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ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОРГАН КІРОВО

Виходить
з 5 грудня 1939 р

МОРОЗ В ЛИСТОПАД ЗАБЛУКАВ ІБ₽ЕЖНЄВУ
Як уже повідомляв «Моло

дий комунар», комсомольсь
ко-молодіжний колектив 
майстерні № 2 місьнпобут- 
номбінату міста Знам’янки 
достроково виконав виробни
чий план першого рону оди
надцятої п’ятирічки. Репор
таж з місця події ведуть ко
респонденти В. Гриб (фото) 
і В. Бондар.

Тамара Афанасіїпла іцоіі- 
но виписала квитанцію юна
кові. який усе повторював; 
■•Пошийте, будь ласка, швид
ше. бо кинувся пізно, а вже 
ось на тому тижні..’»

Коли до майстерні зайшла 
жінка з хлопчиком.

Пальто хочу пошити зи
мове, — сказала вона, довір
ливо дивлячись в очі закрій
ниці. — Але таке. щоб не
дорого коштувало. Що ви 
порадите?

Асортимент тканин у 
мас зараз небагатий, але 
вам раджу ось цей легкий 
драп. — Тамара Афанасіївиа 
розгорнула сувій картатої 
цупкої тканини. — Дивіть
ся... На будень...

Жінка розглядала, мацала 
пальцями, прикидала, чи бу
де їй до лиця строката мате
рія, і, завваживши схвален
ня у тернових синових очах, 
сказала:

— Хай буде. Якщо можна, 
то розширене від пояса.

Закрійниця кількома роз
черками олівця накинула 
фасон на напої »і.

— З кишенями? Раджу не 
накладні, вони вже вийшли 
з моди. Краще внутрішні, 
обрамлені вузенькою рамоч
кою. Спереду — кокетка, 
нона вам пасуватиме... Пояс 
намовляєте?

— Хай. але пошийте так, 
щоб і без пояса можна було 
косити...

Ми стежили за тим, як 
ввічливо Т. А. Першина при
ймає замовлений, і думали, 
що ця замовниця наступного 
разу не шукатиме іншого 
ательє, коли їй треба буде 
пошити плаття на літо, і чо
ловікові своєму та сусідам 
також радитиме завітати до 
•цієї майстерні. Надто після 
того, коли отримає замовлен
ня. Бо у швейній майстерні 
№ 2 міськпобуткомбіпату 
міста Знам’янки не тільки 
привітно приймають відвіду
вачів, а й замовлення вико
нують у строк, якісно. Про 
цс свідчать записи в книзі 
подяк та пропозицій:.

»Сердечно вдячна за по
шиття двох пальт закрійниці 
Т. А. Порційній і всьому ко
лективу майстерні. Про йога 
роботу з упевненістю мож
на сказати: виконується во
на зі Знаком якості. Хочеть
ся побажати працівникам 
майстерні щастя в особисто
му шитті, здоров’я. Так три
мати, дівчата! Л. М. Романо
ва. інженер 
првємства 
об'єднання 
м. Кіровоград».

Хлопчина 
майбутнім 
том, коли в 
постукали, 
лисі., і на 
Дід Мороз і 
ялинкою, з 
річним.

Для КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛО
ДІЖНОГО колективу це справ
ді була несподіванка. Не 
егме прнг.ітанпя із завершен
ням виробничого плачу пер
шого року одинадцятої п'я
тирічки, а відвідини в листо
паді новорічних гостей.

Завдяки чому колектив 
постійно досягає таких успі
хів?

— Якщо хтось не вихо
дить па роботу (захворів чи 
ще з якоїсь поважної при
чини). дівчата не відчува
ють труднощів, технологіч
на лінія не виходить з ладу. 
Кожна зі швачок може ква
ліфіковано виконувати будь-

г-!<у операцію. — пояснює 
нам бригадир колективу 
О. М. Романова. — Але ра
зом з тим спеціалізація до
помагає, як кажуть тримати 
ьїарку. Багаторічні 
даються взнаки: мабуть 
хто не зможе 
иіу примірку 
новообраний

Лгодмнла Калюжна, ніхто не 
пошиє рукавів, як Валенти
на Ковальова...

Дівчатам доводиться при
ймати різноманітні замов
лення. Особливо від молодих, 
котрі часто хочуть пошити 
одяг за зразками, взятим.) 
Із закордонних журналів 
МОД ІІІУДІ ДОВОДИТЬСЯ 1І0ЯС-

Замозлення приймає Т. А. Першина.

В гостях Дід Мороз і Снігуронька.

Молодих швачон вітає завідуючим піп»-»ЛКСМУ В. Карпенко. завідуючий віддІЛОм обкому

ГОЛОВНОГО ПІД- 
пнробшічого 

> Друкмаш»,

милувавсяІЦС 
маминим паль- 
двері обережно 
Двері розчипн- 
порозі стали...
Снігуронька. З 

гостинцем ново-

навики 
. ні- 

зробити пер
тан. як наш 
ірупкомсорг

Насамперед 
ловитп свої 

адміністрації. 
А. Першина, 
не вперше. у

розмірковують 
майстерні, чи 
Незнайомі, як

зло 
майстерні 
до- адміпі- 

•ми п підтведженпя 
якості

За роботою члени ЧМК Л. Калюжна і В. Ковальова

іноватн: «Фасон д^ікс гао- 
ннй, привабливий, однак 
Вам їйгг не пасуватиме». То
ді знаходять оптимальний 
варіант. але так. щоб не об
разити замовника, щоб че
рез тиждень—два він примі- 
рив обнову і радісно усміх
нувся.

Якщо колектіїз працює 
добре, від нього вимагають 
ще більшого.

— Чи маєте ви для цього 
резерви?— запитали ми мо
лодих шпачок.

— Звичайно, 
ми хотіли б віг 
претензії . 
сказала Т. 
Висловити 
майстерні лише одна прас
ка. Якщо вона ВИХОДИ-;'1» з 
гаду, ремонтують довге, а 

це впливає на строки вико
нання замовлень, на настрій 
усіх. Або Ще: уже кілька ро
ків поспіль домагаємось, 
щоб нас забезпечили пре
сом — праскою ніколи не 
розрівняєш пальто чи лац
кани піджака як слід. І ос
таннє: ми працюємо у неза
довільних умовах. Навіть 
зовні приміщення непри
вабливе, а багато замовни
ків, до речі, саме цим керу
ються. коли 
— зайти до 
обминути її. 
правило, обминають.

Апелюючи останніми 
вами закрійниці 
Т. А. Першино)’ 
страції 
високої якості виконаних 
тут робіт наведемо ще кіш. 
на записів із книг подяк та 
пропозицій:

«Дякую Т. А. Першиній за 
особливу увагу до замознн- 
і.-а. Е. Греков, м. Київ».

«Хочу подякувати М. Уса- 
новій за хороше обслугову
вання. Н. Б. Фоміп. м. Петоо- 

11 а вловсь к- Ка м чатеькпй».
«Робота виконана з ду

шею, .майстерно, творчо. 
Хай замовники завжди дару
ють вам щиру усмішку! 
Я. М. Оксенич. м. Знам'ян
ка*.

Апелюємо д’іп того, аби 
сумлінній праці молодих ви
робничниць відповідали 
зразкові умови роботи.

З Новим роком вас. чия- 
м'янські побуговпкп! З но
вим щастям V наступному. 
другому ропі п'ятитчкп! 
КОМЕНТАР ЗАВІДУЮЧОГО 
ВІДДІЛОМ ОБКОМУ ЯКОМУ 
ВОЛОДИМИРА КАРПЕНКА

Комсомольсько - ,ГЛО'}°^\НУ 
ний колектив „ШПЄ^Н°^^п 
стерні К? * 
міського 
мату, де керівником 
Першина, достроково 
нао завдання першого року 
одинадцятої п'ятирічки. < 
це й не дивно. Адже з часу 
свого створений цей К0Л. • 
тив впевнено ЙШОВ ДО ВИСОТ 
трудової м3Ир”°"'знї 
підсумками 1930 року 3 
м’янські швачки стали пере
можцями обласного соціалі ’ 
іичного змагання серед 
лодіжних нолонтитв сфер 
побуту, річний плач вино 
навши на 125,1 пр?Лпний 
КМК присуджено ПсРелх*5“"" 
червоний прапор 
комсомолу. • цього ро У 
лектиз постійно перевиконує 
свої завдання. І ось - є <- 
ний план! Ставши на удар 
ну трудову К0МС°мх°1ЬСЬМаУ 
пс-редз’їздіьсьну °ахуУ’ 
лоді швачки уже працюють 
в рахунок 1982 рону.

У книзі скарг та пропози
цій — одні подяки, 
лення виконуються 
з високою якістю.

Цей колектив 
■ ціле, його члени 
добре І... .

нк> Республіку кубу. НМК 
швейної майстерні - 
місьнпобуткомбінату м. Зна
м’янки можна СМІЛ"Л° * ' звати еталоном молодіжного 
колективу у сфері побутово
го обслуговування.

■;з швейної май-
2 Знам’янсьиого 

побутового иомбі-
вино-

Замов- 
бчзсно і

ПН одне 
вміють 

працювати, разом і 
- ,. Багато Дівчат

. Ось і че-

товаришеві
Леоніду Іллічу

Доповідаємо Центрально
му Комітетові КПРС, осо
бисто Вам. дорогий Леоніде 
Іллічу, що 830-тисячинй Все
союзний студентський загін 
імені XXVI з’їзду КПРС ус
пішно справився з взятими 
на 1981 рік соціалістични
ми зобов'язаннями.

Ділом відповідаючи на ви
соку оцінку, дану Вами пат
ріотичному рухові студентів 
і учнів у привітанні учасни
кам Всесоюзного зльоту 
студентських загонів наго
родження за підсумками ро
боти в десятій п'ятирічні ве
ликої групи активних учас
ників і організаторів загонів 
орденами і медалями СРСР, 
посланці вузів і технікумів 
по-ударному, по-комсомоль- 
ському працювали на спо
рудженні найважливіших 
промислових і сільськогос
подарських об’єктів, ліній 
електропередачі, залізниць і 
шосейних шляхів, житлових 
будинків і шкіл, подавали 
допомогу підприємствам 
транспорту, сфери обслуго
вування, органам охорони 
здоров’я. Напружені буд
ні літніх і осінніх жнив ра
зом з трудівниками села 
студенти і учні вели нелегку 
боротьбу за врожай ниніш
нього року. В будівництві, 
інших галузях народною 
господарства загоїш викона
ли обсяг робіт на суму біль
ше одного мільярда шести
сот мільйонів карбованців 
— такий конкретний вклад 
радянського студентства у 
виконання рішень партійно
го з'їзду.

Ударна праця учасників 
загонів була нерозривно 
зв’язана з гро.мадсько-но й- 
тичиою діяльністю. На буді
вельних майданчиках, по
льових станах, у молодіж
них гуртожитках попи ви
ступали з лекціями і кон
цертами. організовували 
спортивні змагання, прово
дили роботу з дітьми і під
літками. У кожному загоні 
пройшли дні ударної безоп
латної праці. Своєю участю 
в операції «Пам’ять», синів
ським піклуванням про вете
ранів війни і праці юнаки і 
дівчата прагнули ще раз ви
разити свою вірність велико
му подвигові старших поко
лінь.

Робота в студентських 
загонах дає майбутнім спе-
еяянмквммяамшя

Виставка в Белграді
І

І

БЕЛГРАД, 24 листопа
да. (ТАРС). Про славні 
сторінки історії ЛеНІНСоКО- 
і'о комсомолу розповідає 
виставка «Радянська мо
лодь». що відкрилася 
сьогодні в Белграді. Чис
ленні фотографії га інші 
експонати розповідають 
про величезний вклад мо
лодого покоління Країни 
Рад у будівництво кому-

в собі 
радян-

ціле-

ціалістам добру можливість 
закріпити на практиці здо
буті в навчальному закладі 
знання, виробити навички 
творчого підходу до розв’я
зання виробничих завдань, 
набути організаторського 
досвіду.

Гарячий відгук у серцях 
студентів і учнів, як і всієї 
молоді країни, дістали рі
шення листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК
КПРС. Ваша промова на 
Пленумі, пройнята почуттям 
оптимізму, глибоким піклу
ванням про радянську люди
ну. Вихованці вузів і техні
кумів бачать сьогодні своє 
голосне завдання в наполег
ливому оволодінні знання
ми, висотами сучасної науки 
і техніки, вихованні 
якостей справжнього 
ського спеціаліста.

Організованості і 
спрямованості в досягненні 
поставлених цілей, вміння 
боротися і перемагати вчи

ться радянське студентство у 
старших товаришів — кому
ністів. Найяскравішим прик
ладом беззавітного служін
ня справі партії і народу є 
для молоді Ваша, дорогий 
Леоніде Іллічу, невтомна 
діяльність по втіленню в 
життя планів комуністично
го будівництва, 
миру на землі.

З величезною 
сприйняли юнака 
вихід у світ нової 
книги «Спогади», 
вона є . 
словом старшого друга. Чи
таючи і перечитуючи її, сту
денти й учні прилучаються 
до революційного досвіду 
партії і народу. До Ваших 
творів, дорогий Леоніде Іл
лічу, молодь завжди звер
татиметься за наукою і доб
рою порадою.

Запевняємо 
Комітет КПРС. 
Леоніде Іллічу, 
ке студентство буде завжди 
вірним батьківському нака
зові партії — жити, 
працювати і вчитись по- 
лепіиському. новими успіха
ми в навчанні, науково-дос
лідній діяльності, громадсь
кій роботі гідно зустріне 
XIX з’їзд Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ 
СТУДЕНТСЬКИХ 

ЗАГОНІВ ЦК ВЛКСМ

зміцненню

радістю 
і дівчата 

і Вашої 
Для нас 

дорогим і мудрим

Центральний 
Вас, дорогий 
іцо радянсь-

ністичного суспільства.
Ряд розділів виставки при
свячений покорителям
космосу і героям-цілинни- 
кам.

Внсіавку відкрив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов, який очо
лює делегацію Ленінсько
го комсомолу, що перебу
ває з дружнім ВІЗИТОМ Б 
Югославії.



Ця дівчина працює на Кіровоградській панчішній 
фабриці всього два роки, та, мабуть, її вправності 
заздрить не один досвідчений виробничник. Алла МИ- 
ИАСВА добре навчалась у міському технічному учи
лищі Іїч 4, і тепер набуті там знання допомагают» їй 
випереджати календар. Річний план молода в’язг^пь-

нині завершуєниця виконала ще до Дня Конституції і 
завдання другого місяця наступного Р°”У КТ*со**онь- 
сьно-молодіжний колектив (керівник Юрім Дамас и ), 
в якому трудиться комсорг в’язального цеху Алла 
Минаева також один з найкращих на підприємстві.

Фото 3. ГРИэА.

— листопад» року —-—

ТЕОРЕТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
У міському лекторії то

вариства «Знання» відбу
лася теоретична конфе
ренція по обговорен .по 
«Спогадів» Л. І. Брежнєва 
У ній взяли участь слуха іі 
школи молодого лектора 
факультету іноземних мов 
і викладачі педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна.

Конференцію відкрив 
керівник школи молодого 
лектора, заслужений пра
цівник культури УРСР до
цент Ф. К. Бєлявін. Думка
ми які викликали у них 
«Спогади» Л. І. Брежнєва, 
поділилися заступник сек
ретаря партійного коміте
ту інституту В. К. Орєхов, 
студентки Світлана Фесун, 
Ніна Лева, Валентина Шер- 
стюк, Вікторія Дерев’янко, 
Катерина Недєлкова, Ва
лентина Стойко та інші.

Промовці говорили про 
те, що проблеми поруше
ні у «Спогадах» і зокрема 
в розділі «Почуття Бать
ківщини», схвилювали їх, 
бо їм, майбутнім вчите

лям, вони близькі і зрозу
мілі. Адже незабаром 
приступивши до педагогік- 
мої роботи, вони вихову
ватимуть своїх учнів У ду
сі високого патріотизму, 
прищеплюватимуть їм те 
почуття Вітчизни, про я:;е 
пише в своїх «Спогадах.» 
Л. І. Брежнєв.’

Учасники конференції 
прийняли соціалістичні зо
бов язання, якими перед
бачено посилити бороіьбу 
за якість навчання, активі
зувати громадсько-полі
тичну практику студентів.

На закінчення конфе
ренції її учасники подиви
лися документальний 
фільм «Живи, людино!», 
грисвячений трилогії
Л. І. Брежнєва «Мала зем
ля», «Відродження» і «Ці
лина».

Ю. НАСТАСІЄНКО, 
студент, член комітету 
комсомолу Кірово
градського педагогіч
ного інституту ім. 
О. С. Пушкіна.

ТОЧКА ВІДЛІКУ
Наприкінці нвраня ни

нішнього року, коли з 
господарствах області 
йшла масоза заготізля 
соковитих кормів, на сто
рінках «Молодого комуна
ра» поязилася кореспон
денція «На різних полю
сах». В ній порівнювався 
доробок кормодобузни- 
кіз колгоспів імені К.руп- 
ської та імені Ульянова 
Кіровоградського району. 
Прзздз, слово ’«доробок» 
мало тоді абсолютно '"ро- 
тилежні відтінки: стосов
но першого господарства 
воно знаменувало завер
шення державного плану 
по заготівлі сіна і ран
нього силосу, другого — 
повний провал у цій 
швидкоплинній і надзви
чайно важливій кампанії. 
Кажу «позний», бо кол
госп імені Ульяноза спро
мігся зібрати з першого 
укосу лише 40 тонн сіна і 
200 — сінажу.

Кореспонденція закін
чувалась дещо песиміс
тичним монологом меха
нізатора Михайла Ізанови- 
вича Місароша: «Скільки 
ми мали торік? По 1700 
кілограмів молока від ко- 
роаи. Думаєте, нинішньо
го більше буде?..»

Не буде. Вже тепер про 
це можна сказати з пев
ністю. Здається, зрозумі
ли всю безвихідь стано
вища, що склалося, і ке- 
різники колгоспу та сек
ретар комітету комсомо
лу Віра Крадожон, бо де 
й подівся їхній оптимізм 
кількамісячної дазності. 

ТІЛЬКИ ФАКТИ
Воші, як відомо. річ 

уперта. Можна було по
годжуватися з головою 
правління колгоспу імені 
Ульянова М. Г. Мартиню- 
ком, коли він запевняв, 
що господарство надолу
жить своє восенії, під час 
другого укосу сіна. Мож
на тепер зважати на всі 
об єктивні і Суб’єктивні 
причини, що ■ перешкоди
ли кормодобувнпкам це 
зробити. Але факти... Да
вайте звернемося до них.

Тваринники увійшли її 
зиму, маючи лиіііе трохи 
більше половини кормів 
потрібних для гбдін іі Ху- 
доби. Тобто кормодобув
ний« спромоглися загото
вити менше, ніж третину 
запланованої кількості сі
нажу (395 тонн проти 
1143), силосу (3986 тонн, 
план — 10373), кормових 
коренеплодів (352 тонни, 
план — 1249). Собівар
тість одного центнера 
кормів у господарстві 
справді астрономічна — 
18 карбованців.

Кілька слів про ниніш
ню продуктивність молоч
ного стада. Підкреслюю

«Рятуйте!»... на початку зими
пролунало із колгоспу імені Ульянова Кіровоградського району« Чому?
«нинішню*, бо тварини 
поїш що мають більш- 
’менш терпимі раціони.
Найвищий середи ьидобо- 
внй надій молока від Ко
рови на племінній фермі 
Лі 2 (що не є характерним 
для господарства) — 3,4 
кілограма. Найнижчий — 
1,4(?І) — на молочното
варній фермі № 2. Трохи 
більше — 1,6 і 1,7 кіло
грама — доять у Лозоват- 
ському і Лелеківському 
відділках. Собівартість од
ного центнера продукції 
становить 36 карбованців 
(плановий показник — 2о 
карбованців). Надій моло
ка від корови з початку 
року — 1541 кілограм. 
Коментарі, як кажуть, 
зайві.

МОНОЛОГИ 
ПРОСТО НЕВА

П ять із шести членів 
ВЛКСМ, зайнятих у тва
ринництві, працює на 
фермі № 1. Найбільшій, 
до речі, з господарстві. 
Тож і бажання побувати 
саме у цьому колектизі 
було виправданим.

Секретар комітету ком
сомолу Віра Крадожон 
пристала на цю пропози
цію, празда, без особли
вого ентузіазму:

— Поїдемо, тільки не 
лякайтеся... — мовила су
мовито.

Ці ж слова трохи пізні
ше повторить економіст 
колгоспу Людмила Мико
лаївна Лебеденко. Від
криє двері обшарпаного 
корівника і скаже:

— Нам простіше: вже 
встигли ззикнути до цієї 
картини...

Дозволю собі не пого
дитися з економістом. 
Людина може ззикнути 
чи призвичаїтись до ба
гатьох явищ, тільки не до 
такого...

Ніби привиди стоять 
перзістки.

— Це ті, що закупили у 
колгоспі імені Крупської 
ДЛя відтворення молочно
го стада... Породисті... 
Місяць тому були вище 
середньої вгодованості...

Не крзщу картину за
стаємо у родильному від
діленні.

— З першого листопада 
відкрили лік сумній ста
тистиці, — розпозідає 
завфермою К. М. Юрчен
ко. — Щодня кілька го
лів молодняка гине

«ДІМ БЕЗ ВІКОН, 
БЕЗ ДВЕРЕЙ» 
Монолог К. М. 'Орченко:

Легко сказати: «Кілька 
голів». Ні, це треба поба
чити, пережити. Часто чи
таю. чую; «Кормів не ви
стачає. Раціони погано 
збалансовані...»

А тут... їх практично не
має; силосну траншею 
майже вибрали, буряки 
залишилися під снігом. 
Отакі перспективи...

Людей не вистачає. Зро
зуміло: оплата праці у нас 
за кінцевими результата
ми.

Про підготовку фер.мгь- 
ких приміщень до зими 
краще мовчатиму. Знаєте, 
яка загадка у нас найпо- 
пулярніша.' Ні’.' «Без ві
кон, без дверей...» Це при 
телятник. З легкої руки 
якогось жартівника нгіі.іа 
«гуляти».

Дивно, але факт; до нас 
на ферму почали «загля
дати» керівники господар
ства. Це вже після того, 
як у повітрі запахло сма
леним..

«Я Б
У НАСТАВНИЦІ 
ПІШЛА...»

Монолог Г. М. Буртової, 
доярки:

Дзадцяь рокіз працюю 
дояркою. Різні часи бачи
ла, алз такого ще не бу
ло. Дійній корові давати 
шість кілограмів нездоб- 
реної січки, щоб від гру
пи доїти п ятдесят ---
шістдесят кілограмів мо
лока.. Не знаю, як подру
ги, а особисто я через 
два десятиліття роботи 
біля корів пошкодувала, 
що стала дояркою.

Каторина Ничипорізна 
гозорила, що рук робо
чих у нас невистачає. Не 
поспішає молодь на фер
му, це празда. Думаєте, 
тільки тому, що Кірово
град під боком, що авто
бус міський аж до села 
ходить? Умови у нас ніку
дишні, професійного зро
стання НІЯКОГО --- ОСЬ у
чому річ.

Масто згадую свою мо
лодість: прийшла на фер
му сором’язливою, несмі
ливою. Допомагали тоді 
мені всі. Вже пора б і 
«борг» сплатити, пзреда-

ТИ МОЛОДШИМ СЗІЙ ДОСЗІД. 

Та кому?
Коли замислююсь над ці

єю проблемою, то нерідко 
уявляю гаку картину. Роз
повідаю щось своїй уче
ниці, передаю їй «секре
ти», а зона зізьми та й 
запитай: «А чому ж зи са
мі, тьотю Галю, більше 
двох тисяч за рік не може
те надоїти?» Що б їй на 
відповіла?..

те

Ульяноаз. 
оцінку ю- 

неважк а.

акцію викличе це в его 
ючих? Звичайно, здивуван
ня чи поблажливу пос
мішку. А якщо господар
ство, ледве вступивши в 
зимово-стійлозий пеоіод 
утримання .’ромадської 
худоби, ПОДЭСТэ «СИГН1Л 
біди»? Таке трапилося з 
колгоспі імені 
Дати належну 
дібному явищу
Це — безгосподарність.

Давайте ще раз повер
немося до попередньої 
публікації «Молодого ко
мунара» із колгоспів імені 
Крупської га імені Ульяно
ва. У першому господар
стві кормодобувними пра
цювали за іпатовським ме
тодом. У двох комплексних 
загонах, робоюю яких ке
рував заступник голови 
правління колгоспу по 
кормовиробництву Леонід 
Якович Безпалий, було
сконцентровано всю зб 1- 
ральну техніку — КІРи,
КУФи, жатки. Колективи 
вміло маневрували, чітко 
дотримувались щоденних 
робочих графіків.

І, як наслідок — колгосп 
одним із перших у районі 
виконав план по заготівлі 
сіна, сінажу, силосу і зіта- 
мінного трав яного борош
на. За прикладом трудівни
ків Підмоскоз я в госпо- 

х дарстві було припасено 
чимало комбінованого си
лосу.

Цікава деталь: серед ое- 
реможціз чолісспного 
змагання кормодобувни
ми — п’ятнадцять комсо
мольців.

Груповим методом на
магалися працювати і ме
ханізатори колгоспу імені 
Ульянова. Та це було не 
що інше, як данина моді.

Про який іпатовський 
метод може йти мова, як
що в господастві щодня 
оуло зайнято на заготівлі 
кормів лише близько ПО
ЛОВИНИ всієї наявної тех
ніки?.. А організація прз- 
ЦІ... Виходив із ладу, ска
жімо, силосний комбайн— 
простоювали на полі три— 
чотири автомобілі, закріп
лені за ним. Про новісінь
ку ж плющилку-залкоутво- 
оювач У господарстві, схо
жо, зовсім забули: за ліго

«НЕ ЗГАДУЙТЕ 
ЛИХОМ...»
Монолог віри Крадожон, 
секретаря комітету комсо
молу

Через кілька днів пра
цюватиму я а місті, на ін
шій посаді. Добилася на
решті свого. Звідки така 
категоричність? Зізнаюсь; 
не від хорошого життя. І 
ще одна відвертість: не ці
кавить мене, хто очолюва
тиме комсомольську орга
нізацію, чим житиме і як 
працюватиме молодь на
далі.

Зважаю, прийде беруч
кий, енергійний секретар, 
справжній лідер — підуть 
справи на лад. Не прийде 
— годі й чекати якихось 
зрушень на краще.

Сама я ніколи лідером 
не була. Інша справа, що 
хтось «зверху» запримітив 
мо.'_ «організаторські» 
здіоності І пішло... Збоаи 
ми проводили раз на рік 
(ЗВ'ТНО-Зибор.НІ). коли був 
останній випуск «Комсо
мольського прожектора», 
вже й не пригадую. Проте 
своєму наступнику можу 
дат одну пораду: хай по
ставить на облік усіх чле-

ВЛКСМ. По.ірІе,X

сельність організації Зрл- 
СТЄ тоді ВДВОЄ... 

ПРОЛОГ
ДО*

МАЙБУТНЬОГО
Уявіть собі на м 

картину: Е:___
H5 пляжі, ступивши 

"гь таку 
відпочиз зючий 
•------- л кілька

воду, раптом зз-«рокіз у 
волав: «Рятуйте?»» Яку ре_

аона жодного разу не зі
йшла в поле.

Гірко, але часом ще до
водиться зустрічати лю
дей, для яких між понят
тями «моє» і «наше» ле
жить нездоланна прірва. 
Такі віддаватимуть усі си
ли найменшій дрібниці, 
якщо вона «моя», і прохо
дитимуть осторонь усього, 
що не зачіпає власних ін
тересів. Проілюструвати 
це неважко.

Кілька днів тому у кол
госпі імені Крупської було 
організовано суботнич і 
недільник для адмінперсо
налу. Спеціалісти госпо
дарства на чолі з головою 
правління і секретарем 
парткому дружно вийшли 
на бурякову плантацію і 
заходилися «визволяти» із 
снігового полону солодкі 
корені. Ті, що не встигл-« 
зібрати за сприятливих по- 
годніх умов.

Зате у Зеликій Северин- 
ці панував спокій. І не то- 
му, що буряки були зібра
ні (під снігом їх залишило
ся 10С(!) гектарів), просто 
нікому й на думку не спа
ло — зийти із затишни< 
кабінетів і попрацювати 
задля спільної справи.

Саме в такому оточенні 
формувалася «життєва по
зиція» Віри Крадожон, 
котра не те що побоялась 
труднощів — зігнорувала 
своє найперше комсомоль
ське доручення.

Через кілька днів у ком
сомольській 
господарства 
звітно-виборні 
мітет очолит®
ретар. На ззітно-вибооних 
молодь ферми N9 1 оголо
сить тваринництво сферою 
свого 
впливу.
крок буде зроблено. Сэме 
тому я свідомо назвав за
вершення цієї розповіді не 
епілогом чи післямовою, а 
прологом. Прологом Д° 
боротьби із наступними 
труднощами (а вони бу
дуть), прологом до май
бутніх діянь і успіхів МО
ЛОДІ господарства.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Кіровоградський район

організації 
пройдуть 

збори, ко
новий сек-

комсомольського
Отже, перший

і 
І

1
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ТИЖДЕНЬ «ТЕАТР 1 ДІТИ»

НА ЗУСТРІЧ 
З КАЗКОЮ
Піднімаються маленька за

віса, і Лад ширмою появля
ється Буратіно. У нього в 
руках чарівний золотий 
ключик. Дерев'яний чолові
чок змахує ним — і кивка 
починається; ожизають 
книжки, кожна з них сама 
рс-зказує про себе, про сво
їх героїв...

Усе це є в сценарії, що йо
го написала старший біблі
отекар Л. О. Шевелева для 
Днгячого клубу «Книга і 
лялька». створеного в нашій 
бібліотеці. Прем'єри ще не 
Суло, а ляльки вже трудять- 

-^ся — ВОвчик-братнк видає 
книжки першокласникам, 
котрі прийшли записатися 
до бібліотеки. їжачок. Ли
сичка. Буратіно і Незнайка
— звичайно. з. допомогою 
бібліотекарів і членів клубу
— проводять театралізовані 
віігтодіянн з маленькими чи
тачами.

Як народилася ідея ство
рити театр ляльок при біб

ліотеці? Повернувшись із 
республіканського семінару, 
завідуюча відділом обслуг.і- 
нування молодших школярів 
Н. Л. Степанова розповіла, 
ідо в Миколаївській обласній 
дитячій бібліотеці вже кіль
ка років працює театр ля
льок. Ми їздили до своїх ко
лег у Миколаїв по досвід, і, 
нарешті. створили клуб 
«Книга і лялька* у себе. 
Нам стали допомагати вчите
лі. Поради С. Г. Вайсбурд. 
Учительки російської мови 
і Літератури середньої шко
ли № 11 та виховательки 
іретього- «Б» класу серед
ньої школи № 5 Л. П. А мечі- 
ної дуже допомогли нам у 
створенні клубу, а їхні учні 
стали першими його членами.

На заняттях, що прохо
дять двічі на тиждень, діти 
дізнаються про історію теат
ру .ляльок, про улюблених 
казкових персонажів народів 
світу. Діти вчаться майстру-

вати ляльок, шити для них 
одяг, малювати декорації, 
писати сценарії.

Та для естетичного розвит
ку дитини цього замало. 
Тому ми прагнемо більше 
розповідати дітям про театр, 
знайомимо їх зі спеціаль
ною літературою, даємо їм 
певні знання з музики, 
влаштовуємо обговорення 
вистав обласного театру ля
льок і телевнетав. Усе це до
помагає нам прищеплювати 
нашим маленьким читачам 
любов до прекрасного, не
від'ємними частинами яко
го є художня творчість, му
зика і. звичайно ж. книга,

В. ШУБІНА, 
старший бібліотекар об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. Гайдара.
м. Кіровоград.

* * з*
На відкритті Тижня «Театр 

і діти» з успіхом пройшла 
прем'єра вистави «Бука» за 
п’єсою М. Супоніна в поста
новці Кіровоградського об
ласного театру ляльок.

На з н 1 м к у: сцена з 
вистави,

* # ♦ ,
Навіть наймолодші глядачі 

знають: театр — це серйоз
но. Фото В. КОВПАКА.

РЕПЛІКА

Негоціант смерті
З сшор,-------- -

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП 
Г^-пИіІІМіИІ ■ W—

Американська 
«Лос-Анджелес 
опублікувала

газета 
тайме».

недавно
статтю, в якій розглядаю-
ться проблеми міжнарод
ної торгівлі зброєю. Автор 
статті Ларрі Ремер під. 
тверджує, що постачальни
ком озброєнь у Централь
ну Америку, де відбува
ються численні сутички, є 
зовсім не Куба і СРСР, як 
це твердить державний 
секретар Хеііг, а Ізраїль, 
«ЯКИЙ любить мир». Ізра
їль з усієї сили озброює 
фашистські диктаторські 
режими Центральної Аме
рики, а новий уряд США 
дає своє цілковите благо
словення цій торгівлі.

За відомостями інститу
ту стратегічних дослід
жень у Лондоні, експорт 
зброї Ізраїлю становив за 
останнії рік понад ід 
мільярда доларів. Дані 
Стокгольмського міжна
родного інституту 110 дос
лідженням проблем миру 
(СІПРІ) показують, що 
протягом 1980 року Ізра
їль поставив військовій 
хунті Сальвадору понад 85 
процентів потрібної їй 
зброї. Міністр закордонних 
справ Ізраїлю Ціамір, ви
ступаючії перед іноземни
ми журналістами па прес- 
конференції, так охаракте
ризував торгівлю зброєю:

«Ми продаємо зброю всім. 
Цс аж ніяк не значить, що 
ми продаємо її нашим про
тивникам чи соціалістич
ним державам. Ми ведемо 
власну торгівлю на міжна
родних ринках поряд з 
американцями. Ми продає
мо тільки законним уря
дам».

Отже, на думку Шамі- 
ра, в соціалістичних, краї
нах, виявляється немає за
конних урядів. Така ж 
думка була свого часу і у 
Адольфа Гітлера, а праві 
сіоністи, як відомо, запо
падливо наслідують на
цистські приклади. 1980 
року продаж зброї стано
вив приблизно 15 процен
тів усього експорту Ізраї
лю. Цього року чекають, 
Що його експорт зброї зна
чно збільшиться.

Отже, Ізраїль став важ
ливим негоціантом, його 
спеціальність — торгівля 
зброєю власного н амери
канського виробництва. 
Хлопчик багатого дяді, 
звичайно, надіється одер
жати її нейтронну зброю. 
На думку доброго дяді, 
нейтронна бомба може, по
за всяким сумнівом, гаран
тувати мир в усьому світі,

Мартті ПАРНІ, 
фінський письменник. 

(АПН).
Хельсінкі.

шето-
НЕЧЕПУРА

Відходи і сміття справді 
стали лихом Гонконга^ 
Проблема посилюється 
тим, що це одне з най-, 
більш густонаселених міст, 
світу — густота населення 
становить тут 4850 чоловік 
на квадратний кілометр. 
Тисячі тонн відходів скул-. 
чуються на вулицях міста 
і в гавані. Найбільший 
вклад у цю копилку,роб
лять вуличні торговці і 
власники магазинів. Не 
відстають від них і городя
ни. Як випливає зі спеці
альної урядової доповіді, 
багато хто звик позбавля
тися непотрібних предме
тів, викидаючи їх за вікно. 
Що тільки не потрапляє на 
бруківку: банки з-під пива, 
недоїдки, уламки меблів і 
навіть старі телевізори.

Щомісяця близько п’яти 
тисяч чоловік притягають
ся до відповідальності за 
порушення правил. Напри
кінці жовтня власті Гон- 
конга почали кампанію по 
його очистці, розраховану 
на 14 місяців. У її прове
денні беруть участь 16 ти
сяч чоловік, і на неї асиг
новано 16 мільйонів дола
рів. У рамках нампанії по 
телебаченню демонструва
тимуться спеціальні філь
ми. Але більший ефект по
винне дати рішення значно 
збілошити штрафи.

(АПН|.

НАРЕЧЕНІ

Пісня «Поздняя звезда* сподобалась слухачам. Про-

понуємо її вашій увазі.

Ст

су ж. де. но тє.пєрь НД. ГИНО.. г.'.н

но сказали a. so

вселі н

ТОЛЬ.КО нам 1(3.ПО. Чв.ЛіУ

где. то скрылось за го.

:< /ної по.ае.Ри.ли с го. дай

Нет надеждої ни.ка. кои

PCZ3. HBt.JHM пр. тя.ми

I ' *
Вот и кончилось всё.

Є

Ч то БЫЛО ЛЄЖ.ДУ

ЗНАЙОМТЕСЬ—„АЛБЕНД“
Вокально - інструмен

тальному ансамблю «Ал- 
бий-» немає ще й двох 
років, проте цей колектив 
добре . знають любителі 
естради України, Білору
сії, Азербайджану та ін
ших союзних республік. 
Перший концерт «Албс- 
ин» відбувся 7 березня 
1980 року в клубі Мос
ковського заводу імені 
Ленінського комсомолу. 
Певно, дебюг «Албени» 
на робітничій сцені яко
юсь мірою визначив гео
графію гастрольних подо
рожей колективу. Недав
но ансамбль виступав пе
ред трудящими Далекого 
Сходу, Східного Сибіру, 
брав участь у роботі агіт
поїзда Ц1\ ВЛКСМ «Ле
нінський комсомол»,
шлях якого пролягав че
рез Нечорнозем’я. Двічі 
пісні в його виконанні лу
нали на фестивалі «Вогні 
магістралі», який щороку 
проходить на БАМі.

Десятин тисяч кіломет
рів літаком і по бездо
ріжжю, виступи . у про
сторих концертних залах 
і робітничих клубах не 
заважають колективу по
стійно оновлювати свій 
репертуар. За короткий 
час було підготовлено дві 
програми, до яких вхо
дять пісні композиторів 
Е. Хапка, І. Дуиаєвсь- 
кого, М. Фрадкіна, 
О. Фельцмаиа.

У гастрольних поїздках 
по Радянському' Союзу 
бере участь болгарська 
співачка Стояна Піколо- 
ва. Пісні болгарських, ра
дянських. італійських 
композиторів у виконанні 
артистки з сонячної Бол
гарії полюбилися бага
тьом. Велику прихиль
ність глядачів завоювали 
гітарист Ігор Лубенцов і 
соліст Андрій Кадужсь- 
югй:

«Я, любов і пісня» — 
називалася концертна 
програма, з якою нещо
давно виступили перед 
кіровоградцями учасни
ки вокально-інструмен
тального ансамблю «Ал- 
бека».

Наш кореспондент по
цікавився у керівника ан-

самблю А. 3. Давидовича 
планами колективу па 

•майбутнє.
—Нині ми готуємо но

ву програму, до якої вхо
дитиме блок «ретро» і не
велика рок-опера «Вовк і 
семеро козенят» на музи-

ку болгарського компози
тора Тончо Русєва, —ска
зав Андрій Зіновійовпч. 
— З цією програмою ми 
виступимо і в Болгарії, в 
нашій країні. Думаю, що 
завітаємо й до Кіровогра
да.

moderato De>co— з -

веет. но.

Поздняя
Муз. А. Видова
2. Стынет небо вдали. 
Кружатся тихо листья. 
Не' скрываю, что сейчас 
О тебе все мысли.
Гаснет поздняя звезда 
Той — последней встречи. 
Как холоден без тебя
Этот грустный вечер...

звезда
Сл. Я. Гальперина
ПРИПЕВ:

Захлеснули нас волной 
Осенние ветра.
Гц. то скрылось за горой 
Далекое вчера.
Нет надежды никакой — 
Любовь сказали нам.
И мы поверили с тобой Ее словам.

У СВІТІ ЦІКАВОГО
ДМИИИИИЕММКИ-. - ■ —і —

Людина, яка знову
відкрила папірус

Цей плавучий будинок 
на Нілі, незважаючи па 
ного непримітний вигляд, 
відомий не тільки в Єгип
ті, а іі далеко за його ме
жами. В ньому міститься 
інститут папірусу докто
ра Рагаба, а точніше, 
фабрика пагііруса. Цей 
найда вні шин писальний 
матеріа.'і виробляється 
тут так само, як 5000 ро
ків тому. Засновникові і 
власникові цієї своєрід
ної фабрики — докторові 
Хасану Рагабу близько 
сімдесяти років.

«Я поїхав у Судан, 
знайшов там опис папірус
ної фабрики, а потім по
чав розводити папірус,

розповідає доктор 1 а-
мене вже 
плантація 
зайнявся 

давніх 
Після трьох 

1 був уже 
спроможний Зробити ,іа" 
пірус,-але тільки 19ои ро
ку я зміг створити О1ЛЫ11 
чи менш прийнятний пи
сальний матеріал».

Доктор Рагаб придбав 
плавучий будинок, \ста
новив у ньому устатку
вання. Сьогодні це і є 
знаменитий Інститх і папі
русу ГІого плантація 
знаходиться на остров. 
Якоб за кілька миль уго
ру но течії Нілу. За свої
ми розмірами -- 20 фед- 
даиів землі (1 феддан 
0 34 га) — вона вважа
ється найбільшою в світі, 
де штучно вирощується

габ. •— Коли 
була велика 
папірусу, я 
конструюванням 
інструментів. І-: 
років праці я

папірус.
Виготовлення пагііру- 

са включає в себе двад
цять операцій. Основна з 
них — спресовування 
смужок пагііруса, у во
локнах якого є крихітні 
капіляри, що містять по
вітря. В результаті смуж
ки склеюються.

Розробка цієї техноло
гії принесла Рагабу док
торський ступінь у 1979 
році. Він є піонером, нині 
процвітаючої в Єгипті па
пірусної індустрії.

Більшість тих, що пра
цюють тепер на фабриці, 
— родичі Раґ&ба. Голов
инії інженер — його пле
мінник. Два ного браги 
допомагають • у вирощу
ванні папірусу, а дві його 
сестри працюють у мага
зині на другому поверсі 
плавучого будинку. Тут 
продаються не тільки па
піруси, а. її календарі, за
писники та інші сувеніри.

І Іній став новий плаву
чий будинок для інститу
ту.

Цікаво, що коли док
тор Рагаб почав свої до
слідження, 
можна було 
ця, де б ріс 
в країні, де 
існували широкі 
особливо в дельті 
Тому доктор Рагаб має 
цілковите прано сказати: 
«Я був першою ЛЮДИНОЮ, 
яка знову відкрила папі
рус». А. КОЛОДКОВ, 

кор. АПН.

в Єгипті не 
знайти міс

ії а пір ус. І цс 
в давні часи 

зарості, 
Нілу.

Каїр.

«Молодий американсь
кий бізнесмен одружиться 
з філіппінкою 20 —хо років, 
Вона повинна бути краси
вою, стрункою і жіночною, 
знати англійську мозу, ма
ти неабиякий розум, бути 
товариською 
мати зв'язки 
ві..„» Подібні 
зовсім не рідкість у філій- 
пінських газетах. На Захо
ді дівчата Філіппін мають 
репутацію «екзотичних 
красунь», чому немалою 
мірою сприяють широко 
рекламовані конкурси кра
си, на яких вони не раз 
виходили переможницями.

Гонконзький журнал 
«Ейшауїн» лише: «Багато 
філіппінок дивляться на 
таке одруження з «грошо
вим мішком» як на мо.кли- 
вість урятуватися від 
злиднів та безробіття у се
бе в країні*.

За останній рік таким 
чином одружилося близь
ко 200 пар.

і відданою, 
в суспільст- 
оголошенни

(АПН}

Камені підмурка 5000- 
річного сфінкса, що охоро
няє єгипетську піраміду а 
Гізі, тяжко хворі. Вони по
чинають вивалюватись, 
лишаючи величезні дірки. 
Вже кілька років 
тривогою стежать 
куванням сфінкса, 
ного під товстим 
піску 1У26 року.

Причин хвороби 
піщані бурі, вітер, дощ, за
бруднення навколишчоого 
середовища. А особливу 
неоезпеку язллють собою 
підземні води. На думну 
вчених, погіршив станови
ще й недоброякісний вап
няний розчин, застосова
ний у ході реставраційних 
робіт. Пропонуються різні 
способи лікування: одні 
радять заповнити щілини а 
каменях клеєм, другі — 
спорудити скляний ковпак 
над сфінксом, треті... —за
рити його назад у пісок.

(АПН}.

СЕКРЕТ

учені з 
за руй- 
знайде- 
ша ром

багатр:

Здатність верблюда три
валий час обходитись без 
води продовжує приверта
ти увагу вчених. За пові
домленням іракської пре
си, недавно троє вчених 
провели 16-дснний експе
римент, у ході якого твари
ні не давали пити. Вони 
дійшли висновку, що сек
рет довготерпіння «кораб
ля пустелі» полягає в над
звичайно розвинутій сли
зовій оболонці носа. її пло
ща становить 1000 квадрат - 
них сантиметрів, тоді як у 
людини — всього 12. Це 
дає змогу тварині вловлю
вати до 70 процентів во
логи, що є в навколишньо
му середовищі. Причому 
цей природний фільтр ао- 
сорбує вологу не тільки під 
час вдиху, а й лід час ви-
диху.

Багдад.

Ю. 31НІН,
власкор АПН.

і
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Ког.и б ви не завітали в 
Олександрійську бібліоте
ку імені О. С. Пушкіна, 
завжди почуєте щось ціка
ве, захоплююче. Тут вас 
запросять ьа усний жур
нал чи літературну вікто
рину, на вечір поезії чи 
дисПУ’ про моральне об
личчя молодої людини. 
Багато змістовних Заходів 
проводять працівники біб
ліотеки і їхні активісти <іа 
патріотичну тематику.

На цей.раз — урок муж
ності «Світлу пам ять про 
них бережи, їх життя від
дане за тебе». Він присвя
чувався 40-річчю розгро
му фашистських полчищ 
ПІД Москвою. Прийшли ми 
в бібліотеку і почули піс
ню композитора Б. Мок
роусова на слова О. Сур
кова:

Поїдемо в Непі ДОБО
Не смять богатырскую 

силу.
Могуч наш заслон

. боевой.Мы роем фашисту
могилу

В туманных полях 
. под Москвой..

Звучала і мелодія «Зем
лянки».

Завідуюча бібліотекою 
Г.. I. Варламова познайо
мила нас із людиною; яка 
особисто знала легендар
ного льотчика Віктора Та- 
лалихіна — виступав учас
ник героїчної оборони 
Москви Микола Степано
вич Корнієнко. Ми слухали 
розповідь про прославле
них полководців Г. К. Жу-

нова, І. С. Конєва, В. Д. і 
Соноловського. Нам від- і 
привали сторінки подвигу 
28 героїв-пзнфіловціз,
котрі не пропустили до 
Москви, фашистських тан
ків біля роз’їзду Дубосе
ково. Перед нами поста
вав образ -молодшого по-

• літрука Василя ■ Клочкова, 
-який звернувся до бійців 
із закликом, що став Аві
зом усіх захисників столи
ці: «Велика Росія, а відсту
пати нікуди — позаду 
Москва!» Панфілосці' зу
стріли вогонь 50 гітлер:в- 
ських танків безстрашно. 
18 хрестатих машин зали-

шились на полі бою, ворог 
не зміг прорвати нашу 
оборону. •

Дізнались ми, що 110 
захисникам столиці, які 
відзначились особливо, бу- ' 
ло присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу. 
Серед них були і 28 вої
нів 8-ї гвардійської диві
зії імені І. В. Панфілова. .А 
медаллю
Москви» 
більше мільйона 
Ми тут же, на уроці муж- 
'ності/ вирішили розшука-. 
ти і наших земляків, які 
йшли в бій в листопаді 
1941-го, захищаючи столи

«За оборону 
нагороджено 

чоловік.

цю рідної Батьківщини. 
Була пропозиція під час 
літніх канікул поїхати в 
підмосковне село Нелідо- 
во, де встановлено па
м’ятник легендарному ко- 
муністу-політруку Василю 
Клочкову.

Цікаво було також по
слухати огляд літератури, 
який зробила старший біб
ліотекар В. В. Патріна. Йо
го так і назвали: «Муж
ність Москви». Нам радили 
перечитати мемуари відо
мих радянських полковод
ців, твори письменників, у 
яких розповідається про 
героїзм і мужність наших

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ
лмнмвяпмевмашж

воїнів у боях ПІД Моск- І 
БОЮ...

Ми себе вважаємо не 
тільки звичайними читача
ми бібліотеки, яку часто ' І 
відвідуємо, щоб узяти ПО- 

. трібну книжку. Працівники 
цього закладу часто за
прошують нас до себе з 

1 тим, щоб навчити, як ціка
во провести той чи інший 
захід. І урок мужності тож. 

' дав нам багато корисного.
Ми побачили, як треба 
скласти його сценарій, як 
віілити задум в дію так, 
щоб зацікавити аудиторію.

Т. ШЕВЧУК, 
учениця Олександрій
ського культосвітнього 
училища.

І

Ми часом сперечаємось: 
з чого починати, щоб ма
ти зрушення в масовос'і 
фізичної культури і спор
ту — будувати типові 
спортивні бази чи створю
вати спортивні секції? Зви
чайно. без зразкових 
спортивних споруд пам не 
обійтись. Але ми часто зу
стрічаємось з такими ви
падками: колгосп збудуваг 
стадіон, але вій порожній 
— немає бажаючих займа
тись спортом, нікому очо
лити загони майбутніх 
значківців і. розрядників, 
чемпіонів і рекордсменів. 
Де ж вихід? Я вважаю, 
що треба організувати та
йни ча.хід, який би переко
нав сільського трудівника 
в тому, що заняття фіз
культурою і спортом його 
щоденна необхідність. Об
разно кажучи, треба 
«сконструювати» спортив
не свято, яке б захопило 
усіх.

Про цс якось повела 
розмову з головою колгос
пу імені Леніна Василем 
Івановичем Земляним. 
Він мене'зустрів па степо
вій автостраді:

Ліспі не треба нага
дувати. Колективні член
ські внески у фонд нашо
го «Колоса» перераховано. 
От тільки чи буде корне І ь 
з тих тисяч.

А я до вас не за ти
сячами приїхала, — відпо
відаю. — Я хочу, щоб ви 
допомогли нам організу
вати весняне спортивне 
свято.

— Га нині ж сівба', пора 
гаряча, — наче аж обра
зився голова колгоспу. -- 
З ранку до пізнього вечо
ра в полі Вночі , гуде М )- 
торами степ, а вам свято...

— Аякже, свято для сі
вачів. — не відступаю я. 
—- Давайте поїдемо до аг
регатів і скажемо про цс 
механізаторам.

Поїхали. Під час обіцу 
біля польового вагончика 
Василь Іванович довго 
спостерігав, як хлопці спі
шать здати порожній 
суд кухарці, а 
вив:

— Такс діло.
Ці: якщо завтра до 
справимось з оцим 
иом, то одразу можна зби
ратись па музики. На ста
діоні зробимо всі фіззаря і- 
ку і трохи покепкуємо 
одни з одного, якщо хтось 
не зуміє виконати норма
тиву. А не справимось на 
ниві — б-.р'яном зароста
тиме стадіон, бо яке ж го 
свято, коли поле не засія
не.

І вони постарались. Усі 
без винятку сівачі до вечо
ра перекрили норми, а на- 
ступного дня за дві-три го-

дини зробили останній за- 
сів. Автомашини під’їжд
жали до агрегатів і везли 
механізаторів у село. Піс
ля обіду на стадіоні за
дзвеніла мідь духового ор
кестру. Сходились сюди 
люди різного віку. В скве
рику за футбольним полем 
вже стояли шахові столи
ки. Тут же працювало кіль
ка автолавок. На двох но- 
лейбольних майданчиках 
змагалися школярі. Нев
довзі по стадіону було 
оголошено: «Розігруються 
призи серед сівачів. Хто 
більше разів підтягнеться 
на перекладині, хто далі

влаштовано кілька субот- 
ннків. Але позиція керівни
ка господарства стала пер
шим рушійним важелем.

Кажу про це тому. Що 
деякі голови колгоспів бід
каються, що не вистачає 
робочих рук у тракторних 
бригадах, на тваринниць
ких фермах, але дійових 
заходів не вживають для 
закріплення молоді на се
лі. Такі тільки твердять од
не і те ж:

— Господарство 
треба колгоспну 
повнити, а потім 
м'ячем бігати.

бідне, 
масу по
уже за

вісти. У цьому напрямі по- ініціатива. Та нема коштів 
винні працювати, зокрема, 
профспілкові і комсомоль
ські комітети.

Нз сторінках обласної 
газети «Молодий комунар» 
недавно читала розповідь 
про голову місцевкому 
профспілки з колгоспу 
«Шлях до комунізму» До- 
линського району Людми
лу Корнєву, чемпіонку об
ласної ради ДСГ «Колос» з 
багатоборства ГПО. яка с 
першим наставником май
бутніх значківців у своему 
селі. Необхідні кошти — 
будь ласка! Зиникас по-

па будівництво спортивних 
баз, придбання інвентаря, 
спортивної форми. Ось іуг 
і мають допомогти комсо
мольцям комітети профспі
лок.

Готувалися ми цього ро
ку до відзначення Всесо
юзного дня фізкультурни
ка. У райкомі профспілки 
сільського господарства 
мені сказали: «Коніїн па 
призи виділимо, все дамо,

потім
HO

MO

стахаяол-
збіду 
кли-

областного комитета

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

я побувала в 
) районі

справ на місцях: 
колгоспників уже 
нормативи, 
складає.

Недавно 
Нікопольському 
Дніпропетровської області:

вались па місцях. В кол
госпі імені Володимира 
Ульянова інструктор по 
спорту Іван Пнсьмспников 
влаштував поєдинки вихід
ного дня. а його колега з 
колгоспу імені Чапаева 
Валерій Апапенко органі
зував турніри спортивних 
сімей, товариські зустрічі 
команд з бригад і відділ
ків господарства.

Від масовості переходи
мо до майстерності. Май
стром спорту став шахіст 
Олександр Бендюк, норма
тив кандидата в майстри 

_ , виконав гирьовик Леонід
але ЩОб до нагород иули ’Громов, поповнився загін 

розрядників. Але не це 
головне. Про високі циф
ри варто говорити, ноли 
вчорашній значківець пе
рестав відвідувати сенцію, 
отримавши посвідчення і 
нагороду — золотий чи 
срібний значок. Тому ми 
контролюємо інструкторів, 
тренерів на місцях: фаль
шивих цифр нам не треба. 
Хай краще нас нригину; 
ють, що ми не справились 
з виконанням планових 
завдань по підготовці роз
рядників і значківців, зате 
ми знатимемо дійсний стан 

скільки 
склали 

а скільки ще

ПРИЦІЛ —■ НА МАСОВІСТЬ

ЯК «СКОНСТРУЮВ АТИ))
СПОРТИВНЕ свято?
кине гранату, хто швидше 
пробіжить стометрівку)»

Бажаючих було не так 
багато. На старт виходили 
тільки ті, хто тренувався в 
секнії, хто повернувся не
давно армії. Виручив нас 
знову Василь Іванович. Він 
скинув піджак, закачав 
рукава сорочки і взяв гра
нату. Стрімкий ривок — і 
граната полетіла.

Суддя на лінії оголосив:
— До нормативу на зо

лотий значок не вистачає 
півметра. Прошу повторя
ти. З розгону...

А Василь Іванович ска
зав:

— Хай буде Срібпн'І. 
Пробуйте. Хто далі...

Гранату кидали брига
дири, водії автомашин, 
трактористи.

А потім бригадні коман
ди вийшли на волейболь
ний майданчик. І на фут
больному полі була напру
га.

Призи кращим спортсме
нам вручав сам Василь 
Іванович...

Па початку жнив він 
сам протелефонував мені:

— А чи не влаштувати 
нам свято женців? Па ста
діоні тож. Хлопці мені не 
дають спокою: коли та ко
ли я з ними побіжу на
ввипередки?

1 знову було свято. Па 
цей раз Василь Іванович 
сказав:

— Треба будувати зраз
ковий стадіон. Та спочат
ку великий критий тир. Во 
хлопцям час іти в армію, 
а стріляти як слід не нав
чились удома.

І тир ввели в дію до по
чатку чергового призову в 
армію.

Звичайно, за справу взя
лися і комсомольці, і фіз
культурні активісти. Було

Шкода червінця шкоДа 
сотень карбованців. А. тин 
часом втрачаються тисячі. 
І без віддачі. Бо позиція 
керівника помилкова.

У постанові ЦІ< КГІРС і 
Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше піднесення 
масовості фізичної культу- 
рп і спорту» так і вказа
но: «В умовах розвинутого 
соціалізму фізична культу
ра повинна всемірно спри
яти зросіа/ініо економічно
го та оборонного потенціа
лу країни, задоволенню 
духовних потреб радянсь
ких людей, бути дінозпм 
засобом всебічного гармо
нійного розвитку особи, 
формування активної жит
тєвої позиції». Хто ж про 
це має дбати? Гадаю, не 
тільки фізкультурні актп-

треба у стаопенні нових 
секцій — Корнєва стає їх 
організатором. Звідси й ре
зультати в масооості і 
майстерності. От якби так 
працювали й інші проф
спілкові активісти.

А ось інший факт. Розпо
вів мені про нього мій ко
лега з Ульлновки Микола 
Іванович Рудченко. В кол
госпі імені Шевченка за
ступником голови по робо
ті з молоддю працює теж 
чемпіон облради «Колоса> 
з багатоборства ГПО Олек
сандр Барський. А головою 
місцевкому профспілки 
там колишній капітан фут
больної команди В. Ф. Ско- 
рсбагач. Ці два активісти 
і працюють спільно, дба
ючи про поліпшення споо- 
тивно-масової роботи на 
селі. І теж мають успіх. .

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 316050, МСП

м. Кіровоград, 
єул. Луначарського, 36

Обсяг 0.5 друк. npit.

Багато 
юнаків і дів
чат колгоспу 
імені Телі- 
шсвськ ого 
Більшай с ь- 
кого району 
займають 
легкою 
лстикою. 
ред них 
шофер 
лентин 
ПЯТИ Н С Ь- 
КИЙ, який 
успішно ви
ступає як на 
район них, 
так і на об
ласних спор
тивних 
ганнях. 
няття 
том 
ють

зма-
За- 

спор-, 
споия- 
тому, 

що юная іде 
в перших 
шаре н г а х 
учасни к і в 
соціалісти ч- 
ного змаган
ня.

Фото 
Ю. иніп- 
РОВСЬНО-

НАША АДРЕСА:

Іиленс 61107

представлені люди; які і в 
праці перші, і регулярно 
займались спортом». 

На районне спортивне 
свято, яке ми проводили у 
Великій Аидрусівці, ’зібра
лися, делегації, з усіх сіль
ських колективів фізкуль
тури. Комбайнер колгоспу 
імені Володимира Ульяно
ва Іван Харитонович при
їхав па свято разом зі сво
їм помічником Володими
ром Савснком. Іван — ги
рьовик, Володимир вико
пав розрядний.норматив у- 
стрілсцькому тиру. Відзиа- 

...... ____ _111Л мились представники ко.г- 
Згадую про"цс тому,* що госпу імені Котовського ... . ..
— • ’• , -шофер -Микола - Григ-улі-Г Гам вісім років тому

- па кооперативних засадах 
було створено міжколгосп
ний спортивний клуб 
«Колос». Тепер до послуг 
трудівників села комплекс 

■ у Чка.човому, водна стан
ція відпочинку і рибаль
ства, 3 стадіони, 29 фут
больних полів. 23 спортза
ли, 19 тирів, близько 150 
«містечок» 1ПО. Така база 
дозволяє успішно вирішу
вати 'важливе соціальне 
завдання — впровадження 
фізкультури в побут кож
ного мешканця району. 
Дехто з моїх колег лише 
безнадійно зітхає: добре 
їм, иікопольцям, там селу 
допомагають шефи з міста, 
А що заважає встановити 
такі зв’язки свігловодцям? 
У нашому місті багато 
підприємств. Тому треба 
сміливіше переходити під 
слів до діла.

В. ГУЗЕНКО, 
голова Світлосодської 
районної ради ДСТ 
«Колос».

часом комітети комсомолу . . _
самі не можуть розв'язати та -мУ-',яр 1 ригорій Кова-' 
проблеми. Є ентузіазм, є •’шов. І олова райкому 

профспілки В. Я. Самчен- 
ко вітав агротехніка кол
госпу імені Чапаева Гри
горія Хпжнчка — він лі
дер у своїй волейбольній 
команді. Серед ветеранів 
спорту у числі нагородже
них було подружжя з рай- 

"сільгбсптехнікй — Анато
лій Іванович Сундуков 
та Любов Михайлівна Ма
мут,, котрі, вже п'яній рік 

’підряд стають призерами 
першості обласної ради 
ДСТ .«Колос» з багатобор
ства ГПО. Ми дякували 
людям за високі. .показни
ки в праці, ми вшановува
ли.їх за активність ва.сіль- 
-ських спортивних аренах. 
Свято знову вдалося, бо 
його готували всі — проф
спілкові і фізкультурні ак
тивісти, пам допомагали 
комітети комсомолу і ке
рівники господарства.

У цьому році ми просе
ли 15 спартакіадних турні
рів районного масштабу, 
організували три спортив
них свята, приурочених 
50-оіччю комплексу ГПО.

Та головні події розви

боти — -?деИ;гВІДАілУ АИсїів ' масової ро- 
оя — •> фДпозідального секрет.і-
ЖРттп о л / г “'ДЛІНУ комсомольського 
2-46 • 57: ВІДАІЛУ пропаганди -
2-4= зч! В'ДДІЛУ учнівсьної молоді — 
йруДпА. и,ДД|ЛУ військово-пітоіо'тичиого ^НН" та спорту - 2-45-35; відділу 
з д4'яс‘ень “ 2-56-65; фотолабораторії — 
х-45-35;[коректорської — 3-61-83; нічної 

*Ц»> — 3-03-53.
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