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ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ СОЦЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

оптом
І ВРОЗДРІБ
Газета вже знайомила 

читачів з молодими пра
цівниками Світловодсько- 
го керамічного заводу, зо
крема, із членами КМК 
живописців з дільниці 
розпису фарфорових ви
робів (див. «Молодий ко
мунар» за 17 червня ц. р.) 
Сьогодні розповідь про 
третій комсомольсько - 
цаалодіжішй колектив, що 
“ацює на цьому підпри
ємстві.

Дільниця майолікових 
виробів. Комсомольсько - 
молодіжний колектив, то 
тут працює, очолює Піна 
Олександрівна Зварич — 
вмілий організатор ви
робництва. Цій дільниці, 
як і багатьом іншим, 
властиві типові проблеми 
сучасного виробництва, 
однак, молодечий неспо
кій переважної більшості 
працюючих дозволяє до
лати перешкоди впевне
но.

Узяти результати робо
ти, скажімо, за перше 
півріччя нинішнього року. 
Перевиконання з основ
них виробничих показни
ків у цього колективу 
стабільне: 4—6 процен
тів, а продуктивність пра
ці зросла на 4,7 
та. Вбачаючи в 
партії й уряду 
реднє звернення 
кс-^клольці і 
дїлЖіці досяглії : 
ля прибутку лиш 
Хунок зниження собівар
тості вироблюваної 
дукції.

Однак, цифри не 
ди переконують і 
нюють причини 
му є резон 
окремих 

процен- 
заклику 
безгіосе- 
до себе, 
.молодь 

зростап- 
і за ра-

про-

завж- 
пояс- 

змііі. То
на прикладі 
виробничниць

простежити, як народжу
ється успіх.

Ріст кваліфікації пра
цюючої молоді триває нев
пинно — так, як і в сусі
дів по соціалістичному 
змаганню, названих вже 
бригад живописців 
О. Кецько та С. Бондар. 
Серед кращих працівників 
— комсомолка Світлана 
Класика. Сюди її привела 
жага співтворити красу.

«Кряцим людям села—наша похвала»
У нашому районі діють 

агітпоїзд районного бу
динку культури, 22 агіт
бригади. На польових ста
нах, фермах, колгоспних 
токах культармійці часті 
гості. У складі агітпоїзда 
виїздять лектори товарист
ва «Знання», працівники 
аптеки, торгівлі, райспо- 
живспілки та райпобутком- 
бінату.

Під час польових робіт 
агітбригада Олександрій- 
ськЬго районного будин
ку культури побувала май
же в усіх господарствах 
району. «Партії рідній наш 
врожайний вінок;! — зі 
сценарієм під такою наз- 
вокЯ^зступає агітбригада 
ВойнТіського СБК. Перед 
хліборобами рідного села 
виступають культармійці 
Олександрівського БК з

Ще зі школи вивчилася 
малювати, ліпити. Після 
закінчення школи приїха
ла на завод, зрозуміло,по
первах лиш училася у 
старших прийомам, навич
кам, вправності.

Досить швидко учениця 
поливальника нарівні з 
іншими викопувала норми 
виробітку. Так і понині — 
все, що далося трудом і 
ціною значних зусиль, 
окупилося якісною робо
тою на високому рівні. 
Процент перевиконання 
змінних завдань на сьо
годні у неї — 30—35. Та 
й це не межа: постійно 
удосконалюючи свою 
майстерність, Світлана от
римала цього року чет
вертий розряд поливаль
ника. Освоює суміжну 
професію ангобувальника 
(розпис ангобами майолі
кових виробів). До того 
ж, з минулого року 
вчиться на заочному від
діленні Миргородського 
керамічного технікуму, по 
закінченні матиме спеці
альність техніка - техно
лога. Є у Світлани все, 
що може мати сучасний 
молодий робітник — 
класність, принциповість, 
високе почуття обов’язку, 
вимогливість до себе, у 
першу чергу.

Такі ж свідомі своєї 
ролі у виконанні постав
лених перед підприємст
вом завдань п інші її ко
леги. Тут можна сміливо 
говорити про оптималь
ний мікроклімат у колек
тиві. Коли кожного ціка
вить не лише гарантова
не виконання плану по 
опту й у роздріб, але й 
побутові, організаційні 
проблеми. А ще коли є з 
ким змагатися — коли 
когось узяти за приклад, 
а коли й самому повчити, 
— рис гармонійного рос
ту все більшатиме. Тоді 
творчість заполонить 
цих працівниць. Тоді мож
на буде говорити і про 
висилки.

Г. КАЛИНИЧЕНКО.
м. Світлосодськ.

програмою агітбригади 
«За партією — шляхом 
Ілліча». За сценарієм «Ми 
хліборобському вклоня
ємося роду» виступають 
культармійці Шарівки, Ве
селого, Червоної Кам’ян
ки, Нової Праги. «Пияцтву 
— бій!» — такі програми 
мають культармійці Ново- 
празького, Головиівсько- 
го, Добронадіївського БК. 
«Кращим людям села — 
наша похвала» — з такою 
програмою виступають 
культармійці Попельнастів- 
ського сільського клубу, 
розповідаючи про успіхи 
кращих хліборобів, пра
цівників ферм дарують їм 
пісні, танці, гуморески.

Л. КИЧА, 
методист Олександрій
ського будинку культу
ри.

Довіряють молоді на 
нашому підприємстві. У 
четвертому механоскла
дальному цеху трудяться 
десять комсомольсько - 
молодіжних колективів, 
які й об’єднані в один 
комсомольсько - моло
діжний цех. Він — єди
ний на заводі. Керує цим 
великим колективом Сер
гій Іванович Коренев, 
якому по-батькові ще й 
не личить величатися, а 
комсомольців згуртовує 
член комітету комсомолу 
Юрій Зайцев. Про ефек
тивність затрачених зу
силь з боку комсомольців 
1 молоді МСЦ № 4 свід
чить і такий красномов
ний факт: у квітні «Гідро- 
силі» — одному із трьох

Знайомтесь: молодий комуніст Віктор Фурдуй — водій колгоспу імені Ватутіна 
Кіровоградського району. Шоферував і до армії. А на цьогорічних жнивах попрацю
вав, як він сам каже, від душі — у день перевозив не менше 60 тонн зерна.

Фото В. ГРИБА.

Перекрили
завдання

По-новому організували 
перевезення кормів цього 

літа в колгоспі імені Сверд
лова. Єдина транспортна 
ланка, до якої увійшли 
кращі комсомольці чоти
рьох бригад господарства, 
забезпечила безперебійну 
доставку сінажу до тран
шей, а отже, і його висо
ку якість. Ланка обслуго
вує всі кормодобувні за
гони господарства.

По півтори - дві норми 
викопує щодня кожен член 
ланки Р. Рахімова. Сьо
годні колектив уже пере
виконав своє планове зав
дання, доставивши до 
траншей більше 3500 тонн 
сінажу.

Ф. ПЛЬВАНОВ.
Кушнаренківський район.

«Чайка» 
високо літає

За вагончиками житло
вого містечка тресту «Пів- 
денуралелеваторбуд». біля 
залізничного полотна ви
шикувались бійці будівель
ного загону «Чайна» зо
нального студентського 
будівельного загону
’■Юність» БДПІ на ур/чис-

ТРУДОВИЙ РИТМ XII П'ЯТИРІЧКИ

ДЕТАЛІ ІДУТЬ І ДО ЧССР
підприємств Союзу РСР 
— був вручений перехід
ний прапор ЦІ< профспіл
ки ЧССР за виконання 
плану поставок за пер
ший квартал першого ро
ку дванадцятої -п’ятиріч
ки. У цьому значна за
слуга і молодих вироб
ничників згаданого цеху.

Наше підприємство ви
конує поставки, подібні 
названим, згідно заколо
ченого міжнародного со
ціалістичного змагання із 
виробничим■ об’єднанням 
«ЗТС» у місті Дубинин в 
Чехословаччині. У Чехо-

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ
«... І............................ ■ ■■■■■■ ,.■■■■■■ ■ ■ ■ ■ - ■ . . - -

ту лінійку. В тиші лунно 
прозвучав голос комісара 
«Чайки» А. Гільманоеої:

— Сьогоднішній день 
оголошено днем ударної 
праці. Тисячі студентських 
загонів вшанують пам’ять 
полеглих героїв Великої 
Вітчизняної війни своїм 
трудом иа будовах і полях 
країни. Наша сьогоднішня 
робота — це наш вклад у 
великі справи Всесоюзно
го будівельного загону!

За перерахування заро
бітної плати цього дня у 
фонд пам’ятника па Пок- 
лоїіній горі проголосували 
всі. Потім бійці рушили в 
сторону будови: «Чайка» 
будує млин — третій за 
своїми масштабами в Ра
дянському Союзі.

...Після вечері зібрався 
загін у штабі. Я. Азамато
ва провела політінформа- 
цію, коротко ознайомила з 
подіями в країні і за ру
бежем. Вже в сутінках за
гін знову вишикувався иа 
вечірню лінійку для підве
дення підсумків дня. Ко
мандир говорив про зроб
лене. Н. Садікова, Г. Загі 
топа, 3. Курбанова утрьох 
прийняли 5 кубометрів бе
тону, па штукатуренні від
значились А. Махмутова, 
Ф. Фасхієва. Добре по
працювали студенти. День 

словаччину ідуть деталі 
для гідростатичних транс
місій, що монтуються вже 
на місці. Кіровоградські 
виробничники, як і завж
ди, прагнуть трудитися 
тільки відмінно, високо
якісно. Так, у червні цьо
го року понад норму на 
заводі виробили 1000 штук 
блоків циліндрів.

Особливо хорошою ро
ботою тут вирізняється 
КМК по обробці блока 
циліндра (керівник
А. Лапрусенко, групком- 
сорг О. Шаравара). План

ударної праці пройшов 
справді по-ударному.

3. МОСКОВА.
м. Давлеканове.

...Роби краще
за нас

Міський зліт юних ра
ціоналізаторів і активістів 
технічної творчості, яний 
проводився в рамках II Все
союзного фестивалю на
родної творчості, відбувся 
в парну культури і відпо
чинку імені М Гафурі міс
та Уфи.

13 імпровізований виста
вочний павільйон перетво
рилась того дня мала сце
на парку. Учасники і гос
ті зльоту — в оточенні ро
ботів - маніпуляторів і 
моделей одягу, макетів 
транспортних засобів та 
інформаційних табло. Тут 
же — із вигадкою оформ
лені стенди.

Учням було чим похва
литись перед старшими. 
Минулого навчального 
року в системі профгехос- 
вітп республіки подано 
понад 200 раціоналізатор
ських пропозицій; в різ
них містах і районах ство
рено 50 шкіл молодого ра
ціоналізатора, де навча
ється 1200 чоловік

В. ЛЕОгІТЬЄВ. 

поставок за червень ви
конано впевнено: із за
гальнозаводської кількості 
їх внесок — практично 
половина.

Нещодавно с-тало відо
мо, що за перше півріччя 
нинішнього року колектив 
нашого підприємства ви
боров першість серед спо
ріднених у галузевому мі
ністерстві.

М. ЦИГУЛЬСЬКИЙ, 
секретар комітету 
комсомолу кірово
градського заведу 
«Гідросила».

НОВИНИ 
КОААСОМОЛЬСЬКОГО 
______________ ЖИТТЯ 

вчитися
ЗАВЖДИ 

ПОЧЕСНО
Так уже склалося, що 

навчання комсомольсько
го активу, яке система
тично проводить район
ний комітет кол'.сомолу, 
проходять тільки на базі 
кращих комсомольських 
організацій району. Два 
останні семінари по обмі
ну досвідом пройшли в 
колгоспах імені 40-річчя 
Жовтня та імені Леніна. 
Секретарю першого гос
подарства Надії Добровій 
було що розказати і по
казати колегам — тут 
"особливо добре постав
лене питання обліку, інші 
внутріспілкові справи, 
як і Ользі Кравець з Йо- 
сипівського господарства. 
Щоб подібні зустрічі да
вали найбільший ефект і
гостям, і господарям, ідо 
пошук нових оригіналь
них форм проведення —■ 
ділові ігри, живий обмін 
думками, атестації.

ВМІЛИМ КАДРАМ 
ПОСИЛЬНЕ ВСЕ

А що це так, легко пе
реконатися, співставляісчи 
роботу тих ко/лсомсль- 
ських працівників, які 
дійсно на своїх місцях, — 
у таких завжди і цифоа 
справна, і діло є. Ось чо
му відзначати цих активіс
тів — місія така ж потріб
на, як і корисна: послі
довників не стане. Так, 
днями словами найщиоі- 
шої вдячності і визнанням 
вагомих здобутків на 
спілчанській ниві — і бу
кетом запашних троянд 
— привітали колеги ви
ховательку районного 
дитсадка Наталю Шев
ченко. і

Її хорошими однодум
цями напевне будуть і ті 
спілчани, яких бюро рай
кому ЛКСМУ рекоменду
вало кандидатами до всту
пу до лав КГ1РС — секре
тарів кращих комсомоль
ських організацій району. 
Це П. Спиридонов з кол
госпу імені Зайковського, 
Т, Олійник з комбінату 
комунальних "і ппоисмствл

Г. ШАЛАПКО.
Вільшенсьний район.



«Молодий комунар»

з них ми 
берегах 

на пляжі

1 серпня 1986 рік

ЧИ ЗМІГ БИ Я

МАЛІ РІЧКИ: ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

ПОГЛЯНЬМО ж
УВАЖНО І ВДРУГЕ

Петро Селецький
знак»

скрипка на кону?..

м. Кіровоград.

бз-

Вінтор Ненько

найнра- 
велину 

яку ма- 
відіграс 
просто-

Через печальні 
Ровесник:» питаю:

на схилах 
розорю- 

ліквідува- 
на цих

й говорити, з пер- 
погляду Громоклея 

своєю жигтє-

чистому ставковому 
біля густих очера-

Чи зміг би я, коли пустіє диск, 
Розрахувати на останній постріл? 
Одне: вінки носить під обеліск, 
А добровільно йти на смерть — 

не просто.

А ми ж бо асі родились по війні 
Білявенькі, чорнязенькі і русі... 
Чи зміг би я, що виріс в тишйні, 
З останньою гранатою — під гусінь?!

наша —-
Батьківщина.

Не просто, знаю, та ціна одна, 
Цін» життя для батька і для сина. 
Лише б жила і-квітнула Вона, 
(І честь, і гордість

і ГРОМОКЛЕЯ, 
права притока Інгулу, 

десятки таких 
річок,

буквально нависла 
струмком. Певно, що 
час дощу немало то- 
смітгя потрапляє 

само як

ЩОБ ТВОРИТЬ

Мажуть, коли велиного 
Йавньогрецьного філософа 

латона запитали, чи знає 
він ліки від нокання з 
першого погляду, той від
повів лаконічно: «Поглянь
те уважно здруге!». Ця си
туація неспроста пригада
лася учасникам експедиції 
«Молодого комунара»,
присвяченій екологічним 
проблемам малих річок, в 
Інший час і а іншій ситу
ації. А втім, не забігати
мемо наперед і почнемо 
розповідь з самого почат- 

ріЧКА

схожа на 
самих невеликих 
яких немало в етапу. По
чинаючись із маленького 
Струмка, точніше, двох 
струмків, які скоро злива
ються, вона дає життя ці
лому каскаду ставків і пи
ша на невеликих відрізках 
Свого русла продовжує 
такти між мальовничих 
скелястих берегів, часом 
майже цілком зникаючи в 
густих зарослях очерету 
та осоки, а часом наби
раючись сипи й шумуючи 
на кам’яних перакатах тз 
-між могутніх гранітних 
валунів, яких не бракує у 
цих місцях.

Вода із стелу — ца жит
тя степу. Цією сакрамен
тальною фразою 
ще висловити ту 
екологічну роль, 
пенька Громоклея 
для навколишніх 
рів. Все те численне птаст
во, вся звірина, які насо- 
ляюгь басейн степовички, 
живуть з неї. Чи не на 
ножному кроці зустрічали 
ми рідкісних красунь — 

;СІрИХ ч-зпель, 3 прибереж- 
-ник чагарях набрели на 
зайців, милувалися табун- 

,цем норніз, які годузали- 
;ся на 
. плесі 
.Tin,.,

. Що 
. шого 
. зачарозує 
; дайною красою, гомоном 

teoro птаства, прохоло
дою своїх плес і кришта
левою чистотою джерел, 
яких немало на її бере
гах. Але...

Ні, ми певні: і при дру
гому погляді на річку — 

І степовичку ви б не розча- 
, рувалися у її красі. Однак 
J безперечно: і 

шому погляді 
б не побачити 
збавляє, псує 
вроду річки, 
водночас 
шкоди 
лишніх степів.

Отож давайте пройде
мося берегами Громоклеї 
од того місця, де вона 
утворюється з двох неве
ликих струмків. Один з 
них витікає із старого, 
гегь зарослого очеретом 
і бур'янами та замуленого 
ставка північніше села 
Іванівни. Певно, старок 
давно пора було б почис
тити, та не знаходиться на 
нього господаря, а прав
ління місцевого колгоспу 
імені Суворова (централь
на садиба багатого госпо
дарства знаходиться в 
селі Тарасівиі), мабуть, не 
вбачає у цьому особли
вої погреби. Пройшовши 
берегом струмка, ми вже 
біля самої Іванівни натра
пили wa копанку, в якій

при уважні- 
не змогли 

й того, що 
природну 

, завдаючи 
непоправної 

здоров'ю навко-

si : . 55--а •

було повно... не риби, а 
дебелого залізяччя, дро
ту й різного старого лах
міття. А за якихось п’ять 
хвилин, пройшовши бере
гом вжа другого струм
ка, що живить Громоклею 
і увійшовши в гарний ду
бовий ліс, ми натрапили 
на величезну купу сміття, 
що 
над 
під 
го 
струмок, так само як і 
грунти із гать розмитого 
стоку ставка поблизу се
лища другого відділка 
радгосп^ «Червоний зем
лероб».

Спускаючись 
течії Громонлеї, не можна 
не помітити, що далено на 
скрізь тут є зелені насад
ження, які скріпляли б 
грунт на схилах, запобіга
ли поязі ярів (а дощова 
аода із них, як відомо, 
змива грунт у річну) .Ниж
че від Іванівни по течії 
річки, за якихось двісті 
метрів од крайніх хат мо
жна побачити прибереж
ний яр, янин уже почав 
«з’їдати» дорогу, що про
ходить самим берегом ще 
одного великого ставка. І 
знову ж таки, не без відо
ма керівництва колгоспу 
імені Суворова, вигін над 
ставом розорано недопус
тимо близько до води —- 
оранну від ставу відділяв 
тільки дорога та десять — 
п'ятнадцять метрів бере
гового схилу.

Старожили розповіли 
нам, що колись ставок 
нижче села Іванівни люди 
прозвали Байкалом — 
така чиста й прозора во
да була в ньому. На його 
правому березі була най
краща в окрузі купальня 
з піщаним дном. Тепер 
же тут годі побачити дно 
ставка за півметра од бе
рега, та й не дивно — 
чимало бруду тече в ньо
го із веохів'я, не додає 
чистоти воді й намул із 
навколишніх полів,
І БІГЛА Б УЖЕ РІЧКА 
* далі не дуже чистим 
потоком, аби нэ природ-

ставка, 
при-

ні фільтри та чисті дже- 
.ралз. Одне з них 
диться одразу за греб
лею Іаанівського 
Помітно, що люди
ходять сюди за водою — 
вона тут холодна, смачна. 
Лише-не впорядковане це 
джерело як слід, заросло 
бур'янами, захаращене 
падалішніми травами та 
листям. Певно, немас ту-т 
постійного хазяїна, а ви
падкові перехожі не за»ж* 

поспішають, напив
шись води, подбати про 
«здоров'я» джерела.

Справедливості ради
треба сказати, що за ніль- 
на кілометрів звідси, біля 
північної околиці села 
Кетрисанівки. яку ще на
зивають Відрадною Доли
ною, ми натрапили на ін
ше джерело, добре й умі
ло доглянуте. Коли б 
скрізь так...

Та, досліджуючи 
сейн Громоклеї, поволі 
приходиш до сумного ви
сновку, що дуже бага
тьом людям — і госпо
дарським керівникам, і 
обизателям — байдуже 
до природної краси й чис
тоти річки. Тому й розо
рюють, де тільки молена, 
її береги. Тому й існують 
і розростаються на землях 
колгоспів імені Суворова 
та імені 40 річчя Жовтня 
(центральна садиба його 
в Кетрисанівці) яри і яр
ки. І не дивно, що там, де 
поля або городи впритул 
підійшли до річки, вона 
страшенно замулена й за
росла очеретом...

Ні, Громоклея ще не 
перетворилася на суціль
не болото. Завдячує тим 
своїм могучим скелястим 
берегам, які не можна 
розорати, та турботі своїх 
небагатьох друзів, які до’

Комсомольско - моло
діжний колектив МТФ № 1 
колгоспу імені Леніна 
Олександрійського району 
— це колектив друзів і 
однодумців. Очолює його 
Микола Перкін, грунком- 

сорг — Олександр Воєвода.
Зам перше півріччя хлоп

ці й дівчата надоїли 
1368 кілограмів 
при плані 1148. Сьогодні 
добовий надій на 
становить тут близько 10 
кілограмів молока.

Н а з.н і м к у: 
Земленська, Ніна 
Світлана Ференцик, 
ла Перкін, Олександр Воє
вода,~.Тетяна Ткач.

Фото 3. ГРИВА.

по
молока,

корову

Ольга 
Кукса, 
Мико-

глядають її джерелі. Лиш 
тільки недругів у річки 
(причому здебільшого 
таких, які шкодять явно 
ненавмисне) більше.

З декотрими 
зустрілися на 
Громоклеї. Так, 

підрулило 
людей на 
І Одразу 
полоскати 

посипаючи 
пральним

побіли греблі Нетрисані»- 
сьного стазка побачили 
мужчину соліднйх літ і 
відповідного вигляду, який 
любовно . мив . водою з 
річки та пральним порош
ком свої «Жйгулі».

А трбіїи вище по річці 
у цей час до зручного, на 
їхній поглйд, місця над са
мою водою 
двох молодих 
«Запорожцях», 
заходилися ' 
свої машини, 
їх все тим же 
порошком «Лотос».

— -Ви що, не знаете, — 
мити машину з річці не 
можні? — запитали ми 
одного з них.

— А де ж тоді накажете 
їх мити? — була відповідь.

Справді, і власники осо
бистих автомобілів, і водії 
колгоспу імені «40-річчя 
Жовтня не так з лихих на
мірів, як через відсут
ність обладнаної мийної 
станції женуть свої маши
ни до річки, щоб змити 
бруд з них у Громоклею. 
Та чим би не пояснюва
лось усе це — байдужіс
тю, лінощами, чи еколо
гічною неграмотністю — 
природі від того, самі ро
зумієте, не легше.

Закономірним буде те
пер запитати: яка ж доля 
чекає річку - степовичку 
завтра, хто потурбується 
про вирішення н екологіч
них проблем? Адже хоч 
великих забруднювачів на 
берегах Громоклеї ніби н 
немає, та безліч дрібних 
нічого доброго їй не 
щують. Певно, давно 
стала пора покласти 
край. І це залежить 
лише від правлінь колгос
пів імені Суворова, імені 
40-річчя Жовтня. імені 
Шевченка, імені Чапаева 
та дирекції радгоспу «Чер
воний землероб», але й од 
кожної людини, яка живе 
на цих берегах, ножного 
комсомольця. Міг би і 
райком комсомолу вплину
ти на активність тих же 
«зелених» та «голубих» 
патрулів у школах, які з 
Бобринецькому районі не 
діють. Може. Це не стіль
ки допомогло б вирішен
ню проблем Громоклеї, 
зате ой як посприяло б 
енологічному всеобучу, 
вихованню у завтрашніх 
хліборобів-степовиків ша
нобливого, бережливого 
ставлення до природи.

Не так уже й багато 
треба для охорони річки 
Громоклеї: посадити де
рева та кущі на її берегах, 
посіяти трави 
ярів, припинити 
вати її береги, 
ти сміттєзвалища 
берегах, чистити й догля
дати її джерела... 1 тоді й 
за багато років ні при 
другому, ні при третьому 
погляді на цей куточок 
нашого степу не виникати
ме думка про недбайлив
ців, байдужих до ’ого, 
яким буде він завтра.

С. ПЕТРЕНКО» 
Н СЕЛЕЦЬКА.

Бобринецький район.

Щоб творить, 
Треба мить.
Ту потрібну угледіть. 
Бо та мить
Пролетить,
Наче в вирії лебідь. 
Як вві сні. 
По весні
Відзвенять небокраї
Голосні,
Голосні,
Звуків повні до краю. 
Ні! Ту суть
Не збагнуть,

Михайло Родинченко

пам’.яті мости 
«Що ж ми 

можемо?!»

І чую: віру й правду берегти
9 бути на безсмертників похожимиї

с. Олександрівна, 
Долинський район

Нема-нема,. та й обізветься літа 

До мене’ раптом спогаДом гірким.•„ 

Мені, на світі є. кого, любити,. 

Та й сумувати є такозк за жим. 

Усі ці дні — мов таємничі знаки, 

Без мене їх ніхто не промита. 

.Лиш я один зумію розпізнати. 

Про що любоз утрачена пита..» 

Зона пита:

— Ну, як тобі без мене?..

Вона пита-

Чи ж в самоті твоїй

Ще небо синє? Листя ще зелене? 

Чи мак червоний досі молодий?..

Над нами літо бабине літає, 

А я дивлюся в тінь і давнину, 

Як у свічадо: що любов питає? 

За чим ридає

Анатолій Курганськии.

ГРОЗА
На мить в гаю затихли птиці. 
Захвилювались явори. 
Женуть яскраві блискавиці 
Гарячий вітер з-за гори.
Та він ховається, гуляє
Між ковилою, між хвс щем, 
Лиш чорна хмара виселяє 
Його пронизливим дощем. 
А грім настирливо грімкоче. 
Аж присідає бугила.
Це розбудить він землю хоче 
Жагу зголити щоб змогла.

Копи серцем байдужий» 
і літа
Промайнуть
Теж без сліду, мій

друже»
Тож твори
і гори,
А не жеврій із ранку.
Якщо треба —
Згори
Для людей до останку, 

с. Новоопексіїв^Г 
Олександрійський 
район.



J серпня 'ИМ рік «Молодий комунар» З стор.

ПЕРША КНИГА ЗЕМЛЯКА

**■

Гіркота
пізнього меду
На обкладинці — сим

волічний годинник (ху
дожники О. О. Міхнуще- 
ва, К. О. Рязанова) у ач 
гляді розрізаного навпіл 
червонобокого яблука. 
Що він означає: швидко 
плинність часу чи значу
щість буднів? Красу при
роди чи красу людини? 
Однозначної відповіді, 
мабуть, на даси...

«Перша книга прозаї
ка». У цій серії республі 
камське видавництво «Мо
лодь» випустило недавно 
три перших ластівки мо
лодик прозаїків з одному 

«Пізній мед» 
Добрянського,

Богдана • Загай- 
«Зустріч із сніго

^Р'ібяоці»:
василя
«Вдома» 
ського, 
вичкою» Сергія Цюриця. 
Вони — журналісти, і, як 
відзначав ' пис’ьменнйіі ' 
Віктор Положій, віднуда- 
югь мову, уважні до де
талей, намагаються ’гіаПа- ' 
вати людину 
складнощами 
нього світу.

Оповідання 
ського, який і 
здобув середню освіту у 
селі Великих Трояках. 
Ульяновського району, 
вперше з’явилися на сто-

з . усіма 
внутріш-

3. Добрян- 
народивс» і

ріпках районної газети 
«Ленінець». Потім працю
вав тут у редакції. Тоді ж 
пробував свої сили в 
«Рабоче <- крестьянском 
корреспонденте»; респуб
ліканських журналах «Ра- 
нок», «Жовтень». «Пра 
пор», «Україна»... Закін
чивши факультет журна
лістики Львівського дерле 
університету, публікував 
статті в «Літературній Ук
раїні», «Литературной га
зете». 1983 року ужго
родське видавництво
«Карпати» . в альманаху 
«Дзвінке джерело» вмі. 
щує і його новелу «Глибо- 
ка криниця».

І ось — «Пізній мед» 
(назва — від оповідання в 
цій книзі). Про що ця пер
ша збірка оповідань? Те
матика їх актуальна: »они 
присвячені :жйттю сунас' 
ного .селянина,-в основно1 
му молодого, заглиблю
ють читача в морально- 
етичні проблеми. Моло
дий прозаїк прагне психо
логічно осмислити харак
тери у звичних для них 
обставинах, по-своєму по
казати «філософію» сіль
ського буття.».

Збірку відкриває опові
дання «Вчора, сьогодні і

завжди». Головні герої 
його — прості сільські 
трударі. Вони живуть ос 
повним 
людини 
сякденною роботою, без 
яких наше життя немож
ливе. І щасливий той, хто, 
по - Маяковському, «в 
сплошной лихорадке бу
дем» навчився одержува
ти повсякденне задово 
лення. Близькі до цього 
ідеалу й герої В. Добрян- 
ського. Такий Петро Ка 
линюк. Трудом, що пе
реростає у красу, живе й 
головний герой оповідай 
ня «Скрипка Степана. Ро- 
маниці». Його життєвий 
девіз: щоб усе по-люд- 
ськи було.

Не викликають симпатії 
Коля Га з однойменного 
оповідання, Євдоким
(«Притча про зозулю»). 
Розгублено, блідо жива 
на світі Михлик («На кри
жині»), Показуючи таких 
персонажів, автор запитує 
читача: 
ти?

Не розучитися чути со 
лоа'їа за щоденними кло
потами, цінувати Тих, хто 
живе поряд, — закпика 
ють читача .«Кіно», «У 
дощ». До •філософських 
роздумів ' автора про 
смисл буття, про життє
вий компас кожного з 
нас прилучаємося,, читаю 
чи «Сидорові сни». Моло
дий автор ставить перед 
собою магу показати чи
тачеві цілях до цієї краси, 
який лежить поза зозн'^і- 
німи ефектами і гучними 
словами. . ,

Психологізмом, розду-

у житті кожної 
— трудом, лов-

мами над головним питан, 
•іям — як правильно жи
ти, задля чого варто жи
ти------  проникнута и цен
тральне оповідання «Піз
ній мед». Йдеться в ньо
му не про традиційну лі
тературну любов, яка дає 
підстави говорити, що 
любов є тільки в книж
ках. Стосунки героїв 
свідчать: ось така душев
на робота робить життя 
близької для тебе людини 
кращим, світлішим. Го
ловне — не запізнитися 
зрозуміти близьку люди
ну. Чи не головна для 
любові взаємолорозумін- 
ня? Щоб не гірчив душу 
пізній мед.

В. Добрянсьхий, як вже 
зазначалося, 
Прикарпат ті. 
його творів
етапом земляки. І геогра
фія творів степова: Віль
хове,’ "Йосипівна, Данило
ва Балка...

В оповіданнях немає 
просторих пейзажів. Але 
присутність степу відчу
вається в художній ткани
ні творів, у буденних кло
потах героїв.

Хоча герої 
часом здаються 
денними (над
буть, молодому 
слід попраціо-заіи), але з 

чи варто так жи- іншого боку, в цьому і їх 
перевага, адже автор по
казує наординарність 
ракгарія V 
винах.

Чигаючи 
ся спішити 
спізнитися 
лйвими близьких 
Ідея всієї збірки «Пізній 
мед» — «Яка ж це щастя 
робити комусь добро» ---
близька кожному читаче
ві. А це дає надію, що 
книга знайде своїх шану
вальників.

п. СИНИЦЯ, 
Я ДМИТРИШИН.

Ульяновський район.

Іван БРАТЧЕНКО

жизе на 
Але герої 

— обвітрені

оповідань 
надто бу
дим, ма- 

автору

не
звичних обста-

книжку, хочеть' 
жиги, аби не 

зробити щас- 
людэй.

Вера Яшам

уснуп после ЗНОЯ:

А мне не уснуть,

не видать мне покоя:

снова в пленуЯ
нестареющих звезд.

Я

заборы

на лету.

Земля отдыхает от солнца 
и света,

Ляг^ц^ки поют

в многочисленном хоре

И птица ночная

кричит

И тихо во сне
улыбается дочь.

Стоят у дорог

в карауле

словно в гостях

у цветов и у лета,

Рассвет ощущается, 

он уже близко

Прохладою дышит

июльская ночь,

Примета такая в народе

— к теплу

М-^^аленький город

Лишь где-то скулит

в одиночестве пес.

С востока плывет,

за собою маня

• ’W
а

«У А. -зИуЮ™

-
:Ж- ■ 'gw

"-_?2
с til . Z.. »

Мой маленький город, 

о Малая Виска,

Ты весь в ожидании 

нового дня. 
я

М. Мала Виска

• ЛІ-ОІЛІ 00(10311 
І трави ни сонці 
Тихо літо простує. 
Повз нас по серпневій межі. 
Це — самий лиш початок, 
Іди ж мені дат і далі 
і колись, і комусь
Хоч би віршем при все розкажи. 
і; . минеться і прийде

прив'ялі.
До юного серця трішот
Бо натхнення покине.
Та вернеться знову за мить
І придивишся ТІ!
До дитинства вчорашнього свого
І почуєш, ЯК вітер
У листі берези шумить

Фотоетюд В. ГРИоА
-a

Заслуженна журналіст У.І’СІ’, лауреаі премії імені 
Юрія Янокського Іван Братченко недавно закінчив но
ву художньо - документальну повість, головним, героем 
якої є наш земляк, вихованець комсомольської організа
ції села Головкївки Олександрійського району Арсен 
Сніжко. Пропонуємо уривок і» цього твору.

Полк швидко розташувався в лісових, заростях. Ліс 
був МІІІіаШнІ.-ВИДНІЛІІСЯ високі сосни, стовбури яких ни- 
лнекуваяп-міддю, стояли розкішні ялини, схожі на піра
міди із смарагду, білокорі берези, величні граби. Па уз
ліссі росла лїіціша, у густих кущах-якої старанно замас
кували танки,’ нрШоту'Налтіся до бою. Перед, узліссям 
розкинулось поле скошеної' у валки конюшини. Зліва 
попереду на фоні чистого неба видіїілася темно - зеле
на стіна лісу. Вздовж лісу майже біля самих беріз, про
ходила дорога — її було добре видно звідси, із засади, 
наїжджена, узбіччя й середина густо поросли споришем. 
Дві -вузенькі жовто - білі смужки від коліщсвідчиліі. що 
сюди їздять рідко.

Ворога чекали недовго. Па дорогу вирвалася колона 
мотоциклістів. Мотоцикли з колясками, на-кожному по 
три фашисти, багато з них озброєні ручними кулемета
ми. їдуть угіевнев'о. хвацько виляючи мотоциклами, гор- 
лаііятт., грають па губних гармошках. Офіцер на першо
му мотоциклі, заклично викидаючи руку, "горлопанить: 
«Форвертс! Форвергс!» («Вперед! Вперед!»). З’їхавши з 
дороні і вишикувавшись розгорнутою колоною, фашисти 
па ходу відкрили вогонь но узліссю. Хтозн’а, чи побачи
ли вони замасковані танки, чи просто хотіли відразу 
прочесати ліс, але обдали його суцільною зайвою вогню. 
Колн фашист и вже були зовсім ’ близько, Назуст річ їм 
ринули наші танкісти. Для німців це було' як сніг на 
голову. Танкісти відкрили такий щільний вогонь із гар
мат і кулеметів, що німці розгубії.-ліся. А наші танкісти, 
окрилені вдалою засадою, давили і мотоцикли, і фашис
тів. • Свистіла -кулі й снаряди, скреготів мётал, несамо
вито ревли танки. За один бій екіпаж, де механіком 
водієм був Лрсеп Сніжко, випустіш ЗО снарядів із 50, що 
були в танку.

Бій уже затих, а у вухах Арсена все ще татакав ку
лемет: він у танку розміщений над головою механіка- 
водія і стрільба з нього глушить сильніше, ніж з гар
мати. Лрсеп не стримався і попросив командира танка:

— Петре! Хочеться побачити нашу роботу.
Л як висунувся но пояс із танка — збуджено оглянув 

поле бою і всміхнувшись, сказав: 
. — Порядок в танкових військах!

За п'ятнадцять хвилин танкісти знищили з півсотні .і 
фашистів. Як тільки вони залишили поле бою, зразу ж і 
на нього поспішили наші піхотинці, щоб обзавестися 1 
трофейними автоматами. Мізерним був збір, навіть 1 
скаржились на танкістів: їхні машини так «пропрасували» 
фашистів з їхніми мотоциклами і зброєю, що бійцям ■?, 
удалося знайти лише кілька справних автоматів. Решта '< 
були перетворені у безфор.меишї метал. .

Танки відійшли в ліс. Він ще був незачсплеііий війною: 
стояли фарфорово-білі берези з розпущеними зеленими „ 
косами, високі, стрункі сосни. Квіти на узліссі нагаду І 
вали різнокольоровий килим. ;»

Арсен виліз із танка, обійшов кругом, оглянув. Між X 
гусеницями вііднілнся зелені клапті німецьких френчів, 
на боргах танка засохла ворожа кров. д

— У-у, пси, — зі злістю видавив. — Бач, як запаску- X 
Дили танк. — І травою почав витирати борти танка. д

Танкіст добре справилися з бойовим завданням. Пер- 
ший бій — перший успіх. і

Привівши в порядок матеріальну частину, танкісти д 
чекали чергову команду. Вона надійшла через дві годи- 
ни. Треба було виручати кавалеристів, які пішли вис д 
ред, але нарвалися на батареї німецьких мінометів і д 
зазнали відчутних втрат. Дна десятки танків, зайшовши а 
з флангу, пройшлися но мінометних батареях, знищили д 
їх і вивели своїх кавалеристів з-під вогню. Вивели, але $ 
ескадрони порідшали. Багато кавалеристів вже не мали 
коней і в наступних боях їх використовували бійцями \ 
танкокого десанту. Ь

— Перші бої показала, що ми можемо успішно бити 
хвалену фашистську армію, — говорить Арсен. — Прав- А 
да, па початку війни у нас не вистачало танків і літаків. 
А це, що не кажи, велика сила. Ось ті ж ганки. Парна- і 
лись па пас ворожі мотоциклісти — і ми їх змішали з А, 
землею, увірвались на мінометні вогневі позиції против- а 
пика — і двох батарей з обслугою як і не було. Ллє ¥ 
фашисти мали велику перевагу у бойовій техніці, тому л 

відступати, ікони тисли на нас, оточували, доводилося 
Та ми знали- відступ — це те не поразка.

Сніжко любив і добре знав свою танкову 
душі курса н і ом полкової інколи, він не рзз 
на навчаннях. Ллє головним екзаменатором 
та є війна. Саме в боях Сніжко і показав свої 
бійцівські якості...

Понад сорок років минуло відтоді, як Лрсеп Сніжко Э 
пішов з армійського строю. Ллє й зараз він говорить про у 
свою армійську службу і великою любов'ю, говорить — f 
і обов'язково скаже традиційну фразу, яка народилася ? 
в дні війни і побут уі- н зараз: г

— Порядок-в танкових військах. т
Він і досі пам'ятає прізвища командуючих ганковими # 

арміями, знає, де вони воювали, називає найбільші ran 
коні бої другої снігової війни.

Лрссн Онуфрійович розповідає про знамени пій коптр 
наступ під Сталінірадом. де брало участь півтори тнея / 
чі танків, про білоруську операцію «Багра гіон», п якій v 
було за,цінно понад п'ять тисяч ганків, про наступ на 9, 
Берлін, який забезпечували попал шість тисяч танків. ji

(Далі буде.) Д

справу. Бу- 
ДОВОДІІВ це 
для со’лда- 

країні
✓
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ФУТБОЛ

НА ОСІНЬ
В суботу, 9 серпня, розпочнуться фінальні змагання 

футбольної першості серед команд шостої зони другої 
ліги. Тепер чотирнадцять кращих колективів розіграють 
призові місця, а решта боротиметься за 15—28 щаблі 
турнірної таблиці.

Нагадуємо становище команд перед вирішальними іг-
рами.

1 В 11 ГІ М О
15. «Динамо» 26 8 13 5 23-20 = 4-3 29
16. «Маяк» 26 9 7 10 20—23=—3 25
17. «Спартак» 26 8 8 10 27—29=-2 24
18. «Прикарпаття» 26 8 8 10 24-34 = —10 24
19. «Десна» 26 8 7 11 25—31=—6 23
20. «Буковина» 26 6 11 9 23—25=-2 23
21. «Зірка» 26 9 4 13 28-50=-22 22
22. «Нафтовик» 26 8 6 12 22-30=—8 22
23. «Шахтар» Г. 26 8 5 13 26-33=-7 21
24. «Шахтар» Пг. 26 7 7 12 29-32=-3 21
25 «Кристал» 26 б 1) 10 25-45=—20 21
26. «Атлантика» 26 5 б 16 ] 9_45=_26 15
27. «Новатор» 26 3 6 15 14_40=—26 14
28. «Стахановець» 26 4 б 17 17-40=—23 13

Ніколи ще «Зірка не була так низько в турнірній таб
лиці еперше за свою майже тридцятирічну історію ви
ступів на всесоюзній арені, кіровоградські футболісти 
опинилися у третій десятці команд зони.

За проектом Федерації футболу СРСР вже в наступ
ному році буде скорочено чисельний склад другої ліги. 
За цим проектом на Україні мають залишитися лише 
вісім команд цього рангу. Кіровоградська «Зірка» до 
цієї вісімки не потрапляє.

Де ж будуть змагатися наші земляки в чемпіонаті-87? 
«Зірка» разом з іншими командами сьогоднішньої дру
гої ліги республіки утворить нову для нашого футболу 
групу, змагання в якій матимуть характер перехідного 
етапу — своєрідного буфера між колективами майстрів 
та колективами фізкультури. Але невідомо, буде це 
всесоюзний чи республіканський турнір. Проте зараз 
вже можна сказати точно, що кіровоградський футбол 
чекає пониження у ранзі.

Наводимо календар ігор «Зірки» у першому колі фі
нальних змагань:

9 серпня «Зірка» — «Стахановець»
18 серпня «Десна» — «Зірка»
21 серпня «Маяк» — «Зірка»
26 серпня «Зірка» — «Прикарпаття»
29 серпня «Зірка» — «Буковина»

5 вересня «Кристал» — «Зірка»
8 вересня «Атлантика» — «Зірка»

С. БОНДАРЄВ.

ЦЕ ЦІКАВО ВІндсора (штат Коннекти
кут. США), створивши <Пе- 
дшар» — педальний авто
мобіль. Це щось середнє 
між велосипедом 1 ДИТЯ
ЧИМ автомобільчиком.

Як виявилося, багато хто 
зі співвітчизників інжене
ра з Віндсора поділяє йо
го думки — «Педікар» 
увійшов уже до серійної 
продукції- У нього легеиь- 

• ка плцетіц.ова трансмісія, 
до того ‘йс швидкість, яку 
він розвиває, досить без- 

-лечна — 15 і:ілометр«в^з

«ПЕДІКАР»
Автомобіль — шалена 

річ: отруюс відпрацьовани
ми газами навколишнє по
вітря, галасує, служить 
причиною значної кількос
ті дорожно-транспортних 
пригод... Він, до того ж, не
здоровий ще й тому, що 
позбавлений власного ру
ху й фізичних зусиль, БО- _. тоДину... 
дій хворіє на серце повні
шає. Таїс, очевидно, мір
кував певен інженер із

(За матеріалами періо
дичної проси).
І

Юнаки і дівчата!
Триває передплата на періодичні 

видання.
Не забудьте передплатити свою 

газету

Ціна видання на рік 2 карбованці 40 колійок.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ці знімки зроблені нещодавно на Завадівській трасі. 
Вона добре знайома всім провідним мотогонщикам кра
їни. Тут вони виборювали першість країни і республіки, 
тут вони вели уперті поєдинки за почесні традиції — 
приз імені С. М. Кірова, приз «Кіровоградської правди».

Полюбилася траса гонщикам, що виступають на само
робних автомобілях — баггі. Незабаром вони знову вн-

ведуть свої машини на цю трасу і будуть суперничати 
за приз «Кіровоградської правди».

Та то незабаром. Але і зараз траса не пустує. Спорт
смени ведуть наполегливі тренування. Поруч з досвід
ченими — новачки, які роблять у спорті перші кроки. II 
хто знає, скільки серед них завтрашніх чемпіонів. Але 
напевно можна сказати: є.

Фото в. ГРИБА.

СЕРПЕНЬ—СПОРТИВНИЙ
<1—10 — чемпіонат УРСР зі спортивної гімнастики, 

Хмельницький;
3—10 — чемпіонат області з веслування на байдарках 1 каное. Гайворон;
? — Всесоюзний день марафону, Кіровоград;
15—22 — чемпіонат УРСР — Всесоюзна багатоденна 

велогонка, Ужгород;

21—27 — чемпіонат УРСР з ручного м'яча серед жі- 
. кок, Кіровоград:

21 — 30 — юнацька першість республіки з фехтування, 
Хмельницький;

21— 31 — першість області серед юнаків та дівчат з 
шахів, Олександрія;

22— 26 — першість УРСР з кульової стрільби, Київ;
23— 31 — чемпіонат УРСР з веслування на байдарках 

і каное. Житомир;
30—31 — першість області з класичної боротьби, К1- 

ровоград;
30—31 — чемпіонат області з гирьового спорту. Но- 

воукраїнка.
Кіровограді пеРш*стЬ УРСР серед ДЮСШ з велоспорту.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета
ЖСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

м. Кіровоград,

вуя. Луначарського, 36.

БН 00751. Обсяг 0,5 друк. ари.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 14

ОГОЛОШУЄ 1

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1986—1987 навчальний рік

на такі спеціальності:

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ -

шв'ачка-мотористка, строк навчання —
1 рік.

кравець чоловічого, жіночого та дитя
чого верхнього одягу, строк навчання —
2 роки,

кравець верхнього одягу з умінням 
робити розкрій, строк навчання — 2,5 
року,

кравець легкого одягу, строк навчання 
— 1,5 року,

перукар широкого профілю, строк нав
чання — 1,5 року.

До училища приймають юнаків і дів
чат з освітою за 10 класів. Під час нав
чання в училищі учням, які мають се
редню освіту, виплачується стипендія в 
розмірі 30 карбованців, а відміннішії, 
навчання на 25 процентів підвищена. j--i- 
ням по спеціальності швачка-моторист- 
ка з освітою за 10 класів, крім стипендії, 
проводиться доплата до тарифної став
ки (мінімального окладу) робітника пер
шого розряду — 40 карбованців.

Під час проходження виробничої прак
тики на підприємствах учням всіх спеці
альностей виплачується 50 процентів 
від заробленої суми. По закінченні учи
лища надається робота на Кіровоград
ському швейному об'єднанні, в рай- 
(міськ)побуткомбінатах, на фабриках 
індпошиву області.

Для навчання із спеціальностей «Кра
вець верхнього одягу з умінням робити 
розкрій», «Перукар широкого профілю» 
приймають учнів тільки за направлення
ми рай (міськ)побуткомбі патів, фабрик 
індпошиву, комбінату «Промінь».

Училище має необхідну навчально-ма
теріальну базу, устаткування для пошит
тя сучасних моделей. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, агітбригада, 
спортивні секції, клуби «Здоров’я», 
їст», «У світі прекрасного», «ГарзЯя» 
та ін.

Сиріт та дітей з багатодітних сімей за
безпечують гуртожитком.

Початок занять — 1 вересня.
Для вступу необхідно подати: заяву 

па ім'я директора, документ про освіту, 
довідку з місця проживання, шість фо
токарток 3X4 см, медичну довідку (фор
ма № 086/у).

По прибутті до училища слід пред’яви
ти свідоцтво про народження і паспорт.

Документи приймаються по ЗО серпня 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Гоголя,

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

Індекс 61103. Зам. № 419. Тираж 60 300.

Газета виходить у вівторок, 
четвер, суботу

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська предав 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуя. Гпінкм, 2.
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