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На тваринницькому комп
лексі колгоспу імені Ілліча
Гайворонського району про
ходять переддипломну прак
тику студенти ветеринарно
го факультету Української
ордена Трудового Червоного
Прапора
сільськогосподар
ської академії. Серед них
двоє з Демократичної Рес
публіки Афганістан — Му
хаммед Захир Аллюкозай та
Надир Шах Людин.
Посланці
дружної
нам
країни зосереджують увагу
на детальному вивченні за
кономірностей виникнення,
розвитку й згасання інфек
ційних хвороб сільськогоспо
дарських тварин та засобів
боротьби з ними. Регулярні
заняття
з практикантами
проводить лінар-епізоотолог
Могильненської
дільничої
ветлікарні Василь Іванович
Лебідь.
— У себе вдома, — гово
рить Надир Шах, член На
родно-демократичної партії
Афганістану, — ми можемо
зіткнутися не тільки з при
родними епідеміями, а й з
ворожими диверсіями з боку
Ірану та Пакистану. Саме з
їх територій вже не раз за
кидали до нас бактерії чуми,
сибірської язви тощо. Набуті

в Радянському Союзі знання
дадуть змогу звести нанівець
подібні підступи.
Довідавшись, що розмов
ляють
з кореспондентом
комсомольської газети. На
дир Шах і Мухаммед Захир
розповіли, що в Афганістані
також діє організація демо
кратичної молоді — Дедзавану Сазман, що її члени бе
руть активну участь у су
спільно-громадському й ви
робничому житті, зі зброєю
в руках самовіддано захи^
щають завоювання Квітневої
революції. Вони старанно
вивчають історію ВЛКСМ,
у всьому наслідують приклад
радянських
комсомольців,
докладають зусиль, щоб ста
ти гідними для них побра
тимами.
Надир Шах і Мухаммед За
хир просили передати друж
ній привіт і дебрі побажання читачам «Молодого комунара».
На з н і м к у: із ліва направо): Мухаммед Захир Аллюкозай.
лікар-епізсотслог
В. І. Лебідь. Олена Чехоніна
та Надир Шах Людин роз
мовляють перед
початком
практичних занять.

Бюро обкому ЛКСМУ роз
>•хглянуло питання «Про робо
ту
комітетів
комсомолу
Бобринецького району з пи
7<
тань
організації
шефства
комсомольців і молоді над
»•V • •
розвитком тваринництва».
У постанові бюро відзна
чалося, що, виконуючи рітравневого (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС,
XXVII
з'їзду КПРС, комсомольські
$
організації
Бобринецького
району
під
керівництвом
і
партійних органів проводять
певну роботу по залученню
юнаків і дівчат до дальшо
го піднесення тваринниць
кої галузі. Цілеспрямовано
працює молодь району по
забезпеченню громадсько
го тваринництва кормами. У
Фото В РУДЕНКА.
господарствах створено 24
комсомольсько - молодіж
ні
кормозаготівельні
за
школи комсомольського ак
гони.
тиву.
Разом з тим. бюро обкому ,
Підготовка умілого й ав
комсомолу відзначило, що о
організації шефства комсо
торитетного активу,
підви
мольських організацій
над І
щення бойовитості НО/АСОтваринництвом є суттєві не
мольських
організацій
в
доліки. В 1986 році у районі
виділилося
Складні і
відповідальні п розвитку народного гос картина: корисною працею організацій
У класах та навчальних групах
зменшилася кількість членів |
ВЛКСМ серед тваринників, ' завдання стоять нині перед подарства області щороку охоплено лише 75 процен найважливіший напрям ро
— все це питання, які комі
хоча в ряді колгоспів їх не
боти комітетів комсомолу.
комсомольськими
органі стає відчутнішою і вагомі тів старшокласників.
тети комсомолу повинні ви
систачас. За три роки з 36
В
середніх
школах
№№
18,
Організовано воно
заціями
загальноосвітніх шою.
се
юнаків і діпчат,
напраслсКомітети комсомолу
рішувати в тісному контакті
них працювати в твариншкіл, профтехучилищ,
се пройшло в учнів СПТУ. У редніх спеціальних і вищих 9 м. Кіровограда практику з педагогічними колектива
нццьку галузь за комсоються,
приміром,
регулярні
редніх спеціальних і вищих складі 25 таборів праці і навчальних закладів ще не
ми. А ще треба, щоб думка
мольськими путівками,
занавчальних закладів у ново- відпочинку трудилося май добилися того, щоб кожен звіти членів комітету ком кожної первинної бралася
кріпився
в господарствах
сомолу
перед
спілчанами,
лише ножен третій.
му навчальному році, який же три з половиною тисячі студент взяв участь у тре
до уваги при видачі харак
створюються ініціативні гру
Середні
ні недоліки мають
розпочнеться 1 вересня.Го юнаків і дівчат, серед яких тьому трудовому семестрі.
теристик, визначенні стипен
пи,
ради
справ.
А
у
бага

. організації
соціамісцес
.
ловне завдання в процесі особливо треба відзначити
Правління колгоспів імені
дій і розподілі місць в гур
тьох шкільних організаціях
лістичного змагання.
:
ЧимаОникіївського Ленінського
перебудови вищої і загаль- колективи
комсомолу,
тожитках.
Гайворонського,
Знам’янло молодих тваринників і і ноосвітньої школи, а зна- СПТУ № 37, Бобринецького «Росія»
Новоукраїнського,
Важлива роль у створенні
три КМК не виконали взя- I чить і стратегії прискорення СПТУ № 32, Новгородків- радгоспу «Кіровоградський» ського районів під час най
живої творчої обстановки в
тих соцзобов’язань на
важливіших
зборів
року
йде
пенашого суспільства комітети ського СПТУ № 36.
Маловисківського
районів
комсомольських
організа
за і комсомолу вбачають перш
дусі
ріод
зимівлі
худоби
58 студентських
загонів через нерозпорядливість і відверта розмова в
ціях
багатьох
навчальних
І півріччя ц. р.
принципової
критики
і
са

І за все у вирішенні проблем області старанно трудилися незацікавленість не зуміли
закладів належить
комсо
Мало ще на місцях надає- Е суспільно корисної праці, на підприємствах та в орга
со мокритикиорганізувати дійового
мольським ватажкам. Серед
ться уваги створенню мо- Е науково-технічної творчос
Більшу увагу в професій них Ірина Завражна (СПТУ
нізаціях
12 різних мініс ціалістичного змагання се
лодим тваринникам належ- І ті,
впровадження
нових терств та відомств. А СБЗ ред бійців лінійних
на № 9), Світлана
ду- но-технічних училищах
Голоскок
них умов праці, побуту, від 1 форм дозвілля /холоді шля- «Будівельник»
дають
ідейно-політичному (СПТУ № 14), Віктор Жадан
Кіровоград дентських загонів.
починку. Залишається висо і хом підвищення ініціативи, ського інституту
сільгосп№ 31),
Минулого навчального ро вихованню учнів, особливо (профтехучилище
кою плинність кадрів.
Не І самостійності самих спілчан машинобудування
викону- ку обком комсомолу вивчав політичному інформуванню. Сергій Орищенко з
Кіро
зайняли комітети комсомо- І І в організації навчання і вивав відповідальне
завдан- питання про спільну діяль Цьому сприяють відкриті за воградського технікуму ме
лу активної позиції і в бо І ховання.
ня — брав участь У будів- ність вихованців Голованів- останній час музеї бойової ханізації сільського госпоротьбі за підвищення якос
Не можу не відзначити ництві житла для населен- ського СПТУ № 38, загаль і трудової слави в Голова- дарсіва, Лариса Сільвестті тваринницької продукції. 9 зрослу серйозну зацікавле- ня, що потерпіло від аварії
ноосвітніх шкіл та базових нівському СПТУ № 38, Олек ренко та Надія Бойко з ма
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни вказало Бобринецько- В ність до проблем трудового на Чорнобильській АЕС, в підприємств по професійній сандрійському СПТУ № 31, шинобудівного та будівель
му райкому комсомолу на З виховання з боку багатьох селі Сукачі Київської облас орієнтації учнів, підготовці і Знам’янському СПТУ № 3. ного технікумів м- Кірово
серйозні недоліки в органі ! господарських організацій, ті. За 40 днів роботи хлопці
закріпленню
спеціалістів А в Гайворонському СПТУ града, Микола Масленников
заторській і масово-політич- І
підприємств.
Рік освоїли майже 80 тисяч кар сільського господарства.
ній роботі по шефству над | І базових
І № 35 недавно відкрито му з Кіровоградського вищого
розвитком
тваринництва. | В тому з ініціативи учителів- бованців 'капіталовкладень.
ось що вийшло. На навчання зей слави трудівників сіль льотного училища цивільної
Зобов’язало поліпшити орга 3 комсомольців і при підОднак успіхи і досягнен за путівками Голованівсько- ського господарство. В усіх авіації. Всі вони відзначаю
нізацію соціалістичного зма
постійно
ство ться високою
гання по гідній зустрічі XX I тримці правління колгоспу ня, які маємо на сьогодніш го райкому ЛКСМУ прийшла училищах
відповідаль
з’їзду ВЛКСМ і XXV з’їзду а імені Боженка Кіровоград- ній день, ще не можуть за лише третя частина молоді рюються комплекси ідейно- ністю за доручену справу,
ЛКСМ ЬД^траїни.
Вважати
виховної роботи,
штаби і ініціативністю.
захопленіс
важливая завданням комсо В ського району було облад- ступити низький загальний із запланованих, лише 8 чо
мольських організацій — мо я нано тваринницький комп- рівень трудової і професій ловік є колгоспними стипен ради по профілактиці пра тю.
білізацію молоді на боротьбу § лекс по відгодівлі ЗСО голів ної підготовки молоді. Як і діатами. З
У комсомольських оргавипускниками вопорушень, клуби та об'єд
за збільшення виробництва 5 свиней і 45 голів великої раніше, слабкою залишається
училища
ніхто із керів нання за інтересами. В об нізаціях середніх спеціальі поліпшення якості тварин
ежє працюють
Ю2 них навчальних закладів і
Я рогатдї худоби для учнів- база учнівських виробничих ництва колгоспу не зустрі- ласті
ницької продукції.
Райком комсомолу зобо Н ської виробничої
бригади бригад в Доброееличків- чається, тому і :закріплюю- гуртки технічної творчості вузах почалася
підготовка
десятирічки ському, Устинівському, Го- ться еони дуже слабо. Під Діючі моделі та експонати, до XX з'їзду ВЛКСМ і XXV
в’язано вжити заходів по З Федорівської
гуртківцями з’їзду ЛКСМ України, якій
школи — член лованівському районах. Тут час
дальшому закріпленню мо і (директор
практики виготовлені
виробничої
комсомолу
Гліб немає постійної,
лоді на фермах, удоскона З обкому
закріпле учні СПТУ більше байдику- СПТУ №№ 2, 4, 6, відзначе передуватиме звітно-виборлювати форми
трудового 9 Підковський).
Комплекс ної за школами, сільсько ють, ніж працюють. Скла- но дипломами і грамотами' на кампанія. Важливе зна
виховання і профорієнтації і.І школярі перевели на пов- господарської техніки.
чення надається колектив
лася саме така ситуація, про ВДЧГ УРСР та СРСР
Добитися створення В кож 9 ний госпрозрахунок і Пра
Проте перебудова діяль ним обговоренням змін в
Дуже повільно створює яку вказувалося на XIII пленій сільській школі учнів га цює він без перерви на ка- ться стаціонарна база
.........під
--час ності
комсомольських таі Статуті ВЛКСМ, що перед
та нумі ЦК ВЛКСМ:
ських тваринницьких ланок, № нікуди. Тут юнаки і дівчата борів праці і відпочинку в комплектування ПТУ
пра- особливо піонерських орга бачаються. Треба всебічно
трудових об’єднань старшо І оволодівають
спеціальнос- Маловисківському, Кірово цюють всі. А коли підходить нізацій йде повільно. Ще не1 використовувати
це
для
| тями оператора машинного градському районах
класників.
Тому час випуску, то не
витра вдалося добитися того, щоб' серйозної розмови про по
Комітетам
комсомолу, щ доїння,
механізатора-тва- літня трудова триває всього чається практично і десятої кожен юний ленінець, ком літичні, ділові і моральні
штаба/и і постам «Комсо К ринника, вивчають
основи лиш одну зміну, хоча на по частини зусиль для
того, сомолець свідомо й активноі якості членів ВЛКСМ, їх відмольського
прожектора» В зоотехніки. Торік вони зда- лях господарств в ту пору щоб
молодий
спеціаліст брав участь в житті свогоі повідальність за приналеж
тримати
під
неослабни/л | ли державі 26 тонн м'яса, роботи дуже багато.
прибув по розподілу, щоб колективу
ність до Ленінського комконтролем працевлаштуван И а
середньодобовий надій
Не до кінця вирішені пи йому були створені
необНизький авторитет
пер. сомолу, створення обсіаня і закріплення в тварин
молока становив 14
кіло тання трудового вихован хідні умови для праці, по- винних комсомольських ор• новин нетерпимості до тих,
ництві випускників шкіл.
грамів на корову. Подібних ня школярів під час літніх буту,
відпочинку. Думаю, ганізацій в СПТУ №№ ЗІ, 37,, хто не хоче йти в ногу 3
Бюодйк^кому комсомолу
прикладів в області немало. канікул і в містах. Не так що комітетам комсомолу 39. На низькому рівні
тутг часом.
розгляН^о ряд інших
пи
Нинішнє трудове літо по давно було проаналізовано тут є над чим
Н. АНГЕЛУЦА.
задуматися. працюють гуртки «Наш Ле
тань
з
внутріспілкового
казало, що участь
учнів зайнятість учнів міста Олек
секретар обкому ЛКСМ
Розвиток ініціативи, само нінський комсомол», «Закон
ської і студентської молоді сандрії. І ось яка вийшла стійності
життя.
комсомольських комсомольського
життя».
України.

І

і

Союз навчання і праці
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ЗО серпня 1986 року

2 стор. ----------- —----------- - -------------- «Молодий комунар»

ПОПРАЦЮЄМО,
ДРУЗІ!

31 серпня проводять Де
каду мирних ініціатив, під
час якої всі молодіжні
бригади і колективи бу
дови відпрацьовують змі
ни з максимальною про
дуктивністю праці.

‘ Члени організації Спіл
ки Вільної Німецької Мо
лоді (СВНМ) імені Карпа
Маркса об’єкту інтеграції
РЕВ
гірничо-збагачуваль
Члени СВНМ вносять
ного комбінату окислених своєю роботою на будів
РУД (місто Долинська Кі ництві комбінату конкрет
ровоградської
області) ний вклад у справу по
прагнуть внести особливий глиблення співробітництва
вклад у справу миру. У СРСР та інших соціаліс
серпні молодіжна брига
да в НДР відпрацьовує тичних братніх країн. Ос
новна увага будівельників
спільно зі старшими това
спрямована на споруджен
ришами по роботі так зва
ні
зміни
максимальної ня молодіжного об’єкту по
Продуктивності праці з на будівництву житлових бу
годи Всесвітнього Дня ми динків для робітників. Під
продуктивність
ру. Девіз цих змін «Мій вищити
внесок у справу миру і со праці при високій якості
ціалізму — максимальна робіт зобов’язалась кож
продуктивність праці до на з 17 молодіжних бригад.
Всесвітнього Дня миру». Зміни проходять з най
Ось і члени СВНМ будови вищою ефективністю. Що
Криворізького
гірничо- дня підбиваються підсум
збагачувального комбіна ки зробленого, передови
ту окислених руд з 21 по ки відзначаються в стін

нівці і по радіо, встанов
леному на будмайданчику.
Завершиться декада мі
тингом Миру і відкриттям
центру для проведення
дозвілля.
Робота з найвищою про
дуктивністю праці задумана
так, що з 1 по 12 вересня
естафету у німецьких дру
зів підхоплять наші, ра
дянські будівельники, що
працюють на будівництві
комбінату. Вони також зо
бов’язались працювати з
високою ефективністю і
якістю.

Підсумки цієї трудової
вахти будуть підбиті у се
редині вересня. На спеці
альному вечорі вшануван
ня переможців буде наго
роджено.
В. 31НЧЕНКО,
начальник штабу Все
союзної ударної ком
сомольської
будови
Криворізького гір^чичозбагачувального ком
бінату окислених руд.
м- Долинська.

Здрастуй, шіеолоії

ЄвГенваСР!1гораш працює наладчиком автоматичної лінії по складанню норпусів
піагі°і=м ъ
№ 4 заводу «Гідросила», його дружина Олена — фрезерувальниця
мс.ц № 2. Першого вересня вони проводжатимуть свого сина Мансимна до школи.
„
,ніль.яа Днів до цієї важливої події малюків, яні вперше переступлять поріг
«Іли . ’ а,тали зазодчани. Хлопчики й дівчатна здійсняли екскурсію по заводу,
отримали подарунки — новенькі портфелики, квіти. Вони запевнили своїх тат і
мам, що вчитимуться тільки на «відмінно».
На знімку: сім’я ГРИГОРАШІВ проводжає Максимка до школи.
Фото М. САПОВАЛА.

Прапор над висотою
Із самого ранку в піо
нерському таборі «Космо
навт» все йшло як і зав
жди: спочатку табірний
горн сповістив про підйом.
Потім зарядка, наведення
порядку в кімнаті, на те
риторії табору. Але його
мешканці
все
робили
швидше і краще, бо зна
ли:^ них того дня відбу
деться військово-спортив
на гра «Зірниця»,

Юнармійців зібрав на
чальник табору П. П. Лихеико. Вік поставив зав
дання: в районі висоти 64
в урочищі Байраки знахо
диться десант умовного
противника. Необхідно ііо-

го знищити і захопити пра
пор.
Форма одягу учасників
гри відповідає обстанов
ці, в якій їм довелося пе
ребувати, бо ж мета гри—
закріпити і розвивати тео
ретичні знання і практичні
навики, одержані в школі
і в піонерському таборі
при проведенні тренувань,
вікторин і змагань.
...Минуло
ЗО хвилин
після старту. Начальник
штабу «Зірниці» наказує
здійснити марш-кидок по
двох паралельних маршру
тах, які у визначеному,
місці зіллються в один.
Перший кілометр, . від
стані пройдено. Перед за

гонами відкривається пе
ресічена місцина. Раптом;
«Увага! Увага! Повітряна
тривога!». І юнармійці вже
діють відповідно . обста
новці. По команді вони
одягають протигази.
А ось на маршруті «Зір
ниці» стоїть знак «дорога
замінована». Вперед із мі
ношукачами виходять То
ля Шевченко і Вася Пустовий. Через кілька хвилин
небезпека ліквідована.
І знову в похід. Нелег
ким виявився останній бій,
але висоту взято. На ній
закріплено прапор пере
можців.
А під вечір судді під
рахували очки, 'назвали

У трудовій біографії екс
каваторників
з бригади
Д. Т. Савчука з розрізу
«Морозівський»
виробни
чого
об'єднання «Олександріявугілля»
чимало
І сласних сторінок. Та й у
самого керівника за пле
чима звитяжний шлях. Сю
ди він прийшов уже зрі
лим
спеціалістом. його
змінний
виробіток став
своєрідним еталоном для
товаришів — хто но праг
не рекордіз? А тому при
родно, що, ноли сюди при
йшов новий нрокуючий
екскаватор ЭШ-5/45, його
доручили саме СавчуновІ.
Запропонували
підібрати
помічників. Можлиио, тому
й ІШЛИ ЛЮДИ охоче ДО нового
бригадира, що бачи.-.и його
запал, бажання трудитися
на славу. Тан і організува. ли тоді комсомольсько-мо
лодіжний нолентив, який
Дмитро Трохимосич і очо
лив.

На сьогодні праця ке
рівника КМК відзначена
орденами Жовтневої Ре
волюції, «Знаком ГІошаІнн», знаками «Шахтарська
слава» II і III ступенів,
численними грамотами й
подяками.
На рахунку
бригади вже не один міль
йон тонн видобутого ву-

МИ — ЗА МИР!

«НЕ ДАМО
ЗАТЬМАРИТИ
СОНЦЕ»
Не можу повірити в те,
що американська адмі
ністрація на чолі з Рейга
ном постійно намагаються
перетворити нашу плане
ту в суцільне вогнище.
Невже може загинути все,
що надбано людськими
рукамй, через те, що де
яким людям набридло Жи
ти у мирі і злагоді? Саме
до цього прагне Білий дім.
У противагу цьому без
глуздю Радянський уряд
відкладає
випробування
ядерної зброї до січня
1987 року. Вкотрз читаю
Заяву Генерального секре
таря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова по радянському те
лебаченню. І щоразу з
тривогою думаю: що буде
з нашою землею, коли на
ній спалахне вогнище вій
ни.
Ось у мене перед вік
ном на подвір’ї весело і
спокійно граються діти. їх
не хвилюють ніякі пробле
ми, зони безтурботно зай
маються своїми дитячими
клопотами, не уявляючи
собі свого існування без
мирного лагідного сонеч
ка над головою- А через
день хлопчики і дівчатка
шкільного віку не без
гордості візьмуть свої ран
ці і портфелі і попрямують
до школи, де на першому
ж уроці разом із учитель
кою і шанованими людь
ми поведуть розмову про
боротьбу за мир на Зем
лі. Всі вони одноголосно
заявлять:
«Ні — війні!
Не дамо затьмарити сон
це!».
М. ОРЛОЗА,
вчителька-пенсіонерка.
м. Кіровоград.

СПОГАД ПРО ЛІТО

Я

кращі загони й окремих
бійців. їм вручено заслу
жені нагороди. Було вид
но, що вихованці табору
«Космос» проявили себе в
«екстремальних»
умовах
дисциплінованими, мужніми, вимогливими до себе І
ближніх. Довели, що в
будь-яку хвилину зможуть
Поруч із старшими стати
па захист рідної Вітчизни.
Д. ШИШКЕВИЧ,
керівник курсів ци
вільної оборони.
м. Ульянозка.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТАРЯ

ФОРМУЛА УСПІХУ
гілля, десятки тисяч з них
— надпланові.
За останній час бригада
дуже помолодшала. Добрі
слова чути на адресу ма
шиністів екскаватора Ва
силя Карпснка, Василя Андрющенка, Віктора Пуга
ча, інших товаришів.
Нелегка робота, хоч і на
поверхні землі. Три зміни,
у різних гіогодннх умовах
— а трудяться механізато
ри (так зовуть екскаватор
ників, які батують цінну
породу) однаково нестрим
но і високоякісно. їх так
просто ще зовуть й по-ін
шому — людьми шахтар
ського гарту й комсомоль
ської закваски. Вона, . ця
молодеча закваска, є у
всіх членів КМІ\.
На ударній вахті на
честь XXVII з’їзду КПРС

вони першими взяли під
вищені
зобов’язання, а
з’їзду рапортували про
виконання завдань двох
місяців, а до завершення
його роботи — про додат
ковий видобуток 3,5 тисяч
топи вугілля. За підц^ками роботи в псршодТр /івріччі Д. Т. Савчуку було
присвоєно звання «Кра
щий машиніст екскавато
ра» по ВО. Дорогою реліквією став для бригади
й перехідний вимпел «Пе
реможцю соціалістичного
змагання». Як виняток но
го було залишено в колек
тиві на довічне зберіган
ня — за беззмінне лідер
ство протягом річного пе
ріоду і навіть довше.
В. КОЛЕСНИКОВ,
журналіст.

Олександрійський район.

Закінчуються канікули, які були наповнені для бага
тьох школярів області справами цікавими й корисними.
Надовго запам’ятається минуле літо і для 58 десяти
класників Знам’ямського району.

— Підйом!—скомандував
Володя Аксьонов. Саме
так, як належить чергово
му по ротіВідразу ж військозоспортивний табір «Орлят
ко» наповнюється
гомо
ном.
Кожний поспішає
зайняти
своє
місце в
строю.
Уже за хвилину фізорг
Олег Капінус розучує зі
своїми товаришами новий
комплекс ранкової гім
настики.
Весело їм цієї ранкової
свіжої години вмиватися
прохолодною водою. А
дехто мерщій на ближній
ставок. Засмаглі, бадьорівони тепер і стройову
пісню голосно співають, і
залюбки уминають справж
ній солдатський сніданок...
58
десятикласників зі
шкіл міста і району приїха
ли на початку серпня у се
ло Дмитрізку. Табір «Ор
лятко» тут організували з
Знам’янського
ініціативи
міськкому комсомолу,
...Сонце все вище. А на
овочевій плантації колгоспу «Україна»
триває
завзяте змагання,
Хто
сьогодні виявиться працьовитішим, перевиконає
норму раніше за всіх, збе
ре найбільше городини?
Озираються хлопці один
на одного, поспішають з
відрами до ящиків. Учора
на'йспритнішим буз Саш
ко Носенко, 45 відер помі
дорів здав. На 15 більше
норми- А сьогодні йому
на п’яти наступає Ігор Пе
тухов. У перші дні він на
смішкувато поглядав
настаранних- А тепер і він
взявся за роботу. Хоче
ться хлопцезі, щоб і йому
начальник табору П. Я.
Вінниченко при всіх здячно руку потис. Як Сергієві
Каличаку, Валерію Шапо
валову, Віталію Орлозецькому або Сергієві Клепацькому, котрі за 4 робочих
години і по 50 відер помі
дорів назбирують.
Серйозна робота у на
вчальної роти. І всі зони

«Орлятка»
ставляться до неї поудорослому. Лише за тиж
день на полях господар
ства,
збираючи
куку
рудзу. перець, помідори,
заробили 600 карбованців.
На їхньому рахунку також
35 тонн зібраної кукурудзи.
Спробуйте-но без підготовки в хорошому спортивному темпі пробігти З
кілометри. Або підтягні
ться на перекладині хоча
б 6—8 разів. Не вийде,
запевняю. А після кількох
тренувань
відчуєте, як
м'язи пружно наливаються
силою. І спеціально потре
нуватися доводиться пе
ред грою-змаганням^Н»/мо, хлопці'».
...П’ять дозгих кілометрів
позаду. Легеням не виста
чає повітря. У роті соло
но, піт заливає очі. Попе
реду ще два кілометри.
Завдання,
поставлене
командиром, і цього разу
зони виконали. Полонили
умовного противника, за
хопили висоту і закріпи
лися на ній. Недарма ж
старалися на заняттях і
тренуваннях: засвоїли так
тику бою, будову та прин
цип дії автомата — зма
галися в спорті та праці.
Цей останній місяць лі
та довго не зітреться в
пам’яті. Яскраві зірки на
бездонному небі, вогни
ще, пісня під гітару. По
стійний неспокій — кон
церти. конкурси, щоден
ник корисних справ... А
ще
справжня
чд^зіча
дружба, смак якої ^глерше відчули повною мірою.
В. НУЖНИЙ.
Знам’янський район.

СПАСИБІ ТОБІ, УЧИЛИЩЕ
1 вересня для мене свя
то іще зі школи. І по сьо
годнішній день, навіть ко
ли позаду роки навчання з
Олександрійському культ
освітньому училищі,
які,
зважаю, були одними з
найкращих у моєму житті.
У дитинстві я з мамою
часто проходила по вули
ці Діброви, де знаходиться
цей навчальний заклад.
І дуже любила стояти під
його вікнами, слухати зву
ки фортепіано, баяна, які
долиїїали звідти. І тоді я

казала мамі: «Я хочу вчи
тися тут».
Мріяла про свою долю
як про долю музиканта.
Насправді ж вийшло трохи
інакше. Я стала бібліоте
карем. Навіть не віриться,
що з того часу минуло вже
три роки. У моєму житті
сталося багато змін, але
училище назазжди залишиться з моїй душі таким
прекрасним,
дорогим і
рідним.
в. xomeWo.

м. Олександрія.

ЗО серпня 1986 року
^^^ччлллллллааалалалл^

«Молодий комунар»

з випуску «Ятрань»

ЕДЕЛЬВЕЙС ДИКТУЄ УМОВИ
Цими днями у виробничому об’єднанні «Друкмаш»
працювала школа передового досвіду «Комплексне
формування середовища на території
...
...
__ _____
промислових
підприємств». Організаторами були головне виробниче
управління Міністерства приладобудування, засобів
___
автоматизації і систем управління та об’єднаний павільйон «Квітникарство й озеленення» ВДНГ СРСР.
Участь у роботі цієї школи брали наукові співробіт
ники Головного ботанічного саду АН СРСР, Централь
ного республіканського ботанічного саду АН УРСР,
_ ВДНГ СРСР, а танож представники ділянок озелененК ня тих промислових об’єднань і підприємств, де ІЮМПлексному формуванню середовища надасться великої
уваги. Словом, школа зібрала людей зацікавлених,
тих, хто може поділитися досвідом, дати рекомендації.
Н. М. Цвіткова — старший методист павільйону
«Квітнинарство й озеленення» ВДНГ СРСР. Вона керу
вала роботою школи. Сьогодні Надія Минолаївна наш
гість і охоче взялася розповісти про свої враження, а
танож роз’яснити, що ж означає поняття «Комплексне
формування середовища на території промислових
підприємств».

— Зараз уже не треба
нікого переконувати, що
грамотне, правильне озелепенля й оформлення те
риторії промислових під
приємств має велике зна
чення. Щоправда, не існує
ще спеціальних рекомен
дацій, наукової літерату
ри, яка б прийшла на до
помогу ентузіастам цієї
справи. Тож, для того іі
організована така школа
передового досвіду. Цього
року на запрошення друк-

машівців ми зібралися в
Кіровограді, У наступному — школа працюватиме
в Кривому Розі.
Ми говоримо не просто
про озеленення території
підприємств, а про комп
лексне формування середо
вища. А Це означає розум
не і вдале поєднання архі
тектури, наочної агітації,
нуточнів відпочинку, зеле
них насаджень, квітів і тому подібне.

На виробничому об'єд
нанні «Друкиаш» розумі
ють, що таке комплексне

формування середовища і
навіщо все це. Ми мали
змогу оглянути територію,
зустрітися з робітниками.
Друкмашівці
гордяться
своїми успіхами у праці,
але з не меншою гордістю
показують вирощені квіти.
Тут багато рідкісних сор
тів троянд і доглядають
за ними самі робітники.
За конкретними цехами
закріплені певні ділянки.
Тож, нікому не прийде в
голову кинути недокурок
біля клумби, яку обробляв
своїми руками. А клумб
тут багато.
Звичним для всіх нас є
відпочинок у парку. Ми
йдемо туди, де зелень,
квіти, фонтани. А коли ось
такі куточки є па терито
рії підприємства — це вже
великий плюс.
Комплексне
формуван
ня має не тільки естетичне
значення, але й моральне,
передбачає навіть безліч
нюансів. Ось, наприклад,
начальник ділянки озеле
нення Львівського вироб
ничого об’єднання «Елек-

трон» О. Д. Мацепура
ділилася цінавими думнами. На своїй території во
ни висаджують едельвей
си. Це квіти, Що ростуть в
горах і дуже вимогливі до
навколишнього середови
ща. Понад усе їм потрібне
чисте повітря, ці КВІТИ
завжди милують око своєю
свіжістю. Але якщо тільки
едельвейси прив’яли. —
слід негайно перевіряти
очисні системи. Тож. не за
вадило
б
вирощувати
едельвейси на території
кожного підприємства. Це
прекрасний природний ін
дикатор, що добровільно
бере на себе обов’язок пе
ревіряти чистоту повітря.

Немало подібних ціка
вих пропозицій було ви
словлено учасниками на
шої школи. Це були також
практичні
рекомендації,
поради, що мають для лю
дей цієї справи велике
значення. Адже, повто
рюю, спеціальної літерату
ри ще не існує, але, без
умовно, вона буде. А поки
що хочу сказати, що пра
цівники павільйону «Квіт
никарство її озеленення»
ВДНГ СРСР беруть на
себе обов'язок проводити
спеціальні курси для тих,
хто займається озеленен
ням території підприємств.
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ЧЕРВОНА КНИГА КІРОВОГРАДЩИНИ

АЧЕ НІМФИ
/П ТАРОЖИЛИ
нашого
краю пам’ятають: ро
ків двадцять тому в бага
тьох водоймах Кіровоградщнни з травня по сер
пень можна було бачити
чудові білі квіти латаття.
Тоді ж вони продавалися
й на квітковому базарі в
обласному центрі. Та ми
нули роки, у житті стали
ся певні зміни: люди стали
частіше
вибиратися на
природу,
бо появилося
більше власних мотоцик
лів і автомобілів, гумових
й розбірних човнів.
Річкові красуні не мог
ли не впасти в око люби
телям відпочинку на при
роді. І ті не поминали, по
вертаючись додому, нарва
ти собі
букетик-другий.
Так спільними «старання
ми» недалекоглядних лю
дей латаття, яке порівню
йте,! 3 казковими німфалД^яочало катастрофічно
зникати.
Дуже хотілося мені ни
нішнього літа показати
квітку білої водяної лілії
сипові-школяреві. Ми про
йшли з ним берегами рі
чок Сугоклеї,
Аджамки,
Грузької, Великої й Ма
лої Висі, Інгулу, оглянули
немало водойм в різних
районах
області,
але
безуспішно. Це ще раз
підтверджує, що нині біле
латаття належить до зни
каючої в нашій області
рослинності й потребує
бережливого ставлення й
охорони — недарма рос
лину занесено до Черво
ної книги УРСР.

ті, на мене чекав приємний ЦІКАВИНКИ ІЗ НАТУРИ
сюрприз: розквітле латаття
та ще одна рідкісна водя
на рослина — глечики
жовті. І було це прямо по
серед немалого міста!
би хотілося, щоб
схожий вигляд мали іі річ
Котик був пухнастий, з
ки КІровоградіцини, щоб
біленьким
животиком і
повернулися в них і біле
плямистою спинкою. Чет
латаття, іі глечики жовті.
вертокласниці Лесі він ду
Тільки для цього треба,
же подобався. Вона не ли
щоб кожен з пас цього не
ше бавилася з ним, але й
просто хотів, але й дбав би
навчала малюка, як треба
про це.
правильно їсти — котик
м. ножнов,
дуже любив ласощі, че
член Українського 5
рез що його й звали Ла
Всеросійського товасунчиком.
риств охорони приКоли котик підріс, він по
роди.

Хотів піймати

Шукав я також цвіт ла
таття на Волзі й Камі. В
Астраханському заповід
нику мені повезло — там
біла лілія збереглася...
Удосвіта спливає над во
дою овальний бутон і роз
кривається чудова біло
сніжна квітка лілії, яка в
другій половині дня по
ступово закривається й
зникає дід водою. У дощ
цвіт латаття не розкри
вається зовсім.
Довелося побувати ни
нішнього літа й на СмоНа знімку:
квітка
ленщині, в гагарінських білого латаття.
місцях. Там, на річці ГжаФото автора.

горобця

дружився у дворі із собач-;
кою ЖулькоіЬ. Вони часто«
гралися.або грілися на со-З
нечку біля криниці, де бу-<
ло безліч горобців. Одно-,
го разу Ласунчик,
вирі-і
шивши, пезно, ЗЛОВИТИ СО-*1*
бі
якогось
горобчика/
стрибнуз на цямрину і
втрапиз... просто у відро.
Відро схитнулося і ззали-:
лося разом з котиком у
криницю — тільки зашу-,
міло їм услід...

Вийшла Леся на по-'
дзір’я — нема котика- За
глянула і туди, і сюди —
нема! Почала кликати, аж
чує —- обіззазся... Не од
разу й здогадалася дів
чинка, що то він із кри
ниці голос подає. Разом
з мамою витягли необе
режного Ласунчика з кри
ниці. Тоді Леся й сказала
йому] «Ну що, Ласунчику,
будеш іще горобчиків ло
вити?». Котик на те тільки
жалібно нязкнуз.

В. КУДРЯ.
м. Мала Виска.
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сигнал

ВИННА... НАФТА
Цей цінний продукт люди нині зикористовують де
далі ширше. Тому й не дизно, що нафтопродукти
можна побачити практично скрізь, де є техніка. Та
саме тому нам треба особливо дбати про те, аби
нафтопродукти не стали причиною забруднення на
вколишнього середовища. Адже нафта вміщує дуже
шкідливу для живих організмів сірку, отруйні масла,
парафін тощо.

На жаль, нерідко деякі
люди розливають нафто
продукти, не оглядаючись.
В кінцевому результаті цс
стає причиною забруднен
ня річкових та грунтових
вод, грунту, повітря. В Об
ласній пресі Про це вже
не раз писалося, зокрема,
називалися як постійні забр)Л*вачі
середовища
лсяКГ підприємства Світловедська. І ось пращвип-

кн природоохоронної ін
спекції знову побували на
заводах
«СпеЦзалізобетоїі», скловиробів, мебле
вій фабриці та інших. Як
і кілька місяців тому, ми
виявили на всіх названих
підприємствах цілі калю
жі розлитих нафтопро
дуктів.
Було вирішено огляну
ти в. промисловій зоні міс
та. над Дніпром два—три

підприємства. Вибрали ас бу проти забруднення на
фальтові
заводи
обл- вколишнього середовища,
дорбуду і облрембудтрес- яке набуває в промисловій
ту та котельну заводу за зоні міста
загрозливих
лізобетонних виробів «Дпі- масштабів насамперед че
проенергодержбудпрому», рез бездіяльність громад
ських організацій та нечіт
розташовані поряд.
І ось що побачили: як і ку позицію міськвиконко
кілька місяців тому, як і му в питанні охорони при
торік, тут є цілі озера дніпровського краю.
нафтопродуктів, бітум у
М- ГАМОВ,
відкритих ямах, дві зем
старший Інспектор об
ляні ями, запознені наф
ласної інспекції охо
топродуктами — від них
рони природи.
керівники всіх трьох під
ВІД РЕДАКЦІЇ: Роз
приємств відхрещуються
(а де ж були увесь цей час діляючи тривогу М. П. Га
комсомольські прожекто мова, запрошуємо комсо
ристи, любителі природи мольців та молодь, усіх
міста?).
любителів природи не ли
Хочу звернутися через ше Світловодська, а й ін
газету до молоді Світло ших міст та сіл області
водська, активу комсо взяти участь у наступній
мольських організацій на розмові па природоохозваних і нсназваних під-.-' ропиу тему, яка буде
приемегв із закликом . рі складена-за вашими, друзі
шуче включитися в бороть- газети, .листами.
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З стор

Іван БРАТЧЕНКО

(Продовження. Поч. у №№ 94, 95, 96, 99, 101, 103
за 7, 9, 12, 19, 23, 28 серпня ц. р.|.
Війна продовжилась для Сніжка в Білорусії па аме
риканському танку фірми Шерман. Ходив в атаки, бу
вав у розвідці Досвідчений, грамотний танкіст, вій ш’видко виявив недоліки танка американської фірми..
•. Незграбний. Добра мішень для ворожих артиле
ристів. Важко заводиться взимку, зате легко перекида
ється у будь-яку пору року. Словом, не порівняєш з на
шою «тридцятьчетвіркою», — говорить Арсен. — В тому
Шермапі почуваєш себе невпевнено. А це в бою вкрай
погане почуття.
Недовго довелося воювати па цьому танку: німці йо
го підбили, і він загорівся. Служив Арсен тоді у війсь
ках 1-го Білоруського фронту, в третьому полку 37-ї
механізованої бригади 1-го Краспоградського корпусу.
...Три танки взводу Арсена Сніжка, обійшовши заело«
ни німецького переднього краю, прорвались у їхні ближ
ні тили. Діяли на граничній швидкості, давили ворожі
артилерійські і мінометні батареї, били з гармат і ку
леметів. Зчинивши справжній гармидер у ворожому ста
ні, нсушкодженпмн повернулися у свій батальйон.
, Наступного дня на іншій ділянці фронту, біля села
Картузи, повторили маневр. Ішли роззоссреджсно. Два
танки вирвались уперед, а третій, на якому був механі
ком - водієм Константинов, прагнучи розчавити ворожу
батарею, завис на гарматі. Що не робив Константинов
— танк ні з місця. Це помітили німці і, обливши машин
не відділення танка бензином, підпалили його. Танкіс
ти, діставши опіки, змушені були залишити бойову ма
шину. Та тільки вискочили з танка, як па них накину
лись озвірілі фашисти й перерізали весь екіпаж.
А тим часом два інших танки, знищивши ворожий
штаб і пострілами із гармат підпаливши склад боєпри
пасів, розвернулись повертатися назад. І тут Арсен по
бачив догораючий наш танк, фашистів, які тікали від
нього і ховалися у ровиках. Немов струмом ударило
Арсена: на граничній швидкості пустив він бойову ма
шину на ворога. Зліва били німецькі гармати, але не
влучали. Справа виднілося дрібнолісся. Арсен вирішив
розправитися з фашистами, а потім відійти у зарості,
сховатись від артилеристів.
Ось його танк уже подолав мальовниче лляне поле,
вирвався на ворожу вогневу позицію. Танк люто давив
ворожі гармати, прасував ровики, в яких
поховалися
фашисти. Так само .діяв і другий танк. Поле бою вони
залишили тільки після того, як там не лишилося жодно
го живого, фашиста.
Арсен витер рукавом комбінезона спітніле чоло і на
казав механікові - водієві Медведеву, вессльчакові - оде
ситу, негайно прямувати в зарості дрібнолісся. Медве
дев розвернув танк, але машина раптом отримала вели
чезної сили удар — ворожий снаряд попав у башту.
Медведева убило, а командира взводу Сніжка, коман
дира гармати Дьомкіна, стрільця-радиста Бортникова
тяжко поранило. Танк загорівся, і Сніжко наказав за
лишити машину. Вибрались і побачили і другий палаю
чий танк. Останнім, в палаючому одязі, покинув танк
Арсен.
- Відповзли вбік. Треба було залягти в ровиках, адже
танк може ось-ось вибухнути, але ровиків немає — зрів
няні з землею.
— За мною! За мною! — крикнув Арсен, заклично
махнувши рукою. — Он попереду бруствер...’
І поповзли поранені танкісти, залишаючи після себе
кривавий слід. Іти не міг ніхто — всі троє були поранені
в ноги.
До бруствера лишалося кілька метрів, як пролупав ви
бух, — зірвався танк, але, на щастя, вибухова хвиля не
дістала танкістів.
Тепер почали оглядати свої рани. Арсенові осколком
пробило суглоб правої ноги, пошкодило кістку. В рану
набилася земля, слід би промити, але нічим. Абияк зі
шкріб ножем з ранн вологу від крові землю, сам собі
перев'язав ногу. Рана так нила, що в очах темніло, та
ще пекло обпалене в багатьох місцях тіло. Перев'язали
й поранену ногу Бортникова. Ось тільки командирові
гармати Дьомкіну, колгоспнику із Тамбовської області,
хороброму бійцеві і відданому товаришеві, не знали, як
зарадити: ступня трималась на самій шкірі. Арсен огля
нув рану бойового товариша — вона,.як і в нього, вся
була в землі, — і пересохлими губами через силу мовивз
— Ступню доведеться відрізати, вона вже омертвіла...
— А може, лікарі?.. Може?.. — благально подивився
Дьомкін на Арсена.
— Ні, Володю, так буде краще...
Рану Дьомкіна оглянув і Бортников — мовчки опустив
голову.
— Давай, тільки швидше, — мовив Дьомкін.
Арсен вийняв із чохла ніж, взяв у руку вже холодну,
безкровну ступню і черконув по жйвому. Дьомкін скрик
нув, заскрипів зубами. Тамуючи біль, прошипів:
— Перев'язуй швидше...
Арсен відрізав клаптик бинта, трохи очистив рану від
землі, почав бинтувати. Індивідуального пакета було
мало для такої рани., Тому швидко розстебнув комбіне
зон, зняв гімнастерку, спідню сорочку і, порізавши її на
смужки, зробив джгут, тугіше забинтував рану.
Тяжко поранені, стікаючи кров’ю, вони повніші теп_ер
подолати передній край противника, добратися до своїх.
Попереду гримів бій, стріляли з кулеметів і автоматів,
іноді над головами пролітали снаряди. Повзти було не
стерпно важко. До того ж неспокійно: а що як натрап
лять па .німців.? Поранених, ослаблих ворог прикінчить
підразу.
’
;
і
(Далі буде)

ЗО серпня 1986 року
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Історія
у гербах
Герби міст існували ще
за часів Київської Русі.
Офіційно ж
геральдика
одержала розвиток у Ро
сії у вісімнадцятому сто
літті за царювання Пет
ра І.
Мали свої герби і окре
мі міста, які знаходяться
на території нинішньої Кі
ровоградської
області.
Навіть відома дата за
твердження деяких
гер
бів — 6 квітня 1845 року.
Новогеоргіївськ. Зараз
там, де колись було це
місто, розливаються води
Кременчуцького водосхо
вища.
На верхній половині щи
та герба на золотому полі
державний герб
Росій
ської імперії, а нижня роз
ділена на дві частини: у
першій на блакитному по
лі Святий Георгій, у дру
гій на срібному — золо
тий кіркас та серпНовомиргород. Верхня
половина така ж, як і у
новогеоргіївського герба,
внизу на блакитному полі
зображено вензель імпе
ратриці Єлизавети Пет
рівни, по обидва боки яко
го дата — 1751 рік, а на
зеленому полі пандур.
Єлисаветград.
Верхню
частину щита герба пові
тового міста Єлисаветграда вінчає державний ро
сійський герб, внизу —
земляне
укріплення на
червоному полі, всереди
ні якого вензель імперат
риці Єлизавети Петрівни,
дата — 1754 рік.
7 листопада 1847 року
затверджений герб Олек
сандрії, повітового міста
Херсонської губернії, та
Бобринця.
У верхній частині щита
херсонський герб: на золотому полі зображений
чорний двоглавий короно
ваний орел, котрий у пра
вій лапі тримає лаврову
гілку, а у лівій — полум’я,
на грудях орла у блакит
ному обрамленні золотий
хрест з чотирма проме
нями. У нижній частині на
зеленому полі розміщені
три серпи вістрями до
центру, а держаками до
верхніх кутків і основи
герба — це Олександрія.
У верхній половині бобркнецького міського сим
волу — той же херсон
ський герб. Нижче на бла
китному полі великий чор
ний щит, у ньому нама
льована дрофа, а навколо
чорного щита вісім хліб
них снопів.
У
післяреволюційний
час у гербах міст закріп
лювалася нова соціаліс
тична символіка. Але ці
каві для історії й старі
герби, де, крім чужих нам
ідей самодержавства, під.
креслюються особливос
ті міст, їх краса.
A. АВДЄЄВ,
B. ГРИШИН.

І

Тримаю в руках листа і
намагаюсь уявити його ав
торку, що раз назналася
Оленою, раз Анжелою.
Мабуть, невисока, тонень
ка, ще зовсім юна, з непо
кірною світлою стрижкою
і великими голубими очи
ма. А ще — глузливий по
гляд, зухвала поза, в гу
бах сигарета. Поруч — її
компанія. Друзі, з якими
«...ми п'ємо, куримо, при
стаємо до малюків, навіть
дорослих дівчат і хлопців
залякуємо, щоб не ходили
по нашій вулиці».
І от наша Олспка—Ан
жела безнадійно закоха
лася. У хлопця, який не
давно переїхав у її буди
нок. Як захоплено дівчина
пише про це: «Він дуже
довго жив з батьками за
кордоном. Як він одягає
ться—казка! Зачіска —
«їжачок», брюки — «ва-

рьоикп», светрик — із на
писом. У нього ще багато
таких речей».
Коли людина закохує
ться, вона бачить, хоче
бачити у предметі своєї

любові щось хороше, неповторне, такс, чого немає в інших. І цс абсолютпо природно.
Так і наша Оленка—Апжела. Але що ж вона ба
чить у своєму обранцеві?
Зачіску? Одяг? «Фірмепне» прізвисько Ральф? До
речі, про це дівчина пише
з особливим захватом.
Отож Анжела вважає,
що любить. Що це за по
чуття? Припустимо, по по-

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД-ЗАГАДКУ
П. ОНИЩЕНКА,
ВМІЩЕНИЙ У «МК» ЗА 29 ЛИПНЯ ц- р.

По горизонталі: 1. Осот.
По вертикалі: 1. Орел.
4. Пояс. 7. Грім. 9. Шибка. 2. Тиша. 3. Лебідь, 4. Птах.
10. Хмара. 11. Луна. 13. Ха- 5. Соха. 6. Планер. 7. Грак.
та. 15. Каша. 17. Вогонь. 8. Межа. 12. Нігті- 14. Ту
18.
Зима.
19. Решето.
ман. 16. Амеба. 20. Овес.
20. Олія. 23. Сіно. 26. Са
21. Ясла. 22. Іній. 23. Серп.
ло. 28. Сонце. 29. Нитка.
24. Одне. 25. Сито. 26- Став.
ЗО. Сова. 32. Поле. 34. Во
да. 36. Човник. 38- Рало. 27. Одна. 31. Вівці. 33. Опа
39.
Комаха.
40. Ятір. ра. 35. Орачі. 37. Корова.
42. Марс. 44. Тіні. 46. Ово- 39. Капкан. 40. Якір. 41- Ро
чі. 47. Іскра. 48.
Рука. са. 42. Міст. 43. Сім'я.
49. Теля- 50. Коза.
44. Танк. 45. Іржа.

Конкурс «Ерудит»
завершено
Десять турів позаду. Фі
нішну стрічку конкурсу
пересікли дев’ять еруди
тів. Частина любителів
кросвордів зійшла з дис
танції десь на півдорозі—
цс С. Лоздрачов, А. Кова
ленко, Т. Величко, І. По
тапенко,
О.
Фарсшок,
Г. Віптоняк, В. Постомчук, хоча дехто з них мав
шанси набрати
чимало
очок. 1 вже на останньому
етапі турніру вирішили не
продовжувати
боротьбу
О. Середа та ІО. Чуб,
котрі теж ішли непогано й
самі складали кросворди.
Присилали кросворди в фі
налісти, більшість була
опублікована, а невикори
стані в конкурсі кросвор
ди, приміром, В. Грод
зіцького, В. Малоїіленка
та іп„ редакція сподіває
ться надрукувати в май
бутньому. Чемпіоном по
швидкості надсилання від
повідей
жюрі
визнало
І. Чорноізана — іноді для
виконання завдання йому
вистачало кілька днів. У
процесі конкурсу бороть
ба за лідерство точилася
з перемінним успіхом в
основному між В. Псчииоренком та В. Маной лен
ком, впритул за ними весь
і Ч——

час
Ішли ІО. Іванов,
В. Гродзіцький, П. Онищенко. 1 нарешті...
Переможець конкурсу—
В. Нечипоренко (Знам’ян
ка) — 395 очок, друге міс
це поділили між собою
кіровоградець В. Манойгайворонець
ленко
та
В. Гродзіцький — по 393;
на третьому П. Онищенко
з обласного центру — 391.
Далі йдуть кіровоградці
Е.
Володи.мирська
та
І. Чорноіван — по 387
очок, Ю. Іванов (Кірово
град) — 359, Н. Філонснко (Світловодськ) — 302.
Ерудити, що зайняли
перше—третє місця, одер
жать грамоти редакції і
призи; всі інші — грамо
ти і сувеніри. Спеціальний
приз «За волю до перемо
ги»
жюрі
присуджує
В. Ільченку з Вільшапського району, котрий хоч і
набрав найменше очок —
219, але не падав духом
через відставання від лі
дерів і сміливо дійшов до
кінця.
Сердечно вітаємо пере
можців і дякуємо всім
ерудитам за участь у кон
курсі. Сподіваємося зго
дом відновити змагання
допитливих і кмітливих.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

ЛКСМ Украины.
На украинском

к

бував би цей хлопець за
кордоном, чи звернула б
тоді на нього увагу Ан
жела? Навряд.
Авторка просип, поради,
бо Ральф не звертає ува-

М. ІВАШНІВ.

колеги
І Галагана

І
І

н

Знойные далекие страны,
В миражах им видятся
Желтые песчаные пляжи,
И вздыхает океан,
И качает караван,
И качает караван.
О-о-о-о!
ПРИПЕВ.
Синими барханами
Катятся пустынные волны.
К берегу желанному
Долог караванный путь, долог.
То он появляется,
То опять вдали пропадает.
И вздыхает океан,
И шагает караван,
И шагает караван.
О-о-о-о!
ПРИПЕВ.

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

м. Кіровоград,
вуя. Луначарського, 36.
Обсяг 0.5 друк. ари.

нах колгоспів і радгоспів
району.

судячи з твого листа,
останнє.
КОЛИШНІМ
А, може, ги, Анжело,
станеш все-таки собою,
Олепкою, невисокою, то
ненькою дівчинкою, з не
покірною світлою стриж
кою і великими голубими
очима, і відкриєш своєму I
Київ, вулиця Леніна, 11,
коханому
зовсім інший ’ 3 недавніх пір ця адреса
світ, ніж той, де ви обоє
відома багатьом любите
зараз знаходитесь? Може,
лям літератури. Тут роз
ти зумієш йому довести,
крив двері Державшій му
зей української літера»
ги на неї і «...взагалі ні що крім пляшки, цвгартури.
кого не помічає». Припус КИ, цпнічшіх приставань
Він розташувався в бу
тимо, Аижело, він навіть до малюхів, прізвиська
Ральф, є ще справжнє теп
динку,
де з 1871 року до
десь
у
закохався у тебе,
ло, увага до людини, доб
початку XX століття зна
напис рота. 1 тоді, Оленко, мож
під'їзді з’явився
ходилась колегія П. Гала
«Ральф + Апжела». І що ж ливо, він і зверне на тебе
гана — приватний на
далі? Що ти зможеш за- потрібну тобі увагу, бо як
вчальний заклад, центр
яку
пропонувати людині,
ти сама пишеш «...він до
наукової думки на
начебто любиш? Доброту, всіх ставиться з презир
раїиі того періоду,
ніжність, духовну красу ством». тож, не виключе
якість учбової підготовки
у цьому закладі свідчить
чи модний одяг з ярлика но, сумнівається у вибра
хоча б гой факт, що з цих
ми, куплений на гроші них нами ідеалах.
О. МИРГОРОДСЬКА.
стін вийшли майбутні ака
батьків?
здається.
деміки
А.
Кримський,
В. Лнпськин, А. Богомо
лець.
Музей нараховує п'ят
надцять експозиційних за
лів. де представлено руко
писи, книги, фотографії,
афіші, газети, особисті ре
чі
письменників. Серед
унікальнії.':
експонатів
можна побачити «Апостол»
І. Фсдорова
(Львівське
видання 1574 року), ру=
кописну книгу шістнадця
того століття «Лнственниця», «Требник» П. Моги
ли, прижиттєві видання
Ломопосова,
Карамзіна,
Ш е в че її к ;і. К отл я рсвського...
Серед найбільш цінних
па Синюсі.
Фото С. ФЕНЕНКА.
експонатів радянського пе
ріоду у музеї зберігається
номер газети «Правда» за
21 листопада 1933
ку,
де вперше був в;
ко
ваний знаменитий вірш
Музыка В. РАИНЧИКА.
Стихи В. НЕНЛЯЕВА.
П. Тичини «Партія веде».
Знойными пустынями
Увагу відвідувачів при
Медленно идут караваны.
вернуть меморіальні ку
Снятся караванщикам
точки 10. Яновського, ОсДальние прохладные страны.
тапа Вишні, П. Тичини,
В миражах им видятся
М. Рильського, М. Бажа
В дымке берега океана
на, ІО. Смолила, А. Голов
И шагает караван,
ка, А. Малишка.
И шагает караван,
Приємно відзначити, що
И шагает караван.
багато експонатів відобра
О-о-о-о1
жають життя та творчість
ПРИПЕВ:
письменників, імена яких
Миражи, миражи на горизонте..пов’язані з
КіровоградИ кружит, и кружит над нами солнце.
ЩН1Ю10. Так. фотографії,
И дорога течет в небесной сини.
фотокопії,
оригінальні
Как в песочных часах песок пустыни.
тексти дозволяють проКараван, караван, караван, караван...
стежити за творчістю на«
В океане медленно
шнх земляків, засновників
Движутся судов караваны.
першого українського те
Капитанам грезятся
атру.

я.чі.ікг

БК 02288.

Для зміни висоти звуків у
корпусі є 7—10 маленьких
отворів. Звукоряд діато
нічний. Окарини бувають
різного
звучання — від
сопрано до басу.
Художній керівник бу
динку культури М. О- Мужченко роздобув фотогра
фію інструменту- а потім
на одному із фарфорових
заводів Житомирської об
ласті на його замовлення

Ральф +Анжела,
або Почуття З ярликом

«Молодой коммунар»
областного комитета

У Глодоському сільському
будинку культури, що
в
Ноооукраїнському районі,
з’явився рідкісний музич
ний інструмент — окари
на.
Це старовинний італійсь
кий інструмент — один з
різновидів флейти
Його
глиняний або фарфоровий
корпус яйцеподібної чи цигаркоподібної форми пере
ходить у патрубок з отво
ром для вдування повітря.

було виготовлено кілька
надцять окарин.
Зараз у Глодоському-бу
динку культури створено
ансамбль окариністів, учас
никами якого здебільшого
е школярі. Свою виконав
ську майстерність
вони
продемонстрували в рай
центрі та місті Кіровогра
ді. Люблять слухати мело
дійну музику колективної
фермах і тракторних"^*-
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Г. ХАРИТОНОВ.

м. Київ.

к >

Буває

— У бджіл — біда.
Скандал, в усякім разі.
Не виконали взятих
зобов’язань,
— Хто? Бджоли?
Та цього не може бути.
— Буеає.
Зобов’язання брав Трутень,

Б. ЧАМЛАЙ-
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