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сомол—вірний помічник і ре
зерв Комуністичної партії, 
передовий загін молодих бу
дівників комунізму!

ч!з Закликів ЦК КПРС^

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ 55 і МІАІЇТЕСЯ!

Пленулх ЦІС ЛКСУ країни
Про організаторську і масово-політичну роботу ко

мітетів комсомолу Кримської області і міста Харкова 
по залученню комсомольців і молоді до соціалістич
ного змагання за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС 
йшлося на VI пленумі ЦК ЛКСМ України, який від
бувся-24 жовтня у Києві Із звітами в цьому питанні 
виступили перший секретар Кримського обкому ком
сомолу О. М. Оникій і перший секретар Харківського 
міськкому комсомолу А. С. Резніченко, із співдопо
відями — завідуючий відділом ЦК ЛКСМУ М. К. 
Анісімов і завідуючий сектором ЦК ЛКСМ України 
І. О. Гончаренко.

На пленумі відзначалось, що комсомольці і молодь 
республіки, як і всієї країни, палко схвалюють і од
ностайно підтримують внутрішню і зовнішню політи
ку Комуністичної партії, багатогранну діяльність 
Центрального Комітету, його Політбюр'о на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. 
Брежнєвим по неухильному здійсненню ленінської 
генеральної лінії партії. В обстановці високого тру
дового і політичного піднесення, викликаного підго
товкою до наступного з’їзду партії, молодь самовід
дано працює на всіх ділянках господарського і куль
турного будівництва. Понад 4 тисячі комсомольсько- 
молодіжних колективів, 125 тисяч правофлангових 
соціалістичного змагання уже трудяться в рахунок 
десятої п’ятирічки.

Комітети ЛКСМУ під керівництвом партійних ор
ганізацій проводять велику роботу по розвитку тру-

• дсвої і громадсько-політичної активності комсомоль
ців і молоді, залученню їх до масового соціалістично
го змагання під девізом «П’ятирічці — переможний 
фініш! XXV з’їздові КПРС — ударну прашо. високу 
якість роботи, відмінне навчання!», за право підписа
ти Рапорт Ленінського комсомолу з’їздові партії.

Значну організаторську і масово-політичну роботу 
в ньому напрямі проводять комітети комсомолу 
Кримської області і міста Харкова. В ході передз’їз
дівського змагання для підвищення трудової актив
ності воші широко використовують науково-технічну 
творчість, шефство над ударним будівництвом, осо
бисті виробничі плани, створюють у молодіжних ко
лективах «Комсомольський фонд економії», організо
вують школи високої продуктивності праці.

Кримський обком комсомолу оголосив ударну тру
дову вахту комсомольців і молоді, присвячену XXV 
з’їздові КПРС. проводить трудові естафети молодіж
них колективів, огляд комсомольських організацій 
під девізом «Якість — ударна справа комсомолу’». 
Юнаки і дівчата активно включились у всесоюзний 
огляд науково-технічної творчості молоді, внесли 
значний вклад в успішне виконання трудівниками 
сільського господарства Криму плану і соціалістич
них зобов’язань по продажу зерна державі. Комсо-

• мольці області успішно шефствують над розвитком 
перспективних галузей кролівництва, садівництва і 
виноградарства.

З ініціативи Харківської міської комсомольської 
організації створено штаби змагання, до складу яких 

; увійшли представники комсомольських, профспілко
вих і господарських органів, передовики виробництва, 

І працівники планово-економічних служб. Особлива
І увага приділяється участі молоді в боротьбі за під-
й виїцеїшя ефективності суспільного виробництва на
Ж основі прискорення темпів науково-технічного про-

гресу, за високу якість вироблюваної продукції і 
честь заводської марки. На багатьох підприємствах 
міста склалася система комплексного підходу до 
шефства над якістю продукції. В результаті тільки 
за останній рік удвоє збільшилася кількість виробів 
з державним Знаком якості, 82 тисячі молодих ви
робничників здають продукцію з першого пред’яв
лення. . .

Разом з тим, говорили учасники пленуму, комітети 
комсомолу Кримської області і міста Харкова ще не 
використовують усіх можливостей для зростання 
трудової активності молоді, підвищення авапгардної- 
ролі комсомольців на виробництві, слабо поширююгь 
досвід пеоедовиків і новаторів. Мало уваги приділяє
ться вдосконаленню стилю, форм і методів діяльності 
комітетів ЛКСМУ. роботі з кадрами, підвищенню їх 
теоретичного і професійного рівня, почуття відпові
дальності за доручеву справу.

Кримському обласному І Харківському міському 
комітета?л комсомолу, зазначалося на пленумі, необ
хідно зосередити головну увагу на поліпшенні орга
нізаторської і масово-політичної роботи по мобіліза
ції молоді на успішне виконання завдань завершаль
ного року і п’ятирічки в цілому, забезпечити дальше 
піднесення трудової і громадсько-політичної актив
ності юнаків і дівчат, їх конкретну участь у всена
родному соціалістичному змаганні. Особливу увагу 
при цьому треба приділити відстаючим молодіжним 
колективам, добитися того, щоб поза змаганням не 
залишилася жодна молода людина, спрямовувати 
ентузіазм молоді па безумовне виконання передз’їз- 
дівських 'зобов’язань, особистих комплексних планів 
учасника Ленінського заліку «Вчитися комунізму».

Про високе напруження передз’їздівського соціа
лістичного змагання, пропаганду передовою досвіду, 
ферми морального заохочення переможців говорили 
па пленумі перший секретар Київського міськкому 
ЛКСМУ В. В. Солдатепко, ланкова комсомольсько- 
молодіжної ланки колгоспу імені Карна Маркса Бер- 
шадського району Вінницької області О. І. Ситник, 
перший секретар Миколаївського обкому комсомолу 
Г М. Тазапачева, секретар комітету комсомолу рад
госпу імені Шевченка Виноградівського райспм За
карпатської області І. А. Білак. перший секретар Пол
тавського обкому ЛКСМУ М. С Кулик та інші.

Комсомольсько-молодіжна бригада гірників
ного вибою дільниці № 2 шахти імені газети «Со- 
циалнстический Донбасе» сказав у виступі 
ший секретар Донецького міськкому ЛКСМУ 
В. М. Алтинник. ще весною виступила з ініціативою 
«XXV з’їздові КПРС — переможний Фініш стаханов- 
ської вахти». Молоді робітники зобов’язалися до від
криття з’їзду видати на-гора 70 тисяч тонн надплано
вого палива. Слово у гірників міцне: на 1 жовтня в 
рахунок соціалістичних зобов’язань до з’їзду брига
да вже видала 47 тисяч топи.

У виступах секретаря комітету комсомолу Одесько
го сільськогосподарського інституту Є Ф Станішев- 
ського. секретаря Ворошиловградського обкому 
ЛКСМУ К. М Фоменко, першого секретаря Севасто
польського міськкому комсомолу В. В. Безуглого та 
інших головну увагу було приділено підготовці май
бутніх командирів виробництва, роботі спеціалізова
них студентських загонів, участі шкільного комсомо
лу в змаганні за право підписати Рапорт Ленінського

очис-

пеп-

комсомолу XXV з’їздові партії, завданням виховання 
молоді в дусі комуністичної ідейності, радянського 
патріотизму, пролетарського інтернаціоналізму, висо
кої організованості і дисципліни у зв’язку з підго
товкою до XXV з’їзду КПРС.

На пленумі йшлося про необхідність ширше розви
вати наставництво. Підкреслювалось, що вся органі
заторська і масово-політична робота комсомольських 
організацій повинна бути спрямована па те, щоб під
вищити дієвість соціалістичного змагання на честь 
наступного з’їзду партії, щоб кожен молодий робіт
ник і колгоспник, студент і учень, кожен комсомоль
сько-молодіжний колектив самовідданою працею 
вніс свій вклад у виконання і перевиконання вироб
ничих планів і соціалістичних зобов’язань, підготував 
особистий подарунок з’їздові рідної партії.

Більш пильної уваги вимагає шефство комсомолу 
над спорудженням найважливіших народногосподар
ських об’єктів. Слід зміцнити комсомольські групи на 
фермах і в бригадах, добитися виконання рішення 
про направлення за комсомольськими путівками для 
роботи у тваринництво в зимовий період більш як 
10 тисяч юнаків і дівчат.

Вважати першочерговим завданням комітетів 
ЛКСМУ неухильне виконання постанови ЦІ< КПРС 
«Про соціалістичне змагання за гідну зустріч XXV 
з'їзду КПРС». Підпорядкувати всю агітаційну ; про 
пагандпстську роботу роз’ясненню молоді нього важ
ливого політичного документа, створенню в кожному 
колективі атмосфери високого трудового ентузіазму, 
розвиткові творчої ініціативи молоді по приведенню 
в дію всіх резервів виробництва, поліпшенню якості 
продукції і досягненню найвищої продуктивності пра
ці для практичного втілення в життя завдань, постав
лених у виступах Генеральною секретаря І.ІК КПРС 
товариша Л. І Брежнєва з питань економічної полі
тики. Залучити до цієї роботи комсомольський актив, 
ефективно використовувати всі засоби масової іп- 
Фсомації, комсомольське політнавчавия. систему лек
ційної пропаганди і політичної інформації наочну 
агітацію.

Почесний обов’язок кожного комітету комсомолу— 
активно закріплювати і поширювати патріотичні іні
ціативи молоді, досвід молодих гвардійців п’ятирічки 
Москви. Ленінграда. Києва Донецької. Дніпропет
ровської. Львівської. Одеської областей по достроко
вому виконанню народногосподарських завдань і со 
ціалістичних зобов’язань. Для підвищення бойови 
тості первинних організацій, розвитку ініціативи і 
активності кожного члена ВЛКСМ необхідно повиою 
мірою використати обмін койсомпльських токумен 
ив. звіти і вибори в комсомолі

Пленум закликав комсомольців, усіх юнаків і дів
чат ще активніше включитися в пс-редз’їздіпське соціа
лістичне змагання, самовідданою працею, відмінним 
навчанням ознаменувати з'їзд ленінської партії

На пленумі виступив перший секретар 11К ПКСМ 
України А. І. Корнієнко.

В обговореному питанні прийнято відповідну по
станову.

З інформацією про хід обміну комсомольських до
кументів V республіці на пленумі виступив другий 
секретар ЦІ\ ЛКСМУ М. П Бєлоблоиькнй.

У роботі пленуму взяли участь відповідальні пра
цівники ЦІ\ Компартії України. ПК ВЛКСМ. ЦК 
ЛКСМ України.

(РАТАУ).

трудова
ДОБЛЕСТЬ
»УЗ'їЗДОВІКПРС

ЗА ЧЕСТЬ
ФАБРИЧНОЇ
МАРКИ

Мода, як відомо, примхлива річ. Фа
сон, що зовсім недавно був останнім її 
словом, сьогодні вже застарів, не задо
вольняє покупців, особливо, молодих. 
Вони стали значно вимогливішими до 
нашої продукції, отже й до нас, швей
ників.

На нашому підприємстві працює близько 
(ЮО молодих швачок. Зрозуміло, що у вирі
шенні будь-якого виробничого завдання без 
молоді не обійтись. І головне — в боротьбі за 
високу якість продукції.

В 1974 році за ініціативою комітету комсо
молу в п’ятому цеху створили комсомольсько- 
молодіжну бригаду швей (бригадир — досвід
чена робітниця Н. І. Ткаченко). Молодь доби
вається найвищих норм виробітку, у дівчат 
найменша кількість браку. Рішення було вір
ним. Саме п цеху Лі 5, а ще точніше, в моло
діжному колективі вперше на фабриці почали 
шити жіночі пальта з державним Знаком 
якості.

Чому саме від них пішов цей почин? 
Перш за все тому, що тут молоді швеї 
розібралися у суб’єктивних і об’єктивних 
причинах появи браку.

Єдиним недоліком є, мабуть, недо
статній рівень професійної майстерності 
деяких молодих робітниць, що тільки 
прийшли на фабрику. Виконання най
простішої операції забирає с них більше 
часу, ніж його витрачають висококвалі
фіковані швеї. Немає достатніх практич
них навичок. Починає дівчина поспіша
ти, щоб будь-що виконати норму. Зро
зуміло, тут вже не до якості.

На фабриці є навчально-виробничий 
клас, де дівчата проходять ази професії 
швеї. Він обладнаний сучасними маши
нами, з новачками займається майстер 

професійного навчання. І все ж нелегко 
їм адаптуватися, потрапивши в цех. Але 
це явище тимчасове. За новенькими за
кріплюємо досвідчених виробничниць, 
які допомагають їм швидше засвоїти 
свою професію.

Це одна з об’єктивних причин. Підприємство 
оснащене найсучаснішим устаткуванням, є всі 
умови для продуктивної праці.

Але, якою б досконалою не була техніка, 
від людини залежить значно більше. Якщо 
швея не буде дотримуватись технологічної 
дисципліни, ніякий досвід не допоможе.

З’являється брак і через неуважність. Комі
тет комсомолу вже не раз розглядав такі ви
падки. Неначе й давно працює дівчина на 
фабриці, а все ж трапляється, що. допускає 
неточність, наприклад,. при обробці рельєфів-

Адміністративними санкціями тут, зви
чайно, не завжди допоможеш. Потрібна 
принципова розмова, і саме вона відбу
вається під час коротких «летучок», які 
проходять прямо в цеху після кожного 
випадку появи неякісного виробу.

В кожному цеху діє «Комсомольський 
прожектор», який з повним правом 
можна назвати комсомольським- постом 
якості. Хоч краще було б, звичайно, 
якби ми створили такий пост окремо. 
Це вже мінус у нашій роботі.

На жаль, таких «мінусів» ще є немало. 
Наприклад, не створено комсомольський 
штаб якості на фабриці, не так активно 
ми беремо участь в налагодженні кон
тактів з постачальниками тканин. А за 
дев’ять місяців фабрика пред’явила їм 
37 рекламацій.

І все ж зроблено немало. Державний 
Знак якості присвоєно 22 моделям і най
більша заслуга в цьому молодих швей. 
А модельєри розробляють все нові й 
нові моделі. Тому основним своїм зав
данням ми вважаємо зараз — поліпши
ти організацію соціалістичного змаган
ня, зацікавити молодь у випуску продук
ції найвищого гатунку. А стимулів залу
чення до цього — чимало. Змагання за 
право носити звання «Краща молода ро
бітниця», дипломи, вимпели, грошові 
премії...

Та найголовніше — виховувати у дів
чат почуття відповідальності за свій 
колектив. А значить, і за честь фабрич
ної маоки.

Н. ХОРОШЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Кіро
воградської швейної фабрики.

і
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ЧАС найбільшої відповідальності. Для 
комсомольської організації району— 

її конференція. Адже на трибуні цих 
найбільш представницьких зборів дає
ться оцінка всього життя і діяльності 
Оленів ВЛКСМ за два роки і саме в цей 
час викреслюються намітки в роботі на 
наступні два роки. Аналіз, висновки, 
перспектива — три обов’язкові виміри, 
в параметрах яких йде обговорення усіх 
питань внутріспілкового життя великого 
загону комсомольців.

В трьох вимірах на XXV комсомоль
ській конференції Олександрівського ра
йону була дана оцінка практики прове
дення комсомольських зборів. Мова пі
де про те, чому саме па цьому питанні 
загострили увагу і перший секретар 
райкому Іван Нестройовий у звітній до
повіді, і багато делегатів.

З часу попередньої конференції до районної 
комсомольської організації влилося 1177 юна
ків 1 дівчат, Цс майже половина теперішньо
го її складу. Факт засвідчує те, то комсомол 
району стан справді масовою організацією і, 
не менш важливо, авторитетною. До лав 
ВЛКСМ вступила в основному передова сіль
ська І робітнича молодь, і осі, в роботі саме 
з ним чисельним поповненням райком комсо
молу взяв напрямок на залучення до відпові
дальних справ, підвищення боєздатності кож
ної первинної організації. Виключне значеним 
в утвердженні такого стилю відіграли комсо
мольські збори.

Райком комсомолу, перш за все доміг
ся того, що збори — школа організацій
ного і ідейного виховання спілчан, про
ходили регулярно в переважній більшос
ті первинних. Починали з великих орга
нізацій. Розрахунок був простим — во
ни в майбутньому могли б бути базою 
навчання комсомольського активу райо
ну. Відтак частими гостями найбільшої 
із первинних організацій — колгоспу 
«Росія» стали працівники райкому. Бе'з 
опіки допомагали підняти внутріспілко
ву роботу па рівень вимог дня. Зараз 
комсомольська організація у відповід
ності з рішеннями XVII з'їзду ВЛКСМ 
має чітку структуру. На правах первин
них — тут 8 бригадних організацій, на 
МТФ № І створено комсомольську групу 

та комсомольсько-молодіжний колектив. 
Комітет працює за перспективним пла
ном, затвердженим на початку року 
зборами.

В усіх галузях господарства трудиться 
сьогодні' молодь, дбаючи царівні зі стар
шим поколінням хліборобів про створен
ня достатку сільськогосподарських про
дуктів. Ще в липні колгосп «Росія» від
рапортував про виконання п’ятирічного 
завдання. Для цієї перемоги --------
села доклала чимало своїх сил, 
знань. 1 визріло, сформувалося 
лінпя прискорити завершення 
п’ятирічки саме на комсомольських збо- 

молодь 
вміння, 
стрем- 

завдаль

ТАК ВИРІШИЛИ
ГВ КОМСОМОЛІ y

ЗБОРИ
ВОШІ.pax. На початку року відбулися 

Разом з парткомом комітет комсомолу 
розробив умові: соціалістпчнрго змаган
ня, що стало попередньою підготовкою 
до широкої розмови про долю майбут
нього врожаю, виробництва продукції 
тваринництва. Кожен член В.'ІКСМ на 
зборах взяв підвищені соціалістичні зо
бов'язання-. Результати нього всеохоп- 
люїочого трудового суперництва висвіт
лювалися в «блискавках», в стіннівках 
«Комсомольського прожектора», в яких 
називалися не тільки переможні, а й 
переможені, вказувалися причини від
ставання в змаганні. Вся низка органі
заційних заходів, спрямованих на підви
щення трудової активності молоді се
ла, — це результат рішення -тих перших 
зборів, на початку року, і тих, що були 
потім.

Своя практика підготовки та прове
дення комсомольських зборів склалася в 

первинній організації колгоспу «Іскра», 
яку очолює вже 3 роки Станіслав Доб- 
ровольськнй. Кожне питання готують 
члени комітету, акіивістп, залучають до 
цієї справи спеціалістів сільського гос
подарства. На засіданні комітету попе
редньо обговорюють проблематику май
бутньої розмови на зборах. 1 такни під
хід наперед гарантує, то байдужих не 
беде в ній розмові.

Ось один приклад. Після весняних польових 
роб’г послабив свої дії «Комсомольський про
жектор». Начальник штабу Люба Котляренко 
допустила помилку — вважала, що функції 
«прожектористів» закінчуються із завершенням 
сільськогосподарської кампанії. Грунтовно 
стан справ штабу вивчив особисто секретар 
____________ ._г___ і кампанії, 
стан справ штабу вивчив особисто

кілька акти** 
на зборах, 

рейди,
коп
на-

ого- 
про

комсомольської організації і ше 
вістів. Л. Котляренко заслухали 
Відтоді регулярно стали проводитися 
з’являтися стіннівки «КП». тіснішим став 
такт «прожектористів» з членами групи 
родного контролю.

За 10 і більше днів вивішають 
лошенпя в усіх семи селах колгоспу 
скликання наступних комсомольських 
зборів. Члени комітету турбуються про 
забезпечення транспортом тих спілчан, 
яким далеко добиратися до місця прове
дення зборів. Ця підготовча робота дає 
незмінно один дуже важливий наслідок: 
регулярно відбуваються збори при висо
кій явці членів ВЛКСМ.

Особливо зросла роль комсомольських збо
рів в час обміну комсомольських документів. 
На них йшов принциповий огляд боііовнтості. 
активності кожної первинної, її життєдіяль
ності. В усіх організаціях району відбулися 
збори з порядком денним: «Ти на подвиг кли
чеш, комсомольський квиток!». Литания під
готовки та проведення обміну за рекоменда
цією райкому комсомолу розглядали теж на 
комсомольських зборах. Станом на 1 жовтня 

графік вручення нових квитків не поруці; і- 
ться. із 24 комсомольських організацій, ш-, 
розпочали обмін, успішно вже закінчили про. 
ведення цього важливого заходу 23.

Доказом бойовнтості і згуртованості 
первинних стали звітно-виборні збори, 
які нещодавно пройшли в районі. На цц,( 
глибоко і всебічно був зроблений аналіз 
діяльності комітетів і ше на більш діло, 
вій основі ставилися завдання гідної піл- 
готовим до наступного XXV з'їзду КПРС 
і XXV з’їзду Компартії України. В ході 
звітів і виборів 
НИНІ комуністів 
минулої звітно-виборної 
керів'.іицгва організаціями прийшло біль
ше енергійних, здібних, високоосвічених 
ватажків.

Поряд »-позитивним в практиці підго
товки, проведення комсомольських збо
рів в районі є ще й суттєві недоліки, 
прорахунки. Багато делегатів самокри
тично вказували на те, що в ряді пеи- 
виниих виконання рішень зборів не конт
ролюються. А в результаті — хороші 
справи часто «пригасають», так і не встиг
ши «розгорітися». Серйозно недопрацьо
вує райком, комітети первинних комсо
мольських організацій і в пінніші уза
гальнення досвіду підготовки та прове
дення зборів кращими організаціями.

В постанові конференції, як програма 
дій на майбутнє, враховані всі ці упу
щення.

В роботі конференції взяв участь і ви
ступив перший секретар Олександрів
ського райкому Компартії України 
С. X. Тараненко.

В роботі конференції взяв участь і ви
ступив перший секретар обкому ЛКСМ 
України М. К- Скляпиченко.

£ ❖ £

Відбувся організаційний пленум Олек
сандрівського райкому ЛКСМ України. 
Першим секретарем обрано Коровіну 
Надію Андріївну, другим — Семенченка 
Василя Миколайовича, секретарем-зав. 
відділом учнівської молоді та піонерів — 
Махно Тетяну Григорівну.

секретарями обрано 
більше, ніж під час 

кампанії. До

*

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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У ТВОРЧОМУ 
ЗМАГАННІ -

«^атир» — 
камінь перший

Кілька разів на день я їздив 
з Нового міста до Камгесу і 
щоразу, коли автобус виїжд
жав на швидкісну автострадуг 
повертав голову і вдивлявся у 
фантастично довгі корпуси за
водів, що губились у туманно
му мареві.

І без пояснень було зро
зуміло, що навіть побіжно огля
нути будови автомобільного 
комплексу, без машини не
можливо. Шість заводів: ли
варний, ковальський, пресово- 
рамний, автомобільно-збираль- 
йий, ремонтно-інструмснталь- 
йий та завод двигунів будую
ться одночасно. Безліч буді
вельної техніки, важких авто
поїздів і бетоновозів, стіни 
Готових і майже готових цехів. 
Вони вже укриті покрівлею, ви
блискують на сонці десятками 
гектарів скла. Саме гектарів, 
Іншої мірки для цих будов, 
Довгих, як стартові смуги аеро
дромів, знайти важко. Заводи 
розміщені поблизу один від 
одного, і все ж загальна площа 
будівельного майданчика пе
ревищує сорок п’ять квадрат
них кілометрів. Отже, де изяти 
'машину?

Допоміг Вячеслав Горюнов. 
Вячеслав — командир Всесо
юзного ударного будівельного 
^агону ЦК ВЛКСМ, що працює 
Тут з 1971 року. Хлопець пова

гався трохи (в його роботі без 
«коліс» — як без рук) і вели
кодушно дозволив:

— Сідай у мій «газон»!
— Женю, — звернувся він до 

водія,—покажи людям КамАЗ!
Євген виявився поганеньким 

гідом, зате хорошим знавцем 
будови. Не вдавався в детальні 
пояснення, не сипав цифрами, 
але і не , лінувався зупинити 
машину біля кожного цікавого 
об'єкта. Ось одна з історій, 
яку він розповів.

Для того, щоб вибрати най- 
оптимальніший майданчик для 
комплексу підприємств, Держ- 
план СРСР розглянув близько 
сімдесяти варіантів. Адже мо
ва йшла про гігант! Зупинились 
на найкращому — Камському. 
І ось коли сюди прийшли буді
вельники, то на першому ка
мені, котрий закладали у фун
дамент, написали: «Батир», тоб
то — богатир. І пообіцяли, що 
новому автомобілю дадуть це 
ж ім’я. Зараз з того каменя ви
росли цехи заводів. Ось ре
монтно-інструментальний. Це— 
первенець КамАЗу. Звідси 
вже пішли будівельники, завод 
випускає продукцію — нестан
дартне обладнання для будів
ництва.

Дивишся і не впізнаєш вчораш
ньої будови. Зникли горн грунту, 
незграбність риштувань, розкидані 
купи арматури. І стоїть завод, як 
умитий, сяє вогнем тисяч сонць, що 
відбпнаються у вікнах, манить дин
ною гармонією сніжно-білого бето
ну І зсленні газоіііп. Але нпйднво- 
вижіііші перетирення — не зовні. В 
цехах — новітня техніка, найсучас-

ііІші верстати з програмним керу
ванням, а за їхні пульти стали вчо
рашні мулярн та монтажники. 
І взяли в руки підручники. Сьо- 
іодні більше десяти тисяч робітни
ків відвідують школи робітничої 
молоді, енергетичний і будівельний 
технікуми, філіал Казанського ін
женерно-будівельною інституту. А 
ще — профтехучилища, курси під- 
віицепня кваліфікації, бригадне ня
вчання — є де набути гнань!

А вчитись — ой як необхід
но! В цеху заводу двигунів ми 
бачили, як наладчики випробо
вували вже майже готову авто
матичну лінію для обробки 
блоків циліндрів майбутнього 
дизеля. (Завод випускатиме 
250 тисяч двигунів: на «свої» 
машини, на львівські та лікін- 
ські автобуси, на «Урали»), 
Безкінечні ряди верстатів, між 
якими рухається чавунний 
блок. Зупинка. Заготівка підні
мається, і раптом в її «тіло» з 
різних боків врізаються кілька 
свердел. Ще кілька секунд — і 
операція закінчена. Свердла 
повертаються у попередню по
зицію, блок опускається і ру
хається далі, де схожий вер
стат приймає його в свої обій
ми. І все це — неначе без 
участі людини. Але люди по
трібні. Незабаром вони 'при
йдуть у ці чисті світлі цехи. їх 
місце — біля отих пультів, що 
переморгуються зеленими, 
жовтими, синіми та червоними 
вогниками, стрілками числен
них приладів, переказують 
один одному, що, і як робити 
далі, і охоче підставляють на
ладчикам десятки ручок і кно-

пок: задавай, моеляв, програ
му і запускай нас!

Скоро! Ним, цим коротким 
словом, живе зараз уся будо
ва. Його можна почути і в кон
торках майстрів, і на зупинках 
автобусів, і в фойє кінотеатру. 
Люди говорять про нове об
ладнання, про документацію, 
що має надійти, про якість тех
ніки. 1, звичайно, про головне. 
Адже перші автомобілі КамАЗ 
повинен дати уже в наступному 
році.

А поки що поруч із наладчиками 
працюють будівельники. Це — риса 
КамАЗу: чекати ніколи! Спалахує 
зварка, робітники стелять підлогу, 
дахом, довжиною в І кілометр, ав- 
то.мобілссьладального, дівчата, кот
рі ведуть оздоблювальні роботи, га
няють на автовізках, а неподалік 
екскаватор риє котлован для но
вого цеху. Будова живе гарячим, 
повнокровним життям. її господа
рі — більше 18 тисяч молодих буді
вельників — включились у соціаліс
тичне -змагання «XXV з’їзду — 25 
ударних комсомольських тижнів!». 
Однією з кращих у змаганні вва
жається бригада тєслярів-бетоннн- 
ків .Анатолія Мартьянова з СМУ-4 
Лвтозаводбуду. Колектив готує 
майданчики під монтаж обладнан
ня на заводі двигунів. Валентин 
Савченко, Володимир Бєлослудцев 
задають тон у змаганні. Бо знають: 
працювати треба ударно. «Під
штовхують» монтажники, котрі 
ідуть слідом за бригадою, а тих — 
наладчика.

На одному з цехів автомобі- 
лескладального заводу — жар
тівливий і водночас серйозний 
лозунг: «Пропадай, моя телега, 
все четыре колеса! Даёшь ав
томобиль!».

(Далі буде).

ЗАВІТАЙТЕ В „ПРОПАГАНДИСТ“
2 жовтня минуло 55 років відтоді, як В. І Ленін 

виступив па III Всеросійському з’їзді РКСМ із 
Промовою «Завдання спілок молоді». «Бути чле
нами Спілки молоді, значить вести справу так 
щоб віддавати свою роботу, свої сили для загаль
ної справи», — говорив В. І. Ленін, л. 1 Бреж
нєв відзначав, що історична промова В. І. Леніна 
була і залишиться найважливішим теоретичним 
документом нашої партії, що визначає завдання 
і]п вихованню радянської молоді.

З 25 по ЗІ жовтня цього року проводиться Тиж
день пропаганди і розповсюдження молодіжної 
книги, присвячений. Дню народження Ленінсько
го комсомолу.

В книжковому магазині «Пропагандист» до цієї 
дати оформлено тематичну полицю «Література 
про комсомол». Вона щоразу поповнюється но
винками. Туг можна придбати книги В. Лисенка 
«Праця на благо суспільства», Л, Яроцькоіо -ч

«Бути відданим справі комунізму», які вийшли 
під рубрикою «Моральний кодекс будівника ко
мунізму» .

В книзі «Продовжувачі революційної справи 
батьків» розповідається про досвід партійних і 
комсомольських організацій республіки по вихо
ванню підростаючого покоління на революційних, 
бойових і трудових традиціях батьків. А видання 
з бібліотечки комсомольського активіста «Деякі 
питання комсомольського будівництва». безпереч
но, зацікавить активістів Спілки.

Г. МАТВІЄНКО,

В республіці триває конкурс 
творчих робіт і рефератів учнів 
загальноосвітніх шкіл з питань 
історії та діяльності ВЛКСМ, 
Всесоюзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна, проб
лем міжнародного молодіжно
го і дитячого руху. Його про
водить ЦК ЛКСМУ та Мініс
терство освіти УРСР.

Бюро обкому комсомолу, ра
да по народній освіті облвно}’ 
своїй спільній постанові зажа
дали від міськкомів, райкомів, 
комітеті» комсомолу шкіл ра
зом з органами народної осві
ти, педагогічними колективами 
проводити широку пропаганду 
конкурсу, знайомити комсо
мольський актив, вчителів шкіл 
з умовами і методикою прове
дення конкурсу. Для організа
ції роботи, надання методичної 
допомоги та керівництва кон
курсом у школах, районах, міс
тах створюються жюрі, до 
складу яких маюіь увійти 
представники комітетів комсо
молу, органів народної освіти, 
позашкільних установ, ветера
ни Комуністичної партії, ком
сомолу та піонерського руху.

В тематиці робіт в першу чергу 
мають бути висвітлені питання про 
керівну і спрямовуючу роль Кому
ністичної партії у створенні комсо
молу. виникнення і розвиток про
гресивного МОЛОДІЖНОГО і дитячого 
міжнародного руху. В тематиці, 
яку розробляють районні та шкіль
ні жюрі пропонуються роботи і ре
ферати — «Виконання комсомолом 
і піонерською організацією ленін
ських заповітів», «Історія нагород 
Ленінського комсомолу і Всесоюз
ну піонерської організації імені 
В. І. Леніна». «Робота комсомоль
ських і піонерських організацій по 
ідейно-політичному, моральному, 
військово-патріотичному, атеїстич
ному. правовому та естетичному 
вихованню учнівської молоді», 
«Участь піонерських організацій в 
інтернаціональних акціях «Салют, 
Перемого!» та «Берн з комуністів 
приклад».

Районні та міські жюрі кон
курсу кращі робота повинні 
надіслати до 15 лютого ц. р. 
на адресу обласного жюрі. 
Кожна з цредставлеянх робіт 
супроводжується рецензією і 
характеристикою на автора. 
Учні, роботи яких будуть від
значені республіканським жю
рі, будуть нагороджені дипло
мами.

1 ■
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^3 АПРИКІНЦІ минулого тижня 
■■ до редакції зайшов невисокий 
на зріст русявочубин юнак, трохи 
сором язливо притискаючи рукою 
щось заховане лід курткою. Невдов
зі з псувалося, що це початківець із 
товстим зошитом своїх віршів. -Ні, 
сьогодні не так уже й просто зди
вувати читача — вимогливого, тро
хи навіть скептичного — поетичним 
рядком. Ще важче захопити ного. 
Власне, наш новий знайомий і не 
прагнув цього. Людина почала ри
мувати зовсім недавно, і недоскона
лість форм виказувала себе майже 
в кожній строфі. Одначе, суть бачи
ться в цьому останньому випадкові 
(’бо, загалом, такі відвідини — 
звична річ) глибша за змістом.

Ще одна деталь. Привернули ува
гу його руки — у нашого поета во
ни були такими, що про них варто 
було б написати цілу поему. Він не8 
приховував, навіть з якоюсь внут
рішньою гордістю мовив: «Я — слю
сар...». 1

Слід зізнатися по щирості: не зав
жди вдається уберегтися від упе
редженою ставлення до людей, 
котрі приносять із собою зошити з 
віршами. Аякже, в них хочеться 
передовсім віднайти оте вище (ледь 
не обов'язкове) обдарування, щось 
незвичніше, оригінальне, свіже.

1 цс сприйняття не народилося зне
нацька. мовби саме собою. Очевидно, а 
щодалі й справді доводиться переконува
тися все більше — воно має під собою 
логічний, вмотивований грунт.

Чи може читач уявити очі, намалювати 
собі картину — як пише вірші молодий 
робітник, долоні якого ще, здається, ди
хають металом?.. Як після робочого дня 
він сідає до столу, бере ручку і схиляє
ться над чистим аркушем, виношуючи п 
собі щось омріяне, пісенне, і вже затим 
лягають на папір рядки, строфи...

Припустимо, що юнак або дівчи
на навіть це знайомі з поняттям 
«творча лабораторія», яке нині ста
ло звичним і засвідчує для нас не 
лише місце роботи, скажімо, пись
менника чи композитора. Не засвої
ли — теж умовно про це — всіх 
тонкощів віршування, у гіршому 
випадку не можуть вільно оперува
ти термінами «строфіка» чи «вер
лібр», щоб опосередковано засто
совувати їх у своїх поетичних спро
бах”. Ага, ось тепер бачиться те 
скептичне око і чується запитання: 
«То нащо ж, власне, писати, а, тим 
паче, навіть зважившись на перший 
крок, чи варто показувати комусь 
свої вірші — невправні, недоскона
лі. незугарні і т. п.».

Що ж, якщо хочете, то цей ви
бір — поділитися віршами чи носи
ти їх лише в собі — роблять самі 
початківці. І в тому, що більшість справу, ініціативи,

із них приходить до редакції чи ви
носить поетичні спроби на суд това
ришів, проступає цілком правильна 
думка: не «варитися у власному со
ку», а пізнавати ціну своїх поезій, 
почути оцінку з уст людей, які до
поможуть кваліфікованим і друж
нім словом.

Та головне — хочеться особливо 
наголосити — якщо молода людина 
несе свою радість творення до лю
дей, то, збагачуючись сама, безсум
нівно, множить потяг до творчості 
серед друзів. Адже відоме: поділе
на радість — подвійна радість.

Ми ще не в змозі — а чи не беремося 
за це. як слід — з усією повнотою усві
домити надзвичайну вагу (можна сказа
ти, навіть, велич) творчого пера у мозо
лястій руці молодого трудівника. Наслястій руці молодого трудівника'.

молодим
ТВОРЧОГО ЗЛЕТУ

захоплюе — правда ж? — коли вправні 
пальці вміють не лише виконувати 
складні операції за верстатом, а іі видо
бувати з-під біло-чорних клавішів чарів
ну мелодію. Ми повсякчас прагнемо до 
того, аби стело це масовим явищем. Не 
просто стихійно, чи від випадку до ви
падку.
НА ЧЕРЗІ дня ці питання мають стоя

ти перед комітетами комсомолу. 
Явище має вирости, піднятися до непе
рервного процесу, щоб творчість органіч
но, природно входила в єство молодої 
людини як невід’ємний атрибут нашого 
життя.

С. Ссргєєв-Цеїіський, звертаючись 
до молоді, зауважував: «У творчої 
особистості є одна особливість, що 
насамперед привертає увагу: така 
людина все життя росте, йде від 
простого до -складного, бере для 
вирішення завдання одне важче від 
другого... А заявляє про себе голос
но і ясно творча особистість в мо
лоді роки. Згадайте, адже у вашо
му комсомольському віці Лєрмон
тов писав «Героя нашого часу...».

І кому ж, як не активістам Спіл
ки, дбати про те, щоб творчість ста
ла тим всевладним рушієм, який 
повинен підносити трудову звитягу 
серед молоді на всіх ділянках ви
робництва з метою успішного за
вершення дев’ятої п’ятирічки, гідної 
зустрічі наступних XXV з’їзду 
КПРС та XXV з’їзду Компартії 
України.

Партія вчить, що утвердження 
комуністичного ставлення до праці 
вимагає формування в людей, особ
ливо ж молоді, таких невід’ємних 
якостей будівника комунізму як по
чуття відповідальності за доручену 

.... .------- , суспільно-полі-

тичної активності, високої мораль
ності, творчою ставлення до 
боти.
Ч/ОЧ розглянуто далеко не 
** сфери і точки прикладання 
творчих пошуків, дерзань, ініціати
ви юнаків та дівчат, важливою ли
шається суть — в кожному кон
кретному випадку вони вивищують 
нас над буденністю, підносять до 
нових висот.

Повертаючись до нашого поета- 
слюсаря, імені якого не вказуємо, 
варто відзначити, що працює він 
творчо і на своєму робочому місці.

Саме такі трудівники ще замоло
ду вчаться мислити ширше, стають 
справжніми господарями в цеху, на 
підприємстві, у полі чи па фермі, 
бачать проблему глибше, грунтовні
ше вникають в животворне багато
манітне життя колективу. Молоді 
творці сміливо крокують у новизну, 
де загадково вабить незвідане, 
непізнане.

Сліосар-складальнпк Олександр Січкар, 
приміром, >ік і наш поет — представник 
славної гвардії робітничого класу. Пра
цюючи на Кіровоградському ремзаводі 
«Укрсільгосптехніка», першим помітив, 
наскільки трудомістким донедавна ли
шався процес монтування коліс мийної 
машини ОМ-3360. Комсомолець розробив 
пристосування для складання коліс, і 
цим не тільки відчутно полегшив працю 
товаришів, а ґі сприяв підвищенню про
дуктивності праці на рідному підпри
ємстві.

Кіровоградська панчішна фабрика мо
же похвалитися своїм раціоналізатором, 
комсомольцем Зіновієм Клімсчком — 
ного чотири впроваджених пропозиції 
принесли економічну ефективність па су
му понад дві тисячі карбованців. Пере
лік відрадних фактів можна продовжу
вати. 1 звідси випливає зміст — творчість 
стає провідною передумовою і запору 
кою перетворення праці у внутрішню 
життєву потребу людини в нашому су
спільстві, яке невпинно йде до світлих 
ідеалів.

...Життя Василя Чумака обірвали 
у неповних дев'ятнадцять літ біло 
гвардійці в часи громадянської вій 
ни. Проте, полум’яний бс-рець зі 
справу революції, молодий поет 
встиг залишити по собі незгасний 
слід у пам’яті нащадків єдиною 
книжкою віршів «Заспів»:

Я порву ті вінки, що сплітались 
в добу лихоліття, 

Розтопчу, розмету їх у попіл, 
у порох, у сміття. 

Замість них .я розсиплю пісень 
злогосонячні хвилі...

його ровесникам, які вершать 
подвиги трудові у сьогоденні, під
хоплювати ті розсипи, .множити 
джерела творчої наснаги, якими так 
багага наша радянська дійсність.

А. НЕЧИ1АЙЛ0,
спецкор «Молодого комунара».

ЯИТАЧ ДЯКУЄ:

і ка
лорії 
зали-

літературному 
оповідання 
центральні 

пророкують

ДУМОК про цей фільм 
було чимало. Одні го

ворили — гострий, дру
гі — претензійний, треті— 
сучасний. Мова — про 
фільм «Щоденник дирек

тора школи», який вийшов 
на екрани з кіностудії 
«Ленфільм».

Це, мабуть, найголовні
ше, це, певно, визначаль
не в успіху картини—зму
сити людей замислитися 
над своїм життям, над 
своєю професією.

Про що фільм? Якщо корот
ко — то про незначний відрі
зок часу, цілком буденний г 
житті молодого директора 
однієї з ленінградських шкіл. 
Саме в житті, бо ж па екра
ні не тільки школа, вчитель
ська. а іі сім’я, друзі голов
ного героя. Якщо повніше — 
то фільм про вчительську про
фесію, про ті нові проблеми, 
які висунула перед вчителями 
сучасність.

Головний герой кінокарти
ни — Борис Михайлович. 
Свешников (Гюго роль майстер-

З стор

хлопця вдома, не розул\і- 
ють у школі, тож і зби
рається він заїхати звідси 
геть, А результат — по
трапляє в міліцію, і слава 
бешкетника закріплюється 
за ним остаточно.

Конфлікт між класним ке
рівником і учнем — картина 
не нова. Часом винен у цьому 
класний керівник. Нс сен-

1- рет, що з керівники класу пн- 
з учителя, 
за усніш-

І слово лікує
8 народі кажуть: лікарі 

хороші люди, але краще з 
ними справи не мати. Мені 
здається, що цю думку ска
сував би кожен, хто побу-

вав на прийомі у Світлани 
Миколаївни Галушко —- 
стоматолога третьої міської 
лікарні,

У неї справді чарівні ру
ки. Бо виходиш з кабінету 
зовсім здоровим, ніби й не 
було ніякого болю.

А яка людина Світлана 
Миколаївна! Кожного па
цієнта стрічає привітною 
посмішкою, лагідним сло
вом. А для хворого, як ві
домо, це — вже наполо
вину зменшені страждання.

До Світлани Миколаївни 
завжди найбільша черга. 
Але ніколи не побачиш в її 
ечах невдоволення, втоми. 
Мені здається, що саме та-

кими повинні бути 
білих халатах.

Хочеться від душі поба
жати їй великого щастя.

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
голова виконкому Пер- 
возванівської сільської 
Ради.

Кіровоградський район.

люди в Дівчата 
у кімна- 

еони 
елек-

швейної фабрики, 
поскаржились, що 
тах гуртожитку, де 
проживають, немає
тричних розеток та нічного 
освітлення, що створює не
зручності, особливо для 
робітниць другої зміни.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ 
НАДРУКОВАНИЙ

ПІД ЧАС РЕМОНТУ
До редакції звернулась 

група молодих робітниць

МЕЛОДІЇ ЮНОСТІ

директор 
швейної 

Палійчук,

, Як повідомив 
Кіровоградської 
фабрики О. О.
під час найближчого черго
вого ремонту гуртожитку 
влітку 1976 року в кімнатах 

-будуть встановлені настінні 
світильники — бра.

но і Переконливо зіграв народ
ний артист РРФСР Олег Бо
рисов) — людина цікавої біо
графії. У неповні шістнадцять 
він йде на фронт, після війни 
навчається п j ‘ 
інституті. Пого 
охоче друкують 
журнали, друзі . . 
щасливе літературне майбут
нє. Ллє Свешников перекрес
лює все цс несподівано 
зовсім: переступивши 
школи, вій зрозумів, що 
шиться туї назавжди.

і залишився. lie вчнтслсм- 
внкладачем, а саме творцем. 
Ні, він не розлучився з літе
ратурою, хоча твори йою 
більше не з'являються її пе
ріодиці. Сторінки його твор
чості — уроки літератури 
житія учнів, їх характери, їх 
доля.

Творчість — це не тіль
ки відкриття нового, але 
й боротьба з догмами, не
прийняття їх. Показова з 
цієї точки зору історія 
життя шестикласника Толі 
Постникова, яка фрагмен
тарно, але яскраво прохо
дить на екрані. У Толі 
складний характер, яко
юсь мірою він виражає
ться в прізвиську, яке 
сить хлопчина — «Ну, 
стривай!». Постников 
же прогуляти урок 
просидіти добру його 
повину під партою. А 
ного разу хлопця знімає 
з поїзда міліція: з валі
зою а руках той збирає
ться «мандрувати».

По натурі Постников — 
добрий, прямий хлопчина, 
який сягає в своїх мріях 
так далеко, що не може 
інколи сам відрізнити ви
гадку від дійсності. Цього 
ніяк не зрозуміє класний 
керівник Інна Сергіївна 
(артистка Л. Гурченко). З 
непорозуміння 
конфлікт. Не

но- 
по- 
мо- 

чи 
по- 
ОД-

виникає 
слухають

Про вне гуп Ольги Бабенко, солістки вокаль
но-інструментального ансамблю (керівник 
Л. Красюков) Палацу культури шахти «Свіг- 
юпільська» хочеться особливо наголосити — 
він був І для учасників двадцяти двох колек
тивів (таким стало представництво огляду), і 
для глядачів у залі своєрідним свіжим стру
менем творчого ставлення до творчої справи. 
Тому пісню грецького композитора В/ Музакі- 
са «Афроліта», російський текст до якої напи
сав Р. Рождєственськнй, зал сприйняв з вели
ким піднесенням.

Саме про не — про животрепетність, 
пристрасність пісні н музики в житті 
кожної молодої людини нашого суспіль
ства, власне, про вимогливість до репер
туару, до рівня виконавської майстер
ності — вели мову члени жюрі з учасни
ками конкурсу.

Самодіяльне мистецтво на Кіровоград- 
щині, масова участь в ньому молоді від
чутно зросли.

А на огляді-конкурсі. окрім згаданого 
колективу з Олександрії, добре зареко
мендували себе і вокально-інструмен

тальні ансамблі — «Явір» (керівник 
О. Данильченко) Кіровоградського інсти
туту сільгоспмашинобудування, «Тясми- 
чі» Олександрівського РБК на чолі з 
А. Лаврусем, ансамблі клубу Олександ
рійського заводу ПТО, (його очолює 
слюсар-ре.моптшік енерго-механічпого 
відділу Л. Юрцевич), Палацу культури 
імені Жовтня заводу «Червона зірка» 
(керівник В. Пегребецький), клубу заво
ду «Укрсільгосптехніка» на чолі з Є. По- 
повкіним. . .

Милозвучно, чарівно линули пісні у 
виконанні ансамблю «Степівчанка» Кіро
воградського педінституту.

Кращі художні колективи Кіровоград- 
щшш зберуться ЗІ жовтня на заключний 
концерт творчого огляду-конкурсу.

А. ДВОРНИЧЕНКО, 
старший методист музично-хорово
го відділу обласного Будинку ху
дожньої самодіяльності.

гають більше, аніж
І питають за все:... ............
кість, за поведінку, за участь 
дітей у громадському житті 
школи. І бупають випадки, 
коли ми, вчителі, не врахо
вуємо в своїй роботі індиві
дуального підходу до учня, 
Гак поступає і Інпа Сергіївна, 
не розібравшись до кінця в 
характері свого «підопічного». 
І коли директор різко розмов
ляє з догматичним байдужим 
класоводом, ми повністю на 
боці Свєшникова.

Таких епізодів у фільмі чи
мало — воші вчать, триво
жать, змушують замислитись. 
Особливо тих людей, які по
в’язали своє життя з школою.

У фільмі зайняті чудові 
актори, які використову
ють найтонші зображаль
ні можливості кіноекрану. 
Взяти хоча б звичайну де
таль, яка підкреслюється 
у фільмі — посмішки де
яких 
маски 
гують 
перш, 
ридор 
в

вчителів, вірніше, 
посмішок, які натя- 
вони на обличчя, 

ніж виходити в ко
до учнів, заходячи 

клас, потрапивши в 
скрутну ситуацію. Особ
ливо різко підкреслює це 
у образі своєї героїні 
завуча Валентини Федо
рівни, заслужена артистка 
РРФСР Ія Савіна. І друга 
посмішка — щира, відкри
та, любляча. Так посміх
нулася молода вчителька 
початкових класів на 
питання, чи любить 
дітей. Відповідь без 
була настільки красномов
ною, що директор, який 
вагався перед тим — 
приймати чи не приймати 
«поповнення» у свій ко
лектив, одразу ж підписав 
наказ про зарахування.

Де з чим можна і не пого
дитись у фільмі і в сценарії, 
і в режисурі. Особливо диву
ють методи виховання Свєш- 
никовим свого сена. Не віри- 
ться, що такий егоїстичний, 
цинічний «нащадок» може бу
ти в цієї людини. Невмотнво- 
оана і сцена у відділенні мі
ліції. коли директор бере за 
иіипорот батька Постпикова, 
батька, який не ппорапся з 
вихованням сипа.

А в цілому фільм при 
всій суперечливості і го
строті підводить глядача 
до однієї думки — школа, 
яка показана у фільмі, 
може підтвердити прав
дивість слів головного ге
роя кінокартини: «Якщо 
людина лиш раз відчула 
себе вчителем, то цим во
на зробила вибір на все 
життя».

за
пона 
слів

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
викладач Кіровоград
ського педагогічного 
інституту імені 0. С, 
Пушкіна.

ІІ
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І? ОЛИ мова заходить про перспективи 
** розвитку олімпійських видів спорту, 
то неодмінно згадують*

— А як там в ДЮСШ? Хто замінить 
наших чемпіонів, хто зуміє побити ре
корд?

От хоч би футбол. Нещастпло кірово
градській «Зірці» кілька років підряд. 
Та коли взяли курс на «омолодження» 
команди, коли зарахували до її складу 
здібних юнаків з низових колективів 
фізкультури, які починали свог сходжен
ня в дитячих спортивних школах, — 
з’явилася надія на успішний фініш. Про 
тих, хто невдовзі замінить ’майстрів, ду
мають і нині. Наприклад, в ДІОСШ № 2

стадіопу «Піонер» без належного трав’я
ного покрову, бігові доріжки без твердо
го покриття — після дощу, навіть вліт
ку, тут ніяк тренуватись, легкоатлетичні 
сектори примітивні. Стадіон оточує зем
ляний вал, немає жодної лави. Замість 
трибун — глиняні горби.

Зате поруч — зразкові тенісні корти з 
твердим покриттям, обнесені сіткою. Але 
вони замкнені. Бо групи тенісистів в 
ДІОСШ давно не працюють тренера 
забрали в іншу школу, і більше п’ятде
сяти юних спортсменів залишились без 
наставника. На місці тенісних кортів, які 
пустують, можна було б навіть за день 
обладнати хороші

Перевіряємо готовність 
спортивних споруд 
до зимового сезону

ПЕРЕД
„ПАРАДНИМ 
ПІД’ЇЗДОМ

елв/яны і га гл
О

«Будова з бородою» і «осиротілі» тенісисти.
Тренер шукає притулку.
Що важливіше: гандбол чи легка атлетика?

ТЬСЯ — для гімнастів забрали наш за
водський спортзал, легкоатлетичний ма
неж є тут, в ДЮСШ, і на стадіоні «Зір
ка». А де зібратись взимку волейболіс
там, гандболістам, баскетболістам? 
Якось пішли в спортзал міського Будин
ку культури імені Компанійця, а там ре
петиція танцюристів, заняття циркової 
студії. Знову, мабуть, проситимемось до 
студентів чи школярів...

А неподалік ДІОСШ спортивний зал 
«Спартака» — ще одна недобудована 
споруда з «бородою» восьмирічної дав
ності, яку іііяк не можуть «обстригти» 
будівельники РБУ-1 (начальник А. Я. 
Попов). І знову заводські спортсмени 
на роздоріжжі.

— То як же нам бути? Влітку на від
критих майданчиках ще могли тренува
тись. А коли холодно?..

Волейболісти комбінату «Кіровоград- 
важбуд» і тресту «Кіровоградсільбуд»: 

— Нам просто соромно проситись з 
шкільні залп. Невже ми такі «бідні»? Не 
маємо можливості збудувати свій зал?

Доводиться з ними погодитись — 
спортивних баз не вистачає. Але як вико
ристовуються ті п’ятдесят спортивних 
залів, які-є в місті? 1 в день проведення 
цього рейду, і під час перевірки експлуа
тації спортивних споруд у вихідні не раз 
було з’ясовано: зали здебільшого просто- 
на-просто пустують А 50 700 фізкуль
турників міста чекають, поки їм ство
рять належні умови для спортивного 
удосконалення. Чекають належної тур
боти від комсомольських і фізкультурних 
активістів, чекають «гостинця» від бу
дівельників, керівників ЖЕКів...

І рейдова бригада пропонує:
— Створити спеціальні комсомольські 

загоїш, які разом з будівельниками ма
ють в найстисліші строки закінчити бу
дівництво та обладнання спортивних за
лів, тирів, хокейних майданчиків

— Обладнати хокейні поля, місця для 
катання на коизапах в кожюму мікро
районі міста: біля шкіл, гуртожитків, в 
парках, на стадіонах. Тут же створити 
прокатні пункти спортивного інвентаря.

— Розробити розгорнутий графік ви
користання діючих спортивних залів, ма
нежів і постійно контролювати його 
виконання — з боку райкомів комсомо
лу, спорткомітетів.

— Комітетам комсомолу, фізкультур
ним активістам об’єднати свої зусилля 
для організації молоді па старій ГПО за 
програмою зимового багатоборства. Пе
редбачити зимові старти вихідного дня. 
Щоб на кожній спортивній базі було 
свято, па яке молодь вийде я парадного 
під’їзду.

Рейдова бригада: А. КОРОТ
КОВ — голова Ленінського ра
йонного спорткомітету, С. МЕДО- 
вий — інструктор по спорту авто- 
підприємства № 10001, А. ПО
СОЛЬСЬКИЙ — голова міського 
спорткомітету, М. ШЕВЧУК — 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

НА ЗАВЕРШЕННЯ СЕЗОНУ
Завершальним етапом спортивного се

зону в організаціях ДТСААФ Кірово-

баскетбольні, ганд
больні майданчи
ки. Можна... Та в 
міськвно цієї про
блеми і не дума
ють вирішувати. 
САГАТО школя- 
** рів живуть в 
районі кіровоград
ських 
шок».
вони 
бажання займати
ся спортом взим
ку. Але працівни
ки ЖЕКу № 3, які 
раніше бралися за 
організацію спор
тивно-масової ро
боти. чекають чи
йогось нагадуван
ня. В цьому мік
рорайоні допедав- 
па діяв невеликий 
спортивний комп
лекс: баскетболь
ний майданчик, 
тенісні корти, хо
кейне поле. Тут 

же — двокімнатний будиночок, в якому 
можна було переодягтися, пограти в ша
хи. Нині — тут повний безпорядок. Бу
дівельники, які зводять поряд п’ятипо
верховий будинок, розірвали сітки на
вколо кортів, понівечили асфальтове по
криття майданчиків. А в будинку-роздя- 
гальні тепер склад і кімната табельниці. 
Хокейний майданчик теж не підготовле
ний до залиття його водою — невпрівня- 
кий, забур’янений. І тепер одна надія в 
хлоп'ят з «Черемушок» — побувати хоч 
годину на спортивних м, йдаичиках СШ 
№ 13. Тут будуть льодові доріжки для 
бігу на ковзанах, і юні хокеїсти мати
муть де позмагатись. Але ж в першу чер
гу господарюватимуть учні місцевої 
школи Іншим же мешканцям «Черему
шок» теж доведеться йти па позички. 
ІІАША рейдова побувала па стадіоні 
** спортклубу «Зірка». До зимового се
зону ця база ніби й підготовлена. Однак 
свої «дрібниці» теж є: ніде взяти шланги 
для залиття ковзанки, хокейного поля, 
немає чіткої домовленості з працівника
ми громадського харчування, щоб на 
стадіоні постійно діяв хоч маленький бу
фет. Нсукомплектовано повністю склад 
штатних співробітників, які мають обслу
говувати взимку відвідувачів стадіону.

Спортзали УТОГу, льотно-штурмап- 
ського училища. Є потрібний інвентар, 
затишно. Але не вирішено проблеми з 
постачанням теплої води.

Біля пової ДЮСШ облепопткомітету 
зустрічаємо волейболістів із «Спартака», 
заводу тракторних гідроагрегатів. Воші 
починають бідкатись:

— Як же це так розпорядились? Дііві-

а

«Черему-
Звичайно, 

теж мають

Рейд „МК“
«к

вже діють 16 груп юних (футболістів, в 
яких тренуються близько 250 школярів. 
В розпорядження вихованців школи від
дано стадіон «Піонер». Влітку тут роби
лося чимало для підвищення фізичного 
гарту та майстерності юних спортсменів, 
і якщо в такому руслі буде зростання ці- 

I лорічно, то сьогоднішніх -очатківців ми 
невдовзі теж побачимо в ранзі майстрів.

Це — якщо буде системг, якщо на
вчально-тренувальний процес пс матиме 
найменших пауз навіть взимку. Та як не 
прикро, ті паузи вже заплановані. Стар
ший хренер ДЮСШ Віктор Ступак зане
покоєний недарма:

— Свого спортивного залу в пас не
має. Будемо проситись на дві —• три го
дини в загальноосвітні школи міста, хоч 
такі «позички» пас аж ніяк не задоволь
няють. В СШ № 32, наприклад, серед 
тижня в спортивному залі нам пропону
ють час. коли паші спортсмени на уро
ках, в СШ № 17 повідомііліг: «Зал зай
нятий цілий тиждень...».

Таких «позичок» могло б не бути, як- • 
би ДІОСШ мала свою базу для футбо
лістів. І цю .проблему час вже вирішити. 
Але знову підводять будівельники 
РБУ-2, очолюване А. О. Давидовим. Чет
вертий рік зводяться стіна спортзалу, та 
нині ще й дах не покладено. Ще одна 
будова з «бородою» з’явилася через ту 
ж «хронічну хворобу»:

— Не вистачає робочих рук, — виправ
довуються керівники управління.

А на стінах — двометрові смуги, які 
свідчать про темпи будівництва залу...

Та й весь спортивний комплекс біля 
ДЮСШ чекає обнов. Футбольне поле у

БОРСУКИ-
КОЛОН ЇСТИ“

Директор державного мисливсько
го господарства «Голоче» В. С. Жв- 
вотовськнй перед від’їздом в угід
дя попередив:

— Якщо будемо обережні, то 
можливо, пощастить зустріти ґюр- 
суків — у пас їх понад двядідтгь 
п’ять колоній.

Зустрітися з цими полохливими 
звірками дійсне нелегко. Навіть у 
розпал літа, коли зоря із зорею

сходяться, і борсукам явно ис 
стачає часу па жировку, вопи 
ж таки встигають упоратись і 
залазити в пори-лабірипти. 1 
правда зрідка, але Віктору Савичу 
та єгерям господарства доводилось 
зіткнутись і з такими випадками, 
коли окремі «сміливці» після піч
ного промислу відсиджувалися в 
густих підлісках, глухих байраках. 
Куцохвості тварини, що належать 
до родини куницевих, за своїми 
розмірами нагадують невеликих со-
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бак. мають короткі ноги, видопжс- 
ло-широкіїЛ писок темного забарв
лення із світлими цятками, шерсть 
щетиііовпдпа, груба, сіро-чорного 
відтінку, кіпці вух — білі.

Характерні повадки борсуків: у 
листяному лісі або чагарникових 
зарослях вони риють глибокі пори- 
лабіринти, об’єднані з-поміж со
бою хідниками, і живуть у них ба
гато поків. За цей період сімейство 
постійно розширює свої «володін
ня» — прокладає під землею нові 
топелі з улаштуванням численних 
гніздових камер. Борсук — винят
ковий чистюля: житло г.іп утримує 
в ідеально-зразковому порядку і 
нерідко займається навіть його 
«капітальним ремонтом». Напевне, 
це обумовлене тим, що акуратна 
тварина більшу частину свого жит
тя проводить у підземеллі, перебу
ваючи там у зимовій сплячці.

На відміну, скажімо, від зайціп 
та інших безтурботних тварин, що

живуть сьогоднішнім днем, борсу
ки, як і бобри та кроти, відзначаю
ться своєрідною «хазяйновитістю». 
Вони працьовиті і водночас, як це 
по парадоксально, лежебоки: літні 
ночі звірки проводять у постійних 
турботах, а в зимову холоднечу 
відлежуються під землею. Та ось 
після кількамісячної сплячки бор
суки .зрештою прокидаються і ви
повзають з оселі. Шерсть у Н1ІХ 
скуйовджена, схудлі й виснажені 
звірки ледве тримаються на кривих 
ніжках. Осліплені сонячними про- 
мспямп, вони підкріплюються пер- 
шпми-ліпшимн жуками і личинка
ми. Опісля, з настанням тепла, ці 
всеїдні тварини збагачують спій 
«раціон» мишами, ящірками, жаба
ми, які чергуються п «меню» з мо
лодою кукурудзою, грибами, па до
лішніми дичками груш, яблук та 
інших фруктів і ягід. Причому, 
борсукам притаманна особлива не
нажерливість.
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Один раз па 
рік, у лютому — 
квітні, самка па- 
роджуе під трьох 
до п’яти кволих і 
сліпих борсуче- 
вят, які живля
ться материн
ським молоком і 
тільки в місячно
му ВІЦІ ПОМИ

Тираж 59 000.

градщини були обласні змагання з ку
льової стрільби. В них взяли участь 
міські і районні команди — більше 140 
спортсменів.

Кубок обкому ДТСААФ завоювали 
представники обласного центру. Други
ми були стрільці Кіровського району 
міста Кіровограда, третіми — спортсме
ни Ульяновки.

В особистому заліку чемпіонами об
ласті стали кіровоградці Леонора Один
цова, Ніна Мостова, Ігор Кузьмін, Воло
димир Якупов (вправи з дрібнокалібер
ної гвинтівки) та Олександр Геріх, Воло
димир Товстоган (пістолет). Сергій Ке- 
ній і Петро Польовий виконали норма
тиви кандидатів у майстри спорту.

В. МАІ11УК, ’ 
суддя всесоюзної категорії. І

нають самостійно виповзати з пори. 
Саме у період підготовки до па-* 
ступного материнства у звірків на
ступає особливо клопітлива пора. 
Для приплоду вони обов’язково 
влаштовують нову гніздову камеру, 
із нори вигрібають стару підстилку, 
а поки малюки підростають, «спаль* 
ні» теж неодноразово «чепурять»!

Восени в гнізда і камери борсуки’ 
нагрібають велику кількість опало
го листя, зайві нори забивають зем
лею. полпшаючп тільки . дві—три 
для вентиляції повітря і виходу. 
Коли ж наступає люта холоднеча, 
ожирілі тварини, ледве пересуваю; 
чись, остаточно закупорюють оселі 
і ппадають у сплячку, хоча трап
ляються випадки, коли з настанням 
тривалої відлиги тваринки з’являю
ться па поверхні. Ще одна біоло
гічна особливість: всякий раз, коли 
борсук виповзає іі нори, то, перш 
за псе розрівнює перед входом 
землю — своєрідну контрольну 
смугу, щоб ніхто сторонній не про
брався до оселі,

З точки зору мисливського про
мислу борсуки ціняться за міцне п 
гарно хутро, смачне м’ясо і. особ
ливо, сало (борсучпй жир), яке 
використовується п народній меди
цині як цілинний засіб А

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець. 

Голованївський район.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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