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ДЛЯ' ЗМІЦНЕННЯ МИРУ

Василь Си-

ми
з

І задля 
намага- 
повною

Радянського уряду.

!Ї ® Л S И TEE

Конкретна

жива робота
пропаган- 

«ТехнІчний 
економіка»

четвертий 
років був

Розповідає 
дист школи 
прогрес і 
Зкам’явськрго локомотив
ного депо М. Д. Поривай:

— Перед тим, як при
йти в систему комсомоль
ського політнавчання, де 
працюю вже 
рік, я десять 
пропагандистом в системі

Комсомольці і молодь області, як і весь радянсь

кий народ, одностайно схвалюють Заяву Генера.ть-

ного секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верхов-

ної Ради СРСР Ю. В. Андропова. В ці дні в усіх

трудових колективах проходять мітинги, учасники

яких підтримують мудру зовнішню політику КПРС і

Термінові загальні збори 
комсомольсько - молодіжно
го колективу тракторної 
бригади № 1 були присвя
чені обговоренню Заяви Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР 10. В. 
Андропова. «Ті, хто робив 
замах на цілісність нашої 
держави, на її незалеж
ність, на наш лад, опинили
ся на смітнику історії». Ці 
слова керівника партії і 
держави вселяють нам віру 
у мирне майбутнє, 
зміцнення миру 
емося трудитися 
віддачею.

Комсомолець 
монець відзначив трудовий 
внесок свого колективу в 
безпеку нашої країни.

В. Симонець на тракторі 
Т-150 за шість місяців вико
нав річну норму, як і ком
сомолець Григорій Скобелев 
на Т-74. Щоб Радянський 
Союз, сказав 
жди міг дати 
січ ворогам 
працювати ще

Колектив виступив з іні
ціативою «Кожному члену 
КМК — звання ударника 
комуністичної праці». Члени 
комсомольсько - молодіжно
го колективу вирішили най
ближчим часом перерахува
ти одноденний заробіток у 
Фонд миру.

В. САМКОВА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Ватутіна. 
Кіровоградський район.

Василь, зав- 
нцлежну від- 

миру, треба 
краще.

Пропагандист
і молодіжний

* * *
Наш колектив обговорив 

надруковану е газетах. Зая
ву глави вашої партії і дер
жави товариша Ю. В. Ан
дропова, а потім вирішили 
взятися за перо, щоб висло
вити І свій голос протесту 
проти реакційного курсу ад
міністрації США. Правильно 
говориться у Заяві, що на
роди судять про політику 
того чи іншого уряду насам
перед за його діями. Коли 
президент США з трибуни 
ООН заявляє про відданість 
справі миру, ця деклара
тивна заява нікого не пере
конує. Адже всі ми знаємо, 
що заради своїх імперських 
цілей теперішвя американ
ська адміністрація вдається 
до крайнього 
в політиці, бо 
на назвати 
організовану 
бами США з використанням 
південнокорейського літака?

Ми, радянська молодь, ви
магаємо від правлячих кіл 
країв Заходу припинення 
гонки озброєнь. Правильно 
говорить у Заяві Генераль-

А. І1
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авантюризму 
як іще мож- 
провокаиію, 

спсцслуж-

/
ний секретар ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної 
Ради СРСР Ю. В. Андро- 
пов, що людство заслуговує 
кращої долі, ніж жити в ро
зірваному конфліктами сві
ті, задихаючись під тягарем 
смертоносної зброї.

Радянська молодь повин
на зміцнювати справу миру 
вагомими трудовими здобут
ками. Наш колектив план 
дев’яти місяців цього року 
виконав на 116 процентів. 
Сподіваємося, що такими ж 
будуть і наші майбутні ус
піхи. Ми хочемо жити і тру
дитися спокійно. Хочемо, 
щоб усі народи світу жили 
в мирі і дружбі.

В. КУЛИНИЧ, 
групкомсорг комсо
мольсько -молодіжно
го колективу фото
ательє № 1 Бобри-
нецького райпобут- 
комбінату, члени КМК 
— усього 5 підписів. 

Бобринецький район.

В Ж#

Лише другий рік працює майстром по виробництву 
молока в колгоспі «Дружба» кандидат у члени КПРС 
Ірина ФРАНСУХ. Сьогодні молода доярка — одна з кра
щих в Онуфріївському районі. За вісім місяців ниніш
нього року Ірина надоїла 3223 кілограми молока на норо
ву; середньодобовий надій склав 11 нілограмів. Своїми 
успіхами вона зобов’язана майстерному володінню меха
нічними засобами доїння.

Фото В. ГРИБА.

тп «да

Ідеологічна робота на сучасному етапі розвитку 
нашого суспільства дедалі більше висувається на 
перший план. Про це йшлося в промові Генерально
го секретаря ЦК КПРС Ю. В. Андропова на червне
вому (1983 р.) Пленумі ЦК КПРС. Від свідомості й 
активності трудящих залежить розв’язання питань 
соціально-економічного розвитку кожного колекти
ву. І, певно, важко переоцінити роль наставників — 
пропагандистів у формуванні свідомості і пожвав
ленні активності молодих виробничників — слухачів 
шкіл КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ.

Напередодні початку занять в системі 
мольської політосвіти кращі комсомольські 
гандисти області зібралися за «круглим 
«Молодого комунара», щоб поговорити про 
сущні проблеми і завдання, які випливають 
лих вимог, що їх ставить партія на сьогоднішній день 
до ідеологічних працівників.

комсо- 
пропа- 

столом» 
свої на- 
із зрос-

. ;■ > Г • “■

А Більше 40 тисяч юнаків та дівчат області нав
чаються в системі економічної та політичної освіти 
молоді.

А У комсомольських школах курсу «Ідеологічна 
боротьба і молодь» торік навчалося 4 тисячі чоловік. 
Нинішнього року кількість слухачів цих шкіл зросла 
майже в 1,5 раза.

ну, допомогти їй утверди
тися на позиціях високого 
громадянства.

І тут я хочу сказати, що 
не нудні нотації, а жива, 
потрібна справа є най
більш дієвим заходом для 
досягнення мети. Кожен 
слухач — член трудового 
колективу. Чим живе цей 
колектив? Це повинно по
стійно 
диста, 
кретні

Для 
політшколи такою спра
вою став зв'язок із музе
єм підпільної комсомоль
ської організації «Спар
так» села Красногірки Го- 
лованівського району. 
Спілчани стали частими 
гостями у музеї, чому по
сприяла й адміністрація 
нашого депо. Комсомоль
ці електромеханічного 
цеху зарахували до свого 
колективу підпільника Ми 
хайла Громового. Щоміся
ця його заробітна плата— 
160 карбованців — пере
раховується ДО ФОНДУ МИ
РУ-

цікавити пропаган- 
виливатися в кон- 
спрсви.
комсомольців моєї 

такою спра-

Почина- 
в системі 
політосві- СПІВАЙМО

батьківщині Великого по
чину в локомотивному де
по Москва-Сортувальна 
почався патріотичний рух 
за комуністичне ставлен
ня до праці, яке потім 
охопило всю країну. Ми
нуло 25 років з того часу. 
Переваги методів роботи 
ударників і колективів ко
муністичної праці очевид
ні. Ще одним підтверд
женням того, що маси 
прагнуть працювати по- 
комуністнчно.му, є Всесо
юзний комуністичний су- 
ботник, який планується 
провести 15 жовтня. Да
ти країні на мільйони кар
бованців надпланової про
дукції, зробити державу

партійної політосвіти. І 
повинен сказати, що з мо
лоддю, на мою думку, 
працювати важче. У моло
дих — і це закономірно 
—більше енергії, молодої 
сили, але не 

стачає вміння, 
ципліни, щоб 
ту енергію, ту 
трібке русло, 
буває причиною 
ків занять, 
ставлення 
роботи над собою. Наше 
завдання як пропагандис
тів полягає в тому, щоб 
зацікавити /лолоду люди-

завжди еи- 
самодис- 

спрямувати 
силу в по- 
Це інколи 

пропус- 
несерйозного 

до самостійної

Вчити

I ВЧИТИСЯ
самому

З розповіді пропаган
диста школи «Основи на
укового атеїзму» виробни
чого об’єднання «Друк- 
маш» Л. І. Степаногої:

— Продовжуючи почату 
Миколою Дмитровичем 
розмову про обладнання 
кабінету для занять, хочу 

(Закінчення на 2-й стор.).

У жовтні починається 
четвертий квартал третьо
го року одинадцятої п’я
тирічки. Час відповідаль
ний. Закінчується збиран
ня пізніх сільськогосподар
ських культур, досипають
ся в засіки зерно, гичка, 
силосна маса. В цей пері
од кожен трудівник у про
мисловості і сільському 
господарстві може реаль
но зважити свої здобут
ки, знайти резерв сил для 
успішного виконання пла
нових завдань року і п’я
тирічки в цілому.

Комсомольцю! 
ються заняття 
комсомольської
ти. Оволодівай надбанням 
маркспзму-ленінізму! Вті
люй набуті знання в прак
тичні справи!

7 жовтня — День Кон
ституції СРСР. «Я не знаю 

. іншої країни, де людина 
вільно так росте». Ці сло
ва Лебедєва-Кумача най
краще розкривають суть 
радянської демократії. З 
кожним роком наша пар
тія і уряд створюють усе 
більше умов для всебіч
ного 
члена 
ширше залучаються 
ДО управління державою. 
У період святкування Дня 
Конституції переваги со
ціалістичного способу 
життя, права і обов’язки 
громадянина нашої держа
нії, вільний розвиток кож
ної союзної республіки у 
братерському союзі наро
дів СРСР, радянський пат
ріотизм і пролетарський 
інтернаціоналізм наших 
людей повинні бути голов
ною темою бесід кожного 
пропагандиста, агітатора, 
політінформатора, кожно
го комсомольця.

9 жовтня — День пра
цівників сільського госпо-

ДРУЖНОЇ

всебіч-
розвптку кожного 

суспільства, все 
маси

дарства. Важливим ета
пом у боротьбі за підви
щення життєвого рівня 
радянського народу став 
травневий (1982 р.) Пле
нум ЦК КПРС, який 
схвалив Продовольчу про
граму СРСР до 1990 року. 
Вона передбачає інтенсив
ний розвиток 
господарства, 
зв’язків з іншими ланками 
агропромислового комп
лексу з метою збільшення 
виробництва продуктів 
харчування і 
для промисловості.

Трудівники села широко 
розгорнули соціалістичне 
змагання за виконання 
планів 1983 року. На час 
збирання врожаю створе
но додатково тисячі меха
нізованих бригад і зби
рально-транспортних ком
плексів.

Точкою прикладання сил 
комсомольських ватажків 
сільськогосподарських ко
лективів є мобілізація на 
виконання соціалістичних 
зобов’язань.

13 жовтня 1958 року на

сільського 
зміцнення

сировини

могутнішою, а життя лю
дей ще кращим — такими 
мотивами має керуватися 
кожен член нашого сус
пільства. Комсомол в та
ких справах завжди був 
на передових рубежах.

У рамках Тижня лій за 
роззброєнння (24—31 
жовтня) за рішенням Між
народної демократичної 
федерації жінок 25 жовт
ня проводиться Міжна
родний день боротьби жі
нок за мир. Це питання 
ниві стоїть у центрі ува
ги всієї світової громадсь
кості. Радянський уряд 
заявив, що для нас немає 
питання більш важливого, 
ніж збереження миру на 
землі. Миролюбна політи
ка нашої держави і країн 
соціалізму повинні зали
шатися в центрі уваг» на
шого пропагандистського 
корпусу.

29 жовтня — День на
родження комсомолу, 
день, коли кожен спілча
нин звітує про свої здо
бутки. Подарунок святу — 
гідна його зустріч!

■s



2 стор, «Молодий комунар» ---------------------------------- —------ 1 жовтня 1983 року
зяй

Пропагандист і молодіжний колектив
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.). 
сказати, що у нас в школі 
(а навчаються тут самі ли
ше дівчата) склалася дуже 
хороша традиція: ми го
туємо до кожного заняття 
наочність своїми силами. 
Зробити це не надто 
складно, а за рік набира
ється чимало плакатів, 
стендів, і деякі з них мож
на з успіхом використати 
в наступному році. По-мо
єму, така практика виправ
довує себе.

Взагалі, необхідно біль
ше давати самостійності 
нашим слухачам. Треба, 
щоб вони не просто про- 
слуховували курс, а дума
ли під час занять. Про
будити думку, здається 
мені, може лише конкрет
на справа. Скажімо, слу
хач нашої школи Зінаїда 
Щупак має таке доручен
ня: вона, бібліотекар, під
бирає літературу до кож
ного заняття, організувала 
кілька книжкових виста
вок на атеїстичні теми.

Нам потрібні й конкрет
ні приклади з життя. Тому 
моїм побажанням у даль
шій роботі було б ось що: 
хотілося б, аби обком, 
райкоми комсомолу допо
магали надалі нам, пропа
гандистам, оперативною 
інформацією на теми, що 
їх вивчають слухачі різних 
курсів. Адже свіжими 
прикладами з життя під
приємства, міста, області 
ми швидше зацікавимо 
молодіжну аудиторію, та 
й самим це теж буде ці
каво, це спонукатиме до 
нових пошуків на пропа
гандистській ниві.

Проблеми, 
яких може 
не бути

З виступу пропагандис
та школи «Соціалістичний 

ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

У постійному 
неспокої

шнбвзззнпекмекя

Будинногл радості назизають скрізь — у містах І селах — школу. Зустріч із нею 
нання таємниць науки, захоплення прекрасним.

Завтра, голи вся нраїна зшановує педагогів, багато щирих привітань одержить і 
сів СШ № 5 м. Кіровограда Галина Олексіївна ПЕТРИЧЕНКО, яку ви бачите на знімку.

— це відкриття світу, піз- 
вчителька молодших нла- 

Фото В. ГРИБА.

спосіб життя» Долинсь- 
кої районної лікарні Н. М. 
Борщ:

— Мене зацікавила те
ма, котру порушила Лілія 
ІІванівна. Справа в тому, 
що в нашій школі підго
товка рефератів, самостій
на робота . слухачів є ос
новною формою навчання. 
Недарма торік наша слу
хачка Таня Бабіна зайняла 
перше місце в обласному 
конкурсі рефератів. А от 
з наочністю у нас справи 
гірші. Цього року наш 
фонд поповнився всього 
одним стендом. Могли б, 
звичайно, спробувати ви
готовляти наочність самі, 
але не маємо змоги діста
ти потрібні матеріали. 
Добре було б, аби нам 
допоміг у цьому райком 
ЛКСМУ.

Хочу сказати ще про од
не: на жаль, наш райком 
комсомолу не завжди опе
ративно спрацьовує у під
готовці до занять. Адже 
цього року я лише зовсім 
недавно довідалася, яку 
школу вестиму в новому 
навчальному році. Коли б 
знала те заздалегідь, то 
краще готувалася б сама, 
літературу підібрала б, та 
й слухачів своїх підготува
ла відповідним чином, ад
же можливість для того є: 
більшість із них працює 
зі мною в одному колек
тиві.

«Я працюю
на селі»

Розповідає пропагандист 
школи «Продовольча про
грама СРСР» колгоспу 
«Росія» Онуфріївського 
району В. 1. Синенко:

— Наші навчальні проб
леми не надто відрізня
ються від тих, що існують 
у місті. Відмінність хіба 
що у більшій роззосеред- 
женості слухачів: вони 
працюють, як правило, в

а Серед пропагандистів шкіл системи комсомоль
ської політосвіти члени І кандидати в члени НПРС 
складають 94 проценти. Вищу і незакінчену вищу 
освіту мають 93,4 процента пропагандистів.

а За підсумками роботи минулого навчального 
року 97 комсомольських пропагандистів області наго
роджені Почесними грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМУ, обласного комітету комсомолу.

а 3 20 серпня по 20 вересня в області проходив 
традиційний огляд готовності системи комсомольської 
політосвіти до нового навчального року, в рамках 
якого проведено семінари й наради Ідеологічного ак- 

нині в області працює 19 кабінетів, 51 єдиний 
центр політичного навчання молоді. Триває обласний 
огляд набінетів і куточків комсомольської ПОЛІТОСВІ
ТИ.

різних підрозділах кол
госпу. Тому до організа
ції занять я підходжу осо
бливо старанно. Адже 
треба узгодити час і місце 
проведення занять з таки;л 
розрахунком, аби всім бу
ло зручно — у нашій шко
лі навчаються механізато
ри, шофери, тваринники, 
працівники дитячого сад
ка...-

Тут уже йшлося про ге, 
як зацікавити слухачів, спо
нукати їх до актизної учас
ті в навчальному процесі. 
По-моєму, для цього не
обхідно насамперед зна
ти, чим цікавиться та чи ін
ша людина. Скажімо, ме
ханізатор Сергій Коно-і- 
ченко, слухач нашої ком
сомольської школи, захоп
люється спортом. А ог до 
занять ставився без особ
ливого ентузіазму — неці
каво мені тут, мовляв, іак 
було доти, доки я не по
просив Сергія підготува
ти на одне із занять ко
ротку спортивну Інформа
цію. Сергій охоче взявся 
за справу. Тепер він ви
ступає і з інформаціями 
на теми, які стосуються 
безпосередньо програми, 
що вивчається.

На селі кожна людина 
на виду. І хороше, й по
гане в ній одразу поміча
ють. Тому, коли обрали 
слухачів комсомольської 
школи тракториста Воло
димира Білонога та вчи
тельку Тетяну Воронову 
депутатами Вишнівцівської 
сільської Ради, то можна 
було не сумніватися — 
вибрали найдостойніших. 
Взагалі, із слухачами мені 

пощастило, я вважаю. Се
ред них, — наприклад, пе
редовики колгоспного ви
робництва комбайнер Ми
кола Сагайдак, водій Лео
нід Голуб.—

А от з матеріально-тех
нічною базою навчання 
повезло менше. Немає 
свого проектора, немає й 
потрібних діапозитивів. Є 
труднощі й з підручника
ми для занять.

Скажімо, коли, ми вив
чали курс «Біографія Во
лодимира Ілліча Леніна», 
то секретар парторганіза- 
ції колгоспу Володимир 
Васильович Нелень допо
міг придбати підручники 
для кожного слухача. А 
от посібників по вивченню 
«Продовольчої програми 
СРСР» придбати не змогли. 
Тут ми розраховуємо на 
допомогу райкому комсо
молу.

Авторитет 
пропагандиста

З виступу пропа.аядиста 
школи «ідеологічна бо
ротьба : молодь» Кірово
градського заводу радіо- 
виробів Л. М. Завражного:

— Молодіжна аудиторія 
дуже тонко відчуває най
меншу фальш, найменшу 
розбіжність між словами 
й ділами керівника занять. 
Тому не лише під час за
нять йому треба турбува
тися про свій авторитет як 
пропагандиста, але зав
жди, кожну хвилину своєї 
діяльності на виробництві. 
Я, наприклад, вважаю сво

їм обов’язком побувати 
на робочих місцях своїх 
слухачів у інструменталь
ному цеху, поцікавитися 
їхнім життям, вникнути в 
проблеми і допомогти, ко
ли треба. Певно, це допо
може молодій людині в 
становленні її як спеціа
ліста, у визначенні її жит
тєвої позиції. А що може 
бути для пропагандиста 
важливішим від цього? 
Неможливо прищепити 
людині високу свідомість 
загальними фразами у від
риві від конкретних ви
робничих ситуацій, у від
риві від конкретного ро
бітничого колективу, де 
працює слухач школи ком
сомольської політосвіти.

Вести
за собою

З виступу консультанта 
Будинку політосвіти обко
му Компартії України з пи
тань комсомольської по
літосвіти В. Т. Кажанова:

— Складний, але спов
нений високого смислу 
труд пропагандиста: кож
не заняття неповторне, 
кожна зустріч з аудиторі
єю спонукає пропагандис
та до пошуку. І там, де він 
обирає правильний стиль 
у спілкуванні зі слухачами, 
на нього чекає успіх. З 
масами, за словами- Ми
хайла Івановича Калініна, 
можна говорити лише то
ді, коли говориш відкрито, 
прямо. На сьогоднішній зу
стрічі були висловлені ці
каві зауваження, пропози
ції.

Є люди, про яких ка
жуть: вони завжди в ро
боті, в неспокої, повністю 
віддають себе іншим. З 
таких і Григорій Якович 
Сидоренко — вчитель біо
логії Садківської восьми
річної школи.

Він любить дітей, свою 
справу, яку добре знає. 
Уроки Григорія Яковича 
цікаві і захоплюючі. «Коли 
слухаєш Григорія Якови
ча, забуваєш, що ти на 
уроці, в класі. Здається, 
ти сам робиш відкриття. 
Не задумуєшся, що привів 
тебе до нього вчитель...» 
Це рядки з учнівських тво
рів на тему «Мій улюбле
ний шкільний предмет».

Кожен його урок обо- 
в язково дає дітям багато 
нового, до цього часу не 
відомого.

Перший урок Григорій 
Якович провів тридцять 
років тому. Хвилювався, 
коли заходив до класу, 
хоч мав міцний багаж 
знань. Уважно вивчав тво
ри видатних педагогів 
Ушинського, Макаренка, 
Стежив за педагогічними 
новинками. Урок вважав 
творчою лабораторією, в 
якій учитель відкриває 
здібності учнів, вчить їх 
мислити. Прагнув пройня
тися інтересами вихован
ців і щоразу відчував: йо
го спілкування з дітьми 
стає приємнішим і цікаві
шим.

Тепер Г. Я. Сидоренко— 
визнаний майстер педаго
гічної справи, щедро пе

У новому навчальному 
році пропагандисти облас
ті звернуть особливу ува
гу на підвищення ідейно
го, методичного рівня за
нять, їх дієвості. Життя 
вимагає також посилити 
увагу до вивчення проб
лем ідеологічної бороть
би на світовій арені, пи
тань міжнародної діяль
ності КПРС. Дуже важли
во вміти викривати брех
ливу пропаганду й антира- 
дянську політику імперіа
лістів, виховувати у слуха
чів непримиренність до 
буржуазної ідеології й мо
ралі, високу політичну 
пильність, класовий підхід 
до аналізу актуальних 
проблем сучасності.

Стоїть завдання повсюд
ного поліпшення якості 
навчання. На сьогодні од
нієї. лише присутності слу
хачів на заняттях мало. По
трібна спільна робота 
пропагандиста і колективу 
слухачів. Основними кри
теріями проведення занять 
повинні стати, поряд з 
глибоким висвітленням те
ми, присутність елементів 
дискусії, використання ак
тивних форм навчання, 
контрпропагандист с ь к а 
спрямованість занять, ак
тивність слухачів, зв’язок 
теоретичних матеріалів з 
розв’язанням конкретних 
практичних завдань. Кра
щі пропагандисти області 
вже працюють у цьому 
напрямі. Треба, щоб так 
працював кожен боєць 
ідеологічного фронту,

Записав
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

З ТЕПЛИМ 
СЛОВОМ 
ПРО КОЛЕГУ

редає свій багаторічний 
досвід молодим учителям, 
які роблять перші кроки 
на освітянській ниві.

«Без віри в дитину, без 
довір'я до неї вся педаго
гічна премудрість, усі ме
тоди і прийоми навчання 
і виховання руйнуються, 
як картковий будиночок», 
— писав великий педагог 
В. О. Сухомлинський. Цьо- і 
го права дотримується 
Григорій Якович. Одними 
уроками вчитель не об
межується. Разом з вихо
ванцями його часто можна 
бачити в походах по рід
ному краю, під час яких 
діти спостерігають за яви
щами природи, збирають 
гербарії. Такі екскурсії ба
гато дають для фізичного,
розумового, морального 
та естетичного виховання 
Дітей.

Поруч школи красуєть
ся розкішний сад. Він 
справа рук Григорія Яко
вича.

Навчально-дослідна ді
лянка, куточки природи, 
живі куточки— все це ви* 
ховує у школярів почуття 
прекрасного, вчить їх бе- Ъ 
регти і примножувати бв^«’ 
гатство природи.

— Кожна дитина — та
лановита. Я вірю в кожно- 
го учня, — каже Григорій 
Якович. І віриться, що ЙО,- 
го слова сказані від душі,

В. МЕЛЬНИК, 
вчителька Садківської 
восьмирічної школи. 
Устинівський район.
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ВЕРЕСНЕВІ САМОЦВІТИ

Впевнено і натхнейно 
пройшли по Кіровоград- 
тині «Вересневі самоцві
ти». Театрдльне свято 
прийшло па батьківщину 
вїідатного українського 
письменника Юрія Японсь
кого в село Нечаївку Ком- 
паніївського району.

Недільного ранку на 
святково прикрашену пло
щу перед музеєм 10. Япон
ського зібралися нечаївці, 
гості із райцентру, деле
гації Одеського академія-. 

£.ного державного театру 
’ г'бперн і балету, Київсько

го державного інституту 
театрального мистецтва 
імені І. Карпенка-Карого. 
Секретар райкому партії 
В. М. Вієвський відкрив 
свято. З вітальними про
мовами звернулися до 
присутніх заступник голо
ви райвиконкому Д. П. 
Васильченко, художній ке
рівник самодіяльного дра
матичного колективу До- 
лплівського сільського бу
динку культури М. М. Ко
валенко, доцент Київсько
го державного інституту 
театрального мистецтва 
10. ЛІ. Бобошко. Вшано
вуючи пам’ять загиблих 

і —каїнів і ппсьменника-зем-

-

«ВЕРЕСНЕВІ САМОЦВІ
ТИ» У НОВГОРОДКІВСЬКО- 
МУ РАЙОНІ. На знім
ках: вонально-хореогра-
фічну композицію виконує 
колектив художньої самоді
яльності колгоспу імені 
Шевченка; фрагмент з вис- 

«Й£зм «Безталанна» І. Нар- 
Кенка-Карого у постановці 
Петронорбівського самоді
яльного театрального ко
лективу. Ролі виконують 
Тетяна ГОНЧАРЕНКО і Пав
ло ТРАЙТАК. 

Фото С. ФЕНЕНКА.

ляка, присутні поклали 
квіти до підніжжя пам'ят-' 
ПіІКІВ.

Потім самодіяльні дра
матичні колективи Доли- 
лівського і Червоновер- 
шківського будинків куль
тури показали дві одно
актні п’єси. Долилівці ви
несли на суд глядачів п’є
су М. Кравченка «Хід ко
нем», а червоповершківсь- 
кі аматори — «Шукачі 
скарбів» >1. Муляра. До- 
речі, драматичний колек
тив .Долплівського сільсь
кого будинку культури 
(художній керівник М. М. 
Коваленко) вийшов пере
можцем обласного огляду- 
копкурсу одноактних 
п'єс на і ему: «На сцені 
наш сучасник», і на святі 
йому було вручено приз 
імені Юрія Японського. 
Дипломом і Почесною гра
мотою було нагороджено 
також червоновершківсь- 
кнм драматичний колек
тив (художній керівник 
1. 11. Коріновськин), який 
зайняв друге місце у ра
йонному огляді драматич
них колективів. Усі учас
ники цих колективів отри
мали цінні подарунки.

1. БУР’ЯНЕНКО, 
завідуючий районним 
відділом культури. 
Компаніївський район.

сгдг*°гг~-- Т—И1ДПТ—

Лї К МИ ВЖЕ повідомля- 
** ли, в області триває ог
ляд роботи комсомольських 
і фізкультурних організацій 
по впровадженню в дію 
комплексу ГПО на приз 
«Молодого комунара». В 
редакцію надходять листи з 
колективів фізкультури, 
спортклубів, у яких читачі 
розповідають про активіза
цію спортивно-масової ро

За прикладом «Фенікса»
боти, змагання з багатобор
ства ГПО, викривають не
доліки в діяльності фізкуль
турних працівників. Сьогод
ні ми публікуємо лист ди
ректора спорткомплексу По- 
бузького нікелевого заводу 
Євгена Явтушенка.

КОЛИ відзначалося 40- 
річчя створення підпіль

ної комсомольської органі
зації «Спартак», ірупа кра
щих спортсменів нашого ко
лективу фізкультури здійс
нила багатокілометровий 
легкоатлетичний пробіг із 
Побузького в село Красно- 
гірку, І там ми рапортували 
героям-спартаківцям про 
свої досягнення в праці, 
спортивно-масовій роботі. 
Колишній підпільник В. Р. 
Тиховський, вітаючи моїх 
друзів з успішним фінішем, 
відзначив, що вони справді 
готові до випробувань. Бо 
загартували себе духовно і 
фізично.

Напутні слова Володими
ра Романовича ми пам’ята
ємо і нині. Пропагуючи 
нормативи комплексу ГПО, 
фізкультурні і комсомольсь
кі активісти заводу завжди 
згадують перших значків
ців, які пішли на фронт за
хищати Батьківщину від во
рога.

Мене нерідко запитують, 
з чого почалося наше сход
ження в клубі любителів бі
гу «Фенікс», що діє при 
спорткомплексі. Звичайно, 
з уроків ГПО. Більше 140

ФУТБОЛ

«ЗІРКА» - «СПАРТАК» - 0:0
Нагадаємо, що матч першого кола між цими суперни

ками закінчився з рахунком 2:0 на нористь спартаківців. 
Звітний поєдинок проходив напружено від початку і до 
закінчення. Загрозливі моменти багато разів виникали

біля воріт гостей. До відпочинку мали можливості від
значитися Сергій Ралюченко, Ігор Черненно, але їхні за
вершальні удари не досягли мети.

Другий тайм, ян І перший, проходив з перевагою гос
подарів стадіону, однак їм не вдавалося взяти ворота 
гостей.

«Зірна» виступала у такому енладі: Б. Філатов, В. Са
мофалов, О. Смиченко, С. Васильченко, О. Іванов, В. Ди- 
моя, Ю. Ковальов, І. Черненко (М. Калита), В. Петрик 
(С. Мурадян), О. Трегубенко, С. Ралюченно.

8. ШАБАЛІН.

чоловік у нас займаються 
регулярно бігом. Наприк
лад, розливник плавильно
го цеху Микола Сухий, 
електрик Микола Ізбасаров 
під час тренувань пробіга
ють більше 20 кілометрів. 
Але вони не забувають і 
про стрілецький тир, пере-

НА ПРИЗ 
«МОЛОДОГО 

КОМУНАРА»

кладину, майданчик для ме
тання гранати. Склавши за
лік із фізичної та військово- 
технічної підготовки, ці 
спортсмени виходять на по
вторні старти з багатобор
ства ГПО, вдосконалюючи 
свою майстерність. На цих 
спортсменів рівняються мо
лодші. Кращі представники 
юнацького підрозділу клу
бу Сергій Будолак, Вікторія 
Орлик, Віталій Шматков,

Тетяна Козаченко вже вико
нали розрядні нормативи.

Чотири роки тому збірна 
нашого району на обласно
му фіналі з багатоборства 
ГПО була на дев’ятнадцято
му місці. Нині вона перший 
призер серед сільських ба- 
гатоборців. У команді в ос
новному побужці, яким вда
лося обійти неодноразових 
переможців обласних турні
рів. Виручили, наприклад, 
нас Тетяна Горн, Євген 
Машков, Петро Федека. Це 
не лише кращі багатоборці, 

а й провідні спортсмени 
секції кульової стрільби, 
котрі допомагали готувати
ся до. обласного фіналу 
своїм товаришам по коман
ді-

Відзначилася на цей раз 
Таміла Бурбан, наш тре
нер, першорозрядниця з 
легкої атлетики, а з нею і 
її вихованці.

На яких виробничих ді
лянках найкраще поставле
на спортивно-масова робо

та? Там, де про її активіза
цію дбають профорги, ком
сорги, громадські інструкто
ри по спорту. Показовий у 
цьому плавильний цех. Тут 
наші активісти Б. Д. Солда
тенков та Ю. А. Петрович 
організували цехову спар
такіаду, в якій беруть участь 
бригади, представники всіх 
сйужб. Перші старти — за 
програмою комплексу ГПО. 
Нинішнього року цей колек

тив узяв зобов'язання доби
тися того, щоб йому було 
присвоєно звання «Цех здо
ров’я».

Чисельні в нас волейболь
на, велосипедна секції, біль
ше 60 юнаків займаються 
класичною боротьбою. І 
коли постає питання про 
присвоєння їм спортивних 
розрядів, то кожен знає, що 
він має виконати і нормати
ви ГПО.

Зростання у нас буде і 
далі. Бо умови для занять 
спортом хороші. Є майдан

чики з гумово-бітумним по-» 
криттям, тир, спортивні кім
нати. Завком профспілки 
завжди виділяє необхідні 
кошти для придбання інвен
таря, спортивної форми, у

ДО 40-РІЧЧЯ 
ВИЗВОЛЕННЯ 

КІРОВОГРАДЩИНИ 
ВІД НІМЕЦЬКО- 
ФАШИСТСЬКИХ

ЗАГАРБНИКІВ

нашому розпорядженні ав
тобуси для поїздки на зма
гання різного рангу»

А яка позиція комітету 
комсомолу? Наш комсо
мольський ватажок Віра 
Довга разом з іншими комі
тетниками роботу по впро
вадженню в дію комплексу 
ГПО вважає однією з пер
шочергових. Комсорги до
помагають нам в організації

змагань, пропаганді норма
тивів. Передусім на старти 
з багатоборства ГПО ми 
кличемо допризовну мо
лодь.

Є. ЯВТУШЕНКО, 
директор спорткомп
лексу Побузького ніке
левого заводу.
Голованівський район.
На знімку: збірна

Голованівського району з 
багатоборства ГПО — пер
ший призер X обласного 
фіналу.

Фото Ю. ЛІВАШНИНОВА.

8 В американську пресу 
просочилася інформація 
про спеціальний кінопере- 
ґляд, організований для 
високих чинів Пентагону і 
ЦРУ. Демонструвався 
фільм про кішку і мишку; 
незвичайність усього, що 
відбувалося на екрані, по
лягала в тому, що 

^^2плена панічним 
ком, намагалася

(і

І,

кішка,
стра- 

втекти 
від миші. Перегляд носив 
Зовсім не розважальний 
характер. Дивна поведінка 
кішки, роз’яснювалася в 
науковому коментарі, бу
ла зумовлена тим, що мік
роскопічна доза наркоти- 
ка ЛСД змінила одвічний 
інстинкт кішки, викликала 
щось на зразок галюцина
цій, у яких миша уявляла
ся гігантським хижаком.

У числі захоплених гля
дачів був тодішній коман
дуючий хімічним корпу
сом армії США генерал 
Грізі, котрий заявив, що з 
допомогою аналогічних 
препаратів можна паралі
зувати не тільки команду- 
і’Ал’ня і штаби армій про- 
Шц'ика, а й усі його 
збройні сили, а також пов
ністю дезорганізувати йо
го глибокі тили.

Серед найстрашніших 
засобів масового знищен
ня, які можуть стати про
кляттям для людства, хі
мічна зброя. Фактори рис
ку, що містяться в нагро
мадженні її запасів, при-

<<ерівництво 
Штатів роз-

Випро- 
центри ведуть 
І усе новішими 

хімічних боє- 
системами їх

мушують бити в набатний 
дзвін.

Нинішнє 
Сполучених 
глядає хімічну зброю як 
можливий і допустимий 
засіб ведення війни і на
рощує її арсенали, щедро 
фінансуючи створення не
безпечних для самого 
життя на землі отруйних 
речовин. У США — найпо
тужніший у світі воєнно- 
хімічний науково-промис
ловий потенціал, 
бувальні і 
роботу над 
зразками 
припасів і 
доставки.

У 1925 році появився на 
світ Женевський протокол, 
що забороняв використо
вувати хімічні речовини 
як зброю. Європейські 
країни енергійно підтри
мали ідею заборони хіміч
ної зброї. Густа 
ність континенту 
в разі застосування 
зброї під запитання життя 
цілих народів. Сполучені 
Штати, враховуючи не
вразливість своєї терито
рії при тодішніх засобах 
доставки, відмовилися 
підписати протокол. Вони

населе- 
ставила 

цієї

через 50 
ситуація в 
радикально

тривала з 
інтенсивніс-

у Західно- 
було знай- 

високо- 
які

приєдналися до нього ли
ше 1975 року, 
років, коли 
цьому плані 
змінилася.

Та незважаючи на під
пис президента США 
Форда під Женевським 
протоколом, розробка хі
мічної зброї 
усе більшою 
тю.

1980 року 
му Берліні 
дено звалище 
токсичних речовин, 
зберігалися під час другої 
світової війни у замку 
Шпандау, а в кінці війни 
були скинуті у воронку від 
вибуху. Пошуки отруйних 
речовин почалися після 
того, як у системі водопо
стачання району виявили 
домішки миш’яку, що на 
150 процентів перевищу
вали норму. В результаті 
опитування місцевих жи
телів — передусім дітей 
— поліція знайшла більше 
20 кілограмів отрути, ві
домої під час війни під 
назвою «мескбрейкер» — 
«той, що проникає через 
протигаз», і 15 кубомет
рів землі, просякнутої ці
єю отрутою...

У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ «СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ»

шт
запустив, 
гігантсь-

сенатора 
конгресів

Така властивість цієї 
зброї — запущена в про
тивника, вона повертаєть
ся до того, хто 
здійснивши іноді 
ке коло часу...

Із виступу 
К. Нельсона 
США в серпні 1970 року:

«З 1962 року США за
стосували у В’єтнамі нові 
засоби ведення війни, які 
найтяжчим чином позна
чаються на всіх живих іс
тотах у цій країні. Наша 
нація заклала у В’єтнамі 
екологічну бомбу упо
вільненої дії».

Ця бомба розірвалась і 
в США.

З оцінками голови аме
риканського товариства 
жертз «ейджент оранж» 
Френка Маккарті, котрий 
сам піддавався дії цього 
дефоліанте у В'єтнамі, 
приблизно 40 тисяч дітей 
американських ветеранів 
в єтнамської війни появи
лися на світ із серйозни
ми дефектами. Багато з 
них народилися без верх
ніх і нижніх кінцівок, в ін
ших відсутні повіки, вушні 
раковини, ряд внутрішніх 
°Рганів. Серед цієї катего
рії дітей найбільше поши

рені тяжкі психічні захво
рювання.

...Гірка і моторошна ма
ніфестація відбулася в од
ній із церков Лонг-Айлен- 
да. Приблизно сто колиш
ніх військовослужбовців, 
що проживають сьогодні 
з Нью-Йорку, зібралися зі 
своїми дітьми на мітинг. 
Багато дітей народилися 
понівеченими.

Десятирічна Керрі Райєн 
не може ходити. У неї 18 
природжених тяжких де
фектів. Керрі народилася 
через два з лишком роки 
після того, як її батько 
Майкл Райєн повернувся з 
в’єтнамської війни. Майкл 
і його дружина Морін по
ходять із багатодітних ро
дин, де не було жодної 
дитини з природженими 
дефектами.

Народилися у ветеранів 
в’єтнамської війни і ціл
ком нормальні діти. Але 
ніхто не може передбачи
ти, якими стануть діти цих 
дітей. Генетичні порушен
ня можуть проявитися і в 
наступних поколіннях.

Людство платить жахли
во дорогу ціну за гонку 
озброєнь, яка крок за кро
ком наближує світ до ос-

танньої лінії, за якою — 
самознищення.

Фатальний, нездоланно 
і безповоротно визначе
ний фінал?

У преамбулі Статуту 
ЮНЕСКО є слова: «Думки 
про війну виникають в 
умах людей, тому в свідо
мості людей слід укоре
нити ідею миру». Не буде
мо самозаспокоюватися: в 
процес цей непростий, | 
засоби впливу на уми і І 
душі людей, на їх погля- Ч 
ди надто часто викорис
товують для того, щоб 
розпалювати ворожнечу. 
Складний шлях до Плане
ти Миру, але треба йти по 
ньому, треба діяти, щоб 
паралізувати зусилля тих 
хто готує народам ядерну 
смерть, «безшумну»
смерть від хімічної і бак- | 
теріологічної зброї, вся І 
кий інший всесвітній апо і 
каліпсис.

XX століття — час жит». 
Жити, а не помирати!

Д ФІРСОВА
Г. ГУРНОВ



4 стор «Молодий комунар» 1 жовтня 1983 року
е:

Ось і закінчився напружений кросвордний мара
фон, який тривав вісім місяців. Підбито підсумки, 
визначено переможців. Однак не будемо забігати 
наперед — учасники конкурсу ще не знають резуль
татів восьмого, останнього туру.

Кросворд дев’ятикласника з Кіровограда Олександ
ра Шумського «Кіровоградщина» виявився для еру
дитів неважким, але цікавим. Такий висновок зробило 
жюрі, переглянувши листівки з відповідями на ос
таннє завдання. Хоча, коли взяти до уваги той факт, 
що на фініші кожне очко дороге, то стає зрозумілим 
високий рівень результативності. Це характерно бу
ло, до слова, для всіх останніх турів.

Так ось, у восьмому турі найбільшу, максимальну 
кількість очок (сорок чотири) набрали кіровоградці 
Петро Онищенко і Юрій Іванов та знам’янчанин Во
лодимир Нечипоренко. Лише на одне запитання не
правильно відповів Петро Кігель із села Іванівни Но- 
воукраїнського району.

Відповіді на серпневий кросворд «Кіровоградщи- 
на»:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Чубов. 6. Салон. 7. Сніпа. 8. 
Ритор. 12. Ніколенко. 15. Діорит. 17. Трояни. 18. Чуба
ров. 20. Хало. 21. Озон. 22. Ятрань. 23. Радіус. 29. Кива. 
ЗО. Азур. 31. Агматит. 32. Силнін. 33. Квітка. 34. Дави
денко. 38. Амвон. 38. Похил. 40. Анкер. 41. Садни.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Вулкан. 2. Томп. 3. Лани. 4. Ро- 
ноно. 9. Алкана. 10. Білаш. 11. Аркоз. 13. Колос. 14. 
Ангоб. 16. Таратухін. 17. Тригубчак. 18. Чабанка. 19. 
Вандрут. 24. Щирий. 25. Шарко. 26. Правда. 27. Наніж. 
28. Дубни. 34. Димине. 35. Осички. 37. Огер. 39. Опак.

Отже, після восьми турів без врахування очків за 
неопубліковані кросворди ерудити розташувались у 
такому порядку: В. Нечипоренко — 453 очка, П. Кі
гель — 417, Ю. Іванов — 415, П. Онищенко — 392, 
Б. Кришкін — 330, В. Кравченко — 277, Г. Костюк —

236, Л. Лісойван — 233 (за результатом попередніх 
турів, оскільки відповідей на 8-й редакція не отри
мала), С. Ноздрачов — 223, О. Шумський — 214.

Нагадаємо умови, за якими підбивались остаточні 
підсумки. До набраних у восьми турах очок додава
лися очки за неопубліковані кросворди — 25 за кож
ний, незалежно від того, тематичні вони чи ні. При 
цьому враховувалась обов язково якість кросворда 
— неправильно складені кросворди не 
до активу учасників конкурсу. А таких було багато, 
особливо у тих учасників «Ерудита», які відмовилися 
від боротьби ще після другого і третього турів.

Одне слово, 25 очок нараховувались за кросворд 
у тому випадку, коли він повністю заслуговував на 
публікацію у газеті. Приміром, Петро Кігель надіс
лав на конкурс шість кросвордів — один із них опуб
ліковано, один відхилено (у відповідях межувались 
слова українські з російськими, кросворд розпадав
ся на частини), за решту чотири нараховано 100 очок.

Деякі учасники надіслали на конкурс більше вось
ми кросвордів. В умовах («ЛАолодий комунар» за 28 
травня) і цей випадок було передбачено: за зайві
кросворди очок не нараховувати. При підбитті під
сумків виявилося, що Ю. Іванов запропонував жюрі 
десять кросвордів, один з яких було опубліковано в 
газеті. Додаткові очки кіревоградцю нараховувались 
лише за сім кросвордів, хоча і решта два були скла
дені правильно.

Доречно сказати, що крім Ю. Іванова і В. Нечипо- 
ренка, можливості стримати максигиальну кількість 
додаткових очок за неопубліковані кросворди не 
використав більше ніхто. А В. Кравченко з села Йо
сипівни Вільшанського району не надіслав жодного 
кросворда, хоча активно

чи ні. При

заносилися

щотуру відповідав на чужі.

Додаткові очки нараховувались: Ю. Іванову_  за 7
неопублікованих кросвордів, В. 
О. Шумському—за 6, П. Кітелю—за 
Б. Кришкіну, Г. Костюк — за З, С. 
за 1.

Жюрі відзначає, що найкраще на _ ..
відповідали Ю. Іванов, П. Кігель і П. Онищенко. Во
ни набрали відповідно 311, 309 і 300 очок.

Однак добре відповідати на завдання туру вияви
лося мало, щоб стати переможцем. Право опубліку
вати два своїх кросворди, що зіграло важливу роль, 
завоював знам’янчанин В. Нечипоренко. Кросворди 
його — цікаві, бездоганно оформлені. Це і дало Во
лодимиру змогу набрати найбільшу кількість очок.

Редакція вітає переможця конкурсу «Ерудит» Во- 
лодимира Нечипоренка із Знам’янки і зичить йому 
нових творчих успіхів.

Підсумкова турнірна таблиця конкурсу: В. Нечипо
ренко (м. Знам’янка) — 603 очка, Ю. Іванов (м. Кіро
воград) — 590, П. Кігель (с. Іванівка Новоукраїнсь- 
кого району) — 517, П. Онищенко (м. Кіровоград) — 
467, Б. Кришкін (м. Кіровоград) — 405, О. Шумський 
(м. Кіровоград) — 364, Г. Костюк (емт Вільшанка) — 
311, В. Кравченко (с. Йосипівка Вільшанського райо
ну) — 277, С. Ноздрачов (м. Кіровоград) — 248.

Конкурс завершено, але до редакції знову надхо
дять листи із запитаннями — чи планує газета подіб
не змагання ерудитів у наступному році. Шановні чи
тачі! Це залежить від вас самих. Надсилайте свої 
пропозиції щодо організації конкурсу, умов його 
проведення. Ваші запитання, пропозиції ми використа
ємо у бесіді з переможцями цьогорічного кросворд- 
ного марафону, яку проведемо в редакції газети. 
Матеріали бесіди опублікуємо в одному з випусків 
«Суботнього кур’єра», 
шановні ерудити.

Нечипоренку і
4, П. Онищенку, 
Ноздрачову —

чужі кросворди

Тож чекаємо ваших листів,

Жюрі конкурсу «Ерудит».

У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО

Перший
Почався двадцять п’я

тий, ювілейний, навчаль
ний рік у Кіровоградській 
дитячій художній школі. 
За ці роки школу закінчи
ло більше семисот чоло
вік. її колишні учні стали 
художниками, архітекто
рами, вчителями, працю
ють у різних галузях на
родного господарства. Па 
все життя у них залиши
лося відчуття краси, праг
нення довершеності, есте
тичний смак, набуті у сті
нах школи.

Малюнки юних кірово- 
градців експонуються на 
численних виставках ва
шої країни і за рубежем. 
Тільки в минулому місяці 
відправлено тематичні ро-

Мал. В. Постоєнка.

крок до краси
боти її вихованців для 
участі в міжнародних кон
курсах у Болгарії, НДР, 
ІОі осл а в і ї, Ф і в л я в дії.

Колектив школи і окремі 
учні нагороджені грамота
ми, дипломами, медалями. 
Ось і недавно робота ви
пускника художньої шко
ла Михайла Зашлюка на 
всесвітньому конкурсі ди
тячих художніх робіт 
«Юність у вік електроніки» 
ввійшла до складу призо
вих, зайнявши 12-е місце.

Педагогічний колектив 
школи багато уваги приді
ляє тому, щоб не тільки 
навчити дітей гарно малю
вати, а й сформувати у 
кожного художній смак, 
вміння бачити і чдредавати

нас оточує.
перші уроки 

«Місце і роль 
п житті сус-

у своїх малюнках все пре
красне, іцо

Недарма 
па тему: 
мистецтва 
пільства» по традиції про
водяться на вулицях, пло
щах, у парках і скверах 
міста. Адже архітектура, 
монументальне панно, 
скульптура, наочна агіта
ція і оформлення вітрин— 
справа художницька. 1, 
можливо, ці перші кроки 
у світ мистецтва стануть 
для когось професією в 
майбутньому.

Л. БОНДАР, 
заступник директора з 
навчально * виховної 
роботи Кіровоградсь
кої художньої школи.

ВЕРНІСАЖ «МК»

НАСТИНІ
КВІТИ

Ще маленькою дівчин
кою Анастасія Василівна 
Паламарчук, працюючи із 
братиками та сестричками 
на полі, часто відпочивала 
на межі, по обидва боки 
якої росли польові квіти. 
Вдалині гуркотів поїзд, 
десь там вирувало й інше 
життя. А тут, серед поля, 
тіліжп ці простенькі неви
багливі квіти, що здава
лись казковими, прикра
шали трудову буденність 
довгого літнього дня. Хо
тілося тоді дівчинці мати 
багато-багато красивих 
квітів, • а ще — сісти на 
поїзд, що саме проносить
ся повз їхнє поле, і поїха
ти вчитись.

На поїзд дівчина сіла, 
хоч батьки й неохоче від
пустили. а от красиві кві
ти біля її домівки з’яви
лись значно пізніше. За
кінчила Анастасія Василів
на- сільськогосподарський 
інститут. В 1931 році ви
йшла заміж і приїхала в 
село Хащувате Гаііворои- 
ського району. Спочатку 
була агрономом, а потім 
за три роки закінчила пед
інститут і стала вчителем 
географії. «Працювала у 
дві зміни, — розповідає 
жінка, — доглядала чима
ле господарство, ростила і 
дітей, і квіти. Ось і все 
моє життя».

Нині Анастасія Василів
на Паламарчук на пенсії, 
її присадибна ділянка на
гадує куточок ботанічного 
салу — поряд зі звични
ми трояндами, гладіолуса
ми, сальвією росте тут сам
шит, кліматіс, вербена, 
еремурус... Та всі ці квігп 
і кущі прижилися не лише 
на городі у Анастасії Ва
силівни. Жінка охоче діли
ться насіїгпям. розсадою, 
саджаннями зі своїми од
носельцями Квіти Анаста- 
сії Василівни можна поба
чити біля школи, навколо 
обеліска, перед будинком 
культури. Весною піл час 
суботників по благоустрою 
села пенсіонерка не всти
гає обдаровувати «леле- 

гації». Літом до неї ходять 
по пишні букети для пода
рунків. Відкриваючі) хвірт
ку, кожний відвідувач 
знає, що в цьому домі йо
му не відмовлять. Анаста
сія Василівна не тільки 
дасть насіння чи квіти, а й 
розповість, коли і як най
краще його салити, ш.о 
зробити для того, шоб бу
кет у кімнаті довше збері
гав свою принаду.

Чимало часу займає і 
листування із квітникаря
ми всього Радянського 
Союзу. Якби не було цих 
людей, то навряд чи змо
гла б жінка зібрати таку 
колекцію цінних і рідкіс
них рослин. Анастасію 
Василівну добре знають 
на пошті. Часто доводить
ся посилати конверти з на
сінням чи бандеролі з сад
жанцями у різні кінці на
шої країни. Та іі зворотна 
кореспонденція не менша. 
Дані про все, що присила
ють їй. вона старанно За
писує в окремий зошит.

Перший запне в її зо
шиті: «1964 рік. Місто
Нальчик. Троянди. Вислав 
головний агроном радгос
пу по вирощуванню деко
ративних культур Ковту- 
ненко». Це були перші кві
ти .з мрій її дитинства — 
шістдесят кущів білих, ро
жевих, червоних, бордо
вих троянд. Потім через 
журнал «Цветоводство» 
квітникарі вислали їй тро
янди в обмін на еремурус. 
До двох тисяч листів 
одержала тоді Анастасія 
Василівна і в кожному— 
бажання розвести ерему
рус — рослину пустелі, 
яка цвіте, ранньої весни. 
Сама жінка отримала ере
мурус 6 квітня 1970 року 
із Ташкента.

До 100-річчя. з дня на
родження Леніна в бота
нічний сад Московського 
університету рижани при
слали рідкісну рослину — 
деревовидну півонію. Ві
домий квітникар О. П. Ра- 
ліпісв, знаючи, то в Аііас- 
тасії Василівни жодна 

квітка не пропаде прислав 
їй кілька кушів. Відтоді 
жінка щедро ділиться на
сінням бузкової. темно- 
малинової, рожевої і білої-—| 
деревовидної півонії.

У зошиті реєстрації кві
тів записано шістдесят 
сортів гладіолусів, дев’я 
носто сортів тюльпанів і 
шістдесят сортів троянд. Є 
у Анастасії Василівни бі
лий, фіолетовий, червону
ватий та бузковий кліматіс
— в’юнка рослина, пе
люстки її нагадують лис
точки. Уже розцвітають у 
її квітнику корейські хри
зантеми. Цвіт їхній дріб
ний, але стійко переносить 
перші приморозки. Хри
зантеми — квіти пізньої 
осені. Вони цвітуть остаїї'-“- 
німп. Та мине зима, і ран
ньої весни з'являться у 
квітнику в Анастасії Васи
лівни проліски, нарциси, 
тюльпани, різнокольорви^Й 
примули. Зацвіте переліска "
— шапка квітів синього 
кольору, які з'являються 
до появи листочків. Разом 
із ранніми тюльпанами 
розпуститься присланий із 
Сибіру бадан, що нагадує 
качан із червоно-рожеви- 
мп квітами.

Є у Анастасії Василівни 
і незвичайні куші та дере
ва. Цс, наприклад. сам
шит — вічнозелений кущ. 
або японська слива — де
рево. що дуже рано цвіте. 
На його вітах із настанням 
тепла з’являється багато 
малесеньких рожевих тро
янд. Особливо цікава 
повстяна вііпі'в). яку при
слали з-під Bopkvtii. Ця < 
кутова рослина позм>лМ|| 
жується кісточками і мо-3" 
же витримати великий 
мороз. Все село вирощує 
ПОВСТЯНУ ВИШНЮ. бо ПЛО

ДИ її довго стоять, але 
раніше достигають. У ви
шень кісточки малесенькі, 
тому варення виходить 
особливо смачне.

Хочеться жінці, щоб 
красиво було не лише в 
квітнику біля власної ха- • 
ти, а й біля ніколи, якій 
віддала десятиріччя життя 
і праці, біля клубу, пя- і 
м'ятнпка радянським во
їнам, і біля хати у сусі
дів...

О. ПАХОЛЮК.

Редактол
Ю. СЕРДЮЧЕНИч^

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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