5 ШіНот-Єй

ТЕЛЕГРАМИ

і.»

ДЕНЬ РЕСПУБЛІКИ

? ПРК-иЕНТР^Р0ЖДЙ85^^

За програмою
оновлення

В НОМЕР
УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН.

Частіше радуватиме но
восіллями жителів шахтар
ського міста колектив до
мобудівного комбінату Н-? 1.
В результаті реконструкції
підприємство віднині «зні
матиме» з конвейєрів щоро
ку 6 тисяч нвартир поліп
шеної серії замість 4 тисяч,
як було раніше.
Перший
такий
будинок заселено
сьогодні в Петроеському
районі.
Не
зупиняючи вироб
ництво. на комбінаті збу
дували повністю механізо
ваний та автоматизований
комплекс по випусну впо
рядкованого житла. Про
цес виготовлення квартир
поліпшеного
планувань»
організовано так, що на
будмайданчик вони надхо
дять майже в завершеному
вигляді. В цехах комбінату
монтується все сантехніч
не обладнання. Майже пов
ністю опоряджуються сті
ни, стелі, підлоги. Засто
сування нової технології
дасть можливість підвищи
ти продуктивність праці
на спорудженні житла.
— На реконструкцію ви
трачено майже о два рази
менше коштів, ніж було б
потрібно для створення
нових потужностей. — го
ворить начальник комбіна
ту Г. О. Попазов. — А спо
руджувати житла будемо
на третину більше. Колек
тив прагне успішно вико
нати поставлене завдання.
З початку п’ятирічки в бу
динках. споруджених під
приємством, оселяться пснад 50 тисяч чоловік.'

Ударно працює на тран
спортуванні цукрових бу
ряків з полів господарств
району на приймальний
пункт заводу шофер райсільгосптехніки комсомо
лець Сергій Баган. Кожно
го дня він перевозить на
10—15 тонн більше, ніж
передбачено нормою.

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Першість на сівбі
озимих у колгоспі «Пам’ять
Леніна» утримує екіпаж
молодого
механізатора
Анатолія Гоцула. Його що
денний виробіток — 45—
48 гектарів.

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН. Ударними темпа
ми засівають озимі моло
ді
трудівники колгоспу
імені Мічуріна. Приклад
В роботі подає комсомоль
ський ватажок господар
ства Надія Булгак. Разом з
нею сівальниками працю
ють комсомольці Ілля Ко
валенко і молодий кому
ніст Олександр Фартуш
ини. За кермом Т-74 — до
свідчений
механізатор
М. М. Бреурош. КМК пере
криває денну норму май
же у півтора рази, при
чому забезпечує
високу
якість роботи.

СЛУЖИТЬ
ВЗІРЦЕМ
А

Щоквартально в колекти
ві автопідприємства «Нерудпром» ГоловвнІЕСького ра
йону підбиваються підсум

НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ
запрацювали цунровини Долинського заводу. Вони
значно скоротили підготовчий період. В цих досягнен
нях велика частка праці молодих виробничників, чле
нів бригади Ігоря Суліби, та учнівсьної ланки, яка
працювала на ремонті в період літніх канікул.
Нині цукрова сировина від бурякопункту до дифуз
них ліній Іде безперервним потоком. Цей процес за
безпечують Марія Клиса, Олександр Макаренко, Ган
на Семенюк, Вячеслав Грунтовий. Добре працюють
водії бази механізації Сергій Майдін та Олександр
Баладінський. Машиніст залізничного цеху Юрій Шес
таков завжди гарантує високий рушійний потенціал
сного локомотива.
Іде готова продукція. На своєму місці групкомсорг
цеху мішкотари Наташа Грідіна. А в сировинній ла
бораторії на лінії визначення цукристості працюють
оператори Людмила Стасів та Наталія Константинова,
і все це знаходить відображення в «Комсомольському
прожекторі», начальником штабу якого зараз працює
депутат і член виконкому селищної Ради Молодіжно
го Галина Грас.
На знімках: цукор починається з буртів; опе
ратори сировинної лабораторії Людмила СТАСІВ та
Наталія КОНСТАНТИНОВА.
Текст і фото М. САБЕННА.

ки соціалістичного змаган
ня. Взірцем служать ком
сомольці. З початку року
Д. Свердликівський виконав
особистий план по переве
зенню
народногосподар
ських вантажів на 210 про
центів, В. Козаченко — 147
процентів, В. Матейко—134,
Б. Савенко — 127, В. Шев
чук — 114.

В. СТАХ,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Голованівський район.

ЩОДОБИ
ТИСЯЧА АГРЕГАТІВ
Проектної продуктивнос
ті досяг конвейєр по випус
ку насосів нового покоління
в Кіровоградському об’єд
нанні «Гідросила». Щодоби
з нього сходитиме тисяча
таких агрегатів. Вони пра
цюють у системах змащу
вання і гідроприводу трак
торів, комбайнів, екскавато
рів. Новий виріб удостоєний
державного Знака якості.

(РАТАУ).

С. ГАСАН,
кор. РАТАУ.
Донецьк.

З гібриді*»©

З сім’ї працелюбів
Четверо дітей у веселій
і працьовитій родині Дідушків. Галина Григорів
на та Григорій Григорович
пишаються, що всі вони
не прагнули легкого хлі
ба, не шукали своє щастя
десь в гомінких містах, а
знайшли його в рідному
селі, де народились і рос
ли.
Старша дочка, яку як і
матір звати Галиною, за
кінчила сільськогосподар
ський технікум і тепер
разом з чоловіком живуть
і працюють в рідному кол
госпі.
Закінчивши курси, по
чав працювати шофером і
син Василь.
Підростала
Надійна.
Часто допомагала матері,
доярці, поратись на фер
мі. Сподобалось дівчинці.
Тепер навчається в Олек
сандрійському зооветери
нарному
технікумі. На
практику приїхала в рід
ини колгосп, на ферму, де
працює мама. Побачила
комсомолка Надія Дідушок, з доярками зараз

тут сутужно: пора відпус
ток, — тож, відбувши
практику, вирішила по
працювати дояркою. Ро
бота звична, і, головне, до
душі. «Це зараз для мене
найголовніша практика» —
посміхається Надя. І пра
цює вперто, наполегливо,
не поступаючись досвідче
ним дояркам.
Разом з матір’ю тепер
щодня топчуть стежку віл
своєї домівки до ферми.
Пишається мати дочкою:
«Роботи Надя не боїться,
перед труднощами не па
сує. Отже, червоніти не
доводиться!».
Нарешті — Сашко. Не
зчулися батьки, як і під
ріс. А вій вже теж обрав
собі професію, став учнем
сільського профтехучили
ща, по закінченні якого
буде трактористом-машнністом широкого профілю.
Дружна,
працьовита
сім’я Дідушків живе в на
шому селі. І щаслива!

поля
Майже половину планта
цій соняшнику займають в
області його висоиоЕРожакні і скоростиглі
гібриди.
Сьогодні господарства, що
спеціалізуються на виро
щуванні
цієї культури,
приступили до збирання.
Вперше гібриди, створе
ні у Всесоюзному селекцій
но-генетичному інституті.
• вийшли» на поля області
на початку п’ятирічки. Бо
ни відразу заявили про се
бе щедрими зборами насін
ня і підвищеним вмістом
олії, пристосованістю до
Індустріальної
технології
вирощування та ІНШИМИ
цінними властивостями.
Науковці інституту роз
робили і технологію при
скореного
розмноження
новинок. У Білгород-Дніст
ровському районі стеорено спеціалізовану зону гіб
ридизації, надійно ізольо
вану від товарних посівів.
Віддавши перевагу гіб
ридам, багато господарств
області значно підвищили
врожайність
плантацій.
Так,у передових колгоспах
Саратського району зби
рають у середньому понад
двадцять центнерів насін
ня з гектара, що забезпе
чує одержання тонни олІТ.

А. РИБАК.
с. Велика Чечеліївка,
Новгородківський район.

Я. НОВИЦЬКА.
кор. ₽АТАУ.
Одеса.
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Розмова продовжилась

РОСТУТЬ МОЛОДІ ЛІСИ
ПЕРМСЬКА ОБЛАСТЬ. 100
иисяч гейтарів — така що
річна площа лісовідновлююальних робіт у Прикам’ї.
Бона дорівнює площі, .на
якій ведеться заготівля си
ровини. .Про збереженість
веленого друга, його «здо-

допомагає вести сучасна спе
ціалізована техніка. Велику
допомогу лісівнинам нада
ров’я» турбується багатств- ють наукові співробітники
сячний колентив працівни
Пермської лісної дослідної
нів лісового господарства. станції.
На площі понад ЗО тисяч
На знімну:
молодий
гектарів ведеться висів та бір на території Пермського
висадка, на решті площ — лісгоспу.
заходи по природкьоглу від
Фото €. ЗАГУЛЯЄВА.
новленню лісів. Ці роботи
Фотохроніка ТАРС.

І' -є.

чи-. ■ -—

роботою музею Підпільної
комсомоль
ської організації «Спартак» в селі Нрасногірка. (, нарешті, в колгоспі імен, Фрун.
зе Ульяновського району гості зустріли
ся з молоддю господарства-побратима.
Гостями редакції газети «Молодий ко
мунар» були журналістка з «Добруджакскої трибуни» Даніела Маринова і сек
ретар комітету комсомолу комплексної
бригади промислового землевиробництва
села Методієво Віолетта Вітановз. ЕідбіА
лася невимушена розмова; журналісти
поділилися
досвідом
висвітлення на
шпальтах газети актуальних проблем
сьогодення.
Учора делегація відбула е Народну
Республіку Болгарію. До зустрічі, другарі?

Як відомо, на цьому тижні в Кірово
градській області перебувала болгарська
делегація, яка взяла участь у п'ятнадця
тому засіданні міжнародного клубу мо
лодих механізаторів «Кіровоград — Толбухін».
Після засідання клубу гості з боатньої
республіки побували на тракторній брига
ді і Фермі колгоспу імені Дзержинського
Знам’янсьного району, ознайомилися з
системою профорієнтаційної роботи I тру
дового виховання в Богданівсьній серед
ній школі. У колгоспі імені Калініна Новоархангельсьного району відбулась ці
кава розмова гостей про застосування
М. ЦУКАНОВ,
бригадного підряду з лауреатом премії
Ленінського комсомолу ланновим меха
завідуючий відділом робітничо»
нізованої ланки по вирсні^ланню нуиуі сільської молоді обкому ЛКСМ
рудзи Юрієм Піддубним. У ГолованіеськоУкраїни.
му районі болгарські дпузі цікзейлися
__________________________________________

2 стор

«Молодий

Магазин «Товари
для молоді»
Позавчора о десятій годи
ні ранку гостинно відчинив
двері ще один промтовар
ний магазин в обласному
центрі на вулиці 50 років
Жовтня, 20. Вивіска магази
ну — «Товари для молоді».
Це перший магазин такого
типу а області.
З магазині — широкий
вибір трикотажних товарів,
готового жіночого й чолові
чого одягу, взуття, галанте
рея, парфюмерія, грампла
тівки та інші товари.
Працюватиме магазин з
10 години ранку до 19-ї.
Фоторепортаж з магазину
«Товари для молоді» читай
те в одному з найближчих
номерів газети.
Наш кор.

Діт» •./'<
і екслібрис
Крізь стовбури могутніх
дерев проглядає казковий
звір. Вітрильники пливуть
по бурхливому морю. Пта
хи, звірі. Природа... Неве
личкий знак — із книг та
кого-то... Лаконічний чи де
тальний. Орнаментальний чи
пічний. Казковий... Ми
зикли його бачити на

Е

дахом
зустрілися дитячі »
книжкові знаки майже з усіх *
областей України. Як видно |
з виставки, основними їх І
осередками стали художні я
школи. Саме тут юні кудож- д
ники знайомляться вперше
з історією книжкового зна
ка, його природою.
Виконані екслібриси пе
реконливо показують неви- |
черпні можливості дитячої .
фантазії. Більшість авторів В
звернулись до техніки піно-Я
гравюри, пера і туші. Пра- І
цюють діти і в офорті. Іноді В
юні художники розширюють
рамки традиційності, роз- В
фарбовуючи чорно-білу лі- я
нограаюру або офорт. Зу- |
стрічається також гравюра |
на дерезі, літографія і грат
таж.
й
Цільним доробком 8 ма- В
лій графіці на виставці ви- В
ступили юні митці з Кірово- В
градської області. В основ- а
йому це роботи учнів дитя
чої художньої школи з об
ласного центру та студійців
Будинку піонерів м. Світловодська.
Червоною ниткою через в
роботи проходить тема охо- |
рони природи, захисту ми- В
ру, казкові герої. Спід від- |
значити роботи Сергія Фір- "
сова (15 р.), Тані Зосимен- І
ко (15 р.), Наташі Сидорен- В
ко (13 р.) з м. Кіровограда І
редодні Всесоюзного свята та Руслана Татарова (7 р.) з ІІ
знань, якому зона і присвя м. Світлозодська.
чується, відкрита Республі
О. КУЗЬМЕНКО,
канська виставка дитячого
заступник голови ■мстаекслібриса. її організатори
вочного комітету.
— Добровільне товариство
С. ПОБОЖІЙ,
любителів
книги Україн
мистецтвознавець.
ської РСР та Міністерство
На зн і м к у:
екслібрис
культури УРСР.
Р. ТАТАРОЗА із Світлаоодозод^|
Вперше в Києві під одним сьна.

сторінках газет, журналів,
каталогів та стендах виста
вок. Розкриваючи захоплен
ня книголюба, графічна мі
ніатюра дає змогу заглянути
у внутрішній світ людини.
Мистецтво книжкового зна
ка нараховує не одне сто
ліття. А от дитячий екслі
брис повноправно вийшов
на виднокіл мистецтва тіль
ки в останнє десятиріччя.
Близько 500 графічних мі
ніатюр, виконаних членами
клубів
юних книголюбів,
клубів юних екслібристів, —
учнями художніх та загаль
ноосвітніх шкіл, заповнили
виставочний зал Київського
будинку вчителя. Тут напе-

«КОЛИ Ж НАСТУПИТЬ
ПІВНІЧНЕ СЯЙВО»
Під таким заголовком
газета вміщувала репліку
(«МК» № 98 від 15 серпня
1985 року), де піддавалася
критиці робота телеграф
но-телефонної станції м. Кі
ровограда. Редакція отри
мала відповідь від секре
таря партійного бюро ТТС
тов. Г. Д. Савенка. Ось що
він повідомив:
«Бюро первинної партій
ної організації
Кірово
градської ТТС, обговорив
ши на своєму засіданні
репліку, визнало критику
на
незадовільну роботу
служби ремонту телефон-

ного зв’язку «008» пра
вильною.
Дійсно, через наявність
пошкоджень
телефонних
ліній, котрі трапляються з
вини деяких будівельних
організацій під час вико
нання земляних робіт, не
своєчасне проведення про
філактичних заходів на ка
бельних лініях, низьку ви
могливість технічного на
гляду ТТС за утриманням
ліній зв’язку з нормально
му робочому стані, відсут
ність достатньої кількості
кабельників -спайників
і
дільничих
електромонте
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рів від абонентів поступа
ла значна кількість заявок
на ремонт.
Для налагодження чіт
кої
роботи оперативної
служби «008» збільшено
кількість працівників. До
кінця поточного року буде
проведено реконструкцію
центрального бюро ремон
ту. Вжито заходів щодо
усунення пошкоджень на
лініях зв’язку і міських ав
томатичних станціях. Квар
тирні телефони, про які
йшла мова у замітці, в да
ний час працюють нор
мально».

ЛІТАЛИ
ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ
Колн и зайшов у ректо

рат Московського держав

ного університету їм. М. В.

Ломоносова, то відразу ж

упізнав Юрія Матвійовича

високий,

Ткачевською;

стрункий, з Золотою Зір
кою на піджаці. Дуже схо

жий на того з фотографії,
зробленої у 1944 році в Кі

ровограді, тільки

посиві

лий. Незважаючи на

нятість (йшла
ційна

сесія),

розповідав

зай

екзамена
він

довго

про події 40-

річної давності.
Екіпаж у складі Юрія
Моргунова і льотчіїка-спостерігача
Юрій Ткачевського неодноразово вилі
тав на фотографування
ворожих об'єктів у райо
нах Орла, Харкова, Сміли,
Кременчука, Кривого Ро
гу, Знам янки.

павши завдання, поверну
тиси до свого аеродро
му», _ розповідав Юрій
Матвійович.
Згодом, КОЛИ я зустрів
ся з Юрієм Васильовичем
Моргуїювнм, Він ДОПОВНИВ
розповідь Ю. М. Гкачевського. Виявляється, во
рожого літака збив Ікачевськии, а моріунов був
поранений і став задихати
ся. куля перебила шлаит
кисневої маски. Лиак по
чав втрачати висоту. По
бачивши це, Гкаченськнй
взяв управління на се
бе, поділився з іоваришем
киснем зі своєї маски, іак,
по черзі дихаючи з однієї
маски, вони знизилися до
висоти 2,5 тисячі метрів.
Іуі
Моргунову
стало
значно легше. Він знов
узяв штурвал до своїх рук,
а льогчик-сиисіерігач при
дивжував фотографуиа і и
німецькі позиції, благопо
лучно перетнули лінію
фронту. Ось і рідний аеро
дром. Знімки виявили ве
лику кількість ворожих лі
таків у Кіровограді. Ра
дянські бимбардупальники,
користуючись цими дани
ми, зробили вдалий пали
на аеродром. Згодом екі
паж «Юриків» (як назива
ли їх бойові друзі) літав
на розвідку гітлерівських
укріплень по Дніпру, за
лізничних вузлів Знам’ян
ки, Кіровограда. Гак, на
станції Кіровоград вдало
ся сфотографувати понад
29 ешелонів, на підставі
чого наше командування
дійшло висновку про при
буття свіжої дивізії во
рога.

будь-яких умов, у польоті,
спокійний, на завдання йде
упевнено й сміливо».

Екіпаж «Юриків» мав
на своєму рахунку сімде
сят дев’ять розвідувальних
вильотів, провів 36 пой^'
рянпх боїв, збив 4 літаки
противника, сфотографу
вав у процесі розвідки 42
тисячі квадратних метрів
зайнятої ворогом терито
рії. Остатнії виліт горьківчаніні ікачевськіїй і моск
вич
Моргунов зробили
8 гравші ІУ45 року у Чехословаччнні. По закінчен
ні війни деякий час воші
жили у Кіровограді, тут
Моргунов
і одружився.
Юрій Васильович і тепер
зв язаиий з авіацією, тіль
ки вже ЦИВІЛЬНОЮ. Юрій
Матвійович
і качевськкй
закінчив Московський юри
дичний інститут, став пра-?
цюватн в МДУ їм. Ломо^
носова. Серед його колег
був К. А- Шаліло, канди
дат юридичних наук,
рой Радянського Сию^Г
учасник визволення Кіро
вограда. Ткачевськпй ни
ні — доктор юридичних
наук, завідуючий кафед
рою карного права МДУ,
ім. Ломоносова. Його фо
тографію вміщено в газеті
«Красная звезда», де роз
повідається про Парад Пе
ремоги 1985 року. /Куриал
«Социалистическая закон
На грудях у Гкачевсько- ность» до 40-річчя Перемо
го і Моргунова поруч з ор ги надрукував про Герой
денами Вітчизняної війни, нарис.
Червоної Зірки з’явилися
...Паша бесіда з Ю. М.
Золоті Зірки Героя Радян Ткачевським закінчилася,
ського Союзу. Це сталося а за дверима кабінету про
4 лютого 1944 року у Кі фесора чекали студенти з
ровограді, куди після виз квітами: того дня йому
волення міста перелетів виповнилося 65 років.
•18-й розвідувальний авіа
полк.
Г. КОГАН,

Перелік бонових справ
двох друзів зростав. 24
жовтня 1943 року їх літак
піднявся З одною з під
московних аеродромів й
узяв курс на Кіровоград.
Завдання було таке: з'я
сувати сили ворога, дисло
ковані на аеродромі Кіро
вограда. Поблизу Кірово
града їх зустріла суцільна
хмарність. Однак Моргуиов і Гкачевськни виріши
ли зайти на розвідку з за
ходу, де фашисти навряд
чи чекали їх. Тут у хмарах
були подекуди «вікна».
Поява радянського лііака
в глибокому тилу ворога
була несподіванкою для
фашистів. Аеродром у Кі
ровограді сфотографували.
«Все, Юро, відходимо!» —
сказав Гкачевськни. Тіль
У нагородному листі на
ки хотіли набирати висо лейтенанта Юрія Ткачевту, як їх атакували гри ського є рядки: «Як льот«мессери». «Нам вдалося чнк-спостерігач підготов
збити одного з них і, вико лений відмінно, літає за

завідуючий відділом
історії радянського су
спільства Кіровоград
ського
краєзнавчого
музею.
ЬДВІИДП

НА ПОРІГ ДВОХТИСЯЧНОГОХМІЛЬНИМ?

Па початку XX століття
німецький лікар Крепелін
писав, що наслідки вживан
ня алкоголю ще не так
страшні, бо половина люд
ства — жінка «майже не
Пішчетні до нього». Але ЯК
ЩО алкоголь одержить по
ширення і серед жінок, то
«нашому потомству буде
загрожувати загибель».
За останні роки алко
голізм серед жінок у нас
виріс. Як наслідок —9 із 10
дітей, які народилися з від
хиленнями розумового і фі
зичного розвитку, зачаті у
стані сп’яніння.
У бесідах з молоддю ви
никає здивування: молоді
люди інколи бувають над
звичайно невимогливими в
оцінці моральних якостей
один одного. Дівчина часто
погоджується на знайомство
і дружбу з юнаком, котрий
п’є, лихословить, допускає
безтактність і відверту бру
тальність по відношенню до
неї й оточуючих. Те ж саме
можна сказати і про юнака,
який легко мириться з вуль
гарністю, розпущеністю і
схильністю
до спиртного
своєї подруги. Значна час
тина жінок, хвороба дітей
яких спричинена пияцтвом
чоловіка, вказують
зло«

вживати алкоголем ті поча
ли ще до одруження.
Па жаль, життя доводить,
що із згубною звичкою вда
ється покінчити далеко не
кожному й після одружен
ня. Це реально лише за ве
ликої сили волі, гарячого
бажання виправитися, за
умови спільної боротьби по
дружжя за здорову сім’ю.
Нині ж більше половини
розлучень припадає на ті
шлюби, де чоловік чи жінка
випивають.
Перше знайомство молоді
з алкогольними напоями в
таких випадках починається
у шкільному віці, як прави
ло, з ініціативи батьків, ро
дичів, близьких. З часом, од
нак, все більша роль у фор
муванні особистості відво
диться мікросередовиїцу, що
оточує підлітка.
Нерідко
ним стає п’яна компанія. На
жаль,
вкорінився погляд,
згідно якого не випити, не
«підтримати» компанію —•
майже ознака поганої по
ведінки. У більшості випад
ків попервах нерегулярні
випивки частішають. Стійке
формування
фізичної за
лежності від алкоголю, ко
ли непереборний потяг до
спиртного досягає (а часом
і перевищує) інтенсивність
таких фізіологічних потреб,

ТВЕРЕЗІСТЬ
НА КОЖЕН ДЕНЬ

як голод і спрага, проявля справа в тому, що пияцтво є
ються в алкоголіка при рап віковим злом, воно пустило
товому «дефіциті» спиртно глибоке коріння у нашому
го. Це вже друга, найгрізні- побуті і породило цілу систе
ша асимгпома алкоголізму— му диких питейных звичок.
абстиненція, яка в побуті Ці звички вимагають випив
зветься
похміллям.
Цей ки та пригощання з будьстан не слід плутати з тим, якого приводу». Під впливом
який може виникнути в здо традицій такого виду поси
рової людини після надлиш люються й інші фактори,
що сприяють поширенню
кової дози алкоголю.
хронічного алкоголізму. Це
Втрата апетиту, головний й невисокий культурний рі
біль і нудота після великої вень деякої частини насе
дози є наслідком алкоголь лення, й обмеженість її ду
ного отруєння. Раб же «зе ховних запитів, яка веде до
леного змія» страждає не непрактичної організації до
тому, що він напередодні звілля й відпочинку. Зло
випив, а від утримання — вживання алкоголем — це
від того, що сьогодні ще наслідок хиб виховання, по
не пив. Синдром похмілля блажливо - благодушного
супроводжується
також ставлення до пияцтва з бо
тремтінням рук, посиленим ку значної частини населен
потовиділенням,
порушен ня, упущення санітарно-гі
ням сну, зниженням серце гієнічного виховання, недо
вої діяльності. Після вжи статнє виховання у молоді
вання навіть незначної до почуття відповідальності пе
зи алкоголю суб’єктивно на ред сім’єю і суспільством.
стає покращення. Так вини
Всесвітня організація охо
кає ганебне коло: тяжке рони здоров’я визнала алко
недомагання з потягом до голь наркотиком ще в 1975
спиртного змушує знову 1 році. Здатність алкоголю в
знову пити.
незмінному вигляді вбира
В. Бехтерєв писав; «Уся тися кров’ю, видаляти жи

ри, на які найбагаїшнй мо
зок людини, згубно діє на
самперед
на центральну
нервову систему, печінку,
нирки, шлунок.

Отже, вирішальна роль у
боротьбі з пияцтвом і алко
голізмом належить ранній
профілактиці
вживання
спиртних напоїв. Це питан
ня під силу розв’язувати
сім’ї, школі, органам о’хорони
здоров’я,
внутрішніх
справ, громадським органі
заціям.

...Досить жорстокі мето
ди впливу на злісних п’я
ниць аж до винесення їм
смертної кари описані ще в
єгипетських папірусах. В Ін
дії п’яниці підлягали не
стерпним катуванням — пи
яцтво
заборонялось буддистською релігією. У Древ
ньому Китаї було видано
ряд імператорських указів,
які забороняли пияцтво під
страхом смертної кари у
відповідності
з етичними
принципами філософа Койфуція. У Древній Спарті ра
бам умисне давали спиртні
напої, а потім виставляли не

загальне посміховисько мС£/
лоді як наочний приклад
огидливості сп’яніння. Соці
альний реформатор древніх
Афін Солоп за неодноразове
пияцтво теж піддавав стра
ті. Мусульманам вживання
вин взагалі заборонено Ко
раном.

У середні віки в європей
ських державах п’яниць під
давали вже тільки церков
ному покаянню. У релігійній
Росії зарікання від пияцтва,
яке алкоголік давав у церк
ві, інколи дійсно відвертало
від зловживання спиртним...
Таким чином, одним із пер
ших принципів боротьби з
пияцтвом був моральний
вплив засобами публічіїоьр
осміювання або ж — стра
ханням, катуванням чи стра
тою.
«Проблемою Кг І»,
«убивцею № І» ось уже
більше двох десятиріч нази
вають хронічний алкоголізм
охоронці здоров’я та вчені
і в сучасних США, Франції,
Канаді. І недарма — у них
країнах алкогольні захво
рювання вийшли на одне з
перших місць.
Звичайно, методи варварів
та середньовічних «оздоров
люваній» суспільства давно
застаріли. Та все сказане
має' ще раз застерегти:
серйозно, це далеко не Тл
питання, яке вирішує тільки
час.
Н. САДОВА.

м. Кіровоград.

«Молодий
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З стор

«Я З ЗАДОВОЛЕННЯМ ПРОЧИТАВ БИ...»
«Часто проїжджаю в авгобусі,
тролейбусі цент
ральним через Інгул мос
том в рідному моєму місті.
Подвійне враження зали
шається щоразу після тих
поїздок. Перше: з приєм
ністю відзначаю, як впоряд
ковується набережна, як
прибирається в зелене, гар
нішають береги з цьому
місці. Друге враження... Ме_ні просто жаль дивитися на
- , ай Інгул, зарослий зіл
лям... І, мабуть, на один
житель міста задумувався:
коли ж вичистять річку, ко
ли це болото не мулятиме
людям очі?.. Думаю, що
газета могла б розповісти
про це на своїх сторін
ках...».
Ці рядки — з відповідей
нашого постійного (чотири
роки передплачує «МК») чи
тача Івана Чорноівана на
«Актуальну анкету «МК», яка
була опублікована в газеті
24 серпня. Рядки актуальні
і послужать приводом для
газетної публікації. Відпо
відь наш читач й інші меш
канці, яких цікавить це пи
тання, отримають в одному
з найближчих випусків те
матичної сторінки «Ятрань».
Читач підказав тему для
публікації... Як часто ми чи
гаємо а газетах такі слова.
48 ґьПочУти подібну думку —
;
»дне з тих завдань, яке ста^*вила газета перед собою,
публікуючи «Актуальну ан
кету «МК». Всього ж чита-.
чам було
запропоновано
дев’ять запитань. 1 вже з
перших листів можна зро
бити висновок: читачі не
байдужі до газети і їх так
само, як і нас, журналістів,
турбує те, яким буде «Мо
лодий комунар» у наступ
ному році.
«Передплачую газету тре
тій рік, — пише в листі
учень Кірозоградського ме
дичного училища імені Му
хіна Олег Солдатенко.—Га
зету чекаю завжди з нетер
пінням, тому що знаходжу в
ній відповіді на багато за
питань, які мене цікавлять,
хвилюють. З газети дізна
юсь про життя юнаків і дів
чат області, нашої країни.
Раніше я був секретарем
комсомольської
організа-

Каж>іь, Леонардо да
Віичі любіш коней — про
це свідчать його малюнки
та ескізи. І що цікаво; зо
бражав., вел и к ИЙ худож І!ИК
гривастих
красенів,
ЯК
правило, у русі... Про це
подумалось,
щойно по
—
явився в кінці алеї догля
дач В. В. Письменний із
жеребцем Анатом. Вів чо
ловік
вороного красен»
бігцем, і рівний, але спов
нений внутрішньої динамі
ки, розмашистий біг коня
справляв незабутнє
вра
ження. Вогнем спалахнули
очі вороного, коли Воло
димир Васильович осадив
його на оглядовій площад
ці, пружно й граціозно ви
гнулася струйка шия, стре
пенулася чорна грива...
— Ават, який свого часу
був першим у змаганнях
за Великий
Всесоюзний
приз та приз Аніліна (на
честь коня, «тричі увінча
ного»...), народився
од
Афінс Вуда й Аероли, —
розповідає зоотсхнік-селекціонер Онуфріївського кін
ного заводу № 175 С. В.
Лопушинсьна. — Він — ти
повий представник чисто
кровної верхової породи,
має добре потомство. При
міром, нещодавно надій
шла звістка про перемогу
Юрія Гасанова (тренер —
молодий комуніст Свято
слав Самопаленко) у зма
ганнях на приз ріки Араг
ви (Московський іподром).
Жокей виступав там на
кобилі Біляні. народженій
од Авата... А загалом цьо
го сезону, як і завжди, на
ші коні
виступають на
трьох іподромах — у Мо
скві, Львові й П'ятигор
ську. У Львові
виграно
приз для коней чистокров
ної породи — т. зв. дербі.
А всього по заводу вигра
но на сьогодні сім призів...

ції, газету мені допомагала
порадами? І досі я зберігаю
газетні вирізки, продовжую
їх збирати. Бо з них не тіль
ки довідуюсь про багато ці
кавого, а й використовую їх
на практиці».
Які теми, проблеми цікав
лять молодь? Чимало відпо
відей можна знайти на це
запитання в анкетах. Заці
кавлень, проблем багато.
Олегові Солдатенкові, при
міром, запам’яталися га
зетні публікації, де розпо
відалось про мужність на
ших сучасників, які викону
ють свій інтернаціональний

гАКТУАЛЬНА

підказки,
пропозиції, які тання анкети (Які проблеми
він висловлює для того, тебе хвилюють найбільше?)
щоб його обласна «моло підказує життя, — продов
діжна» була ще цікавішою, жує свою думку І. Чорночитабельнішою. ГІри плану іван. — Ми час від часу за
ванні «МК»-86 обов'язково водимо розмову про еко
номію — економію електро
врахуємо їх.
«Уже немало друкувалось енергії, води, сировини, ма
матеріалів про XII Всесвіт теріалів. Але економне, бе
ній фестиваль молоді і сту режливе ставлення до всьо
дентів у Москві, який про го матеріального повинне
ходив недавно, — пише уче бути нашим глибоким пере
ниця з Малої Виски Наталя конанням, нашою свідоміс
Лочко. — Але фестивальна тю. Чому ж ми викидаємо
рубрика не повинна зникати шматки хліба, а то й цілі за
з газетних полос. Скільки черствілі булки на смітни
цікавих зустрічей відбувало ки, чому в обідню перерву
ся у ті липневі й серпневі на багатьох робочих міс-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-86

АНКЕТА «МК»
1. Шановний
читачу,
який рік ти передпла
чуєш
«Молодий кому
нар»? Чи відповідає га
зета твоїм вимогам? Чо
му?

2. З якої сторінки по
чинаєш читати газету?
,
Що тебе _цікаі>ить най
більше? Які публікації
нинішнього, 1985 року,
запам’яталися тобі?

не

3. Які матеріали тобі
сподобались? Чому?

4. Можливо газета не
торкалась якихось важ
ливих молодіжних тем?
Назви нам їх!

7. За п'ятибальною си
стемою оціни суботні но
мери «Молодого комуна
ра». Чого в них, на твою
думку, не вистачає?

8. Яму нову рубрику ти
запропонував би газеті?

5. Які проблеми тебе
хвилюють
найбільше?
Поділись ними з газетою!

9. Про що б ти хотіа
прочитати в «Клубі мо
лодої сім’ї»?

6. На кого із своїх дру
зів, людей старшого по
коління ти хотів би бути
схожим? Назви нам їхні
адреси.

При бажанні можеш
вказати свої:
прізвище, ім’я, по бать
кові
вік

професію

місце проживання

обов'язок у Демократичній
Республіці Афганістан.
«В моєму селі Петрівці
Компаніївського району є
люди, нагороджені ордена
ми Леніна, Трудового Чер
воного
Прапора, іншими
урядовими нагородами, —
пише він. — Я б із задово
ленням прочитав про їхні
подвиги, бойові і трудові.
А таких людей в області ба
гато. Хай газета не шкодує
місця для розповідей про
них: на їхніх вчинках ми
вчимось жити й працюва
ти».
Ми дякуємо Олегові за ті

Цікава й багато в чому
незвичайна робота у Світ
лани Василівни. Вона — з
тих людей, що знають усі
секрети й подробиці гене
алогії знаменитих на всю
країну, а то іі на весь світ
коней. Та не тільки на свої
знання й досвід опирає
ться в селекційній роботі.
Цілий-Всесоюзний науко
во-дослідний інститут ко
нярства вирішує генеало
гічне майбутнє Онуфріївських коней. При цьому
враховується безліч таких
факторів, у яких неспеціа
лістові годі й розібратися.
Мета >к усього цього од
на — дальше вдосконален
ня чистокровної верхової
породи.
Тут, в онуфріївському
степу, появляються на світ
ці «принци крові» (їхній
офіційний родовід сягає в
минуле на сотні років);
тут, на багатих і привіль
них
пасовищах
Подніпоов’я, набиоі-оиск сил і
снаги для майбутніх пере
гонів. У піврічному оіці
доглядачі забирають ло
шат од маток, І після цьо
го цілий рік вигулюють по
степах та байраках, году
ють найкращими нормами,
поять найчистішою водою,
щоб потім в 2 — 3-річному
віці вони, гордість нінзаводу, мчали доріжками іпо
дромів, вражаючи довер
шеністю своїх тіл і рухів
поціновувачів древнього і
вічно юного виду спорту.
ОиуфрПвські коні відомі
не лише у нашій країні,
але й далеко за її межами.
Недарма часто приїжджає
до селища відома в Європі
чехословацька спортсмен
ка, яка інші працює тре
нером у себе на батьків-

дні, скільки вражень запа
м'яталось учасникам фес
тивалю, представникам на
шої області. Хай діляться
про це зі своїми ровесника
ми, нам це цікаво».
Цю думку знаходили й у
інших анкетних відповідях.
Читачі закликають газету
активніше розповідати про
підготовку молоді Кіровоградщини
до
чергового
XXVII з’їзду КПРС, про тру
дові звершення хлопців і
дівчат, викликані прийдеш
ньою важливою історичною
подією.
«Відповідь на п'яте запи-

□

цях горить світло?.. Серйоз
на тема. Газета могла б по
вести цікаву розмову з мо
лодими сучасниками з при
воду цього».
Змістовно заповнену ан
кету надіслав робітник з Новомиргорода Б. Чорнявський. Він категорично за
питує: «Чи не здається вам,
що сьогодні прогресує та
ка негативна риса характе
ру, як байдужість». Супе
речливе запитання, і, ма
буть, однозначно відповісти
на нього неможливо. Проте,
розмова на сторінках газе
ти, напевно знайшла б сво-

ЧОМУ
ГРАФИНЯ
ЗДИВУВАЛАСЬ

ЦЕ — ЦІКАВО!

щині, — Єна ГІалізова. В
один із своїх приїздів з на
годи купівлі онуфріївськях
коней Єва й розповіла іс
торію, що трапилася з нею
у Франції. Тоді до неї на
іподромі підійшла незна
йома жінка похилого віку

й завела мову про кінний
спорт і коней. В розмові
раптом виявилося, що ста

ра замолоду
бувала в
Онуфріївні, в маєтку гра

фа Толстого, якому дово
дилася родичкою.
— Певно, там нічого не
лишилося од графського
кінного господарства, все
понищили? — сарнастично
поцікавилася графова ро
дичка.
— Якраз навпаки, — за
сміялася Єва. — Село пере
творилося на селище, його
прикрасили
новобудови,
асфальтовані вулиці, пре
красні сади і сквери. А
державний кінний завод
№ 175 — одне з нращих
господарств у районі. I ко

го читача. З цим не можна
не погодитись.
Ще Б. Чорнявський радить
гостріше й дискусійніше пи
сати
про невідповідність
слова і діла деяких людей,
про бюрократизм і паперогворення в роботі, нашому
житті. «Це значно підвищить
читабельність газети», — за
певняє читач.
До речі, про читабель
ність. Більшість читачів від
значають
суботні номери
газети. «Добре, що в газеті
можна знайти публікації за
інтересами, — пише В. Мо
товило з Олександрії. — Я
завжди з увагою перечитую
музичну
сторінку «Дискзал». І радий би був, якби
з являлись у ній час від часу
матеріали з історії музич
ного мистецтва. Конкретно;
з задоволенням прочитав би
про відомих
вітчизняних
естрадних співаків 30-х, 40-х
років».
Читачі пропонують більше
місця в газеті відводити лі
тературним творам, прово
дити різні конкурси, вікто
рини (ерудити нагадують,
що треба відновити змаган
ня розв язувачів кросвор
дів), різні математичні та
фізичні цікавинки, дотепні
історії, загадки...
Поради,
пропозиції всі
уважно будуть вивчені і об
говорені редакцією, жодне
не залишиться без уваги.
Розмову ж про «Молодий
комунар»-8б, вважаємо, по
чато. І чекаємо її продов
ження. А залежить воно від
вас, шановні читачі. Пишіть,
пропонуйте, радьтеї
Редколегія «Молодого
комунара».
* * *
Познайом з «Актуальною
анкетою» своїх друзів. Бу
дем раді, коли й вони від
гукнуться на наші запитання.
Заповнену анкету виріж і
надішли за адресою: 316050,
МСП, м. Кіровоград, вул.
Луначарського, 36, «Моло
дий комунар».
Якщо в тебе не вистачить
місця на лінійках для від
повідей — пиши на окремо
му аркуші паперу.
Може, в тебе самого ви
никнуть запитання до газе
ти — будь ласка? Ми охоче
відповімо на них.
Шановний читачуі «Мо
лодий комунар» чекає твоїх
оцінок, зауважень, порад.

ні, вирощені там, знані да- Л
леко за межами країни...
ї

Гак,' прудкіших за вітер
українських стенів коней
вирощують конярі гослодарства. Частину з них
продають на інші кінзаводи країни, частину — за
кордон. Галузь конярства,
у якій нині працює близько 60 чоловік, дала, приміром, торік чистого прибутку 109 тисяч карбованців... Та найголовніше, що
і прибутки од розведення
породистих коней, і естетичпа насолода од кінного
спорту не е нині у радянській країні монополією
графів. Що народ знає, як
розпорядитися своїм багатством...
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П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

?

Онуфріївський район.

а

На
знімку: ’ лоша- г
ки на пасовищі
л
Фото С. ФЕНЕНКА.
і

КОЛОНКА
ЗАПИТАНЬ
І ВІДПОВІДЕЙ

ПРО
ТРУДОВИЙ
СТАЖ
Наш читач І. Мельничук
з міста Кіровограда ціка
виться, як нараховується
трудовий стаж. «Після се
редньої школи, — розпові
дає він про себе, — я пра
цював на заводі, потім на
вчався стаціонарно в інсти»
туті. Після закінчення ву»
зу, попрацювавши два мі
сяці, був призваний долай
Радянської Армії. Відслу
живши, знову повернувся
на завод. Як повинен мені
нараховуватися загальний
стаж і стаж безперервний,
якщо доведеться бути на
лікарняному?».

1. Мельничуку відповідав
завідуючий
юридичною
консультацією
обласної
ради професійних спілок
гЛ. Ф. Дигало:
— Трудовий стаж — ца
тривалість праці людини
на виробництві (в органі
зації!, а також заняття де-?
якими іншими видами тру»
дової та громадської діяль
ності, які законом прирів
нюються до цієї роооти.
аоо входять до неї. Зако
нодавство про працю і со
ціальне забезпечення роОітників та службовців роз
різняє загальник і безперервніїи трудовий стаж.
В загальний стаж, який
дає право на пенсію, зара
ховується всяка рооота ро
бітника чи служоовця, не
залежно від п характеру,
тривалості і перерви.
Крім роботи робітника і
служоовця
в загальний
стаж роботи зараховується
також служба в лавах ра
дянської Армії, навчання у,
вузах і середніх спеціаль
них навчальних закладах
(технікумах, педагогічних
та медичних училищах/,
партійних школах, пересу
вання в аспірантурі, док
торантурі 1 клінічнім орди-,
натурі при умові, якщо пе
ред цим періодом працю-,
вав чи служив у лавах ра
дянської Армії іможе оути
ніша служба, вказана в
підпункті
пункту 109
«положення про порядок
призначення 1 виплати дер
жавних пенсій»).

Отже, роки
навчання
1. Мсльнмч> ка повинні бути
дораховані в загальним тру
довим стаж, оскільки до»
навчання він працював на
заводі.
ьезисрирвнни трудовий
стаж — тривалість остан
ньої оезіїсрервної роооти
на даному підприємстві
організації,', якщо перерва
не перевищувала одної о
місяця (згідно «правн.і на
рахування
безперервній о
трудовою стажу роогтшіші»
та службовців для призна
ченим допомоги по дер
жавному соціальному стра
хуванню*.
затверджених
Постановою Ради міністрів
СНСГ ВІД ІО КВІТНЯ ІОю р..
№ 2а2), а звільнення було
викликано поважними при
чинами. обумовленими в
законі.
8 і. вересня ІУШ
року,
при звільненні за власним
бажанням
без поважних
причин безперервним стаж
роботи зберігається, якщо
перерва
не
перевищує
трьох тижнів (21 календар
ного дня). 'Гак вказино в
пункті 9 Постанови Ради
Міністрів СРСР 1 ВЦРнС
від
липня 1983 року,
№ АІЗ

о мззіїсрсрипим трудо
вий стаж окрім роботи ро
бітника і служоовця зара
ховується також і служба
в лавах Радянської Армії
якщо перерва між днем
звільнення
зі служби с
днем зарахування на робо
ту чи навчання не пере
вищила грыж місяців.

Греби нам лі аги. щ,о чаа
навчання в вищому або се
редньому навчальному за
кладі (а такой; на підго
товчому відділенні), пере
бування в аспірантурі чи
клінічній ординатурі не пе
рериває трудового стажу,
але й не зараховується до
нього, якщо перерви між
днем звільнення з роботи С
днем зарахування на на
вчання
не
перевищила
строків, встановлених Пра
вилами в залеяіності щд
причин звільнення < пе
рерва між- днем закінчення
навчання І днем зараху
вання на роботу не пере
вищувала трьох місяців.

4 crop.

«Молодий

комунар» ———------------------------------ ■£4 вересня І! 985 рому
Антоніма Корінь народи
лася в селі Софії вці Шор
ської о району на Чернігів
щині. Закінчила Харків
ський інститут культури.
Працювала бібліотекарем
у Дніпропетровську, на Вітебщині (Білорусія). Ннпі

Не мислить себе

без спорту...
З 24 по 27 жовтня в Кіровограді зустрінуться

сильніші самбісти республіки. Серйозну

наи-

підготовку

до цих змагань ведуть спортсмени Кіровоградщини:

їм треба бути не тільки гостинними господарями, а й

показати все своє вміння, майстерність, волю до пе
ремоги — все, на що здатні. І е від кого чекати висо
ких результатів. Сьогодні наша розповідь про одного

з них — майстра спорту СРСР з боротьби самбо

і

дзю-до чемпіона республіки 1984 року динамівця Во
лодимира Долгих.

Познайомитися з Воло
димнром мені довелося за
дещо незвичних обставин.
Це був не зал боротьби,
де він тренується, не спор
тивний майданчик для гри
в футбол і навіть не звич
ні інститутські стіни факультету фізвнховання. Це
було свято з квітами і різ
ноколірними кульками, му
зикою і танцями. І всс-та$ воно мало відношення
ДО спорту: там величали
Йраших наших Снортсмені|, Висока с^вна фігура
симпатичної молодої лю
дини, яку можна було ба
чити то у виборному ма
совому танці, то замріяно
адхнленого над гітарою,
народила на думку про
Стародавніх спартанців.

У цьому ще раз переко
нуєшся, коли бачиш Воло
димира Долгих на спор
тивному килимі: відтреиовані м’язи тіла, трчність,
розрахунок і.., пластич
ність. Бореться, начебто
в повну силу, ніби жа
ліючи противника.
»₽ Розкажіть про Воло
дю, »- звертаюсь до треі«ра О. Д. Червоненка.
«*■ Про Володю?.. Я за
доволений, що мені дове
лося зустрітися і працюва
ли з ним. Це було чотири
роки тому. Володя посту
пив на перший курс фа
культету фізвнховання на
шого педінституту. При
йшов він до мене першо
розрядником. талановитим
І працьовитим. Одне слово
ч~ здібний юнак. Зізнаюся,
щр я одразу повірив у
хлопця: талант і працьо
витість — безперечна за
порука успіху. Час підтвер
див мої сподівання. Але
те, чого досяг Володимир,
ясна річ, — не межа. По
переду напружена праця,
перемоги. 1, можливо, роз
чарування. адже спорт е
спорт.

Ми розмовляли з Олек
сандром Давидовичем про
Володю,
про проблеми
сьогодення, про його пла
ни на майбутнє, і я нама
галась зрозуміти: у чому
притягальна сила цього
спортсмена?
Бо майже
всі, з ким мені доводи
лось
розмовляти
про
В. Долгих, казали: «Це ду
же хороша людина». У цій
невеликій фразі спресова
ний багатий зміст. Погодь
теся, не так часто збігаю
ться думки зовсім різних
людей...
Володя родом з Челя
бінська. Там він Пішов у
школу, там хлопчаком-тре*
тьокласнпком вперше при
йшов у секцію боротьби
самбо і дзю-до. Після
восьмого класу — середнє
міське професійно-технічне
училище. А в 1981 році Во
лодимир ’Долгих став сту
дентом К і р о в огр а д с ько го
педінституту імені О. С.
Пушкіна.
Якось Володимир ска
зав: ■■Без спорту себе не
уявляю!». І ось уже два
надцять років він не об.іншує його: удосконалює
майстерність, гартує ха
рактер, вчиться вигравати,
виховує в собі бійцівські
якості — якості радянсько
го спортсмена. Якщо вра
хувати, що Володі тільки
22, то в нього ще все по
переду.
Коли на змаганнях ого
лошують, що на килим ви
ходить
майстер спорту
СРСР Володимир Долгих,
в залі замирає тиша': всі,
затамувавши подих, чека
ють цікавого поєдинку, чо
гось нового із серії при
йомів, підготовлених здіб
ним спортсменом. Так бу
ло минулого року на чем
піонаті України в Кірово
граді, коли Володимир,
продемонструвавши витон
чену Техніку, став пере
можцем. Так було під час
VIII Республіканських літ
ніх
сільських спортив
них ігор весною
ньо
го року, де йому теж
не було ріпних. 1. нарешті,
на першості СРСР з боротьби дзю-до '(листопад
1984 року) В. Долгих був
п’ятим. Але всі вірять (і
Володимир
теж), що по
бачать
кіровоградського
борця серед призерів все
союзної першості.
Л. ЦВЕТКОВА.
м. Кіровоград.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
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ВИШИВАЄ
МАМА ПІВНЮ
Як в саду зеленому
чорнобривці вишиті,
голка вимальовує
кожен .мамин жест.
Гілочку сосновую,
донькою залишену,
від весни до осені
мама береже...
Вже її городи зорані,
і бузкова рутбнька
сяє в нічку зоряну
в мами при вікні.
Густо намозолені
в мами терпнуть рученьки,

Обсяг 0J друк. арк.

культура», «Библиотеиарь»
та інших.
Член міської літсраіур«
ної студії «Сівач».

кличе,
й вигляди калина.
Шепіг жита, зблиск
зірниці,
тііхшї скрип підводи...
Чом у рідній у криниці —»
найердодші води?
Там чоріїїїка щедрі буси
одягла пониззю,
там над лісом лініє бусол,
наче герб Полісся.
Зашумить аїр зелений,
з копанки — качата,
а від ганку верби й клени
вийдуть зустрічати..)’ *
Буйні 'вітри дві гортають,
коліісають мальви.
Діти з вирію вертають
в отчий край; до мами..,

сняться мамі внученьки,
наче цвіт весні.
Як зернятка в маківці,
хрестики на вишивці,
вишиває матінка,
в’ється муліне.
Сивіша туманяться,
наче цвіт на вишеньці, —
пісню вишиваючи,
мама жде мене.

ДОДОМУ
Відпусти мене, робото, —
час спочинок дати,
Сива мати на. воротах
вже втомилась ждати.
По-софіївськп курличе
пісня журавлина,
й «журавель» по воду

г

м. Кіровоград.

і аз ►

Цим матчем наша коман
да завершила перше коло
фінального турніру чем
піонату. Результати, з яки
ми «Зірка» підійшла до
проміжного фінішу, просто
катастрофічні — шість по
разок і лише одна перемо
га при різниці м’ячів 6—21
не на свою користь.
Від поразок ніхто пе за
страхований, навіть ліде
ри. Та до розгромної по
разки від киян «Зірка» на
ближалася сама. Набли
жалася поступово, пока
зуючи від матчу до матчу
все гіршу іі гіршу гру. Ра
хунок у зустрічі з армій
цями міг би бути й іншим,
але саме при нинішньому
своєму арифметичному ва
ріанті він повністю відоб
ражає негативне станови
ще справ у команді. Якби
«Зірка» програла киянам,
скажімо, з рахунком 0:1 чи
1:2, то цю поразку бу
ло б легко списати до
розряду «випадкових». А
так декому треба трима
ти відповідь за той занед
баний стан футбольно
го господарства
кращої
команди області, до якого
він доведений протягом
останнього часу.
Із гри наш кореспондент
повертався з відомим у
минулому кіровоградським
футболістом, одним з тїїх,
хто своїми виступами па
футбольному полі колись
починав створювати істо
рію «Зірки». Та ось, цей
спортсмен був здивований
тим, що після такої від
чутної поразки дехто з
гравців виходив з роздя
гальні з... усмішкою на все
обличчя. І він розповів, ІДО
колись після безбарвного
матчу — навіть виграно
го — гравці розходилися
додому тільки після того,
як на стадіоні не було
жодного болільника: їм
було соромно. Футболісти
відчували відповідальність
за те, що захитали честь
«Зірки». А зараз?
С. БОНДАРЕВ.

«Молодой коммунар» —

На утграпесков языке.

В куточках вуст — німа скорбота,
час голубом на скронях стих.
Ще бадьориться, Хоч робота
все більше любить молодих.
І лиш, як темрява пихата
почне надворі ворожить,
навшпиньках йде бабуся в хату,
де стільки літ вже — ні душі.
Немодна дерев’яна лава,
Кашкет, мов клятва, па стіні,
і ордени — усі три «Слави» —

...2 хвилина — 0:1. Воло
димир Димов, аби відвес
ти загрозу від своїх во
ріт, вибиває м’яч за межі
поля. Кияни досить чітко
розігрують кутовий
їх
Володимир Сикапітан
нельник добивається успіху.
17 хвилина — 0:2. Г арматний по силі і дуже кра
сивий по виконанню удар
Володимира Юрченка мет
рів З тридцяти виявляє
ться повною несподіван
кою для захисників те во
ротаря «Зірки».
ЗО хвилина — 1:2. Ми
хайло Калита проштовхує
м’яч мимо київських за
хисників і воротаря.
51 хвилина — 1:3. Знову
після розиграшу кутового
Володимир Юрченко при
повній бездіяльності чоти
рьох кіровоградських фут
болістів головою забиває
черговий м’яч.
85 хвилина — 1:4. Роз
гром
«Зірки» довершує
захисник армійців Гаврило
Псоміаді...

ПРОБА ГіЕРД

я простій шкатулці на вікні.
Вже в місяць стежечку веселу
з-за лісу лагідно пряде.
А чорна ніч-пе йде в оселю,
Йде замість неї — чорний день..»
І — вкотре! В пам’яті осколка
трагічний посвист ожива
і материнську колискову
над первісточком обрива...
...Хоч десь у ядерній гранаті
,у п<>
смерть зачаїлась і довчить,
я вірю: завтра на Гренаді
знов колискова зазвучнть.

КОЛИСКОВА

«ЗІРКА»—
СКА (Київ)-1:4

Наближається до закінчення ЇХ Спартакіада УРСР.

працює редактором в І/.равоградській обласній на
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золотоНА ПУСТИРІ
Дванадцятирічний Саш
ко Локтіонов з молодшим
братиком ганяв .м’яча на
пустирі біля мікрорайону
Сонячний у Макіївці. Під
ноги потрапила скляна
банка. Вирішив відфутболити її, щоб не заважала
грати, але не вийшло. Зна
хідка боляче вдарила по
пальцях і майже не зру
шила з місця. Хлопчик
взяв важкий, щільно заку-

порений бутель в руки і
лотів було вже викинути
його геть, але вирішив по
цікавитись: що ж воно там
всередині? Насилу відкрив
посудину, а з неї посипа
лись жовті монети.
Вдома з батьком, про
хідником шахтобудівного
управління № 5
тресту
«Макіївшахтобуд» В. І.
Локтіоновнм, полічили зо
лоті гроші: виявилось 153
царські монети в 5, 10 і 15
карбованців. Локтіопови
негайно передали скарб у
міліцію. Експерт п визна
чать ного цінність, і сім’я
одержить
за
законом
чверть вартості знахідки.

ДО ВІДОМА СІЛЬСЬКИХ ТРУДІВНИКІВ!

Заготівельні орга
нізації споживчої ко
операції республіки
повсюдно закупову
ють у населення кар
топлю й цибулю вро
жаю нинішнього ро
куУ необмеженій кіль
кості
приймається
продукція, що від
повідає
вимогам
ГОСТів.
Закупівельні ціни—
за домовленістю: до-

20 копійок за кіло
грам картоплі й до
40 копійок за кіло
грам цибулі.
Розрахунок — го
тівкою через каси за
готконтор, перераху
ванням належних сум
на особові рахунки в
ощадкасах або пош
товими переказами.
Заготівельні орга
нізації споживчої ко
операції забезпечу
ють здавачів необхід
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Як же опинився скаре у
цих місцях? Ще до
його року тут доживали
свій вік ветхі приватні бу
диночки. їх знесли, готук£«
чи майданчик для нового
будівництва.
Старожили
пригадують, що до рево
люції тут була слобідкА
місцевих купців. Очевидно)
хтось з них накопичував
багатство. Тепер ‘воно пЗ
праву належить держав?.
(РАТАУ).

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО..

ною тарою (сітчасти
ми мішками), е також
транспортом для до
ставки
продукції В
значних обсягах до
приймально - заготі
вельних пунктІЕ.
. Шановні товариші!
Заощаджуйте вільний
час — користуйтеся
послугами приймаль
но - заготівельних
пунктів спожиечої ко
операції!
Головне управління за
готівель Укоопспілки
«Укоопторгреилам&й.
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