаки торпедівців раз у раз прорива
ли захист гостей. І це
дало
свої
наслідки.
М'яч двічі побував у во
ротах Валерія Музичук і.
На що Кіровоград ці зумі
ли відповісти лише одним
голом. Ного автором був
Ярослав Бобиляк.
Другий тайм проходив у
обопільних
атаках, але
змінити результат супер
никам не вдалося. «Зірка»
втратила іце два очка. Ма
ючи їх у своєму активі
тридцять три, вона знахо
диться на чотирнадцятому
місці в таблиці шостої, ук
раїнської зони. А очолює
її павлоградський «Колос».
У нього — п’ятдесят шість
очок.
Інші матчі закінчилися

ДЕЩО ПРО КОЛЕКЦІЇ

Пісня М. Дунаєвського з кінофільму «Карнавал»
Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради бета,
Через время прогянн
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой.
Без тебя проходят ДНП.
Что со мною, — я не знаю.
•Умоляю, — позвони,
Позвони, — я заклинаю.
Позвони издалека.
Пусть над этой
звездной бездной
Вдруг раздастся
гром небесный,
Вдруг раздастся
гром небесный
Телефонного звонка.
Если я в твоей судьбе
Ничего уже не значу,
Я забуду о тебе.
Я смогу, я не заплачу.
Эту боль перетерпи,
Я дышать не перестану.
Все равно счастливой стану,
Все равно счастливой стану,
Даже если без тебя.

Наприкінці
минулого
року, невдало зігравши у
відбірних матчах чемпіо
нату світу з футболу, бол
гари втратили всі шанси
на поїздку в Іспанію, але
не втратили почуття гу
мору. Невдовзі у них ви
йшла у світ серія пошто
вих марок,
присвячених
чемпіонату світу з футбо
лу в Іспанії.
На них не
тільки відображено велику
спортивну подію, а н нага-

Нещодавно в Софії про
ходила унікальна вистав
ка — «Образ жінки в мо
нетному мистецтві». Екс
понати на неї представили
лише жінки-колекціонери.

юний
пряже!
не забудь передплатити

свою обласну ліо/іодіжну газету

Моловші комунар

В. ШАБАЛІН.

З’ясувалося, що така вис
тавка в Європі проводи
лась уперше.
Із сорока особистих колекцій ДЛЯ експозиції було
відібрано монети з обра
зами
жінки-володарки,
жіики-матері. Увагу відві
дувачів привернули МОНСти з рельєфами богинь Псрери, Діани, Венерн, Вес
ти, із зображеннями ца
риць Теодори та Ірини.

орган Кировоградского

316050, MCFT

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
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дується про помилки, до
пущені болгарськими фут
болістами.
.Мовляв, на
помилках учаться.
До речі, ця серія марок
стала найпопулярнішою у
філателістів Болгарії.
* * *
У Габрово — місті, де
кожних два роки прово
диться Міжнародний фес
тиваль гумору і сатири, —
Стефан Александров, бух
галтер за професією, ко-

лекціонує... сміх. Він зі
брав понад 19 тисяч анек
дотів і 1500
карикатур,
систематизував їх, склав
ши каталоги по темах і
країнах. Колекціонер упо
рядкував «Антологію бол
гарської карикатури ос
танніх 120 років».
* * *

МмІае передплата
\на аазети і журнали

«Молодой коммунар» —

украинском языке.

«

так: «Десна» (Чернігів) —
«Закарпаття» (Ужгород) —0:0. «Фрупзепець» (Суми)
— «Прикарпаття» (ІваноФранківськ) — 3:1, «Лзакгард» (Ровно) — «Кривбас»
(Кривий Ріг) — Г.О. «Маяк»
(Харків)
—
«Новатор»
(Жданов) — 1:0. «Стахановець» (Стаханов) — «Шах
тар». (Горлівка)
— 1:1,
«Суднобудівник»- (Микола
їв)' — «Буковина» (Чернів
ці) —
0:0, -Кристал»
(Херсон) —
«Поділля»
(Хмельницький) — 0:0, «Ат
лантика» (Севастополь) —
«Металург»
(Дніпродзержянськ) — 2:2,
«ОкеаіЦ
(Керч) — «Колос» (Павло
град) — 1:0, «Пива» (Він
ниця) — «Дніпро» (Черкабвг,
си) — 3:2, «Спартак»
томир) — «Колос» (Полта
ва) — 1:2. ■
Наступний,
тридцять
восьмий тур — сьогодні.
«Зірка» у Ровно
грає з
місцевим «Авангардом».
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