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В обстановці високої 
політичної і трудової, 
активності комсомоль
ці, всі юнаки і дівчата 
КіроБОградщини йдуть 
назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР, 
60-річному ювілею 
комсомолу України.

На колгоспних ланах 
і в навчальних закла
дах, у побутових і на 
промислових підприєм
ствах — усюди йде на
пружена, творча, ініціа
тивна робота.

Е труд молоді облас
ті — гідний внесок у 
здобутки молодих усі
єї Вітчизни, всього ра
дянського народу

4 БЕРЕЗНЯ — ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПЛАНИ ПАРТІІ-В ЖИТТЯ

минули 
Еиборів 

органу

після
ДО 

дер- 
ви-

Б обстановці піднесен
ня і одностайності; тісно 
згуртовані навколо Кому
ністичної партії, трудящі 
нашої республіки, як і 
весь радянський народ, 

' йдуть назустріч виборам 
,^.по Верховної Ради СРСР. 

ордістю за велику Бать
ківщину відізвалися в їх 
серцях полум'яні рядки 
Звернення ЦК КПРС до 
есіх виборців, громадян 
СРСР, в якому підбито 
підсумок будівничої ро
боти партії і народу за 
роки, що 
попередніх 
найвищого 
жавної влади країни, 
значено нові едповідаль- 
ні завдання.

Свої досягнення на всіх 
ділянках господарського і 
соціально-культурного бу
дівництва радянські люди 
нерозривно 
рідною партією, 
гранною 
діяльністю 
штабу — 
Комітету, 
на чолі з 
тичним і державним дія- 

. чем сучасності товаришем
І Брежнєвим. У випро

буваному керівництві пар
тії, мудрості її внутріш
ньої і зовнішньої політи
ки — джерело нашої 
впевненості в майбутньо
му, запорука нових успі-

зв’язують з 
багато- 

плодотворною 
її ленінського 

Центрального 
Політбюро ЦК 
видатним полі-

ДО ДРУГОГО 
БЕРЕЗНЯ

виконати 
кварталу 

члени

зобов’язалися 
план першого 
нинішнього року 
комсомольсько - молодіж
ної бригади верстатників 
четвертого механоскла
дального цеху заводу 
«Червона зірка», яку очо
лює кандидат у члени 
КПРС Олександр Яко
венко.

Така відповідь молодих 
^робітників на заклик ЦК 

ВЛКСМ трудовими 
Лутками зустрінути 
виборів по Верховної Ра- 

< ли СРСР.
В. КОСТЕНКО.

м. Кіровоград.

зло
деи ь

УРОЖАЙ-79

ДІЄ ЗАГІН
Нинішня нестійка пого

да змушує господарів по
ля з особливою серйоз
ністю готуватися до вес- 
ГЖг-'ИХ польових робіт, до 
сівби і догляду за посіва
ми. Тому взимку треба 
вивезти на поля якомога 
більше добрив, аби ярий 
нлин забезпечити вітамі
нами родючості. Щоб 
допомогти хліборобам, у 
Добровеличківській рай- 
сільгосптехніці створили 

хів у розеитку економіки, 
науки, культури, підви
щенні добробуту трудя
щих. Про це одностайно 
заявляють учасники зу
стрічей виборців з канди
датами в депутати Вер
ховної Ради СРСР, які те
пер проходять. Повсюдно 
виборча кампанія демон
струє монолітну єдність 
партії і народу, рішимість 
трудівників міста і села 
гідно зустріти свято наро
довладдя, здійснити про
граму десятої п’ятирічки.

15 лютого в святково 
прикрашеному Палаці 
культури «Україна» від
булася зустріч виборців 
Киїзського — Ленінського 
виборчого округу з кан
дидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР, членом Політбюро 
ЦК КПРС, першим секргта- 
рем ЦК Компартії Украї
ни товаришем В. В. Щер- 
бицьким.

Присутні бурХЛИВИг.іИ 
оплесками зустріли това
ришів В. В. Щербицького, 
М. М. Борисенка, О. П. 
Ботвина, О. Ф. Ватченка, 
Г. І. Ващенка, О. П. Ляш
ка, П. Л. Погребняка, І. 3. 
Соколова, В. О. Сологуба, 
О. А. Титаренка, Б. В. Фе
дорчука, В. Ю. Маланчу- 
ка, Я. П. Погребняка.

З піднесенням було об
рано почесну президію в 
складі Політбюро ЦК КПРС 
на чолі з Генеральним

норм на 20—40 процентів 
стало для них нормою.

спеціальний 
складу 
близько 60 
З початку 
включився 
ЕИВЄЗЄННЯ І 

рив. Уже 
поле понад 
тонн гною при 
на два місяці 46 ти
сяч тонн.’ Особливо сум
лінно трудяться молоді 
трактористи Валерій Цвіт- 
ненко, Микола Панов, Ва
лерій Черемушкін, Віктор 
Гіінкус і чотири Олек
сандри — Кабакчей, Чаба
нов, Бойко та Коляда. 
Перевиконання щоденних

загін, 
якого ввійшло 

механізаторів.
року загін 

в двомісячник 
внесення доб- 
доставлено в 

36 тисяч 
завданні 

і 46 

секретарем ЦК КПРС, Го
ловою Президії Верховної 
Ради СРСР товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

Зустріч відкрив член 
Політбюро ЦК Компартії 
України, перший секретар 
Київського міськкому пар
тії О. П. Ботвин.

Довірена особа канди
дата в депутати — секре
тар партійного комітету 
заводу «Арсенал» імені 
В. І. Леніна А. Г. Пилипен
ко, розповівши про жит
тєвий шлях товариша В. Б. 
Щербицького, підкреслив, 
що вся діяльність канди
дата в депутати є яскра
вим прикладом безмеж
ної відданості справі пар
тії; беззаЕІтного служіння 
Батьківщині і радянському 
народові. Він закликав ви
борців одностайно прого
лосувати за товариша 
В. В. Щербицького в день 
виборів.

Бригадир монтажників 
домобудівного комбінату 
№ 1 «Г,оловкиївмІськбуду» 
Герой Соціалістичної Пра
ці І. І. Бушма, письменни
ця Н. О. Кащук, генераль
ний директор верстатобу

дівного виробничого об'єд
нання В. М.
студентка 
університету
Шевченка Олена Реутова, 
віце-президент АН УРСР 
Ф. С. Бабічев, начальник

Кальченко, 
Державного 
імені Т. Г.

Т. КРИВОШЕЄВА, 
секретар парт організа
ції Добровеличківської 
р а йс іл ьг ос птехнік и. 

ЦІЛКОМ 
УПЕВНЕНІ

ІІІе не встигли в код- 
.гоєні імені Кірова торік 

восени закінчи і її польоі.і 
роботи, як колектив ком
сомольсько - молодіжної 
тракторної бригади № І. 
очолюваний комуністом 
Олександром Савичем Ков
туном, закликав усіх ме-

політвідділу Вищого вій
ськового інженерного учи
лища зв’язку імені М. І. 
Калініна М. Я. Паршутін, 
вчителька середньої шко
ли № 163 Н. Г. Буланенко, 
які виступили на зустрічі, 
говорили про велике по
літичне 
сення, 
товкою 
владдя, 
партійну і державну діяль
ність кандидата в депута
ти. ' Промовці заявляли, 
що кияни, як і всі радян
ські люди, єдині в своєму 
прагненні ще ширше роз
горнути соціалістичне зма
гання за виконання планів 
1979 року і п’ятирічки в 
цілому, гідно зустріти на
ступні вибори.

Тепло зустрінутий При
сутніми, з промовою ви
ступив товариш В. В. Щер- 
бицький.

Товариш В. В. Щербиць- 
кий висловив сердечну 
вдячність робітникам, ін
женерно-технічним пра
цівникам, науково-техніч
ній і творчій інтелігенції, 
службовцям, студентам, 
усім колективам підпри
ємств і установ, які вияви
ли йому винятково високе 
довір’я, знов висунувши 
кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР.

З почуттям патріотичної 
гордості за великі звер
шення, здійсненні нашим 
народом під керівництвом

ханізаторів господарства 
до 2§ грудня повністю за
вершити ремоіп причіпної 
та навісної сільсьі.оі оспо- 
дарської техніки. Ініціа
тори ж свого слова до
тримали.

Нині, готуючись зустрі
ти день вибори до Вер
ховної Ради СРСР з доб
рими трудовими успіхами, 
механізатори ретельно ог
лянули свій хліборобський 
арсенал і відзначили: до 
4 березня їм треба поста
вити на лінійку готовності 
два «Колоси» і І Іклу», 
тоді зможуть рапортува і л 
про повну готовність до

і трудоье підне- 
викликане підго- 
до свята народо- 
високо оцінювали

часте БІДБІ-

комсо- 
подае рада 
комсомолу, 

/лІГЬКИСМІ

безпеки 
силою 

справді гума- 
характер і де- 

суспільства

ленінської партії, сказав 
кандидат в депутати, 
сприйняли радянські лю
ди Звернення Централь 
ного Комітету Комуністич
ної партії Радянського '^.о-. 
юзу до всіх виборців, гро
мадян Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Цей надзвичайно важли
вий політичний документ 
пройнятий невтомною тур
ботою партії про дальше 
процвітання нашої Вітчиз 
ни, зміцнення миру, спів
робітництва та 
народів, з новою 
розкриває 
ністичний 
мократизм 
розвинутого соціалізму.

За період після попе
редніх виборів на новий 
щабель — у кількісному і 
якісному відношенні ---
піднялась економіка, зріс 
науково-технічний потен
ціал, зміцнилась обороно
здатність країни, підви
щився матеріальний і 
культурний рівень життя 
радянського народу. Кож
на радянська людина ба
чить, як багато зроблено 
за ие>і порівняно неве іи- 
кий період для благопо
луччя кожної сім ї, для 
зміцнення могутності на
шої любимої Батьківщини.

Товариш В. В. Щербиць- 
кий запевнив учасників 
зустрічі, всіх виборців, що 
докладе всіх своїх сил і 
знань, шоб бездоганно 
виконувати свій обов'язок 
перед партією і народом 
і виправдати високе до
вір’я.

(РЛТЛУ).

Активну роботу з моло
дими виборцями прова
дять комітет комсомолу, 
рада гуртожитку та агіт
пункти комбінату «Кіро- 
воградважбуд». Ось і не
щодавно в червоному кут
ку гуртожитку № 1 від
булася зустріч молоді з 
ветеранами праці — заслу
женим будівельником рес
публіки М. К. БАТИСТО
ВИМ (на фото зліва) та 
першоц'глциником, колиш
нім начальником бетоно
змішувального иеху В. М. 
БОНДЛРЕНКОЛ1, котрий 
двадцять років віддав пе
ретворенню дикого степу, 
в поле.

Фото о. ПЛУЖНИКА.

боротьбн за врожай-79.
— А в пас щороку гак— 

загодя готуємось, — каже 
ірупкомсорг бригади, кан
дидат V члени КПРС Л:і- 
дрій Ш марко. — І Цього 
року, я певний, всі агпотя- 
ходп будуть проведені 
вчасно й за всіма вимога
ми агротехніки. У пас же 
в бригаді більшість — 
комсомольці і молодь.

В. ГРЕБІННИК, 
завідуюча відділом 
комсомольських орга
нізацій Олександрій
ського райкому ком
сомолу. 

нинішнього року, 
зобов’язання на 

60-річчя ЛКСМУ, 
вирішили одержа-

УДАРНО, 
АКТИВНО!
ЗНАМ’ЯНКА. Активну

допомогу молоді е підго
товці до 60-річчя 
молу України 
ветеранів 
створена- при 
ЛКСМУ.

Члени ради 
дують школи, технічні учи
лища, гуртожитки беручи 
участь у тематичних вечо
рах, комсомольських збо
рах, зустрічах. Вони роз
повідають про ^лавні діла 
комсомольців 20-х, 30-х і 
40-х років.

Нині майже на всіх під
приємствах міста створе
но такі ради ветеранів, 
які допомагають комсо
мольським організаціям 
збирати матеріал для на
писання історії комсомо
лу оайонного центру.

ГОЛОВАНІВСЬК. При 
райсільгосг техніці нині ді
ють короткострокові кур
си трактористів. Навчає
ться на них переважно 
молодь. Професію меха
нізатора здобуває тут і 
комсомолець Микола
Смертенюк. Нинішній,
ювілейний для комсомолу 
України рік буде пам'ят
ним для юнака — навесні 
він самостійно поведе 
трактор на поля рідною 
колгоспу «Росія», візьме 
активну узость у змаганні 
молодих за врожай ни
нішнього року.

ОЛЕКСАНДРІЯ. Молоді 
механізатори колгоспу 
«Прапор комунізму)» Еа- 
силь Котяж та Олександр 
Грищенко торік вирощу
вали картоплю. Зібрали 
по 75 центнерів бульб з 
гектара при зобов’язанні 
74. А 
беручи 
честь 
хлопці 
ти по 81 центнеру бульб. 
Уже підготували до ро
боти картоплесаджални, 
грунтообробну техніку. 
Планують внести весною 
на кожен гектар по 2 цент- 
неои мінеральних добрив.

МАЛА ВИСКА. Договір 
на змагання в нинішньо
му році уклади давні су
перники — комсомоль
сько-молодіжні колективи 
МЇФ № 1 і МТФ № 2 
колгоспу «Перше трав ’я».

Змагаються між собою 
і групкомсорги цих колек
тивів — Валентина Єпіше- 
ва і Валентина Махно. Зо
бов'язавшись до 60-річмя 
комсомолу республіки 
надоїти від корови по 
2000 кілограмів молока, 
обидві вже мають його 
від кожної тварини е се
редньому близько 
лерамів. На своїх 
ків рівняються всі 
доярки.

ДОЛИНСЬКА. 
комсомолу та 
відділ народної 
підбили підсумки конкур- ' 
су учнівських рефератів, ' 
приерячених ювілею ЛКСМ 
України.

Основні 
це історія 
нінської 
Спілки 
міжнародного 
ного руху.

Кращими визнано робо
ти учня 6-го класу Долин- 
ської десятирічки № 1 
Анатолія Михайлоесьногс, 
восьмикласниці Іванів- 
ської восьмирічки Люби 
Витки, учениці Молодіж- 
ненської десятирічки Лю
ди Осздчої і десятиклас
ника першої Долинськоі 
середньої школи Віктора 
Мисюти.

Нині оголошено конкурс 
на кращий реферат серед 
молодих учителів і стар
ших піонервежетих ра
йону.

500 кі- 
ватаж- 
молоді

Райком 
районним 

освіти

теми робіт — 
Всесоюзної Ле- 

Кому НІСТИЧНОЇ 
Молоді. історія 

МОЛОДІЖ-

!
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ОДНУ ЗІ СТІН у кабінеті друго
го секретаря Компаніївського 

райкому ЛКСМ України І. Велико- 
рода майже повністю займає 
стенд «Куточок комсомольського 
пропагандиста», на якому, крім 
списків політгуртків, членів мето
дичної ради та прізвищ пропаган
дистів, нема жодного іншого ма
теріалу чи документа, що відпо
відав би призначенню. Відразу 
звернули увагу, що в районі два 
гуртки «Наш, радянський спосіб 
життя» і двадцять дев ять — 
«Конституція розвинутого соціа-

ЙімЯмова
до по/итзшття

МИНУЛОГО ПОНЕ
ДІЛКА ЧЛЕНИ ОБЛАС
НОЇ МЕТОДИЧНОЇ РА
ДИ З ПИТАНЬ КОМСО
МОЛЬСЬКОГО ПОЛІ
ТИЧНОГО НАВЧАННЯ, 
ЩО ПРАЦЮЄ ПРИ БУ
ДИНКУ ПОЛІТОСВІТИ

надають особливої ваги, вивчення 
теоретичних питань поєднують із 
прикладами діяльності комсо
мольської організації колгоспу. 
Слухачі Микола Кразець, Минала 
Боголюбов. Георгій Іващун, Віктор 
Кляповський, Ольга Боголюбоиа, 
Віра Максимова виступали з ре
фератами про те, як ведеться бо 
ротьба за економі о. бере;г.инві'_гь 
на їхніх ділянках виробництва, пн 
розвиваються охорона здоров’я, 
народна освіта, побутове обслуго
вування в селах колгоспу тощо. 
Частий гість гургківців бібліото- 
нар О. Д. Юхименко вона щотиж
ня знайомить їх з нозииками по
літичної літератури цікавими пуб
лікаціями з періодичній пресі.

РОЧЕНИ ГРАФІКОМ

наприклад, 
ознайомитися 

комсомо- 
атеїстичні 

селах є 
поодино-

лізму». Як пізніше з ясувапося, 
такий вибір тематики політнаачан- 
ня молоді не дав можливості за
довольнити духовні запити різних 
категорій молоді. Чимало юнаків 
І дівчат у розмові з членами ме,- 
тодроди виявили, 
прагнення глибше
з історією Ленінського 
лу, підкріпити твої 
знання. Адже в деяких 
ще чимало віруючих, не 
ні випадки участі молоді в релі
гійних обрядах.

На жаль, у Компаніївськсму ра
йоні не передбачили жодною 
теоретичного семінару. Складає
ться враження, що райком ком
сомолу формально підійшов до 
комплектації системи комсомоль
ського політнавчання, не врахував 
ні запитів молоді, ні можливостей 
своїх пропагандистів.

Спершу члени методради по
цікавились, як планують провести 
політзаняття з місцевих, райцент- 
рівських ортанізаціях. І тут вияви
лося, що в кількох гуртках занять 
взагалі не буде. Но відбулися во
ни в місцевому колгоспі імені 
Дзержинського, комбінаті побуто
вого обслуговування, 
районному відділі 
справ, друкарні, з
'спілці...
V КОЛГОСПІ імені 

члени методради

ОБКОМУ ПАРТІЇ, В. І. 
ШАХНЕНКО, С. П, АВ
РАМЕНКО, В. А. БОЙ
КО, М. М. ГАРБА 1 
Ю. ДМИТРЕНКО ПОБУ
ВАЛИ НА ЗАНЯТТЯХ У 
КОМСОМОЛЬСК К И X 
ПОЛИГУРТКАХ КОМ- 
ПАНІЇВСЬКОГО РАЙО
НУ. СЬОГОДНІ ДРУ
КУЄМО ЇХНІ ВРАЖЕН
НЯ ВІД ПЕРЕВІРКИ.

зетлікарні, 
внутрішніх 

райспожив-

випливають із Ззернен- 
слухачами гуртка, 
пропагандист і про те, 
телягниць і дві доярки 

___ _____ колгоспу, у відповідь 
на зеклик ЦК КПРС зустріти вибо
ри до Верховної Ради СРСР нови
ми трудовими здобутками, успіш 

--------- __ -------------- своїх 
езпя.

І слу- 
С8ОЇ 
про 

це 
ста- 

Запоро- 
звер-

дання, що 
ня, перед

Згадала 
що десять 
місцевого

Журнал політгургка. Явка слуха
чів майже завжди стопроцентна, 
акуратні записи, нотатки пропа
гандиста. І лише на сторінці, де 
записують свої зауваження, поба
жання перевіряючі, — пусто. Ви- 
ходить, райкомівці не цікавляться 
роботою одного з кращих попіт- 
гуртків району, обмежуються те
лефонними настановами та інфор- 
маціями. І якщо вже вважається, 
що цей гурток є одним з кращих 
у районі, то чому б членам район
ної методичної ради не побувати 
з Мар’ївці і не узагальнити досві- 

роботи Л. С. Запорожець?
. • — і частіше на заняттях
політгуртків райкомівцям тре- 
8 цьому ми переконалися, ко- 
зідвідали гурток при районній

СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ
У Будинку політосвіти обкому Хомиаргі» V ючіни ' 

відбувся триденний семінар організаторів комсомол, 
ського політнавчання.

У рамках сел ічару було проведена науково-лрач- 
тичн/ конференцію «Зазданид комсомольського яо- ■ 
літназчання у світлі положень і висновків книги 
Л. І. Брехіясва «Актуальні питання ідеояогічноі роботи 
КПРС». Із доповіддю ЗМС7УПНВ хонсуяь’Внг Будинки 
політосвіти обкому партії О. К. Несене<

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

Тельмана 
побували на 

занятті гуртка (.Конституція роз
винутого соціалізму». Пропаган
дист Лідія Серафимівна Запоро
жець, перед тим як розкрити те
му «Закріплення зовнішньополі
тичної діяльності СРСР у новій 
Конституції країни», зробила ін
формацію про найважлизіші полі
тичні події, що відбулися в нашій 
країні за минулий тиждень. Спи
нилася докладно на Зверненні ЦК 
КПРС до всіх виборців, громадян 
СРСР. При цьому вміло переки
дала містки до місцевих подій, 
пов язувала факти колгоспного 
сьогодення, здобутки односель
ців, їхні плани з передвиборною 
кампанією, ставила конкретні зав-

но борються за виконання і 
квартальних планів до 4 бері 
І, певно, кожен з одинадцяти 
хачів подумки аналізував 
можливості, щоб заявити 
свою готовність підтримати 
починання. Таке ж завдання 
еила перед ними Л. С.

. жець, розкриваючи й суть 
нень ЦК ВЛКСМ і ВЦРПС до мо
лодих виборців.

Далі на конкретних прикладах 
пропагандист показала, як ленін
ські принципи політики миру зна
ходять своє зтілення і розвиток у 
сучасній зовнішньополітичній ді
яльності КПРС і Радянської дер
жави.

Два з п’яти питань теми пропа
гандист доручила слухачам опра- 
цюззти самостійно, порадивши, 
якою літературою користуватися. 
Одна із слухачок, Рая Кляповська, 
дістала індивідуальне завдання — 
підготувати інформацію про роль 
ко.мсомольської організації з роз
витку трудової і 
тивності молоді.

Як з’ясувалося 
занять, методам 
стій мої

громадської ак-

з розмови після 
співбесід, само- 

роботи в гуртну • завжди

ДУ .

А БУВАТИ
ПОЛІТГУО

ба.
ли .... ,. . .
лікарні, що його веде В. Д. Сріб
няк. Правда, він тепер на курсах 
підвищення 
заняття вів 
Маслюков.
слухачів, які значилися в списку, 
сім були відсутні без поважних 
причин. Замість співбесіди, що 
мала провадитися згідно з пла
ном, на занятті заслухали короткі 
виступи трьох слухачів. Та и усе 
заняття чомусь пройшло за ско
роченим графіком — протягом 
двадцяти хвилин. Та не тільки це 
повинне було б стурбувати рай- 
комівців. Необхідно звернути 
увагу й на те, що приміщення для 
занять не пристосоване, слухачі 
конспектують тему, поклавши зо
шити на коліна. Не ведеться спе
ціального журналу занять. У са
моробній же книзі обліку переві
ряючим ніде було навіть записа
ти свої зауваження. Нема тут 
будь-яких технічних засобів, ак
тивної форми занять не практику
ють, більше того, дехто з гуртків- 
ців не міг відразу правильно зга
дати навіть назву свого політгуртка.

Сказане вище спонукає до пев
них роздумів про стиль керів
ництва Компаніївським райкомом 
комсомолу системою комсомоль
ського політнавчання, яке, оче
видно, зводилось поки що пере
важно до телефонних розмов.

На заві д приходить лю
дина Сімнадцять їй чи 
двадцять п’ять — вона 
вливається в робітничу 
сім’ю рівноправним її чле
ном. Справжній робітні:« 
дбає не тільки про те, щоб 
•заробити. Він думає, як 
полігішиї и технологічний 
процес,; щоб продукція з 
його р , к виходила кращої 
якості, дешевій і. а оі.їв
шій кількості.

Прикладів такого, справ
ді гаорчого, підходу до 
своєї справи, можна навес
ти чимало. Ось. приміром, 
робітний Федір Водовозов, 
йому не однаково, лку 
кількість деталей дасть 
форма. Федір працює елю- 
сарем-модельнином у цеху

СЬКОІО ПРОПОЗИЦІЄЮ—Ирн- 
скореиня І поліпшений 
ІСХПОЛОІ ічїюґд процесу, 
економія робочого часу і 
матеріалів підвищення 
якості продукції. Володи
мир Щава. наприклад, ми
нулої о року подав песть 
раціоналізаторських про. 
позицій но замйгі кйн- 
chpyKH.il шй типів. Близько 
ШЄС'И ■ * половин но інсяч 
карбованці» — такий еко
номічний ефект від замши 
конструкції окремих дета
лей сівалки, яку запропо
нували інженери технічно
го бюро Микола Макечі/н- 
ський. Анатолій Горленко

кваліфікації й тому 
пропагандист Г. Я. 

Із сорока чотирьох
Ефект

неспокою
сірого чавуну. Він збіль
шив вихід деталей на од
ній формі. Тільки від цьо
го нововведення зазод має 
економічний ефект у 500 
карбованців.

Сума ця для заводу «Чер
вона зірка», здавалося б, 
незначна. Але таких, як 
Федір, допитливих і напо
легливих, на підприємстві 
багато. Тут організовано 
п’ять шкіл молодих--раціо
налізаторів, у яких навчає
ться близько 150 чоловік. 
Взагалі ж, майже півтисч,- 
чі молодих раціоналізато
рів заводу тільки минуло
го року запропонували 
понад сімсот нововведень, 
з яких прийнято і впро
ваджено у виробництво 
понад п’ятсот.

У школах народжуються 
лауреати. Петро Драч, ін
женер відділ) головного 
зварника, став лауреатом 
премії Всесоюзного това
риства винахідників і ра
ціоналізаторів. Економіч
ний ефект від впровад
ження його пропозицій 
тільки минулого року ста
новив понад 13 тисяч кар
бованців. А інженери Ми
кола Агєєв та Володимир 
Мапжула кращі раціоналі
затори республіки.

Отже, раціоналізатор
ської й винахідницької ро
боти па заводі не пущено 
на самогілив. Комітет ком
сомолу разом з партійною 
та профспілковою органі
заціями бережливо стави
ться до робітничих талан
тів, даюгь змогу розкри
тися їм повністю. Щороку 
у пас проходит;, огляд 
під - девізом «П’ятирічці 
ефект злості- і якості — 
еіІТуЗі ГТМ ; ГВОрчІСТЬ М0- 
лодіїх! >. До речі, заступ
ником голови комісії по 
підбиттю підсумків ОГЛЯ
ДУ призначено секретаря 
завкому комсомолу заво
ду Олега Колосова. Влас
не, інакше й не могло бу
ти: в комісії, яка організо
вує такі величезні масові 
заходи, визначає кращих 
молодих винахідників і 
раціоналізаторів, повинен 
бути представник комітету 
комсомолу.

Такі щорічні оглядії-кон- 
курси виявили нахил до 
раціоналізації у Сергія 
Тютюнника, Георгія Стоя
на, Володимира Щави, 
Анатолія Півнєва... Важко 
навіть перелічити всіх. За 
кожною раціоналізатор-

цять раціоналізаторських 
пропозицій по заміні кы|- 
струкції. штампів подав 
Леонід Соколовськвй, від 
запровадження яких ja- 
вод одержав вісім тисяч 
карбованців економії.

Може, я трохи захопив
ся цифрами, але що кра
ще, міні цифри, проілю
струє наполегливий по
шук молодих рац.оналіза- 
торів? Зекономлені гроші, 
кілограми і тонни металу, 
робочі дні і години теж 
виражено, цифрами« За- 
ВОД — fie симфонічний Offr “ 
кестр, хоча його робоча 
симфонія не мениі пр-^Л- 
на тому, хто розулиЛу і 
серцем увійшов у рОбЙііИ* 
чу сім’ю. Отже, ще одна 
цифра: 59 тисяч нарбозан- 
Ціз. Це — економічний 
ефект від впровадження 
раціоналізаторських про
позицій, поданих минуло
го року тільки молодими 
винахідниками і раціона
лізаторами.

З кожним роком МОЛО» 
діє робітнича сім’я звію* 
ду. До мас приходять де* 
далі .-більше випускників 
міських професіпво-техи-'«- 
них училищ Із свіжим« 
знаннями, з величейяіи* 
прагненням самоутверд
ження. Це ПрЗМТИ-ііі4 
якість, притаманна моло
дості. Вона спонукає до 
пошуку, породжує допит
ливість. [ нам, членам ко
мітету комсомолу, секре
тарям цехових КОМСОМ і/іі»' 
ських організацій'. іиженСі 
рам, які керують, шкаощі 
молодих р-іціона.ті їаі Э**, 
треба постійно думати 
■над тим. як краще органі
зувати навчання молоді»: 
робітників, як зміцшітіі 
творчу співдружність між. 
робітниками та інженерно- 
технічними працівниками. 
Бо ж не секрет, що в гцю- 
центному відношенні (М3€- 
ться на увазі процентне 
відношення між робітни
ками та інженерами) ра
ціоналізаторських прояо* 
зццій більше подали інже
нери. Наше завдання — ’ 
поєднати практичні нави
ки робітників і теорій!<««*-** 
знання інженерів.

в. ПОЛКВНИЧлЯг 
заступник секретаря 
завкому комсомолу за
воду «Червона зірка», 
член заводської рада 
Всесоюзного товари* 
ства винахідників і ра* 
ціоналізаторів.

chpyKH.il
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Володимир ШУЛАЄВ

ЗАХИЩАЙТЕ
ДІТЕЙ
Захищайте дітей
Від свинцевих дощів.
Від фашистських печей.
Від крмаавих катів.
Від гіркої сльози.
Від безсонних ночей.
Від страшної грози
Захищайте дітей.
Захищайте дітей.
В них — майбутній герой, 
Астронавт, Прометем, 
Рафаепь і Толстой.
З них, як а зернах, 
Тісниться
Сонце зазграшніх днів. 
Тож, як ока зіницю, 
бережіть малюків.

Переклав з російської
К. ЛЕСЬЄВ.

Наум ДОБРІН

У ТОЛБУХІНІ
Квітуча Добруджа. Толбухін чудовий. 
Ходжу я по вулицях з другом своїм, 
Усюди звелися новітні будови.
А в роки війни тут гриміли бої.
Пригадую, чорно фонтанипи вирви 
І лився із неба розпечений град.
Тепер пелюстковим і райдужним виром 
Буяє бульвар тут — «Кіровоград»...
Проходим із другом, веселі, щасливі. 
Над нами розкрилене небо ясне.
А діти безжурні, дівчата вродливі. 
Толбухінці пітні вітають мене
То усміхом щирим, то словом. Від того 
У серці моєму квітує весна.
І друг мій говорить:

— Напевно, нічого
У місті знайомому ти не впізнав?
— Мій любий другарю, — відповідаю,— 
Впізнав я багато, впізназ головне: 
Велика любов до Жовтневого краю 
Горить у Добруджі незгасним вогнем. 
Незмінно ви прагнете правдою жити, 
У буднях звитяжних прискорювать 
Нкрок...

...Ідем по Топбухіну. Сонце і квіти 
Сплітаються з дружби безмежний вінок.

У свято світлої 
дружби радян
ських народівбра- 
тів вилились дні 
перебування баш
кирської делегації 
на кіровоградській 
землі. Дорогоцін
ним орнаментом 
зустрічей робітни
ків, колгоспників, 
Службовців та уч
нівської молоді з 
башкирськими дру
зями була концерт
на програма Дер
жавного ансамблю 
народного танцю 
Башнирії (худож
ній керівник Ан- 
вар Фахрудіноа).

З особливим за
палом, розкриваю
чи найпотаємніші 
нюанси російсько
го фольклору, баш
кирські артисти 
виконували росій
ський «Танець з 
балалайнзми». Він 
мав незмінний ус
піх у кірозоградціа 
на всіх концертах.

На знімку: 
фрагмент росій
ського «Танцю з 
балалайками*.

Фото 3. ГРИБА.

Клавдія 5АШЛИКОЗА

цвіт ДАЛЕКИХ 
ОБРІЇВ...
Хай співає соловей 
У вишневому цвітінні, 

р&нйди. пісне, до люден 
У робочому одінні. 
Уклонися, пісне їм 
До землі чолом, — 
По сліду пройдеш моїм 
Щастям і добром.
Уставай до праці рано — 
В села і міста
Увійдеш, мов гостя звана, 
Ніжна і проста.
Хан співає соловей 
У вишневому цвітінні. 
Вийди, піспс. до людей 
У робочому ОДІННІ.

* * *
Юний, юний мужчина 
Та й зустрівся мені...
Очі — стиглі гернини, 
Бачу, бачу вві сні.
Я соромлюся, звісно, 

Я гублюся в розмові.
Га життя — це не пісня, 
і(е почать його знову.

у ЖЕ НЕ ОДИН десяток літ 
* промайнув, як востаннє 
шелестіла груша крислатою 
кроною, пестила на листках 
перші сонячні промені, зустрі
чала терпкий світанок.

Дупло підступно й зненацька 
забрало у груші хміль життя 1

дом, так рясно — як ніколи.
Та невдовзі захиріла груша, 

задуплилася. Мені здається, що 
від смутку, від журби по дідо
ві. Но мала більше снаги чека
ти па нього, без упину вдивля
тися у світлу' дг".?”’’" '’>■»*.-»-
ти надію...

далечінь, плена-

ВЕЧОРОВА ТИША
Вечорова тиша
Донечку колише: 
«Спи, моя ДИТИНО,

<1ацвіта калина 
полі, у долині,

Де озера сині.
Буде ранок синій 
Додавати сили.
Подарує доні
Квіти на долоні»,

8 ЗАПАЛ $
Нема питання: 

:БуТ;И ЧИ не бути? 
Здала на склад 
Солдатські атрибути, 
Шинелю сіру

• І погони голубі, 
А му лей їсть — 
Залишила при собі. 
В запасі я 
Навчаю свого сина 
Нести високо 
Слово Батьківщина. 
А розітне тривога 
Далеч синю — 
Віддам у спадок 
Мужність сину.

ГРУША
вбило її, як ракова пухлина, 
що мордує 1 знищує людину.

Л була груша ця посаджена 
дідом моїм, че'рвоноармійце.м. 
Він подарував їй життя в час 
відпочинку, після розгрому 
банди куркулів-недобитків, що 
гасала в пашім краї.

Був він тоді дужий і сміли
вий. Немилосердна ворожа ку
ля таки настигла його, коли він 
в останній день війни йшов ви
щербленою снарядами бруків
кою в передмісті Берліна..

Тієї весни, весни Перемоги, 
зацвіла груша, посаджена ді-

НАЙМЕНШЕ ПЕТРАЄ
ГУМОРЕСКА

Дивні, скажу вам, дива іноді трап
ляються в житті.

От, скажімо, таке. їде степом мото
цикліст. І раптом — бух! — заглух мо
тор. Стаз мотоцикліст розбиратися в 
причині поломки. І так, і сяк бабрався 
в кишках мотора — ніяк не дотелепає, 
з чім річ.

А поруч, повинен вам сказати, череда і 
корів паслася. І ось одна корова, відо
кремившись від гурту, до невдахи-мото- 
цикліста підійшла. Ремигає, хвостом і 
вертить і дивиться, як чоловік у моторі 
копирсається.

А потім розкрила свого коров'ячого 
рота та й каже.

— Продуй карбюратор!
Водій, коли трохи отямився, — до че

редника:
— Що це у тебе за корови?
— А в чім річ?
— Та так і так. Ремонтую мотор, а 

одна з твоїх корів і каже мені: «Продуй 
карбюратор».

— Яка саме?
Мотоцикліст оглянув череду.
—• Ота, — каже, — ряба.
— Ряба? — перепитав чередник. — Та N 

ке слухай ти її: вона з нашої череди в 
моторах найменше петрає.Анатолій «УМАНСЬКИЙ |

ЕТЮД

Того літа, коли не вродилися 
на гоуші грушки 1 стояла вона 
аж скоцюрблена, чорна, мов 
підстрелений старий ворон, 
узявся батько повалити її. щоб 
очам простір був.Примірявся довго, ходив на
вколо стовбура. вишукував, 
звідкіль почати, а л чекав тієї 
миті, копи застогне, затріщить, 
вона і впаде на землю, здій
маючи куряву.Захистила грушу мати: кину
лася в червоному з білими ро
машками халаті й зупинила 
помах батькової сокири...

Л наступного ранку сталося 
диво. На груші, на її верхівці, 
де розкинулась вона гіллям, 
утворивши триногу, почали се
литися лелеки.— Мамо! — У вранішній ти
ші мій голос видався несподі
вано лунким. Я кинувся до 
них. Зелений килим, цілений 1 
щрошений. холодив ноги.

Мати усміхалася.
...їх було двоє., лелек. Бони 

вивершували надійний острі
вець жіптя, майбутню о>елю. 
Два птахи, підібгавши крила, 
здійнявши догори дзьоби, стоя
ли на верхівці груші, занепо
коєно поглядаючи навкруг...

Давно вже нема батьківської 
хати, нозі двоповерхові будин
ки з безліччю телевізійних ан
тен на дахах вишикувались на 
тому місці. Тільки в центрі се
ла все ще стоїть самотньо гру
ша з лелечим гніздом, і коли я 
дивлюся на неї, то згадую сво
го діда, котрого знав лише з 
оповідей, і лелеку, що спогля
дав народження дня. стоячи на 
верхівці груші, ледь примру
живши засмучене майже люд
ське око.

Валерій ВАРИМ.

ЛЮТНЕВИЙ
ЕСТАМП

Меражать небо темні 
віти, 

Гойдають гнізда поміж 
крон* 

У чому скритий, 
нерозкритий 

Мистецтва древнього 
закон?

Як розгадати силу слова. 
Сніжинок зоряний політ? 
І місяць пада, 

мов підкова, 
На синій і прозорий лід« 
Ви зупиніться 

і погляньте: 
Іскриться світла дивина—« 
Цвіт кришталевої 

троянди 
На тлі морозного вікна« 

Текст В. ВАСИЛЕНКЛ, 

Фото І. КОРЗУНА,

м. Олександрія.
___________

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

SIKHЧЕРВОНІ
На цей час комсомоль

ські ідеї поступово прони
кали з сільську місцевість. 1 Створений у місті Боб- 
рийці комсомольський осе- 

_^ведок перетворився в ор
ганізацію. Такий же осере
док почав функціонувати 
в місті Новомиргороді. в

(Продовження. Початок у 
«Молодому комунарі» 

за 3, 10 лютого).

грудні 1919 року — на за
лізничній станції Помічна. 
І все ж комсомол на селі 
тоді організовувався зде
більшого стихійно, оскіль
ки сільські парторганізації 
були печисленнямп, ослаб
леними і не могли приді
лити достатньої уваги 
формуванню комсомоль
ських осередків.

На січень 1920 року 
припадає народження ком
сомольської організації 
м. Олександрії. Після ви
гнання звідси денікінців

політвідділ 14-ї армії 
скликав міські збори мо
лоді. Про своє бажання 
вступній до комсомолу 
заявили двадцятеро юна
ків і дівчат. У цей період 
у місті панував неспокій — 
довкола шастали численні 
куркульські банди і зграї 
недобит их б і л о гв а рд і й ці в, 
які часто вчиияли зухвалі 
напади на мирних жите
лів. Після закінчення ро
бочого дня олександрій
ські комсомольці виходи
ли на нічне чергування в

складі частин особливого 
призначення, Несли пат
рульну службу на міських 
околицях.

Якось улітку 1920 року 
на Олександрію чапала ве
лика куркульська банда. 
В нерівному бою комуніс
ти і комсомольці змушені 
були відступити а бік за
лізничного вузла Кориш ів- 
ка. З боку Кременчука сю
ди прибув червоний броне
поїзд, екіпаж якого при 
підтримці місцевого заго
ну вибив бандитську зграю 
з Олександрії.

. З настанням лютої зи
ми 1920 року наптвроздяг-

під керівниц- 
велася 

посилена і цілеспрямова
на робота по відновлен
ню комсомольських орга
нізацій. У приміщенні ко
лишньої . Єлисаветград- 
ської міської думи ініціа
тивна групо скликала за
гальні збори всіх комсо
мольців міста. На ник об
рали так званий тимчасо
вий комітет. Присутні на 
зборах з усік деталях об
говорили питання про за
лучення в організацію мо
лодик робітників, підви
щення її бойоаитості.

Володимир КРАМАРЕНКО

(Далі буде).

непі і погано взуті комсо- градщині 
мрльці міста розчищали тзом більшовиків 
від снігових заметів за
лізничні колії. В цей пе
ріод члени КСМУ Олек
сандрії палко відгукува
лись на заклики партії, 
були там,, де найважче, в 
будь-якій справі виявляли 
свою ініціативу, свій по
чни, в усьому і завжди 
йшли за .більшовиками.
С ОР.ОТЬБА за утверд- 
*■* ження і зміцнення Ра
дянської влади в нашому 
краї проходила з умовах 
загострення класових су
перечностей із залишками 
внутрішньої контрреволю
ції. Після розгрому біпо- 
гн лрдійських «отаманів» і 
«батьків» на Єписавог-
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4 стор МОЛОДИЙ КОМУНАР" 17 лютого 1979 року

1 ДУМКИ,

ВІДГУКИ,

РЕЦЕНЗІЇ

НОТАТКИ ПРО 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ 
ФІЛЬМ «СУПЕРЕЧКА 
ПРО ЛЮДИНУ», 
ЩО ЙДЕ
В КІНОТЕАТРАХ

|і ОБЛАСТІ

ЛЮДИНА людині — 
** вовк?Сильний завжди 
правий, мета виправдує 
засоби, а бити тре їм обо
в’язково верншм?

Навпаки. Добро завжди 
перемагає зло. людина 
людині — друг, товариш і 
брат...

Філ..м *(\ перечка про 
людних > кіностудії імені 
М. Горького дає великий 
матеріал для роздумів на 
то тему. Він гостро публі
цистичній і злободенний 
Такі картини пікою не за
лишають байдужим.

...В атаці — насильство. 
Кров, жах, смерть — усе 
це виникає раптом на ек
рані і широким потоком 
ллється в зал на глядачів, 
вражаючи, прш оломшую- 
чи. при мінуючи...

На трибуні — недобиті 
гітлерівські генерали. Це 
не трибуна суду. Генерали 
посміхаються, позираючи

Якою бути людині? СПОРТ

на вправних американ
ських хлопців, які браво 
карбують крок. Генера
ли — почесні гості параду 
військ НАТО. Із злою іро
нією кінокамера показує 
нам шляхову табличку; 
«До Нюрнберга — 20 кі
лометрів». Іде «холодна 
війна»...

Особливість «Суперечки 
про людину» В ТОМУ, що її 
автори — сценарист Р. Со
болев, режисер І. Аннен- 
ський, оператор А. Рибін, 
консультант—доктор мис
тецтвознавства О. Карага
нов — розглядають про
блеми сучасної ідеологіч
ної боротьби крізь прі'.т'му 
західного кінематографа.

Голос диктор.: «З усією 
силою свої о таланту, всією 
пристрастю душі прої рс- 
енвні західні кінематогра
фісти виступили проти но
вої війни, проти шаленої 
гонки самовбивць — гонки 
термоядерної зброї, проти 
фашизму в усіх його про 
явах». Кадри з фільмі* 
знаменитого американсько
го режисера Степлі Крей
мера «Нюрнберзький про
псе». «На останні ому бе
резі», грецького режисера 
Михайла Какояніса «Лень, 
коли спливає риба», фран
цуза Іна Чампі «Небо над 
головою» яскраво стверд
жують ці слова.

Л юдина, про яку автори 
р.і пінської кінокартини 
разом з прої ресіпишми за
хідними КІИОМІІІЦЯМИ ВС- 
дуть свою безкомпромісну 
суперечку з жорстоким сві
том бізнесу, — це в першу 
чергу молода людина. Мо
лодь Заходу. її жн и я, 
проблеми боротьба черво
ною ниткою проходять 
і'.іріь усю стрічку.

'•.Ми прагнемо миру і 
прагнемо його зараз!» 
Студентські бунти па За
ході. Барикади на вули
цях. сутички з поліцією, 
палаючі автомобілі біля 
урядових будників. Мо
лодь не бажає більше ми
рт нея із заі розою термо
ядерної війни, свавіллям 
«слуг порядку», владою 
грошей, не бажає жити за 
хижацькими заковами сві
ту батьків, ставати загна
ними кіньми, — вмираіи, 
як умирають герої фільму 
Сіднея Поллака «Загнаних 
коней пристрілюють, чи 
і:е так?»

«Суперечка про людину» 
абсолютно об’єктивна у 
своїй розповіді. Фільм — 
повна протилежність стріч
кам, що виходять на екра
ни Заходу. — переважно 
реакційні своєю суттю. В 
останніх—намагання при
тупити в людині відчуття 
соціальної нссправедли-

вост і, зроби і и з неї байду
жого, бсзл\ мною спожи
вача. Для цього викорис
товується весь потужний 
кіпоарсснал. Насильство, 
порнографія, різноманітні 
фальсифікації, подані на 
високому професіонально
му рівні, спустошують ду
ші людей, сприяють зро
станню злочинності, жор
стокості і насильства в ре
альному західному світі.

1 викликає повагу твор
ча сміливість авторів філь
му «Суперечка про люди
ну», які показують речі 
такими, які вони є, не боя
чись перспективи шокува
ти глядача справді жор
стокими кадрами з амери
канських фільмів Т. С. 
Френка «Покидьки» чи 
«Механічний апельсин» 
Стеи.ті Кубрика.

Картина закінчується 
повними оптимізму кадра
ми карнавалу на Всесвіт
ньому фестивалі молоді і 
студентів у Берліні. Авто
ри «Суперечки про люди
ну» вірять, що молодії ка
піталістичних країн знайде 
шляхи боротьби за соці
альний прогрес, за краще 
життя, за світ без війни 
насильства?

і

C. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ОРІЄН- 
лісовому
Водяно- 
раиону

СПОРТИВНЕ 
ТУВЛННЯ. В 
масиві біля села 
го Знам’янського 
два дні тривала традицій
на зимова першість облас
ті з орієнтування на міс
цевості, присвячена 61-й 
річниці Радянської Армії 
і Військово-Морської о 
Флоту. В командному за
ліку на перше місце ви
йшли спортсмени Кірово
градського професійно- 
технічного училища № 2. 
Друге місце дісталося 
представникам спортивно
го клубу «Зірка» заводу 
«Червона зірка», третє — 
орієнтувальиикам-динамів- 
цям.

БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Всесоюзний турнір з 
класичної боротьби пам’я
ті заслуженого тренера 
Радянського Союзу І. Г 
Масленникова відбувся в 
Києві. На столичних кили
мах свої здібності демон
стрували й вихованці то
вариства «Трудові резер
ви» Кіровоградщини. Наш 
земляк Юрій Кожанов 
(виступав у другій найлег
шій ваговій категорії) став 
срібним призером. Його 
товариш—важкоатлет Во
лодимир Кононов був 
шостим.

В. ШАБАЛІН.••••••••• ••••••••• ••••••••• $••••••••••••••••• •••••••••
|/ ОЛИСЬ більшість 
■* манів кінчалася

ро- 
рє- 

сіллям. Навіть казки кін
чалися весіллям: «І стали 
вони жити-поживати та 
добра наживати». Тепер 
ми дедалі більше схиляє
мось до того, щоб з ве
сілля 
про

починати 
майбутнє

розмову 
молодих

ни із слізьми і докорами, 
деякі батьни самі із шкіри 
пнуться, щоб не вигляда
ти біднішими, ніж сусіди, 
або для того, щоб люди 
позаздрили. Одне перед 
одним стараються».

Ось інший лист, 
батьків нареченої.

«Двоє 
одного, 
прийшли

від

покохали одне 
Батьки жениха 

сватами в д:и

зати «подзоунки» у мене 
язик не повертається. По
дарунки — це щось висо
ке, вимірюване не товар
ною вартістю речі. А тут 
головне було саме в ціні. 
На піднос посипалися чет
вертні, десятки, п’ятірки і 
троячки».

події) людей не прикра
шає. Еесілля — подія осо
биста, сімейна, інтимна 
навіть, а зовсім не демон
страція можливостей і 
«зв’язків» сім'ї.

Те ж стосується й при
даного, або допомоги мо
лодим, або подарунка, на-

навколо весілля
людей. Та й само весілля 
стало предметом пильно" 
уваги людей і матеріалом 
для багатьох газетних ви
ступів. Ось і нам воно да
ло привід депо сказати.

Жив собі та бус собі ди
ректор одного радгоспу. 
І настаз час женитися 
мого синові, і як, ви гадає
те, влаштував еесілля 
батько? Батько, що виріс 
у простій сім’ї, добре 
розумів післявоєнні роки, 
вчився колись у сільгосп- 
інституті на одну стипен
дію (а на неї особливо не 
розгуляєшся), раптом ви
явив купецько-снобістські 
і водночас 
машки, шо 
ки взялися, 
кав справу, 
на блюдо поклали 12 ти
сяч каобовсниів. Знали 
гості: до директора таріл
ки в под-.рунок нести не 
можна. А після цього ве
сілля задумались тракто
рист, і доярка, і комбай
нер, у яких діти теж одру
жуватись збиралися. Діти 
ж разо/л росли, чим же 
вони гірші? і пішло в селі 
змагання...

Змагання таке йде не 
тільки в цьому селі... Мо
лода жінка пише до ре
дакції, що в її часи, тобто 
всього лише років десять 
тому, таких весіль вона 
не бачила.

*Я дивуюсь, яні тепер 
весілля. На них було б 
приємно подивитися, якби 
не знати, як усе це весіль
не бггатстзо дістається: 
молодожони буквально ви
магають усього цього з 
батьків, відбуваються сце-

вимагацькі за- 
невідомо звід- 
і так організу
ймо молодим нареченої. Відразу пред’я

вили рахунок, як нарече
на повинна бути взята в 
їхню сім’ю. Приблизно та
не сказано: по Ь00 карбо
ванців на весілля. 500 кла
діть на блюдо піл час ве
сілля, лосинні своїй дочці 
дати килим, меблі, постіль, 
білизну — все нове. А як
що немає таких грошей, 
то тримайте свою дочкч у 
себе до сооока понів. Ми. 
не бажаючи розбити лю
бов нашій лочці. змушені 
залізти в борги, але зро
бити гак, як з нас зажа
дали».

«Фінальною сценою, 
апофеозом усієї вистави 
стали хвилини, коли в при
сутності більш ніж СОТНІ 
гостей на піднос було ки- 

• куто перші
шення... ---
довження 
листа, це
лигт, просто схожий, 
обуреного 
брата

жертьоприно- 
ні, це не про- 
попереднього 

зовсім інший 
ВІД

«виставою» 
нареченої. — Ска-

іуіОЖНА було ще і ще 
продовжувати цю роз

повідь цитатами з листів. 
Але досить. Кожен може 
сам, покопавшись у пам’я
ті, додати ще щось у цю 
картину. Бучні весілля зав
жди були і завжди будуть 
розрахованими тільки на 
показуху. Недаремно май
же в усіх листах про такі 
весілля міститься заува
ження, що потім про мо
лодих усі забули: бабусь 
не допросишся посидіти з 
онуками, молоде подруж
жя не дістає від старших 
ні поради, як вести госпо
дарство, ні допомоги в 
подоланні перших незгод 
і труднощів. Наче все, як 
у старому романі, весіл
лям кінчилося. Загалом 
кажучи, розголос на весь 
світ про особисті події 
(навіть якщо це й приємні

звіть, як хочете Треба, 
звичайно, допомогти мо
лодій сім’ї стати на ноги, 
особливо якщо обоє вча
ться, що тепер часто бу
ває. Молодим людям, 
яким батьки зовсім нічого 
не дали до весілля, дово
диться дуже скрутно, до
водиться багато в чому 
собі відмовляти, щоб ку
пити необхідне. Заздале
гідь подбати про майбут
нє свого сина чи дочки, 
звичайно, треба, але зро
бити це можна розумно, 
щоб принести реальну ко
ристь, а не, навпаки, де
моралізувати молодих. 
Навряд чи такий уже по
трібний, скажімо, килим, 
який тепер увіходить в 
обов’язковий «прейску
рант» багатьох весіль, мо
лоді його з часом самі 
куплять, а ось холодиль
ник потрібний одразу 
будь-якій сім'ї. Не буде
мо продовжувати, кожен 
сам може розібратися в 
цьому нехитрому питанні.

У всьому потрібне по
чуття міри. Воно не повин
не відмовити і в такий 
важливий момент, як під
готовка до весілля. По
трібна допомога старших, 
але вона не повинна пере
рости в утриманство мо
лодих; потрібна самостій
ність молодої сім'ї, але ця 
самостійність не повинна 
вилитися в те, що недо
свідчених молодожонів бу
де залишено напризволя
ще: потрібна допомога ба
бусі. але бабуся не повин
на й намагатися підмінити 
собою матір і т. д. 
рОЗПОБІМО останню в 
’ цьому матеріалі жит

тєву історію, вона покаже, 
що іноді стасться, якщо в

період підготовки до ве
сілля втрачено почуття мі
ри. Як тільки юнак і дів
чина (обоє — студенти) 
вирішили одружитися, по
чався передвесільний га
лас. Готували придане, за
прошували гостей, замов
ляли угощення. Гості йшли 
на весілля з дорогими 
подарунками Батьки не по
скупилися. У л'.олодих від
разу виявилось кілька ти- 
сяч'-карбованців грошей, 
нові меблі, кольоровий 
телевізор та безліч доро
гих речей. Зажили на ши
року ногу. Закінчили ін
ститут, одержали кварти
ру, народився син (з на
годи народження сина 
теж відбулося щось по
дібне до весілля). Записа
лися в чергу на машину.

А через два роки мо
лода дружина почала по
мічати, що чоловік усе 
переводить на гроші: став 
скнарою, перестав ходити 
в кіно, купувати книги. 
Життя стало нестерпним. 
Кінець кінце/л суд поділив 
«усе добро» пополам. По
ділили й сім’ю...

Звичайно, прямої за
лежності між багатими 
подарунками і розлучен
ням нема й бути не може. 
Але якщо людина дезорі
єнтована в житті, в систе
мі людських цінностей, 1 
далеко не останню роль у 
цій дезорієнтації відігра
ли «дари», блага, не за
роблені нею, — такий фі
нал можливий. Страшно, 
коли речизм вторгається 
у сферу людських почут-
тів, коли до найсвятішого 
— любові, сім’ї — підхо
дять зі споживацькими 
мірками.

Ця стаття адресується І 
батькам дорослих дітей, і 
самим молодим людям. 
Готуючись до весілля — 
дня урочистого й щасли
вого, — пам’ятайте, що це 
лише початок спільного 
життя, лише перший крок, 
і його треба зробити з 
розумом, щоб потім спо
кійніше було йти далі.

€. ЛОСОТО.

хмар- 
місця-

18 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.09

— «Час». 8.-10 — Гімнасти
ка для дітей. 9.00 — Кон
церт студентів і випускни
ків музично педагогічного 
інституту ім. Гнєеіних. 
9.30 — «Будильник». 10.00
— Служу Радянському Со
юзу! ”11.00 — В гостях у 
казки. Мультфільм «Дюй- 
мовочка». 12.00 — Музич
ний кіоск. 12.30 — Сіль
ська година. 13 30—«Про
токол одного засідання». 
Фільм-внсгава. 
Док. телефільм 
єпт участі». 1С 
вель. Болеро, 
кіноподорожей. 
Мультфільми.

15.45 — 
«Коефіці- 

16.15 — ї»1. І’а- 
16.30—К-му б 

17.30 —
___ ............... 18.00-Між

народна панорама. 18.50— 
«В піснях залишимось ми». 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Спортивна програма: чем
піонат очима чемпіоні». В 
передачі бере участь чем
піон світу А. Карпов, екс- 
чемпіони світу Н. Гапрін- 
дашвілі і М. Таль; чемпіо
нат світу з ковзанярсько
го спорту. Спринтерське 
багатоборство. (ФІ’Н). По 
закінченні — ПОВНІЇ!!.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Добро
го вам здоров'я. 11.-15 — 
І. Кочерга. «Ярослав Муд
рий:». Вистава. ’яоп — 
«Пісня скликає 
Республіканський 
ліпшій фестиваль 
ської пісні. 14.10 
Еа солдатська». 
«Грає квінтет духових 
струментів Донецької 
лармонії». 15.45 — 1 
Лялькова вистава. 16.50 — 
«Недільний сувенір». 17.-Ф 
—Фільм «Ти іноді зіадуї™ 
19.00 — К. т. «Актуальна 
камера». 19.30 — К. т. 
325-річчю возз’єднання Ук
раїни з Росією присвячує
ться. «Дружба народів — 
дружба літератур». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35—К. т. Про
довження літературної о 
вечора «Дружба народів — 
дружба літератур». По за
кінченні — новини.

13.20 — 
друзів», 

тслепі- 
піонер- 

— «Сла- 
15.15 —

: 1н- 
фі- 

К т.

19 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Фільм «Альоша 
•Птиціїп виробляє харак
тер». 10.15 — Очевидне — 
неймовірне. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — «Сільські буд
ні». Кілопрограма. 15.50 — 
Знай І умій. Для юних тех
ніків 16.35 — Док. фільм. 
16.55 — Телестадіон, 17.25
— Концерт. 18.00 —- «День
за днем». (К-п). 18.10 —
Оголошення. (К-д). 18.15 — 
К. т. Концертний зал 
«Дружба». (К-д). 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30
— Назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР. 19.50
— Б. Ланреньоз. «Розлом^ 
Фільм-вистава. (21.00 
«Час»), По закінченні — 
«Сьогодні V СВІТІ».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10 10 — Кон
церт. 10.40 —«Велич подіїп- 
гу». 11.40 — •Шкільний 
скрап». 8 клас. Українська 
література. 12.10 — Теле
фільм «Стпогови». (7—8 
серії). 15.55 — «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — Кон
цепт. 16.50 — «Червона 
книга Криму». 17.30—Все
союзний огляд політично
го телевізійного (ЬІл’.му: 
«Треба мріяти». Фільм з 
циклу «До Леніни у

,Кгемль». «Екран*. 18.30 — 
«Ярослав Галяв». (Лящи1 
ське телебачення). 19.00 -т- 
Концерт. 19.30 — «Щоден
ник роботи Всесоюзного 
огляду політичного телеві
зійного фільму». 19.45 — 
К т. Телефільм «Загадки 
Далася». 20 45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.45—Телефільм «Діалог». 
1 серія. 22.55 — «Музична 
вікторина».

ПОГОДА
Сьогодні вдень п обллє*?/ 

І місті Кіровограді буде 
міплііяа хмарність. без 
опадів. Пітер східний. 9 — 
14 метрів на секунду. Тсм- 

облас- 
13-15

перятур.л ПОВІТРЯ в 
ті 12—17, у місті 
грзцусів морозу.

18—19 лютого — 
но 3 проясненням, ...........
ми пецеликчй сніг, слабка 
ожеледь. Вітер східний. 
10 — 15, часом 15—21 метр 
на секунду. Температуре. 
ПОВІТРЯ 18 лютого вночі 
12—17. удень 6—11 граду
сі в морозу. 19 лютого вно
чі 6—11. удень 1—6 гра
дусів морозу.
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відділ військово-патвіотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.
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