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ІНІЦІАТИВНІСТЬ

Тиждень 
ударної 
праці
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ
НАРОДЖЕННЯ КОМСО
МОЛУ
провели робіпінки Побу.іи- 
кого нікелевого заводу. А

згадай комсомол»- 
жлам»; 
ГЇДИя^ЗИМЯГРіЧ!

ініціатором його став ном- то підприємства вирішили 
сомольсько - молодіжний в ці дні працювати найпро- 
колектив елзкіропічної дуктивнішс.
дільниці плавильного цеху. Недавно комітет комсо- 
Комсомольці і молодь цьо- молу підбив підсумки тиж

невої трудозої вахти. В 
ній взяло участь близько 
400 молодих заводчан, які 
зекономили майже 5 тонн 
умовного палива, 45 тисяч 
кіловат-годин електроенер
гії, допоміжних матеріалів 
на 1000 карбованців.

Тиждень ударної праці 
за кінчився ком у ністнчним 
суботником. На ньому бу
ло зароблено 600 карбо
ванців, які перераховані у 
Фонд миру.

О. РІЗНИЧЕНКО.

Оійтм- де 
і&жн&іо, 

dpwmamu г ВЄІЛИ

і

молодих

вп ЗВІТИ І ВИБОРИ Б КОМСОМОЛІ

Є в кого вчитися
Проблеми 
первинної

кі Років н’ять-шість тому 
II комсомольська організація 
в Зиам’япської Г1МК тресту 
|| «Кіровоградсільбуд» була 

значно численнішою. Лині 
В ж вона нараховує всього 

18 чоловік. За Період від 
м минулих звітно-виборних 
І зборів у 11МК прийшло 

I лише п’ятеро ком.сомоль- 
I] ців. Слабкий приплив мо- 
|| лодпх робітників в пересув

ну механізовану колону, 
звичайно, позначився і на 

1 виробничій ДІЯЛЬНОСТІ цієї 
будівельної органі іації.

Із доповіді секретаря 
комсомольської організа
ції 11МК Василя Лук’яші- 
ці:

•'Виробничий плен будї- 
| Бсльно-мснтажних робіт 
I дев'яти місяців виконано 
І лише на 71 процент. Нсдо- 
I ОСВОЄНИМИ лишилися 453 

тисяч карбованців. Нам 
необхідно здати ряд важ
ливих об'єктів: житлові 
будинки, СОТУ Н® 9, мо
лочнотоварну ферму е се
лі Цибулевому, елєдатор 
та інші. Програма напру
жена, але посильна. Треба, 

L»цoб кожен Аіолодий ро
бітник навчився цінувати

«Добиватися докорінного поліпшення будівництва V 
підвищення ефективності капітальних вкладень. Го-1 
ловну увагу приділяти забезпеченню своєчасного ввс-1 
дення в Дію основних фондів і виробничих потужиос-| 

(із матеріалів XXVI з’їзду КПРС). І 

ріп Миколи Степановича 
Ііикифорснка. бригада му
лярів Надії Федорівни 
Шаиошшік теж постійно 
мре виконують завдання. 
І ІІ колективи, де трудить
ся багато комсомольців 
успішно справилися з де
в’ятимісячною виробничою 
програмою, а річний план 
•>оіюв я 'злися виконати до 
64-1 річниці Великого 
Жовтня. Вгині одностайно 
підтримали почин бригади 
монтажників тресту «Ніко- 
иольбуд» «480 хвилинам 
зміни — найвищу продук
тивність і якість».

Є в кого повчитися за
вчити досвід, справа 
н!‘їКН В/Сму> як зробити, 
люб надбання окремих ко- 
Ї!ХВ,В °а/П "дбанням 
кожного робітника

робочий час, -вкінчуеас 
робочий день з почуттям 
виконаного обов’язку».

Василь знає ціпу робо
чої хвилини — сам працює 
Майстром. До початку но
вого навчального року бу
дівельники зробили чудо
вий подарунок школярам 
села Дмитрівни: 
школу на 624 
В. Дук’янидя теж 
ся на спорудженні 
об’єкту, старався 
галізувати роботу 
щоб праця була 
продуктивною, 
іноді траплялися 
часто з вини субпідрядних 
організацій СПМК-518,
СПМК-552, СПМК-553
тресту ♦Кіровоградсілі,- 
буд».

На хорошому рахунку в 
пересувній колоні бригада 
монтажників Миколи Гри
горовича Башляка. Про- 
дукт ивнісі ь прані туг 
становить більше 160 про
центів. Серед кращих на
зивають комсомольців Во
лодимира Башляка, Юрія 
Музичення, Володимира 
Іванова. Бригада тесля-

■вгі аткая

здали 
місця, 

трудив- 
цього 

так ор- 
бригад, 
високо- 
Правда, 

зриви,

Шляхи де, їх
І

вирішення
ІЗ виступу начальника 

«Комсомольського ііПО- 
жектора» Володимира Ба
са раба: і «о

Ж ■ С. ♦ж

КОМСОМОЛЕЦЬ БІКТОН 
ЧУБЕНКО ПРАЦЮЄ МА
ШИНІСТОМ ДІЛЬНИЦІ № 4 
ШАХТИ «ВЕРБОЛОЗІВСЬ- 
КА». ВІН СДИН З КРАЩИХ 
МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ ВИ
РОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
< ОЛ ЕКСАН ДРІЯВУГІЛЛЯ».

Фото с. КОЗАЧЕНКА.

І

НАШ РАЙОН СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКИЙ. НАЙ
ВАЖЛИВІШИМ ЗАВДАН
НЯМ КОМСОМОЛЬЦІ 
ВВАЖАЮТЬ МОБІЛІЗА
ЦІЮ МОЛОДИХ ТРУДІВ
НИКІВ НА УСПІШНЕ ВИ
КОНАННЯ І ПЕРЕВИКО
НАННЯ ПЛАНІВ ПРОДА
ЖУ ДЕРЖАВІ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРО
ДУКЦІЇ. У СОЦІАЛІСТИЧ
НЕ ЗМАГАННЯ ПІД ДЕВІ
ЗОМ «ОДИНАДЦЯТІЙ 
П’ЯТИРІЧЦІ — УДАРНИЙ 
ТРУД, ЗНАННЯ, ІНІЦІАТИ
ВУ І ТВОРЧІСТЬ МОЛО
ДИХ» ВКЛЮЧИЛОСЯ
БЛИЗЬКО 2 ТИСЯЧ ЮНА
КІВ І ДІВЧАТ РАЙОНУ. 
ОПИРАЮЧИСЬ НА ШИ
РОКИЙ КОМСОМОЛЬСЬ
КИЙ АКТИВ, УМІЛО НА
ПРАВЛЯЮТЬ ТВОРЧІСТЬ 
МОЛОДІ КОМІТЕТИ КОМ
СОМОЛУ КОЛГОСПІВ 
ІМЕНІ XX З'ЇЗДУ КПРС ТА 
«УКРАЇНА», РАДГОСПІВ 
«ПЕТРІВСЬКИИ» ТА «МА- 
РІАМПІЛЬСоКИЙ», КОМ
БІКОРМОВОГО ЗАВОДУ. 
СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ СО
ЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМА
ГАННЯ — КМК АВТОГА- 
РАЖА КОЛГОСПУ
«ДРУЖБА», ЕНЕРГОМЕХА- 
НІЧНОГО ЦЕХУ БАЛАХІВ- 
СЬКОГО ВУГЛЕРОЗРІЗУ, 
ФІЛІАЛУ ШВЕЙНО-ПРО
МИСЛОВОГО ОБ ЄДНАН
НЯ «УКРАЇНА»

“ — —j
«Роботу «Комсомольск- Е 

кого прожектора» не мож- " 
на оцінити задовільно. За 
р<к ми випустили всього 2 
чотири номери. у вкпус- І 
мах більше йшлося про не- | 
долікк, прорахунку пере- 1 
де вий досвід майже не 9 
пропагувався». — ■

Нині «КП» 
кола Стогній, 
печатку своєї 
пень вирішив 
*КГЬ якомога 
сом ол ьців. 
пості 
чимале, і тільки 
'.ОІО допомогою 
робітника можна вирішити 
наболілі питання. Взяти 
хоча б гуртожиток, де 
мешкають будівельники, 
тут уже давно немає теле
візора, і ніхто не знає, 
коли його придбають.

Проте розв яззння де
яких існуючих проблем, в 
тому числі виробничих, 
можливе лише При допо
мозі міськкому комсомолу. 
А він поки що 
ляс достатньої уваги ком- ■ 
сокольській організації | 
ПМ.К. За останні роки сю
ди не направлено жодного 
робітника за ’Т'^0'0 І 
міськкому ЛКСМУ Оче- І 
видно, міськком комсомолу І 
візьме це до уваги, допо- | 
може комсомольськін ор
ганізації НМК поверну іч 
втрачені, дозіщії- с

В. МИКОЛАСНКО- І

очолює Ми» 
Із самого 

роботи хло- 
залучитн у 

більше ком- 
ГІОЛС ДІЯ.ІЬ- 

«прожекторисгів» 
з актив- 
кожвог о

не приді-

■

Працюючи на найваж
ливіших ділянках вироб
ництва, комсомольці та 
молоді комуністи пока
зують зразки ударної 
праці, запалюють своїм 
прикладом інших. Перед 
самими жнивами сі аз 
комуністом меха ні затор 
радгоспу «Петрівїївкнй» 
В. Чорнопольський. На 
бюро райкому комсомь 
лу Валентин запевнив, 
що виконає свої соціа 
лістичні зобов’язання з 
честю. Слова він дотри 
мав: молодим комуніст 
В. Чорнопольський 
переможець змагання се 
ред жниварів району

Вперше сіли за кермо 
комбайнів випускники 
Зеленської середньої 
школи Микола Шарко 
та Юрій Гонтар. Працю
ючи разом з батьками у 
складі сімейних екіпа
жів. хлопці досяглії не
абияких успіхів. Кілька 
років тому приїхав до 
району Олександр Ізюм 
ський. Нині працює в 
тваринництві, на відго
дівлі свиней. Один із кра
щих виробничників, клен 
комітету комсомолу рад 
госну «Петрівоькин». ке
рівник естрадного ор 
кестру. У члені кращих 
— швачка ранпобутком- 
біі.ату Л. Овдій, праців
ники районного спожив
чого товариства JI. lean 
іа II. Дячеако. Неодно
разово ставав леремо’ж 
цем соціалістичного 
змагання член ЦК 
ЛКСМУ, механізатор 
колгоспу «Перше трав
ня» В Миколенко. І цьо 
го року працюючи па 
комбайні КС-6, він Ru- 
конав цукрові буряки па 
площі 212 гектарів і 
є.гав переможцем район
ного соцзмагання.

Ударним фронтом на

селі XXVI з’їзд КПРС 
назвав тваринництво. 
Проблем тут багато Од
на з найважливіших 
кадри. Деякі старшо 
класиикп з охотою йдуть 
працювати на ферми. 
Після закінчення деся
тирічки у нинішньому 
році пішла працювати 
дояркою Л. Пузарсй. Те
пер про неї говорять 
тільки хороше — здіб 
на і працьовита. Те ж 
саме можна сказати і 
про свинарну радгог ну 
«Петрівський», члеіи 
райкому ЛКСМУ Ю Сіп 
ян, переможця районно 
го соціалістичного зма
гання серед молодих до
ярок із' колгоспу імені 
Чкалова (5. Мороз.

Є в нас бяг.т -0 І проб 
лем.

Треба ніі); ши .и питал 
ня підготовки майстрів 
машннноп. доїння у ра
йонному м і «шкільному 
навчг -»лому комбінаті, 
який до цьсіо часу готу 
вав лише продавців, шва
чок та механізаторів.

Кралю .;адов<;льнлти 
запити молоді району у 
культу рному дозвіллі.

Ба останні роки .знач
но зріс авторитет ком-.Ч)- 
мельської організації ра
йону. Більше ксмеомоль- 
ців та молодих комуніс
тів беруть участь у вирі
шенні іроблам держат, 
ного шіачешія. Кращих 
комсомольців рани >м 
ЛКСМУ направив на бу
дівництво Камсько Ашін- 
СЫ»0« С "Г: .4 ЯВНО І НРргС
ТМЧіІОїХ) Н« і!).’!' ксу. М‘'С 
КОЗСЬИОН) і
ядерної фізики, 
по Української 
електростанції

Не змірно 
участь молодих 
ннкін району в украв л п 
ні державою У роб'и і 
місцевих Рад народних 
депутатів беруть уча< з 
1.93 комесмольці та мо
лодих комуністи, 332 
народних контролери ї 
Групі ('МІ орт НСМСОМОЯ - 
с;,і.:<!-.•• - • ЖНО! ')
Ікілахчісп.ного 
різу ‘Ані он її і я 
обрана членом’ 
чого комітету 
Ради народних 
ті в.

Ленінський
«В’-ИТНСЯ кому

з

зро< із 
трудів-

цеху, 
вуглероз 

Винова 
виконав- 
райони» >ї 

дотг.

»ано-йт 
іізму» • 
ОВЭЖМ’ 

■».но ленпі' 
Нині \ 

сомольск 
навча^т 

молоді.:-.

«В’-ИТНСТ 
можливий бе 
ля марксистг 
ким вченням 
гуртках ком 
ПОЛІТОСВІТИ 
близько 700 
робні-іШіИКІВ. Гуртки 
дуть добре 
пропагандисти, 
ють вищу Освіту 
ЯКИХ І 
шість — 
кращі 
П А. Леві 
хівський вуглерозьізї 
І. 1. Швиданєнко (к«'- 
копіііовнй завод).

Комсомольці рай 
докладають усіх яуы 
ДЛЯ ТОГО, щоб ЗМІІ1Р" 
могутність нашої до 
ви

ЗО

•:н 
ве- 

ПІДГС ІОВЛСЧІ 
які !иа- 
і серед 

переважна біль- 
• комуністи. Най 

серед них 
“^.шцькі’.й (Бала 

т

В. ГАНЖА. 
перший секретар Пег- 
рівсьного раі-.ком»* 
ЛКСМУ.
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с.
на обласній
повірці—
Петрівська

молодих районна
комсомольська

ЦЕ НАШЕ ЗАВДАННЯ
організація

2220 чле- 
Воии об- 
первинні

69 цехо-

------ --------- ~

Практика

__ ___ 31 жовтня 1981 року

У районній комсо
мольській організації 
налічується 
нів ВЛКСМ. 
єднані в 64 
організації,
вих, 25 груп. У районі 
створено 29 комсо
мольсько - молодіж
них колективів, де
в'ять із них — постій
ні. П'ятнадцять чле
нів ВЛКСМ удостоєно 
державних нагород. У 
комсомолі працює 77 
комуністів.

«КП»
орган

Час безпозоротно гортає 
сторінки життя. Все менше 
людей, які розповідають 
про героїчні події Великої 
Вітчизняної війни.. Ми не 
маємо права запізнюватись. 
Нащадки повинні достовір
но знати про події тих ро
ків. І донести до них істину 
покликані ми, піонери 80-х. 
Це наше завдання.

У нашій школі існує по
шуковий загін «Промінь». 
Керує ним Р. І. Гаркуша. 
Ми збираємо дані про бо-

йовий шлях 80-ї гвардійсь
кої Уманської ордена Су- 
сорова дивізії. Зібраний ма
теріал підшиває/ло в кон
курсні альбоми за темати
кою, яку запропонувала 
нам Рада ветеранів для 
кожного етапу огляду ро
боти слідопитських загонів. 
На зональному зльоті слідо
питів Української зони, який 
проходив у місті Умані, ми 
зайняли четверте місце.

Щотижня проводимо за
сідання «Променя». Частий

Гарнии урожай цукрових буряків 
нішньому році трудівники радгоспу 
кий». Безперебійне постачання і , 
завод забезпечував ‘ 
вантажувача Володимир ДИНУСАР.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

виростили 
«Маріампільсь- 

кор’енів на цукровий 
і тракторист механізованого на-

гість у нас консультант на
шого загону, голова Україн
ської зони П. А. Хомутов.

Пошуковці оформили кім
нату бойової слави, нама
лювали схему бойового 
шляху 80-ї гвардійської 
Уманської ордена Суворо
ва дивізії. Загін дружить з 
багатьма загонами Литовсь
кої РСР, Алтайського краю, 
міст Москви, Душанбе.

М. ЛЕВЧЕНКО, 
учень Луганської се
редньої школи.

Проблеми КМК

Задача
з кількома

Характер

ТВЕРДЕ
СЛОВО

Слово у Сергія Тарансн- 
ка; водія Балахівського 
комбікормового заводу, 
тверде. Дав його — обо
в’язково дотримає. Того 
ж і від інших вимагає. Та
кий уже в нього характер.

На заводі Сергій працює 
два роки. Це достатній пе
ріод, щоб пізнати людину. 
Його обрали групкомсор-

Впевненість

ДОСЯГНУ
РНЕЖУ

Минулого року я надої
ла по 2086 кілограмів мо
лока від кожної корови. 
Чому так мало? Корозії 
були вже старі. У цьому 
році повністю обновили 
стадо. У мене ніші груп і 
первісток. Гарні корівки, 
високопродуктивні. На да
ний час я вже надоїла но 
3080 кілограмів.

Легко працюється, коли 
дружний колектив, коли є 
з ким помірятися силами, 
коли поруч люди роботя
щі. А таких у нас багато. 
Цс і В. Погоріла, і О. М. 
Мнколишнна, та 
працюють па совість.

Моє соціалістичне зо
бов’язання на нинішній 
рік — 2500 кілограмів мо
лока па корову, але я спо
діваюся досягти рубежу 
трьох з половиною тисяч 
кілограмів. 1 я його таки 
досягну!

О. МОРОЗ, 
доярка колгоспу імені 
Чкалоаа.

it ІНШІ

том комсомольсько-моло
діжного колективу шофе
рів. Він повністю відпові
дає вимогам, які ставлять
ся до комсомольського ва
тажка. Плай третього 
кварталу цього року вико
нав па 246 процентів. При 
соціалістичному зобов’я
занні 9650 тонно-кілометрів 
Сергій виробив 23769. На 
перинні погляд дивно: де
кому ледь-ледь вдається 
виконати планові завдан
ня, а він перевиконав май- 

Л все це 
непосм- 
норму, 

постоїть, а 
давай йому

же у 2,5 раза, 
тому, що людина 
дюща. Викопавши 
інший краще 
Сергій — ні,

ігіійу роботу. Завжди на
магається завантажувати 
свій ГЛЗ-53, щоб не гнати 
в один край машину по
рожньою.

Сергій і політінформа- 
тор, і член редколегії 
«КП» та заводської стінга
зети, бере участь у спор
тивних змаганнях з волей
болу, футболу, шахів, ша
шок.

У числі кращих був 
С. Таранепко і на остан
ньому суботпнку, який ми 
проводи.ні минулої суботи.н, ПАЛЮШКЕВИЧ, 

секретар парторгані- 
зації комбікормового 
заводу.

Від конференції до конференції
ЇКОВТЕНЬ 1980 РОКУ. Кавалер ордена 

Трудового Червоного Прапора комбайнер 
радгоспу «П’ятихатський» Андрій Тріо- 
хан на жнивах-80 скосив хліба на площі 
458 гектарів і намолотив 19598 центнерів 
зерна. За підсумками обласного змаган
ня він завоював перше місце і втретє (те
пер назавжди) удостоєний перехідного 
призу обкому ЛКСМ «Золотий колос»

КВІТЕНЬ 1981 РОКУ. Комсомольсько- 
молодіжний колектив електромеханічного 
цеху Балахівсьного вуглерозрізу в облас
ному соціалістичному змаганні серед 
КТйК вугільної, промисловості зайняв 
третє місце.

СЕРЛЕНЬ 1981 РОКУ, Сімейні екіпажі, 
до лких входять комсомольці М. Шарко 
та Ю. Гонтар, намолотили відповідно 
15036 та 1093 центнери зерна. З трудовою 
нагородою хліборобів привітали телегра
мою льотчики-космонавти СРСР Л. І. По
пов та 8. В. Рюмін. ,

ЧЕРВЕНЬ —ЖОВТЕНЬ 1981 РОКУ. За 
цей період райкомом комсомолу напр іа- 
лено: на будівництво Кансьно-Ачинськога 
паливно-енергетичного комплексу — два 
комсомольці, на будівництво Московсь
кого інституту ядерної фізики — п’ятеро, 
на будівництво Південно-Украінвької 
атомної електростанції — четверо.

Умова задачі
До 197« рокх комо» 

МОЛ&ЬКО-МОЛОДІЖІІШІ . 1'0- 
лектпв кондитерськ ЯО Цг>- 
XV 1 ІСТрІІ’СЬ.ХОЇ райс.пожіш- 
спі ікп вважався одним ; 
кращії?: у районі, 
підібралися 
товариські, 
торти, пирій..чи, 
весільні ІПНШК1І. 
наспівувати. Адже 
робота до ладу, 
вати хочеться. 1 
досі і.іи гру інші 
кондитерські 
примовляли- 
но! А гісно 
Стиснеш V руці бх.іку. ні V 
пустиш, а вона піднімаєть
ся, піднімає гься». Та ба .

Неподалік від кондитер
ського цеху знаходився 
ІІОІ ріб. через ЯКИЙ ДО Це
ху б' ІО проходив водо
провід. Коли віднозі ті ор
ганізації ДІЙШЛИ ВИС1ЮВК", 
що погріб \ аварійно л\ 
стані і відремонтувати йо
го неможливо, внрініи.чи 
завалити. Але нікому не 
прийшло в голову подати 
воду кондитерам іншим 
шляхом. 1 дівчатам нічого 
не залишилося робити, як 
носити воду з ресторану 
(за кілька десятків мег- 
рів) відрами, бідонами. І 
от дві жінки тягають пов
ного сорокалітрового бідо
на. А це ж суперечить 
правилам техніки безпеки. 
Звичайно, можна поради
ти не набирати повного 
бідона або користуватися 
тільки відрами.'Але ж тре
ба займатися колись і ос
новною роботою. А такої 
штатної одиниці, як 
донос, не передбачено.

Немає тут і елек 
слюсаря, який би лате 
устаткування. Зате н 
хідиість у» Цьому Є. [ 
наприклад, працює л 
одна збнвалка, пола 
духовки. Ще навесні 
•чи лагодити вентилятор— 
досі не відремонтований: 
немає запчастин. Але ж 
люди повинні працювати. 
іптіІ|М-1пЛ°ВОДІІТЬСЯ »нтриму. 
^аі,і.-адуху, а потім хапа- 
вод%ЛРИТаИа
-оД;'па ЄгЖ нрямнй шлях 
ДО хвороби

Не передбачено \ 
ч еренком у цеху 
галки. Нею служить 
Щсіпія складу ца , 
позаб,,,,..,..,,, дів„ата • 
на які и вішають 
склад! Пор™То “ї * Ц= 
рахіввпця і" дз?.в.іЙІІС1ІІ,і!ІІ?'1 
сарни, мас ?пР “■ ма|>- 
бороціпо, канита Г»?,-"“'' 
Дівчата вже ,о‘->от"
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ДІНЧЗІ.І 

працьовиті, 
веселі. ІІСК.І’.І 

булочки, 
ПСК.ІІІ ІЗ 

коли 
то н сні- 
так би ії 

району 
вироби га 

«Ого смач- 
яке пухке!

ні ц-

AJ-

коиди- 
роздя- 
примі- 
дверях 

"• »'<> і; »іша'ють"«0“в’7*'
ЖІІИУ. Ляп, .... '-ЖНООД,-

цим г.-іря . їси працівники 
гаишті/ч •’станції.'’ Чи, мо
же, і-.сс у допустимих нор
мах?
-- Це ще нічого. — ка

же бригадир комсомольсь
ко -молодіжного колективу 
Ольга Єгорова. — Най
більше нашу роботу ско
вує відсутність транспор
ту і тари. Лотків мало, а 
якщо видавати на листах, 
на яких печемо, тоді пра
цювати буде нічим. Від
правкою товару повинен 
займатися експедитор. Ко
ли ж приїздить машина, 
мі: кн.-З'.’•:<> на вантажен
ій. всі сили: машини в цей 
день може більше і не бу
ти. От і виходить, що май
же півдня втрачається на 
експедицію продукції, і ли
ше потім починаємо пекти.

Коли скласти усі ком
поненти докупи, наслідок 
такий - тисяча карбо
ванців недовиконання і; іа- 
цу.

1 дівчата, і працівники 
твер

дой ом отою до 
підпрнємст ви 

хар ту вашій

р ай кому комсом ол у 
талися за 
директора 
громадського 
11. Л. Михайлове! і до пра
цівників райсіюживскілкв, 
а ті, з свою чергу, в облас
ні органи. Однак па даний 
час справу не вирішено.

У задачі питається:
1) Хіба в районі не 

можна знайти сто метрів 
1,5—2-дюймової груби і 
одного електрозварювалі- 
ника, щоб провести у цех І 
водопровід? (Думаю, що 
можна).

2) Скільки деревини не
обхідно для виготовлен
ня лотків? (Для цього до
статньо навіть відходів).

3) Чи знайдуться кошти 
у районного підприємства 
громадського харчування 
для того, щоб придбати 
хоча б шафу для одягу? 
(А знайтися повинні).

4) \ ТО ЗМІГ би допомог
ти комсомольсько-моло
діжному колективові пра
цювати з повною віддачею 
сил і в нормальних умо
вах, а жителям віддалених 
сіл району купити конди
терські вироби у своїх ма
газинах? На мою думку, 
допомогти зміг би викон
ком районної Ради народ
них депутатів, адже вико
нання плану і забезпечен
ня населення продуктами 
харчування — справа не 
тільки комсомольська, а й 
народногосподарська).

5) Який час необхідний 
Для поліпшення 
ЩЯ? (Хотілося 
швидше).

станови- 
б якнай-

в. луговий.

Завідуюча дитячим сад
ком села Петрівського, 
член виконкому СІЛЬСЬКО! 
Ради народних депутатів 
Євдокія Кошмак уже дзл 
роки очолює штаб «Ком
сомольського 
ра» радгоспу 
кий». Допомагають їй вчи
телька історії місцезої 
восьмирічної школи Лідія 
Гнатюк та працівниця; 
свинотоварної ферми Ьа- ; 
лентина Ізюмська. За цей-; 
період значно зріс азго- 
ритет «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ; 
прожектора».

Дівчата зуміли так по
ставити роботу, що і Ком
сомольці, і неспілкова мо
лодь бере активну участь у 
випускові своєї «газети». 
Пишуть листи, а частіше 
заходять самі — повідом
ляють про недоліки, про
понують ШЛйХИ їх усунен
ня, охоче допомагають у 
проведенні рейдів

Стіннівка складається -з 
трьох «сторінок». У пер
ших двох розповіда-.т ; 
про життя спілки, кращих 
молодих працівників рад
госпу, третя — «Колючка». 
Назва красномозно гово
рить про її зміст. Саме 
ось ця «Колючка» змушує 
одних щиро сміятися, ін
ших — із сорому бігти 
геть.

Дуся Кошмак, як її ла- 
і їдяо називають подруги, 
відзначається вимогливіс
тю, принциповістю, а го
ловне — справедливістю 
Саме тому, хоч дехто і 
ображається, що з ньогз 
намалювали карикатуру 
чи «відшмагали» словами, 
зла на неї не таїть, бо 
знає: висміяли справедли
во, і на користь йому са
мому.

Якось рейдова бригада 
проводила перевірку дит
садка у сусідньому селі 
Йосипівці. Виявилося, що 
завідуюча садком утримує 
свою дитину в очолюва
ному нею закладі безплат
но. Були й інші порушен
ня. Склали акт і в черго
вому номері «КП» повідо
мили про виявлені недолі
ки. Цей факт говорить про 
принциповість «прожекто
ристі з» коли мова йде про 
хиби у роботі, про пору
шення трудової ДИСЦИПЛІ- 

I ни, громадського право
порядку.

Поле діяльності радгосп
них дозорців досить ши
роке' гараж, ферма, мага
зин... І скрізь вони зразу 
ж наводять порядок.

Останнім часом зменши
лась кількість прогульни
ків, ефективніше викори
стовуються електроенер
гія, пальне, мастила, не 
зникають під прилавками 
магазинів дефіцитні това
ри, комсомольці краще 
стали виконувати свої до
ручення. І цьому неабияк 
сприяв бойовий орган 
«Комсомольський прожек
тор».

В. АФАНАСІЄНКО, 
спецкор «МОЛОДОГО 
комунара».

поожекто- 
«Петрівсь-

\
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В ЦЕНТРІ УВАГИ—ТУРБОТА
ПРО ПІДРОСТАЮЧЕ
ПОКОЛІННЯ

•29 ЖОВТНЯ У КІРОВОГРАДІ ЗАКІНЧИВСЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 30- 

ІІЛЛЬНИИ СЕМІНАР СЕКРЕТАРІВ — ЗАВІДУЮЧИХ ВІДДІЛАМИ учнів

ської молоді РАЙКОМІ^, міськкомів комсомолу, завідуючий 

ВІДДІЛАМИ НАРОДНОЇ освіти кримської, одеської, херсонсь

кої, КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ І м, СВіТЛОВОДСЬКА.

З ДОПОВІДЯМИ <РІ 
ІШ.ННЯ XXVI З’ЇЗДУ 
КПРС 1 XXVI З'ЇЗДУ КОМ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ і ЗАВ І 
ДАННЯ ОРГАНІВ НАРОД- 1 
НО! ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЯ Л 
НИХ КОЛЕКТИВІВ ШКІЛ 
РЕСПУБЛІКИ 1ЇО ДАЛЬ
ШОМУ ВДОСКОНАЛЕН
НЮ ФОРМ І МЕТОДІВ 
НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕН
НЮ* КОМУНІСТИЧНОЇ СВІ
ДОМОСТІ»- ТА «ПРО ПІД 
ВОЩЕННЯ РОЛІ комсо
мольських І ПІОНЕРСЬ- І 
КИХ ОРГАНІЗАЦІЙ рес- і 
ПУБЛІКИ В КОМУНІС- І 
ТКЧНОМУ ВИХОВАННІ І 
ОІКІЛЬНОІ МОЛОДІ в 4 

А СВІТЛІ РІШЕНЬ XXVI Л 
З'ЇЗДУ КПРС I XXVI 
З’ЇЗДУ КОМПАРТІЇ УКРА
ЇНИ» ВИСТУПИЛИ ЗА
СТУПНИК МІНІСТРА ОС
ВІТИ УРСР і. с. хомєн- 
КО 1 СЕКРЕТАР ЦК • 
ЛКСМ УКРАЇНИ І. я. СА- 
ХАНЬ.

в ОБГОВОРЕННІ ДО
ПОВІДЕЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР 
МІНІСТЕРСТВ \ ОСВІТИ 
УРСР, КАНДИДАТ ПЕДА
ГОГІЧНИХ НАУК Є. Ф. 
бЕРЄЗНИЯ, ЗАСТУПНИК 
НАЧАЛЬНИКА УІІРАВЛГН 
НЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
МІНІСТЕРСТВА ОСІЯТИ 
УРСР І. П. ДНИ ГУС, ЗА 
БІДУЮЧА ГЕНІЧЕСЬКИМ 
РАЙОННИМ ВІДДІЛОМ
НАРОДНО! ОСВІТИ
ХЕРСОНСЬКО! ОБЛАСТІ 
Т. Д. ГОЛУБОВСЬкА, СЕК
РЕТАР — ЗАВІДУЮЧА 
ВІДДІЛОМ УЧНІВСЬКОЇ 
54;. .ОДІ ГАИВОРОЯСЬ- 
кого РАЙКОМУ комсо- 

ЭМОЛУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ т. Б. РОМАНЮН, 
завідуючий олек
сандрійським МІСЬК
ВНО КІРОВОГРАДСЬКО! 
ОБЛАСТІ В. Д. ЙЬТРОВ, 
СЕКРЕТАР — ЗАВІДУЮ 
ЧА ВІДДІЛОМ УЧНІВСЬ
КОЇ МОЛОДІ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО МІСЬККО
МУ -КОМСОМОЛУ н. А. 
ГАРБА ТА ІНШІ.Історичні рішення XXVI з'їзду КПРС знайшли широкий відгук у всіх куточках земної кулі, благотворно вили виють на прогресивне людство світу. Перед радянським!: людьмипоставлені масштабні завдання, намічена наукова програма дальших соціально-економічних -перетворень.Нові відповідальні вимоги поставили перед працівниками на м рядної освіти XXVI З’їзд КПРС і XXVI з’їзд Компартії України ■■ Головне сьогодні в тому, щоб підвищити якість навчання, трудового і морального ви ховання в школі, зжити формалізм в оцінці результатів праці вчи те.чів і учнів. па ділі зміцнити зв’язок- навчання З ЖИТТЯЛІ. поліпшити підготовку школярів ДО суспільно корисної праці. Вирішальна роль тут. ЗВИ чайно, належить учителю», говорив У Звітній доповіді XXVI з’ї ;- Дові КПРС Генеральний секретар ЦК КПРС ЇС,в. Л. І. Брежнєв.* Разом із школою це •завдання покликаний вирішувати і Ленінський комсомол. Ііе вн-

падково місцем щюве- дення нинішнього семінару обрана Кіровоградська область. Тут партійні організації, органи народної освіти, комітсл! комсомолу погромадили багатий дос- - від по комуністичному гихованню підростаючого ПОКОЛІННЯ. А ІЦЄ Кіровоградщина тілі і зв я за на з імен; вчдьгпого радянського не дагога Василя Ол.т сшідровича Су..омлію- ського. Поширення і нідтрймку одержав досвід педкодектнву, КОМСОМОЛЬСЬКОЇ і піонерсь-,. кої організацій десятирічки .V? 5 м. Гаіівфю- II.І Б боротьбі за глибокі і міцні знання та ро виток пізнавальної активності \чиів. Далеко за межами нашої об- лдаідо- М:і діяльність учиівсь- івиробничих бригад і чіжшкі іьнігх навчальні >-зі > і юбні і яи х комбінатів по підготовці гідної зміни робітничого класу і колгоспного селянства. Зовсім недавно колегія Міністерства освіти УРСР, Секретаріат ЦК ЛКСМ У краї- . ни схвалили ініціативу . юних гіталовців Коми- шуватської середньої школи ЙЬвоукраїнсько- го району < Будемо берегти і цінувати хліб». У нашій республіці досягнуто значних успіхів у справі навчання і виховання підростаючого. ЛОиОЛІННЯ, підвищення рівня освіти педагогічних кадрів, зміцнення навчально матеріальної бази освіти. Г.зято найважливіший рубіж — завершено перехід до обов’я.жоьої загальної середньої освіти. За роїш десятої п'ятирічки середню освіту в республіці одержали 4.7 мільйона юнавів і дівчат.П’ятирічний план шкільного будівництва виконано ча 108 процентів. побудовано шкіл на 950 тисяч місць, майже на 500 тисяч збільшилася кількість місць у дитячих дошкільних закладах. Ні: пі в республіці майже 21 тисяча шкіл, у яких навчаються шість з половиною мільйонів учпів. Сю тисяч ХЛОПЧіІ-і.ів і дівчато:. недавно сі ні за нарти у нових приміщеннях. Лише у нинішньому навчальному році Відкрилися двері 200 нових середніх восьмирічних шкі І. шкі.і-ііггернагів.Радянська загальноосвітня школа сьогодні в більшій Мірі відповідає завданням комуністичного будівництва, в: і мога м і іау нові> тех 11 і ч -. 
бої революції. Вона краще озброює учнів знаннями, краще фор мує їх світогляд, ак гикну Життєву позицію.■ Серйозні І відпові

дальні завдання перед освітянами поставив XXVI з'їзд. Комуністичної партії Радянського Сопшу. Одне з них — підвищити якість знань, підготовку школярів до суспільно корисної пр.щі Вирі- шильна рол.» тут, звичайно, належить учи гелю. Вимоги до НОГОпраці постійне1 зростають. Такоя; зростають вимоги і до шкільних програм, які останнім часом потребують значного вдосконаленії'!. Міністерство одкг.і СРСР, "Академія педагогічних шіук СРСР спільно з республік.-:і- ськіїми міністерствамипривели у цьому напрямі значну роботу. Ні уковиіі рівень програм не знижується іі сьогодні, хоча надто складний і другорядний матеріал скороче-ио.Питання підвищення ролі первинних комсомольських організацій в ідейно-політичному, трудовому і моральному вихованні молоді обговорювалися на недавніх ЇХ Пленумі ЦК ВЛКСМ і XI Пленумі ЦК ЛКСМ України. У зв'язку з цим намічається чимало зробити для підвищення рівня ефективності комуністичного виховання молоді, створення.в кожному колективі живої, творчої атмосфери. Особливу увагу в цій роботі необхідно -надати глибокому вивченню документів і матеріалів XXVI з'їзду КПРС. звітної доповіді Генеральної о секретаря ЦК КПРС гов. Л. І. Брежнєва. При цьому необхідно враховувати, що в кінці минулою навчального року школярі знайомилися з ціі- ми документами, а в період літньої трудової' чверті, приміром, ЧИ в піонерських таборах закріпили набуті знай ня особистим сприйняттям таких понять, як «творчі плани п'ятирічки», < трудовий 'ентузіазм» . «соціалісти1! іе змагання» і т. д. Тому в новому навчальному році ця робота повинна набути інших форм, іншого характеру. Необхідно створити міські, районні громадсько- політичні лекторії «Ленін. партія, комсомол» у кожній школі, проводити читання «Рішення XXVI ^їзду пирс; — програма миру і комуністичного творення»; активно включитися у Всесоюзний ОГЛЯД роботи К0МС0М0,1ЬС 1,1 •>І \ срганізацій по викопти ню рішень XXVI Комуністичної партії Р; ’ д я нс ы ;о го Со юзу.Ці га багато інших питань розглядали до- повідП'їі та виступаючі на семінарі.

ДО ВІДКРИТТЯ клубу мо-Й 
лодої сім’ї Тамара й* 

Олександр були досить 
байдужими. Обоє були» 
переконані, що сім’я —| 
особиста спраза двох. Якії 
можуть дати поради сго-і 
ронні люди, якщо вонин 
часом і самі не розберуть
ся,хто правий, а хто ви
нен?

Подружжя принесло у£ 
новостворену оодину тра-І 
диції і стиль спілкування,! 
характерні для їхніх бать-І 
ківських сімей. Олександр 
— єдиний син, котрийз 
звик до опіки з боку ма-$ 

тері, — с</а зовсім не (бі
товий до ролі глави сім’ї. 
Тамаро ж, само собою 
зрозуміло, саме на нього 
поклала вирішення основ
них проблем і пита-.ь, і 
безпорадність чоловіка в 
житейських справах сприй
мала, дуже хворобливо.

Суперечки і незгоди, 
спочатку незначні, а потім 
і серйозніші, виникали все 
частіше. Під час однієї з 
них і потрапило під руку 
Іамарі запрошення в 
клуб. Немов у насмішку, 
впала в око назва вечора: 
«Милі сваряться — тільки 
тішаться...»

Перший вечір їм сподо
бався. Виявилось, що в 
клубі ніхто не повчає «не
досвідчених МОЛОДОЖО
НІВ». Просто відбувається 
добра . щира розмова 
про все, що їх хвилює. І 
проз.дять вони її самі, 
довірливо признаючись 
один одному у своїх по
милках та прорахунках, ра
зом намагаючись відшука
ти шляхи до їх виправдан
ня.

Тамара та Олександр 
прийшли і на Другу зуст
річ. Відтоді вони стали по
стійними членами клубу 
«Ти плюс Я = сім’я».
ЙЭ ІН ВИНИК чотири роки 

тому. Керівники чис
ленних гуртків та секцій 
Палацу культури Мінсько
го автозаводу звернули 
увагу на дивну закономір
ність. До Палацу з задо
воленням приходять люди 
найрізноманітніших про
фесій та віку. Особливо 
ахгизна молодь. Але... 
тільки доти, поки немає 
сімейних турбот. Заводя
чи сім’ю, юнаки і дівчата 
переставали відвідувати 
гуртки.

Чому так відбувається? 
Чим можна залучити мо
лодожонів, як повернути 
до Палацу, де ще нєщо- 
дазно вони були не гостя
ми — справжніми госпо
дарями? Щоб з’ясувати це, 
вирішили провести опиту
вання.

Чимало молодожонів, 
не змовляючись, радили 
організувати цикли бесід 1 
лекцій для тих, хто одру
жився. «Адже £ ж клуои 
ветеранів праці, жінок, 
любителів техніки, нз-

Фото В. РЯЗАНОВА.
ДО ЩАСТЯ!

Писаз ОДИН ІЗ рООПНИКагі. 
— А чому б не спробува
ти створити клуб молодо
жонів?.,»

Так виникла ідея. А про 
те, як вона! втілювалася у 
життя, розповідає керів
ник клубу Євген Александ
ров:

— Здобувши підтримку 
адміністрації зазоду й Па
лацу культури, котрі обі
цяли надавати матеріальну 
допомогу, ми взялися за 
розробку програми.

Нарешті, дійшли єдиної 
думки: по-перше, клуб по
винен стати доступним для 
всіх. Тому засідання про
водитимуться по вечорах 
або ж у вихідні дні. Щоб 
зекономити час молодим 
господаркам, вирішили эр 
ганізувати роботу продо
вольчих і промтоварних 
парків безпосередньо в 
Палаці культури. Гут же 
відкрито і буфет: можли
во, хтось не встигне поїс
ти вдома або прийде зра
зу після робочої зміни; 
Подумали і про дітей: 
оформили спеціальну кім
нату, домовилися з’вихо
вательками заводського 
дитячого комбінату, що .у 
ДНІ роботи клубу ЗОНИ до-' 
глянуть за ними. А лікарі- 
педіатри нашої поліклі
ніки з задоволенням пою- 
дилися давати молодим 
мамам і татам консульта
ції. .

По-дру.е, клуб повинен 
бути розважальним. Всі 
хотіли, відвід/ючи свій' 
клуб, мати можливість 
добре відпочити — послу
хати музику, взяти участь 
у веселому конкурсі, по
танцювати.

ГІо-третє, — і це основ
не — клуб повинен бути 
пізнавальним, вчити нелег
кому мистецтву жити уд
вох, виховувати культуру 
родинних взаємин У ході 
бесід визначились і теми 
майбутніх засідань.

На прохання молодожо 
нів у клубі виступають лі- 
карі-сексологи, юристи, ку
лінари, дизайнери та архі
тектори, пр’озідні модель
єри Мінська. Вони знайом
лять молодожонів з їхні
ми новими правами й обо
в'язками, радять, як роз
поділити родинний бюд
жет, обставити квартиру.

приймати гостей. На дум
ку всіх без винятку моло
дих подружжів, котрі від
відують клуб, це далеко не 
дрібниці. І засідання, при
свячені проблемам побу
ту та його естетики, допо
магають молодожонам 
уникнути багатьох кон
фліктів і розбіжностей, що 
йдуть від незнання чи не
вміння вести домашнє гос
подарство. і

Не забули і про моло
дих батьків. Для них роз
роблено цикл лекцій: «В 
сім’ї з’явилась дитина».

Ретельно та серйозно 

продумується не лише те
ма, а й форма кожної зу 
стрічі з молодожонами. І 
якщо спочатку о програмі 
клубу переважали лекції 
та бесіди, то тепер з’яви
лись усні журнали, кон
курси господарок і моло
дих батоків, різноманітні 
вікторини. Особливо по
пулярні диспути. Відомо: 
істина народжується □ су
перечці. І, спираючись на 
свій, поки що невеликий 
досвід, молодожони самі 
намагаються знайти відпо
віді на запитання, що хви
люють їх: хто повинен бу
ти главою родини, як роз
поділяти домашні обез яз- 
ки, чи такі вже безболісні 
ревнощі: .

— Що дав, чому навчив 
вас клуб? — таке запитан
ня поставила я двом мо
лодим парам, побувавши 
нещодавно в Палаці куль
тури автозаводу.

— У кожної сім’ї свої 
турботи і тривоги, І свої 
помилки. Я, наприклад, 
майже зразу після весілля 
намагався переробити 
звички та характер дру
жини під свій стиль, — ні
яково посміхаючись, камеє 
24-літній Олександр Жеч- 
ко. — Звичайно, таке «ви
ховання» ні до чого доб
рого не привело б. Бесі
ди з фахівцями, котрі при-' 
ходять до нашого клубу, з 
іншими молодими чолові
ками допомогли мені зро
зуміти: виходити слід не ? 
егоїстичного «вона для 
мене», а прагнути діяти 
за формулою «я для неї».

В Ольги та Геннадія 
Пустошилових — чотири
річний стаж родинного 
життя і маленький ечн 
Андрій. -

— Для нас клуб був 
справжньою знахідкою, — 
розповідають вони. — 
Після весілля коло наших 
друзів дуже звузилось,---
це відомо, напевно, всім 
молодожонам. А з народ
женням сина ми й зовсім 
змушені були жити замк
нуто: ні на кого було за
лишити малюка. Тут же ми 
проводимо вільний час 
всією родиною. А головно 
— знаходимо нових дру
зів, з якими зустрічаємось 
не лише в стінах клубу.Н. БУЛДИК.
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ВЄЛОСПОРТ 

МЙСІЕРСЬКІ 
П0К13ННМ

Особиста першість рес
публіканської ради Сту
дентського ДС Г «Бурсяіс- 
инк» з велосипедного спор
ту відбулася в Бердянську. 
В гонці на 25 кілометрів у 
складі першої команди, 
яка стала переможцем, вн- 
ступа.ін кандидати в май
стри спорту Лариса Воло-

=СПОРТ------ * 1 * з

Минулої неділі в про
грамі «Наше місто» взяли 
участь близько ста дівчат
і хлопців. Причому участь 
не обмежувалася обгово
ренням слайдів, які роз
повідають про минуле і 
сьогодення Кіровограда 
(їх демонстрував М. Сапо- 
вал), і танцями лід музику 
(її «господарями» були 
О. Дмитрісв, О. Немопня- 
щий, В. Німенко). Гості 
клубу ще й охоче давали 
інтерв ю ведучим О. Сан- 
жарі і Н. Новиковій (ви
словлювали пропозиції 
щодо благоустрою облас
ного центру), перевіряли 
свою ерудицію у віктори
ні «Пісні про міста», а та
кож самі співали. Усі ра
зом — «Наш старый го
род» Р. Паулса, вчотирьох
— пісню про рідну Кіро- 
воградщину.

— Нам хотілося внести 
корективи у схему музич
них програм, що замика
ється елементами анотація
— музика — ілюстрація,
— говорить директор Па
лацу культури В. І. Чхаїд- 
зе. — Це с в багатьох 
дискотеках міста, та й з 
публікацій у пресі можна 
довідатись про творчість 
відомих виконавців. А ми 
хочемо популяризузати 
здобутки місцевих колек
тивів — ось про Кірово- 
градщину співали дівчата
з ансамблю ТУ-4 «Гарний 
настрій»; навчити нашу

І молодь нових танців —їх 
показали А. Шевченко і 
В. Савченко; нарешті, при- 

I сутні завжди мають одер
жувати цікаву інформацію 
із сфери нему зичної, але 
близької всім: сьогодні 
такою була знята на плів
ку розповідь архітекторів 
про майбутнє нашого міс
та.

пінна і Наталя Сизова з 
Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування. Вони 
виказали час 35 хівнлин 40 
секунд, що дає їм право 
на присвоєння звания май
стра спорту. В ін інвїдуа.ть- 
ніії гонці на 20 кілометрів 
Л. Волошина на фініші бу
ла другою, а 11. Сизова — 
третьою. В груповій гонці 
на дистанції 28 кілометрів 
подруги помінялися місця
ми. Успіху ДОМІГСЯ ЇХНІЙ 
товарищ по навчанню пер
шорозрядник Віктор Де
ментьев — 50 кілометрів він 

подолав за 1 годину 09,3 
секунди і вперше виконав 
майсіерськнй норма гин.

Десять вихованців кіро
воградських тренерів май
стрів спорту СРСР С. І. 
Симоненка і В. А. Гу.такл 
та О. Г. Циганенка вклю
чено до складу республі
канської збірної «Буревіс
ника», яка захищатиме 
спортивні кольори сту
дентського товариства на 
третіх міжвідомчих спор
тивних молодіжних іграх 
України, що проходити
муть у Феодосії.

В. ТВЕРДОСТУП.

в СПОРТ ======

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

ФЕХТУВАННЯ. Республі
канський юнацький тур
нір, присвячений Дню на
родження Ленінського ком
сомолу, відбувся в Києві. 
Серед учаснинів були і ви
хованці кіровоградського 
тренера — майстра спор
ту СРСР Василя Литвннгн- 
ка із ДЮСШ обласної ради 
ДСТ «Спартак».

Вдало виступив на фех
тувальних доріжках столи
ці України п’ятикласник 
середньої школи № 17 Ва
лерій Косалапов. Серед 
шаблістів він став брон
зовим призером.

===== СПОРТ

ГАНДБОЛ. Три дні у Кі
ровограді в спортзалі 
«Спартак» проходив рози- 
гр.іш кубка обласної ради 
профспілок з ручного м’я
ча серед чоловічих команд 
виробничих колективів 
фізкультури.

Впевнено провели тур
нір представники олександ
рійської шахти «Свігло- 
пільська». їм вручено гра
моти, пам’ятний приз і цін
ні подарунки президії обл- 
ради профспілок.

Гандболісти з міста гір
ників здобули право про
довжити боротьбу в рес
публіканських профспілко
вих змаганнях з цього ви
ду спорту.

ФУТБОЛ. Змагання на 
приз закриття футболено
го сезону в обласному 

центрі пройшли нл стадіо
ні спортивного клубу *3ір- 
ка». За почесний трофей 
вели боротьбу представни
ки восьми колективів фіз
культури.

У фіналі зустрілися 
спартаківці і команда сту
дентів фанультету фізич
ного виховання педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна. Гра закінчилася 
внічию — 1:1. Згідно з по
ложенням про турнір, було 
призначено серію після- 
матчових одинадцятимет- 
рових штрафних ударів. 
Влучніше їх виконали май
бутні вчителі, які забили у 
ворота суперників п’ять 
голів, а в свої пропусіили 
три.

ПОШУК

Куди піти 
відпочити?

Серед відповідей на це запитання віднині 
буде й така: у молодіжний музичний клуб 
«Олімпія» при міському Палаці культури 
імені Компанійця

— Запрошувати до тан
цю у нас з однаковим пра
вом можуть і хлопці, і дів
чата, — лунас голос веду
чої. — Танцюють усі!

Точніше, майже 
Кілька дівчат уже 
ненько не виходили 
столиків. Чому? 
рів малувато», 
й запросить, не 
риш, бо музика надто гуч
на», «Сама б запросила, 
та не видно, де ті хлопці 
— темнувато тут», «Мало 
повільних мелодій, під які 
можна танцювати вдвох».

Отже, проблема зна
йомства, яке мас бути не 
останньою метою моло
діжного клубу? Просимо 
висловитися з цього при
воду режисера Т. Немоп- 
нящу:

— Хлопці, мабуть, дощу 
злякалися... А якщо сео- 
йозно — сьогоднішня си
туація скоріше всього ви
падковість.
працювала 
траплялося, 
майже самі юнаки. Музи
ка справді «погримуааіа», 
бо ми ще не випробували 
акустичних можливостей 
щойно обладнаного залу.

У перспективі, очевидно 
і нові автори програм 
(перші ентузіасти прийшли 
сюди за оголошенням), і 
дбайливіший підбір репер
туару (без переобтяження 
записами пісень у виконан
ні не найяскравіших «зі
рок» зарубіжної естради), 
і, звичайно, нові гості і 
постійні відвідувачі клубу 
(він працюватиме щотиж
ня), який прем'єрою зро
бив серйозну заявку на 
право бути одним із улюб
лених місць відпочинку 
молоді міста.

Н. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

всі. 
даз- 
з-за 

«Партне- 
>, «Якщо хто 

ПОГО8О-

Раніше у нас 
дискотека, і, 

приходили

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»-82

ШАНОВНА 
РЕДАКЦІЄ!

Я — постійна читачка 
нашої газети вже майже 
10 років. Мені подобаєть м. Світлсводськ.

Популярність дискотек 
серед молоді відома. Од
нак підхід до їх органі пі
нії може бути різним. На 
Заході вони неодмінно 
потраплять в орбіту бур
жуазної масової культури 
І перетворюються в шалені 
дансинги, призначені для 
розваги і відвернення від 
«мирського» життя.

Вечорами, а то і з ран
ньої о ранку збираються в 
них музичні наркомани, як 
їх влучно охрестили про
гресивні західні журналіс
ти, з тим, щоб одержати 
чергову дозу музично-рит
мічного «снотворного^.

Західні дискотеки пере
творилися у справжні фаб
рики психологічної і соці
альної нейтралізації. ІІІоу- 
бізнес не скупиться на 
електронну начинку: дис
котеки стали власниками 
чудо-техніки, шикарних 
палаців. Це приносить не
малі доходи. Вигідно з 
усіх боків: і дзвінка мо
нета, і параліч свідомості 
танцюристів, від яких при 
здоровому глузді можна 
чекані чого завгодно.

Дансинг — єдиний різ
новид дискотеки, знайомий 
західній молоді. І коли 
американці чи англійці, 
наприклад, приїздять у 
соціалістичні країни, ’вони 
знайомляться з молодіж
ним дозвіллям і дискоте
ками. за своєю приро
дою протилежними «опіум
ним курильням».

ся, що на її сторінках 
можна знайти матеріали 
на будь-яку тему, задо
вольнити свої інтереси.

З великою радістю зу
стріла я появу рубрики 
«Диск-зал>. Як методист 
заводсько ї м ол оді ж 11 ої
дискотеки знаходжу у ' 
кожному випуску її багато

— Ваші дискотеки — це 
щось грандіозне. Це на
віть не клуби, це щовечір
ній форум молоді: скільки 
веселощів, приязні, скільки 
розмов і суперечок. Я ба
чив. як юнаки і дівчата з 
найжвавішим інтересом 
обговорювали щойно про
слухані мелодії Бетховена 
в аранжировці рок-групи

ЯКОЮ
КУТИ ДИСКОТЕЦІ
«Ексепшн», і видно було, 
що Бетховена знають і 
люблять — і це в дискоте
ці! І танцювали потім 
якось особливо невимуше
но, — відгукувався один 
молодий американець про 
нашу дискотеку.

Справді, відвідувачі мос
ковської, празької чи бер
лінської дискотек не гості, 
які чекають, коли їх по
чнуть розважати, вони— 
господарі, які зібралися, 
Щоб спільними зусиллями 
організувати цікавий вечір. 
Причому організатори на
магаються враховувати 
найрізноманітніші інтере
си. Ентузіасти дискотек у 
Радянському Союзі майже 
з самого початку наповни
ли їхні програми новим 

корисного і цікавого, що 
можу використати у робо
ті дискотеки.’ ноти і слова 
пісень, розповіді про попу
лярні ансамблі тощо.

Однак рубрика «Диск- 
зал» з’являється нерегу
лярно, помітила я, іноді 
бракує довершеності окре
мим випускам.

змістом — вони стали міс
цем спілкування молоді. 
Від дискотеки — танцю
вального залу через диско- 
теку-клуб прийшли до су
часних днеко-центрів. По
декуди не уникли і запози
чення, стараючись програ
вати західні шлягери, а в 
паузах квапливо повідом-

ТВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС

лати, які місця займають 
різні виконавці у хіт-па- 
радах.

До речі, говорячи про 
західну диско-музику, слід 
підкреслити, що відомі 
групи не раз звергалися у 
своїй творчості до російсь
ких народних мелодій, до 
російської класики, інтер
претуючи «Калинку» і 
«Козачок», «Танець з шаб
лями» Хачатуряна і «По
ліг джмеля» Римського- 
Корсакова в стилі диско; 
широко відомі західноні
мецькі групи, чиї альбоми 
цілком складені зі стилі
зованих наслідувань ро
сійському фольклору. Мо
да на музику народів 
СРСР велика і стійка, і 
канадські рок-групи у ро-

Пропоную у новому ро
ці щосуботи четверту сто
рінку присвячувати нпнус- 
ку *:Диск-заяух Гадаю, 
мене підтримають усі лю
бителі музики.

Н. ГАВРИЛІЮИОЕА.

сорочках і 
русс», во

хр псуються на

лі приманки включають до 
свого складу балалаєчни
ків, американські музикан
ти виступають у шарова
рах, вишитих 
чоботях «а ля 
калістки 
сцені в сарафанах і кокош
никах.

Диско-мелодії, які зву
чать у дискотеках без пе
рерви, наштовхнули ком
позиторів на думку ство
рювати складніші музичні 
форми диско-сюїти, диско- 
драмк, диско-оперм: твори, 
які дозволяють не просто 
розширити стилістичні ме
жі, а й збагатій диско- 
музику за рахунок поетич
ного слова, яке стало зри
ти зовсім не допоміжну 
роль, а також завдяки тс- 
аі ралізанії диско-вистав. 
Саме драматургічний- су
провід у дискотеках схід
ноєвропейських країн дав 
новий імпульс розвиткові 
цієї форми відпочинку.

Дискотеки — в процесі 
становлення і вдоскона
лення. Важливо, щоб по
всюди вони зберігали 
своє головне призначення 
— служити духовному 
збагаченню молоді, її інте
лектуальному і естетично
му розвиткові, поєднуючи 
сучасні форми і можливос
ті з нашими національни
ми народними традиціями.

А. НА ЛССВ.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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