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11 листопада відбувся 
пленум обкому Компартії 
України, на якому розгля
нуто питання:

— про скликання черго
вої XXI звітно-виборної 
конференції обласної пар
тійної організації;

— про завдання партій
них, радянських і господар
ських органів області по 
дальшому розширенню ви
робництва, підвищенню 
якості товарів народного 
споживання і поліпшенню 
торгівлі ними у світлі ви- 

,мог XXVI з’їзду партії, лис
топадового (1982 р.) і черв
невого (1983 р.) Пленумів 
ЦК КПРС.

З доповіддю в першому 
витанні виступив перший 
секретар обкому партії 
М. Г. САМІЛИК. В обгово
ренні доповіді виступили 
В. 1. МЯСНЯНК1Н - пер
ший секретар Олександрій
ського міськкому партії, 
А. .11. БАБИЧ — бригадир 
мулярів будівельного управ
ління № 2 тресту «Кірово- 
градмашважбуд». І. В. КА- 

РАЗЕИ — секретар партко
му колгоспу «Победа» Ма- 
ловисківського району, В. Я. 
КРУПЕНКО — перший сек
ретар Новоукраїнського 
райкому партії, О. Я. МА
КАРЕНКО — головний еко
номіст колгоспу «Червоний 
прапор» Олександрійського 
району, І. А. ЮРЧЕНКО - 
перший секретар Вільшан- 
ського райкому партії, В. А. 
ДАВИДЯК — перший сек
ретар Ново миргородського 
райкому партії. Прийнято 
постанову про скликання 
чергової XXI звітно-вибор
ної конференції обласної 
партійної організації 21 січ
ня 1984 року і про норму 
представництва при вибо
рах делегатів.

З доповіддю в другому 
питанні виступив секретар 
обкому Компартії України 
В. К. ДРИМЧЕНКО. В об
говоренні доповіді взяли 
участь В. О. СОКУРЕНКО 
— перший секретар Кірово
градського міськкому пар
тії, В. К. ЖМУР — маши
ніст Знам’янського локомо

тивного депо, В. М. СІДУН
— перший секретар Світло- 
водського міськкому пар
тії, В. О. КРАСОВСЬКИЙ
— директор Кіровоградсь
кого заводу рздіовиробів, 
Е. П. РЕЙЗВІХ — заступ
ник голови облвиконкому, 
голова обласної планової 
комісії, П. Л. БІГУН — то
кар кіровоградського заво
ду «Червона зірка», О. О. 
СКІЧКО — секретар Олек
сандрійського міськкому 
партії, В. Т. Н АГОРИ И Й — 
бригадир цукрозаводу Дру
гого імені Петровсьхого цук- 
рокомбінату та інші.

На пленумі виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. СЛМІ- 
лик.

У другому питанні поряд
ку денного пленум прийняв 
постанову.

В роботі пленуму взяв 
участь заступник завідую
чого відділом легкої про
мисловості і товарів народ
ного споживання ЦК Ком
партії України Л. А. КО
ЛЕСНИК.

З неясним ромом ми осе менше дивуємося, коли взимну на прилавках магази
нів з являються свіжі, апетитні огірочки. А для дівчат з тепличного комбінату 
колгоспу «Україна» Ніни Гордової, Євгенії Клюшніченко та Галини Базилишиної 
(на фото зліва направо) це вже давно стало звичним, бо саме вони безпосередньо 
займаються вирощуванням огірків.

Ось і нині дівчата готуються до нового сезону: пофарбувавши і прошпаклю
вавши теплиці, заготовляють торф. Змішаний із соломою, він стане доброю по
живою для огірків.

У, нинішньому році дівчата успішно справилися із своїми соціалістичними 
зоиов язаннями — одержали 11,4 тонни «зимових» огірків. Тепер же вони живуть 
думками про більш вагомі врожаї.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА. 
Кіровоградський район.

Комсомолець Олександр КОЛОМІЄЦЬ вирішив пов'язати 
своє трудове життя із сільськогосподарським вироб
ництвом.

Нині Оленсандр працює токарем у центральній май- 
сторні радгоспу «Третій вирішальним» Новгородківського 
району. З виробничим завданням справляється успішно: 
норми виробітку постійно виконує на 110 — 115 процентів.

Фото С. ФЕНЕНКА.ПЕРЕМОЖЦЯ ОГОЛОШЕНО
НА ПОЧАТКУ РОКУ 

ВСІ КОМСОМОЛЬСЬКІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАШО
ГО ПІДПРИЄМСТВА 
ВЗЯЛИ СОЦІАЛІС
ТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАН
НЯ НА ЧЕСТЬ ІОО-РІЧ- 
ЧЯ РЕМОНТНО-МЕХА
НІЧНОГО ЗАВОДУ 
ИМЕН І В. К. ТАРАТУ- 
ти.

4^ І ось підбито Підсумки. Перше місце присуджено комсомольській організації мотороремонтного цеху № з, в якій налічується 15 чоловік-. Найвагоміший вклад у цей успіх внесли секретар комсомольського бюро цеху токар Микола Конопець, слюсар- 

складальншс Микола Мірошниченко, май- стср дільниці розробки двигунів Сергій Даньковський, слюсар по реставрації механізмів Анатолій БагашовСпілці вручено перехідний вимпел кращої комсомольської організації на честь 100 річчя підприємства, а також грошову премію в розмірі 40 карбованців, яку комсомольці па своїх чергових зборах одностайно вирішили перерахувати у Фонд миру.
Є. МОРОЗ, 

член комітету ком
сомолу підприємства, 
м. Кіровоград.

Непримиренність
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ження, висловлене 
на адресу райко
му комсомолу, не 
залишається поза 
увагою відповідальних

Смілива, принципова 
критика складає основу 
колективної роботи і-ке
рівництва. Адже без ши
рокого обміну думками 
неможливо виробити пра
вильного рішення, уникну
ти помилок, по-спрсзж- 
ньому узагальнити колек
тивний досвід.

Райком, комітети комсо
молу району постійно дба
ють про те, щоб 
критичний підхід 
до всіх справ став 
повсяк д с 
нормою, 
критичне 

працівників, а також всіх 
членів бюро районного 
комітету комсомолу.

Важливим фактором 
розвитку критики і само
критики с чітке виконання 
критичних зауважень і 
пропозицій. В райкомі 
комсомолу налагоджений 
чіткий контроль і своєчас
не інформування про 
прийняті заходи по пропо
зиціях і зауваженнях 
комсомольців. У відділі 
комсомольських організа
цій знаходиться книга, в 
яку закоситься зміст кри
тичних зауважень, прізви
ща відповідальних за їх 
реалізацію і строки їх ви
конання, а таком«, що 
зроблено по виконанню 
критичних зауважень. Рай
ком комсомолу реагує на 
кожне зауваження і про
позицію, яка надійшла на 
його адресу по різних ка
налах: висловлені на семі
нарах і нарадах активу, в 
ході громадсько-політич
ної атестації, на заняттях 
в системі комсомольсько
го політнавчання, в особис

тих бесідах. Питання вико
нання критичних заува
жень, висловлених на ад
ресу комсомолу, розгля
далось на пленумі райко
му комсомолу, а також 
неодноразово на засідан
ні бюро райкому комсо
молу. Можна сказати, що 
робота по реалізації кри
тичних зауважень дає свої 
позитивні результати.

н н о ю
Кожне
зауєо-
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Критика і самокритика 
с запорукою успіхів у ро
боті, випробуваним засо
бом виявлення і викорі
нення недоліків, вихован
ня комсомольських кад
рів та активу, усіх спіл
чан. В арсеналі райкому 
комсомолу є багато форм 
роботи по вихованню ком
сомольських кадрів з до
помогою критики і само
критики. В їх числі є така 
важлива форма, як спів- 
б є сіди на бюро райкому 
комсомолу з активом, що 
рекомендуються секре
тарями комсомольських 
організацій в період зйіт- 
но-ьиборної кампанії. Така 
форма роботи дозволяє 
набагато підвищити відпо
відальність виборного 
ко/исомольського активу.

Широкі можливості для 
розвитку критики і само
критики в первинних ком
сомольських організаціях 
мають комсомольські збо
ри і особливо звітно-ви
борні Тут комсомольці 
стикаються з необхідністю 
визначити свою позицію, 

вияяЕзги
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сформувати свою оцін*, 
діяльності комітету ком
сомолу, висловити свої 
пропозиції. На високому 
організаційному й ідейно- 
політичному рівні прохо
дять комсомольські збори 
в первинній комсомольсь
кій організації Ульяновсь
кого цукрокомбінату. Ко
мітет комсомолу цього 
підприємства постійно вра
ховує думки і досвід ком
сомольців, залучає їх до 
підготовки питання, яке 
виноситься на збори. Це, 
звичайно, допомагає під

няти активність 
учасників зборів, 
їх зацікавленість у 
справах комсо
мольської органі
зації.

На звітно-вибор
них комсомоль
ських зборах цук
рокомбінату на 
адресу коміте
ту комсомолу під

приємства надійшло 18 
критичних зауважень і 
пропозицій. Відразу ж піс
ля зборів комітет комсо
молу провів засідання, на 
якому були обговорені 
критичні зауваження і роз
роблені заходи по їх вико
нанню. Виявилося, що де
які пропозиції комітет 
комсомолу не спромож
ний виконати. Отож їм на
дасть допомогу партійний 
комітет, адміністрація. На 
засіданні комітету комсо
молу було вирішено зро
бити стенд по виконанню 
критичних зауважень, вис
ловлених на звітно-вибор
них комсомольських збо
рах. Це дозволить постій
но інформувати комсо
мольців і тримати на 
контролі виконання кри
тичних зауважень

О. РОДІВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Ульяновського 
райкому ЛКСМ Украї
ни.

«ПОВНА 
ГОТОВНІСТЬ. 
А НАСПРАВДІ?»

На критичну публіка
цію під таким заголовком 
(див. «Молодий комунар» 
за 23 серпня) редакція от
римала ще одного листа 
(перша відповідь була 
вміщена в нашій газеті 24 
вересня ц. р.).

Як повідомив перший 
секретар Олександрійсь
кого райкому комсомолу 
Василь Бранко, матеріали 
рейду були обговорені на 
засіданні районного штабу 
«КП» ЗО серпня 1983 року. 
Критика визнана справед
ливою.

З метою поліпшення ро
боти районного штабу 
«Комсомольського прожек
тора» постановою бюро 
райкому ЛКСМУ від 14 
вересня 1983 року инесгно 
зміни у склад районного 
штаб-.’ «КП».

Згідно плану роботи в 
рамках республіканської 
операцій «Засіки» прове
дено рейди-перевіркн ста
ну зберігання зерна на 
токах колгоспів і радгос
пів району і по якості зби
рання цукрових буряків у 
колгоспі імені Калініна. 
Матеріали рейдів переда
но в районний комітет на
родного контролю.

Недавно на засіданні 
районного штабу «прожек
тористів» було заслухано 
питання «Про роботу шта
бів і постів «КП» колгоспу 
«Іскра» по зміцненню тру
дової дисципліни серед 
молодих трудівників, бо
ротьбі з втратами робочо
го часу», яке внаслідок 
власної неорганізованості 
районний штаб не заслу
хав у першому півріччі ни
нішнього року.
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Формування
Ленінський залік «Рі

шення XXVI з'їзду КПРС 
— у життя!», який прохо
дить протягом п ятирічки, 
обов’язковий для всіх 
комсомольців і молоді 
країни. В лютому на ком
сомольських зборах кожен 
спілчанин нашої комсо
мольської організації теж 
прийняв особистий комп
лексний план по темі 
«Навчаємось комунізму, 
будуємо комунізм».

Основний напрямок йо
го — підвищення кваліфі
кації і професійної май
стерності, загальна полі
тична освіта, участь у 
гуртках художньої самоді
яльності, фізична і війсь
ково-технічна підготовка, 
суспільно-політична актив
ність, участь у комсомоль
ських оперативних заго
нах, народній дружині, 
штабі «Комсомольського 
прожектора», робота в 
радянських, профспілко
вих організаціях, шефство 
над піонерами тощо.

Комсомольці централі
зованої бібліотечної сис
теми Петрівського району 
свої службові обов'язки 
виконують успішно. На
приклад, депутат Ганнів- 
ської сільської Ради Кате
рина Шеляг у змаганні 
бібліотекарів району зай
няла друге місце. Вона 
встигає також успішно 
вчитися на заочному від
діленні культосвітнього 
технікуму. Дирекція цент
ралізованої бібліотечної 
системи порушила перед

СТОРІНКИ В ЛІТОПИС СЛАВИ
До знаменних дат в 

житті партії, країни, ком
сомолу кожна первинна 
міська і районна організа
ція визначає для себе чіт
кі рубежі в трудовому і 
ідейно-політичному вихо
ванні, спрямовує на їх 
здійснення всю організа
ційну і політико-масову 
роботу. Найбільш значні 
події в житті організації 
фіксуються в спеціальних 
альбомах, яскраво оформ
лених, з фотографіями і 
малюнками.

По завершенню XI п’я
тирічки на основі літопи
су первинних, районних, 
міських організацій в 
кожній області створю
ються книги «Комсомоль
ський літопис п’ятирічки». 
Вони передаються в об
ласні музеї комсомольсь
кої слави, використовую
ться для написання історії 
обласних комсомольських

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

активності
обласним управлінням 
культури питання про 
присвоєння Ганнівській біб
ліотеці звання «Бібліотека 
відмінної роботи».

Комсомольці районної 
кіномережі Т. Плюкало, 
Т. Ганчевська, О. Колісник, 
до Дня радянського кіно, 
який відзначався у серпні, 
виконали план трьох років 
п’ятирічки.

Добре зарекомендували 
себе члени ВЛКСМ район
ного будинку культури 
участю у фестивалях, ог- 
лядах-конкурсах худож
ньої самодіяльності, мето
дичній допомозі сільським, 
клубам. Педколектив дитя
чої музичної школи до
бився відмінної успішнос
ті своїх вихозанців, постій
но допомагає агіткульт- 
бригаді «Обрій».

Одночасно кожен ком
сомолець — слухач школи 
комсомольської політосві
ти, у якій вивчають курс 
«Актуальні питання сучас
ного молодіжного руху». 
Веде заняття пропагандист 
член ВЛКСМ М. Сазиць- 
кий.

Ленінський залік орга
нічно поєднує ідейно-полі
тичну і трудову діяльність 
комсомольців. Адже вчи
тися комунізму можна 
тільки в такому тісному 
зв’язку.

3. ЯОБЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації ра
йонного відділу куль
тури.
Петрівський район.

організацій. Літопис ком
сомольських звершень <? 
своєрідним стимулом д.ті 
підвищення трудової і 
громадсько-політичної ак
тивності юнаків і дівчат, 
збільшення внеску молоді 
у виконання планів і со
ціалістичних зобов’язань 
XI п’ятирічки, створення 
колективного портрету' 
молодого сучасника.

Про створення «Комсо
мольського літопису п’я
тирічки» йшлося на засі
данні бюро ЦК ЛКСМУ, 
яке відбулося 29 вересня 
цього року.

В ряді комсомольських 
організацій республіки, 
наголошувалося на засі
данні, вже увійшло в 
практику створення та
ких літописів. Так, на Ки
ївському науково-вироб
ничому об’єднанні «Квант» 
всебічно висвітлюється 
змагання молодих трудів-

ииишівняв

Чотири роки працює старшою піонервожатою у Спа
сівській десятирічці Новгородківського району Тетяна 
Лищенно. За цей час дуже подружилася зі своїми підо
пічними. Недавно на районному конкурсі «Нумо, дівча
та!» Таня зайняла почесне друге місце.

Фото С. ФЕНЄНКА.

ВШАНУВАЛИ ВЕТЕРАНІВ
Активісти Березівського 

сільського будинку куль
тури і Березівської та 
Смолінської бібліотек ор
ганізували вечір вшану
вання передовиків сільсь
когосподарського вироб
ництва колгоспу імені Ва- 
тутіна. Ведучі вечора «Лю
ди мого села — гордість 
моя» Т. /Аоторна і Л. Та
радайко, голова колгоспу 
В. П. Вербовський з ду-

нпків за дострокову зуст
річ XIX з’їзду ВЛКСМ, 
60-річчя створення СРС?, 
80-річчя І! з’їзду РСДРП. 
Розповідається про шеф
ство над виконанням важ
ливих замовлень, запро
вадження особистих ра
хунків економії, будів
ництво спортивних май
данчиків за місцем про
живання та інші справи 
організації.

«Комсомольський літо
пис п’ятирічки» первинної 
організації колгоспу «Чер
вона зірка» Новосанжар- 
ського району Полтавсь
кої області містить мате
ріали про зведення сила
ми комсомольсько-моло
діжної будівельної брига
ди п'яти будинків для мо
лодих сімей, про шефст
во над родинами ветера
нів війни.

Бюро ЦК ЛКСМ Укра
їни постановило схвалити 

шевною теплотою говори
ли про ветеранів колгоспу, 
якими пишається село, — 
Д. О. Бурмана, І. Д. Хлис- 
туна, М. П. Соколовського, 
В. І. Мотсрну.

Для них, неспокійних у 
праці, завзятих, звучали 
на вечорі пісня «Хліб 
всьому голова», вірші, ві
тання.

г. поздняк.
Маловисківський район.

практику роботи комсо
мольських організацій по 
створенню «Комсомольсь
кого літопису п’ятирічки», 
широко використовувати 
його матеріали при ство
ренні музеїв історії ком
сомолу, трудової слави, 
проведення, виставок і 
т. д. Редакціям республі
канських і обласних моло
діжних газет, телебачення 
і радіо пропонується ши
роко висвітлювати участь 
комсомольців і молоді у 
виконанні своїх зобов’я
зань і пропагувати пере
довий досвід, почини ком
сомольських організацій, 
особисту участь комсо
мольців _ у патріотичному 
русі «XI п’ятирічці — 
ударну працю, знання, іні
ціативу і творчість моло
дих!», започаткувати руб
рику «Комсомольський лі
топис п’ятирічки».

у НЕЗВІДАНИЙ,
ЗАХОПЛЮЮЧИЙ СВІТ’

Максимкові лише п'ять 
місяців минуло, а Надя 
Западенко вирішила ви
йти на роботу. Більше вси
діти дома не могла. «Як 
же це односельці без 
книг можуть обходитись? 
— думала. — А до того ж 
навчальний рік почався, 
діти до бібліотеки топчуть 
стежини щоденно».

Ось приходить така кир
патенька смішна першо
класниця.

— Ну що, Марннко, 
прочитала книжку?

— Прочитала.
— Про* що ж вона?
— Про діда н ріпку..
— Сподобалась казоч

ка?
— Ой, сподобалась! Да

йте ще щось, тьотю Нащо.
— Якщо розкажеш, про 

що ти прочитала, я вибе
ру тобі іншу.

І маленька напружує 
пам'ять, щоб переказа
ти...

В незвіданий, широкії.і і 
захоплюючіш світ веде ді
тей і дорослих молодші 
працівник свердликшської 
сільської бібліотеки надія 
семенівна вападенко. о н 
розмови з першокласни
цею я почав не випадково, 
іак оюліогскар працює з 
кожним новим читачем, 
допоки не переконав І ьс;< 
в серйозності ного смаків 
і відданості книзі. Крок 
за кроком зманомиїь пою 
з кращими надбаннями 
вітчизняної і заруоїжіюї 
літера і урн.

Тому й організовує по
стійно молодші оіилютс- 
кар книжкові виставки, 
робить огляди літератури, 
виїздить з книгами до 
тракторної бригади, на 
тік, на молочнотоварну 
ферму. Власне, іуди, де 
на неї з нетерпінням чека
ють трудівники колгоспу 
«Мир». 1 це не гучні слова. 
У липні, коли почало над
ходити зерно па колгосп- 

- ний тік, Надія Семеиішіа 
із завідуючою будинком 
культури Галиною Анто
нівною Бовкун та учнями 
5—8 класів провели на 
току під час обідньої пе
рерви читацьку конферен
цію «Продовольча про
грама СРСР — справа 
кожного». Колгоспники 
щиро аплодували і за ці
каві виступи, і за прочи
тані вірші, і за пісню 
«Хліб — всьому голова», 
виконану учасниками ху
дожньої самодіяльності 
місцевої школи.

Вчитися вирощувати 
хліб, любити рідну землю, 
гордитися СВОЇМИ Трудолю
бивими земляками — таке 
коло питань насамперед 
хвилює завідуючу сільсь
кою бібліотекою у роботі 
з молоддю і школярами 
села. І в цьому вона знахо
дить надійну підтримку з 
боку партійної організації, 
правління колгоспу «Мир». 
Ще навесні Надія Семе- 
нівна разом з головою 
колгоспу Григорієм Логви- 
новичем Гєльним побували 
у восьмирічній школі, де 
провели анкетування ви
пускників, тобто поцікави
лись, які плани на май
бутнє у молоді. Гнм, хто 
побажав залишитись пра
цювати в рідному колгос
пі, Григорій Логвішович 
запропонував взяти участь 
у зонранні врожаю, а во
сени колгосп направив їх 
на навчання до технікумів 
і училищ для здобуття 
хліборооських професій.

На святі першого дзвін
ка знову .нооу вали у шко
лярів представники прав-- 
ЛІІІІІЯ КОЛіОСНу І СіЛЬСилОІ 
о.оліиюки. на цеп раз на
ді Яковченко, наташі 
славіиродськиі іа іншим 
учням врунілії ц1іиіі иида- 
руїікіі і киши за їх актив
ну участь у лпііід польо
вих роооіах.

с у пади Семешвни і 
свій актив. її вірш поміч
ники шта Ьогуш, икезиа 
ьересньова, надія шишко
ва, Бали /Юр'енко, натаиіа 
Нивосадович допомагають 
розносити киши людям 
похилою віку, які вже са
мі не в. змозі відвідувати 
оюлютеку. н таких олпзь- 
КО -10 ЧОЛОВІК. і ВСІ ВОШІ 
дуже раді, коли до них 
приходять з новими кнша-^, 
ми. значить, не заоуваюьч^ 
поважають молоді їх,
старших.

Осінь прийшла } кожний 
дім свердлнківцш. позаду 
турботи про цьогорічний 
урожай. і\олгосп «Мир» 
кілька років підряд в чис
лі кращих господарств ра
йону по вирощенню пше
ниці, кукурудзи, цукрово
го буряка. Добре слово 
вдячності заслуговують 
односельці з берегів Си
нюхи. Незабаром зберу
ться вони у святкових 
костюмах па традиційний 
вечір трудової слави. І 
ще раз до них зверне своє 
запальне слово бібліотс- 
кар.

Д. ТАНСЬКИЙ.
с. Свердликове
Нозоархангельський 

район.

Нещодавно Ленінський 
комсомол відзначив знамен
ну дату свого існування — 
65 років. Славними ділами 
зустрічала цю дату комсо
мольська юнь країни. Та 
слід нагадати, що це свято 
не тільки сьогоднішніх ком
сомольців, а й усіх тих, хто 
виховувався в лавах Ленін
ського комсомолу протягом 
його величної історії. Хо
четься пригадати і свої 
комсомольські роки, розпо
вісти юнакам і дівчатам чим 
жили комсомольці п'ятде
сятих років, до яких нале
жу і я.

Здобувши освіту, повер
нулася у свій рідний кол
госп «Більшовик» (нині це 
колгосп «Дружба) Долинсь- 
кого району. Стала працю
вати агрономом, а через 
кілька місяців — у грудні 
1949 року — мене обрали 
секретарем комсомольської

ІМЕододість важко забути
ооганізаиії. Не дивлячись пани. На полях не вистлил. _  ,

Разом з 
і активіс- 

есе часті- 
неспілкову 

справ,

організації. Не дизлячись 
на те, що молоді на той 
час у селі працювало бага
то, комсомольська органі
зація була невеликою — 36 
членів ВЛКСМ. 
комсомольськими 
тами ми почали 
ше залучати і 
молодь до наших 
давати їй цікаві доручення. 
На кінець 1950 року число 
спілчан збільшилось до 98. 
Згуртувавшись, ми стали 
справжнім бойовим осеред
ком, надійним помічником 
правління артілі і партійної 
організації.

Країна ще не залікувала

не лякало 
Працюяа- 

на тракто- 
а волами 
рільничих 
колгоспу 

дев'ять

рани. На полях не вистача
ло техніки, надзвичайно 
низькою була механізація в 
колгоспах. Та це 
моїх ровесників, 
ти доводилось не 
рі чи автомобілі, 
і кіньми. У трьох 
бригадах нашого 
працювало тоді 
комсомольсько - молодіж
них ланок. Інтузіазму моїх 
ровесників не було меж. 
Піднімаючись з ранньою 
зорею, до пізнього вечора 
працювали вони на полях і 
фермах колгоспу, а після 
роботи, забуваючи про вто
му, поспішали до сільсько-

потанцювати, по- 
позеселитися ра-

за 
мо-

го клубу 
спізати, 
зом.

у ГРУДНІ 1950 року 
активну діяльність по 
на««.4'' М°''°Д' на ви“°- 
ш " " планів п »'ирічки на- 
“L*органі. 
UK влксм ОЙ‘’ЛИ ГРа"°'°’° шої п?М' Про А°С0'Д на- 

Р°ооти писалося в жур- 
Ха1'«“?"'"’- 3 ЇСІХ “V 

листи г|осипали‘’Моп .Рооесники-комсо-
жипяА Ц'Иааилися нашим 
noon 1 РадилиРозпитували... у МЄне і а

S.Tt0~’13 Катерини Кібик, ка.

розпитували... у

КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ

терини Хропко, Катерини 
Воронової, Клавдіі Очерен- 
ко з’явилося багато друзів. 
Тепер, збираючись разом, 
іноді перечитуємо ті щирі 
листи, пригадуємо як весело 
і дружно жила наша комсо- 
молія у ті нелегкі повоєнні 
часи. І, звичайно ж, радіємо 
своїй молодій зміні.

Сьогодні колгосп «Друж
ба» — господарство у кіль- 
Г'----■
багатше 
шовика». 
організація 
чує близько ста тр::дц”:; 
членів ВЛКСМ, які самовід
дано трудяться у різних

ка разів більше і, звичайно, 
^повоєнного «Біль 

Комсомольська 
колгоспу налі- 
-•J тридцяти

ланках колгоспного вироб
ництва. По 10—12 кілогра
мів молока на фуражну 
корову надоюють передові 
комсомолки Лариса Цих- 
ненко і Марина Череванчен- 
ко. Ланковий механізованої 
ланкй Олександр Риенін 
виростив цього року по
31,5 центнера зерна кук’/' 
рудзи на площі 43 гектари, 
комсомолець Василь пе 
груп на тракторі ЮМЗ-6 
виконує змінні норми ви 
робітку на 100—120 п£/-
центів. Цей перелік мо>.<ї> 
було б продовжити. І ми,- 1 І ми,
комсомольці 50-х, раДІєл'°' 
що маємо таких слави-- 
спадкоємців.

О. СІДЛЕЦЬКА» 
агроном по вирощуван
ню гібридного насіння 
кукурудзи КОЛГОСП/
«Дружба».
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V ВИРІЙ
ЛЕТЯТЬ

Т2 ІЛИЙ лелека, або чор
ногуз, або бусол—?лай- 

же домашній птах. В на
роді — це недоторканий 
птах. Споконвіку він сели
ться біля людей і □ насе
лених пунктах, зозсім не 
боїться і не остерігається 
людини. Спостерігаючи 
його життя, люди склали 
безліч легенд, пісень, по
вір із. Вчені-орнітологи 
теж уважно слідкують за 
цими птахами, ало й до 
цього часу в їх біології не 
все зрозуміло і відомо.

Ось який випадок тра
пився з лелеками. Ще в 
кінці серпня між селами 
Бовтишка і Розуміївка на 
полі зібралось понад 20 
лелек. Позодили вони се
бе дивно. Спершу робили 
довготривалий обліт тери
торії. Потім сіли на ско
шене поле, утворили пра
вильної форми коло, і по
чали ходити один за од
ним. Один птах стояз ос
торонь, на сторожі, 
спробі 
зитись 
мались 
значну 
спостерігати за ними зда
ля. По колу ходили вони 
повільно, поважно. Войов
ниче закидали догори 
дзьоби і тріщали ними. 
Клацання проводилось ва
ріантно: то всі одночасно, 
то окремими групагли, то 
поодинці. Раптозо один з 
лелек вдарив свого сусіда, 
йому на допомогу кину
лись всі інші, Крім одного 
— вартового. Створилось 
звалище, у якому нічого 
не розібрати. Через 2—З 
хвилини усі знялись і по
летіли, а на стерні зали
шився лежати один птах. 
Він був ще теплий, але 
без ознак життя. Ніяких 
ознак попереднього ка
ліцтва не було видно, хі
ба що буз занадто худий.'

Легенди про лелечий 
«самосуд» з різних варі
антах поширені і в нашій, 
і в сусідніх областях. Суть 

і їх зводиться до того, що
! лелеки восени збирають

ся в зграї і тих, що ско
їли протяго.м цього сезону 

і проступки, забивають до
* смерті. Але це легенда, а

що ж наспразді спонукає 
їх до таких дій?

Настирні спроби знайти 
відповідь у спеціальнім лі
тературі привели мене до 

і статті П. Ф. Лсоицьяого 
«Замітки про птахів« у 
збірнику «Известия Мели
топольского географичес
кого общества». (Запоріж
жя, 1965), де дано пояснен
ня і цьому цікавому яви
щу, Автор на підставі сво
їх спостережень семи та. 
них лелечих самосудів і 
анатомічних аналізів заби
тих птахів, пояснює, що 
це так у лелек ведеться 
відбір у зграї для осінньо
го перельоту. Під час цих 
пташиних ігрищ йде ви
пробування сили, перевір
на фізичних можливостей 
до далекого польоту. Ігри
ще трисає до двох годин, 
і довготривале поклацу
вання дзьобами дає змогу 
виявити кволих, немічних, 
переважно вже старих 
птахів. Під час перельоту 
вони б стримували зграю і 
все одно не долетіли б до 
місця зимізлі. Тг,г,и за
бивають. — 
інстинкт 
лелек.

Дикі гуси, 
равлі перед

При 
очезидціз набли- 
до них, птахи зні- 

і зідлітали на 
відстань. Довелось

. Тому їх за.
Такий сузорий 
самозахисту у

Щг:

N'1Lv-1

tä>

4.

«Г.
лебеді, жу- 
зборами на 

виліт у вирій покалічених, 
слабких і хворих просго 
виганяють зі зграї, і з со
бою з полії не беруть.

5. ЯРМОЛЕНКО, 
керівник орнітологіч
ного гуртка районно
го будинку піонерів. 
см; Олександрівна.

ФІНІКИЗАМІСТЬБЕНЗИНУ
Ш. Нууман, професор 

одного технічного коледжу “ І«....: „-і.-.-...,« ДОСЛІДИ
спирту, 

як 
автомобілів, 
проводився 

за-ПІЗНЬОЇ ОСІННЬОЇПОРИ
Догорає чудесна золота осінь, «очей зачарування», 

но раз уже землю вибілював іней. Стоїть чудова со
нячна година. Прохолодне повітря густо насичене 
ароматним гіркуватим запахом опалого листя, ідо 
приємно шарудить під йогами. А які неповторні 
фарби!

Як би не був зайнятий, хіба встоїш перед спокусою 
побродити у хащах Лісової балки, заглянути у кожен 
її вибалок. У верхів’ях відножин посохли степові

трави, а стебла з зеленим листям красеня-барвінка 
зовсім не звертають увагу на осінь, на зиму, що на
ближається. І морози їм не страшні! Вже зараз вони 
думають про травень, коли пригріє сонце і зайвііе 
барвінок чарівними синіми квітами.

А ось на схилі густо цвітуть вітряниці лісові. Що ж 
змусило розпуститись у листопаді цю травневу біло
сніжну квітку? Які біологічні закони спрацювали? 
Можливо, обманула тепла година, що зрідка ви- 
паДаЄ пізньої осені. Дивлюсь на ці квіти, що біліють 
н? глі опалого клинового листя і здається, що як у 
відомій казці про братів-місяців, завітав иа мить у 
гості красень-травень.

в Іраці, здійснив 
по використанню 
отриманого із фініків, 
пальне для 
Експеримент 
на двох автомашинах, 
куплених в Бразілн і при. 
стосованих для роботи на 
спирті із цукрової трости
ни. На думку іракського 
професора, результати йо- 
ю дослідів досить оонадіи- 
ливі, оскільки місцеві фі
ніки містять більший про
цент цукру, ніж тросіина, 
а отже, топливо буде із 
них налорінніше.

Пальне із фінікш —непо
гана перспектива для кра. 
іни, в якій росте оіля /0 
мільйонів фінікових
пальм.ТОРГ-

м. Кіровоград.
м. ножнов. ХМАРОЧОС

Веселі Боковеньки
ДЕНДРОПАРК

90 років тому на голих 
схилах балок та ярів всу
переч несприятливим умо
вам та сумнівам скептиків 
було закладено парковий 
масив екзотичних декора
тивних дерев. Такою була 
воля людини. Заклав цю 
степову казку пристрасний 
любитель природи і чудо
вий знавець дендрологи 
Микола Львович Давидов. 
Він належав до відомого 
роду Давидових, які брали 
активні' участь у Вітчизня
нії! війні 1812 року, а піз
ніше — в повстанні декаб
ристів і в Кримській війні 
1ь'э4—18об років, у обороні 
Севастополя. Микола Льво
вич був людиною прогре
сивних поглядів, Жовтневу 
революцію, незважаючи 
на своє дворянське поход 
женця, зустрів прихильно. 
Ще раніше, подорожуючії 
по Роси і країнах Західної 
бвригг.і, Давидов побував у 
багатьох дендропарках і 
звідусіль привозив у село 
іваншку саджанці і насін
ня цшшгх-дерзи та кущів. 
В період з іи.-и но 191/ ро
ки в дендрологічному Пар 
і.у оі ми висаджено прно- 
лизне 250 різна.'; видів і 
форм дерев та кущів, сьо
годні тут росте близько ТИ
СЯЧІ різноманітних екзотів 
із багатьох країн світу.

Яіііі'х тільки дерев не зу
стрінеш у парку; Поруч з 
білосніжною берізкою ви
сочить польовий клен і 
срібляста або войлочна ли 
па. Вірменський дуб пере 
плітаєтьея гіллям з деко
ративним чорним горіхом. 
На галявині, немоз вели
кий бриль, розкинувся ялі
вець козацький. Неподалік 
величаво стоїть дев'янос- 5$ 
•горішній червоний дуб, ПІД 
яким неодноразово збира
лися керівники партизан 
ських груп...

Акліматизувались в за’ 
сушливій степовій зоні рід
кісне залізне дерево, туя 
західна та гледичія трико- 
лючкова із Північної Аме
рики, представник хвойних 
третинного періоду — бо 
лотний кипарис, платан за
хідний. тюльпанове дере
во, квіти якого зовні нага
дують тюльпани. Особливо 
багато дубів: гірський,
червоний, мушмулистип, 
пірамідальний.

У парку немає традицій, 
них прямих алей: вони 
петлясті та спіральні. Пей
зажний стиль парку можна 
охарактеризувати словами 
«хрещеного батька» Весе
лих Бсковеньок М. Л. Да
видова: «... побудовашііі
на природному ландшафті 
з лісовими масивами, ха 
рактерними для високо 
стовбурних дубів і сосно
вого бору, з дірчастими 
групами листяних і хвой
нії:; порід, які показують., 
своє розкішне ЛИСТЯ, ІКІ 
пейзажах з виставленими 
на галявину поодинокими 
деревами, які свідчать про 
свою індивідуальну міць і 
красу татів, що вражають 
то своєю зеленню, то тим 
•поєднанням фарб. які не 
піддаються пензлю худож 
ника. з прогалинами, ото 
ченнмн пагорбками, різни 
ми контурами дерев і ча
гарників. хвилястими до 
рогами і водним просто 
ром-. Створенню чудоші?: 
пейзажних композицій 
сприяють штучні озера 
Кит і Золота рибка, а та.

кож петляста річка Боко- 
венька, яка в'ється через 
весь дендропарк...

На карті природних за
повідних об'єктів респуб
ліки вказано, що дендро
парк «Веселі Боковеньки» 
— один із визначних ден
дропарків Радянського 
Союзу, створений у засуш
ливому степу. Про уні
кальність дендропарку го
ворить той факт, що його 
затверджено пам'ятником 
садово-паркової архітекту
ри республіканського зна
чення і взято під охорону 
державі}.

НАУКОВИЙ 
ЗАКЛАД
60 років тому, завдяки 

турботам Радянської вла
ди, иа базі дендропарку 
створюється станція Все- 
україпсь кого у правл іння 
лісами, завідуючим якої 
призначають засновника 
парку М. Л. Давидова. Так 
почалася нова історія Ве
селих Боковеньок. Нев
довзі при допомозі тала
новитого вченого - лісо- 
знавця Г. І\І. Висоцького 
— подвижника степового

плоди, деревина, кора, 
листя, коріння. Горіх — 
помічник людини в бо
ротьбі за чисте повітря 
Щорічно станція4 вирощує 
для колгоспів, радгоспів і 
підприємств тисячі сад
жанців декоративних де
рев: сосни чорної, пірамі
дальної тополі, липи, яли
ни, волоського та чорного 
горіхів, ліщини, фунду. 
та інших порід, що корме 
туються попитом.
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було 
дослідження 

акліматизації 
та ча-' 

— Кіровоград
ської, Дніпропетровської, 
Херсонської та інших сте
пових областей. 1962 року 
вона одержала свою те
перішню назву — Весело- 
Боковеньківська селекцій
но-дендрологічна станція 
*країнського науково - 
дослідного інституту лісо
вого господарства і агро
лісомеліорації імені Г. М. 
Висоцького.

З історією Веселих Бо- 
ковеньок зв'язані імена ві
домих вчених - дендро
логів: професора, члена- 
кореспондента Академії 
наук України Ф. Л. Щепо, 
тьєва, який вивів зимостій
кий сорт тополі, професо
ра С. С. П’ятницького. що 
створив чотири нових фор 
ми дубів. Більше ста п'ят
десяти наукових закладів 
радянського Союзу і зару- 

і добре з па; 
адресу дослідної 

колектив якої по. 
займається дослід- 

і в галузі селекції. 
--------- інтродукції та 

акліматизації деревних та 
чагарникових порід.

Особливу увагу приділя
ють па дослідній станції 
ВОЛОСЬКОМУ горіху, фунду
ку. ліщині. Ще І. В. Мічу- 
Риі назвав горіхи «хлібом 
МД!,1-® У т и ь о го •> 
3 ОДНОГО 
Ясень.
ПОЛСНППОСТІ можуть

“',2° кілограмів 
•бо 10000 літрів 
іоріхопе депег.о 
пнвує пае Все 
йде иа гпп-сть

біжннх країн 
ЮТІ, 
станції.
стінно 
женші.м „ 1О 
Г|брндизації.

. ....... ........... > ВОЛОСЬКІ
горіхи, наприклад, зібрані 

о гектара насад 
по калорійності і 

— заміни- 
; м'яса 
молока, 
завжди 

в ньому 
ТІ

S3 ЕВ

ДИРЕКТОР
20 років тому прийшов 

працювати до Весело Бо. 
новенькі вської селекційно- 
дендрологічної станції і 
дендропарку Веселі Боно 
веньки кандидат сільсько-
*
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господарських наук Павло 
Петрович Бадалов. Закоха
ний у зелене чудо прпро 
дн — дерево — II. П. Ба
далов не уявляє себе без 
цієї роботи. Яіс керівник, 
він користується повагою і 
авторитетом серед праців
ників парку і станції. Но
го характеризують душев
на простота і скромність, 
людяність і людинолюбст
во, сумлінне ставлення до 
праці 1 принциповість.

У директора багато тур
бот. Нещодавно закінчено 
будівництво лабораторного 
корпусу, що дало змогу 
використовувати цінний 
генетичний фонд волось
кого та інших горіхів до
слідної станції, створювати 
іце морозостійкіші і вро
жайніші їх сорти. Плану
ється створення найбіль
шого на Україні селекцій
ного комплексу по при
щепленню і вирощуванню 
сортового посадочного ма 
теріалу. Окрім цього, пе. 
ред науковцями, якими ке
рує П П. Бадалов, стоїть 
проблема збереження та 
відновленії я дендрологічно
го парку. Масовий торизм 
теж є сьогодні однією з 
проблем, яку ще треба 
вирішувати. Турботи, тур 
боти...

Павло Петрович Бадалов 
певний : дендропарк Весе
лі Боковеньки — цей чу 
довий зелений оазис се 
ред степ\ — буде збере 
жено для людей для сьо 
годнішпього І майбутньо
го поколінь.

М. ЛИТВИНОВ, 
член Українського то
вариства охорони при
роди.

і о 11 гііґіИ НО*
рис і сько- 

.О бізнесу СІ1.І0Н С.ПІЄС чер
говий раз женився, преса 
чекала чогось небувалого.
і п спод.занья иг.ираьда- 
лись. На весільним торт 
дирекція фірми «Спієс Неи- 
сер» асигнувала "і 00 тисяч 
крон. У діло пішло 27Ы) 
яєць, тонна борошна, 2 ти
сячі літрів вершків і вели
ка кількість інших продук
тів. Бригада кулінарів 
створила торт - хмарочос 
висотою 11 з лишнім мет
рів, рівного котрому СВІТ 
ще не знав. У присутності 
представника 
кордів Гінесса 
кран спорудив 
ангара величезну ___
струкцію вагою а тонни.

Торт виявисся таким ве
личезним, що тисяча 
гей Спієса змогла 
лише малу частину 
Решта потрапила 
свиням.
ян вони 
кулінарії, 
преса захлинається від'за. 
хвату.

книги ре- 
ПІДИОМНИЙ 
під дахом 

кон-

гос- 
з’їсти 
його, 

на стіл 
сказати, 

рекорд
важко 
оцінили
але бульварна

о. полюхов, 
власкор АЇІМ. 

Копенгаген.СЛОНИПОМІЧНИКИСЕЛЯН
Старовинне ремесло мис

ливця на слонів живе у 
В'єтнамі у наші дні. 120 ро
ків недавно виповнилося 
І Пум Хра, котрий за своє 
життя спіймав і приручив 
300 слонів. На рахунну 
64-річного І До Бронга — 
70 тварин. Обидва мисливці 
живуть у селі Дон провін
ції Дарлак. Ця провінція 
відома всій країні багати
ми природними запасами, 
цінними породами кофей
ного дерева. Однак не всі 
знають, що тут мешкає до
сить велике стадо слонів. 
Місцеві жителі здавна лов
лять їх і використовують 
на сільськогосподарських 
та будівельних роботах, 
для перевезення вантажів. 
І сьогодні у важкодоступ- 
ній місцевості, в джунглях, 
слони — надійні помічни
ки в’єтнамських селян.

зПУТІВНИКОМПО СКЛЕПАХ
Артур Челлель, амери

канський актор досить по
середніх здібностей, має 
і-епоганин дохід від турис
тів, що відвідують могили 
його колег по професії. 
Ейн упорядкував путівник 
г.о 150 могилах відомих ар
тистів театру і кіно, захо
ваних в Лос-Анджелесі. За 
п'ять доларів — така ціна 
путівника — туристи мо
жуть легко віднайти моги
лу Мерілін Монро, Кларка 
Гейбла та інших зірок Гол
лівуда. Крім того, еони мо
жуть підібрати букет на 
сман покійної знаменитос
ті, оскільки у путівнинові 
□казано, які квіти любив 
той чи інший актор.

Артур Челлель збирає
ться скласти новий путів
ник — на цей раз для ав
томобільних екскурсій. Ті. 
кому навіть ліньки буде 
вийти з машини, зможуть 
легко прослідувати «доро
гою слави енрану, і сце
ни». Таку назву отримає 
його нове «творіння«

(АПН|.
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-------- 4 стор. «Молодий комунар» 12 листопада 1983 року —

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Q, П. БОРОДІНА

НАРОДНО-ЕПІЧНИЙ ХУДОЖНИК ■
Так називали сучасники 

Олександра Порфировича 
Бородіна, музична спадщи
на якого була цінним но
ваторським внеском у ро
сійську й світову культу
ру. В історію він увійшов, 
як великий самобутній 
композитор, диригент, му
зичний критик, літератор, 
як видатний вчений-хімік, 
педагог, активний громад
ський діяч.

Народився митець 12 
листопада 1833 року в 
Петербурзі. Маючи пре
красні різносторонні здіб
ності, хлопець одержав 
добру домашню освіту, 
навчився гри на фортепіа
но, флейті, віолончелі. Ра
но прокинувся в нього і 
композиторський дар. Ще 
в дитинстві юний Бородін 
створив польку для фор
тепіано, концерт для флей
ти, тріо для двох скрипок 
і віолончелі тощо.

Друге захоплення — хі
мія. 1850 ^оку Бородін 
вступає вільним слухачем 
до Петербурзької медико- 
хірургічної академії. В 
студентські роки збагачує 
свої знання в області му-

знкп, літератури, філосо
фії. По закінченні нав
чального закладу захистив 
докторську дисертацію і в 
1859 році відбув у науко
во-творче відрядження за 
кордон.

Після повернення до Пе
тербурга, через три роки, 
Олександра Порфировича 
обирають професором ме- 
дико-хірургічної академії. 
Як ученин-хімік, він зали
шив по собі 42 наукові 
праці неабиякої ваги.

Знайомство з видатним 
російським композитором, 
керівником славетної «Мо- 
гучої кучки» М. Балакірє- 
вим зіграло вирішальну 
роль у подальшій музичній 
долі О. Бородіна. Він ак
тивно поновлював свої 
музичні знання, зайнявся 
композиторською діяль
ністю.

Одним з вищих досяг
нень світової оперної кла
сики є твір О. Бородіна 
«Князь Ігор». Створена па 
власне лібретто за сюже
том древньоруського літе
ратурного епосу «Слово 
про Ігорів похід», опера 
розповідає про відомий 
похід князя Ігоря Свято-

славовича 1 Іовгород-Сівер- 
ського в 1185 ропі проти 
степових КОЧІВІІИКІВ-ПОЛОБ- 
ців.

Героїзм і стійкість на
роду, самовідданість у бо
ротьбі за свободу вітчизнп, 
високий патріотизм, — осі. 
що надихнуло митця на 
створення опери, ось що 
яскраво відображено в йо
го творі. На жаль, самому 
авторові не судилося по
слухати її. Раптова смерть 

*від розриву серця (27 лю
того 1887 року), не дала 
змогії геніальному компо
зиторові навіть закінчити 
твір. Цим люб’язно, ре
тельно й турботливо зай
нялись його друзі М. А 
Римський-Корсаков та 
О. Глазунов.

Музика О. Бородіна, 
сповнена високого гума- 
пізму і безсмертної віри в 
народ, знаходить палкий 
відгук у серцях мільйонів 
слухачів, приносить велику 
естетичну н а с о л о д у 
справжнім шанувальникам 
класичного мистецтва.

Б. СЛЮСАР, 
музикознавець.

м, Світловодськ.
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Ікебана—
мистецтво
древнє

Квіти супроводжують усі 
радісні й сумні' події нашо
го життя. Та створити гар
ний сучасний букет з кіль
кох квіток так, щоб він від
повідав моменту, не так уже 
й легко. Ось, наприклад, 
традиційним поздоровлен
ням для нареченої, для мо
лодого подружжя буде бу
кет з невеликої кількості 
кал, троянд, гвоздик, в бі
лих та ледь рожевих тонах.

Букет до дня.народження 
дитини не повинен бути ве
ликим. Складати його реко
мендується з яскраво за
барвлених квітів.

Ювілейні букети повинні 
бути значних'розмірів, свят 
нові, красиві. Складають їх 
з великих за розміром кві
тів (гладіолусів. жоржин, 
бузку, хризантем, гвоздик) 
одного кольору, бажано 
червоного або фіолетового.

Букети на випадок* повно
ліття, закінчення учбового 
закладу, новосілля, жіночого 
дня тощо повинні справляти 
приємне радісне враження, 
їх можна створювали з 
кількох гармоніючих за ко
льорами квіток.

Букети для зустрічі гос
тей, делегацій, можуть бути 
невеликі, з кількох яскра
вих квіток, прикрашених 
1—2 зеленими пагонами або 
листочками. Складають їх з 
квітів червоних, блакитних, 
білих, жовто - гарячих, фіо
летових, які символізують 
дружбу, тепло, гостинність. 
Букети улюбленим артистам 
повинні бути витончені і 
складатися з одноколірних 
троянд, різних сортів хри
зантем, гладіолусів, гвоздик 
тощо.

У весняні дві кімнату 
можна прикрасити конва
ліями. тюльпанами, нарци
сами та гілочками котиків 
верби. Кілька пролісків гар
но виглядають у сферичній 
за Формою, зеленкувато • 
жовтій вазочці. Букет з кон
валій ставлять в широкий і 
низький (молена в фігурний) 
посуд, краще керамічний, 
тс-мпих відтінків. Нарписн. 
тюльпани гарно вхглпдщеть 
в букеті по 3—5 квіток. 
Осінній букет можна склас
ти з гілочки хвої і червоної 
горобини.

А. КОНОВАЛЕНКО.

м. Кіровоград.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

Кіровоградський поет Євген Железняков — автор 
книги віршів для дітей «Ходить весело вітрець», ви
даної видавництвом «Веселка» 1976 року. В останні 
роки вірші публікував у колективних збірниках ви
давництв України, поезії Є. Железнякова звучали 
по республіканському радіо і телебаченню. Наступно
го року у «Веселці» вийде друга книга молодого 
поста.

У грудні нинішнього року Євген Железняков 
представлятиме Кіровоградщнну на республіканській 
нараді молодих письменників у Києві. Пропонуємо 
читачам добірку нових віршів поета.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ

* * ♦
Це рання осінь, осінь рання 
Позолотила всі гаї.
Гучать над світом до світання 
Сумні мелодії її. »
Гучать мелодії осінні,
З дерев спадає жовтий лист... 
І серце в теплому тремтінні, 
І все новий прибрало зміст. 
Зі світом міцно поєднала 
Мене ця осінь гомінка. 
Бо і травинка нєзів’яла, 
Немов сестра, тепер близька.

* «
Голубіють осінні тумани, 
І блукає зоря вдалині. 
Ти не шли мені, доле, омани, 
Подаруй мені сонячні дні. 
Так втомилося серце чекати! 
А земля в синю далеч летить. 
Так запрагнуло серце кохати, 
І травинку найменшу любить. 
Прокидаються болі далекі, 
І невдачі, й образи старі, 
Тільки в небі холоднім лелеки 
Просурмлять наді мною вгорі. 
Та не дамся в обійми печалі, 
По розраду піду до людей. 
На холоднім осіннім причалі 
Зустрічатиму твій корабель. 
Привези мені, доле, надію, 
Подаруй мені віру живу, 
Що душею я та й не змілію, 
Доки в світі оцьому живу.

* * 
Дорослішає рік... І зорі, й трави; 
І соняшників тихі ліхтарі. 
В лугах уже докошують отави, 
І груші-дички зовсім на порі. 
Дорослішає рік. І десь над нами 
Аж в серденьку клекоче владно щем 
Журними журавлиними ключами 
Нагадує, що старші й ми стаєм. 
Образа призабута не минає, 
І так шаленно мчить нестримний час. 
А щось безповоротно відгоряє, 
І щось нове народжується в нас. 
м. Кіровоград.

Коли ми говоримо про 
успіхи та невдачі майстрів 
футболу, то неодмінно роз
глядаємо стан справ в ни
зових колективах, звідки 
починаються витоки масо
вості і майстерності. Остан
нім часом в цьому напрямі 
сталися деякі зрушення. В 
1648 секціях колективів 
фізкультури нині тренують
ся більше 28 тисяч футбо
лістів різного віку, здебіль
шого це вихованці клубів 
«Шкіряний м’яч», підлітки з 
мікрорайонів міст, школярі, 
юнаки з команд підпри
ємств, радгоспів, колгоспів, 
навчальних закладів. До їх 
послуг — 26 типових стадіо
нів, понад 800 футбольних 
полів. Футбол культивуєть
ся у восьми ДЮСШ і одній 
спеціалізованій спортивній 
школі. З юними футболіс
тами працюють 56 штатних 
тренерів, більше 6 тисяч ін
структорів та суддів.

Пройшли футбольні турні
ри різного рангу — в колек
тивах, на першостлх міст і 
районів, тривали поєдинки 
на призи героїв-земляків, 
ігри за програмою спарта
кіади «Юність» тощо.

Відбулися останні 
чемпіонату області з фут
болу. В іграх взяли участь 
тридцять дві команди ко
лективів фізкультури това
риств і відомств, розподіле
ні на дві групи.

До складу першої входи
ли десять клубів. Найуспіш
ніше грали футболісти 
«Трактора» з кіровоград
ської райсільгосптехніки 
(тренер — у минулому гра
вець «Зірки» — Анатолій 
Хропов). У двадцяти мат
чах ця команда зазнала ли
ше три поразки. Кращим 
бомбардиром сезону став 
нападаючий Ігор Горожан- 
кін, який забив у ворота су
перників 21 м’яч. І «Трак
тор» став чемпіоном Кіро-

Підсумкова таблиця першої групи така:

і.

2,
3.
4.

«Трактор» 
(Кіровоградський район)

«Буревісник» 
(Кіровоград) 
«Вись» 
(Мала Виска) 
«Колос» 
(Долинська)

5. «Спартак» 
(Кіровоград) 
«Колос» 
(Олександрівна) 
«Промінь» 
(Знам’янський район) 
«Електрон» 
(Олександрія) 
«Комінтерн» 
(Олександрійський район) 
«Геолог»

6.
7.
8.
9.

10.

В Н П М О
12 3 3 51-15 27
12 ,2 4 62-24 26
8 6 4 49—40 22
9 2 7 32-25 29
8 4 6 31-24 20
8 4 6 22-31 20
4 6 8 49-56 14 у
5 2 11 28-40 12
3 4 11 29-53 1Ö2 3 13 15-53 7

ігри

■вп

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

На украинском языке. БК 05772.
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воградщини 1983 
го нагороджено 
першого ступеню 
ним Кубком.

А команди другої групи, 
згідно територіального по
ділу, були розділені на три 
зони. В першій виступало ві
сім колективів. Тут без 
жодної поразки перше коло 
провів «Локомотив» з м. Гай
ворона. Він набрав дванад
цять очок з чотирнадцяти 
можливих. Залізничники не 
поступилися лідерством І до 
закінчення змагань. Г 
сумку гайворонці 
двадцять три очка і стали 
переможцями своєї зони, 
Аутсайдер тут новоукраїн- 
ський «Колос». У нього ли
ше чотирнадцять очок,

У другій зоні дві провідні 
команди — червонозорівці І 
друкмашівці — мають одна
кову кількість очок — по 22. 
Але в зустрічах між цими 
суперниками «Зірка» набра
ла три очка й чотирьох, 
і їй дістався вищий ря
док у турнірній таб
лиці. Замкнув її «Колос» з 
Новгородни.

За кількістю команд третя 
зона була найменшою. В ній 
вели боротьбу всього шість 
суперників. Тут з самого по
чатку і до закінчення рози- 
грашу попереду йшло.

ТЕРМ О С

року. Йо- 
дипломом 
і перехід-

в пій
мають

«Дніпро» із Світловодська.
Мали місце нарікання на 

суддівство, особливо в дру** 
гій групі. Клуби цієї групи 
багато разів не з’являлися 
на матчі, особливо це сто
сується учасників третьої 
зони таких, як «Маяк» з Бе
резівки, «Колос» з КомпанІ” 
ївки і Кіровоградського ра
йону, а кіровоградських ар
мійців саме за це було усу
нуто від змагань.

Не все гаразд було з про
пагандою футболу. Мали міс
це випадки в обох групам, 
коли афіші не випускались 
таблиці розиграшу не вели; 
ся, но була налагоджена р/Ь 
Дірфікація на стадіонах *:»■ 
маиданчинах.

На нашу думку, всі, хт<? 
причетний до розвитку ць<- 
го популярного виду спер
ту, повинні зробити все ВІД 
них залежне, щоб наступ
ного року усунути недоліки, 
які мали місце при прове
денні ігор нинішнього сезо
ну. Треба, щоб колективи- 
учасникй обласних змагань- 
готували надійне поповнен
ня для команди «Зірка».

В. ШАБАЛІН, 
М. ВІНЦЕВИЙ.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

НЄ31МІННИЙ супутник 
на відпочинку, у від
рядженні, па роботі. 
В ньому довгий час 
зберігаються гарячи
ми або,
лоднимп напої, 
ви- їжа не 
смакових 
Зовнішній
термоса виготовлено 
з кольорової пластма
си або металу, прп-

навпаки, ко
стра- 

втрачає 
якостей, 

корпус

крашений малюнка
ми.

У магазинах «Гос
подарські товари.» 
споживчої кооперації 
ви можете купити 
термоси місткістю від 
0,44 до 1 літра, вар
тість — від 1 крб. 70 
коп. до 3 крб. 50 коп., 
залежно від місткос
ті.

Кіровоградський об
ком ЛКСА1 України вис
ловлює глибоке співчут
тя першому секретарю 
обкому комсомолу Шев
ченку Ігорю Олексійови
чу у зв’язку із важкою 
втратою — смертю ма
тері
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