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На знімках: Сергій 
БУГАЙОВ та член штабу 
«КП» Олександр СИСОЙ ще 
раз уточнюють маршрути 
і норми висіву; Ігор СТАД
НИК, Валентин БОГДАНОВ 
та групномсорг Василь ЛИ
СЕНКО (в центрі знімна) 
після розстановки техніки.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

До сівби
ГОТОВІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Уже стало доброю тра- 
днцією за почином москви
чів проводити Ленінські 
комуністичні су ботинки. 
Нинішня «червона субота» 
— 20-го квітня, — присвя
чена 115-й річниці з дня 
народження В. 1. Леніна. 
Триває активна підготовка. 
Чимало 
зробити 
найвищої 
праці. Треба 
фронт робіт, створити ком
сомольський штаб суботип- 
ка, забезпечити необхідні 
умови для внеокопродук- 
тйвної праці в день «чер

воної суботи» — ось від 
цих твоїх дій, комсорг, бу
де залежати успіх субот- 
ника.

Все ширшого розмаху 
серед молодих трудівників 
області, як і всієї країни, 
набуває ударна трудова 
вахта по достойній зустрі
чі XXVII з’їзду КПРС і 
40-річчя Великої Перемо
ги. Продовжується соціа
лістично змагання, присвя
чене 50-річчю стаханов- 
ського руху.

Серйозні і важливі зав
дання поставив перед кож
ним із пас березневий 
(1985 р.) Пленум ЦК 
КПРС. Треба ще ширше 
розгорнутії соціалістичне 
змагання по успішному ви
конанню планів одинадця
тої п’ятирічки, масовий 
патріотичний рух комсо
мольців і молоді «Одинад
цятій п’ятирічці — удар
ний труд, знання, ініціати- 
ву і творчість 
Добиватися 
дисципліни, і 
пості кожного 
тати своєї праці — твій 
обов’язок, комсорг.

На селі починається від
повідальна пора — весня
но-польові роботи. Саме 

шші вирішується доля май
бутнього врожаю-85. Тре. 
ба вкласти • у роботу па 
весняному полі всі наші 
творчі можливості, набу
тий досвід, наше сумління, 
жар наших комсомоль
ських сердець. Насампе
ред, комсорг, подбай про 
високу організацію праці, 
чітке побутове, кульгурпе, 
торговельне 
вашій сівачів, 
працюватиме в полі,

У квітні продовжується 
Всесоюзна і ероїко-натріо- 
тнчна акція Ленінського 
комсомолу «Рівняння на 
прапори Перемоги». Ком
сорг. подбай про те,' щоб 
у ній взяв участь кожен 
комсомолець. Треба пожва
вити пошукову роботу, ор- 
«авізувати походи по міс

цях революційної, бонової 
і трудової слави радян
ського народу. У школах, 
вузах, трудових колекти
вах проводити уроки муж
ності, 
штаб 
слави 
газети «Молодий комунар» 
і Вільшанськпй райком 
ЯКОМУ проводять у Віль-. 
шапському районі відкрп-. 
тин урок мужності.

В шкільних комсомоль
ських організаціях продов
жуються звітно-виборні 
комсомольські збори. На 
них треба но товариськії і 

водночас принципово по
говорити про навчання і 
робот)' кожного учня, на
мітити конкретні доручен
ня. ІІс забудь, комсорг, па 
головні збори року запро
сити шефів з базових під
приємств, колгоспів. Разом 
з ними слід детально обго 
ворнтп, як буде організо
вана літня трудова чверть, 
на яких роботах будуть 
зайняті школярі.

У квітні в області відбу
дуться міські і районні зльо
ти випускників шкіл, які 
виявили бажання залиши
тися працювати в сільсько
му господарстві, продов
жують навчання в ПТУ. 
Трудові сім’ї тваринників, 
механізаторів незабаром 
поповнять випускники шкіл. 
Вони оберуть почесні і 
благородні професії. " Тож 
керівникам колгоспів і рад. 
госгіів, комітетам комсомо
лу потрібно подбати про 
створення 
поповнення 
умов для 
чинку.

1 квітня 
публіканськнй 
студентства. Нині він при
свячений 40-річчю Великої 
Перемоги і XII Всесвітньо
му фестивалю молоді і сту. 
дентів у Москві. Подбай, 
комсорг, щоб тиждень сту
дентства пройшов. органі
зовано, цікаво і змістовно.

Весняні погожі дні кли-І 
чуть на старти спортсме-а 
вів. Настає нора масового! 
розгортання літніх видів! 
спорту. Твоє завдання,І 
комсорг, перевірити готов
ність стадіонів, бігових до. і 
ріжок, спортивних майдан- і 
чпків до змагань. Органі-] 
вуй масові спортивні зма-1 
гання, здачу комплексу! 
ГПО. и

Як бачиш, комсорг, кві-1 
тень -— місяць ударних І 
справ. І ож від твоєї орта-1 
візова пост і, комсомол ь-1 
ської ініціативи, завзяття І 
в значній мірі буде зале
жати успіх і їх вні-.изання. І

Комсомольсько-молодіж- 
ний колектив першої трак
торної бригади колгоспу 
«Комінтерн» в повний го
лос заявив про себе в 1982 
році, коли його було оголо
шено переможцем обласно
го змагання серед колекти
вів тракторних бригад і на
городжено перехідним Чер
воним прапором обкому 
ЛКСМ України, 3 тих пір 
молоді механізатори, по

стійно удосконалюючи свою 
майстерність, домагаються 
у своїй нелегкій хлібороб
ській праці високих кінце
вих результатів.

Ось і в цьому році, йду
чи назустріч знаменній да
ті 40-річчю Великої Пере
моги та XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і студен
тів, зустрічають хлібороб
ську весну у всеозброєнні. 
Вся техніка полагоджена 
вчасно і з висоною якістю. 
Кожен член КМК ознайом-

Робітники разом із хлібо
робами області готуються 
до весняних польових ро
біт.
нання 
конус 
лення: 
для з 
виготовити більше 23 тисяч 
посівних /лашин. Вже від
вантажено 16 534 сівалки, 
що на 971 машину більше 
запланованого. Вагомий 
вклад у цю справу внесли 
і молоді робітники четвер
того механоскладального 
цеху. Разом з усім колек
тивом вони сповнені ріши
мості звітувати про вико
нання зобов’язань на 3 дні 

раніше. Виконання договір
них поставок — питання 
надзвичайно важливе. Ад
же з ноеого року виробни
че об’єднання, в тому 
числі і четвертий механо
складальний цех, почали 
працювати в умовах еконо
мічного експерименту.

У системі оцінюючих по
казників провідна роль від
водиться тепер обсягові 
реалізації у відповідності 
з укладеними договорами 
і в установлений строк.

Комсомольська організа
ція в четвертому механо

складальному чимала: 
над 50 комсомольців, 
бойовий загін 
надійний помічник партій
ної організації. У зв’язку 
з переходом на експери
мент комсомольцям дода
лося турбот. Адже тільки 
в їхньому цеху виготовля
ють туковисівний апарат 
АТД-2, що іде для комп
лектації бурякових сіва
лок ССТ-12Б і кукурудзя
них СУПН-8, які виготов
ляє об'єднання.

По-ударному трудиться 
на обробітку деталей для 
складання сівалок ССТ-12Б 
комсомольсько - молодіж
на бригада токарів, очо
лювана молодим комуніс
том Олександром Яковен- 
ком. 2278 бурякових сіва
лок ССТ-12Б вже відванта
жено хліборобам для вес
няної сівби в рахунок по
чесного завдання.

А ось із туковисівним 
апаратом справи дещо гір
ші. Він досить-таки склад
ний у виготовленні. 11 ти
сяч апаратів повинні ви
пускати тут щомісяця. Зав
дання відповідальне ще й 
тому, що згідно з коопе
ративними поставками цех 
повинен виконувати їх в 
строки визначені догово- 

лении з планом розміщен
ня сільськогосподарських 
культур по кожному полю 
згідно сівозмін. Площі бу
дуть засіватися тільки на
сінням високих репродук
цій.

Саме в час наших відві
дин агроном по захисту 
рослин Наталія Литвинен
ко, агроном-насіннєвод Ві
талій Калюх та начальник 
штабу «Комсомольського 
прожектора» Галина Рядо
ва уточнювали деяні пи
тання з приводу транспор
тування посівного мате
ріалу згідно розроблених 
маршрутів, £о речі, в пе
ріод посівної буде вико
ристано автонавантажувач. 
Це дасть можливість ско
ротити кількість обслуго
вуючих одиниць та при
скорить завантаження сі- 
вальних агрегатів. А їх, ці 
агрегати, на регулювально
му майданчику ще й ще 
раз оглядають Юрій Омель
ченко, Сергій Бугайов. 
Анатолій Макаренко, Ігор 
Стадник.

— Ми хоч сьогодні мо
жемо вийти в поле, — не 
виправдовуючи затяжної 
весняної негоди, говорить 
групномсорг Василь Лисен
ко. Так, це підтверджує і 
загальний вигляд технічно
го майданчина тракторної 
бригади. Праворуч від май
стерні рівними рядами ви
шикувались відремонтова
ні Т-74. На кожному — знак 
готовності Д-85. На коліс
них тракторах і сівалках — 
теж. їх будуть обслугову
вати чотири комсомоль- 
сьно-молодіжні ланни. На 
загальних зборах члени 
ИМИ бригади зобов’язались 
закрити вологу на 1500 гек
тарах за два дні, а посіє 
ранніх зернових провести 
за три дні.

І сьогодні «Комсомоль
ський прожектор» повідом
ляє: КМК першої трактор
ної чекає сигналу першим 
вийти в поле! Це право во
ни вибороли в праці.

клеймом. Всі вони — удар
ники комуністичної праці.

Комсомольська органі
зація цеху повела велику 
боротьбу за економію си
ровини. Скажімо, раніше 
на дільниці пластмас ви
трачалось багато матеріа
лів за рахунок перезупин- 
ки прес-форм або перед
часної зупинки обладнан
ня. Зараз вирішено усуну
ти ці недоліки в організа
ції праці. Зараз ставлять 
прес-форму, намагаються 
не знімати її, поки в каме
рах залишається капрон. 
Підтримують оптимальні 
температурні режими, що 
теж сприяє економії.

Все це дало можливість 
зекономити за рік 5,6 тон
ни матеріалу на суму 6,9 
тисячі карбованців.

Колектив дільниці 
мас, зваживши свої 
ливості, врахувавши 
користані резерви, 
в'язався 
цьому році 
зекономлених
Ініціативу схвалено на за

сіданні комітету комсомолу 
об’єднання Бона знайшла 
широку підтримку не тіль
ки в цеху, а на всьому під
приємстві, яке, готуючись 
до весняної сівби, широко 
розгорнуло змагання за 
економію і беоежливість, 
за суворе додержання ди
сципліни всіх поставок.

Л. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград

рами. Адже надходять 
апарати не тільки в інші 
цехи об’єднання, ай на 
інші заводи.

Часто стримують колек
тив суміжники, зокрема 
Олександрійський завод 
підйомно - транспортного 
устаткування, який забез
печує цех водоналивними 
котками СКТ-2 до сівалок. 
Олександрійці^ постійно 
зривають виконання поста
вок. З їхньої вини не до
дано понад 500 штук кот
ків.

Складність роботи цеху 
зумовлена ще й тим, що 
він забезпечує все вироб
ниче об’єднання деталями 
з поліетилену і поліаміду. 
Виготовляє їх дільниця 
пластмас, яку очолює стар
ший майстер комуніст 
А. Великий.

Свої соціалістичні зобо
в’язання дільниця пластмас 
виконала на 1007 процен
та. Всі три бригади діль
ниці працюють на єдиний 
наряд, тож до кожного 
молодого робі-ника тут 
високі вимоги. Члени ком
сомольсько - молод;жного 
колективу Неоніла Лг.шок, 
Алла Скринник Сео^'й По
ляков та Володя Новиков 
працюють з особистк/л

пласт- 
мож- 
неэк- 
зобс- 

відпрацюєати в 
гри дні на 
матеріалах.
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ВСІМ НА ЗЕМЛІ ТРУДАРЯМ НАША П
ІНТЕРВ'Ю «СВІТОГЛЯДУ»

У кожному
нашому домі

суспільстві ноленти- 
Одним із завоювань 

су-
Соціалізм утвердив у нашому 

вістські відносини між людьми, 
соціалізму є й корінна перебудова ставлення до 
спільної праці, яка віднині набула нового, високого 
змісту. Як наслідок цього, змінилося й ставлення до 
людини праці — металурга, будівельника, водія, ком
байнера, тваринника... Що ж це за зміни? У які форми 
виливаються вони, який несуть у собі зміст? Про це 
кореспондент «Молодого номунара» веде мову із опе

ратором свиновідгодівельного комплексу колгоспу імені 
Дзержинського Компаніївського району молодим кан
дидатом у члени КПРС К. В. ШЕПЕЛЬ.

КОР.: Катзо, отже, у чому для вас зміст і сенс вашої 
роботи оператора!

К. Ш.: Знаєте, коли я три роки тому прийшла на комп
лекс, я нічогісінько не знала і не вміла з того, що знаю 
і вмію тепер. Не розуміла я тоді й того, який це вели
кий і нелегкий труд. Просто думала: ну, що такого, — 
нагодуй вчасно, доглянь — та й по всьому. Виявилося— 
не так просто. Я вже не про те, як важко переживала, 
коли гинули у мене в групі маленькі поросята. Це само 
по собі змушувало пильніше їх доглядати, слідкувати, чи 
здорові. Та, мабуть, головним було інше: ставлення до 
роботи працівників комплексу. У колективі свинарок я 
одразу відчула, яке місце в їхньому житті займає вироб
ництво. Мені мало хто говорив про те, що ми повинні, 
мозляв, давати людям багато продукції — це розуміло
ся само собою. Мова найчастіше йшла про совісність у 
роботі, про вимогливість 
дальність перед людьми.

Пам'ятаю, якось ще на 
лексі (тоді я ще вчилася 
свідченого оператора І і. Є. Штельмаха) прийшов до ме
не завідуючий комплексом П. В. Бершадський і сказав, 
що я повинна перейти на деякий час на роботу до сви
нарника-маточника, щоб доглядати маток і маленьких 
поросят, а їх, — тільки уявіть собі! — близько трьохсот. 
Я, звичайно, почала відмовлятися — мовляз, відповідаль
ність велика. Тоді Петро Васильович сказав мені так:

— А якщо ми всі боятимемось відповідальності? Як
що і я, і Зоя Савеліївна, і Віра Антонівна, і Павло Ефре
мович боятимуться, — то хто ж тоді працюватиме?

І ви знаєте, я погодилась.
КОР.: З тих пір, як відомо, ви беззмінно працюєте в 

маточнику, і добиваєтеся хороших успіхів у труді...
К. Ш.: Завдячую тим теплому, просто-таки материн

ському ставленню до мене з боку колективу. У нас біль
шість операторів працює з перших днів пуску комплек
су — звідси і досвід, і уміння, і готозність допомогти 
нозачкозі — колектив-бо склазся за роки міцний, діє
здатний. І тоді, у перший рік роботи, мені вдалося збе
регти 98 процентів поголів я. Звичайно, я й сама не лі
нувалася, але без допомоги старших подруг про такий 
результат могла б лише мріяти.

За підсумками роботи у минулому році мене нагоро
дили Почесною грамотою райкому ЛКСМ України, мій 
портрет занесено на районну Дошку пошани «Молодий 
гзардієць п’ятирічки». Ще одна хвилююча подія — бук
вально цими днями мене прийняли кандидатом у члени 
партії. Про все це кажу з гордістю, тому, що вбачаю в 
цьому визнання і мого, хай скромного вкладу, з здобут
ки тваринників району. Мені приємно, що люди ставля
ться до мене з повагою, і це дає мені сили і наснагу 
працювати ще краще, ще старанніше...

КОР.: Певно, тому послужиться й те, що ви, як сказа
ли мені в райкомі комсомолу, збираєтеся вступити до 
Компаніївського ветеринарного технікуму!

К. Ш.: Так, я вже підготувала для цього документи. А 
вчитися вирішила тому, що хочеться й далі поглиблюва
ти свої знання. Маю тепер чималий досвід — все-таки 
три роки роботи поруч з такими чудовими людьми, як 
моя нинішня напарниця Віра Антонівна Басиста, можуть 
дати багато. Але треба й теоретичних знань. Скажу 
одразу й те, що після закінчення технікуму (я вчитимусь 
на денному відділенні) хотіла б повернутися у свій рід
ний колектив, з яким мене зв’язує так багато.

КОР.: Комплекс у вас великий, сучасний...
ми.: іак. і тут створено всі умови для роботи й від

починку. Коли я, виступаючи торік на XXX районній ком
сомольській конференції закликала молодь сміливіше 
йти працювати у свинарство, то говорила не лише про ту 
повагу й шану, якою у нас оточені працівники цієї галу
зі, але й про конкретну, щоденну турботу про нас. Я маю 
на увазі забезпечення робітників комплексу смачними 
обідами (є тут чудова їдальня), турботу про здоров’я 
(діє сучасний профілакторій, де кваліфікований медпра
цівник вислухає вас і в разі потреби допоможе), дотри
мання правил гігієни (працює душ, в усіх приміщеннях 
комплексу підтримується чистота й порядок). Є магазин, 
де можна купити все необхідне. З року в рік легше стає 
працювати, зростає рівень механізації.

Ну, а якщо говорити про себе, то колгосп забезпечив 
нашу сім’ю житлом. Живемо з чоловіком та моєю 
тір’ю (вона теж працює нині на комплексі, а раніше бу
ла дояркою) у просторому будинку. Так, що не лише в 
моральному, але й у матеріальному плані задоволені 
цілком. А повноту духовного життя нам дає розуміння 
потрібності нашої звичайної, буденної і разом з тим не
легкої справи. І живемо так не одні ми. Зайдіть до будь- 
якого будинку на нашій окраїнній вулиці (вона у нас, до 
речі, молодіжна), — і вам скажуть те саме.

до самого себе, про відпові-

початку моєї роботи на комп- 
доглядати за тваринами у до- 

Штельмаха) прийшов до ме-

Я І МОЇ ровесники не 
бачили страхіть мину

лої світової війни. Але ми 
знаємо, скільки горя і 
страждань принесла вона 
нашому народові. Радян
ська Армія визволила рід
ну землю від окупантів, 
врятувала від поневолення 
народи Європи. Але н сьо
годні біль втрат тривожить 
наші серця. Тільки в наше 
село не повернулися з 
фронту більше 200 воїнів, 
котрі пішли захищати 
Батьківщину від ворога і 
загинули в жорстоких бо
ях. Не засіють вони більше 
свого поля, не радітимуть 
ного щедрості і красі. Ті, 
що залишились в живих, 
наші батьки і старші бра
ти, оновили рідну землю, 

колишніх 
прийнявши 

ветеранів 
в 

її.

Л ми, онуки 
фронтовиків, 
естафету слави 
Великої Вітчизняної, 
усьому примножуємо 
Готуючи себе до випробу
вань, гартуємо себе ідейно 
й фізично. Щоб з честю 
виконати свій обов’язок 
перед Вітчизною.

В складі обмеженого кой. 
типгситу радянських військ 
мені довелося служити на 
афганській землі. Виконую
чи свою інтернаціональну 
місію, ми добре розуміли,

ЖИВЕМО ««

яка то велика честь й від
повідальність для нас, си
нів першої в світі соціа
лістичної країни, допомог
ти братньому народові в 
будівництві нового життя 
і захистити ті ідеали, з 
якими возвеличується лю
дина праці, вибравши для 
себе шлях свободи і неза
лежності.

Я з гордістю тепер можу 
стверджувати, що мої ро
весники там, на афганській 
землі, сповна проявили по
чуття високого радянсько
го патріотизму і пролетар
ського інтернаціоналізму. 
Ми всі були однодумцями. 
Солдатська дружба і взає
мовиручка додавали нам 
сил і впевненості.

Згадую свого земляка з 
Розиошенського Петра Бой. 
ка, висококласного військо
вого водія, який у най
більш скрутні хвилини пе
редусім думав не про себе, 
а про товаришів. Одного 

разу Петро Бойко захворів, 
але треба було вийти на

Генеральний секретар ЦК 
К.ГІРС Михайло Сергійович 
Горбачов підкреслював: 
«Перша заповідь партії і 
держави — берегти і все
мірно зміцнювати брзтер- 
ську дружбу з нашими 
найближчими соратниками 
і союзниками — країнами

Медичне
обслуговування
в країнах,

ПОМИСЛАМИ * правкт4*5тал
іншу позицію. І Пегро по
вів автомобіль дорогою 
через перевал. І він ви
грав час. Лише там, на но
вих наших позиціях, він пі
шов у санчастину.

У ці дні, коли триває 
підготовка до 40-річчя Пе
ремоги, на уроки мужності 
разом з колишніми фрон
товиками йде перший сек
ретар райкому комсомолу 
Валерій Зеленяк, який теж 
виконував свій інтернаціо
нальний обов’язок в Афга
ністані і був удостоєний 
урядової нагороди. Розпо
відає юнакам і дівчатам 
не про себе, а про таких, 
як ІІегро Бойко — воїнів- 
комсомольців, котрі про
явили стійкість, героїзм, 
вірність своєму інтернаціо
нальному обов’язку.

Виступаючи на Пленумі 
Центрального Комітету,

великої соціалістичної спів
дружності. Ми будемо ро
бити все від нас залежне 
для розширення взаємодії 
з соціалістичними держа
вами, для підвищення ролі 
і виливу соціалізму у сві
тових справах».

Тож радянські люди, 
схвалюючи таку політику 
партії, живуть світлим« 
помислами і устремління
ми — зміцнювати дружбу 
між народами, активно ви
ступають за мир на землі.

Від нашої свідомості, ор
ганізованості і самовідда
ності залежить багато. Як 
і всі радянські люди, ми, 
сільські трудівники, пра
цюватимемо з ще більшим 
ентузіазмом, вносячи свій 
вклад у зміцнення могут
ності рідної Вітчизни.

В. РЯБОКІНЬ, 
механізатор колгоспу 
імені Шевченка, член 
Ульяновського райко
му ЛКСМУ.

о

А Згідно даних статисти
ки в 1976—1981 роках ціни 
на лікувальні послуги у 
Сполучених Штатах Амери
ки щорічно підвищувались 
в середньому на 9,1 про
цента, а в період 1981 — 
1982 років середньорічний 
ріст його складав уже 1 і — 
12 процентів. Високі темпи 
росту цього індексу збе
рігаються й досі.

В наші дні вартість лікіз 
і послуг протягом одного 
дня перебування в лікарні 
в середньому 
приблизно 290 
а госпіталізація 
зЖь н оаигпро ф і л ю 
хірургічного 
протягом 
тижня 

к доларів. Опеї^шя 
даленню апеї^ІВс. 
тує зокрема в гіь»< 
5300 доларів, 
курс лікування онкологіч
них захворювань — близь
ко ЗО тисяч доларів.

йЕ ТІЛЬКИ

(За матеріалами пе
ріодичної преси).

ДО ПОРТРЕТА 
СУЧАСНИКА

НА ТРЕНАЖЕРІ
Не-одразу, погодьмось, 

думаєш при слові КВЛУЦА 
(Кіровоградське вище 
льотне училище цивільної 
авіації) про тих, хто за
безпечує курсантам, екі
пажам дотримання чіткого 
графіка тренувальних за
нять з пілотажу. Так, ко
жен із них не уявляє що
денних занять без відвіду
вання скромних зовні бу
диночків — тренажерів.

Тренажер КТС АН-26 і 
днями буде остаточно «до
ведено» до експлуатаційної 
потужності. 1 щоб цей пер-

ма-

Вів розмову П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ший в училищі (і в-Радян- 
ському Союзі) комплекс 
одразу запрацював «на всі 
сто»,., ведуть сьогодні за
ключні роботи спеціалісти 
з заводу-виготовлювача.

У складі «ітеерівців» тре
нажера іі двадцятип’яти
річний Володимир Майсу- 
зенко. Його тутешній ви
робничий стаж — менше 
року, проте в училищі ком
сомольця знають вже доб
ре — як гарного товариша 
й хорошого спеціаліста. А 
недавно Володимир вирі
шив одну із своїх зарплат

перерахувати до Радян
ського фонду миру.

Нині у нього вже є послі
довники, зокрема, Ленін
ський стипендіат, курсант 
4 курсу факультету льот
ної експлуатації Геннадій 
Градусов. Він подав до ко
мітету комсомолу заяву із 
проханням перерахувати 
до Фонду миру його місяч
ну стипендію.

Не варто шукати «над
звичайних» мотивів 
вчинків спілчан. У цьому— 
міцність їх активної жит
тєвої позиції,

— Хочу і таким чином

таких

заявити про свою небай- 
дужість до проблем сього
дення, — щиро каже Во
лодимир Майсузенко. — 

Товариші Володимира со
лідарні з ним. Пройде не
багато часу, і вони мати
муть змогу свої міцні тео
ретичні і практичні знання 
застосувати в ділі. Графік 
навчання курсантів на 
АН-26. напружений, тож 
для безвідмовної його за
втрашньої роботи сьогодні 
у дві зміни трудяться тех
ніки Володимир Майсузен
ко, Володимир Зелепухін, 
Григорій Кочура та інші

спеціалісти комплексу. 
Взаємозамінність, високий 
професіоналізм об'єднують 
хлопців, пробуджують у 
них почуття відповідаль
ності за ввірені їм складні 
гідро-та телесистеми, ЕОМ. 
Адже по добротності дії 
цих механізмів судять про 
надійність тих, хто ними 
керує.

I. КУЦЕНКО.

На знімку: технік
тренажерного центру ком
сомолець Володимир МАй- 
СУЗЕННО; в апаратній три
вають розрахунки.

Фото В. ГРИБА.

складає 
доларів, 

в лікарні 
без 

втручання 
трохи більше 

обходиться а 2200 
\я по аи- 

:а кош- 
. Іью-Йорку 
а середній

Д У Бельгії з початку 
минулого року на 5 про
центів більше доводиться 
платити жителям цієї краї
ни за медичні консульта- 

ї.

Д У будинках престарі
лих у США не вистачає лі- 
$Мрів, здебільшого
приписують багато заспо- 
коювальних таблеток за
мість того, щоб по-справж
ньому лікувати. Мешканці 
будинків престарілих жи
вуть б антисанітарних умо- 
вах, погано харчуються. 
Жахливий догляд і неувага 
тут є нормою, процвітає 
хабарництво. «Ці будин
ки — ганьба для суспіль
ства»/ — пише американ
ський соціолог С. Естес.

м- І 
й' І

Вулиця Мо 
лі скраю. В 
Федіївку від 
одним кінцем 
лісосмуги, др 
ледь не сяга 
шляху. До! 
охайних, нем< 
них буднночк 
НИХ, ще не 32 
дуть заселені, 
чим часом.~

«Зачекайте 
кажуть кол 
вулиця не ті 
пить далеко 
стане однією 
ших в селі» 

діївців зрозу 
Бо вулиця н 
діжною зветі 
вуть лише ті 
почав будувг 
не щастя. І і 
довах ноже 
вбачає дале+ 
звичайне зі 
кості житло 
завтрашній 
господарстві 
історію.
| ДЕЯ ст 
* молоді ж 
никла кіль» 
Якраз тоді 
Будьонного 
лодшиї: се{ 
господарств 
Гнатович П. 
цем він від* 
ність розгеф 
масового жі 
ництва. — : 
втрату, пері 
у місто юя; 
1 якось у р< 
ного Надіє»

США. 
так назиі 
котрий у 
списаном 
65-річног 
Снейгнер 
будь-як н; 
тей і еле 
щастю — 
вважаюті

ААанже 
сьогодні 
вою, сере 
рих.

На з і 
його ІМП{ 
важкі ро 
нування 
нього.

ЗНАИТИ
В запноннкові я натрапив на такий 

вислів: «Ми повинні прагнути до того, 
щоб будь-якими засобами відвернути 
молодь від політики. Нехай молоді 
шибеники роблять, що заманеться: 
танцюють рок-н-рол. займаються 
спортом, коханням, відвідують нічні 
клуби, п'ють, нарешті, б’ються — це 
їхнє, право, і ми не в змозі відмовити 
їм у цьому. Але ми можемо і повинні 
зберегти їх від захоплення 
яка в карному підс\ нку

ПАМ'ЯТАЮЧИ ленінські 
слова про те, що жит

тю треба дивитись у вічі 
правдиво, автор книги при
страсно і переконливо роз
повідає про те, як імперіа
лістичні сили ведуть шале
ні атаки на соціалізм і як 
виховують молодь у нена
висті до нас, отруюють її 
свідомість. У хід ідуть за

мовчування і свідома фаль
сифікація фактів про жит
тя нашої країни, відкриті 
наклепи.

Сергієві Кичигіну прита
манне вміння зіставляти 
факти за гузхмципом кон-

- тресту, анат^/вати. У пе
редмові публіцист пише: 
«Наш і вороги, намагаю
чись нав язати нам свій 
спосіб життя, свої духовні

політикою, 
виявиться

і моральні іде 
так дефор> 
«буття», щоб 
мість визначг 
цінностями, я 
чити у нас ні 
західних сп 
своїй КНИЖЦІ 
в і мчу Є ПОДІб 
апологетів к?

Слід віддат 
тору, з велич 
ті документа 
тичного мат« 
бирас лише 
зає не розул 
ме в цьому і 
пропаганди^ 
аакість книгч 

я далекий 
метися пссз: 
Однак свідо 
на одному -з
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РЯМ НАША ПРАВДА, ЯК ЗІРКА, СЯЄ
\

Генеральний секретар ЦК 
КІШС Михайло Сергійович 
Горбачов підкреслював: 
«Перша заповідь партії і 
держави — берегти і все
мірно зміцнювати братер
ську дружбу з нашими 
найближчими соратниками 

ами — країнами

Медичне
обслуговування

і союзнії в країнах,
СЛАМИ <№ правит,флітал

ае 
к- 
сті

великої соціалістичної спів
дружності. Ми будемо ро
би.'.1 все від нас залежне 
для розширення взаємодії 
з соціалістичними держа
вами. для підвищення ролі 
і впливу соціалізму у сві
тових справах».

Тож радянські люди, 
схвалюючи гаку політику 
партії, живуть світлими 
помислами і устремління
ми — зміцнювати дружбу 
між народами, активно ви
ступають за мир на землі.

Від нашої свідомості, ор
ганізованості і самовідда
ності залежить багато. Як 
і всі радянські люди, ми, 
сільські трудівники, пра
цюватимемо з ще більшим 
ентузіазмом, вносячи свій 
вклад у зміцнення могут
ності рідної Вітчизни.

В. РЯБОКІНЬ, 
механізатор колгоспу 
імені Шевченка, член 
Ульяновського райко
му ЛКСМУ.

А Згідно даних статисти
ки в 1976—1981 роках Ціни 
на лікувальні послуги у 
Сполучених Штатах Амери
ки щорічно підвищувались 
в середньому на 9,1 про
цента, а в період 1981 
1982 років середньорічний 

ріст його складав уже 11
12 процентів. Високі темпи 
росту цього індексу збе
рігаються й досі.

В наші дні вартість ліків 
і послуг протягом одного 
дня перебування в лікарні 

складає

(3d /латеріалами пе
ріодичної преси).

дня перебування 
в середньому 
приблизно 290 доларів, 
а госпіталізація ~ 
ЗБи.яьного.Ж профілю без 
хірургічного втручання 
протягом трохи більше 
тижня обходиться в 22СІ0 
доларів. Оперший по ви
даленню апеї^вса кош
тує зокрема вгІью-Йорку 
5300 доларів, а середній 
курс лікування онкологіч
них захворювань — близь
ко ЗО тисяч доларів.

в лікарні

А у Бельгії з початку 
минулого року на 5 про
центів більше доводиться 
платити жителям цієї краї
ни за медичні консульта- 

ї.

А V будинках престарі
лих у США не вистачає лі- 

хвет^^, здебільшого 
приписують багато засг.о- 
коювальних таблеток за
мість того, щоб по-справж
ньому лікувати. Мешканці 
будинків престарілих жи
вуть в антисанітарних умо
вах, рогано харчуються. 
Жахливий догляд і неувага 
тут є нормою, процвітає 
хабарництво. «Ці будин
ки — ганьба для суспіль
ства», — пише американ
ський соціолог С. Естес.

яебай- 
I сього- 
ке Bo
iko. — 
«ира co- 
йде не- 

матя- 
ині тєо- 

звання 
Графік 

гів на 
їй. тож 
його за- 
сьо годні 
ься тех- 
амсузеи- 
ілепухін, 
та інші

спеціалісти комплексу. 
Взаємозамінність. високий 

професіоналізм об’єднують 
хлопців, пробуджують у 
них почуття відповідаль
ності за ввірені їм складні 
гідро-та телеснстеми, ЕОМ. 
Адже по добротності ДІЇ 
цих механізмів судять про 
Надійність тих, хто ними 
керує.

1. КУЦЕНКО.
На з н і м н у: технік^

тренажерного центру ном- 
сомолець Володимир МАИ- 0 
СУЗЕНКО: в апаратній три- І 
аають розрахунки.

Фото В. ГРИВА.

Вулиця Молодіжна в се
лі скраю. Відмежовуючи 
Федіївку від поля, вона 
одним кінцем тягнеться до 
лісосмуги, другим — ледь- . 
ледь не сягає стовпового 
шляху. Довга шеренга 
охайних, немов намальова
них будиночків. А кілька з 
них, ще не завершені, бу
дуть заселені, певно, ближ
чим часом...

«Зачекайте рік-другий, — 
кажуть колгоспники, — і 
вулиця не тільки пересту
пить далеко за дорогу, а й 
етапе однією з найкрасиві
ших в селі». Оптимізм фе- 

діївців зрозуміти неважко. 
Бо вулиця недарма Моло
діжною зветься: тут жи
вуть лише ті, ХТО ТІ^ЬкИ-НО 
почав будувати своє сімей
не щастя. 1 в цих новобу
довах кожен колгоспник 
вбачає далеко більше, ніж 
звичайне зростання кіль
кості житлових будинків: 
завтрашній 
господарства, 
історію.
■ ДЕЯ створення суто 
* молодіжної вулиці ви
никла кілька років тому. 
Якраз тоді колгосп імені 
Будьонного очолив наймо
лодший серед керівників 
господарств району Василь 
Гнатович Плющ. Всім сер
цем він відчував необхід
ність розгортання, на селі 
масового житлового будів
ництва, — як непоправну 
втрату, переживав від’їзд 
у місто юнаків та дівчат. 
І якось у розмові з дружи, 
пою Надією, котра довгий

час була секретарем ком
сомольської організації од
ного із сусідніх колгоспів 
і добре знала потреби мо
лоді, народилася думка як. 
найшвидше заселити кіль, 
ка нових будинків виключ
но молодими сім'ями.

ферннй навантажувач. На 
ньому трудився минулої 
зими на фермі, куди його 
як кандидата в члени 
КГІРС тимчасово направи
ла партійна організація.

Інший житель вулиці, 
шофер Вячеслав Кокуш,

Перспективи СУСПІЛЬСТВО
І СІМ'Я

• авулиці Молодіжної

день рідного 
його нову

Минав час. Кількість мо
лодих новоселів помітно 
зростала, припинився і від
плив з колгоспу хлопців та 
дівчат.

Населення Молодіжної 
особливе не тільки за сво
їм віком. її жителі — лю
ди, відомі в колгоспі і по- 
своєму знамениті. Ось, ска- 
жімо, тракторист Іван Фу- 
щич — депутат сільської 
Ради. Щедрий душею, го- 
товий в будь-який час при
йти на допомогу. А ось в 
соціалістичному змаганні, 
як і в праці взагалі, комп
ромісів не визнає. І в пер
шу чергу — для себе. Бага
тьох, значно досвідченіших 
суперників, змусив похви
люватись цей молодий ме
ханізатор. Вперше сів за 
кермо «Херсонця-?», і ви
явився одним з кращих на 
збиранні врожаю кукуруд
зи. Швидко освоїв і грей-

крім трудової сумлінності, 
відомий в селі ще й своїм 
давнім захопленням — 
різьбою по дереву. Лиш 
випаде вільна хвилинка, як 
він уже з різцем. З-під йо
го вмілих рук появляються 
мальовничі пейзажі рідно
го краю, епізоди з життя 
колгоспного села. Одна з 
робіт Вячеслава стоїть в 
кабінеті голови колгоспу. 
І кожному, хто приходить 
сюди, одразу стає зрозумі
лим її зміст. «Люди, бере
жіть природу», — закликає 
всіх сільський умілець.
ТІ РО МЕШКАНЦІВ Мо- 

лодіжної можна роз- 
повідати багато. Але зара
ди справедливості варто 
відзначити, що особливою 
їй бути залишилось не ду
же довго. Звичайно, вули- 
ця постійно ростиме, ни
нішнього року її проїжджу

частину заасфальтують, 
зазеленіють повонасаджс- 
ні алеї. Проте, в недалеко, 
му майбутньому, перпенди
кулярно їй з'явиться но
на — вулиця Спеціалістів. 
Там оселяться ті, хто по
вертатиметься в рідне се
ло, або прибуватиме з ін
ших населених пунктів піс
ля закінчення сільськогос
подарських технікумів та 
інститутів. Є вже рішення 
про перебудову і центру 
села. Там, на місці старих 
хаг, виростуть мальовничі 
будинки закарпатського 
стилю. Назріло питання 
про спорудження гурто
житку, середньої школи, 
будинку побуту та інших 
важливих об’єктів.

Як бачимо, програма не 
з легких і, звичайно, роз
рахована вона не на один 
рік. Але турбота про мо
лодого трудівника села з 
боку правління колгоспу 
вже принесла свої вагомі 
результати. Скажімо, як
що в 1982 році тут народи
лося лише восьмеро дітей, 
то у 83-му — вдвічі біль
ше, а в 84-му — 19! I на 
сьогодні колгосп імені Бу
дьонного займає одне з 
перших місць в районі по 

числу новонароджених. Про 
те, що молодь почала зали
шатися в господарстві, 
свідчить і такий факт: чо
тири роки тому в комсо
мольській організації кол
госпу налічувалось 35 
спілчан, нині — понад 60.

О. ГАВРИЛЕНКО.
Бобринецький район.

ОБЛИЧЧЯ «ВІЛЬНОГО СВІТУ»

ЕПІДЕМІЯ
ВІДЧАЮ

США. «Автобусна людина» — 
так називають Джоні Едвардса, 
котрий уже 15 років проживає у 
списаному 
65-річного 
Снейгнера (штат Арізона) без 
будь-яких 
тей і електрики, товариші по 
іцастю — такі ж бездомні, як і він. 
вважають його «щасливчиком».

Майже 4 мільйони американців 
сьогодні не мають даху над голо
вою. серед них багато літніх і хво- 
рих.

На знімку: Д. ЕДВАРДС і 
його імпровізоване житло. Довгі й 
важкі роки життя, боротьба за іс
нування наклали свій відбиток на 
нього.

автобусі. 1 хоча житло 
американця з міста

елементарних зручнос-
не-

Фото АП — ТАРС.

НА ІДЕОЛОГІЧНИХ РУБЕЖАХ

ЗНАИТИ
В записникові я натрапив на такий 

вислів: «Ми повніші прагнути до того, 
щоб будь-якими засобами відвернути 
молодь від політики. Нехай молоді 
Иіи&ннки роблять, що заманеться: 
танцюють рок-н-рол, займаються 
спортом, коханням, відвідують нічні 
клуші, п'ють, нарешті, б’ються — це 
їхнє право, і ми не в змозі відмовити 
їм у цьому. Але ми можемо і повинні 
зберегти їх від захоплення політикою, 
.яка в нла^вому підсумку

ПАМ'ЯТАЮЧИ ленінські 
сповз про те, що жит

тю треба дивитись у вічі 
правдиво, автор книги при
страсно і переконливо роз
повідає про те, як імперіа- 
лісти-ні сили ведуть шале
ні атіки на соціалізм і як 
виховують молодь у нена
висті до нас, отруюють її 
свідсиість. У хід ідуть за

мовчування і свідома фаль
сифікація фактів про жит
тя нещої країни, відкриті 
наклепи.

Сергієві Кичигіну прита
манну вміння зіставляти 
факти за прм«ципом кон
траст/, анал^вати. У пе
редмові публіцист пише: 
«Наші вороги, намагаю
чись нав'язати нам свій 
епос 5 життя, свої духовні

виявиться

ПРОТИОТРУТУ
марксистською політикою». Слова ці 
належать відомому західному соціо
логу Девіду Строксу. Про це йдеться 
і в "науково-художній книзі «Отрута 
масовим тиражем», яка щойно ви
йшла друком у видавництві ЦК 
ЛКСМУ «Молодь». її автор — публі- 
цнет-міжиародник Сергій КИЧИІ1Н, 
з ім’ям якого вже знайомі читачі газе
ти. На сторінках «Молодого комуна
ра» він виступав з публіцистичними 
роздумами.

і моральні ідеали, прагнуть 
так деформувати наше 
«буття», щоб і наша свідо
мість визначалася такими 
цінностями, які хотіло б ба
чити у нас недремне око 
західних спецслужб». У 
своїй книжці автор роз
вінчує подібні намагання 
апологетів капіталізму.

Слід віддати належне ав
тору: з величезної кількос
ті документального і фак
тичного матеріалу він від
бирає лише той, що впли
ває на розум людини. І са
ме в цьому полягає контр- 
пропагандистська спрямо
ваність книги.

Я далекий від думки зай
матися переказом змісту. 
Однак свідомо зупинюсь 
на одному з розділів під

назвою «Школа ненависті». 
Він починається таким епі
графом: «Тільки за один 
рік безпосередньо в 
школах США вчиняється 
сто вбивств, дев’ять тисяч 
згвалтувань, 70 тисяч на
падів на вчителів і понад 
200 тисяч на однокласни
ків». Читаєш це — і стає 
страшно. Цифри по- 
справжньому приголомшу
ють. Ці цифри відомі і в 
Сполучених Штатах, однак 
в багатьох школах країни 
йдуть заняття за програ
мою «Проект конфронта
ції». Відповідно до неї 
перед недосвідченою мо
лоддю виступають амери
канські військовослуж
бовці в радянській формі. 
Вони абстрактно розпові-

дають про «агресивну во
єнну доктрину СРСР», на
магаються психологічно 
вплинути на школярів.

Звичайно, у капіталістич
них країнах є немало про
гресивних педагогів, які 
мислять реалістично. Од
нак монополія на освіту та 
навчання знаходиться в 
руках тих, хто має владу і 
багатство, а офіційна пе
дагогіка і філософія на
дають існуючому порядку 
ідейно-педагогічного об
грунтування.

Так, буржуазія не шко
дує коштів на організацію 
надсучасної, добре постав
леної освіти і виховання 
для вихідців з багатих сі
мей — майбутніх керівни
ків, державних і політич
них діячів. З іншого боку, 
сьогодні, як і сто років то
му, актуально звучать 
справедливі слова Ф. Ен
гельса про те, що коли 
буржуазія клопочеться про 
існування робітників тільки 
тому, що їй це необхідно, 
то не доводиться дивува
тися, коли й освіту вона дає 
в тій мірі, з якій вона від
повідає її інтересам. На 
практиці це означає, що у

світі 800 мільйонів людей 
не вміють ні читати, ні пи
сати, 100 мільйонів дітей 
шкільного віку ніколи не 
сиділи за партою. Зокре
ма в найбагатшій країні 
капіталістичного світу — 
США, згідно офіційних да
них, 23 мільйони непись
менних людей, яким за 16 
років. Ця армія має знач
ний резерв — 2,5 мільйо
на дітей шкільного віку, 
які не вчаться.

Що більше вчитуєшся у 
книгу, то зримішою стає 
думка автора про те, чому 
ж школа на Заході не ви
конує своїх завдань, а крон 
за кроком перетворюється 
в школу без перспектив, у 
школу цинізму і ненависті. 
І водночас Кичигін з лю
бов’ю пише про моральні, 
духовні та матеріальні цін
ності радянського народу 
на противагу буржуазним.

Автор відкрито і без
компромісно виступає про
ти тих, хто свідомо затри
мує неминучість історич
ного прогресу. «Радянській 
молоді органічно чужі 
брехливі міфи і фальшиві 
цінності західного світу»,— 
пише він у післямові. Не 
погодитися з цією думкою 
публіциста просто немож
ливо.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
педагог, член обласно
го літоб’єднання.

У кінці жовтня 1984 року американська 
телекомпаїїія Сі-Бі-Ес випустила на голубі 
екрани художній фільм «Оніміле серце». Це 
невибаглива, без психологічних глибіні оно 
відь про сімнадцятирічного хлопця, який 
після серії невдач у особпсюму житті звів 
останні рахунки з «цим кращим із світів-.

У фільмі Сі-Бі-Ес торкнулася серйозної 
проблеми, яка турбує американську громад, 
ськість: США міцно утримують «першість» 
у світі по кількості самогубців у віці від 14 
до 20 років. За офіційними даними, з 1974 
по 1983 рік їхня кількість зросла на 41 про- 
цент.

У 1983 році покінчили рахунки з жінтям 
майже шість тисяч юнаків і дівчат — а 400 
тисяч робили спроби ДО ЦЬОГО. У КОЖНОГО 
«кандидата» у самогубці виникає своя без 
посередня підстава для «відходу у світ in 
ший». Але всі соціологи сходяться в одно
му — головна, стабільна причина криється 
у величезному розриві МІЖ ІЛЮЗІЯМИ мило 
дості і безжалісною дійсністю американсько, 
го способу ЖИТТЯ.

Один з наіімогупіішнх каталізаюрів со 
ціального відчаю молоді — хронічне иезро 
біття, яке давно стало національною траге
дією Сполучених Штатів. Безуспішна трата 
фізичних сил і душевної екерні мільйонів 
молодих американців на пошуки роботи ви
биває грунт з-під ніг, породжує невір я у 
власні сили, соціальну невпевненість, страх 
перед завтрашнім днем, почуття покнії) гос
ті. Позбавлені прана на працю, юнак і дів 
чина у повніїі мірі пізнають приниження 
людської гідності біля порогів установ та 
підприємств, одержуючи безжально-коректні 
відповіді «співчуваємо, проте місць у нас не
має». У нескінченних чергах на біржі праці 
(роками!), біля кас, які видають державні 
подачки но безробіттю, біля «супових ку
хонь» благодійних товариств, які роздають 
безкоштовні гарячі обіди.

Вашінгтонське відомство праці підрахува
ло нещодавно, що приріст армії безробітних 
лише на один процент супроводжується 
збільшенням числа самогубств на 4,1 процен
та. Безробіття ж зростає у США з року в 
рік, незважаючи на нечасті і короткі періо
ди його «стабілізації».

Молодь складає від третини до половини 
«армії безнадійності». Якщо у 1980 році у 
Сполучених Штатах офіційно зареєстровано 
3,5 мільйона безробітних американців у віці 
до 24 років, то на кінець 1984 року їх були 
близько восьми з половиною мільйонів.

Які ж перспективи? Найпохмуріші, про 
що зі знанням справи повідомив ще два ро
ки тому орган ділових кіл США «Економік 
ноутс»: «Значна частина нинішнього моло
дого покоління США взагалі не зможе коли- 
небудь одержати роботу». Не дивно, сказав 
якось Брюс Данто, президент «Америкен ас- 
сошейшен оф сьюсайд», що молодь думає 
про завтрашній день з жахом».

Де ж вихід з тупику? Чимало молодих 
американців, повідомляє західнонімецький 
журнал «Форвергс»: «...вербуються до ар. 
мії, щоб уникнути долі вічних безробітних. 
Інші поповнюють молодіжні релігійні сек
ти, які розплодилися (у США їх нараховує 
ться ніші більш як три тисячі), знаходячи 
там хоча б тимчасовий ерзац душевної рів- 
повагп, роботу (чимало з цих сект перство 
рилися у авторитарні економічні підприєм
ства з найжорстокішою експлуатацією ря
дових членів, які примушують трудитися но 
80 і більше годнії па тиждень)».

Десятки тисяч молодих людей опускаю
ться на самісіньке «дно», добуваючи засоби 
до існування і «самоутверджуючись» з но
жем в руках. А ті, хто досяг крайнього сту
пеню відчаю, хто не бачить ні найменшої о 
просвіту у похмурому існуванні, «добровіль
но» ідуть з життя.

Офіційний Вашингтон не дуже .стурбова
ний трагедією мільйонів молодих американ
ців: їхня соціальна пасивність і потворний 
безпорадний протест нічим не погрожує тим, 
хто має владу. Тому уряд Сполучених Шта- 
тів постійно урізує асигнування на соціаль
ні погреби, вкладаючи сотні мільярдів дола 
рів па озброєння.

Том. ємєльяноз.
(АПН).
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Он прозвенел 
на изломах вечсв,

Вынес и« крыльях 
отметины слов.

Эти слова
мелодичны, без крина:

«Верьхи»,
«надысь»,
«тани.ч,
«кострика».*
В этих словах,

Роман Любарськиіі на
родився 1957 року в Кі
ровограді. Закінчив Кі
ровоградський педаго
гічний інститут імені 
О. С. Пушкіна. Вчителю
вав у Семеиастівськін 
восьмирічці Новоукраїн- 
ського району. Нині ви-

кладае російську мову і 
літературу у Високобаіі- 
ранькій середній школі 
Кіровоградського району.

Вірші друкував у «Мо
лодому комунарі», «Кі
ровоградській правді», 
районних газетах.

Член ВЛКСМ.

заплетясь, проросли
Корни народа

и корни земли.
Я соберу их

в пахучей горсти,
Чтобы

в родные края увезти.

Роман Лимарський
* * ♦

Не отрешенный, не размытый 
тот свет в ночи

от дальних звезд.
А лужи,

будто бы корыта/
стоят у стареньких берез.
Каких-то тихих, кривобоких, 
и с расщепленною корой.
Видать, не раз стекали соки 
по ним весеннею порой.
Но жить деревья продолжали, 
держа ветвями тишину...
Они собой напоминали 
старушек,

видевших войну.

НАД ОКОЙ
I.

Здесь в каждой деревне
СВОЙ ГОЕОрСК

Плещет,
как свежий речной ветерок.

Когда отыщется художник,
Чтоб взять на холст и близь, и даль, 
рГ'зтот пыльный подорожник, 
И ту озерную печаль?
Никто не знает той печали,
Лишь бор сосновый да пески...
Одни деревни увядали —
Иных всходили колоски.
Леса окрестные темнели...
Стояли воды глубоки...
Менялись куртки на шинели, 
Шинели вновь — на пиджаки. 
Деревни сеяли и жали.
Все приходило в сесй черед... 
А кто отведал той печали, 
Тот в сердце с Родиной живет.

❖ * $

Вечерних звезд прилив. 
Дымок костра растаял.. 
А над костром вдали 
Ветвей шумящих стая, • 
Шуршащих трав откос, 
И свет луны колючий,

И в небе старый Боз
Над приднепровской 

кручей.
с. Високі Байраки 
Кіровоградський район.

* Верьхи — качели
'Гани — маленькие, но глубокие озерца 
Надысь — накануне, недавно

Кострика — крапива.

2 квітня 1985 року

«КРИСТАЛ» - 
«ЗІРКА» - 2:1

Кращим гравцем цього 
мигчу, було названо півза
хисника херсонської коман
ди Леоніда Гайдаржі. Са. 
ме він на п’ятій хвилині 
зустрічі чітко реалізував 
о иінадцяїнметровпіі удар, 
призначений у ворота «Зір
ки» за порушення правил 
Миколою Латишем у своє
му штрафному майданчи
ку. Воротар кіровоградців 
Борис Філагов вгадав на
прям польоту м’яча, та не 
встиг Гюго перехватптп. Че
рез десять хвилин напа
даючий' «Кристалу» Олек
сандр Середсвко подвоює 
рахунок. Кіровоградці ки
даються в атаку, але Ігор 
Мар.тппеико з близької 
відстані не влучає в ціль. 
Л наприкінці першого тай
му Валерій Самофалов ви
ходить сам на сам з воро
тарем, та замість удару 
робить незрозумілу перс- 
дачу партнеру.

У другій половині гри

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

орити серцем
Є безліч афоризмів, які 

визначають суть поезії 
Один з них належить 
М. Гоголю, який визначив 
її як «історію душі».

Про що б не писали юна 
школярка чи зрілий май
стер слова: про перемогу 
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні, 
красу рідної Вітчизни чи 
про любов, — якщо у вір
шах нема високого почут
тя, пережитого і висловле
ного тільки гобою, — дива 
поезії не відбудеться. Твої 
вірші не сколихнуть чужу 
душу, не схвилюють. Бо 
найкоротша дорога від 
серця до серця — це до
рога поезії

Думаю, що автори, які 
надіслали вірші на кон
курс «Проба пера», поки 
що у нелегких пошуках 
цієї дороги. їхні гєори час
то ще поверхові, схема
тичні, не відпев’дають лі
тературним вимогам (При
нагідно зауважу, що кон
курс не тільки поетичний, 
тому редакція чекає і про
зи, і гумору, й критики).

Редакція одержала від 
наших початківців саме ве
лику к:лькість ліричних 
віршів. Серед най/лолод- 
ших авторів — Оксана (не 
вказала свого прізвища) з 
Добровеличісвки, семи
класниця Віта А.ндрусенко 
з Гайворонськсго, Люда 
Климак з Долинського ра
йонів та Яма Михальчи з 
Кіровограда, п'ятнадцяти
річна Аза Кравченко з 
Олександрійського, дев'я
тикласниця Наталя Лавець- 
ка з Петрівського райо
нів, восьмикласниця Ната
ля Несенко з Ноегородки

Гіо одному, два, три вірші 
надіслали ці дівчатка. Ок
ремі взялись за перо впер
ше, їх спонукав наш кон
курс, інші повідомляють, 
що пишуть уже «давно». 
Вірші, як правило, присвя
чені одним темам: бороть
бі за мир, оспівуванню 
Батьківщини, природи, ма
тері. Така одностайність 
радує: дівчата розуміють і 
пробують висловити те, що 
хвилює все людство. Але 
бракує ще юним авторкам 
і життєвого досвіду, а вір
шам художніх засобів, на
решті — чистого ритму і 
рими. Більш виразними на 
фоні інших є спроби Я. Ми- 
хальчи. Пише дівчина 
грамотно, темпераментно, 
відчувається її начитаність, 
вплив класики. Але «вили
ти душу» їй вдалось лише 
в декількох рядках про 

маму... Тому порадимо й ін
шим: перш за все пишіть 
про те, що добре знаєте і 
по-справжньому любите.

Є серед надісланого і 
«доросліша» поезія. Це 
вірші Ігоря Савченка зГай- 
воронського машинобудів
ного технікуму, Юлії Во
рони (Кравченко) з педін
ституту імені О. С. Пушкіна, 
Олени Ьурдєєвої з Олек
сандрійського культосвіт
нього училища. На якийсь 
щабель вони стоять вище 
від згадуваних. Запам'ято
вуються рядки з віршів 
дівчат «Старенька мати 
партизана» і «Уходишь? 
Уходя — благослови». Од
нак в інших багато поспіш
них думок, загальних ви
словів, порушено техніку 
віршування. Такі ж вади

властиві творам олександ- 
рійок — медсестри Полі- 
ни Давиденко та Лариси 
Дудник. У першої твори 
тяжіють до українського 
фольклору. Невимогливо 
ставляться авторки й до 
рим: вони в них або неточ
ні, або збиті — «туча — 
могуча», «сложно — не
возможно» і т. ін.

Прислав свої вірші і Вік
тор Посєв'н із Знам’янки. 
Треба сказати, що техні
кою віршування він воло
діє непогано, але ж пер
шооснова літератури — 
зміст, а тут для Віктора — 
непочатий край роботи, бо 
римувати зсе, що око ба
чить — ще не значить тво
рити поезію... (З такою ж 
невиправданою легкістю 
заримовує прозу життя і 
М. Солобутова з Кірово
града).

Серед віршів інших кі- 
ровоградців можна виділи
ти твори О. Збинякової. 
Вона прагне відтворити 
складні почуття самотньої 
людини, вселити віру у 
можливість відродження 
душі. Та часом їй зраджує 
художній смак і тоді з яв
ляються такі метафори:

И паутина — дырявый 
невод 

На сонных ветках 
тряпьем повисла...

Не можна вважати вда
лими неологізмами і такі 
епітети як «скорюженный 
снег», «загазеченные ок
на». Цю авторку та інших 
кіровоградців А. Колісни- 

чєнко, Г. Гусейнову, О. Бри- 
зинського запрошуємо на 
наші засідання літстудії 
«Сісач» де можна буде

одержати більш детальну 
оцінку своєї творчості.

Чимало зі згаданих вище 
недоліків зустрічаються і 
у віршах, надісланих авто
рами, що не назвали ні 
свого віку, ні роду занять: 
В. Гончаренка з Вільшан
ки, ..О. Андрісвої з Ново- 
миргородщини, В. Чемерик 
з Аджамки, В. Мельника з 
Гайворонщини.

Звичайно, вчити писати 
вірші — марна справа. 
Але вчитись самостійно
можна і треба, якщо вір
ші для вас не випадкове 
заповнення вільного часу, 
а поклик, потреба душі: 
«Наверное, влюбленность 
в дело и есть поэзия са
ма» — сказав поет.

Пам’ятаймо, як україн
ський поет Л. Первомай- 
ський визначив першодже
рело поезії: «Вірш почи
нається не з великої літе
ри, а з великого болю»... 
Тому неможливо дати від
повідь одному з авторів, 
який пише: «У вільний час 
я пишу вірші. Але не знаю, 
чи треба продовжувати»... 
Вирішити «чи треба» ко
жен з вас має сам. А тим, 
хто вирішить позитивно,— 
раджу почитати одну з 
найцікавіших, на мій по
гляд, нову книгу про 
поезію і поетів — «Поле
тяжіння» Михайла Дудіна, 
яка вийшла торік у ленін
градському відділенні ви
давництва «Советский пи
сатель».

Є в цій книзі ще одне
хороше визначення суті 
поезії: «Поезія летить по
переду відкриття. У цьому 
її призначення». До цього 
треба прагнути кожному, 
хто хоче писати не пером, 
а серцем...

А. КОРІНЬ, 
член обласного літ
об’єднання, заступник
голови міської літера- і 
турної студії «Сівач».

кіровоірадні виявили бага
то настирливості, щоб до
битися успіху, але зуміли 
зробити цс лише і один рах,- 
За двадцять шість хвилі/» 
до фінальною свистка за*, 
хисшік «Зірки» Сергій 
Улпцькшї із-за меж штраф
ного майданчика точним 
ударом спрямовує м'яч у 
порота господарів.

Кіровоградці висіупали 
у такому складі: Б. Філа. 
тов, М. Латиш, 10. Журав- 
льов (О. Рябоконь), 
С. Улицькнй, В. Самофа
лов, 10. Федоров. М. Ка
лита (О. Коробко)), В. Ди
мов, 1. Мартпненко (О. Ли. 
сковець), С. Лактіовов, 
С. Ралючепко.

Сьогодні «Зірка» грає в 
Сімферополі з місцевою 
«Таврією».

С. БОНДАРЕВ.

2 КВІТНЯ 
А ЦТ (І програма)

12.10— Повніш. 14.30 — По
вніш 1 1.50 — Сільські гори
зонти Документальні теле
фільми. 15.30 — На приз клу
бу «Золота шайба». 16.15 —
Новини. 16.20 —- Г.-К. Андер
сен. «Казки та історії*. 16.55
— Конці рт Державної заслу
женої і.апс.пг бандуристів 
УРСР. 17.25 — Зустріч шко
лярів з Героєм Радянського 
Союзу віце-адміралом Г. Щед
ріш:.:. І.ч.ю — Документаль
ний телефільм. 18.20 —
«Джерс :а». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Наука і жит
тя. 19.30 — Мультфільми.
19.55 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Прем’єра доку.мсн- 
тального телефільму «Стра
тегія Перемоги». Фільм 5. 
«Кавказький щит*. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Дні культури 
Угорської Народної Респуб
ліки в СРСР. Під час перер
ви — 22.30 — Сьогодні. у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Художиіії телефільм «20-е 
грудня». 2 і 3 серії. 12.35 —- 
Міжнародна студія УТ. 13.05
— А. Дімаров. «Містечкові 
історії». Телевистава. Части
на 1. 14.00 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — На допо
могу школі. Українська лі
тература. 16.55 — Неспокій
ні серця. 17.40 — Музичний 
фільм. «Грай, моя пісне». 
18.00 — Циркова програма. 
18.30 — День за днем. (Кіро
воград). 18.45 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — / 
10. Грушас. «Барбора Радві- 
лайте». Вистава. 20.45 — На 
добраніч, дітмі 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Барбора Радвілай- 
тс». 22.45 — Новини.
д ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15
— Міжнародні змагання з
лижного спорту. «Свято 
Півночі». 15 км. Чоловіки. 
18.45 — « ..До шістнадцяти і 
старші». 19.30 — Спорт за 
тиікдень. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Міжнародна 
панорама. 21.00 — «Час».
21.35 —/Телефільм «Експрес 
у Стамбул». 1 серія. 22.40 — 
Новини.

З КВІТНЯ
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 —«Стра
тегія Перемоги». Доьумсп- 
тальїпііі телефільм Фільм 5,- 
• Кавказький щит». .9.40 —
КЯуб мандрівників. 10.40 —

Телефільм «Експрес у Стам
бул». 1 серія. 11.45 — Нови
ни. 14.30 — Новині!. 14.50 
Науково-популярним фільм. 
15.10 — Твоя ленінська біЦ-_ 
ліотека. «Спадщина для міяЖА 
йонів». 15.40 — Розповідаючий 
наші кореспонденти. 16.10-^^ 
Новини. 16.15 — Концерт
класичної музики. 16.40 —
Виставка Буратіио. 17.10 -~- 
«Одип голос і декілька ма
сок». Ференц Бегаиі. 17.45 — 
Мультфільм. 17.55 — Міжна
родні змагання з лижного 
спорту «Свято Півночі». Ма
рафон. 18.25 — Документаль
ний сЬі.чьм про сухопутні пін
ська. - Всі її сніп: Із циклу 
«Радянські Збройні Сили», 
і 8.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Паш сад. 19.35 —
Світ І молодь. 20.10 — Кон
церт. 21.00 — «Час». 21.35—. 
До 40-річчя Великої Перемо
ги. Документальний екран. 
22.35 — «Знову чую голос 
твій*. Музична передача за 
участю Р. Джелакаєної. П. Де- 
метоа 23.05 — Сьогодні у 
світі.
д УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Музичний фільм «Гаю мій, 
гаю». 10.35 — Шкільний ек
ран. 6 клас. Фізика. 11.05—* 
А. Дімаров. «Містечкові істо
рії». Телевистава. Частина 2, 
3. ІІід час перерві! -- Нови
ни. 13.05 — Художній теле
фільм «20-е грудня». 4 серія. 
14.15 — «За щастя народів». 
Мітинг радянсько-} горсіЛїої 
дружби. 16.00 — Новішії.
і 6.10 — Срібний ДЗВІНОЧОК. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 16.30 — 
Телефільми. 17.00 — Музика 
И.-С. Баха. 17.35 — Продо
вольча програма — справа 
кожного. 18.00 — Корисні
поради. 18.30 — Люблю я 
струн гітарних дзвін. 19 00 — 
Актуальна камера. 19 30 — 
Літературний театр. 20.30 — 
День за днем. (Кіровограді. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожнії) фільм «Камінний 
хрест». 23.05 — Новішії.
А ЦТ (II програма)

14.05 — Сторінки історії. 
«Я — громадянин Радянсіл.’о- 
го Союзу». 14.40 — «Недаром 
по п;ит вся Росспя...». Про 
витоки патріотизму росій
ської літератури. 15.43 —
Новин!!. 13.00 — Новині!.
18.20 — Мамина пїКола.
18.50 — Рух без небезпеки.
19.20 — Музичний кіоск.
19.50 — Документальний те
лефільм. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.20 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 20.50 — 
Аджарські замальовки. 21.00 
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Експрес у Стамбул». 2 се
рія. 22.30 — Новини. ’

ДО УВАГИ ПОЧАТКУЮЧИХ 
ЛІТЕРАТОРІВ

Чергове засідання міської 
літературної студії «Сівач» 
відбудеться у середу 3 квіт
ня о 18 годині у залі засі
дань редакції газети «Нірс- 
воградська правда» (аул. 
Луначарського, 38).

На засідання заирошуіо- 
ться члени студії, а також 
усі аматори художнього 
слова.
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