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I ОРІЄНТИР ЕКОНОМІЯ
|/5 ВТОРИННОЇ 
ХСИРОВИНИ

заклопота- 
було чути 

про нові 
що відте- 

виготовляти-

Повертався Семен Кос
тянтинович з Харкова, з 
республіканської оптової 
ярмарки по продажу това
рів народного споживання і 
задоволеним, і 
ним. Приємно 
схвальні відгуки 
зразки виробів, 
пер фабрика
ме масово і, з усього вид
но, не матиме клопоту з їх 
реалізацією. Зрештою, такої 
проблеми ніколи й не вини
кало, як це буває на інших 
підприємствах. Швидше нав
паки. Торгівля 
просила збільшити 
ки, повніше 
запити споживачів, 
підприємства чимало: 
ри широкого 
йдуть звідси 
нашої республіки.

Над цим і роз/лірковував 
головний інженер Олек
сандрійської фабрики діа
грамних паперів С. К. Хода, 
повертаючись додому. Пе
редусім треба скликати тех
нічну раду, розповісти ко
легам про підсумки ярмар
ки, вимоги, що 
нині до товарів

.ного 
щодо 
шєння їх випуску. З досвіду 
знав:
ше, знайде чим відповісти і 
поставить у торгівлю ходо- 
сих товарів більше, ніж досі.

Нинішнього квітня фабри
ка діаграмних паперів від
значала перше десятиріччя 
свого існування. Цього ча
су було досить, щоб здобу
ти /ліцний авторитет як у 

і в місті, 
риса ви- 

і колек-

незмінно 
постав- 

задовольнити 
А їх у 

това- 
споживання 

в різні кінці

попиту, 
можливостей

ставляться 
поссякден- 
порадитися 

збіль-

колектив, як зав-

■ своїй галузі, так і 
Е області. Головна і 
І робничої діяльності
■ тиву — це стабільність. Ще
■ не було випадку, щоб він 
І не впорався з програмою 
й року, найчастіше ж рапор- 
д туввв про її дострокове за- 
К ••'зошення.
И Якщо Фабриці вже мину-
■ ло десять ооків, то її діль- 
| ниці по вип'/ску товарів на-
■ ^одного споживання — де- 
В п’ять. Це свідчить про те,

як близько до серця сприй- 
й мають трудівники вимогу 
З партії дати людині все не- 
| обхідне для щоденного спо- 
р живання, підпорядкувати 
В цій меті можливості 
" зеови виробництва.
а Є категорія керівників, 
‘ які обома руками голосу- 
3 ють за організацію вироб- 
| ництва товарів широкого 
1 споживання на своїх під- 
I приємстсах. Але лише за 
І рахунок додаткових фон

дів на матеріали, трудові й 
й енергетичні ресурси, устат- 
I кування. В той же час до- 
Лксить хазяйського ока, щоб 
ІГзнайти ці ресурси в основ-
■ лому виробництві.
0 Тільки-но на фабриці по- 
н явилися відходи паперу, як 
В тут задумалися: а чи не 
І можна їх ефективно вико- 
н ристати? Здавалося б, чого 
| шукати зайвого 
І здавай залишки

сировину — і 
проблем. Але 
не цураються 
якщо за їх

бачать користь для людей. 
Так волею колективу в дру
гому цеху було засновано 
дільницю товарів народно
го споживання, яку очолила 
комуніст Є. І. Косенко. І не
вдовзі переконалися, що 
нова для діаграмників спра
ва — в надійних руках. Пі
дібрали небайдужих, ініціа
тивних людей. Охоче взяли
ся до діла Катерина Іванів
на Ткаченко (бригадир бро
шурувальників), Раїса Ісанів- 
на Приходько, Ніна Омеля
нівна Баштавенко, Любов 
Борисівна Жарко. Кожна з 
цих робітниць тепер не ли
ше краща за професією, а 
й уміла наставниця молоді. 
То їхня заслуга в тому, що 
поряд з ними ходять у пе
редовиках комсомолки Ні
на Поліщук, Римма 
Таня Стеценко.

Нині фабрика дас 
говельну мережу 
двадцять назв товарів 
соаого попиту. Це блокноти 
: різного призначення зо
шити, шахові дошки і блан
ки розклад'-' уроків для 
вчителів, набоои кольоро
вого паперу і альбоми. 
Чверть номенклатури — то 
вироби для дітей. Слід під 
креслити, що всі ці зразп 
народилися на підприємст
ві. Аптос багатьох із них ін-
ЖЄНЄО-7Є7‘ОЛОГ 
Е. С. Долбня.

— Рег-'ЛЯОНО 

участь V ярмарках, 
повідає він, — ми 
ВИВЧбЄМО ПОПИТ. ЗНаЮЧИ ЙС- 

вироби 
не мож-

ШТ’/Ч но 
реалі?-

Голуб.

в тор-
ПОНЙД

за

К Vі

і ре-

клопоту: 
у вторинну 
ніяких тобі 
на фабриці 
труднощів,

розв'язанням

Д> ЛЬНИ’М

І 
аІ

беручи 
— роз
пально

го і створюємо 
Інакше працювати 
на, коли не хочеш 
СТВОРИТИ проблем'/ 

ції продукції. Нашій Лаб
риці затоварювання не 
страшне. Навпаки: весь час 
мізкуємо, як повніше вико
нати замовлення торговель
них організацій.

Вся продукція масово'''' 
попиту на Фабриці виготсп 
ЛЯГ.ТЬСЯ ІЗ --ЛИШКІВ 

ного виробництва, 
щоб і!аро<'.і''вати. її 
дедалі зміцнюють 
економії. Цей бік діяльнос
ті регламентується стандар-1 
тами підприємства. Такий 
підхід дає відповідні ре
зультати. Якщо п’ять років 
тому фабрика поставила в 
торговельну мережу това
рів народного споживання] 
на 200 тисяч карбованціз, то 
нині цей показник має до
сягти 375 тисяч карбованців. 
Питома вага виробів стано
витиме на кінець року ЗО 
копійок на карбованець 
фонду заробітної плати — 
один з кращих показників 
в області.

Робочий документ колек
тиву — цільова комплексна 
програма випуску товарів 
для народу, розрахована до 
кінця 1985 року. їх вироб
ництво має зрости в ниніш
ній п’ятирічці порівняно з 
десятою, на 50,2 процента. 
На фабриці ніхто не сумні
вається, що мети буде до
сягнуто.

основ-
Тому, 

СИП'СІ' 
режим

С. ЖАРСЬКИЙ.
м. Олександрія.

Члени НИК швидкими темпами готують грунт до сівби 
озимих. Нинішнього року ці роботи виконуються безвід- 
вальним методом. Члє-ни бригади власноручно виготови
ли плоскорізи.

На з і; і м к у: ударник комуністичної праці комсо
молець Василь ЛИСЕНКО.

Фото М. САВЕНКА.

л

МАРШРУТАМИ 
КАНІКУЛ

Цього літа учні Перего- 
нівської середньої школи 
Голованівського району 
під час канікул працюють 
у місцевому радгоспі, ба
гато подорожують по рід
ному краю. Так /лолодші 
школярі оглянули ферми і 
майстерні, ознайомилися 
з рослинним сеітом ближ
нього лісу, милувалися 
мальовничими берегами 
річки Ятрань.

П ятикласники в Умані 
відвідали краєзнавчий му
зей. Особливий інтерес у 
них викликав відділ флори 
і фауни рідного краю, а 
також дендропарк «Софі- 
ївка».

Таке ж спілкування з 
природою відбулося і у 
восьмикласників, яких за 
хорошу роботу на ланах 
радгоспу преміювали по
їздкою в Державний сте
повий заповідник Асканію- 
Нову та Генічеськ.

Успішно склала трудо
вий екзамен на полях Іл- 
пічівського відділення 

радгоспу «Перегонівський» 
шкільна учнівська вироб
нича бригада. В нагороду 
за це 45 юних виробнич
ників поїхали в подорож 
за маршрутом Дніпропет
ровськ — Запоріжжя — 
Феодосія — Дніпропет
ровськ.

М. ЧУБ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Голованівський район.

П'ЯТИРІЧКА 1 МИ

РОЗМОВА З МОЛОДИМСУЧАСНИКОМ

Ан-

БУДЬ 
ГОСПОДАРЕМ 
НА ЗЕМЛІ!

26 квітня ц. р. у нашій га
зеті було надруковано стат
тю Героя Соціалістичної 
Праці, бригадира тракторної 
бригади колгоспу «Росія» 
Повоукраїнського району 
Віктора Степановича
дріяша «ХЛІБ НАШ НА
СУЩНИЙ». У ній знатний 
хлібороб поділився розду
мами про проблеми розвит
ку сільськогосподарського 
виробництва, про місце ком
сомольців і молоді у реалі
зації Продовольчої програ
ми. «А який мій особистий 
внесок у виконання Продо
вольчої програми, завдань 
п’ятирічки? Чим він вимі
рюється? Що я зробив? Чи 
зможу я працювати іще 
краще, іще ефективніше у 
майбутньому? Що для цього 
потрібно? Чи часто ставиш 
ти собі подібні запитання, 
молодий хліборобе, робіт

ЦІ НЕЗАБУТНІ ДНІ
Неподалік села Черня- 

хівки на мальовничому бе
резі водосховища робітни
ками виробничого об'єд
нання по сівалках «Черво
на зірка» побудовано табір 
праці і відпочинку. Десять 
добре обладнаних буди
ночків, спортивний - май
данчик, простора їдальня, 
заасфальтовані доріжки — 
цей .затишний куточок по
добається учням Кірово
градської середньої школи 
№ 24.

прагнучи

нику, спеціалісте, науков
цю? Давайте поговоримо 
про це начистоту. Давайте 
будемо спиратися не лише 
на виробничий потенціал, а 
й на потенціал власного тру
дового сумління...» — таки
ми словами завершив В. С. 
Андрія ні свою розмову з 
молодим сучасником.

Надаючи виключно важ
ливого значення виконанню 
завдань одинадцятої п’яти
річки, рішень листопадового 
(1982 р.) і червневого (1983 р.) 
Пленумів ЦК КПРС. реаліза
ції Продовольчої програми і, 

примножити вне
сок комсомольців І МОЛОДІ 
області в справу підвищен
ня продуктивності праці на 
всіх ділянках виробництва, 
відповідальності кожної мо
лодої людини за доручену 
справу, бюро обкому комсо
молу схвалило ініціативу га
зети «Молодий комунар» що
до публікацій під рубрикою: 
«П'ятирічна і ми. Розмова з 
молодим сучасником» і ре
комендувало міськкомам, 
райкомам комсомолу, пер
винним комсомольським ор
ганізаціям області організу
вати обговорення статті В. С.
Андріяша «Хліб наш насущ

ний». Кілька днів тому таке 
обговорення відбулося на 
комсомольських зборах КМК 
тракторної бригади колгоспу 
імені Комінтерну Онуфріїв- 
сьного району.

(Матеріали зборів читайте 
на 2-й сторінці).

На перших своїх зборах 
комсомольці десятирічки 
вирішили до виробничих 
бригад зарахувати членів 
підпільної комсомольської 
організації «Спартак» і за
роблені гроші перерахува
ти у Фонд миру.

Директор табору Вален
тина Федорівна Донець 
при підтримці комсомоль
ського активу проводила 
велику організаторську і 
політично-масову роботу. 
Цікавою була зустріч із

учасником II фестивалю 
молоді і студентів на Ку
бі першим секретарем Ле
нінського райкому комсо
молу м. Кіровограда Іго
рем Павловим. Після трудо 
вого дня проходили різно
манітні спортивні змаган
ня. Всі ці заходи висвіт« 

лювались у бойових лист
ках і «блискавках», які ви
пускали Віктор Чеботов, 
Надія Васильєва, Інна Да

видович, Лідія Брельова та 
Олена Полтавець.

На знімку: члени
редколегії обговорюють 
наступний номер стіннівки.

А. ПЕЧЕНЮК, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Кіровоградський район.

Фото автора.



«Молодий комунар»

сівбою і збиранням ран

Повернусь

канікул допомагав бать-

Павлиську десятирічку.
три роки тому під час

------ 11 серпня 1933 рокуБУДЬ Г
Вирішує
колектив

хлібороб

М. АНДРІЙЧЕНКО.

тиві себе не вважаю
В

Чсрво- 
обкому

тракторної очолюваної Івановичем

Розповідає секретар 
парткому колгоспу 

О. І. ТАРАН:

Колгосп імені Комінтер
ну — спеціалізоване гос
подарство по вирощуван
ню нетелей. За підсумка
ми республіканського со
ціалістичного змагання за 
і982 рік і в ознаменуван
ня 60-річчя утворення 
СРСР колгосп нагородже
но перехідним Червоним 
прапором Міністерства

а потім— 
городах, 

недавнього кон- 
у якому взяли 
учні Житомир- 

медичного учи-

лічує паш колектив.

сільського господарства 
УРСР і Українського рес
публіканського комітету 
профспілки працівників 
сільського господарства.

* * *
У 1976 році на базі трак-

ДоРозповідає механізатор Олег УСТЕНКО:—Як уже сказав Мп-

торної бригади № І було 
створено комсомольсько- 
молодіжний колектив.

Найвагомішого резуль
тату КМК досяг торік: 
його було визнано пере
можцем обласного змаган-

ня серед колективів трак
торних бригад і нагород
жено перехідним 
ним прапором 
ЛКСМ України.

На-початку 1983 року 
КМК став членом міжна
родного клубу молодих 
механізаторів «Кірово
град — Толбухін» і воло
дарем призу почесного

У КМК тракторної

члена клубу двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова.

Я: « *

За шість місяців ниніш
нього poKj1 КМК виробив 
1078 гектарів умовної 
оранки на трактор, зеко
номив 1887 кілограмів 
паливно-мастильних мате
ріалів.

і Ір© 
хліборобську

йому органічно поєднати молодість, завзяття механізаторів - комсомольців із життєвим 1 професійним досвідом ветеранів. т

ЗнатнийВ. С. Апдріяш недарем-но звернувся у своїй
Розповідає секретар 
комітету комсомолу 
господарства Валерій

ТЕРЕЩЕНКО:

статті до молоді, комсо- бригади є добра тради-йюльців: саме їм нести ція: найважливіші пи-далі естафету трудових тання вирішувати на за-справ, прийняту від бать- гальних чи комсомольсь-ків, долати нові висоти, ких зборах. Так повело-ся з часу створення ко-Дивлюсь я иа учасни- лектиВу (вже шість років сьогоднішніх зборів---------------------------------------— молодих механізато- ків). Як правило, ініціа- рів — і радію: працьови----------------------------------------•... . тором починань виступаєті вони, неспокійні, не-____ _________________________ -примиренні до недоліків, партійно - комсомольсь- Он Микола Бицюк, груп----------------------------------------комсорг колективу. Був ка гРУпа- Д° пеі входять переможцем обласного найавторитетніші люди— змагання серед молодих---------------------------------------жаткарів, иа комбайні партгрупорг 1 комсорг, рекорди бив... А запитай- члеп ГруПИ народного те в нього, чи задоволе-________________________шні собою, 1 я впевнена, контролю, профгрупорг, що відповідь буде нега- - -----------тивною. Почне перелічу- передовики виробництва, вати малозначущі на цершнй погляд моменти, епізоди, котрі перешкодили при виконанні тієї чи іншої роботи сягнути максимуму. Такі ж максималісти 1 Юра Омель- ченко, Василь Лисенко...КМК бригади, АнатоліємЛитвином, постійно у пошуку. Хлопці СМІЛИВО беруться за впровадження найновіших технологій вирощування основних видів сільськогосподарських культур, застосовують у виробництві прогресивні методи організації роботи. Колись тут першими у господарстві створили механізовані ланки по вирощуванню кукурудзи, соняшнику 1 цукрових буряків індустріальним методом, а вже нинішнього року створено безнарядний колектив кукурудзоводів.Молоді механізатори мають підтримку. Передусім від бригадира. Анатолій Іванович'сам починав трудовий шлях у тракторній. Був слюсарем. механізатором. А вже пізніше, коли закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, очолив колектив. За кілька років зумів вивести його в передові. І не тільки в господарстві — в районі, в області. Ніяких секретів у Литвина немає. Просто вдалося

Пам’ягаю, деякий час тому на молочнотоварній фермі знизилися надої молока. Причин на те було кілька. І одна з головних — перебої із завезенням кормів. Транспортують же фураж, як відомо, механізатори. Тому й зрозуміле занепокоєння, з яким обговорювали вони на зборах цей факт. Тоді одноголосно вирішили доручити доставку кормів на МТФ найсумліннішим. І відповідати за доручену роботу, кожен мав протягом тривалого періоду. Вважаю, що цей захід позитивно вплинув на результати роботи доярок. Нині середньодобовий надій молока від ко рови у нас найвищий у районі.Колектив розподіляє й нову техніку. Так, скажімо, на початку нинішнього року трактор Т-150 було вручено передовику виробництва комсомольцю Василю Лисенку.Іще одна важлива деталь: члени КМК несуть колективну відповідальність за дисципліну в бригаді. Принциповість, з якою підходить бригадна рада до розгляду усіх без винятку порушень, дає свої результати. Прогули і запізнення, факти неякісної роботи у колективі практично викорінені.

колгоспного змагання за ШХ зернових упоралися го. Щороку бригада має } плаНували, за десять иа своєму рахунку по._____________ :----------------------півтори-дві ТИСЯЧІ КІЛО- робочих днів. Першими грамів заощадженого—-----------------------------------пального і мастил; кіль рапортували і про вико- ка тисяч карбованців------------------- ---------------; ;економимо па ремонті і нашій плану по заготівлі технічному обслуговуван- громадськоїпі тракторного папку. пи| л-1' і .< Півтора строку — без ХуДОбп.ремонту» — ось девіз __----- ----------------------- -кожного молодого тракториста.Але ось що турбує: мало ще у нас молодих уміл ьців, раці опал ізато- рів. А саме па технічну творчість як важіль підвищення ефективності виробництва звертає ува- гу в своїй статті В. С. Андріяш.Так, рацпропозиції’! мало, економічний ефект від їхнього впровадження невеликий. І не тому, що механізатори не хочуть шукати, впроваджувати. Просто основи технічних знань, одержані ними на курсах мехвсе- обучу при райсільгосп- техпіці ЧИ у ШКІЛЬНІЇ! виробничії! бригаді, невисокі. Думаю, що викладачам сільських профтехучилищ 1 курсів механізаторів, усім, хто причетний до навчання механізаторської зміни, варто більше зусиль докладати до того, аби розбудити в юнаків творчу думку, навчити їх основ раціоналізаторської роботи. Це принесе тільки користь кола, я —.наймолодший — 1 самим молодим лю --------- ——;------ ---------------дям, і колективам, у яких член КМК. Тільки пи- вони працюють, і всьому ; ‘ ~сільськогосподарському нішнього року закінчив виробництву.
Наша сила— Проте новачком у колек-

Успіху па всіх роботах сприяє дійове соціалістичне змагання. Правофлангових ного ми визначаємо щотижня, а під час жниц робили цс щодня. ІДе стимулює людей, змушує відстаючих підтягуватися до рівня передовиків.При підбитті підсумків трудового суперництва застосовуємо різноманітні моральні і матеріальні стимули. Ке буду їх перелічувати. Скажу лише, що останнім часом наііпочеснішим заохоченням мої товариші вважають вручення подяк і вітальних листів. 20 серпня ми вітатимемо наймолодшого члена колективу — Олега Устенка.

Незабаром почнеться 

новий навчальний рік, 
зустрінуться шкільні дру
зі. Згадуватимуть .літо, 
ділитимуться враження
ми від побаченого. Буде 
про що розповісти своїм 
юним вихованцям і стар_ 
шій піонервожатій Йо- 
сипівської восьмирічної 
школи Валентині лоля- 
еицькій — цього літа во
на працювала помічни
ком комбайнера кол
госпу імені Леніна Ва
лентина Холявицького, 
свого чоловіка.

— Наша Валентина 
тіина на комбайні! — 
під час жнив із гордістю 
передавали один одно
му юні жителі села цю 
приємну для них новину. 
Тепер вони нетерпляче 
чекають зустрічі зі своєю 
піонерзожатою, щоб роз
питати її: «Ну, як там, у 
полі?»

Вільїпанський район.

Розповідає бригадир
КМК тракторної 
А. І. ЛИТВИН:Колектив у нас друж-

змаганні
Розповідає 

Микола БИЦЮК, 
групкомсорг комсомолі»- ков1 _ Анатолію Григо- 
сько-молодіжного колек-_________________________________

тиву: ровичу. Він комбайнері26 комсомольців на---------------------------------------
ІІайсумлііппші — ЮрійОмельченко, Василь Лисенко, Микола Грицюк—носять високе званняударників комуністичноїпраці. Вони й очолюютьтрудове суперництво. Доречі, за звання колекти-ву комуністичної працініші бореться вся паша бригада. І досить успіш-но. Кілька років поспіль ми утримуємо першістьу господарстві, па висо-кому організацій йомурівні провели важливіИИИ. Якщо В/КЄ беруться сільськогоспод а р ські хлопці за якусь справу,----------- —------------------------то всі разом. Напередод- кампанії нинішнього ро ні XXVI з’їзду КПРС мі! ку Скажімо, з весняною висту пили і пщ іаторами-------------------- ------------------

Був помічником і цьогорічних жнивах. Миколи Васильовича Олійника, механізатора- ветерана, котрий зустрічав за кермом комбайна свої двадцять п’яті жнива.Працювали ми за вахтовим методом, по кілька годин. Результату ми досягли непоганого — намолотили 4600 центнерів зерна.Кілька слів хочу сказати про паш колектив. Працювати абияк тут просто неможливо. Хлопці доброзичливі, допомагають новачкам. І відпочити вміють: часто після роботи ми всі гуртом відвідуємо дискотеку, займаємося спортом. Та найголовніше тс, що дбають усі про ефективність виробництва, про якість А саме до цього закликав нас, молодих хліборобів, Герой Соціалістичної Праці Віктор Степанович Андріяш.Після служби в армії обов’язково повернуся до КМК.

лише добре 
а й гарно 

і і: ■ ■?із

виробничому
ЖИТОМИ-

Цьому виступозі на 
святі останнього снопа 
передувала ударна робо
та майбутніх фармацев
тів на жнивах, 
на колгоспних 
Під час 
церту, 
участь 
ського
пища Віра Куліш, . Ліна 
Буряк, Галина Дітков- 
ська, Олена Малюк 
інші й агітбригада 
енського будинку куль
тури, юні помічники 
колгоспників довели, що 
вміють не 
працювати, 
співати.

Нині на
рахунку групи 
рян, яка збирає овочі на 
городах колгоспу «Про
грес», десятки тонн від
правлених на Новомир- 
городський плодокон
сервний завод помідо
рів, огірків, баклажанів. 
А у вільний від роботи 
час дівоча вокальна 
па та соліст Борис И^лар 

готуються до концерту 
на честь свята тварин
ників.

В. ШУЛЬГА, 

громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».І Іовомиргородськпй район.



уі 1 народження, росіянин
віта вища, закінчив Одеський медичний 

< ститут у 1978 році. Одружений.
...Карате почав займатися в 1976 році,

— Я серпня 11983 року —
. Воло^Р Васильович, 

ос- 
Ін-

ще
студентом. Вчителями були іноземці — до
мініканці Еміль Васкіс та Фредді Надеш, 
котрі навчались в Одеському університеті 
на біологічному факультеті».

Ми цитуємо з пояснювальної записки лі
каря обласної дитячої лікарні В. В. Савчен- 

ка, чия справа недавно розглядалася в 
адмінкомісіі Ленінського райвиконкому об
ласного центру. Цей чоловік, не маючи на 
те офіційного дозволу, організував групу і 
проводив з нею у спортивному залі Кіро
воградського кооперативного технікуму за-

няття з карате, 
розформовано, 
проблему?

Сааченка покарано, групу 
Але чи вичерпано саму

За свідченням заступника голови облради 
спортивного товариства «Динамо» О. 3. 
Андреева, неофіційні секції карате — не 
така вже й рідкість в Кіровограді. Що во-

«Молодий комунар»
серйозності таких членів групи: Володими
ра Савченка, Василя Кретова, Ігоря Четвер
така, Сергія (по-моєму, Харченка), Бориса 
(прізвища не знаю).

С ШАБАЛІН: Микола Олійник працює в 
невідомому мені місці, знаю також Олек
сандра Березовського, Володю...

О. БЕРЕЗОВСЬКИЙ: Трьох знаю добре: 
Савченка, Четвертака, Сергія (прізвища не 
пам’ятаю)

Чим більше знайомишся з діяльністю гру
пи, тим більше переконуєшся в абсолютній
бездуховності цього об’єднання. Кожен з 
хлопців чимало зусиль витратив, аби навчи-

З стор.

ПОРУШУЄМО ПРОБЛЕМУ

місцева
ДОСЛІД

її 
потреб

МІЖІ і А РОДИ И П КОМ Е Н 'І А Р

ни собою являють? Як правило, це групи 
підлітків, котрі захопилися цим видом бо
ротьби за «можливість стати сильнішими за 
своїх ровесників» (цитую за одним із руко
писних «посібників» з карате, котрі здебіль
шого і є тим джерелом, звідки хлопчаки 
черпають дані про історію і сучасність ста
ровинного японського мистецтва боротьби). 
Можливо, декого з них звабила також наго-
да «стимулювати інтелектуальну діяльність, 
розвинути інтуїцію» заздяки заняттям кара
те? Адже саме це обіцяє автор іншого «по
сібника». Втім якби там були написані іще 
більші дурниці, не виключено, що хлопчаки 
повірили 6 і в них, бо, якщо вірити «чудо- 
книжці», «можливості карате не мають 
меж...» Однак, як ми побачили далі, не од
ні підлітки безмежно вірять у ті можли
вості.

Ми не ставимо собі за мету відвернути 
прихильників цього виду спорту від свого за
хоплення. Не збираємося переконувати їх і 
в тому, що гучна слава карате не цілком 
заслужена. Воно було і е досить серйозною 
системою боротьби. Більше того, у нас не
має й особливих сумнівів з приводу того, 
що, як вважає учасник групи Володимира 
Савченка робітник ЛТП № 10021 Сергій 

^ПНабалін, «карате накладає особливий від
биток на весь спосіб життя людини». Вся 
справа в тому, яким є цей відбиток в кож
ному конкретному випадку.

Отже, як відбилися заняття з групою нь 
житті самого В. В. Савченка? Виявляється
він знав, що порушує закон, але «мав на
дію, що в перспективі дана група буде 
визнана» і продовжував заняття для (цитую 
з пояснювальної) «підтримання» спортив
ної форми групи. За фахом лікар-трав- 
матолог, людина з вищою освітою, Володи
мир Васильович протягом двох років неза
конно навчав смертоносних прийомів лю
дей, яких майже не знав. Сам керувався 
при цьому матеріалами з іноземних видань. 
Звідти ж було почерпнуто і весь ритуал 
тренувань. (Іерше, чого він навчив своїх 
підопічних — це гримати а секреті сам 
факт занять і все, що з ним пов язано.

В ранг секреіів зведено і збирання гро-
* шей під час занять. Керівник визнав, що 

гроші збиралися «з метою придбання спор
тивного інвентаря і купівлі лампочок для 
спортзалу. Члени секції вносили від 3 до 10 
карбованців кожен». А що кажуть з цього 
приводу члени групи?

СЕРГІЙ ШАБАЛІН, РОБІТНИК АТП-10021: 
Я тренуюсь безплатно. Про те, чи платять 
інші члени групи, нічого не знаю.

ВАЛЕРІЙ КУЧИНСЬКИЙ, КУРСАНТ 
КВЛУЦА: Одного разу бачив, як збирав 
гроші Вася Кретов на організаційні потреби.

ОЛЕКСАНДР БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ПІЛОТ ЦИ
ВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: Савченкозі платив (до 
1981 року) 15 карбованців. Чи платять гро
ші за тренування зараз, не знаю.

Є розбіжності у свідченнях хлопців щодо 
кількості учасників секції — від 6 до 13 чо
ловік. Неодностайні вони і в питанні стилю, 
що його викладав Савченко. Одні назива
ють безконтактний стиль (В. Кучинський), 

ЙЦнші — контактний (О. Березовський). Ясно 
помітно з того всього лише одне: бажання 
будь-що приховати істину.

Дакайте поміркуємо. Навіть поверховий 
аналіз наведених вище слів свідчить, що 
принаймні частина членів групи була не
щира у своїх висловлюваннях. Чого ж вони 
боялися, приховуючи правду? Певно, що 
коренів цього треба шукати у самому сус
пільному статусі, так би мовити, цього гурт
ка людей.

Що ж об’єднало цих хлопців у колектив? 
Що, врешті, вони знали один про одного? 
Запитаємо про це у них самих.

В. КУЧИНСЬКИЙ: Я добре впевнений у

ти значних збитків гідро
електростанціям.

У гой же час річкова 
флора — цс цінна природ
на сировина. В Лргенгіїїі 
розробляються проекти її 
використання для 
економіки.

Як повідомляє 
преса, проведені 
жеяня показали, що з «ка
малотес», 
мадження 
редпімн 
може досягти ЗНі мільйо
нів тонн, використовуючи 
спеціальні мікробіологічні 
процеси, можна одержати 
від одного до чотирьох 
мільярдів кубометрів го
рючого газу.

Цінні і відходи, що ут
ворюються при виробник 
цтві газу. Воин містять 
багато азоту і можуть :> 
успіхом викорнстовуватшъ 
в сільському господарсті '* 
як добрива.

Перша дослідна уста
новка по виробництву біп- 
газу вже діє в аргентин
ській провінції Санта-Ф®. 
Масштаби поки що скром
ні: щодня переробляється 
від 50 до і00 кілограмів 
водяних рослин. Сенсацій
на поява величезних мас 
«камалотес» у столичному 
порту, можливо, дасть но
вий поштовх практичному 
розв’язанню цікавої інже
нерної ідеї.

В. РІЗНИЧЕНКО, 
власкор АПН.

Буенос-Айрес.

тися, куди і як гребе бити, щоб одразу 
травмувати людину. Кожен з них після цьо
го, можливо, неабияк зріс у власних очах, 
уявив себе суперменом 
С. Шабалін зауважив, що заняття 
багато в чому може допомогти у вирішен- > 
ні життєвих ситуацій). І де гарантія, що І 
завтра хтось із хлопців не скористається зі 5 
свого знання на шкоду людям, аби довести | 
оту свою сумнівну вищість? Або, що не І 
менш небезпечно, навчить «японських При-І 
йомів» іншого, хто вчинить так? Ні, не кара
те само по собі страшне, а та ворожа нам І 
життєва філософія, заснована на крайньому І 
індивідуалізмі, на людиноненависництві, що І 
лежить в основі різних шкіл карате на За- І 
ході.

— Не секрет, — каже кандидат філософ
ських наук, доцент кафедри філософії Кі-1 
ровоградського педагогічного інституту 
В. М. Чикін, — що деякі наші молоді люди 
схильні сліпо копіювати все, що позначено 
словами «мейд ін...» Зачіски, одяг, музика, | 
карате... Наші ідейні противники ладні на ■ 
будь-які хитрощі, аби збути нам у такій | 
блискучій упаковці свій неходовий ідейний І 
товар. Не тільки люди надто наївні або 
(хоч це теж не виключено) дурні прийма
ють усе, що йде із Заходу, за чисту моне
ту. Буржуазні засоби пропаганди вміють ] 
напустити туману кожному, хто втратив ■ 
пильність. Недаремно на червневому Пле-1 
ну мі ЦК КПРС наголошувалося на тому, 
що наш ідейний противник намагається ви
користати в своїх інтересах особливості 
психології молоді...

Повернімося ж до нашої розмови про 
карате.

Адреса: село Веселівка Кіровоградського 
району. В спортзалі місцевої школи вчи
тель фізкультури СШ № 6 м. Кіровограда 
ко/лсомолець О. О. Малков через посеред
ництво уродженця села Степана Орисика 
та зі згоди сільського вчителя фізкультури 
В. І. Федоренка організував платну секцію 
караге. Такса — 10 карбованців на місяць. 
Відвідувало секцію від 10 до 15 чоловік. За 
визнанням Федоренка, Малков готував сво
їх хлопців насамперед до вуличної бійки: 
«При возникновении ситуации драки чело
века нужно «вырубить». Нужно быть гото
вым к драке с группой лиц...»

Свої власні дії В. I. Федоренко пояснює 
гак: «Я взяв собі за мету зацікавити молодь 
села чим-небудь, і тому дозволив тренуван
ня та й сам тренувався...»

З цих слів само собою випливає, що мо
лодь села взагалі важко чим-небудь заціка
вити. Цікаво було б взнати думку з цього 
приводу секретаря комітету комсомолу міс
цевого колгоспу «Іскра» Михайла Безверх- 
нього. Адже кому, як не йому, займатися 
організацією дозвілля і вихованням комсо
мольців у першу чергу?..

Певно, біда не одна ходить. Тому що 
сам факт захоплення карате практично в 
кожного із членів обох груп пояснюється 
не чим іншим, як своєрідним вакуумом 
вільного часу, відсутністю живої й цікавої 
справи. Важко знайти точнішого діагнозуВ рЄЗЄрВ1В 
нездоровій захопленості прийомами цієї “ 17 
японської боротьби серед підлітків міста, 
як їхньою незайнятістю й безконтроль
ністю...

Не може не тривожити й ось який факт. 
Організовуючи без дозволу секцію і не ма
ючи ні морального, ні формального права 
керувати нею, Малков взяв у кожного з 
хлопців розписку і чесне слово, що гой 
зберігатиме участь у ній за будь-яких об
ставин. Треба сказати, що хлопці так і чи
нили, граючи на руку самозваному вчите
леві. Подібна терпимість, що межує з мо
ральною безпринципністю, насторожує. 
Вона — ще одне свідчення слабкої вихов
ної роботи з молоддю в деяких комсо
мольських організаціях міста Кіровограда 
та Кіровоградського району. На це ми й 
хотіли в першу чергу звернути увагу Кіро
воградських міських та сільського райкомів 
комсомолу.

(не випадково 
карате

незвичай-
— масо- 

на- 
і в

Кілька днів підряд те
левізійні станції Буенос- 
Айреса рекомендували, що 
робити людям, котрих по
кусали отруйні змії. При
чому поради лікарів адре
сувалися зовсім не жите
лям тропічних лісів півно
чі країни, а населенню са
мої аргентіїїської столиці.

Причини цих 
них застережень
ва поява плазунів па 
бережних, причалах 
прибережних парках Ве
ликого Буенос-Айреса. 
Змії «прибули» разом із 
«камалотес» — сплетіння- 
ми водяних рослин, у ве
личезній кількості принесе
них рікою Параною, на 
якій цього року були силь
ні повені. Висока вода, 
змітаючи все на шляху, 
забирала з собою в Ла- 
ГІлату і численних пред
ставників тваринного сві
ту.

Хлопчаки на міських на
бережних ловили змій, (1ІД- 
чеплюючи ЇХ --------------
чи проколюючи 
ними острогами. 
ВІШІ екземпляри 
продаж як сувеніри Вели

вудочками 
самороб- 
Нанціка- 
ншлн на

п. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

ку радість, кажуїь, ііссіїи 
діваний улов приніс про 
живаючнм у Буенос-Айресі 
імміїрантам із Південної 
Кореї: змії, засмажені на 
жаринах, — одна з їхніх 
найулюбленіших націо
нальних страв.

Хоча більшість прншель- 
ців — безневинні вужі, 
серед них зустрічалися і 
особливо отруйні півден
ноамериканські змії, на
приклад, ярара. А як роз
різнити отруйну змію, 
знає лише небагато хто.

Органи охорони здоро
в’я і муніципальні власті 
висловлюють тривогу що
до безпеки мешканців міс
та, котрі у вихідні 
шоють традиційні 
ляпки берегами
Тим часом захисники нав
колишнього 
стурбовані 
протестують 
розумного 
знищення.

Плаваючі 
нак, небезпечні 
тим, що в них 
отруйні змії. Як вважають 
спеціалісти, рухомі маси 
«камалотес» здатні завда-

здійс- 
прогу- 

затока.

середовища 
долею змій і 
проти їх не- 
і жорстокого

ІМ) .трості, од
не тільки 

ховаються

щорічне иагро- 
яких, за попе- 

підрахункамн,

НІКАРАГУА. Сандіністські збройні сили дають рішучуНІКАРАГУА. Сандіністські збройні сили дають рішучу відсіч намірам само- 
сівських найманців вторгнутися на нікарагуансьну територію.

На знімку: бійці СНА (зліва направо) — Пабло Мартінес. Енріка Мар- 
тінес і Педро Рамон Солес, які відзначились з боях із контрреволюційними 
покидьками. фОто слецкора тдрс г НАДЄЖД1НА.

ІМобілізація

ЗАХІДНОАФРИ ІРАНСЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Як і всі нраїни посушли
вого Сахеля, Нігер має сер
йозні проблеми з продо
вольством. Нова посуха 
загрожує викликати брак 
продовольства, особливо в 
північних районах країни. 
Уряд прагне мобілізувати 
внутрішні резерви для за
безпечення країни продук
тами харчування. Зокре
ма, вивчаються можливос
ті розвитку риболовства. 
За даними тижневика «Са- 
хель ебдо», тільки в ба
сейні Нігера ПО ЙОГО ДОВ; 
жині від кордону з Малі 
до Нігерії займаються ри
боловним промислом дві 
тисячі шістсот професіо
нальних рибалон. Ведеться 
риболовля і на інших рі
ках, а також озерах і 
ставках. Але, як зазначає 
журнал, вклад риболовст
ва у розв’язання продо
вольчої проблеми поки що 
невеликий. Відзначається 
загальне зменшення риб
них запасів у річці Нігер,

спостерігається поступо
вий відступ вод озера Чад 
із нігерійської території, 
недосноналі застосовувані 
способи вилову.

Власті вживають захо
ди, спрямовані на вдоско
налення риболовства. Пе
редбачається створити ре
гіональні центри риболов
ства, розробити наукові ос
нови цього промислу, в 
організованому порядку 
готувати кадри. Деяні з 
цих проектів будуть здій
снені а рамках регіональ
ного співробітництва з 
допомогою міжнародних 
організацій, зокрема Між
державного номітету по 
боротьбі з посухою в Са- 
хелі (СІЛСС).

Розгул
корупції

Справа про шахрайство 
службовця бухгалтерії 
центру телекомунікацій 
Абіджана Аджесі Барнабе, 
який підробив два чеки на 
загальну суму 55 мільйо
нів західноафринанських

франків, могла б нароби
ти набагато більше шуму, 
якби корупція у великих 
масштабах не була буден
ною реальністю Берегу 
Слонової Кості. Зокрема, 
поліція Абіджана безре
зультатно намагається
понласти край незаконно
му використанню десят
ків таксі з одним і тим 
же номерним знаком, що 
дозволяє їх власникам 
унинати державних подат
ків. У травні 1981 рону 
уряд був змушений створи
ти державний секретаріат 
внутрішньої безпеки, пок
ликаний боротися проти 
шахрайства і контрабанди 
наркотинів. Два рони ді
яльності цього органу до
помогли розкрити десятки 
крупних махінацій, у яких 
замішані сотні осіб. Але, 
як підкреслює журнал 
«Афрік нувель», досі дер
жавний секретаріат не 
притяг до відповідальнос
ті жодного високопостав
леного чиновника, хоча 
участь деяких із них у 
негарних справах не вик
ликає сумніву.

В. ОНУЧКО, 
власкор АПН. 

Бамако.
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відправились переможці 
вікторини «Чи знаєте ви 
Правила дорожнього ру
ху!»

оформлених 
надійшло до

Обласна державна авто
мобільна інспекція та ре
дакція газети «Молодий 
комунар» у квітні ниніш
нього року оголосили і 
провели для піонерів та 
учнів області вікторину 
«Чи знаєте ви правила 
дорожнього руху?» Про
йшла вона в п’ять турів. 
Запитання вікторини без
посередньо стосувалися 
самих Правил дорожнього 
руху й історії їх виникнен
ня, питання історії автомо
білебудування; учасники 
також розв’язували зада
чі, складали схеми дорож
ніх ситуацій тощо.

Для того’, щоб справи
тися з цим завданням, по
трібно було переглянути 
чимало спеціальної літе
ратури, консультуватись у 
людей компетентних.

Багато змістовних, ціка
вих, гарно 
відповідей
редакції. Юні учасники не 
тільки відповідали на за
питання вікторини, а й по
відомляли про те, яка ро
бота з безпеки руху про
водиться в школі, класі, 
де вони навчаються.

Хочеться відзначити й 
те, що майже всі учасни
ки вікторини — члени за
гонів юних інспекторів ру
ху, яких у області нарахо
вується понад 300 і котрі 
об’єднують майже 4 тися
чі юних помічників ДАІ.

Ось рядки з листів учас
ників вікторини:

«Цікаву роботу з про
паганди Правил дорожньо
го руху серед школярів 
проводить загін юних ін
спекторів руху нашої шко
ли. Хлопчики і дівчатка са
мі не порушують правил і 
вимагають, щоб їх дотри
мувались інші. Працівники 
державтоінспекції — час
ті гості у нас.
раді, що ось 
років підряд 
інспекторів

Ми 
уже 
загін 

нашої

дуже 
кілька 
юних 

школи

ПОЗАШТАТНИЙ пост длі

«Молода гвардія»

нашої школи 
до складу

перемагає на міських ог
лядах роботи загонів 
ЮІР.

Ігор Писаренко, 7 клас, 
школа № 15, м. Олександ
рія».

«Загоном юних інспек
торів руху 
керує штаб,
якого входить четверо чо
ловік. Олег також член 
штабу. В основному наш 
загін пропагує правила ру
ху серед дітей дошкільно
го віку. Те, що у нашому 
селі немає 
падків з 
гах — 
мічників

Олег і 
чуки, 8
Ульяновського району».

«У нашій школі' працює

нещасних ви- 
дітьми на доро- 
заслуга юних по- 
ДАІ.
Микола Мельни- 

клас, с. Вільхове

два загони ЮІР. До одно
го з них входять учні 4—7 
класів, до другого — стар
шокласники. Цікаві ранки, 
тематичні вечори, вікто
рини з безпеки руху про
водять юні інспектори. 
Помічників державтоін- 
спекції запрошують на ви
ховні години класні керів
ники школи. Велику допо
могу членам загону ЮІР 
надають громадський ін
спектор з безпеки руху 
П. А. Бредун й автоінспек
тор району М. Г. Ковтун.

Валерій Рубан, 9-В клас, 
Петрівська середня шко
ла».

На жаль, є листи, в яких 
повідомляється, 
школах немає

що в 
загонів

ЮІР, хоч бажаючих всту-

Недавно в області завершився огляд роботи загонів 
юних інспекторів руху. ІІерше місце носів загін ЮІР 
Кіровоградської середньої школи № 13. Членів загону 
нагороджено путівками до республіканського піонерсько
го табору «Молода гвардія». Там відпочивають також і 
командири кращих загонів, серед яких — учень 8 класу 
середньої школи № 3 м. Знам’янки Володимир РАДИНО- 
ВіІЧ (зліва) та восьмикласник СШ № 15 м. Олександрії 
Юрій ДЕРИШ.

Фото М. РИБАЛКА.

пити до них багато. Най
більше таких звісток на
дійшло від школярів 
Вільшанського і Долинсь- 
кого районів.

Хто ж переміг у вікто
рині «Чи знаєте ви прави
ла дорожнього руху?». 
Перше місце зайняв, на
бравши 56 очок, шести
класник Йосипівської вось
мирічної школи Вільшан
ського району Олександр 
Моял, друге — учениця 
шостого класу Кіровоград
ської СШ № 17 Вікторія 
Волченко (55 очок), третє 
— семикласниця Кірово
градської десятирічки 
№ 14 Оксана Івань (45 
очок). Ці учасники вікто
рини нагороджені путівка
ми до республіканського 
піонерського табору «Мо
лода гвардія», що в Оде
сі.

Далі місця розподіли
лися так: дев'ятикласник 
Петрівської середньої 
школи Валерій Рубан — 
38 очок, шестикласник 
Олександрійської СШ 
№ 15 Ігор Писаренко — 
31, семикласниця Ново- 
миргородської десятиріч
ки № 2 Раїса Гаман — 20. 
Цих учасників вікторини 
чекають пам’ятні сувені
ри.

Деякі хлопчики і дів
чатка дали правильні від
повіді, але, на жаль, не на 
всі тури вікторини. Хоче
ться відзначити відповіді і 
гарні ілюстрації до них 
братів Олега й Миколи 
Мельничуків із села Віль
хового Ульяновського ра
йону, Сергія Григоренка з 
Великої Скельової Світло- 
водського, Абиколи Фощія 
з Іванівни Долинського 
районів, Сергія Бахтіра з 
Гайворона.

Отже, підбито підсумки, 
вікторину закінчено. Але 
на цьому знавцям Правил 
дорожнього руху заспоко
юватись не слід. Адже з 
15 серпня по 15 вересня 
починається Всесоюзний 
рейд «Обережно, діти». 
Мета його — вберегти ді
тей від нещасних випад
ків на вулиці, навчити їх 
правил дорожнього руху. 
І багато для цього мають 
зробити юні помічники 
державної автоінспекції, 
загони юних інспекторів 
руху.

Тож працювати є над 
чим. Бажаємо вам успіху, 
юні друзі!

Л. ЩЕРБИНА, 
старший інструктор 
облдержавтоінсп е к- 
ції, капітан міліції.

Пожежу
ліквідували

Недавно під час грози 
блискавка влучила в клу
ню колгоспника В. Д. Кра- 
сюка. Сухе сіно, що було 
в ній, швидко загорілося. 
Пожежу побачили бійці 
учнівського загону «Іск- 
ра-83» Київського механі
ко - металургійного техні
куму, які прибули в Варва- 
рівку допомагати колгоспу

імені Кірова збирати вро
жай. Пожежу було швид
ко ліквідовано.

Сміливість і винахідл^д^ 
вість при гасінні вогню ви
явили учні технікуму Анд
рій Савченко, Олександр 
Людвиченко, Олександр 
Дорошенко, Юрій Черняв- 
ський, Валерій 
комісар загону 
Борисов та майстер загону 
Ігор Равинський.

М. СУХОРЕБРОВ.

Кузьмін,
ААикола

Долинський район.
---г

Звітуватиме «Колос»
До Всесоюзного Дня фізкультурника

13 серпня — Всесоюз
ний день фізкультурника. 
З якими показниками в 
масовості і майстерності 
зустрічатимуть своє свято 
представники сільського 
спортивного товариства? 
На це запитання панюго 
кореспондента відповідає 
завідуюча організаційним 
відділом облради «Коло
са» К. В. Колісник:

— Паша облрада інші 
об’єднує 558 колективів 
фізкультури, в яких нара
ховується 127 тисяч чоло
вік. Більше ста тисяч із 
них регулярно займаються 
спортом, тренуючись у сек
ціях. Особливо активізу
валася спортивно-масова 
робота на селі в ході під
готовки та проведення 
VIII Спартакіади народів 
СРСР. Тривали поєдинки 
з багатоборства ГПО в 
кожному виробничому під
розділі колгоспів і радгос
пів, відбулися змагання за 
спартакіадною програмою. 
Ми визначили кращих 
спортсменів серед тварин
ників, механізаторів. Зма
галися сівачі і женці, 
спортивні сім’ї. Проведено 
огляд роботи 
фізкультури 
виявити, де 
ваджуеться 
лекс ГПО.
що в цьому 
зультатів

МОДНО-ТО ПРИРОДНО
Літо триває. О цій порі, 

коли немає занять у школі, 
ви, шановні дівчата і хлоп
ці, маєте час уважніше сте
жити за своєю зовнішністю, 
поповнити гардероб новим 
одягом. Яке саме вбрання 
на сьогоднішній день у мо
ді? Читайте запис розмови 
нашого кореспондента зі 
старшим модельєром-кон- 
структором кіровоградської 
фабрики «Індпошив» М. М. 
КРИЩЕНКО:

— Змішування стилів — 
ось чим радує мода ниніш
нього сезону. Менше зусиль 
треба витрачати ' "
одностильових _________
одягу. Можна надіти блузну 
з рюшами до спортивних 
жилета і спідниці чи брюк, і 
це не вважатиметься несма
ком, як раніше. Однак у 
вбранні для дівчат характер
не переваження романтичної 
течії. Улітку це найвиразні
ше проявляється в присут
ності на платтях оборок 
воланів, мережива. Призна
чення таких 
сальне — в 
дити в кіно, 
ма, в гості.

— ЯКОГО .............
ТКАНИНА НАЙЛІПШЕ

на підбір 
елементів

сунонь універ- 
них можна ко
ло вулиці, УДО-

ж КОЛЬОРУ 
....... .ьшй П1Д-

ХОДИТЬ ДЛЯ ТАКИХ ПЛАТ
ТІВ?

— Біла. До неї доцільно 
підібрати золотисте оздоб
лення — кантик чи поясо
чок — тоненькі, ледве по
мітні. Модні й інші світлі 
пастельні тони.
- ВІДНЕДАВНА ДЕЯКІ 

ЮНІ МОДНИЦІ УНИКАЮТЬ 
ОДЯГУ З ЯСКРАВИМ КВІТ
КОВИМ МАЛЮНКОМ...

— Дарма. Плаття з неве
ликими світлими квіточками 
підійде на всі випадки жит
тя; а відпочиваючи біля мо
ря. подорожуючи, дівчатка 
сміливо можуть дозволити 
собі пістряві, сарафани. На
сичені кольори підкреслю
ють тепло і різнобарв’я літа. 
Читачів, думаю, цікавить 
питання довжини — вона 
довільна, яка кому до впо
доби. Ввечері краще носити 
одяг, що занриває коліно, в 
полуденну спеку комфорт
ніше почуватиметься у ко
роткому і легкому. Літнє 
вбрання доцільно шити з по
лотна, ситцю, батисту, льо
ну — словом, із натураль 
них тнанин.
- СЕРЕД МОЛОЦІ ПО 

ПУЛЯРНИИ СТИЛЬ «САФА
РІ» - ЯК! ЙОГО ПЕРСПЕК
ТИВИ?

— Залишається у моді. 
Але якщо раніше йому 
властива була велика кіль
кість деталей, то тепер по
мітна тенденція до спрощен
ня. Максимальна зручність — 
от переваги «сафарі».

— МАРІЄ МИКОЛАЇВНО 
БАГАТО ДІВЧАТ ОХОЧЕ НО
СЯТЬ БРЮКИ — ЯКІ НОВІ 
ШТРИХИ ВНОСИТЬ МОДА 
ДО ЇХ ПОКРОЮ?

— Найбільш оптимальний 
варіант — брюки шириною 
внизу 22 — 26 сантиметрів; 
од пояса замість виточок 
слід пустити невеличні скла
дочки. Форма «банан» до ли
ця далеко не ножному, во
на зорово повнить і вкоро
чує фігуру.

— КОЖНА ЛЮДИНА ПРАГ
НЕ ПІДКРЕСЛИТИ СВОЮ ІН
ДИВІДУАЛЬНІСТЬ. ЯКИМ
СПОСОБОМ МОЖУТЬ ЦЕ 
ЗРОБИТИ СТАРШОКЛАСНИ
КИ?

— Подивіться на вулицю і 
помітите, що дехто прагне 
досягти сфенту неповторнос
ті вміщенням на одязі різ
них написів, емблем, карти
нок. Часто вони бувають 
смішними, а то й непевного 
змісту. Але навіть якщо ці 
«фірми» й нейтрального ха-

рактеру, все одно вони, вчо
рашній день у моді, бо те, 
що стає масовим, уже не 
здається свіжим. На сьогод
ні ж підкреслити індивіду
альність з найбільшим успі
хом можна комбінуванням 
вишивок, мережив, апліка
цій. Тут немає обмежень 
польоту фантазії.

— МАРІЄ МИКОЛАЇВНО, 
МИ. ЗДАЄТЬСЯ. ЗАБУЛИ ПРО 
ХЛОПЦІВ...

— їм для літа рекоменду
ється світлий вільний одяг, 
короткі зачіски. Одним 
із 
во 
чоловічої моди, є 
коміри піджаків. Так-от, 
ни знову стануть є 
ми. Старшокласникам 
ше личить 
носити р~" 
сумках, аніж 
чи «дипломатах».

А взагалі і хлопцям, і дів
чаткам я хочу дати одну по
раду: якщо бажаєте мати 
приємний вигляд, старайтеся 
одяг носити впевнено, віль
но. ніби й не помічаючи йо
го. Не красуйтеся наймодні- 
шим убранням, бо тоді впа
дає в очі не воно, а ваші зу
силля. Почувайтеся і поводь
теся природно — ото вже й 
буде значною мірою модно. 

Бесіду вела
Н. ДАНИЛЕНКО.

Одним 
де особли- 

коливання 
є лацкани і 
. _____ , во

внову стануть ширши-

під час нанікул 
речі у спортивних 
:::::с у портфелях

елементів, 
помітні

»Молодой коммунар»

орган Кировоградского 

областного комитета

ЛКС/vi Украины
На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

колективіп
З ТИМ, щоб 

краще впро- 
в дію комп- 

Закоиомірно, 
кращих рс- 

домоглпея там, 
де дбають про будівництво 
нових та ефективне вико
ристання наявних спор
тивних баз. Максимальна 
кількість працюючих ви
йшла на старти в колгос
пах імені Щорса Ульянов
ського, «Україна» Зна- 
м’янського, імені Фрунзе 
Кіровоградського, «Побе
да» Маловпсківського ра
йонів. Інструктори по 
спорту цих господарств 
Олександр Коржук, Оле- • 
на Харланова, Марія 
Шевченко, Валерій ГІстра- 
ченко разом зі своїми гро
мадськими активістами за
лучили до складання нор
мативів ГПО прсдставпи-

ків усіх вікових груп. Гут 
ті, хто став значківцем 
ГПО, продовжують трену
ватися, вдосконалюючи 
майстерність. Після скла
дання заліку виходять на 
старти багатоборства
П’Ю. Наприклад, фіз
культурники бригади ме
ханізаторів № 1 із колгос
пу «Україна» взяли участь 
у Всесоюзному ог.тяді- 
копкурсі на призи газети 
«Известпя», ніо проводив
ся під девізом «Усією 
бригадою — на стадіон!» 
Недавно їх нагород жсновц*' 
спеціальним дипломом ’ 
Спорткомітсту СРСР.

13 серпня в парку куль
тури та відпочинку імені 
В. І. Леніна відбудеться 
творчий звіт колективів 
фізкул ьту р11 «Колоса»,
присвячений Всесоюзному 
дню фізкультурника. Ми 
складемо рапорт про свої 
досягнення па час прове
дення VIII Спартакіади 
народів СРСР. У ньому 
будуть такі рядки: підго
товлено I I майстрів спор
ту, більше 150 кандидатів 
у майстри, понад тисячу 
першорозрядників, майже 
100 тисяч спортсменів ма
сових розрядів і значківців 
ГГІО. Країні з них виступ
лять перед жителями 
ласного центру з показо^ 
вою програмою. Кірово- 
градці знову побачать 
найсильпіших борці в-сам- 
бістів, дзюдоїстів, боксе
рів, гімнастів, гирьовиків, 
які завоювали призові міс
ця на всесоюзних і рес
публіканських турнірах. 
Серед них будуть і ті, хто 
цього року встановив 6 
обласних і 20 рекордів 
облради «Колоса». У день 
свята наші вихованці да
дуть сеанси одноразової 
гри в шашки і шахи, за 
тенісними столами позма
гаються з провідними 
спортсменами Кіровогра
да. Готова програма кон
церту, яку складено за за
явками сільських фізку 
турнпків.
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Нагадаємо, що в першо
му колі сильнішими вияви
лися футболісти «Маяка». 
Вони забили у ворота «Зір
ки» на її стадіоні два «су
хих» голи., Тому цей матч 
був принциповим для гос
тей, які ставили за мсту 
взяти реванш -ва поразку. 
Поєдинок- проходив напру
жено і закінчився вні
чию — 1:1.

Інші матчі цього туру 
закінчилися так: «Лтлан-

тика» — «Спартак» — 2:1. 
«Океан» — «Поділля» — 
1:0. СКА Од. — «Кривбас»
— 3:0, «Кристал» — «Ме
талург.» — 1:1, «Суднобу
дівник» — «Колос» — 3:1, 
«Фрупзепець» — СКА К.— 
1:3. <Десна» — «Дніпро;- — 
1:0, «Торпедо» —«Нива» Бж.
— 3:0. «Прикарпаття» —
«Новатор» — 3:1. «Букови
на» — «Шахтар» — 3:1,
«Закарпаття» — «Стахаио- 
вець» — 3:0.

Сьогодні — тридцять 
шостий тур. «Зірка» в Чер
нігові зустрінеться з міс
цевою «Десною»

В. ШАБАЛІН.

Редакторі
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