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ПЕРША КОЛОНКА

КЛИЧЕ
ОСІННЄ

Перехідний Червоний прапор Толбухінського ок
ружкому ДКСМ Народної Республіки Болгарії вру
чено комсомольсько-молодіжній тракторній бригаді 
Анатолія Хариавого з колгоспу імені Ульянова Улья
новського району.

ГОЛОВНІ
СПРАВИ

Ще живуть у пам’яті дні і ночі напо
легливої боротьби за хліб комсомоль
ського року, ще тремтить на пустих у 

І Андрія Трюхапа горда усмішка перемож
ця республіканського змагання молодих 
жниварів а поле називає нові імена ге
роїв комсомольської загінки. Ділом від
повідаючи на почин .хліборобів і робіт
ників цукрового заводу Ямнільського 
району Вінницької області, викопуючи 
постанову 1ДК КПРС, настанови і вимо
ги, викладені у листі Леоніда Ілліча 
Брежнєва ініціаторам змагання, юнаки 
і дівчата беруть найактивнішу участь у 
збиранні цукристих.

Нещодавно учасники обласної паради 
буряководів і працівників цукрової про
мисловості прийняли підвищені соціа
лістичні зобов’язання — продані держа
ві 3 мільйони 500 тисяч тони солодких 
коренів і додатково виробити ‘1500 тони 

'цукру.
Як ніколи, велику допомогу V подолан

ні намічених рубежів повинна надані 
молодь. А це значить, що в сільських 
комсомольських організаціях треба чітко 
визначити майбутній внесок кожного мо
лодого механізатора, забезпечити висо
копродуктивну роботу бурякозбиральних 
комбайнів і транспортних засобів. Щоб 
завершити копання буряків до 25 жовт
ня, а вивезення коренів — до 5 листопа
да, необхідно повсякчасно тримати па 
контролі хід соціалістичного змагання, 
спрямувати його на гідну зустріч 60-рі’і- 
чя . Іеніпського комсомолу, першої річ
ниці Конституції С.РСР. Тут повсюдної 
підтримки заслуговує ініціатива молодих 
буряководів волинського району, які зо- 
бов язалпсь до ювілею ВЛКСМ закінчи
ти жнива па бурякових ланах. Слова їх 
не розходяться з ділом. Працюючи за 
метолом іпатовських землеробів, 736 мо
лодих буряководів і водіїв Долинщинії 
показують зразки праці ударної, високо
якісної на комсомольському 500-гектар- 
кому полі цукристих. На 130—160 про
центів виконують свої змінні завдання 
члени ланки Володимира Харланова з 
колгоспу імені Горького, яка бореться в 
ювілейному комсомольському році за 
звання імені героїв «Спартака».

Як свідчить аналіз стану споав на міс
цях, молоді буряководи, водії і цукрова
ри прагнуть знайти нові резерви в полі і 
па робочих місцях. Почин ямпільців на
був справді повсюдної підтримки. І це 
закономірно. Адже вій, почин, за слова
ми Леоніда Ілліча, відкриває новий етап 
у розвитку соціалістичного змагання 
працівників сільського господарства і 
галузей промисловості, яка переробляє 
сировину полів. «В поєднанні їх зусиль,— 
підкреслив товариш Л. І. Брежнєв, — 
закладені величезні резерви дальшого 
зростання виробництва потрібної для 
народу продукції».

Щедрим видалось бурякове г:олс цьо
го року. По 300—350 центнерів коренів 
з гектара накопують сьогодні господарі 
комсомольських загінок. І хоч як не ква
пить час, в йогу з темпами завжди по
вніша йти якість збирання. Тому так 
важливо ретельно слідкувати за робо
тою комбайнів, транспортуванням спро- 
г.іши. їі зберіганням і переробкою. Своє 
вагоме слово тут повинні сказати штаби 
і пости «Комсомольського прожектора». 
Ставлячії надійний заслін втратам цін
ної культури, комітети комсомолу по
винні подбати і про оперативне поширсн- 

іня, впровадження передового досвіду, 
про моральну підтримку передовиків і 
новаторів праці.

П'ять років підряд цей 
колектив завойовує наго
роду, встановлену бол
гарськими комсомольця
ми. За умовами трудо
вого суперництва, 
робленими радою між
народного клубу моло-. 
дих механізаторів 
ровоград — Толбухін», 
прапор навічно залише
но передовій бригаді.

Болгарські ровесники 
добре знають комуніста 
Анатолія Харкавого і 
його товаришів, 
перебування на 
градщині вони 
Еивчали досвід 
А повчитися тут 
Висока майстерність, 
вміла експлуатація тех
ніки допомагають улья
новським механізаторам 
рік у рік нарощувати 
віддачу землі. Цього ро
ку бригада зібрала з гек
тара більш як по 
центнерів зернових,

роз-

«Кі-

під час 
Кірово- 
уважно 
друзів, 
є чого.

4С 
а 

озимої пшзнииі на кож
ному з 475 гектарів по 
53,4 центнера Змінний 
виробіток на комбайн і 
трактор, коефіцієнт ви
користання машинно- 
тракторного парку тут 
найвищі серед комсо
мольсько - молодіжних 
бригад області. Особли
во став у пригоді їм дос
від поліпшення умов 
праці та побуту.

— Дружба механіза
торів двох братніх країн, 
сзасмозбагачення досві
дом допомогли більшос
ті комсомольсько-моло
діжних колективів Кіро- 
воградщини і порідне
ного Толбухінського ок
ругу стати врівень з ви
знаними майстрами, —

ПОРІДНИЛА
НИВА
говорить двічі Герой Со
ціалістичної Праці, по
чесний голова міжнарод
ного клубу молодих ме
ханізаторів О. В. Гіта- 
лое. — Я не раз бував у 
Болгарії, бачив щедрі 
сходи добрих зерен 
дружби, щиро радів з 
них. Відрадно що пере
дові механізатори Петр 
Колев, Васил Донев, 
Живко Точанов та інші 
організували за прикла
дом радянських колег 
бригади комплексної ме
ханізації і добиваються 
чудових успіхів Прижи
вається у доугарів і на
ставництво. А для наших 
хліборобів став у приго
ді досвід прилучення 
молоді до науково-тех
нічної творчості.

Членами клубу тепер 
є понад 100 комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів, які змагаються 
лліж собою. Друзі обмі
нюються делегаціями, 
ведуть велику роботу по 
пропаганді комплексної 
механізації вирощуван
ня сільськогосподар
ських культур, залучен
ню юнаків і дівчат села 
і міста до оволодіння 
сучасними сільськогос
подарськими машинами. 
Для переможців вста
новлено нагороди.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ.

області.
> з 
ЦК 
з’їздові ком

сомолу, промови Генеральною 
секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРС? 
товариша Л І. Брежнєва, рі
шень XVIII з’їзду ВЛКСМ» ви
ступила секретар обкому 
ЛКСМУ Т. Метлякова. Вона від
значила, що XVIII з’їзд ВЛКСМ 
значну увагу приділив роботі 
піснерії всієї країни, розгля
нув питання поліпшення діяль
ності піонерських колективів 
виявив велику турботу про під
ростаюче покоління.

Пам'ятною подією в житті 
піонерів був їхній рапорт своє
му старшому товаришеві і на
ставникові—комсомолові. Кож 
на сторінка рапорту — це ві
дображення різноманітної ді
яльності дружин і загонів на 
маршрутах Всесоюзного піо
нерського маршу.

Нинішній етап Маршу — «Ми 
вірна зміна твоя, комсомол!» 
Він присвячується 60-річчю 
ВЛКСМ і відкриває нові мож
ливості для формування у 
піонерів комуністичних ідеалів 
активної життєної позиції Всі 
сг.авні справи піонерії повинні 
виховувати почуття гордості за 
належність до великої сім'ї 
юних ленінців країни вдумли
во засвоювати піонерські за
кони.

Другого жовтня- відбудеться 
традиційна Всесоюзна радіолі 
війка. А напередодні її провс 
деиня 86-тисячний загін черво 
ногалстучної дітвори наше 
області вийде на піонерський 
суботник Зароблені гроші бу 
де перераховано на будів 
ництво музею підпільної ком
сомольської організації «Спар
так» у селі • Красногірці Голе- 
ванівського району. Зібране1 

піде на випуск 
номера обласної 
газети «Молодий 
Гож завдання мі

ПІОНЕРСЬКІ
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ТРИВАЄ ОБЛАСНИЙ аптпохід «комсомольським 
ПОДВИГ*. РАЗОМ З ВЕРШНИКАМИ В' ДОРОГУ* ВИРУ
ШИВ ЧЛЕН ПІДПІЛЬНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІ
ЗАЦІЇ «СПАРТАК» В. Р. ТИХОВСЬКІШ.

НА ФОТО: В. Р. ТИХОВСЬНИИ СЕРЕД -КОМСОМОЛЬ- 
Н0В0УКРАШ1Ш.

/лакулатура 
святкового 
молодіжної 
комунар», 
ських і районних рад піонер
ських організацій — виконати 
необхідну організаційну робо 
ту по проведенню суботнииа 
створити штаби визначити 
фронт робіт

З метою гідної зустрічі 110-і 
річниці з дня народження В. І. 
Пеніиа буде здійснено новий 
етап Всесоюзного маршу «Піо
нери всієї країни справі Леніна 
вірні». Відбудеться Всесоюз
ний піонерський зліт. Дороги 
де. нього повинні починатися з 
ланки, загону, дружини. Необ
хідно, щоб посланці нашої об
ласті виправдали горде ім’я 
юного ленінця, щоб за кожним 
із них стояв справжній піонер
ський колектив.

Уже цього року візьме старт 
обласний огляд музеїв, кімнат 
В І. Леніна, а через два роки 
по ленінських місцях вирушить 
поїзд «Піонери всієї країни
справі Леніна вірні». Квиток на 
цей поїзд одержить той, хто

еиявить себе як активіст та іні
ціатор на Марші хто' відпові
дально ставиться до себе і 
свого загону, хго покаже 
абияку наполегливість у 
ечанні, праці спорті -Це
дуть переможці конкурсів, 
червоні слідопити юнкори, ак
тивісти ленінських кімнат і му
зеїв юні техніки, натуралісти.

Кожен юний ленінець пови
нен любити працю, поважати 
людей праці, вносити свій по
сильний вклад у спільну спра
ву Батьківщини. «Піскербудг.— 
це один з восьми маршрутів 
Всесоюзного маршу «Піонер- 
буд» — це допомога ударним 
комсомольським будовам. Це 
•піонерські» плавки трактори, 
комбайни, тепловози зробле
ні з металолому, зібраного 
піонерами. Це — участь у спо
рудженні БАЛАу. спортивних 
майданчиків, озелененні ву
лиць і шляхів. Це — робота 
скрізь, де потрібні вмілі, 
вправні руки.

З року в рік безперервно 
.’ростає масове технічна само
діяльність піонерів. Чималих 
успіхів досягнуто в містах Кі
ровограді Олександрії, Олек- 
гандрівському та Гайворон- 
ському районах Практика по- 
“взала що навіть у звичайній 
навчальній майстерні дітвору 
не тільки можне навчити еле- 
мєнтарних прийомів обробки 
дерева і металу а й прищепи
ти їй навички конструкторської 
справи Саме про це і розпові
ла V своєму виступі директор 
’ювомиргородського ‘Будинку 
' :лнерів Н Т Кизіль

Багате корисного взяли для 
себе присутні з виступу дирєк- 
*ора МалоЕиснівськрї восьми
річної школи N2 2 Л Ф Пав
ленка. шо розповів пре ство
рення різновікових загонів за 
місцем проживання Такі заго
ни позитивно впливають і на 
і авчання. і на громадсько но- 
писну роботу, і на розумне 
проведення дозвілля.

Питання шефської роботи та 
організації літнього відпочин
ку було провідним у виступі 
секретаря комітету комсомолу 
Кіровоградського педагогічно
го інституту імені О. С. Пушкі
на Л Куценка.

У розглянутому питанні пле
нум прийняв відповідну поста
нову та заходи для поліпшен
ня діяльності піонерської орга- 
і ізації області.

За активну роботу з піонера
ми Грамотами ЦК ВЛКСМ то 
значками Центральної ради 
Всесоюзної піонерської орга
нізації нагороджене директо
ра /Лаловисківської восьмиріч
ної школи № 2 Л. Ф Павлен
ка, секретаря Устинівського 
райкому комсомолу С. Макуху, 
старшу піонервожату Знам'ян- 
ської десятирічки № 2 Н. Мат- 
вєєву, секретаря Петрівського 
райкому комсомолу К Байсок.

НА ТРАСІ—«ВЕНЕРА-11»
Відповідно до програми дослідженню 

космічного простору і планет Сонячної 
системи 9 вересня 1978 року е Радян
ському Союзі здійснено запуск автома
тичної міжпланетної станції «Венера-ІІ».

Основною метою запуску станції с про
довження наукових досліджень планети 
Бенера. Б процесі польоту станції по 
трасі Земля — Бенера планується прове
дення досліджень характеристик соняч
ного вітру, космічних променів, ультра
фіолетового і рентгенівського випромі
нювань у космічному просторі, а також 
дослідження гамма-випромінювань з допо
могою наукової апаратури, створеної спе
ціалістами СРСР і Франції відповідно до 
радянсько-французької програми співро
бітництва по дослідженню космічного 
простору в мирних цілях.

Станція «Венера-11» була виведена на 
міжпланетну траєкторію з проміжної ор
біти штучного супутника Землі. За дани
ми балістичних вимірювань, параметри 
траєкторії польоту станції близькі до 
розрахункових. Міжпланетна станція мас 
досягти простору поблизу Венерн у 
грудні 1978 року.

Бортові системи і наукова апаратура 
станції працюють нормально. Керування 
польотом автоматичної міжпланетної 
станції < Еенера-11» здійснюється з Цент
ру далекого космічного зв'язку.

Координаційно-обчислювальний центр 
обробляє одержувану інформацію.

(ТАРС). >
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> ЧЕСТЬ
ЗМОЛОДУ

ПОЕЗІЯ, 
НАРОДЖЕНА
В ПРАЦІ
иАМ'ЛЇАЮ, ми стояли 

серед золотавої пше
ниці і вели тиху розмову. 

Говорилося нюи-то про ре
чі оуденні і прості — Про 
дощ<, що заважають своє
часно зібрати врожай, про 
примхи техніки тощо. Але 
сказане все те було якось 
незвично, з глибоким під- 
тенстом, котрий віками 
зоирає з собі хліборооська 
душа.

Л буз зачарований щед
рою музикою слів і не мі
рялось, що яереді мною — 
іоан Драченко, той самий, 
яного я знаю не один рік 
як хлопця зозсім неговір
кого і тим більше без 
поетичної струнки.

Тепер я зрозумів, що 
знав про хлопця однобоко. 
Виявляється, лише праця 
дає йому можливість отак 
спозна розкритися, само- 
внразитися.

потім ми були разом за 
штурвалом комбайна. я 
помітив, що руки його не 
знали спочинку. Вони ніби 
доповнювали ритміку слів 
могутніми акордами пра
ці — піднімали шнек, до
бавляли обертів мотовилу, 
крутили кермо. Бували 
хвилини, коли Іван хмурив 
чоло, прислухаючись то 
до роботи двигуна, до 
агрегатів комоайна, робив 
якийсь ледь уловимий 
жест і знову продовжував 
свою розповідь.

На одному з переходів у 
загінку раптом повернувся 
і показав уперед:

— Бачиш, який хороший 
хліб у цій загінці, мабуть, 
найкращий на всьому по
лі. Це був мій перший за- 
сів після того, як дізнався 
що дружина подарувала 
мені сина.

У вікно дмухнуло пахо
щами поля, затріпотів чер
воний прапор лідера жнив, 
принріплений на комбайні. 
Ми зупинилися. Іван вигля
нув з кабіни, приклав 
дашком руку до чола і 
оглянув поле.

— Ага, їде, — сказав за
доволено, пиоачивши
«свій» самоскид.

А з кабіни ще здалеку 
махали чимось оілим, схо
жим на хустку.

— Бюлетень соціалістич
ного змагання везуть, — 
здогадався Драченко.

Читаю через його плече, 
шунаю Бобринецьиии ра
йон, знаходжу колгосп 
«Нодина» і його, Іванове, 
прізвище.

А гой, подивившись на 
свої досягнення, мерщій 
кинув оком на показники 
передовиків — чи далекі 
для нього їхні рубежі, 
мить подивився, а потім 
констатував задоволено:

— Від сендзюна на 600 
центнерів відстаю. Доже
немо, дядь Толь? — під
моргнув своєму помічни
кові.

Знову рушили, та Іван 
чомусь мовчить. Через де
янии час гальмує.

— Швидко ідемо, не бу
ло б зерна в соломі після 
оомолоту.

виходимо з кабіни.
Драченко присідає, роз- 

гріиас руками вже оомоло- 
чену полову, а потім нахи
ляється до стерні низько- 
низько. Дмухає. Лід стру
менем повітря залишилась 
гола земля. Жодної втра
ченої при збиранні зер
нини!

— Хліборобська звич
ка, — мовив до мене з ус
міхом, — від батька пе
рейняв. Він у мене більше 
тридцяти років хліб но
сить.

Знову рівномірно гуде 
мотор, ледь погойдується 
степовий корабель... А між 
тим червоне сонце ховало
ся за горизонт, воно сто
милося за довгий літній 
день і пішло спочивати.

На «Колосі* Івана Дра- 
ченка загорілися фари — 
трудовий день продовжу
вався.

...А коли закінчився ос
танній жнивний день, на 
рахунку молодого комбай
нера було 12 306 центнерів 
намолоченого зерна.

По тому залишив він 
«Колоса» на подвір'ї трак
торної бригади і поспішив 
ставити на чергоеий тех
догляд іншу свою маши
ну — гусеничний трантор. 
Бо роботи та роботи що в 
полі — соняшник, куку

рудзу, цукрові буряки 
збирати.

А. КОВИРЬОЗ.
с. Бобршіка, 
Бобрннецького району.

ПРОСТО випадково, їдучи в тро 
лейбусі, я почуй позад себе ла

ману російську мову. Ледве розі
брав кілька фраз: «Здесь очіпіь ха- 
рашо. Толко дожди много. .* А на 
зупинці до мене підійшов з незна
йомцем Олексій Микитович Чебо
тарное. Не раз ми бачилися з ним 
на Кіровоградській ісп.іос-.іскі;ш- 
цсптралі. Працює він там начальни
ком зміїні. Олексій Микитович по
знайомив мене з Гаррі Бліттерсвай- 
ком, що приїхав у гості з голланд
ського міста Гааги. Домовились 
про зустріч.

...Господар квартири і подружжя 
Вліттерсвайків, Гаррі і Поліпа, міцно 
потиснули мені руку. Свою розпо
відь воїш почали ;п спогаді« про ли
холіття Великої Вітчизняної війни.

Влітку' 1У41-ГО під Гомелем зат
нув брат Поліпи Микола Чсботарьов, 
політрук ротн. Фронтовими стежка
ми йшов і Степан Чеботарьов. По
ранення. Госпіталі. Знову бої. Чо
тирнадцятого квітня сорок п’ятого 
німецький снаряд влучив у його 
танк.

ииам'лтався в госпіталі німецько
го містечка. Сюди завітав у світлий, 
радісний, незабутній день У Травня.

— А мене з багатьма російськими 
дівчатами в жовтні 1942 року при
везли в Німеччину, — згадує мол 
співбесідниця. — В розподільному 
таборі прикордонного містечка кас 
вишикували в колону, 1 ми довю 
мокли під зливою в чеканні, кого на 
яку' роботу' відправлять. Я попала в 
ту групу, якій судилося працювати 
на Бременській швейній Фабриці 
Дайтерса. 11о двадцять годин щодо
би працювали. Найменше запізнен
ня у нцконанлі операції загрожува
ло концтабором Дівчата нездужали 
від непосильної праці, одержуючи 
за неї юшку з брукви і Маленький 
шматочок хліба па два Дні. ЇСомен 
дані на? початку війни втратив руку 
на Північному фронті і тому так 
ненавидів росіян. Ми відмовлялися 
їсти баланду з травою та шкаралу 
нами, за це пас били. Годі я виріши
ла — краще вже в концтабір.

Та сталося інше. Доля звела По
ліну з молодим голландцем Гаррі 
Бліттерсвайко.м. якого теж пригнали 
па роботу в Німеччину того ж їй. 
року.

— Працював я на електростанції, 
а жив разом з робітниками оцтової 
і цементної фабрик у таборі на тій 
Же Цепеллін-штрассе. Поруч табо
ру, и якому перебувала ось ця ро
сійська дівчина Поля.

Поліна продовжила:
— Іноземних робітників у ВИХІДНІ 

дні випускали на дві—три години в 
місто. Цей короткий час я намаїа 
лася проводити разом з Гаррі Жили 
ми в повсякденному чеканні смерті. 
І справді, на початку 1945 року Гир

ф Очима
^■^^арубіжних^сте^

ДОБРИДЕНЬ, 
ВІТЧИЗНО!
рі, прізвище якого значилося в чор
ному' списку, ноиав у тюрму за зв я- 
зока росіянами. Та згодом «виручи
ло» непередбачене бомбардування. 
Сильною хвилею вибило в бараці 
двері і вікна. Загорілося приміщен
ня. У бурхливому потоці в'язнів, які 
трощили загорожу, я запримітила 
знайому постать, гаррі! Ми з ппя 
стрибнули в иапівзруииоване схови
ще І спостерігали за тим, як на ву 
лицях німецькі солдати зривали зі 
своїх илечеі» погони і нетямні з ко
мірів. '
ДРУГОГО дня на вулицях було 

піко. Згодом І аррі стояв перед.
капітаном аіігліпської розвідки. На 
запитання коротко відповів: «І ол- 
лапдець. А це — моя дружина, ро
сіянка-*.

Кожної весни, В День Перемоіі! 
над німецько-фашистськими загарб
никами, члени товариства <Дружба» 
(И. Бліттерсвайк — і олова цього то
вариства. яке налічує БО вихідців з 
Росії, України. Білорусії), вируша
ють в Амерсфорт, до монумента по
леглим за свободу, кладуть квіти. 
Разом із Бліттерсваїгкамн приїхала 
і мати дружини сина По.ііни Софія 
Помазанка. Вона жадібно ловить 
кожне слово Поліпи, і немов нама
гається позбутися думок про далеке 
минуле.

— Па Україні так хороше. Такі 
широкі пшеничні поля, красиві лісп, 
люди ввічливі, прекрасні, дружні...

ІІ спитав Софію Йосипівну про 
перспективи в житті простого гол
ландця.

— То дуже і ємна перспектива. 
Ось Поліна на такій робо і і, зять, 
діти... Як фабрику закриють, то 
простий голландець муситиме шука
ні якої-небудь роботи, аби кусень 
хліба маги. Віч уже безробітний.

— Так-так, — стверджує Гаррі 
Бліттерсвайк. — Сьогодні в Голлан
дії двісті тисяч безробітних. Вопи, 
правда, дістають матеріальну' допо
могу, але вона така мізерна, іцо її

не вистачає на лрожигія. А в Ра
дянському Союзі, куди я ПрИІ :дав 
багато разів, зовсім по-іншому. Ію. 
дика тут упевнена в завтрашньому 
дні, в тому, що держава дбаніме 
про неї все життя. Про цс заящам0 
в Конституції СРСР. І взагалі на
ша країна щедра, добра.

— Якщо не секрет. скажіть, будь 
ласка, як ви навчилися ризмив,ні.я 
ИО-ГЮСІИС'ЬКОМУ І

Гаррі уеміхиувся:
_  ложка иоьікди .»а пс- 

реь іадачкою, — кинув жартома. _ 
Коли ми вперше приїхали в Падяц. 
ський союз, л сі.а.-.ав Ш, що вперше 
нічого не {Юзхмио но-роеіисьіюму, 
але нічого ие розумію востаннє.

Об.-ніччя Поліпи Бліттерсвайк ран
тово спохмурніло.

— щепі сниї на думку один віша- 
док. Ми з дітьми приїхали в білору
ські краї, я иока-'-а.іа їм рідні ліси і 
поля, і, мабуть, усе житія нам ята- 
тиму запитання десятирічного Яка: 
«Чому в Росії так багато людей на 
милицях, без рук? Невже вони а<і 
були шахтарями?» — <МІ, — відлові, 
л’а я. — Тут війна була...» 
ГАРРІ Блі і гереваїік пригадав 

першу поїздку в СРСР.
— Це було двадцять років тому. 

Гостювали ми тут усією сім ез.
Мати, у вас кажуть «теща», іац 
зраділа... Вена побачила свою Во
лшу і внуків, і мене, чужоземця, 
який, за н словами, повинен КІЯГ» :Ц 
Поліну, як Сіепаіі Разін книжну.

Гарні повідав мейі про одну ці
каву деталь. І олландці дають позо- 
пзродженому відразу кілька імен, 
Старшого енна, що народ.іася в 
перший післявоєнний рік, Ьліпер- 
свайки назвали Яким Миколою на 
честь загиблого на фронті ІІоліииао- 
іо бра із. Дочку — Олександроіа- 
Теодорою, на честь сестри Олск-
сандри.

— /X ось я хотів поїхати до ир<*(а 
в Америку, так мені ие дозволили,— 
каже Г. Бліттерсвайк — Бо моя 
дружина — росіянка, та ще й голо
ва російського товариства «Друж
ба» в Голландії.

У Поліпи Блії терсвайк-Чебот»’ 
рьової четверо внуків — Олек
сандра, Квінт, Шантал і Наталя.

— Моя мрія, — мовить Поліпа,— 
приїхати в СРСР з ними всіма. — 
Сподіваюся, що ця мрія обов’язко
во здійсниться. Хай мої внуки поба
чать і полюблять мою прекрасну, 
щасливу Батьківщину...

І. НАЗАРАГІЙ.

Ф СЛУЖБА СЕРВІСУ

БУДЕ В ДОМІ 
ЗАТИШНО

В обласному центрі, поруч критою ринку, 
гостинно розчинив двері новий спеціалізо
ваний салон-магазин фірми «Меблі». В су
часному, гарно оздобленому залі 14 вироб
ничих підприємств України експонують 
свою продукцію. З великим смаком дібрано 
гарнітури кімнат, спалень, кухонь. Усе це— 
■еталони, по яких можна замовити тон чи 
інший гарнітур. Відвідувачам найбільш по
добаються кімната «Нарцис» Кіровоград
ського меблевого комбінату, спальня Свіг- 
лояодського комбінату, спальня «Буковина». 
На замовлення покупців гарнітури комплек
тують кольоровимк телевізорами, торшера
ми, бра, чайними сервізами тощо, кухні — 
холодильниками, а гарнітур № 266 Кірово
градського комбінату і спальню' світловод- 

ського виробництва — килимами чи пала
сами.

Для того, щоб придбати те, щодо вподо
би, слід зробити замовлення — фірма та
рані ує доставку протягом 21 годин замов
лення иа вказану адресу.

Па запитання, які перспективи в роботі, 
відповідає директор кіровоградської фірми 
«Меблі» Іван Іванович Марковськнй:

— Згідно з наказом Міністерства торгівлі 
УРСР уже з 1979 року всі гарнітури комп
лектуватимуться всім необхідним, а саме; 
килимами, паласами, тюлево-гардинними 
виробами, естампами, керамікою, а кухні — 
навіть газовими плитами. Кіровоградська 
фірма «Меблі» має договори з усіма вироб
ничими підприємствами України на постав
ну продукції. В обласному центрі буде спо
руджено Будинок меблів площею 2,5 тисячі 
квадратних метрів, будується база площею 
5 тисяч квадратних метрів.

Обслуговує замовників комсомольсько- 
молодіжний колектив, де бригадиром Р. А. 
Зарніцші, а старшим продавцем Л. І. Три- 
дій. Приємно молоді працювати в новому 
магазині, який є справжнім подарунком 
для нашого міста.

Г. СКІФ.
НА ФОТО: 1108ИЙ МАГАЗИН «МЕБЛІ».

Минуло п’ять років з 
того вересневого дня, ко
ли чілійські генерали під
няли путч проти законно
го уряду Народної єд
ності. Оточивши прези
дентський палац Ла А\оне- 
да, фашистські заколот
ники піддали його вар
варському обстрілові з 
землі і повітря, намагаю
чись знищити групу смілив
ців на чолі з президентом 
республіки Сальеадором 

(Альенде, які обороняли 
палац. Президент виконав 
дана ним слово до остан
нього подиху битися за ін
тереси народу. Він заги
нув Із зброєю в рунах, 

І своїм особистим прикла
дові надихнувши чілійців

ПРИЙДЕ
на боротьбу проти узур
паторів...

На Чілі спустилася чор
на ніч кривавої диктатури. 
П’ять років у країні існує 
стан облоги, лютують над
звичайні військові трибу
нали, заборонена діяль
ність політичних партій. 
Переслідуються всі, хто 
підозрюється в опозиції 
режимові Піночета. Ось 
страшна статистика злочи
нів хунти: кожен сороко
вий чілієць пройшов через 
тюрми або концтабори; 
один з 130 дорослих гро
мадян розстріляний, пові
шений або закатований 
до смерті; мільйон мідій
ців залишили батьківщину.

Піночетівський режим 
довів економіку країни до 
стану банкрутства. Обсяг 
промислового виробни
цтва падає, інфляція на-

ДЕНЬ СВОБОДИ
брала небачених роз/ліріз, 
безробіття охоплює близь
ко ЗО процентів праце
здатного населення. На
віть офіційна статистика 
визнає, що 78 процентів 
населення живуть в умо
вах надзвичайної бідності. 
Голод став звичайним яви
щем. Дитяча смертність 
досягла найвищого різня в 
світі.

Не дивно, що опір хунті 
наростає з кожним днем. 
За свідченням очевидців, 
карабінери щоранку зі
скоблюють зі стін будин
ків у чілійській столиці на
клеєні вночі антифашист
ські листівки. їх розклею
ють члени діючих у під
піллі партій Народної єд
ності, з тому числі Ком
партії. Незадоволення мас 
набирає все більш відкри
тих форм. Вулиці Санть

яго не раз були свідками 
багатотисячних демон
страцій. Зовсім недавно 
на центральній площі сто
лиці відбулась масова де
монстрація трудящих, які 
засудили злочин хунти. 
Проти них було кинуто 
карабінерів, які арешту
вали близько ста чоло
вік.

Внутріполітична криза 
фашистського режиму за
гострюється його зро
стаючою ізоляцією на 
міжнародній арені. Ре
жим цей давно вже став 
одіозним в очах світової 
громадськості. З тим біль
шою запопадливістю по
дають йому воєнну й еко
номічну підтримку його 
нечисленні союзники. Се
ред ник — піанічно-амв- 
риканські монополії, що 
діють у Чілі, а також пра

вителі Ізраїлю і Китаю, які 
бояться втратити такою 
цінного союзника в бо
ротьбі з прогресивними 
силами, яким є Піночет. 
Відносини Тель-Авіва і 
Пекіна з піночетівською 
клікою стають дедалі тіс
нішими і «сердечнішими».

І все-таки, незважаючи 
на багатомільйонні кре'ди- 
ти і позики, незважаючи 
на поставки танків і літа
ків, грунт під ногами гв- 
нералів-узурпаторів стає 
дедалі хиткішим. Про гли
боку кризу фашистського 
режиму свідчить і загост
рення гризні в таборі Пі
ночета. Зовсім недавно 
ватажок хунти був змуше
ний змістити з поста 
командуючого ВПС гене
рала Лі, який насмілився 
виступити проти його дик
таторських замашок.

Хоча Піночет ще три
мається при владі, земля 
під його ногами горить. 
Ніщо не врятує режим 

тимчасових, правителів — 
ні доларові ін’єкції Ва- 
шінгтона, ні маневри са
мої хунти, яка намагається 
приховати свою фашист
ську суть «демократич
ною» маскою.

Усі люди доброї волі на 
землі заявляють в ці ве
ресневі дні про свою со
лідарність з народом Чілі, 
вони впевнені, що справ
дяться слова Сальвадоре 
Альєнде, який перед ли
цем смерті передрік: «Я 
вірю а Чілі і в долю на
шої країни. Інші чілійці 
переживуть цю чорну і 
гірку годину, коли до вла
ди рветься зрада. Знайте 
ж, що недалекий, близь
кий день, коли знову від
криється широка дорога 
по якій піде достойна лю
дина, щоб будувати кра
ще майбутнє». Так, цей 
день неодмінно прийде.

В. СЄРОВ. 
(ТАРЄ).
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Двадцяте століття назива
ють атомним, космічним, 

століттям акселерації. Миш- 
ко К- потай від усіх дає своє 
г.нзначешія століттю- джинсове. 
Сам Мишко теж ходить у 
гєкромненьких», бувалих у бу
вальцях блакитних штанцях, 
вартістю гарного магнітофона. 
Мишко вважається своїм в мо
лодіжному кафе і на централь
ній вулиці Кіровограда. Вряди- 
годи в тому ж кафе аоо в за
тишному скверику поруч, бояз
ко озираючись, Мішки розкри
ває олискучого «дип.о.мата» і, 
ловлячи іскри захоплення в 
очах співбесідників, показує їм 
омріяні ковиоиські шіани. і 
^скільки циіа їх ніяк не аідііо- 
ііідас розміру стипендії співбе
сідника і навіть розміру заро
бітної плати ного таїка чи ма
тері, печальний покупець рап
том стає винахідливим, як цні- 
шіешг, і починає проси і и у сво- 
іх оаііжів ■ рони на стсрии-ра- 
Діолу, яка, мовляв, конче 
ьеои.идиа йому для вивчення 
англійської мови. врештою, 
співу він рано на користь сте
рео -радіоли, і маги ледве не 
втрачає свідомість, коли за
мість складної апаратури си
нок приносить додому сипі 
цупкі штани і демонструє ма
тері знання англійської мови, 
чіпаючи відповідні етикетки.

Щоправда, не всі маїері 
втрачають свідомість від тих 
хаіадкових іноземних слів. Не
щодавно мені довелось споете 
рнаиі, як кілька молодих лю
дей із симпатичними чорними 
вусиками, щойно закінчивши 
продаж апельсин, розкидали па 
прилавку центрального базару 
Цірової рада свої речі. Брудні 
сорочки, добре поношении шкі
ряний піджак і джинси. Коли 
одні, вельветові, були ще 
більш-менш ЧИСТІ, ІНШІ ж, 
«справжні американські*>, як 
зауважив хтось із натовпу, бу
ли з плямах не зовсім при
стойного вигляду, навіть по
рвані. Зате з імпортною ети
кеткою. З перукарні, що на ба
зарі, вибігла жінка з білому 
халаті і, звично розштовхуючи 
наювн, протискалася до речей. 
::Що там дають?»

— Джинси хлопці продають, 
бо дівчат до ресторану вести 
треба, — засміявся білявий 
офіцер, оглянувши двох кра
сунь, котрі стояли поруч із 
хлопцями за прилавком і не
терпеливо переминалися з ноги 
на ногу.

— Ой, джинси, — радісно 
крикнула пері карка і запрацю
вала круглими ліктями. — Ліс
пе ж дочка вже замучила, ді
стань та дістань...

Жінка протиснулась до при
лавка і швидко почала м яги 
брудні штани із красномовною 
шкіряною етикеткою.

— Та вони ж брудні та ще н 
з діркою, — засміявся хлопець 
и натовпу.

— Нічого, зате справжні, 
фірмові, як дочка каже, — від
казала перукарка і запитала 
благально, скільки ж просять 
за цей крам.

— Сто шістдесят.
— Л розмір?
— Сорок вісім...
— А менших немає?
— Немає.
— От жаль, у мене дочка со

рок четвертий носить...
! невтямки було тій жінці та 

іншим, отим, хіо зачаровано 
м’яв у руках брудні шіани, що 
принизили вони себе і своїх ді
тей, мріючи натягнути на них 
чиєсь закордонне ганчір’я. 
Певно, людяна, котра має по
чуття гідності, не взяла б до 
рук таких джинсів і задар
ма, не те, що за півтораста 
карбованців. Звичайно, який 
тато чи мати не хоче бачити 
свою дочку чи сина гарно вдяг
неними. Гарно живуть радян
ські люди. Сьогодні нікого не 
здивуєш ні автомобілем, ні ки
лимом, ні новим костюмом. 
Піклування про підвищення 
матеріального добробуту і 
культурного рівня народу — 
Центральний напрям внутріш
ньої політики партії.

Можна перелічити десятки 
ко.м гомольських організацій,

які на своїх зборах, у повсяк
денній роботі вирішують про
блеми підвищення культурного 
рівня молоді. А як часто мн 
ведемо мову про невіддільність 
цих двох понять: рівня мате
ріального і духовного?

<Ми відкидаємо як пропо
відь бідності і аскетизму, так і 
культ споживання, психологію 
міщанина, для якого копійка, 
за влучним висловом Горького, 
є сонце в його небі. Матеріаль
ні блага для нас не самоціль, а 
передумова всебічного розвит
ку особи. Тому важливо, щоб 
піднесення добробуту супро
водилося збагаченням внутріш
нього світу людей, формуван
ням правильного розуміння 
мети і смислу життя», — гово
рив Леонід Ілліч Брежнєв на 
XVIЦ з’їзді ВЛКСМ.

ЗА ТАТОВУ

Заможіїьо жчв}ть кірозо- 
градці. І приємно відзначити, 
що заробітна плата їхня витра
чається не тільки на килими, 
холодильники, пральні маши
ни, речі, потрібні в наших бу
динках, які давно стали пред
метом не розкоші, а першої 
необхідності. З початку року 
мешканцями області придбано 
художньої літератури на суму 
1 мільйон 345 тисяч карбован
ців. На кожну тисячу мешкан
ців Кіровограда припадає 
1425.4 примірника передплаче
них газет і журналів. Коли до
дати до цих цифр кількість 
проданих квитків у кінотеатрах, 
театрі, філармонії міста, ми 
очима статне гики побачимо 
сьогоднішнього Кіровограді^ 
людиною освіченою, культур
ною, грамотною, і це дійсно 
так. бо саме за ставленням 
до праці, за рівнем духов
ного багатства цінимо мн лю
дину в нашому радянському 
суспільстві. Юлію Євтушенко, 
депутата Верховної Ради 
УРСР, токаря заводу трактор
них гідроагрегатів, чудову ма
тір і дружину знають і пова
жають не за вміння одягатись, 
хоча одягається Юлія еле
гантно і зі смаком. Поважають 
за те, що вміє дотримати сло
ва і виконати півтори норми за 
зміну. Поважають за те, що 
гарний товариш, і що ночами 
иад книгами і конспектами 
просиджує, і що на зборах 
правду у вічі скаже.

На грудях симпатичних дів
чат, "членів комсомольсько-мо
лодіжного колективу ма
газину «Оксана» красуються 
не дорогі ланцюжки і бу
си, хоча скільки їх че
рез їхні руки- проходить, а 
комсомольські значки, і пре
стиж свій у очах ровесників 
дівчата завойовують не їм-

— пМолодиі
ГРАНІ МОРАЛІ
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нор і ним ганчір’ям, до якою 
мають легший і простіший до
ступ, а наполегливою працею. 
Достроково виконує колектив 
місячні плани товарообігу, 
нещодавно відкрили в магази
ні кімнат у-музей молодогвар
дійців, котрих навічно зараху
вали до складу свого колективу, 

Особливо ударно працювали 
дівчата під час Тижня мару. 
Тиждень було проведено за 
пропозицією ветерана Великої 
Вітчизняної війни, ветерана 
торгівлі, кавалера орденів Ле
ніна і Трудового Червоного 
Прапора, комуніста Л. Д. Лит
винова. Пропозицію наставни
ка молоді, до речі, ЛЮДНІЇ и 
скромної, надзвичайно вихова
ної і культурної, підхопив 
увесь Кіровоградський міськ- 

промторг — протягом тижня 
її гм було перераховано до Ра
дянською фонду миру 535 кар
бованців.

І можна навести безліч при
кладів, які свідчать про зро
стання і матеріального, і ду
ховного рівня нашої молоді. 
Тему й прикро зустрічані на 
вулицях, у деяких комсомоль
ських організаціях юнака чи 
дівчину,. котрі за мішурним 
блиском модного плаття не 
вміють оцінити людину, котрі 
не тільки свою зарплату, а й 
увесь вільний час і інтереси 
витрачають на іе, щоб дістати 
вельветовий піджак чи оксами
тову сукню, побачену у зару
біжному кінофільмі.

Тож і носить Мишко К. У 
блискучому «дипломаті» но
венькі джинси, котрі сліплять 
міщанам очі своєю оригіналь
ністю і виключністю. Він шиє 
джинси сам па догоду міща
нам. і шкіряні «лейбли» випа
лює сім, і відомі 
слова па червоній 
лою фарбою пише

«імпортні» 
тканині бі- 
самосі ііін©.

І рекламує свій товар сам, або 
при допомозі симпатичних бі
лявих дівчат у джинсах 
Мпшкового виробництва. Вони 
шукають Мишкові клієнта, бо 
сам він, як і Остап Бендер, по
важаючи кримінальний кодекс, 
прагне лишатися в затінку.

А втім, мова сьогодні йде не 
про Мишка, а про тих, котрі 
знаходять його, щоб за татову 
зарплату купити собі фірмешіу 
етикетку.

ЩО КЕРУЄ такими молоди
ми людьми? Гарний смак?

Однак, погодьтесь, що гарний 
смак не дозволить появитись 
в ресторані в потертих штанях, 
у майці із рекламою західно
європейської фірми чи в само- 

ікашнй пляжній кофіині. При 
вході до ресторану «Київ», на
приклад, висять правила пове
дінки у ресторані, де чи ко ви
значено, яким повинен бути 
одяг відвідувачів, иднак швей 
цари і «Києва», і «Весни», і 
«Відпочинку» чомусь ігниру- 
ісіь тими правилами, і залп на
ших рссіорашн увечері ски
даються на суміш пляжу, база
ру і ділової коні ори. Юнаки і а 
дівчача, які принці ь иудь-іцо 
продемонструвати свою ви
ключність, оригінальність, час
тіше демонструють проіранацію, 
претензійність, кичмеист во. 
Колись в Англії предмети не
високих есіетичшіх якосісй 
призначались виключно для 
кухні... Сьогодні кпчменсіво 
означає поганин смак.

У свій час міщанство і кнч- 
меисгво асоціювали із слони
ками аа оуїреи, пістрявими 
листівками над ліжком, кошіл- 
і.амЦ у вигляді глиняних кіше
чок і собачок. Сьоюдшшши мі
щанин плаї ніь близько трьох 
карбованців за торбину із міш
ка із спотвореним обличчям ві
домою співака чи актора і і им 
демонструє, що йде в ногу з 
часом, і коли раніше неабияким 
смакам міщанина догоджали 
дяді Ваш, внносячи на оазар 
СЮіХ глиняних котів, СЬОЮДІН 
на місці дяді Ваш комгіаінів- 
ський раилибуткимбінат, на
приклад, запропонує вам при- 
доатн «хіпацьку» торбину з 
мішка із іноземними написами.

А.іЄ повернемось до ваших 
ресторанів, які для деяких мо
лодих людей стали не місцем 
відпочинку, а ои єкюм пик.іи- 
иініїи і ооьжнюваїїіія, предме
том доторку, як воші вважа
ють, до якогось іншою світу, 
баченого ними в зарубіжних кі
нофільмах. відвідинами рс-_іо- 
рапу деякі __юнакн і дівча іа 
прагнуть нродемзнструваїн ро
весникам СВОЮ BhK.HO'HllCli. і 
оригінальність. І хоча и сиділи 
втрьох за пляшкою газованої 
веди і вдома вночі спорожни
ла всі каструлі — зате «були 
в ресторані». 1 сидять за столи
ками молоденькі вісімнадцяти
річні дівчатка, на іолодний 
шлунок налить сіп арені, <іон 
звернути на себе чиюсь увагу. 
1 невтямки їм, майбутнім мате
рям і коханим, що не в рести- 
І»аш і не за пачкою сигарет 
«Марлборо», придбаних за 
п’ять карбованців у спекулян
тів, знаходять люди своє 
щастя.

Блюзнірство перед чужими 
манерами іноді у такої части
ни молоді доходи і ь до край
ностей. Робітники заводу ра- 
діовиробів Куронаткш, Лоц
ман і Ощепків та учень маши
нобудівного технікуму Бон
даренко теж вважають вельми 
престижним відвідувати, як 
вопи висловлюються, «ка
бак». Це престижне у їхньому 
колі слово означає ресторан. 
Але не відпочнваїї’ ходять 
юнаки гуди і не смаку ват її фір- 
мешіі страви. Головне, послуха
ти «ненашу» музику, чомилу- 
вагись одяюм іноземців < віі- 
кляїтчитн у них «ненашу» сига
рету, щоб потім похизуватись 
цим у колі ровесників. 
ЯКІ почуття керують юними 

кичмеїіамн Кіровограда, 
змушуючи ганятись за блакит
ними штанями, майками із тра
фарет ними відбитками, за кот
рі. спрігші спекулянт и беруть 
немало небагато — 15—18 кар
бованців, за поліетиленовими 
торбинками, де у всю «ату- 
ральиу. величину відбиті чиїсь 
огрядні фігури?

сСупержіптя»—якось прочн- 

ЯКА ТВОЯ ДУМКА
ПРО ГЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?

1. 8 чому ти згоден з гвтором і що хочеш заперечити?
2. На твоїй вулиці, в нгасі, в колективі, звичайно, с лідери. 

На чому тримається їхній авторитет? І як ти це оцінюєш?
3. Чи аїльно ти дістаєш журнали мод, чи відвідуєш виставки 

нових моделей одягу.
4. Салон молодіжної моди. Ти хотів би, щоб його відкрили 

а твоєму місті?
5. Як ставляться батьки до твоєї манери одягатись?
6. Що значить бути першим у роботі, навчанні і взагалі у 

ЖИТТІ?

гала мені симпатична білява 
дівчина англійський надпис на 
своїй іорбінші. За отаку «су- 
пер горбинку» вона на базарі 
віддала якомусь приїжджому 
молодикові чимало карбован
ців, у десятки разів більше її 
справжньої вартості.

— Лирою.'' звичайно, зате в 
Кіровоїраді таких горбинок — 
кілька штук. Звичайно, за сім 
карбованців можна купити 
пристойну сумку, однак, по- 
юдьіесь, що ви б юді yuai.it на 
мене не звернули. 1 інші теж,— 
усміхнулась вона і стрибнула 
на шдніжку тролейбуса.

Декілька разів мені доводи
лось зусірічати на вулицях міс
та юнаків, зодягнутих у сороч
ки, пошиті із власноруч від
штампованих прапорів різник 
зарубіжних країн, певно, наші 
читачі не раз звергали увагу і 
на .джинсові куртки із апліка
ціям п-сим вола ми капіталісти'!« 
ного світу, на саморобні (оде+ 
ського привозу) гумові пас
ки, уквітчані зірочками і 
рекламами західних горГІВСЛЬ- 
1 нх фірм. Саморобні леза дли 
бриля, хресні усіх віроспові
дань і навіть металеві плашки, 
на яких освідчення у коханиї 
написане по-апгліиськи, виснуть, 
на шиях деяких юних мешкан
ців міста. Гнм-го и іірко, ще» 
майже всі ці супермодні іона, 
ки її дівчата ще не здагш від-, 
різнити справжніх цінностей і 
дати класову оцінку своїм 
вчинкам. Днями на вулиці Вол
кова люди з подивом дивились 
на блакитну сорочку симпатия, 
ного білявою юнака. Дивува
тись оуло чому, плечі, комір і 
рукава сорочки були розшиті 
гербами мілітаристської канна, 
ліс нічної держави.

Давайте поміркуємо, деєь же 
працюють, вчаться оці живі 
реклами ворожою нам світу. 
Десь же стоять па обліку в 
комсомольських орі анізаціяк, 
якась же мані прасує оті со« 
рочки? Як часто на комсомоль
ських зборах ми ведемо розмо
чу про культуру одягу? Up® 
гідність радянської людніш, 
котра не дозволяє їй носити 
ганчір’я з чужого плеча, не 
просто ганчір’я — атрибути 
ворожої нам ідеології, чужою 
«су нержнття».

Мсл’іиДИм приіамаїшо ба
жання подобатись, відріз

нятись від інших, бути особис
тістю. От тільки, чи можна до» 
молися цього, натягаючи на 
себе різні підробки з імпорт
ними етикетками? Чи в такий 
спосіб піднімеш свій престиж в 
очах ровесників?

Звичайно, можна і треба ви
кликати авторитет і повагу до 
себе і знанням нашої історії, і 
високими успіхами в праці, на
вчанні. \ скорії і віртуозною 
і рою па скрипці. Але гам до )»е- 
зульїаіу іреба йти доню, ці
ною перемоги над власною лін
ню. ціною зречення погаипк 
звичок ІІабаїаю простіше 
за татову зарплату придбати 
блакитні нпаїш із загадковим 
написом, ко і рий чіпатиме кож
ний перехожий. 1 зовсім леї ко 
через десяті руки купити, виго
товлене в «Олесі на Малій Ар- 
иаутській», лезо їм ланцюж
ку — і їй вже «особистість». 
Тебе помня іь Звичайно, помі- 
іягь. Бо і приказка свідчить, 
що зустрічають но одежі. Але, 
перш, ніж впіягти із кишені іа- 
гову зарплату і покласти її до 
Мпшкового «дипломата», зга
дай, що хоч і зустрічають по 
одежі, то проводжають все та
ки по розуму.

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого кому
нара».

yuai.it
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(Закінчення. Поч. в №№ 107, 109).
Селекціонер. Вій має бути одержи

мим. безоглядно відданим своїй 
справі, щоб домогтися бодай скром
ного успіху, не впасти у відчай і 
зневір'я. Бо хліб — фундамент жит
тя. вісь, навколо якої обертається 
людство. Половина білків, що необ
хідні для розвитку нашого організ
му, від нього. Коли б зібрати все. 
що будь-коли писалося про хліб, то 
вийшла б гігантська антологія усіх 
віків і народів, погрясаюча за своєю 
неспростовною переконливістю.

Відкриття хліба — найбільше від
криття людства, жодне з чудес сві
ту не спроможне зрівнятися З НИМ. 
Спробуймо уявити собі тсіо дале
кого предка, що, збожеволівши від 
щастя, тримає у високо піднятій ру
ці звичайний колосок, таємницю 
якого він щойно збагнув...

Так чи приблизно так говорила 
Стоякова. І неможливо було іщ пе
рейнятися цією розмовою, не відгук
нутися на неї.

Я мимоволі згадав про хлібні вид
ки — стародавній звичай міти ні 
хліб. Один s образів хлібного зна
ка — два концентричні кола з крап
кою посередині. Сонце, хліб і зерно 
В Індії ще її зараз закохані кляну
ться: «Якщо я розлюблю тебе, то 
пехан ніколи не побачу хліба». А в 
Китаї для людини, що відлучилася 
надовго з дому, обов’язково пекли 
корж розлуки. На ньому вирізали 
Геліограф «щастя».

— Колись Джонатан Свіфт сказав, 
що людство буде безмежно вдячне

тій людині, яка зуміє виростити два 
колоски там. де раніше ріс один. — 
каже Иорданка Стоянова. — ГІого 
можна зрозуміти: скільки ще на цій 
землі голодних! Складна наука про 
хліб. Серед її сподвижників є поста
ті виняткові. Ось хоча б ваш Мико
ла Іванович Вавилов, чиї праці при
свячені вченню про центри поход
ження культурних рослин, питан
ням генетики і екології. . проблемі 
імунітету і теоретичним основам се
лекції. У шуканнях 
хлібних злаків ~ 
майже весь світ, 
життям. Він був ______ ____,
Академій і Товариств світу...

між іншим, доктором Софій- 
унівсрситсту...
так! Ми пам'ятаємо про це... 
хто з моїх колег мріє no
ri Ленінграді, у Всесоюзному 

■ — нпшицтва. де зберігає- 
колекція, зібрана

нових сортів 
Вавилов об'їздив 
но раз рп.шщвав 
членом багатьох

— І. 
ського

— о 
Багато 
бувати ____
інституті рослі: 
ться унікальна 
Вавпловим.

Приємно спілкуватися з людьми, 
які знають, п ім’я чого живуть на 
світі. Стоянова — людина широких 
інтересів. Володіє кількома інозем
ними мов:.:.:її. Г'с байдужа до істо
рії п літератури. Насіння болгар
ського соняшнику, про який воца 
розповідає із захватом, сіяла па бе
регах Нілу. Тут, в інституті, мину-, 
ла більша половина її життя...*'Іут 

..народилася донька, яка зараз .теж 
науковий співробітник і працює 
пліч-о-пліч з матірно.

Робота Стоякової відзначена . ор
деном Кирила і Мсфодія. її сорт 
квасолі «Добруджапка» здобув ви
знання у всій країні.

Широкі ‘круювпдн V добруджап- 
ських науковців. Олександр Ка-

раіванов побував V відрядженні у 
Франції і Бельгії, Коста Гоцсв —• в 
Японії і США, в італійських селек
ціонерів гостював Тодор Рачин- 
ськнй.

Біологічні види і форми вдоско
налюються дуже повільно. Наука 
прагне проникнути в найпотаємпіші 
закутки речовини, намагається змі
ни ги її на благо людей. Пінцети і 
пробірки, живий пилок, кастрації і 
гібридизація, перші схрещення і 
перша генерація, лабораторні про
би і досліди па полі, сотні комбіна
цій. спостереження і відбір, десять 
років праці і, паренні, десять колос
ків і жменька зернинок — такий 
процес виведення нового сорту. Так 
сказав в інтерв’ю софійському ко
респонденту Тодор Рачішський.

Останнє досягнення болгарських 
.селекціонерів — новий сорт «Ру-.ч 
бій», виведений шляхом схрещуван
ня югославського сорту НС-175/2 та 

<■ Безостої-1 >. Цс червовоколоса пше
ниця з низьким — до 85 сантимет
рів товстим і стійким до вилягання 
стеблом. Вона добре переносить зни
ження температури до 18—20 гра
дусів па поверхні грунту, що дозво
ляє вирощувати її в різних районах 
Болгарії.

Одна з переваг сорту — стійкість 
до захворювань і. як показали на
слідки дворічних екологічних дое.ті ї- 
жспь, - і.ік ока продуктивність. Се
редня гаю,::, нпість — 53.4 центнера 
з гектпрп. Чудові й хлібопекарські 
якості - Рубіну».

У бесідах з болгарськими науков
цями торкнувся я взаємозв'язків 
І петит;, ту з Кіровоградською облас
ною науково-дослідною станцією. 
Розмова зацікавила всіх. Згадалося 
все краще і водночас йшлося про 
те. що ні зв'язки могли б бути знач
но ДІЄВІШИМИ І 1ІЛ1Д11ІІ11ПМП. -Одна у 
пас турбота «. — зауважив Дпмитр 
КОЛСБ, секретар парткому інституту.

•Слушно сказано. Мрія селекціоне
рів — з кожного, гектара одержу
вати по 100 центнерів пшениці. Фан
тастика? Але ж в Толбухіпсйкому 
окрузі сорт Русалка» в поливних 
умовах дав майже 95 центнерів з 
гектара.

Насті п па загадкову пшеничну 
зернину триває.

• СЛУЖБА: ДНІ І НОЧІ

РОЗДІЛ ВЕДЕ 
ПОЗАШТАТНИЙ
ВІДДІЛ
ПРАВОВОЇ 
ПРОПАГАНДИ

ПОЄДИНОК

13 ВЕРЕСНЯ
8.00

тривожне 
сержант

ТРИВАВ
НЕДОВГО

до поста 
власник 

прізвище

Потерпілого 
ДАІ доставив 
«Жигулів», на 
якого тієї неспокійної но
чі не звернули уваги. Так 
склалися обставини. Гро
мадянин не просив вина
городи. Він чесно вико
нав свій обов’язок — пі
дібрав на шосе поранено
го, безпорадного чоловіка 
і співчутливо 
до його долі.

А трапилось 
говий рейс на 
мальний пункт 
мянського

поставився

таке. Чср- 
хлібоприй- 
водій Зна- 

райоб’єднан- 
ня «Сільгосптехніка» Гри
горій Леонідович Зубрен- 
ко зробив пізно увечері. 
Коли розвантажився, у 
темрямі не помітив, що в 
порожній кузов вскочило 
троє пасажирів. Виявили 
вони себе за містом. Ди
хаючи в обличчя горілча
ним перегаром, вимагали

підвезти їх до села Васи
но. Водій не погоджував
ся — і тоді в хід пішли ку
лаки і ніж. Пораненого в 
руку Зубренка зловмисни
ки випхали з кабіни. По
тім хтось із них увімкнув 
запалення...

Отримавши 
повідомлення,
міліції Борис Моргаленко 
і молодший сержант Во
лодимир Амуров негайно 
вирушили на місце злочи
ну. Ретельно обстеживши 
шосе, вони встановили: 
слід протекторів гуми ко
ліс авто/кобіля веде в 
село Новомиколаївку. Че
рез годину цей слід вивів 
на самих крадіїв машини.

Поєдинок тривав недов
го. Скоро винуватці отри
мають по закону, 
ництво обласного 
ління внутрішніх 
відзначило 
Олександрійської 
державтоі не лекції 
КПРС Моргаленка 
сомольця Амурова 
кі і оперативні дії 
триманню крадіїв держав
ного автотранспорту.

Хочеться висловити щи
ру вдячність і невідомому 
автолюбителю, який бага
то допоміг нам у 
нелегкій справі.

Керів- 
управ- 
справ 

працівників 
міської 

члена
і ком- 
за чіт-
по за-

цій

Д. ТАНСЬКИЙ, 
працівник обласного 
управління внутріш
ніх справ.

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8 35 — Гімнастика.
3.55 — Фільм «Я крокую по 
Москві». 19.10 — 'Клуб кі- 
ноподорожсп». 15.00 - 'По 
Сибіру і Далекому Сходу». 
Кінопрогпама. 15.50 — 'До 
ІІТУ прийшло поповнення» 
10.20 — «На Всесоюзній
Спартакіаді школярів». Бокс. 
17.05 — «Пісні Грузії». 17.30
— 'Відгукніться, сурмачі!» 
18.00 — Кубок УЕФА а фут
болу «Динамо» (Тбілісі) — 
♦ Наполі» (Неаполь). У пе
рерві — 'День за днем». 
(К-д). 19.50 — Телефільм «Де 
ти був. Одісссй?». 1 серія. 
21.00 — «Час*. 21.30 — Ку
бок УЕФА з футболу. «Тор
педо» (Москва) — «Мольдс» 
(Норвегія). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Новіінн. 10.10 — -Теат
ральна вітальня». ,12.10 — 
Для- малят. «Спібний дзвіно
чок». 12.30 — «На лапах рес
публіки». (К-л па Pe.cnv6.Tl- 
і.ансььу телебачення). 15.50
— «Щоденник соціалістич
ного змагання». 16.35—Для 
дітей. 'Омеляне щастя.«.
18.00 — Фільм-концсрт «Ди- . 
ригент». 18 30 — Вісті. 19.00
— Хокей: -Сокіл» (Київ) — 
'Трактор« /Челябінськ). 1 і 2 
періоди. 20.45 — «На добра
ніч діти'» 21.00 — «Час». 
21.30 — Хокей: -Сокіл» (Ки
їв)—«Трактор» (Челябінськ). 
3.період. 22.10 — Фільм «.Бу
линя 13 тополь». По.закін
ченні — новини.

• ЛХПіЧІИ’.- Р‘- ІІГІЙІІОГО мрако- 
Бесіда. 17.15 — Для 

дітей. Те.”<і>і.іьм «Бойовий 
І.оїшк«. 17.30 — • І’осіїуб.ті- ’ 
і.;:.!.<• і. к;і фіпико-матсмаї 114- 
і'.і шкота . 18.00 — Новини. 
18.15 «Сільгосптехніка

• 18.45 — «Запрошує Дом 
< і.кіін концертний зал • .
19.30 • Великодержавний 
курс Пекіна і Латинська 
Америка?-. ] 9.15 — Телефільм 
•Де ти був. Одісссй?». 2 се
рія. 21.00 — - Час». 21.30 — 
А П. Чехов. «Нудьга». 
Фільм-концсрт. 22.00 — • Кон
церти Є. Светланова». По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Е. де Фі- 
ліппо. • Філумсна Мортуоа- 
і:о>. Вистава.. 12.10 — Для 
малят, «Спібнип дзвіночок.».
12.30 — -Повітряні помічни
ки хліборобів». 16.30 — На
родні мелодії. 16.45 — «Один 
за всіх, усі за одного». 17.30
— «Подвиг». 18 00 — 'Па ла
рах республіки». 13.10 — 
•Любителям балету». 18.30 — 
Для дітей. < Хатіїнка-псптип- 
ке». 19.00 — Вісті. 19.30 — 
' Комсомольська традиція*. 
20.45 — « На добраніч діти!» 
21.00 -- «Час». 21.30 
Фільм «Довга допога в 
роткий день». 23.10 — 
вини.
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8.00 

Гімнастика. 
'Вперед, хлопчаки!» 
Художній ТСЛСфіЛЬМ

1 ес-

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — ~
8.55
9.55 ____
• Де ти був Одісссй?» 
рія. 15.00 — Телефільми до 
Дня працівника лісу. 10.00 — 
' Наша Батьківщина — СРСР» 
16.30 — Концепт камерного 
оркестру. 17.00 — «Сіонізм —

15 ВЕРЕСНЯ

ГПО НА МАРШІ

ОРІЄНТИР — ПА МАСОВІСТЬ
У Світловодську триває місячник ГПО. Міський спорт-, 

комітет проводить огляд роботи колективів фізкультури 
по втіленню в житія нового фізкультурного комплексу. 
На прицілі — організація спортивних поєдинків, будів
ництво полих та експлуатація наявних спортпгних баз. 
При підбитті підсумків огляду до уваги братимуться й 
показники масовості та майстерності.

У дні місячника па всіх спортивних базах улаштовують 
поєдинки з багатоборства ГПО, юнаки і дівчата скла
дають залік з фізичної та військово-тсх'.іічисї підго
товки.

Попереду йде колектив фізкультури «Чайка» В ньому 
пайбілі ший процент виробі нчииків, які стали значківця
ми ГПО, проведено найбільше змагань.

ТІ а пуму ЦК КПРС — у жит
ія’• 19.45 — Телефільм 'Де 
ти був. Одісссй?». З серія. 
1 1.60 — «Час». 21.30 —
«Навколо сміху». Вечір . гу
мору.123.00 — Концерт ар- 
•:тк тії; зарубіжної естради. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новіти. 10.15 — «Украї
на — БАМу. Сибіру. Далеко 
,мУ Сходу«. 10.35 — -Товари
— народові». 11.05 — 'ІГа 
ланах республіки». 11.15. — 
Музичним Фільм «Дмитро 
Кабалевський». 12.10 — Для 
малят «Спібнпй дзвіночок». 
12.30 — Фільм «Довга доро
га в короткий день». 16 15 — 
«Народні таланти». 16.55' — 
'Знай, люби, бережи». 17.30
— -'Людина та її справа». 
18.00 — Фільм-копцерт. 13 30
— Вісті. 19.00 — Хокей: « Со
кіл» (Київ) — «Трактор» 
(Челябінськ). 1 і 2 періоди. 
29.45 — «На добпаніч. діти!» 
21110 — «Час». 21.30 — Хо
кей: «Сокіл.» (Київ) - - «Трак
тор:. (Челябінськ). З період. 
22.10 — «Пісня па конкурс». 
По закінченні — новини.,
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8.00ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8 55 — Пісня-пісенька». Тс- 
лскоінхурс .для дітей 9.55 — 
Телефільм 'Де. ти був. Одіс- 
ссй?» 2 серія. 15.00 — До 
дня проголошення незалеж
ності Ме.ксікн. Кіпопрогра- 
ма. 15.30 — Фантазія на те-, 

"му пісень О. Фел.ьцмапп.
15.40 — '■•Рідна природа». 
16.00 — «Шахова школа».
16.30 — 'Москва і москви
чі». 17.00 — Концертний зал 
телестудії - Орля». 17.10 — 
< Місто-гсррй Новоросійськ». 
Док. фільм. 18.00 — 'День 
за днем». ІК-дЕ 13.15 — «У 
кожному малюнку—сонце».
18.30 — <> Далекосхідний на
уковий центр». Передача 4. 
19.00 — «Пісня-78». 19 30 — 
'Рішення липневого (1978 р.)

ПЕРША ПРОГРАМА.
— 'Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Умілі руки». 9.25 — 
'Для вас, батьки». 9.55 — 
Телефільм «Де ти був. Одіс- 
сей?». З серія. 11.05 — Му
зична програма «Ранкова 
пошта». 11.35 — Витавші в 
Академії художеств СРСР. 
присвячена 150-річчю з дня 
народження Л. М. Толстого. 
12.05 —> Теле клуб «Москвич 
ка». 13.05 — Фільм «Людина 
на Землі». ' 13.55 — Типаж 
<Спортлото».’ -14.10 '— Про
грама '■Здоров'я». 14.55 — 
Фільм для дітей. '‘ПОВІСТЬ 
про лісового велетня». 16.10

— Камерна творчість В. А. 
Моцарта. 17.00 — «Очевидне
— неймовірне». 18.00 — По
вніш. 18.15 — Бесіда на між
народні теми політичного 
оглядача галети «Правда» 
10. Жукова. 19.00 — Романси 
М. Римського-Кодсакова у 
виконанні народного артис
та СРСР І. Петрова. 19.15 — 
«Від усієї душі». Зустріч з 
трудівниками м. Кам'янця- 
Подільського. 21.00 — «Час».
21.30 — Телевистава «Мело
дії однієї оперети». 22.50 — 
Фільм «Десята вершина Іри
ни Родиіної». По закінченні
— новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — «Субот
ній репортаж». 10.35 — Кон
церт молодих виконавців. 
11.05 — Для дітей. П. Паль-

чпмо каіітс. • Я доганяю лі
то». Вистава. 12.35 — «ПісПІ 
юності». 13.05 — «Мальовни
ча Україна». (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 
>3.35 — Телефільм «Аліса 
Фрсііпдліх». 14.35 — «Комсо
мольська традиція». 15.50 — 
Теленарис «Зелене диво 
Карпат». 16.10 — Фільм-кои- 
перт < Коли співає гітара».
16.30 — «На ланах республі
ки». 16.40 — «Обряди паші, 
радянські». 17.15—Першість 
профспілок СРСР з тенісу. 
18.00 — «У світі рослин». 
19.00 — Вісті. 19.30 -- Худ. 
телефільм «Смок та Ма
люк». 1 серія. 20.45 — «На 
добраніч. літи!» 21.00 —■ 
«Час». 21.30 — Телефільм 
«Смок та Малюк». 2 серія. 
По закінченні — новини.

346050, ГСП. Кіровогрдд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського иіиття—2-45-35, відділу пропаганди, 
Е’дділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.
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7.10 — Інформаційна про

грама «День за днем». 7.35 — 
Реклама, оголошення. 8.20— 
<Жйття партійних організа
цій»! 'З досвіду організації

. соціалістичного змагання на 
збиранні буряків». 8.35 — 
До 60-річчя з дня народжен
ня В.. О.
'Слово про вчителя». Пере
дача 3. 8.55 — Огляд облас
них газет 18.10 — 'Веселі 
Ритми». Концерт. 18.35 — 
Реклама.
13 ВЕРЕСНЯ.

7.10 Інформаційна про- 
грама - День за днем». 7.35 —

Сухомлннського.

Оголошення. 8.20 — «Зпіти f 
вибори в партійних органі
заціях». Кореспонденція з 
ковальсько-пресового цеху 
заводу «Червона зірка». 8.3(1 
— «Наш радянський пас
порт». «Головний документ 
громадянина». Виступ на
чальника паспортного відді
лу управління внутрішніх 
справ облвиконкому Б. І. Ки- 
зіля. 8.40 — «Радянський 
спосіб життя ! подолання 
ре.іііііііпіх пережитків». Бе
сіда завідуючого обласним 
Будинком атеїзму П. М. 
Дмптрспка. 8.55 - Огляд об
ласних газет. 13.10 — Му
зична програма для молоді. 
18.35 — Реклама.
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