
Пленум ЦК КПРС
У Москві 27—28 січня відбувся Пле

нум ЦК КПРС. 28 січня на Пленумі за
вершилось почате напередодні обгово
рення доповіді Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С. Горбачова «Про пере
будову і кадрову політику партії».

Із заключним словом виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС тов. Горба
чов ЛІ С.

Пленум прийняв в обговореному пи
танні розгорнуту постанову, яка публі
кується в пресі.

Пленум повністю схвалив політичні і 
практичні висновки, зроблені Політбюро 
ЦК КПРС на основі аналізу ситуації, 
що склалась у радянському суспільстві 
в період, який передував квітневому 
(1985 р.) Пленуму ЦК, принципову оцін
ку ходу перебудови і перших підсумків 
виконання рішень XXVII з’їзду партії, а 
також завдання сучасної кадрової полі
тики КПРС, які треба буде розв’язувати 
всім партійним, державним і громад
ським організаціям.

Найважливішим завданням Політбю
ро і Секретаріату ЦК КПРС, ЦК Ком
партій союзних республік, крайкомів, об
комів, окружкомів,.г-ісі.к*омів, райкомів 
партії, партійних, державних і громад
ських організацій Пленум вважає даль
шу активізацію роботи по перебудові, 
нарощування зусиль по всіх її напрямах.

Успіх перебудови, говориться в поста
нові, вирішальною мірою визначатиме
ться тим, наскільки швидко і глибоко 
наші кадри зрозуміють необхідність ре
волюційних змін, наскільки рішуче, енер
гійно і компетентно вони діятимуть.

Пленум ЦК КПРС висловив тверду 
впевненість у тому, що перетворення в 
економічній, соціальній і духовній сфе
рах радянського суспільства наростати
муть і поглиблюватимуться. Запорукою 
цього є гаряча підтримка комуністами, 
всім радянським народом ленінської 

внутрішньої і зовнішньої політики пар
тії, перебудови, що почалася, широке 
розгортання патріотичного руху за ус
пішне виконання планів на дванадцяту 
п’ятирічку, за гідну зустріч 70-річчя 
Великого Жовтня.

Необхідно, підкреслюється в постано
ві, не тільки закріпити досягнуте в пер
шому році п’ятирічки, а й піти далі, пов
ніше включити в роботу довгочасні фак
тори зростання економіки, на всіх напря
мах добиватися відчутних позитивних 
зрушень. Підняти найширші верстви тру
дящих, спрямувати їх ініціативу й енер
гію на використання невичерпних мож
ливостей соціалізму, на здійснення курсу 
оновлення і прискорення — така сьогод
ні політична місія Комуністичної партії 
Радянського „Союзу.

Пленум визнав доцільним схвалити як 
основу проект Закону СРСР про дер
жавне підприємство (об’єднання), маю
чи на увазі в дальшому винести його на 
всенародне обговорення.

На Пленумі ЦК КПРС розглянуто ор
ганізаційні питання.

Пленум обрав кандидата в члени По
літбюро ЦК КПРС тов. Слюнькова М. М. 
секретарем ЦК КПРС.

Пленум обрав секретаря ЦК КПРС 
тов. Яковлева О. М. кандидатом у члени 
Політбюро ЦК КПРС.

Пленум обрав секретарем ЦК КПРС 
тов. Лук’янова А. І.

Прийнято рішення про увільнення 
тов. Кунаева Д. А. від обов’язків члена 
Політбюро ЦК КПРС у зв’язку з його 
виходом па пенсію.

Пленум увільнив тов. Зимяніна М. В. 
від обов’язків секретаря ЦК КПРС у 
зв’язку з виходом на пенсію за станом 
здоров’я.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив 
свою роботу.

(ТАРС).

ДЕЛЕГАТ XXV З'ЇЗДУ ЛКСМУ ========

Знайомтесь: Антоніма ЗАЙЦЕВА, швея Кіровоградської взуттєвої фабрики. Сум
лінна виробничниця і активістка в громадському житті, вона обрана делега
том XXV з’їзду ЛКСМ Унраїни.

Фото В. ГРИБА.

Відбулося чергове засі
дання бюро обкому ком
сомолу, яке розглянуло 
питання «Про підсумки 
роботи міськкомів і рай
комів комсомолу по вико
нанню конкретних рубе
жів у 1986 році і зміцнен
ня внутріспілкової дисцип
ліни».

У постанові відзначало
ся, що комітети комсомо
лу області провели певну 
роботу по мобілізації ком
сомольців і молоді па ус
пішне виконання планів і 
соціалістичних зобов’я
зань першого року XII п’я
тирічки. Понад 4,5 тисячі 
молодих виробничників і 
327 КМК достроково вико
нали плани 1986 року. Ми
нулого року на найважли
віших ділянках народно
го господарства області 
створено 152 комсомоль
сько-молодіжних колекти
ви. Комітети комсомолу 
області проводили роботу 
по зміцненню трудової і 
внутріспілкової дисциплі
ни.

Разом з тим, як показав 
аналіз роботи за минулий 
рік, ряд комітетів комсо
молу слабо спрацювали 
но виконанню конкретних 
рубежів. Жоден район 
фактично не справився із 
завданнями по направлен
ню і закріпленню молоді 
в тваринництві. В окремих 
районах шефство над від
стаючою тваринницькою 
фермою здійснюється фор
мально. Як правило, шеф
ствують лише апарати 

райкомів комсомолу. Сла
бо проводять роботу по 
закріпленню молоді в тва
ринництві Знам’янський 
міськком, Олександрій
ський, Бобринецький, Доб- 
ровеличківський та інші 
райкоми комсомолу.

Ще не зжито формалізму 
в роботі по створенню 
КМК, шефстві комітетів 
комсомолу над кукуруд
зою, цукровими буряками.

В комітетах комсомолу 
Олександрійського, Петрів- 
ського, Ульяновського Но- 
вомиргородСького. Новоар. 
хангельськогл та деяких 
інших районів повільно 
йде процес зміцнення вну
тріспілкової дисципліни.

У постанові бюро обко
му комсомолу підкреслю
валося, що треба поліпши
ти кадрову роботу, забез
печити демократичне об
говорення в низових лан
ках кожної кандидатури, 
яка висувається до ви- 
борних органів міськкомів, 
райкомів комсомолу.

Бюро обкому ЛКСМ 
України суворо вказало 
бюро. Новгородківського, 
Петрівського. Долинського 
райкомів комсомолу, осо
бисто першим секретарям 
О. Чалапчію, М. Платоши- 
ну, С. Іващенку на недолі
ки. у виконанні конкрет
них рубежів і недостатню 
роботу по зміцненню вну
тріспілкової дисципліни. 
Звернуто увагу завідую
чих відділами обкому ком- 
сомолу на необхідність 
посилення контролю та па
дання практичної допомо
ги в реалізації конкретних 
рубежів на місцях.

ДОПОВІДЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК 

КПРС М. С. ГОРБАЧОВА НА СІЧНЕВОМУ (1987 

РОКУ) ПЛЕНУМІ ЦК КПРС. ПОСТАНОВА «ПРО 

ПЕРЕБУДОВУ 1 КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ПАРТІЇ» 

ШИРОКО ОБГОВОРЮЮТЬСЯ в ТРУДОВИХ КО

ЛЕКТИВАХ. КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ ОБЛАС

ТІ, ЯК І ВСІЄЇ КРАЇНИ, СЬОГОДНІ СВОЇ ПО

ВСЯКДЕННІ СПРАВИ ЗВІРЯЮТЬ З ТИМИ ЗАВ

ДАННЯМИ, ЯКІ ПОСТАВИВ ПЕРЕД ПАРТІЄЮ, 

КОЖНОЮ РАДЯНСЬКОЮ ЛЮДИНОЮ СІЧ

НЕВИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПРС.

На своїх звітно-виборних 
комсомольських зборах ми 
хотіли добитися основно
го — не стільки поговорити 
про більші чи менші успі
хи, скільки подумати ра
зом, як нам далі працюва
ти ще змістовніше, ще кра
ще. Бо паростки формаліз
му, як подивитися, прони
кають і в нашу, на перший 
погляд, чисто технічну ро
боту. Отоді й заговорили 
про ставлення до неї.

Уважно ознайомилися з 
матеріалами січневого (1987 
року) Пленуму ЦК КПРС, 
який став грандіозною по

дією в житті партії, радян
ського народу. Ми побачи
ли, що наші устремління до 
кращої роботи і, головне, 
прагнення говорити про 
труднощі на шляху відвер
то, отримує відверте схва
лення партією. Особливо 
близько сприйняли ми ок
ремі місця Заключного 
слова Генерального секре
таря ЦК КПРС М. С. Горба
чова, з яким він звернувся 
до учасників Пленуму (а, 
значить, і до всіх нас).

До мене ж особисто, до 
моїх колег звернуті такі, 
скажімо, слова: «Перебудо
ва — це вже реальність... 
Ми тільки на початку шля
ху. Це треба точно визначи
ти.., бо якщо хтось вирішив, 
що він уже перебудувався, 
то йому слід нагадати, що 
ми ще тільки зайнялися пе
ребудовою. І найголовніше 
попереду...».

Так, можна зрозуміти сло
ва про те, що демократія 

«це... та підойма, яка дасть 
змогу включити в перебу
дову весь народ. Дійсно — 
розвиваючи її, ми тим са
мим створимо найбільш на
дійні гарантії для того, щоб 
помилки минулого не по
вторювалися. Демократія 
нам потрібна, як повітря».

Саме гласність, критика і 
самокритика, демократія і 
потрібні для нашого руху 
вперед, для розв’язання 
величезних завдань. Тож, 
дійсно, саме перебудова є 
великою школою, і ми її 
повинні пройти, пройти усі, 
без винятку. Так говорилося 
на Пленумі, так думаємо і 
ми, на своїх робочих міс
цях. А що, як було наголо
шено на Пленумі, справ 
вистачить усім, і шлях по
переду великий — так ми 
готові стати до роботи. 
Тобто, працювати й далі 
тільки активно, тільки твор
чо!

Так вирішили на зборах, 
обговорюючи матеріали січ
невого Пленуму ЦК КПРС, 
так чинитимемо й у повсяк
денній роботі.

Л. РАБОЧЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько . молодіж
ного колективу опе
раторів Бобринецько- 
го районного вузла 
зв’язку.

Тільки так
Постанова січневого (1987 

року) Пленуму ЦК КПРС 
«Про перебудову і кадрову 
політику партії» викликала 
у нас жвавий інтерес, бо во-

на торкається усіх, адже 
кадри — це ми, трудівники 
нашої країни.

У постанові є такі рядки; 
«Принципового значення 
Центральний Комітет КПРС 
надає активному залученню 
робітничого класу, кол
госпного селянства, інтелі
генції, всіх трудящих до 
перебудови, до боротьби 
за прискорення, за зміцнен
ня в усіх панках нашого су
спільства високої дисциплі
ни, моральної чистоти. Не
обхідно виходити з того, що 
в умовах перебудови від 
усіх трудівників на будь- 
якій ділянці роботи вима
гаються висока відповідаль
ність за доручену справу, 
постійне підвищення про
фесійної майстерності...».

Я, як і кожен на своєму 
робочому місці, повинна 
зробити все, щоб праця бу
ла не просто трудовою ді
яльністю, а приносила мак
симум користі, віддачу. І 
щоб сьогоднішній день не 
відставав від дня вчораш
нього, а випереджав його. 
Я так розумію.

За підсумками обласного 
соціалістичного змагання 
серед молодих доярок і 
доярів за перший рік два
надцятої п’ятирічки я зай
няла друге місце. Мій по
казник — 5689 кілограмів 
молока від кожної корови. 
І я знаю, що мій обов'язок 
полягає в тому, аби наступ
ного року ця цифра стала 
більшою. Тільки так.

Н. КРИСЬКО, 
доярка колгоспу імені 
Куйбмшева Гойворон- 
ськсго району.



2 стор.
31 січня 1987 року

КОМПЕТЕНТНО
Вчитуючись у проект 

Статуту 13ЛКСМ, звернув 
увагу, що особливий наго
лос робиться на вдоскона
ленні добору і розстанов
ки комсомольських кад
рів, їхньому вихованні. Це 
якраз співзвучно рішенням 
осіаннього січневого (1987 
року) пленуму ЦК К11РС.

Ьез сумніву, саме ком
сомольські ватажки всіх 
рангів повинні подавати 
рядовим членам ВЛКСМ 
приклад, у дотриманні Ста
туту, ііе допускати розри
ву між словом і ділом, 
чесно виконувати свої обо
в'язки.

Гірко визнавати, але 
щось подібне діється в на
шій комсомольській орга
нізації. Колектив, у якому 
я працюю, знаходиться на 
чималій відстані від ос
новних об'єктів Криво-

Відмінно справляється зі своїми обов’язками комсомолка 0. ПОСТЕЛЬНЯК — 
бухгалтер Онуфріївсьного кінзаводу № 175. В Олени завжди в роботі порядок. То
му й користується вона, як хороший працівйин, повагою та авторитетом.

Фото В. МИЛОСТЮКА.

АТЕЇЗМ___Г~“— —
“ М ДИТЯЧІЙ поліклініці,

7 особливо в зимовий 
період, завжди людно. 
Чекаючи своєї черги, ну
дяться діти, дорослі, — їх 
мами, тата, бабусі пробу
ють коротати час якимись 
розмовами. Здебільшого 
говорять про дитячі хво
роби, про рецепти своїх, 
домашніх, ліків, настоїв, 
відварів, що повинні неод
мінно допомогти.

Рум’янощока жінка з 
онуком років п’яти діли
ться з молодою мамою й 
своїм «рецептом»; «А ти, 
дочко, похрести, похрести 
своє дитятко. Що допомо
же, питаєш! А побачиш, 
менше хворіти буде. Та й 
до бабки поведеш. Он ми 
свого...». Негарно втруча- 

] тись у чужі розмови, а так 
хотілося запитати: «То чо- 

I іго ж ви тоді до лікаря 
І прийшли!».

У сім’ї народилася ди- 
| тина. Зайве говорити, яка 

то радість для всіх. Уро
чиста реєстрація новона
родженого, батьки трепет
но беруть у руки свідоц
тво про народження — 
перший документ своєї 
дитини. А потім уже в ін
шій обстановці і в іншому 
місці, беруть тими ж ру
ками... малесенький хрес
тик й іконку — документ... 
Власне, документ чого? 
|Як говорять в таких ви
падках: давайте розбере
мось. Відразу ж наголо
симо: цю ситуацію не бу- 

різького гірннчозбагачу- 
вального комбінату окис
лених руд. Зводимо комп
лекс очисних споруд — 
агрегат надзвичайно важ-' 
ливий, котрий в майбут
ньому' забезпечуватиме 
безперебійну роботу гіган
та чорної металургії, на
дійно захищатиме навко
лишнє середовище. В ході

робіт, особливо, коли при
ступили до монтажу об
ладнання, не раз виникали 
труднощі організаційного 
плану. Ось тут би н могла 
знадобитися нам допомо
га працівників райкому чи 
нашого комітету комсомо
лу. На жаль, ні я, ні мої 
колеги, комсомольці Ана
толій Шаповал та Анато
лій Рубанськ-ий жодного 
разу не бачили на об’єкті 
комсомольських ватажків.

демо вважати типовою. 
Скажемо так: подібні їй 
мають місце. У нашій 
країні є свобода віроспо
відання. Ніхто не заборо
нить людям вірити у бога, 
відправляти релігійні об
ряди. Але, коли релігій
ний обряд здійснює ком

ДИВНА МОДА
сомолець? Це вже нази
вається торгівля своєю 
совістю, своїми переко
наннями.

Протягом багатьох сто
літь одним із головних 
факторів, що підтримував 
релігійність, була проду
мана і відпрацьована си
стема церковних обрядів. 
Народження, повноліття, 
шлюб, смерть супровод
жувалися відповідними 
релігійними обрядами. І 
тут церква орієнтувала ві
руючих, перш за все, на 
зв’язок із богом, а не на 
людське, колективне спіл
кування. Антигуманний і 
неприродний характер та
ких ідей проявляється в 
тому, що вони показують 
людину жалюгідною, грі
ховною, безпомічною, од
ним словом, «рабом бо
жим», що рівносильно

«Молодий комунар»
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ__СГАТУТУ^Л^М_Думаю, цим сказано все: 

і щодо активності, компе
тентності виборних пра
цівників, і щодо їх. участі 
в розв’язанні завдань пе
ребудови.

У четвертому розділі 
проекту Статуту, де йде
ться про керівні органи 
комсомолу, правильно під
креслюється, що вгни по
винні утверджувати дух 
високої відповідальності 
перед партією і комсомо
лом за доручену справу, 
потреби в живій роботі 
серед молоді, вміння своє
часно реагувати на про
цеси, що відбуваються в 
молодіжному середовищі. 
На мою думку, слід було 
б акцентувати увагу й на 
вмінні та бажанні керів
них комсомольських кад
рів впливати на багато
гранні процеси соціаліс
тичного виробництва.

О. БОДРУГ, 
слюсар Криворізького 
гіриичозбагачувально- 
го комбінату окисле
них руд, делегат XXV 
з’їзду ЛКСМ України.

звичайному поняттю «раб». 
А тепер знову поверне

мося до нашої ситуації, 
про яку сказали «подібні 
мають місце». Так, дійсно. 
І тут можна навести кон
кретні прізвища, імена 
комсомольців, вказати де 
вони працюють... Ось на 

фразою біль-

останньому і зупинимось. 
Чомусь дуже «сподобало
ся» хрестити дітей ком
сомольцям чавуноливар
ного заводу, міськмолоко- 
заводу, ПМК-37, 
градського 
пу. Можна 
і далі.

Типовою 
шості секретарів коміте
тів комсомолу є: «Та не
вже це в нас? Та хіба це 
наші комсомольці?». А ко
ли дізнавалися, хто ж кон
кретно, то бралися гово
рити: «Ви знаєте, цей то
вариш у нас 
дуже... Та й 
з кращих...», 
го дивного в 
ме він чи вона...

В облпобутуправлінні я 
поцікавилася планом ро
боти комітету комсомолу.

Кірово- 
райкомунгос- 

продовжувати

взагалі-то не 
по роботі не 
Тобто, нічо- 
тому, що са-

ШША
МУЖНОСТІ

У комсомольських орга
нізаціях області триває 
активне обговорення про
екту Статуту ВЛКСМ. З 
піднесенням воно йде і в 
Бобрпнсцькому С1ГГУ №32. 
На свої збори комсомоль
ці запросили викладачів, 
секретаря партійної орга
нізації Л. М. ІІроценко, 
секретаря-завідуючу від
ділом - учнівської молоді 
РК ЛКСМУ Н. Мусієнко,-

Цікавими і проблемними 
були вцетупи майстра ви
робничого навчання, ком
сомольця М. Дерев’янчен- 
ка, .учнів М. Садовенка, 
С. Ісакова, А. Сіренка, 
А. Погорілого," Ю. Мусієп- 
ка. .Особливо хвилюють 
комсомольців їхнє" став
лення до виконання ком
сомольських доручень, 
підготовка до служби в

РУКУ, РОВЕСНИКУІ

Комсомольський
секретар
Під такою назвою газета 

надрукувала фоторепортаж 
про життєзий шлях секрета
ря комітету ДКСМ толбу- 
хінського заводу імені Ба
сила Коларова Радослава 
Овчарова, днями нагород
женого срібним «Орденом 
праці». Закінчивши меха
нічний технікум, він добре 
проявив себе на робочих 
місцях слюсаря та операто
ра, став активним учасни
ком соціалістичного зма
гання, ініціатором руху за 
високу продуктивність пра
ці молодих заводчан.

Члени комсомольського 
комітету підприємства за 
прикладом секретаря бе
руть діяльну участь у ви
ховній роботі з молоддю, 
зокрема, — з новим попов
ненням заводських цехів, 
випускниками шкіл і учи
лищ. Радослав Овчаров — 
комуніст, організатор вну
тріспілкової роботи — зав
жди там, де важче.

Але й тут вважають, що 
переконувати їхніх ком
сомольців нема чого, мов
ляв, у бога не вірять. Так, 
не вірять, але дітей по
несли до церкви хрести
ти. Хто до церкви, а хто «на 
дому». 25 карбованців — 
і шито-крито. А для чого? 
Конкретної відповіді не 
було. Молоді мами й тата 
і самі не знають навіщо. 
«Бабуся настояла». Чи «це 
дідусь і бабуся похрести
ли. Ми нічого й не знали». 
Або ще й таке: «Щоб не 
хворіло». Невже мати не 
запитає, куди це бабуся 
несе її дитя? Хіба так уже 
й не знає? Чи й справді 
вірять, що хрещення ви
лікує дитину від якихось 
недуг? Типова відповідь: 
зробиш що завгодно ради 
своєї дитини, аби лише з 
нею все гаразд було. Все 
правильно. Хто запере
чить. Батьки боряться за 
здоров’я своїх дітей. Хто 
загартовує, спортом з ни
ми займається. А дехто 
вважає, що достатньо по
хрестити. Смішно вигля
дає, коли починають у 
виправдання наводити 
приклади, що он знайомі 
наших знайомих понесли 
дитину до батюшки і ніби
то, як рукою зняло. Що
правда, самі тих 
не бачили, але 
Отож не дуже 
коли знаєш, що 
рить людина, 
комсомольський значок.

знайомих 
кажуть... 
смішно, 

це гово-
яка носить

Збройних Силах СРСР. 
ІІа думку зборів саме такі 
доповнення і мають бути 
враховані у виробленні 
Статуту: усі без винятку 
комсомольці, що стоять на 
обліку в КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 
організації, повинні мати 
постійні або тимчасові до
ручення. До л. 50 V розділу 
проекту Статуту ВЛКСМ 
пропонувалось додати: 
«Комсомольська органі
зація несе відповідальність 
/за підготовку юнаків до 
служби в лавах Радян
ської Армії».

1 ще. Обов’язковою, па 
думку учасників обгово
рення, має бути присут
ність комсомольців на 
зборах, коли приймають 
у комсомол тих, кого во
ни рекомендували. Піднес
ти значення комсомоль
ської рекомендації — це 
обов’язково повинно закрі
питися Статутом ВЛКСМ.

КППБНКЯ 
ЗАПИТАНЬ 

! ВІДПОВІДЕЙ

ДОПОМОГА
НА

г. ПАЛЬОК, 
заступник заворга Боб- 
ринецького РК ЛКСМУ.

В універмазі
«Шровоград»

Кожен другий працівник | 
прилавка в найбільшому < 
на Добруджі універсаль- | 
ному магазині «Кірово- 
град» — молодий спеціа- « 
ліст торгівлі.

За перший місяць 1987 »
року тут реалізовано чи- £ 
мало товарів понад план, х 
Серед переможців зма- < 
гання — дівчата з секцій | 
чоловічого та жіночого X 
трикотажу, головних убо- $ 
рів і галантереї.. Бони « 
зразково обслуговують § 
відвідувачів. Про них за- § 
ступник завідуючого уні- << 
вермагом Валентина Ніко- << 
лушева говорить: «Моло- " 
ді працівники прилавка — <:
наша гордість».

У першому кварталі цьо- 
го року буде здійснено > 
реконструкцію та модер- : 
нізацію побутових і склад- ; 
Ських приміщень магази- ! 
ну.

Добірку за матеріа
лами толбухінської ок
ружної газети «Доб- 
руджанска трибуна» 
підготував Н. ДОБРІ Н.

<<

Яким «ми покажемо, 
беремо на зборах»), 
знають також,

ДИТИНУ
Наша читачка Л. Тур

чанова з села Захарівни; 
Новоукраїнського рано-; 
Ну у листі до редакції 
розповідає, що, ко
ли її однокурсники, учні 
СПТУ № 15 проходили 
виробничу практику, во
на була у декретній від
пустці. До і після поло
гів отримувала, стипен
дію, а також гроші на 
дитину. Після закінчен
ня училища всі отрима
ли направлення на ро- 
боту, а вона не отрима-4 
ла, бо виписалася з міс-| 
та і поїхала в село до ‘ 
чоловіка. «Але я тепер 
не отримую грошову до
помогу па дитину, — пи
ше Турчанова. — Я 
звернулася в юридичну 
консультацію і мені ска
зали, що повинні пла
тити»..

Л. Турчановій відпові-

$ 
)> 
і

>
« 

ною консультацією об-| 

ласної ради професійних £

дає завідуючий юридич

спілок М. Ф. Дигало:

»

І
і

Людину, яка не має | 
твердих переконань, лег- “ 
ко збити з пантелику. Жо
ден з тих комсомольців, 
яких дозелося запитати 
(мається на увазі тих, хто 
похрестив дітей), не міг 
пояснити, що таке свобо
да совісті. Можливо, ці 
рядки викличуть недовіру, 
але хай це буде завдання 
для комсоргів: проведіть 
серед своїх комсомольців 
таке опитування. Переко
наєтесь, що більшість _
не знає. (То чому ж ви з 
таким завзяттям бралися 
пошвидше вияснити, хто ж 
саме ці «одиниці, які під
водять всю організацію»?

', роз- 
не 

Що бути 
членом ВЛКСМ і одночас
но «рабом божим», — це 
значить торгувати своєю 
совістю. І часом релігій
ний обряд серед молоді 
трактують, як моду.

Звичайно, подолати ре- 
лігіину Обрядність не мож. 
™во шляхом крити
ки, показу її шкідлибос- 
Т|. Тут потрібна і система 
нових Обрядових форм 
Це вже інше питання. Тут 
важлива і розумна, пеое- 
?андАВ а ЛЄКЦІЙНа пРопа- 
ганда. А чи часто в моло
діжні аудиторії на під- 

о організац", 
упрошують пектор;в-ате- 
стів. Запитайте себе і про 

Це, комсорги.
3. КУЦЕНКО.

І

— Згідно пункту 53 
«Положення про поря
док забезпечення допо
моги по державному со
ціальному страхуванню», 
затвердженого постано
вою Президії ВЦР11С
від 12 листопада 1984 > 
року № 13-6 під час від-1 
пустки по догляду за дії-« 
ТИНОЮ при досягненні її І 
однорічного віку допо-« 
мова видається працюю-;» 
чим матерям, які мають» 
загальний трудовий стаж З 
не менше одного року, а | 
також матерям, які на-1 
вчаються з відривом від| 
виробництва у вищих чи« 
середніх спеціальних на-« 
вчальних закладах, аспі-| 

■ рантурі, клінічній орда-| 
натурі чи в професійно-$ 
технічних навчальних за-1 
кладах, на курсах і в« 
школах підвищення ква-| 
ліфікації — незалежно | 
від трудового стажу. »

Така допомога на Ук-» 
раїні видається по 35 £ 
карбованців на місяць. »

Жінкам, які закінчили г 
вищі чи середні спеці-« 
альні навчальні заклади, | 
аспірантуру чи префе-1 
сійно-технічні навчальні» 
заклади і направляються | 
на роботу 
ному порядку,' 
по догляду за 
виплачується з 
значеного для 
роботу, якщо 
ний прийом на роботу і 
відпустка по / 
дитиною на період до
сягнення дитиною одного § 
року.

Якщо Л. Турчанова! 
не отримала направлен- ? 
ня на роботу і не праЗ 
цює, то вона не має пра-| 
ва на отримання 
моги на дитину.

Якщо ж вона 
академічну відпустку, то| 
повинна отримувати' до-5 

ке 1% пР°ФспілціІ 
№ 15, де вона на-« 

вчалась до народження« 
Дитини.

в установле-* 
допомога j 
дитиною § 

дня, при-« 
явки на к 

оформле-« 
іа роботу і» 
догляду за J

ДОПО- J
% 

взяла|
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w КОМСОМОЛЬСЬКИХ, профспілко- 
3 внх, дтсаафівських організаціях і 

навчальних колективах нині проходить 
місячник оборонно-масової роботи, при
свячений 69-м річниці Радянської Армії 
та Військово-Морського Флоту, 60-річчю 
ДТСААФ. Всюди влаштовуються героїко- 
патріотнчні акції під девізом «Непе
реможна і легендарна». Практикуються 
уроки мужності, зустрічі юнаків та дів
чат з колишніми фронтовиками, воїна
ми. увільненими в запас, ленінські чи
тання на теми «В. І. Ленін, КПРС про 
захист соціалістичної Вітчизни», «Ство
рення ооорошюго Товариства — прак
тичне вгіленяя ленінських ідей в залу
чення широких народних мас до зміцнен
ня обороноздатності країни».

Як повідомляє наш громадський 
кореспондент з села ІТерегонівки Голо- 
вангвського району М. Чуб, роботу по 
військово-патріотичному вихованню уч- 

' нів в місцевій десятирічці ведуть комп
лексно, поєднуючи зусилля всіх громад
ських організацій. Початкова військова 
підготовка тут невід’ємна від фізичного 
та інтернаціонального виховання. Нещо
давно, наприклад, тут відбувся військо
во-спортивний вечір, в ході якого стар
шокласники взяли участь в огляді пісні 
і строю, тривав захист емблем класних 
команд «Товариш», «Прикордонник», «Ня 
варті миру». Учні складали залік з ци
вільної оборони, розповідали про бойові 
нагороди, роди військ Збройних Сил 

і СРСР.
і Пишуть нам ветерани. І. В. Бєлінський 

з села Тропики цього ж-району надіслав 
до редакції бувальщину, в якій розпові

дається. як місцеві підлітки в роки оку
пації відмовлялись працювати в полі на 
загарбників, всіляко шкодили їм.

З Московської області надіслав листа 
полковник у відставці В. О. Євсеєнков— 
колишній комсорг полку, який визволяй 
Кіровоград від німецько-фашистських за
гарбників. Він підкреслює, що ще не всі 
юнаки активно готуються до випробу-

3 ПОШТИ

вань, не загартовують себе фізично і мо
рально. і тоді там, у військовому під
розділі, їм буде важко надолужити про
гаяне. Ветеран пропонує в комсомоль
ських організаціях створити школи муж
ності, лекторії «Священне братерство», 
«Дисципліна — мати перемоги», «Клят
ва на вірність Батьківщині», «Почесний 
обов’язок». Володимир Олександрович 
рекомендує комсомольським активістам 
більше залучати до роботи по військово- 
патріотичному вихованню юнаків та дів
чат колишніх фронтовиків, героїв-зем- 
ляків, радить на конкретних прикладах 
вчити молодь мужності, вірності Вітчизні.

Інвалід Великої Вітчизняної війни І. А. 
Дворчук з міста Бобрипця. пригадав, іс
торію ордена, який він отримав через 
багато літ після війни. А ось про свій 
подвиг ветеран не розповідає. І ми звер
таємось до червоних слідопитів з про

ханням зустрітись з колишнім фронтови
ком, записати ного спогади (адреса І. А. 
Дворчука: м. Бобринсць, провулок Набе
режний, 12) і надіслати їх до редакції.

Йдуть листи з військових частин, ви
щих навчальних закладів. Пишуть нам 
комсомольські активісти, командири — 
про вихованців Кіровоградської обласної 
комсомольської організації, які стали від-
ЦИХ ДНІВ------------------- --------------- ..

мінникамн бойової і політичної підготов
ки. Ось редакція одержала листа з Львів
ського вищого військово-політичного учи
лища. Сержант В. Пономарьов розпові
дає про Ігоря Яворського — колиш
нього учня Сальківської середньої шко
ли Гайворонського району. Читачі «Мо
лодого комунара», очевидно, пам’ятають 
його ім’я. Це той самий Яворський, кот
рий брав участь в наших редакційних 
конкурсах, писав замальовки, нариси 
про фронтовиків. Ігор вирішив стати вій
ськовим журналістом. У вище військове 
училище рекомендував його ранком ком
сомолу. Комсомолець поїхав вчитись з 
характеристикою редакції. І ось уже Ігор 
Яворський — курсант ЛВВПУ. Ного ма
теріали часто друкуються на сторінках 
окружної газети. Він — член літоб’єднань 
ня імені Костянтина Симонова. Нещодав
но курсант Яворський став комуністом.

Пишуть нам червоні слідопити, крає
знавці. Кіровоградець С. А. Юрченко ці- 
давиться, чи мають учасники походу 
«Шляхами слава батьків» свідчення про 
Василя Андрійовича Шсвельова, про 
якого ми розповідали в грудні 1985 ро
ку. Він загинув у травні 1943 року. Ав
тор листа наводить орієнтир — прізви
ще Шевельових в багатьох жителів села 
Калинівки Кіровоградського району.

Краєзнавець з м. Знам’янки О. Рябо- 
шапка рекомендує юнакам та дівчатам 
прочитати книгу Л. Сегніної «Твої герої, 
Таджикистан». У ній, зокрема, розпові
дається про Хайдара Касимова, Саїдку- 
ла Турдіева, Урунбека Якибова, котрі 
здійснили свій подвиг на берегах Дніпра 
і стали Героями Радянського Союзу. В 
Таджикистані стан льотчиком уродже
нець села. Підгайці Кіровоградського 
району Григорій Таран...

*, * .....
З 2 по 11 лютого за програмою мі

сячника оборонно-масової роботи в 
дтсаафівських і комсомольських органі
заціях триватиме декада під девізом «За
хист Вітчизни — справа всенародна». В 
цей час має активізуватись робота в 
рамках Всесоюзного походу «Шляхами 

• слави батьків». З 12 по 21 лютого — де
када «Революційний тримаємо крок!», Як 

шій комсомольській організації, які нові 
форми роботи по військово-патріотично
му вихованню молоді тут впроваджува
лись? Напишіть нам про це.

Відділ військово-патріотичного ви
ховання та спорту.

ЗУПИНЕНА МИТЬ

ВПЕРШЕ В КІРОВОГРАДІ
ПРОВОДИТЬСЯ ФЕСТИВАЛЬ САМОДІЯЛЬНОЇ ПІСНІ. ВІН ПРОХОДИТИ
МЕ В АКТОВОМУ ЗАЛІ ІНСТИТУТУ СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ 
В ДВА ЕТАПИ: ПЕРШИЙ - 31 СІЧНЯ О 16.00, ДРУГИЙ - 1 ЛЮТОГО 
О 10.00. У ФЕСТИВАЛІ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ АВТОРИ І ВИКОНАВЦІ З КЛУБІВ 
САМОДІЯЛЬНОЇ ПІСНІ МІСТ УКРАЇНИ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 4-98-71.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬККОМ КОМСОМОЛУ.

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ДЕНЬ
Поволі довшають і блакитнішають тіні 

на снігу, -У сквері над Інгулом, де зелені 
ялини і темні безлисті липи, пустельно. 
Десь зовсім поряд гомонить місто, чути 
автомобільні гудки, скрегіт гальм, шер
хіт тисяч ніг. Там люди кудись поспіша- 
ють, біжать, про щось перемовляються, 
штовхаються й перепрошують один од
ного... Там кипить життя, а тут — нікого 
й нічого.

Аж у цій, якійсь відстороненій і мовби 
акумульованій у незрушному снігу, тиші 
щось порушилось. Тріснула — ви чу
ли?! — гілочка перемерзлої липи, впала 
кинута чиєюсь пустотливою рукою сніж
ка... І знову мовчання зимового скверу.

.„Хоча ні, бачите: у негустій тіні од 
Палацу спорту — чиясь самотня постать. 
Хто ти, незнайомцю? Чого йдеш так по
волі, опустивши голову, зимовим скве
ром? Ти одержав у школі двійку з фіз
культури? Посварився з другом? Чи, мо
же, просто стомився після чергового тре
нування? Вище голову! Глянь: заходить 
сонце, закінчується день. Завтра буде 
день новий — щасливіший. Завтра ти 
виправиш двійку. Помиришся з другом. 
Завтра тн станеш па день старшим, 
мудрішим, веселішим...

С. ПЕТРЕНКО,

В. ГРИБ (фото).

В одному з лютневих номерів 1927 ро
ку кіровоградська міська газета писала: 

«В місті відкривається перший шахово- 
шашковий турнір молоді. Вісімдесят кра
щих шахістіс та шашкістів юнацьких 
секцій робітничих нлубів міста зберуться 
разом з тим, щоб в ряді матчів довести 
свої досягнення, надати поштовх своєму 
вмінню грати, вдосконаленню власної 
техніки та прийомів гри. Цей турнір — 
перший в місті. Тим більше він цінавий 
та важливий, адже до цього часу спорт
смени грали тільки у себе в клубах. Ша
хово-шашкові змагання поставили за ме
ту не тільки виявлення переможців, не 
лише нагородження їх призами, а й на
дання потрібної практики молодим грав
цям. Вони повинні виявити шахово-шаш- 
нову силу нашої молоді. Шахи та шаш
ки — один з найкорисніших видів запов
нення вільного часу, тому турнір пови
нен відіграти важливу роль у розвитку 
популярних ігор.Нині в містах та селах 
нашого округу відбуваються щорічно де
сятки турнірів, починаючи з лершостей 
трудових нолентивів і завершуючи чем
піонатами населених пунктів. В них ви
ступають десятки кандидатів у майстри 
спорту, сотні першорозряднинів шахістів 
масових розрядів».

КОНКУРС ТРИВАЄ
Відповідь на завдання № 1 першого 

туру: 1. Фд4І Після цього на будь-який 
хід чорних слідує мат.

В діаграму завдання № 2 вкралася 
прикра помилка. В клітині Ь7 замість 
чорної тури повинен знаходитись чорний 
слон. Отже, відповідь на це завдання на
дішліть нам разом з рішенням завдань 
другого туру.

Нагадуємо, що на розв’язання компо
зицій дається 10 днів з дня їхнього опуб
лікування.

ШАХОВИЙ КЛУБ «64 КЛІТИНИ»

Підсумки перших турів буде підбито 
на третьому засіданні шахового клубу,

КУНСТКАМЕРА
У «Трактаті про гру у шахи» Бенедеттч 

Рокко, який вийшов у 1817 році у Римі, 
згадується цікавий факт. В середньовБ 
нових цехах Німеччини, Італії та Фран
ції екзамени школярів включали й зав. 
дання виготовити шахову дошку.

Шахісти посміхаються:
— Як ви зіграли в турнірі?

— Міг би й краще, та на закритті ска
зали, що при такому сильному складі й 
останнє місце є для мене успіхом.

ДО ВАШОЇ БІБЛІОТЕКИ
У книжкових магазинах області з яви

лася книга відомого англійського грос
мейстера та літератора Реймонда Ніна 
«Гросмейстер Німцович», що вийшла у 
серії «Видатні шахісти світу».

Понад чверть віку Арон Німцович був 
одним з провідних гросмейстерів світу. 
Його книжки не втратили свого значен
ня і сьогодні.

До книги включено маловідомі парті» 
Німцовича, які автору пощастило розшу
кати у старих журналах. Особливу увагу 
викликає розділ, в якому вміщено пар
тії сучасних гросмейстерів і аналізується 
прямий зв’язок гри Німцовича з грою 
сучасних шахістів.

«По сліду зайця»
8 січня під таким заго

ловком в «Молодому ко
мунарі» було опублікова
но критичну кореспонден
цію рейдової бригади 
про незадовільну підго
товку деяких організацій 
міста до зимового спор
тивного сезону.

Редакція одержала від
повідь від завідуючого 
Кіровоградським міським 
відділом народної освіти 
В. П. ДРИГИ:

«Матеріал «По сліду 
зайця» обговорено на роз
ширеній апаратній нараді 
міського, Кіроаського та 
Ленінського районних 
відділіа народної освіти, 
нарадах директорів шкіл 

та вчителів фізвиховання.
Критику на адресу шкіл 

міста про погану органі
зацію спортивно-масових 
заходів у період зимових 
канікул визнано правиль
ною.

інспектора шкіл міськвно 
тов. І. Н. Рябчун поперед
жено про слабкий конт
роль організації та прове
дення спортивних заходів 
у школах міста. Останнім 
часом спортивна робота 
в школах активізувалася. 
Усі заняття з фізичної 
культури відбуваються на 
свіжому повітрі. 17—18 
січня в усіх школах міста 
проведено масові спор
тивні змагання, прийнято 
участь в тижні лижника.

Головна увага відділу 
спрямована нині на масо
вість та ефективність про
ведення спортивних захо
дів».

Роботу Кіровоградсько
го міськвно можна тільки 
привітати, адже й госпо
дарство у нього чимале. А 
ось «мовчанка» директо
рів стадіонів «Зірка» та 
«Спартак», голови спор
тивного товариства «Бу
ревісник» для нас незро
зуміла. Невже в цих фі
ліалах здоров'я недоліки 
й досі не виправлено!

Білі: Kpg1, Фс8, 1(11, 1114, Сії, Сїб, КЬІ, 
КІ16, п.п. е2, ІЗ, g2, g3 (12).

Чорні: КреЗ, Фц8, Та5, Tb3, Саі, СЬ7, 
Кс4, КЇ8, п. 117 (9).

Білі починають.
Мат за два ходи (2 очка).

ЗАВДАННЯ № 4.

Білі: Крі14, 1118, Кс17, п.п. аЗ, сб (5). 
Чорні: Краб, п.п. а7, а5, а4, Ь7 (5), 
Білі починають.
Мат за три ходи (3 очка).



«Молодий комунар»
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ВІДОМО, що «Заметіль» 
Олександр Сергійо

вич Пушкін написав у 1830 
році, у найбільш плідний 
період, який у літерату
рознавстві іменується 
«болдінським безсонням». 
В цей же час буди напи
сані «Постріл», «Станцій
ний наглядач», «Маленькі 
трагедії», «Баришня-се- 
лянка», «Історія села Го- 
рюхіна», багато прекрас
них віршів, поема «Буди
ночок в Коломиї». Тут за
вершив «Євгенія Онєгі- 
на» — найголовніший свій 
твір.

Болдінське безсоння... 
Вітер. Росія. Сніги і трой
ки. Пушкін, Пушкін... Для 
кого з нас у певний час 
життя не був він найзаду- 
шевнішим другом. Хто не 
радився з ним наодинці 
під сумний спів заметілі.

У мене відчуття, що са
ме від такої «са/лотності 
з Пушкіним» народилась 
ця музика. Геніальна му
зика ілюстрацій до «За
метілі» Георгія Свиридо
ва, що являє фрагменти 
його музики до одноймен
ного кінофільму. Раніше 
мені доводилось слухати 
окремі їх частини, які й 
відклалися у пам’яті. На
приклад, чарівний вальс, 
у якому, відверто кажу
чи, менше сум'яття і роз- 
горнутості, ніж у відомо-

ор- 
Але

му теж класично-літера
турному вальсі Хачатуря
на до «Маскараду» Лєр
монтова. Чи мажор 
кестрового маршу,
тільки послухавши всі де
сять ілюстрацій, зрозумі
ла, настількки цілісний 
образ повісті створив Ге
оргій Свиридов.

Починаючи вже з 
шої ілюстрації — 
вона називається 
«Тройка», — 
любі читачі, 
трапляєте в атмо
сферу подій, зо
бражених у неве
личкій і такій 
проникливій повісті 
Пушкіна. Більш того, 
шому зору відкриється 
вся велика Росія в снігах 
минулого століття, з трой
ками, дзвіночками, ям- 
щицькими тужними пісня
ми. У музиці — зміни 
ритму, темпу, контрасні 
переходи від форте до 
піано, справжня туга у 
«голосі» флейт поступово, 
підхоплених кларнетами.

Композитор розрахову
вав на те, що ви слухати
мете ілюстрації до повіс
ті, добре знаючи її текст. 
Тільки в такому випадку 
ви відчуєте розпач фіналу 
«Тройки» — це розпач 
Володимира, що заблукав 
на зимовій дорозі, його

розуміння, втратив
свою суджену. Природа 
втрутилась у життя героїв, 
закружляла, завертіла за
метіллю. І саме тому від
лунням пройде у музич
ному циклі тема приро
ди, розбурханої стихії, то 
виникаючи 
у «Весні» 
стихаючи у

контрапунктом 
і «Осені», 
«Романсі»,

музичні ілюстрації «Заме
тілі». Композитор не зра
див собі, його музична 
мова «пісенно-оповідаль
на». Ритмічні малюнки 
прості і переконливі. На
приклад, в інструментовці 
«Романсу» звучить тема 
сакраменально - салонно
го співу, тема вихованої 
на французьких романахпер-

знову підхопленій перева
гою гобоїв у «Пасторалі». 
Так, музична тема приро
ди, розвинута у вокальній 
ліриці Свиридова, вно
сить якийсь особливий 
нюанс у його інструмен
тальну музику.

У композитора 
шанобливо-ніжне 
лення до Пушкіна, 
дев’ятнадцять років
ридов створив свій 
кальний шедевр «Подъез
жая под Ижоры», про що 
писали музикознавці: «Це 
був живий Пушкін, помо
лоділий на сто років і то
му дещо несподіваний». 
Живий Пушкін, — так 
можна сказати і слухаючи

давнє 
став- 

Ще в 
Сви- 

во-

закоханої російської ба- 
ришні. Ця тема легко 
прослідкується і в мело
дії вальсу, що підкреслює 
поетичне сприйняття сві
ту, цнотливість і окриле
ність любов’ю.

Але найбільш вражаю
чим засобом ілюстратив
ності гіушкінської позісті 
є переможна інтонація 
дерев’яних і мідних духо
вих у «Марші», коли обо
в’язково пригадаються 
пушкінські рядки: «Між 
тим війна була закінчена. 
Полки наші поверталися 
з-за кордону. Народ біг 
їм назустріч. Музика гра
ла завойовані 
живе Генріх

пісні: Хай 
Четвертий,

тірольські вальси і арії із 
Жоконда. Офіцери, що 
йшли у похід, майже от
роками повертались змуж
нілі на браному повітрі, 
обвішані хрестами. Солда
ти весело розмовляли між 
собою ». І, слухаючи енер
гійну мелодію маршу, ви 
й справді бачите перед 
собою їх, героїв 1812 ро
ку, повних щасливої віри 
в те, що все зміниться, що 
перемога, яку вони при
несли, — велика перемо
га російської зброї і ро
сійського духу — стане 
початком чогось небувало 
прекрасного. Саме такі 
думки пробуджує «Марш» 
Г. Свиридова.

Завершуючи цикл ілю
страцій до «Заметілі» «Зи
мовою дорогою», компо
зитор використовує цита
ти з «Тройки», навіть роз- 
пачливість фіналу, наго
лошуючи на залежність 
людини від природи, сти
хії.

...Вже кілька вечорів 
слухаю цю музику, немов 
погойдуючись на хвилях 
пам’яті. Пушкін, Пушкін... 
Повільно догорає свічка, 
збирається хурделиця за 
вікнами. Хоч і не чути під 
дугою дзвіночків, та доки 
живитиме пам’ять нашу 
геній Пушкіна, не пере
рветься зв’язок часів.

В. ЛЕВОЧКО.

31 січня 1987 року

Ці 
щоб 
про 
не-

по-

Вона змогла 
заговорити

55-річна Хана Ямабата з 
японського міста Саппоро 
вісім років не може ру
хатися й розмовляти, 
здатна лише на мімічні 
порухи м'язів обличчя і 
повік. Мужня жінка вирі
шила використати й 
способи для того, 
розказати людям 
свою боротьбу проти 
дуги.

Учені прийшли на
міч, встановивши перед 
нею монітор з фонетич
ною азбукою на екрані й 
прилад, що реагує на клі
пання очей. Промінь об
бігає знаки, при висвіт
ленні потрібного хвора 
моргає, і знак миттю дру
кується. Медсестри пере
писують знаки в ієрогліфи, 
і таким чином X. Ямабата 
написала цілу книгу «Я 
хочу говорити!».

Найбільше 
найвище...

Лг

КУТОЧОК ГУМОРУ
Не тоеопясь.САШШНием

СИЫ іЛ ЛИГОЙ ви лись ТОЛ ПОЙ иг-

УСМІШКА

РИ-ВОИ ИМЕ-СЯЦ СПРА вОИСЮ-РО'НЫ СО-ПРОВОМ ДМ МОИ ВВІ РЕ

'ПИ.ГДКСУ-Е 8Т-Р-НЫ-Е ПРЦ./ИЕ-ТН М1М СНЫСМВ СГ011МИДУШИ-.

ТЙ-ВЫЙН МЕСЯЦ СПРА ВОН СТО-РО- НЫ СО-ПРОВОЖДААШЕСР)-

ТИ-ВЫЙ Мечтанью 8РЧ-Н<М18ТИ ШИ ГДКПРЕ-ДА-ЕМ-СЙ мы по-

3-ТЫ. ТАК СУ-Е ВЕРНЫ Е ПРИ-МЕ-ТЫ СО 2ЛАСНЫСЧУВ-СТВАМИДУ-

Я ЕХАЛ К ВАМ
Романс из кинофильма

Музыка И. ШВАРЦА
«Станционный смотритель» 
Слова А. ПУШКИНА

Я ехал к 
За мной

Вам: живые сны 
вились толпой 

игривой, 
с правой 

стороны
сопровождал мой бег 

ретивый.
Я ехал прочь: иные сны...

и месяц

Душе влюбленной грустно 
было, 

и месяц с левой стороны 
сопровождал меня уныло. 
Мечтанью вечному в тиши 
так предаемся мы, поэты; 
так суеверные приметы 
согласны с чувствами души.

ЗАГАДКИ ДЛЯ КАЛЬКУЛЯТОРА |
При клубі «Зірочка» виробничого об’єднання по І 

сівалках «Червона зірка» працює гурток інформатики | 
і едектронно-обчислювальної техніки (керівник інже- о 
нор С. І. Гай-Воронська). Шсфп-червонозорівці при- о 
дбали для гуртка калькулятори найновішого поко- І 
лішш. На них можна не лише виконувати прості | 
арифметичні дії, а й закладати програму — ніби бе- о 
сідувати з машиною, вести цікаві ігри, розгадувати ♦ 
математичні загадки. З задоволенням ходять у гур- ♦ 
ток учні нашої школи Сашко Гайдамака, Славик Ру- ♦ 
думай, Ігор Бурлаков, Ярослав Дідик, Віталій Лівак. ♦ 
Згодом гуртківці працюватимуть зі справжніми | 
комп'ютерами. ♦

У ВСЕОЗБРОЄННІ
З відрядження Петро 

Іванович повернувся вдо
світа. Всі домашні ще спа
ли. тому він старавсь не 
шуміти. Тихенько роздяг
нувсь і навшпиньках по
дався у ванну. Однак, на 
його подив, води не було, 
ні гарячої, ні холодної.

— От так новина! — про
бурчав Петро Іванович, і 
поплентався на кухню. Там 
його ще більше вразив 
зовсім порожній холодиль
ник.

— Он як! — лице Петра 
Івановича побуряковіло.— 
Це вже занадто! Зараз, 
голубчики, зараз ми роз
беремося, що це за на
пасть!

Він рішуче підскочив до 
телефону. схопив трубку 
і... Гудка не почув — 
у трубці тиша.

Гнів Петра Івановича 
змінився розгубленістю. 
Почухавши потилицю, він 
подався у спочивальню. 
Виявилось, дружина вже 
прокинулась.

— ІОленько. ти знаєш...— 
зашепотів Петро Іванович.

— Ох, знаю! — зітхнула 
жінка.

— Як це так: ні води, ні 
телефона. холодильник по- 
•рожиій...

— Ні газу! — додала 
Юлія Олександрівна. — Як. 
би ти тільки знав, чого 
мені все цс коштувало... 
Навіщо? Слухай: у вівто
рок. зразу після твого 
від’їзду, приносять теле
граму: Ніяка. сестричка 
моя двоюрідна, зараз у 
відпустці, буде повертати
ся з Криму — заїде, з дво
ма дітьми. Ну ’от. щоб во
ни тут не затримались, я 
й вирішила...

О. ПЕРЛЮК.
м. Кіровоград.

У відому «Книгу рекор
дів» Гіннеса внесено кіль
ка цікавих рекордів поль
ського походження. Ви
являється, в ПНР прожи
ває найстаріша в світі 
жінка Розвіта Мельчарек 
(112 років); тут же знахо
диться найвища на пла
неті радіовежа — антена 

радіо (650 
книг

Польського 
метрів). Найбільше 
(понад 600) написав поль
ський класик Ю. І. Кра- 
шевський.

«Встановіть 
в аудиторіях 
ліжка!»

Міні-інтерв’ю
3 ГОЛОВОЮ КОЛГОСПУ

— В райгазеті про колгосп Ваш 
Появився фейлетон.
Покарали винуватців? 
Розкажіть у мікрофоні
— Покараєм неодмінно, —' 
Голова на те сказав, — 
Треба тільки нам узнати, 
Фейлетона хто писав.

з колгоспником
— Як іде перебудова? 
Розкажіть нам, Гнате!
— Непогано. Збудував я 
Новісіньку хату...
— Не про те. Як на роботі 
Нам узнати треба?
— Та всі ж кажуть, що потрібно 
Починати з себе.

Борис ЧАМЛАЙ.

Досить-таки своєрідно вирі
шив прикрасити свій автомо
біль житель західнонімецько
го міста Регенсбург Антон 
Шаффер. Покривши поверхню 
малолітражного «Фольксваге
на» шаром клею, Шаффер на. 
ніс на неї шар грунту, який 
засіяв газонною травою. Піс
ля кількатижневого ретельно
го догляду на автомобілі з’я
вилась рослинність. На дум
ну ентузіаста . «автоозеле- 
нювача», його винахід має 
свої плюси й мінуси. Безпе
речно, він став однією з най
помітніших фігур у місті, крім 
того, в салоні машини стало 
значно тепліше в холодні дні. 
Однак- додалося турбот по 
догляду за живим покриттям 
його дітища, яке вимагає по
ливання і підстригання.
Фото Камера Прес — ТАРС.

ФРАЗИ
САТИРИЧНИМ ХОДОМ 

ПО НЕТРУДОВИХ ДОХОДАХ
(25 Шофер працював з вогником — спалював 

державний бензин на ліві рейси.
© На брудних справах товарознавець мав 

чистий прибуток.
(25 3 виробничої характеристики несуна: «Над

то багато на себе бере».
(35 Праця кравця була йому не по плечу, але 

по кишені.
25 «Ну і фрукт!» — обурювались покупці на 

спекулянта овочами.
«Покупець завжди правий, коли не вимагає 

здачі», — казала касирка.
25 Бармен відмінно змішував поняття: своє і 

чуже.

Така вимога студентів 
американського міста 
Берклі до адміністрації 
навчальних закладів ніяк 
не значить, що молоді 
люди знахабніли від ліно
щів. Навпаки — вони хо
чуть краще вчитися, а 
оскільки група місцевих 
дослідників дійшла вис
новку, що процес запа
м’ятовування йде набага
то швидше, коли людина 
лежить, то...

Олег СЕЇН.

Черговий спрут
Італійський 

Луїджі Піреллі 
почне знімати 
ження того «Спрута», 
так сподобався влітку на
шим телеглядачам. У цій 
стрічці комісару Каттані 
(актор Мікеле Плачідо) 
доведеться боротися з 
валютниками, знову ж та
ки з мафіозі, закохатися в 
племінницю одного з них.

Цікаво, що Плачідо ви
пало зіграти й представ
ника того середовища, з 
яким він бореться в 
«Спруті». В ролі сардін- 
ського мафіозо він зняв
ся в фільмі, де одна наз
ва чого варта — «Літня 
ніч з грецьким профілем, 
мигдалевидними очима і 
ароматом базіліка».

режисер 
навесні 

продов- 
що

Б. БАБИЧ, 
шестикласник СШ № 5.

м. Кіровоград.
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