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РЯДОК У РАПОРТ

ПОПЕРЕДУ- 
СКЛАДАЛЬНИКИ

Комсомольці і молодь 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу 
прагнуть зустріти наступ
ний партійний з’їзд ваго
мими трудовими здобут

ками. Про це свідчить ритм 
соціалістичного змагання.

Рапортували про вико
нання виробничих завдань 
І 985 року КМК по скла
данню малогабаритних 
трансформаторів скла
дального цеху № 101(бри
гадир Л. В. Клименська, 
групкомсорг С. Назарець), 
КМК по складанню магніт
ного пускача в оболонці зі 
складального цеху № 202 
(керівник О. І. Саламано- 
Еа, групкомсорг О. Мам- 
чич), а також одразу три 
споріднені бригади зі 
складального цеху № 110— 
наладчики контрольно-ви
мірювальних приладів та 
автоматики.

О. ШАБАНОВ.
м. Олександрія.

19 грудня 1985 року
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І сзимну не спадають надої молока на МТФ кол
госпу імені Шевченка Ульяновського району, якою 
завідує комуніст Василь Денисович Кравець. До дня 
відкриття XXVII з’їзду КПРС цей колектив вирішив 
Еинонати квартальне завдання. Нині тут щодоби одер
жують від норови по дев’ять кілограмів молока. Се
ред молодих доярок першість утримує Катерина Граб- 
чак, котра вже має на своєму рахунку більше 4500 
кілограмів молока. На неї рівняються О. Морозова, 
Я. Олихнович. Г. Грабчак, О. Татчук, П. Кондратюн. ін
ші доярки

На знімку: зліва — молоді працівники ферми 
Петро КОНДРАТЮК. Володимир ОЛИХНОВИЧ. Людми
ла ОЛИХНОВИЧ. Олена ТАТЧУК; справа — Катерина 
^РАБЧАК.

Фото В. ГРИБА.

Колі я зустрічаюсь з ке
рівниками виробничих під
розділів і цікавлюсь спра
вами їхніх колективів, пер
ше, чую від них таке: «Все 
в порядку. Всі на робочих 
місцях». А як цс важливо, 
якщо людина здорова, 
працездатна, працює по
творному, з повного відда
чею сил! Тож нерідко в 
ході роботи по пропаганді 
фізкультури і спорту, пе
редусім, нормативів і ви
мог комплексу ГПО, паші 
активісти підкреслюють, 
що здоров'я трудівника 
села, то не лише його осо
бисто, то частка загально
го національного надбан
ня.

ДЕ Є КЛЮЧ 
ДО НАСНАГИ

В Оникієвому про фі
зичне загартування всіх 
жителів села дбає прав
ління та партком колгоспу, 
виконком сільської Ради. 
Передусім ця турбота про
являється в тому, щоб 
створити належні умови 
для занять фізкультурою 
і спортом. У селі є два 
спортзали, стрілецький тир, 
комплекс простих сгрб'рт- 
майданчпків. Найбільш по
пулярні старти з багато
борства ГПО, змагання 
спортивних сімей, турніри 
під девізом -. Всією брига
дою — па стадіон!», па 
приз пам’яті колишнього 

голови нашого колгоспу 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. П. Махшіька. Ре
гулярно влаштовуються та
кож легкоатлетичні про- 
біги. Більше п'ятдесяти 
юнаків я треную в секції 
боксу.

Кращі виробничники кол 
госпу стають провідними 
спортсменами, розрядни
ками, рекордсменами ко
лективу фізкультури, вхо
дять до складу • збірних 
команд району. .Серед них 
— помічник .бригадира 
тракторної бригади А. Ко- 
ба, слюсар С. Скліфус, 
комбайнер А. Івахов, ме-

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУ/АЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

запік М. Кішка, доярка 
Т. Клнмчук.

і все ж ми бачимо ще 
немало проблем, які зава
жають сповна активізува
ти спортивно-масову ро
боту. Хотілося б мати 
зразковий стадіон з секто
рами, -де є гумово-бітумне 
покриття, плавальний ба
сейн. Прикро, що в групах 

• Здоров’я» на стартах кол 
госішої спартакіади ще ма 
ло жінок і дівчат.

Керівники колгоспу ви 
рішили приступи ПІ до бу 
дівіпіцтва нових спортив 
них споруд. Колгоспними ' 
стипендій тами стали два 
кращих багатоборці ГПО. 
які тепер навчаються в 
інституті фізкультури.

У проекті Основних на
прямів економічного і со
ціального розвитку СРСР 
на 1986—1990 роки і на 

період то 200(1 .року у роз 
.ілі X СаціЬ.іьлин роз

питок, підвшцешш рівня 
життя народу» в -.стан 
ньому параграфі зазначе
но: «Сприяти підвищенню 
масовості фізкультури і 
спорту. Розвішати фіз-4 
культурну і’спортивну ро-' 
Г-оту і поліпшувати її ор
ганізацію за місцем про 
жпвання, г|іудової діяли 
пості і навчаші:.. Зміцню 
вати матеріальну базу 
,иорітишіїх органі зціп». 
І хочу іут доновніі.1 и таке: 
«В кожному колективі фіз
культури підприємства, 
колгоспу, крупнім органі
зації мати типовий ста
діон, плавальний басейн, 
стрілецький тир. інші 
спортбази і використову
вати їх для всіх, не залеж
но від відомчої належнос
ті». Говорю про це тому, 

що інколи заводчани про
ги того, щоб їх базу вико
ристовували студенти ву
зів, а керівники шкіл за
перечують тому, аби' па їх 
спорткомплексі 7 ренува- 
лпсь колгоспники. Ще 
більше неув’язок, неузгод
жень у діях спортивних 
товариств. Гадаю, коорди
нувати роботу по вико
ристанню спортивних спо
руд не повинен кожен сам 
ло собі, а спорткомітет. 
Якщо ж мн будемо проси
тися до ■ сусіда» в спорт
зал, вагомих зрушень в 
нашій роботі по фізично
му загартуванню трудя
щих, не матимемо

В. ПЕТРАЧЕНКО, 
заступник голови кол
госпу «Победа» по ро
боті з молоддю, май
стер спорту СРСР. 

Маловисківський райсн.

[ Л ОР.; Здогадуєтесь, з лиого приводу 
зустріч?

А. БАХТ1Н, бригадир КМК еблицю- 
вальниць СУ № 2 тресту «Кіровоград- 
міськбуд»: Ні... Та, мабуть, не про успіхи 
говорити...

КОР.: Спрасді, факти свідчать, що єди
ний в управлінні номсомольсьно-молодіж- 
ний колектив виробничих завдань остан
нього року п’ятирічки не виконує. Як би 
ви, Андрію, як керівник, прокоментува
ли це?

А. БАХТІН: Однозначно й не скажеш. 
На мій погляд, шукати причину — а ми 
для себе її знайшли не вчора — треба 
не в умовах роботи, а в самих працюю
чих. Поясню, що маю на увазі. Не треба 
казати, яка різниця між виробничим 
процесом в бригаді і працею окремого 
працівника — «одноосібника» (саме так 
сьогодні робітники зовуть працюючих 
за індивідуальними плановими завдан
нями). У чомусь підвів тебе сусід — па
суєш і ти сам, а за тобою принаймні де
кілька наступних працівників. Крім того, 
а це, очевидно, і сталося у нас, — нега
тивну роль відіграє й установка на сте
реотип «якщо вона дозволяє собі бай
дики бити, то чим я гірша!..». А, коли 
до цього додаються й суто виробничі 
ускладнення, картина виходить і геть по
хмурою. Відверто кажучи, тепер ця вся 
історія вже в минулому. Ритму поступо
во набираємо...

КОР.: ...та хай нагадування послужить 
ще одним профілактичним заходом про
ти повторення вашого випадку і серед 
інших КМК. Отже?..

СУСІД ВИНЕН?
Інтерв'ю з відстаючим КМК

Таміла ГРИЗОГЛАЗОВА, групкомсорг 
бригади: Що там казати — згадуємо їхні 
«вибрики» з почуттям одночасно й со
рому, і образи. Незручно тепер призна
тися, що, здавалося б, жменька «білих 
ворон» наробила в колективі такого ше
лесту. А образливо, що так і не спро
моглися зрозуміти, як можна б було 
зарадити по-іншому, щоб бригада ' не 
осиротіла одразу на трьох облицюваль- 
ниць. Я про Олену Алдошину, Віру Єв- 
докимову та Валю Корнюшу кажу. Влас
не, тільки від Олени йшла «смута». Віра 
і Валя були підспівувачами. Хто відає, 
можливо, якби не загітувала Олена їх, 
працювали б дівчата в КМК? Щоб бути 
до кінця точними, додам: ці дівчата й 
нині вважаються членами нашої брига
ди...

КОР.: «Мертві душі»?
Т. Г.: Вони. Фактично жодна з них не 

працює поруч з нами, тільки по списках 
їх і можна знайти. Як пішли за «вожа
ком», так і не повернулися. Працює Оле
на півгодини-годину. Потім, наче за 
командою, кидас кельму і залишає ро

боче місце На запитання сусідів чи бри
гадира, куди, відверто зневажливо ки
дає: «Моя справа, відчепіться». Питали 
й опісля, у спокійнішій обстановці. У від
повідь — ті ж грубощі. Повірте' хотіли 
з’ясувати все якнайщиріше, по-простому.

Людмила ЦУГУЙ, облицювальниця: 
Помітила за дівчиною своєвольність уже 
з самого початку — у бригаді я майже 
з моменту її створення. Тоді подумало- 
ся: що ж, бувають і такі люди, надміру 
«принципові». Та скоро пересвідчилася: 
з такими дівчатами працювати в одному 
колективі неможливо. І, повірте, диву 
давалася — як то інші можуть сліпо під
падати під згубний вплив. А згодом здо
гадалася — ці дівчата мали причіпку, 
збої у виробничому ритмі. Не раз «за
горали» в очікуванні матеріалів чи роз
чину по кілька годин, а то й до обідньої 
пори — і це при початку роботи о вось
мій ранку. А порушникам тільки щьсго 
й треба! Прогули подеколи сяга/тй й тиж
нів!..

А. БАХТІН: Як слова ке діяли — що 
залишалося робити? «Бити» по адміні

стративній лінії. Та чого ми досягли? Аж 
нічого. У відповідь на мої доповідні ке
рівництву управління чулися лиш фрази 
типу: «Погано працюєш з людьми!». Не 
вдавалося мені й не вдається понині до- І 
вести, що оті мої письмові скарги — II 
останній спосіб повернути дівчатам го
лову в потрібному напрямку. Інакше не 
вдавалося... Ну, а щодо виробничих г.ри- •
чин, то тут Люда права також. Хвилю
вання внутріколективні — одне, а проб
леми зовні — дещо інше. З нового речу 
будемо знати чітко: укрупнимося до 
окремої спеціалізованої бригади, чи вже 
точно працюватимемо по групах на різ
них об'єктах. Бо до сьогодні питають як 
з бригади, а практично колєктие щора
зу розбитий на кілька окремих групок 
розкиданих ло різних куточках міста.

1. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого комукр.ра:і.

м. Кіровоград.
ПІСЛЯМОВА. На будівництві першої 

для селища Нового поліклініки працює 
єдиний КМК облншовальннків — і той у 
відстаючих. Прикро. Гнітюче враження 
безперспективності подальшої роботи 
бригади підсилює й ще один факт. Де 
нього, ііого проблем нікому немає діла— 
ні керівництву СУ № 2. ні комсомоль
ському Еатажкові управління Олені Ма- 
луйловін, ні працівникам Кіропського 
районного комітету ЛКСМУ м. Кірово
града. Редакція чекає конкретної і діло
вої відповіді.
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обговирювали участь і внесок своїх організацій в реалізацію Продовольчої програми. Широкого розповсюдження заслуговує практика Новоук- раїнського райкому комсомолу по шефству над вирощуванням озігмої пшениці за інтенсивною технологією. Усі 6205 гектарів оброблялися нинішнього року силами молодих.Комсомольці області продовжують шефствувати над кожним третім гектаром зернової кукурудзи і цукрового буряка з тим, щоб на закріплених площах зібрати урожай не менше 50 центнерів зерна рудзи з гектара і

В атмосфері високої трудової активності, викликаної підготовкою до XXVII з’їзду КПРС. XXVII з’їзду Компартії України, пройшла в комсомольських організаціях області звітно-виборна кампанія. І ось. коли вона завершилась, настав час підсумувати і зробити висновки. В 1879 групах, 3611 цехових, 1719 первинних організаціях глибоко і всебічно проаналізована діяльність комсомольських ланок по виконанню постанови ЦІЇ КПРС «ІІро дальше поліпшення партійного керівництва комсомолом і підвищення його ролі в комуністичному вихованні молоді».Зацікавлено обговорю- центнерів солодких вались ц дакції Програми КГІРС. Статуту КПРС. Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 — 1990 роки і на період до 2000 року, діяльність комітетів комсомолу по формуванню у молоді марксистсько - ленінського світогляду, активної життєвої позиції. З особливою гостротою ставились питання морального виховання, пияцтвом, бойовитості ських організацій, внутріспілкової дисципліни, розвитку критики і самокритики, ініціативи і активності членів ВЛКСМ. дотримання ними статутних вимог.Звіти і вибори пройшли при активній допомозі і підтримці партійних органів. На кожних 
зборах в первинних організаціях були присутні секретарі, члени бюро, інші відповідальні працівники обкому, міськкомів, райкомів партії, керівники радянських, господарських органів, ветерани.На зборах яскраво проявилось устремління комсомольців І МОЛОДІ новими трудовими успіхами зустріти партійний форум. Уже сьогодні 251 комсомоль- гсько-молодЬшіий колектив, близько 10 тисяч молодих трудівників завершили п’ятирічку і змагаються за право підписати Рапорт Ленінського комсомол- XXVII з’їзде. КПРС.Щ одня народжуються трудові комсомольські ініціативи. Так, наприклад. комсомольсько-молодіжний колектив імені XIX з’їзду ВЛКСМ кіровоградського заводу «Гід- росила» (бригадир В. Ба- дов, групкомсорг Н. Со- тула) зобов’язався до дня відкриття XXVII з’їзду КПРС виконати план першого року XII п’ятирічки. Комсомольці розрізу «Верболозів- ський» виробничого об’єднання «Олександріяву- гілля* вирішили до цієї дати виконати плани першого кварталу 1986 року. Ольга Іщенко, швачка виробничого об’єднання «Україна»; уже сьогодні працює в рахунок 1987 року, а до початку роботи партійного з’їзду зобов’язалась виконати завдання 4 місяців року. Достроково виконати план 2-х місяців наступної п’ятирічки вирішили і всі комсомольсько-молодіжні колективи олександрійського заводу «Автоштамп».Сільські комсомольці на головних зборах року

куку-300 ко-

Та все ж. деякі райкоми, комітети комсомолу, окре.м і комсомольськіпрацівники не змогли на своїх головних зборах року створити атмосферу особистої відповідальності за стан справ у своєму колективі, суворо спитати з ледарів, бракоробів, порушників внутріспілкової дисципліни. Повільно ще йде перебудова стилю роботи міськко мів, райкомів комсомолу на рівні «район — пер винна організація». В Ус- таківському. 1 іовоархап гельському райкомах ЙКСМУ не підкріплена цілеспрямованою організаторською роботою гірак- для кон- тобтосправи, діяль-

Найдорожче слово Мал. В. ШУЛЬї И.

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

проектн нової ре- ренів. Для цього вже сьогодні треба вести бо

боротьби з підвищення комсомоль-

ЗВІТИ І ВИБОРИ

1986 склад ланок, навчання, комсо- оргаїїізацііі важливі-
ротьбу за врожай року, визначити механізованих провести їх Для сільських мольських нема сьогодні шої справи, ніж організоване проведення зимівлі громадської худоби, відмінна підготовка до весняно-польових робіт.Особлива увага на звітно-виборних зборах приділялась завданням посилення режиму економії, господарському ставленню до народного добра, активізації роботи постів і штабів «Комсомольського гірожекто- оа*. Наголошувалось на кож- ви-важливості внеску НОГО КОМСОМОЛЬЦЯ у конанні вимог партії — відпрацювати не менше двох днів на зекономлених матеріалах, сировині, паливі.Важливим підсумком звітів і виборів стало дальше‘поліпшення якісного складу -виборного ' комсомольського активу. Нині 67,6 процента секретарів, 34,2 процента секретарів комсомольських організацій з правами первинних, 33,8 процента групкомсоргів — молоді комуністи. Підвищився загальноосвітній рівень комсомольського активу. 51,5 процента секретарів первинних комсомольських організацій мають вищу 1 незакінчепу вйщу освіту. Зріс партійний ' прошарок секретарів первинних комсомольських організацій в Олсксандрів- ському, Долипському районах, загальноосвітній рівень — в Компаніїв- ському, І Іовгородківсько- му.У цілому, минула звітно-виборна кампанія від зиачалась діловитістю, принциповістю, вимогливістю при оцінці стану справ у комсомольських організаціях, групах, що 1 сприяло розвитку критики і самокритики, внутріспілкової демократії. Про це свідчить і той факт, що діяльність дев’яти комітетів і комсомольських бюро була визнана і іеза дав ільною.

тика визначення кожної первинної кретних рубежів, своєї головної яка б визначаланість комсомольців.Непокоїть іще одне. Ряд райкомів і міськкомів комсомолу, насамперед. Знам’янський МК, . Ленінський РК м. Кіровограда, Олександрійський РК не використали в повній мірі підготовку до звітно-виборних зборів, річну звірку складу ВЛКСМ для наведення зразкової внутріспілкової дисципліни. Кількість членів ВЛКСМ, що втратили організаційний зв’язок з комсомолом, тут найбільша в області. Ма- ловпсківськпй райком практично не розглядає справи комсомольців, які довгий час не стояли на обліку.Окремі комсомольці- комсомольські активісти поставились до заходів партії і уряду по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом як до тимчасової кампанії. Не дивлячись на те, що кількість комсомольців, що заглядають у чарку, в Новгород- ківському, Олександрійському районах практично не зменшується, тут панує атмосфера лібералізму. На низькому рівні ведеться профілактиці рушень серед підлітків і неповнолітніх півському, Ульяновському, Ленінському м. Кіровограда районах.На окремих зборах в Петрівському. Знам’яп- ському, Новомнргород- ському районах звітні доповіді не аналізували стану справ участі комсомольців у виконанні планів. Рішення носили загальний, неконкретний характер.Внаслідок слабкої роботи з резервом не ви-, ■гримали рекомендований склад секретарів первинних організації! в Гаііворопському, Світ- ловодському, Онуфріїв- ському районах, допустили високу змінність групкомсоргів в Бобрп- нецькому, Долипському, ііовоархаигельському районах, секретарів первинних організацій в Кі- райському міста Кіровограда, ському, районах.Велике довір'я виявляє Комуністична партія комсомолу, про що говориться в проекті пової редакції Програми КПРС. Комсомольські активісти, кожен комсомолець повинен зробити усе "можливе, щоб вести роботу без зайвої парадності. заорганізованості, з найбільшою користю для справи!
В. ІВАНОВ, 

другий секретар обко
му ЛКСМ України.

V РЕДАКЦІЮ надійшов 
& лист. Рівним почерком 
списаний аркуш учнівсько
го зошита в клітинку.

••Дорога редакціє!
Пишуть Вам .подруги 

Світлана та Марина. Ми 
живемо в одному будинку, 
назнаємося о одному на
вчальному закладі. Нам по 
18 років. І ось ми виріши
ли написа ги Вам листа, то
му, що не знаємо що роби
ти, куди піти? Вдень ми 
навчаємось, а ввечері... В 
нашому місті є бари, але в 
одному (з алкогольними на
поями) збираються хлопці 
і дізчата, яким по 21—24 
рони, а в іншому, молоч
ному, ті, кому не виповни
лось 17. Якось ми зайшли 
туди, але почули від дів
чат: «Що тут треба цим 
старушкам»? Згодьтеся, 
після цього нам там біль
ше нічого робити. Пішли 
на танці — там теж до 17 
років. У нас опустилися 
руки, У 18 років сидіти пе
ред телевізором чи за 
книжкою? Що робити? Ян 
згаяти свій вільний час. 
Допоможіть нам — може 
причина а нас самих? І це 
не тільки нас двох біда, а 
всіх наших однолітків.

Ми ждемо від вас допо
моги.

З повагою учениці ме
дичного училища Марина і 
Світлана,

м. Олександрія».

— Треба визнати само
критично, що до деякої мі
ри дівчата праві: в нашо
му училищі рідко прово
дяться цікаві вечори від
починку. Скільки вже не 
піднімається це питання 
на різних зборах і засі
даннях, але й досі нам та
кий вечір ніде провести. Є 
з училищному корпусі N2 2 
червоний куток, відпочи
нок у ньому організувати 
можна, але не такий, про 
який пишуть дівчата. Ви
користовували раніше для 
дискотеки підвальне при
міщення училищного гур
тожитку, зараз воно в не
придатному стані: потріс
калась цементозана підло
га, під час танців через 
кілька хзилин піднімається 
така пилюка, що дихати не 
можна.

Організація дозвілля — 
наша проблема, і ми вже 
взялись її розз'язувати. 
Домозляємось із дирек
цією, деякі зрушення вже 
є. Крім того, дозвілля я 
розумію не тільки як що
вечірні танці. Це різнома-

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

робота по нравопо-у Голова -

Новомпргород-Ульяновському

Лист гак і підписаний 
майже анонімно: Світлана 
і Марина. І хоча не вкінці 
листа, а па зворотній ад
ресі конверта маленькими 
літерами в куточку блідим 
чорнилом таки вказува
лись прізвища, я піс
ля першого прочитання 
листа не мав бажання зна
йти адресатів. Не шукав 
тому, що я зрозумів їх із 
листа, навряд чіг сказали б 
воші більше...

Але найголовніше на
віть не це. Мине рік, може 
навіть менше, і Світлана та 
Марина соромитимуться 
рядків, написаних власного 
рукою й відправлених в 
редакцію.. Саме з таких 
епічних міркувань не на
зиваю прізвищ учениць ме
дичного, саме тому зустрі
чі з авторками листа не 
відбулось.

Можна було б взагалі 
відповісти авторам за зво
ротньою адресою приват
ним листом. І навіть була 
спочатку така думка. Та 
справа в тому, що лист 
зовсім не приватний і пи
тання, які в ньому зачі
паються, стосуються не 
тільки двох дівчат — Світ
лани і Марніш. Під цим 
листом могли б підписати
ся і деякі інші їхні ровес
ниці.

Відповісти па лист я 
попросив олсксандрінців, 
людей, які мають безпосе
реднє відношення до ви
ховання підростаючого по
коління. Власне не відпо
вісти, а прокоментувати 
цей трохи незвичайний 
лист.

Вадим ЗИМІН, член ко
мітету комсомолу Олек
сандрійського медичного 
училища:

нітні культурно-масові за
ходи, які проводяться в 
училищі, участь в гуртках 
художньої самодіяльності 
В нас діють школа моло
дого лектора, університет 
культури, гурток політін- 
форматора. Зараз наби
раємо нозий склад театру 
мініатюр — торік багато 
активних учасників театру 
закінчили в нас навчати
ся, тому запрошуємо ба
жаючих.

Недавно «Молодий ко
мунар» писав про відкрит
тя молодіжного центру 
«Фестиваль». Матимемо 
змогу організовувати те
матичні вечори, запрошую
чи на них комсомольців із 
індустріального технікуму. 
В перших таких вечорах 
візьмуть участь, звичайно, 
активісти.

Дозвілля — це й занят
тя спортом. Добрі умови 
для занять настільним те
нісом створені в гуртожит
ку, регулярно орендуємо 
водні доріжки в басейні 
«Дельфін»...

Так, дівчата, повторюю, 
до деякої міри мали пра
во написати такого листа 
Але не може не дивувати 
інше — дивує їхня жит
тєва позиція. Чому для 
них хтось повинен органі
зовувати дозвілля? Чому 
вони не звернуться в ко
мітет комсомолу й не ска
жуть: ось я пропоную... 
Організувати дозвілля ці
каво й змістовно — це за
лежить і від нас самих.

Олександр КРАЯГ, дру
гий секретар Олександрій
ського міськкому комсо
молу:

— Протягом року міськ
ком комсомолу планує й

проводить чимало куль
турно-масових заходів, до 
яких прагнемо залучити 
якнайбільше хлопців і дів
чат, в тому числі студент
ську та учнівську молодь. 
Не буду зараз перерахо
вувати, що зроблено. На 
останньому пленумі міськ
кому ЛКСМУ про куль
турно-виховну роботу ба
гато мовилось. Наведу й 
конкретний приклад: від
нині вирішено широко за
лучати до організації езят, 
вечорів відпочинку в різ
них робітничих і навчаль
них колективах учнів Олек
сандрійського культосвіт
нього училища. Не всюди 
є сценаристи, хореогра
фи... Тепер же й навчаль
ну практику учні культ
освітнього проходитимуть 
в молодіжних колективах, 
готуючи різноманітні за
ходи дозвілля.

Гадаю, що після надру
кування цього листа в га
зеті, комсомольцям ме
дичного училища буде 
про що поговорити на 
комсомольських зборах.

3. К. ВОРОНЬКО, ком
сомолець 50-х років, го
лова Шарізської сільської 
Ради народних депутатів 
Олександрійського райо
ну:

— В наші роки органі
зувати дозвілля було, ма
буть, все-таки простіше, 
ніж зараз. Збирались біля 
клубу чи на вигоні, гар
мошка, балалайка, пісні, 
танці...

Зараз молодим хлопцям 
і дівчатам цього мало. Та, 
врешті, це й правильно’ 
нові часи, як кажуть, — 
нові й обряди. Тому не 
про те, коли було легше 
«згаяти час» — тоді чи за
раз — я хочу сказати. Ме
не схвилювали в листі са
ме ці слова — «згаяти 
час». Не прозести його ці
каво, не використати для 
назчання, дозвілля, роз
ваг — а.згаяти. Виходить, 
час їм не потрібен, якщо 
вони хочуть його кудись 
подіти, аби лиш подіти?

«У 18 років сидіти пе
ред телевізором чи за 
книжкою?» — запитують 
дівчата. Просидіти за 
книжкою для них озна
чає — пустити час на ві
тер. Мене не дивує, а вра
жає таке сибаритське 
ставлення до свого віль
ного часу.

Я маю двох дочок: одна 
здобула середню спеці
альну освіту в Олександ
рії, молодша зараз на
вчається в київському ву
зі. 1 в нас ніколи не ви
никало розмов про те, як 
провести дівчатам свій 
вільний час.

А * *
Три відповіді на один 

лист. їх може бути й біль
ше, якщо читачі не зали
шаться байдужими до тих 
морально-етичних проб
лем, які порушено в листі 
й коментарях олександ- 
рійців.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.
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[ о ЯК НАВЧАЮТЬ НАС

© ЧОМУ СЕРДИТА
ПРОДАВЩИЦЯ?..

В обговоренні листа мешканця обласного центру 

М. Киснленка, опублікованого у газеті 17 жовтня, 

взяли участь покупці і продавці, жителі різних насе

лених пунктів області, члени комсомольсько-моло
діжного колективу в торгівлі («Молодий комунар» за 

ІЬ і 26 листопада). Сьогодні ми продовжуємо розмо
ву.

ДВА місяці тому надруко
ваний лист М. Кисилен- 

ка, а й досі пам’ятний нам. 
Читали тоді його й диву
валися: невже такі про
давці, можуть працювати 
в сфері обслуговування? 
Па роботі, яка вимагає по
стійної уваги до покупця, 
чемності, ввічливості, при
вітності? Адже від того, як 
повелися з покупцем, за
лежить: зайде він до ма
газину ще раз, чи буде 
шукати потрібну річ в ін
ших магазинах.

Вона ж, ця дівчина, ко
лись також навчалась — 
як собі уявляла майбутню 
пофесію? Адже, здається, 
що вже простіше: поради
ти, запропонувати, запро
сити ще раз до магази
ну — з покупця тоді жод
ної претензії, одні лише 
подяки. Скільки ми були з 
дівчатами на практиці, то 
не те щоб скарги — ні 
одного навіть малого на
рікання не чули. Бо па
м’ятали слова, відомі кож
ному: «Ніщо не цінується 
так дорого і не коштує 
так дешево, як ввічли
вість».

А тут раптом у молодої 
дізчини така байдужість, 
така неповага і до покуп
ця, і до тих, хто назчав їх. 
Хіба нас так учать роби
ти? Нас учать тільки доб
рому. Вчать уважності, по
ваги до покупця, знать

ром професії, випадково 
потрапила за прилавок. І 
від того ми всі тільки 
програємо.

У нас щоденна робота 
за прилавком попереду. І 
наївно було б гадати, що 
кожен робочий день буде 
святом. Але якщо в книгу 
скарг і пропозицій люди 
записуватимуть побажання 
і подяки, а не обуренням 
скарги — це приноситиме 
радість і усвідомлення по- 
трібності людям, суспіль
ству. До такої роботи ми 
готуємось уже зараз, на 
це нас орієнтує наш на
вчальний заклад.

Н. НАГОРНА,
Н. АЗАМАТ, 

учениці третього кур
су Кіровоградського 
технікуму радянської 
торгівлі.

* *

С9 ТЕШУ за розмовою, яку 
1 веде газета про куль
туру обслуговування насе
лення і вирішила взяти 
участь. Я не продавець і ні
коли продавцем не працю
вала, тож хай не думають 
читачі, що захищаю саме 
через це продазців. Захи
щаю тому, що ми, покуп-

не бубликом... І я переки
даю цілий лоток хліба, по
ки ту «вісімку» знайду...

Семен КУРИЛО

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

сумлінно ставитися до 
своєї роботи. «Етика», «Ес
тетика», «Психологія», 
«Виробниче навчання» — 
хто добре студіював ці 
курси, ніколи не буде по
ганим продавцем. Саме 
тут ми вчимося того, чо
го так бракує тій молодій 
дівчині з магазину «Ту
рист».

Чому все-таки трапляю
ться такі неприємні ви
падки? Думається (і про це 
вже говорив не один учас
ник розмози), що людина 
знаходиться не на своєму 
місці: поспішила з зибо-

ці, часто самі винні і зав
жди кизаємо на тих, хто 
за прилавком. Ми навіть 
не зваясаємо на те, яка 
монотонна у них робота.

Такий ось приклад. Ку
пувала хліб у магазині. 
Продавщиця — сердита. 
Я, будучи в гарному на
строї, жартома запитала, 
чого, мовляв, така зажу
рена?

— Хіба не зажуришся?— 
відповіла продавщиця. — 
Ось тільки що одна жінка 
вибирала булочки: це під
горіла, а це пом’ята, зна
йди їй булочку вісімкою, а

Правду сказала продав
щиця. Треба й нам пова
жати їхню працю.

3. костюк.
м. Світловодськ.

* * *

ДО ИТЕЛЬКА обласного 
“ центру М. Мизин напи
сала в редакцію про те, як 
безцеремонно постави
лись до неї у відділі взут
тя районного універмагу 
на Балашівці («МК» за 16 
листопада — «Поверну
лась до мене спиною»). 
Редакція отримала відпо
відь від директора кооп- 
унізермагу Кіровоград
ської рзйспоживспілки 
В. К. Данчул:

— Газетну публікацію 
обговорено на зборах ко
лективу універмагу 19 
листопада. Критику ви
знано справедливою. Фак
ти, наведені в листі М. Ми
зин, підтвердились. Заві
дуючій відділом «Ззуття» 
Л. А. Дзядевич вказано на 
низький рівень виховної 
роботи, яка проводиться з 
продавцями».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ось таке 
реагування. На зборах, ви
ходить, говорилось не 
конкретно про випадок, 
який не робить честі 
всьому колективу, а йшла 
моза про культуру обслу
говування взагалі. Назіть 
вказано завідуючій відді
лом!

Гозорити взагалі прості
ше й легше. Покарати вин
них, попередити подібні 
прикрі випадки — про це 
в колектизі не дбають. 
Принаймні такий висновок 
редакція робить із відпо
віді директора універма
гу. Думається, що праців
ники торгозельного закла
ду переглянуть рішення 
езоїх зборіз (зіднині є 
привід погозорити й про 

формалізм) і зроблять кон
кретніші висновки з кри-
тики.

ОГЛЯД АНКЕТ

(Закінчення. Лоч. у №№ 144, 146, 150).

Перед нами добірка «Ан
кет читача газети «Моло
дий комунар», заповнених 
с г а ршокл ас ніі к а м її се р е д - 
іи.ої школи райцентру 
Петрового. Майже всі з 
тих, хто відповідав на за
питання анкети, хотіли б 
у наступному році почита
ти про внесок комсомоль
ців у п’ятирічку, про їх 
-радіо па ударних комсо
мольських будовах.

Одним із найважливіших 
пунктів анкети ми, журна
лісти «МК», вважаємо та
кий; «Які нові рубрики чи 
тематичні сторінки ти за
пропонував би газеті?», 
адже в ньому, як прави
ло. містяться пропозиції но 
загальні, а конкретні. Са
ме читачі підказали газе
ті рубрики «.Автограф для 
читачів «МК», «Суботній 
кур'єр», «Сторінки істо
рії» тощо.

«Вікно в природу» про
понує Юлія Булах. А Те
тяна Кориієнко хотіла б 
бачити на сторінках газе
ти матеріали під рубри
кою «Тема для роздумів».. 
Дівчина, очевидно, хоче, 
щоб після їх опублікуван
ня газета вміщувала думки 
читачів. Ми це робимо 
час від часу і, як нами по
мічено, найчастіше привід 
висловитися читачі знахо
дять в публікаціях під 
рубриками «Грані мора
лі», «Особисте», «Служба 
сервісу», «Увага: підлі
ток», «Тверезість па ко
жен день».

«Коли б ти був редакто
ром, то найбільше матс-

ріалів друкував би про...» 
— є в анкеті й таке питан
ня. «Про життя зарубіж
них ровесників, бесіди на 
міжнародні темп», — од
ностайні в своїх бажаннях 
Ірина Сала.ман, Світлана 
Ярмола, Віктор Вербовий, 
Тетяна Лазаренко, Вале
рій Висоцький, Алла Ков
тун, Олена Вагнер та інші. 
За подібними пропозиція
ми читачів ми вже ввели 
свого часу тематичну сто
рінку «Світогляд», спец
випуск «Думаємо, боре
мося, живемо», котрий як
раз і присвячений темі, 
що цікавить молодих пет- 
рівчан. Стежте п за руб
рикою «Планета»: там га
зета друкує одержані з те
летайпної стрічки ТАРС 
новішії з різних країн під 
заголовком «Життя моло
ді за рубежем».

Коли б редактором була 
Істина Довгунпк, вона 
частіше б писала про нові 
книги. В газеті є рубрика 
«Думки, відгуку, рецен
зії». Під нею і вміщуються 
анотації до нових видань. 
Про них розповідається й 
у виступах бібліотечних 
працівників. Частіше анон
сувати вихід нових книг 
береться знову ж «Субот
ній кур’єр».

«Давайте більше порад 
молодим господиням»,' — 
просить Олена Калшічук. 
Згодні. З цією метою вво
димо рубрику «Маленькі 
хитрощі», яку плануємо 
зробиш своєрідним уро
ком домоводства.

Звернули на грунтовий шлях. Ліс підступав до са
мої дороги. Капітан з надією думав про оперативни- 
нів, які слідкували за ними «на хвості», підстрахоау- 
вали його. Як би цей різний поворот не збив їх із слі
ду. Проїхали невеличку річку. Мотор заревів, і зразу 
ж стих.

Михайло ніби нехотя зліз з підніжки, відкрив капот, 
нахилився. Зін, відчувалося, не поспішав. Глянув на 
кущі, нивнув Павлу. Той допоміг оперупозноважёно- 
му вийти, сам став за спиною.

— Чого дивитесь, допомагайте, — наче з пересердя 
кинув здоровило, але по всьому видно, що він і не на
магається поратися біля двигуна. З правій руці три
мав тяжкий гайковий ключ. Щось в його рунах і час
тому диханні Пашки за спиною почулося Оленсандру 
підозрілим. Невже все-таки... Тільки подумав і зразу 
почув:

— Ось що, гість ростовський, поговорити треба...
«Прибрати надумали.., — поміркував капітан. — Там 

в селі не вийшло, тут вже не відпустять. Ліс який 
глухий, темно. А хлопців нема, видно, не помітили, як 
повернула машина, проскочили мимо. Що ж, треба 
приймати виклик. Ще невідомо, чия візьме». Недарма 
ж зін краще всіх у відділенні володів прийомами 
самбо.

Вдалині почувся гуркіт двигуна, і по верхів’ях де
рев прорізали відблиски автомобільних фар.

— Так про що говорити хотів? — з викликом зали
гав Олександр Олексійович. — На добро моє зазіхну
ли, частка .малою здалася?

— Та ти що, я з приведу курива, — злякано заго
ворив «арасов. А машина оула геть близько. Двоє 
співробітників вибралися з кузова.

До капітана підскочив його підлеглий Євген Георгієо, 
але вигляду не подав.

— Застрягли, допомогти чи що? Поїхали разом. Во
но і веселіше буде, > зручніше.

«Молодець, Женю, — подумав старший олерупов. 
новажений. — своєчасно приїхав».

Далі їхали одна машина за другою. «Приятелі» 
Олександра винувато мовчали, а він відкрито зну
щався над ними.

— У нас з Ростові так не роблять. Свій свого, ех, виї
— Та ми що, — виправдовувався Михайло. — І в 

голосі такого не думали.
— Сволота! — все більше розпалювався «ростовча

нин». — Зам відправити на той світ людину, що 
плюнути.

* * *
Все було розраховано з точністю до одної хвилини. 

Оперативна група була наготозі. Опівдні на вокзаль
ній площі зупинилося таксі, із якого не поспішаючи 
зийшоз Тарасов до чайної. Тут його чеказ Олександр, 
запросив перекурити.

— Дуло і п’ять десятків патронів під сидінням, — 
кинув зін, — бори і чекай мене...

— Гаразд, — кивнув головою капітан і визирнув у 
вікно.

На стоянці зібралася -велика черга, 1 першими в ній, 
ян і умовилися, були переодягнуті працівники міліції. 
Зараз він разом з Пашкою підійде. Люди хвилюються. 
Тарасов, у якого зовсім інша мета, відмовиться їхати. 
Самі настирливі будуть піднімати шум, гам, і тоді, 
хоче Павло чи ні, а доведеться давати пояснення у 
відділі.

Гак воно і вийшло. Нз лайку відреагував працівник 
ДАІ.

— Чому він нас ке хоче везти; — кричав молодий 
хлопець з бунетом ТрОлНД.

— Лівий рейс, когз-ь л:де. — сказав інший.
Але обоє зразу зами-і...... коли побачили, що офі

цер витяг із-під сидіння таксі пістолет з патронами. 
8 той же момент р>їа одного із пасажирів лягла на 
плече водія.

«Добре, що хоч ,,..тз.-іаиин.> встиг змитися, — в 
лихоманці думаз іарасоз. — На нього все і звалю».

А гість із постова і не думав ховатися. Він ждав 
Михаила. Зайшов на колгоспний ринок, сів за пивною 
бочкою і чекав. Значить, Тарасов затриманий. Все 
іде по плану. Зараз, куди б не пішов той, і де б не 
поставив машину, міліціонер знайде привід затрима
ти шофера, там дорога перекопана, а тут неждано 
перенесли знак зупинки. А ось там знайомий сержант 
у формі. Лице спокійне, назіть байдуже. Хвилюється, 
а не помітиш.

Із-за повороту з’явився грузовик, той самий, на 
якому їздила у Вовчансьи. Михайло глянув в одну 
сторону, другу, прицілювався, де б його зупинитися. 
Помітиз капітана, заглушив двигуна.

— Зсе в порядну, інструмент в нузові, — замість 
привітання сказав він.

— Добре, — відповів оперуповноважений. і обоє 
поеернули до кабіни. Та поряд раптово виріс мілі
ціонер.

— Чого це ви правила порушуєте? Хіба не бачите, 
що тут заборонено зупинятися? Ваші документи.

Михайло недбайливо подав шоферські права.
— Дрібниці, друг. Пробач, не знав. І ще вчора тут 

не було ніякого знаку.
— А це у тебе що? — і працівник заглянув у кузов. 

Нахилився через борт, щось потримав у руках. Вели
кий лантух задзвенів залізом. Кремезний грабіжник 
увесь зібрався, мовби до стрибка, але. зустрівши 
суворий погляд «ростовчанина», зрозумів усе.

* * *
— Товаришу полновнику, дозвольте доповісти, — 

почав було Олександр Олексійович. але Лукащук 
зупинив його.

— Молодець, все було як по нотах, — і по-бзтькіо- 
сьни підтримав, — якщо відверто — то добре, ма
буть, перехвилювався в хаті з підвалом?

— Було дещо. Спасибі Євгену, своєчасно встиг. 
Діяв бездоганно, ян і вся оперативна група. Мене за- 
ррз більше всього хвилює той самий водій, який мене 
ви»:п на Тарасова. Як у нього тепер?

— Все з порядку. Не залишили його люди один на 
один з горем. Недавно Василь Петрович нвартиру 
одержав.

— Спасибі.
— Тобі треба відпочити, — сказав полковник. — 

поговоримо про зсе завтра. А наші експерти вже зро
били висновок про те, що кулі, якими був поранений 
сторож- у Руській Лозові, випущені з пістолета «ТТ», 
.»енвізованого у Тарасова. Буду доповідати генералу, 
а ти — додому, там, мабуть, вже зачекалися.

Вечірнє сонце позолотило шибки вікон. Син не від
водив очей від рук батька. Цупкими пальцями Олек
сандр Олексійович бережливо тримав невелику мо- 
;ель парусника. Сьогодні вени з сином закінчать її. 
навіть забув про те, що було перед цим. зустрічі, 

орогн... Зараз зін зайнятий одним. Ось залишилось 
анінчити вітрила, а потім, в неділю — така поїздка 
а Донець. Уявив собі тиху річку, по якій легко пг.и- 
е їхній парусник, а по берегах струнні верби і схи- 
ені над, водою розлогі плакучі зерби...

Переклад з російської Р. ЛЕОНІДО8А.

{Наступний нсмер .Молодого Комунара» 
вийде завтра. 20 грудня ц. р.).

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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по вуя. Леві-

Радянська, 2-а;

::

<•

Одяг сьогодні — це ніби візитна карт
ка для кожного з нас. Мода вередлива, 
мінлива. Сьогодні модельєри працюють, 
ураховуючи бсі побажання замовників.

У житті кожного з нас бувають такі 
події, коли без ошатного вечірнього 
вбрання не обійтись. Вам хочеться мати 
сукню, яка була б і до лиця, і, звичайно, 
модною, та ще й єдиною в своєму роді. 
У такому разі ви або шиєте самі, або 
звертаєтесь до ательє індпошиву. Там 
дадуть пораду щодо вибору тканини і 
фасону, враховуючи вашу особистість, по
шиють вбрання.

Вечірню сукню чи просто гарну сукню 
модного покрою із легкої тканини ви мо
жете замовити б ательє:

№ 1 — вул. Леніна- 8;
Н® 2 — проспект «Правды», 11;
№ З — вул. Леніна, 23;
М® 5 — вул.
Н® 6 — вул.
Н® 1 — вул.

109;
Н®
Н® 9 —
№

Ксмпанійця, 69; 
Ленінградська, 85; 
Героїв Сталинграда,

дить моди. Ручне вишивання 
«гладдю» чи «хрестиЕ<ом» та ма
шинне завжди прикрашає наш одяг.

А якої неповторності придають 
жіночому вбранню декоративні кві
ти. Як пасує до костюму чи ЕЄЧІр- 
ньої сукні ромашка чи жоржина, 
букетик фіалок, чи ніжні пелюстки 
троянди. А весільний 
капелюшок завжди 
найніжніші білі квіти.

У ательє № 1, що 
на, 8, та ательє № 11, яке знаходи
ться в будинку побуту «Інгул», вико
нають ваше замовлення на виготов
лення декоративних квітів, зроблять 
красиву, модну вишивку.

ВІНОЧОК, ЧИ

прикрашають

10

— вул.
вул. Уфімська, 6-а;

— вул. Барболіна, 16;
— площа Декабристів;
— вул. Сугокліївська, 15;
— вул. Варшавська, 2-6;
— вуя. Київська- 95.

* 4 *

Зробити замовлення на пошиття 
костюмів та іншого чоловічого одя
гу ви зможете у всіх ательє нашого 
міста. _ ,

Костюм для чоловіків був і зали
шається першою необхідністю. Без 
нього ке обійтися на урочистих це
ремоніях. У ньому ходять до театру, 
на концерти. На роботу переважна 
більшість чоловіків також пояюб- 

©дягати традиційний костюм.

РАДИМО ВАМ, ЩАНОВНі ТОВА
РИШІ, НЕ ЧЕКАТИ НАСТАННЯ ВЕС
НИ, ЩОБ ПОТІМ ПОНОВИТИ СВІЙ 
ГАРДЕРОБ, А ВЖЕ ЗАРАЗ ЗАМО
ВИТИ В АТЕЛЬЄ НЕОБХІДНУ ВАМ 
РІЧ.

♦

Як відомо, капелюшки є одним із най
важливіших доповнень до вашого одягу. 
Капелюшок необхідний у будь-яку пору 
року. Чи то солом'яний, фетровий, хутря
ний... Не дивно, що головний убор виби
рають, щоб він не лише пасував до об
личчя, але й гармонував з одягом, до
повнював його.

Багато майстерності, художнього смаку 
необхідно нашим модельєрам і майстрам 
для створення таких капелюшків і хутря
них шапок, які б мали попит у замовників, 
відповідали сьогоднішній моді.

В ательє по 
ряних шапок 
майстри.

Зараз зима, 
чайно, вам не
ательє № 13, що знаходиться 
ніна, 16;

в майстерню N2 2 по вул.
69, а також в будинок побуту «Інгул».

У хутряній шапці, яку пошиють 
цих ательє та майстерні, вали не 
страшний найлютіший мороз.

У цих же ательє та майстерні 
зробити замовлення й на пошиття 
зів із шкіри та шкірозамінника.

І без хутряних 
обійтися. Тож

Компанійця,

Обсяг 0 5 друк ар».

шапок, зви- 
зверніться в 
по вул. Ле-

пошиттю капелюхів та хут- 
працюють кваліфіковані

БК 01420.

вам у 
буде

можна
карту-

Хто не замилується гарною ви-~ 
шивкою на сукні чи кофтині! Та й 
чоловік одягнув би вишиту сороч
ку. Адже вишивка ніколи не вихо-

Усі ательє Кіровограда приймають за
мовлення на пошиття костюмів для колек
тивів художньої самодіяльності. Нині за
мовлення будуть виконані в стислі стро
ки. Тож, радимо не чекати весняно-літ
нього сезону, коли ательє будуть пере
вантажені роботою.

Запрошуємо до демонстраційного залу. ■

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ МІСТА

Кожного третього четверга міся
ця о 18-й годині у демонстраційно
му залі будинку побуту «Інгул» 
влаштовуються демонстрації весня
но-літнього та осінньо-зимового 
асортименту. По закінченні пока
зів — розпродаж моделей.

Сезонний розпродаж всього асор
тименту одягу і тканин проводиться 
на Центральному ринку в спеціаль
них павільйонах.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛМСМ Украины.

На украинском языке.
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