
XXVII З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ

6 лютого в Києві, у Палаці культури «Україна», почав роботу XXVII з'їзд Ко
муністичної партії України.

За дорученням Центрального Комітету Комуністичної партії України з’їзд 
відкрив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретер ЦК Компартії України 
В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.

Одноголосне обирається президія з’їзду.
3 великим піднесенням делегати з’їзду обрали почесну президію у складі 

Гїояітбюро Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу на 
челі з Генеральним секретарем ЦК КПРС М. С. Горбачовим.

Обираються Секретаріат, Редакційна і Мандатна комісії з'їзду. Потім за- 
и£ерджується порядок денний:
“ 1. Звіт Центрального Комітету Комуністичної партії України.

2. Звіт Ревізійної комісії Комуністичної партії України.
3. Про проект нової редакції Програми Комуністичної партії Радянського 

Союзу.
4 Про проект змін у Статуті КПРС.
5. Про проект Основних напрямів економічного і соціального рсзЕмгну СРСР 

иа 1!98б—1990 роки і на період до 2000 року.
6. Вибори керівних органів Комуністичної партії України.
З доповіддю «Звіт Центрального Комітету Комуністичної партії України» 

виступив товариш В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.

XXVII з’їзд Комуністичної 
партії України, говорилось у 
доповіді, зібрався напере
додні історичної події — 
XXVII з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу. 
Політичне значення XXVII 
з’їзду визначатиметься, на
самперед, тим, що він прий
ме нову редакцію Програ
ми КПРС, підіб’є підсумки 
багатогранної діяльності 
партії і народу на відпові- 
х^льному етапі розвитку 
1І5&ОГО суспільства, визна
чить нові рубежі комуніс
тичного творення. Головний 
підсумок минулих п’яти ро
ків полягає в тому, що наш 
народ упевнено йде вперед 
по шляху, вказаному Кому
ністичною партією, по шля
ху дальшого всебічного 
розвитку соціалістичного су
спільства. Наша країна ста
ла ще могутнішою, а радян
ські люди стали жити мате
ріально і духовно багатше.

Міжз'їздівський період 
відзначений цілеспрямова
ною зовнішньополітичною 
діяльністю КПРС і Радян
ської держави, їх наполег
ливими зусиллями, спрямо- 
вани/ии на зміцнення пози
цій світового соціалізму, на 
зрив небезпечних замірів 

Агресивних імперіалістичних 
"Таії:

У Заяві Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша 
М. С. Горбачова вперше ви
сунуто розгорнуту і кон
кретну програму поетапної, 
повної і повсюдної ліквіда
ції ядерної зброї до 2000 
року за умови заборони 

створення, випробувань і 
розгортання ударних кос
мічних озброєнь.

Минулий 1985 рік харак
теризувався напруженою 
роботою ЦК КПРС, усієї 
партії по виконанню поста
нов квітневого і жовтнесого 
Пленумів ЦК КПРС, мобілі
зації комуністів, усіх трудя
щих на створення необхід
них умов для більш дина
мічного розвитку радян
ського суспільства. Концеп
цію прискорення соціально- 
економічного розвитку ра
дянського суспільства, роз
роблену ЦК КПРС, покладе
но в основу програмних до
кументів, з якими партія йде 
до свого XXVII з’їзду.

Комуністами, всіма радян
ськими людьми, міжнарод
ною громадськістю вони 
сприйняті як документи ве
ликої політичної, інтернаціо
нальної значимості.

Основним підсумком ро
боти у звітному періоді є те, 
що економіка Радянської 
України, як складова части
на єдиного народногоспо
дарського комплексу краї
ни, зробила великий крок 
уперед. Перевершено зав
дання п'ятирічного плану 
по зростанню національно
го доходу. Він зріс на 21,3 
процента. Середньорічний 
приріст його був в 1,4 разе 
вищим, ніж у десятій п'яти
річці, і одержаний за раху
нок підвищення продуктив
ності суспільної праці, яка 
зросла на 22 проценти при 
завданні 19 процентів. Упер
ше темпи зростання націо

нального доходу перевищи
ли темпи збільшення капі
тальних вкладень. Вдалося 
подолати також тенденцію 
зростання матеріальних за
трат на одиницю продукції. 
Матеріаломісткість вироб
ництва знижено на 3,4 про
цента проти 1,9 процента за 
п’ятирічним планом.

Випуск промислової про
дукції збільшився на 18,5 
процента. Понад річні пла
ни її реалізовано на 4 міль
ярди 538 .•мільйонів карбо
ванців — це значно більше, 
ніж передбачалося соціа
лістичними зобов'язаннями

Незважаючи на дуже від
чутні удари, яких протягом 
усіх п’яти років завдавала 
багатьом районам респуб
ліки погода закупки біль
шості видів продуктів і се
редньорічна валова продук
ція сільського господарства 
збільшилися.

Послідовно здійснювалася 
соціальна програма п'яти
річки. Позитивні зміни від
булись і в інших сферах су
спільного життя.

Розв’язанню багатьох важ
ливих соціально-економіч
них завдань у республіці 
сприяє активна участь в їх 
реалізації трудових колек
тивів Москви, Ленінграда, 
Російської Федерації, всіх 
союзних республік, їх міц
ніюча єдність і взаємодопо
мога.

Далі товариш В. В. Щер- 
бицький зазначив, що в ря
ді галузей народного госпо
дарства і областей респуб
ліки не використовувались 

усі можливості для приско
рення інтенсифікації вироб
ництва, внаслідок цього зав
дання п'ятирічки по зро
станню виробництва ряду 
важливих видів промисло
вої і сільськогосподарської 
продукції не виконані. Фон
довіддача в промисловості 
продовжувала знижувати
ся, хоча темпи її падіння де
що сповільнились. Техніч
ний рівень і якість багатьох 
видів продукції ще відста
ють від сучасних вимог.

Поворотною у справі ін
тенсифікації економіки має 
стати дванадцята п'ятирічка. 
Головне її завдання поля
гає у підвищенні темпів і 
ефективності розвитку еко
номіки на базі прискорення 
науково-технічного прогре
су, технічного переозброєн
ня і реконструкції вироб
ництва, інтенсивного вико
ристання створеного вироб
ничого потенціалу, вдоско
налення системи управлін
ня, господарського механіз
му і в досягненні на цій 
основі дальшого піднесен
ня добробуту радянського 
народу.

У звітному періоді Цент
ральний Комітет Компартії 
України постійно приділяв 
неослабну увагу вдоскона
ленню всіх сторін партійно
го життя, утвердженню ле
нінського стилю в роботі. 
На першому плані було за
безпечення дальшого орга
нізаційно-політичного зміц
нення партійних рядів, вихо
вання комуністів у дусі ви
сокої відповідальності і ди
сципліни. За звітний період 
у партію прийнято понад 
450 тисяч передових пред
ставників робітничого кла
су, колгоспного селянства, 
інтелігенції. В республікан
ській партійній організації 
зміцнилось робітниче ядро. 
Тепер у Компартії України 
3 084 282 члени КПРС і 
104 572 кандидати в члени 
партії.

В сучасних умовах ЦК 
КПРС ставить нові завдання 
по вдосконаленню ідеоло
гічної роботи, зумовлені. і 
проблемами нашого внут
рішнього розвитку, й ідео
логічним протиборством на 
світовій арені, яке різко за
гострилось. Партійні комі
тети республіки повинні рі
шуче повернути всю ідейно- 
виховну діяльність до справ, 
якими тепер живе країна. 
Це тим більш необхідно, що 
вдосконалення ідеологічної 

робоїи на ряді ділянок від
бувається не досить актив
но. Одним з головних на
прямів її, на якому Цент
ральний Комітет постійно 
зосереджував увагу партій
них організацій, було й ли
шається виховання трудя
щих в дусі радянського пат
ріотизму і пролетарського, 
соціалістичного інтернаціо
налізму. Дедалі більшої 
актуальності набувають нині 
також питання, морального 
виховання, утвердження 
норм соціалістичного спів
життя.

На закінчення товариш 
Б. В. Щербицький сказав, 
що комуністи, трудящі Ра
дянської України докладуть 
усіх зусиль, щоб і надалі в 
єдиній, братній сім’ї наро
дів СРСР примножувати на
ціональне багатство, зміц
нювати економічну та обо
ронну могутність нашої ве
ликої соціалістичної Бать
ківщини. У боротьбі за 
здійснення планів комуніс
тичного творення Компартія 
України, як і завжди, буде 
надійним загоном нашої ле
нінської партії, вірною опо
рою Центрального Комітету 
КПРС.

Делегати заслухали звіт 
Ревізійної комісії Комуніс
тичної партії України, з яким 
виступив голова комісії 
Ю. О. Олененко.

XXVII з’їзд Компартії 
України перейшов до обго
ворення звітних доповідей 
Центрального Комітету і Ре
візійної комісії Комуністич
ної партії України Вимогли
во, по-діловому, у дусі рі
шень квітневого і жовтне
вого (1985 р.) Пленумів ЦК 
КПРС, передз'їздівських до
кументів партії обговорю
ють делегати ключові пи
тання діяльності партійних 
організацій республіки за 
звітний період і на перспек
тиву. У виступах підкреслю
валося, що комуністи, всі 
трудящі Радянської України 
одностайно підтримують ле
нінську внутрішню і зовніш
ню політику КПРС, курс на 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку країни 
і сповнені рішимості втілити 
намічене в життя. Вони ціл
ком схвалюють Заяву Гене

рального секретаря ЦК КПРС 
М. С. Горбачова, в якій ви
сунуто великомасштабні 
зовнішньополітичні ініціа
тиви.

Делегати вносили пропо
зиції схвалити організатор

ську і політичну діяльність 
ЦК Компартії України по 
виконанню рішень XXVI 
з’їзду КПРС, квітневого і 
жовтневого (1985 р.) Плену
мів ЦК КПРС, рішень XXVI 
з’їзду Компартії України.

Центральний Комітет Ком
партії України, говорили 
промовці, приділяв неослаб
ну увагу вдосконаленню 
організаційно - партійної та 
ідеологічної роботи, всіх 
сторін партійного життя, 
стилю і методів керівни
цтва, принципово, критично 
підходив до оцінки роботи 
кадрів, добивався суворого 
додержання ленінських 
принципів їх добору і вихо
вання. Цю лінію треба про
довжувати.

Вся кадрова політика, 
вказували делегати, повин
на бути спрямована на те, 
щоб на кожній ділянці пра
цювали люди, глибоко від
дані справі партії, у яких 
поєднувалися б компетент
ність і діловитість, висока 
ідейна переконаність і су
ворі моральні вимоги до се
бе, неухильно додержува
лась єдність слова і діла.

Звіряти свої діла і плани 
з вимогами партії, утверд
жувати діловитість, високу 
організованість і дисциплі
ну, привести в дію величез
ний резерв, який міститься 
в людському факторі, — 
цими думками були пройня
ті буквально всі виступи, 
які відзначались діловитіс
тю, аналітични/л підходом, 
критичною оцінкою зроб
леного.

У виступах вказувалось на 
нерозв’язані проблеми, не
доліки і упущення в роботі. 
Висловлювались критичні 
зауваження на адресу Сек
ретаріату і відділів ЦК Ком
партії України, Ради /Мі
ністрів республіки. Гострій 
критиці були піддані керів
ники ряду міністерств і. ві
домств — за недоліки у 
плануванні, матеріально-тех
нічному постачанні, низьку 
якість виготовлюваної про
дукції, недостатню увагу до 
вирішення соціальних пи
тань.

У тісному зв’язку із зав
данням дальшого вдоскона
лення організаторської і по
літичної роботи партійних 
організацій обговорюються 
на з'їзді проекти нової ре
дакції Програми партії, змін 
у Статуті КПРС, вносяться 
конкретні пропозиції

З'їзд продовжує роботу.
(РАТАУ).

ШИРОКИЙ
ФРОНТ
РОБІТ

Працювати енергійно. з 
максимальною віддачею — 
з таким настроєм розпоч
нуть день Всесоюзного ко
муністичного суботнпка 
працівники нашого вироб- 

инчого об’єднання. У святі 
праці візьмуть участь 
12 400 чоловік. 12 1-Ю з них 
працюватимуть на своїх 
робочих місцях, 217 впо
рядковуватимуть терито
рію, решта допомагатиме 
підшефним колгоспам.

З н.е?:п, 18 бригад, 170 
робітників підприємства 
працюватимуть на зеко
номлених матеріалах та 
електроенергії. Серед них 
— і комсомольсько-моло
діжна бригада слюсарів- 
складальників цеху верста
тобудування, механізації і 
автоматизації (бригадир 
Є. Г. Краспожон, груп- 

комсорг Юрій Сакур- 
ськиїі). Крім того, хлопці 
виступили з ініціативою: 
«XII п'ятирічку — за чо
тири роки!». Тож ударна 
праця па суботпику стане 
добрим заспівом подаль
шої успішної роботи.

Цього ж дня намічено 
виготовити сівалок та зап
частин до них на суму 290 
тисяч карбованців, на 10 
тисяч карбованців — то
варів народного споживан
ня, зокрема, садово-город
ній інвентар, для бджіль
ництва — вулики, тару 
для меду.

Визначено фронт робіт і 

на будівництві. 396 чоло
вік допоможуть споруджу
вати інженерно-лаборатор
ний корпус і корпус №> 91, 
де розмістяться інстру
ментальний цех і попий 
цех по виробництву пласт
мас. Будівельво-монтаж
них робіт заплановано ви
конати на 6000 карбован
ців, у тому числі на пуско
вих об'єктах — па 3000 
карбованців.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського виробничого 
об’єднання по сівал
ках «Червона зірка».

ЗВОДИТИМУТЬ
ОСЕЛЮ

У день комуністичного 
суботнпка назустріч пар
тійному форуму комп
лексна комсомольсько-мо
лодіжна бригада мулярів 
мієнової м і ж господа рської 
пересувної механізованої 
колони (бригадир А. І. 
Ізюмов, групкомсорг 
С. Хпльчепко) постановила 

працювати на заощадже
них матеріалах.

Усі дев’ять членів К.МК 
трудитимуться на будів
ництві 16-квартирного жит
лового будинку п колгоспі 
імені Мічуріна. Попередні 
підрахунки передбачають 
освоєння у цей день об’є
мів будівельпо-моп гажпих 
робіт на суму 500 карбо
ванців, до фонду суботнп- 
ка буде перераховано 50.

В. МАЗУР, 
другий секретар рай
кому комсомолу, 

емт Новгородка.
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Три рони тому прийшов у механічний цех Олек
сандрійського заводу підйомно-транспортного устат
кування комсомрлець Сергій ДАВИДЕНКО. За корот
кий час заврірв’ав авторитет у товаришів по роботі. 1

Нині, працюючи на виготовленні деталей для скла
дання мостивих, грейферних та контейнерних кранів. 
ЗМІННІ норми Сергій виконує на 104—106 процентів. 
Ц§цдодавно Молодий робітник отримав право працю
вати з особистим клеймом.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

ВХОДИНИ
СПРАВЛЯЄ КВПА
Ще кілька днів — і від 

сьогоднішньої сторожкої 
тиші цехів цукрозаводу 
Маловисківського цукро- 
комбінату залишиться ли
ше спо/лин. «Оживуть» по
тужні механізми, перероб
ляючи десятки й сотні 
тонн сировини, діловито 
забігають стрілками де
сятки й сотні приладів та 
автоматичних систем. А по
ки що — виробництво цук
ру ще не почалося — бі
ля цих приладів клопочу
ться спеціалісти лаборато
рії контрольно-вимірю
вальних приладів та авто
матики (КВПА), або «кіпов- 
ці», як їх ще тут назива
ють.

— У цій кімнаті будуть 
стелажі для приладів, — 
знайомить із новим по
мешканням для лаборато
рії КВПА її завідуючий 
В. О. Долматов. — А там 
далі — склад готової про
дукції. Молодці, хлопці, 
постаралися на совість. 
Адже практично все тут 
наші слюсарі зробили 
власноручно: бетонували, 
фарбували...

Знайомлюся з Віктором 
Кондратенком, котрий ни
ні заміщає комсорга ла
бораторії.

— Нас, спілчан, у брига
ді шістнадцятеро, пра
цюємо двома ланками, 
так зручніше: зрештою, 
окремі з хлопців спеціалі-

XII П'ЯТИРІЧКА:

РІК ПЕРШИЙ

зуються на ремонті тільки 
певних систем.

Ось, як Анатолій Шаба
нов. Юнак зосереджено 
підключає щупи вимірю
вального приладу до яко
гось блоку, потім чіпко 
зиркає на шкалу зі стріл
кою й явно вдоволено ус
міхається—тут усе гаразд.

У цій бригаді прописав
ся хороший рух універса
лізму, багато хто з успіхом 
замінить при потребі това
риша на ремонті «його» 
системи — на виробництві 
вапняного молока, на ви
парній станції, на проце
сах сатурації чи дифузн 
тощо. Тому звання колек
тиву, на мою думку, ви
правдовуємо.

За перегородкою керує 
важелями свердлувально
го верстата керівник од
нієї з ланок Олександр Ка
занок. У цьому ж колекти
ві працює і його двоюрід
ний брат — Микола Каза
нок, тож родичам і для 
користі справи, і для вта- 

мування родинного често
любства доводиться зма
гатися й між собою — а 
це запалює й інших. Запа
лює і дає добрі результа
ти. Досить сказати, що 
Микола — серед кращих 
молодих раціоналізаторів 
підприємства. Як і Сергій 
Лук’яненко, котрий, до то
го ж, вийшов переможцем 
у соціалістичному змаган
ні у рідній лабораторії за 
підсумками минулого ро
ку — його портрет при
крашає Дошку пошани 
комбінату.

Новаторство, як вияви
лося, окрема цікава риса 
для характеристики саме 
цього К/ЛК. Не в усьому 
досконале й ефективне 
обладнання контролю за 
виробничими процесами 
якраз і приводить в дію 
допитливий розум тих, хто 
з ним повсякчас має спра
ву. За минулий рік слю
сарі лабораторії подали 
і впровадили 4 рацпропо
зиції, ефект від чого під
бито не карбозанцями, а 
справнішою і якіснішою 
роботою удосконалених 
механізмів і пристроїв. 
Одна з таких пропозицій— 
удосконалення схеми уп
равління вапно-випалю- 
вальною піччю ІГІШ-100— 
якраз й ілюструє ефек
тивність творчого пошуку 
молоді на конкретній ді
лянці виробництва.

— Неважко відповісти й 
на питання про дальший 
обсяг робіт слюсарів, кот
рі, скажімо, закінчили ре
монт тієї чи іншої систе
ми, — продовжує розмо-* 
ву В. О. Долматов, зна
йомлячи з плодами діяль
ності своїх підлеглих. — 
Зникнуть отакі таблички 
«Обережно: монтаж!» у 
цьому місці — не руки 

слюсарів по ремонту че
катимуть інші цехи й діль
ниці. Роботи вистачить.

Допомагатиме, ясна річ, 
слюсарям і набутий дос
від. Існує можливість для 
кожного бажаючого удо
сконалювати свої знання й 
уміння на курсах на базі 
Одеського науково-вироб
ничого підприємства «Хар- 
чопромавтоматика». У день 
нашого знайомства з ро
ботою кіповців Микола 
Казанок якраз і перебу- 
ваз на чотириденному 
мінарі «Автоматизов^₽
системи управління техно
логічними процесами» цим 
разом на базі Одеського 
цукрорафінадного заво
ду. Почуте там, звичайно, 
не залишиться тільки його 
надбанням—нозими знан
нями неодмінно ділити
меться з товаришами. Як, 
зрештою, і вони в таких 
випадках.

Перейшли у рік новий й 
окремі виробничі пробле
ми. Та це лише тому, що 
по значимості вони на 
нижчому щаблі з тими, які 
вже вирішено в 1985-му. 
Слюсарі працюватимуть 
так, щоб і в новому п’яти
річчі гідно пронести ви
соку марку кіповців. І їм 
вірять.

— У день комуністичного 
суботника 15 лютого й від
криття XXVII з їзду 
КПРС, — на завершення 
говорить В. О. Долматоз,-^ 
ще раз проявлять енергію1 
комсомольці і молодь на
шої лабораторії. Працю
ватимемо на своїх робочих 
місцях так, щоб іншим не 
доводилося їх залишати 
через поломки.

І. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Мала Виска.

ДЕ СПАДКОЄМЦІ ЗЕМЛІ-ГОДУВАЛЬНИЦІ?
ПРОТОПОПІВ^ А не :» 

тих сіл, про які ка
жуть, що вони розташова
ні в «глибинці». Півтора 
десятка кілометрів до рай
центру, добре впорядкова
на автотраса, ритмічне ав
тобусне сполучення з міс
том — все це сьогоднішній 
день села. Та й саме се
ло — центральну садиб) 
колгоспу «Заповіт Лені
на» — до малолерспсктнв- 
ннх, тих. що вичерпали 
людські резерви, не відне
сеш. Навпаки, з кожним 
роком воно гарнішає, зро
стає. 1 зростає якісно: роз
будовується, набуває су
часних рис в напрямку 
благоустрою, побутового 
комфорту. За роки 10-ї і 
11-ї п’ятирічок в колгоспі 
споруджено потужний тва
ринницький комплекс, знач
ною мірою оновлено авто
тракторний парк, механі
зовано чимало трудоміст
ких процесів сільськогос
подарського BlipOÜJHHlTLJ 
тощо.

Отже, під колективу гос
подарства слід було б че
кати і відповідної трудо
вої віддачі. На жаль, во
но поки що не радує висо
кими результатами. Ffe 
вдаючись до традиційної 
циферії, скажімо одне —- 
в XI п’ятирічці з багатьох 

показників тут допущено 
велике відставання. При
чина? Адже з усього ска
заного вище зрозуміло, що 
колгосп має міцну мате
ріально-технічну базу, на
лежні соціально-побутові 
умови — словом усе для 
того, щоб успішно вико- 

’иувати планові завдання.
— Проблема ця виникла 

не сьогодні, — каже сек
ретар партійної організації 
господарства В. Г. Щерби
на. — Осі. уже протягом 
тривалого часу відчуваємо 
нестачу робочих рук. Не 
вкомплектован.о кадрами 
корпуси тваринницького 
комплексу, не вистачає ме
ханізаторів. Нині, напри
клад, у господарстві про
стоює десяток тракторів 
через відсутність господа
рів до них... Не тримається 
МОЛОДЬ на селі;

Ці слова підтверджені 
фактами. Років чотири то
му комсомольська органі
зація колгоспу нарахову
вала 50 чоловік, а сьогод
ні —.лише 37. У 1977 році 
й господарстві працювало 
050 чоловік, а зараз усьо
го 500.

— Після того, як поряд 
із землями колгоспу були 
побудовані Протопопівська 
дільниця розрізу «Баиду- 
рівський», шахта «Ведме- 

жоярська», розпочалося 
спорудження ще одного 
вугільного розрізу — «Ко- 
стянтииівського» — мігра
ція робочої сили збільши
лася, — продовжує свою 
розповідь Вадим Григоро
вич. — Ось і в цьому році 
попросили розрахунок в 
господарстві молоді водії 
Микола Посмітний, Мико
ла Гречаненко, механіза
тор широкого профілю Ми
кола Гоцик.

Ще одна подробиця. Ра
зом з секретарем - Прото- 
ііопівської сільради Р. К. 
Бугайченко гортаємо сто
рінки статистичних мате
ріалів. На території кол
госпу мешкає 513 чоловік 
віком від 16 до 29 років. З 
них у господарстві пра
цює ліпне 160. Ураховую
чи тих, хто навчається 
(близько 90 чоловік), по
бачимо таку картину — 
понад половину молоді 
працює не в колгоспі.
Й КЩО в інших селах 

хлопці і дівчата виїжд
жають мешкати до міста, 
то з Протопопівки вони 
їздять туди лише на ро
боту. Чому? Можливо, 
культура в селі не нарів
ні? На заводах та шахтах 
є чудові клуби, в них дос
відчені культорганізаторр, 
які вміють створити тру

дящим гарний настрій. Але 
і цей варіант відпадає. В 
Протопопівці є власний 
клуб, »комплектований ква
ліфікованими кадрами 
культпрацівників, діють 
різноманітні гуртки худож
ньої самодіяльності.

Я ВСЕ Ж ТАКИ молодь
■ село залишає. Ось що 

каже один з колишніх 
працівників господарства:

— На заводі я відпра
цюю вісім годин — і до
дому. А в колгоспі пра
цюєш з ранку до вечора, 
часто-густо без вихідних. А 
коли трапиться нагода по-. 
їхати десь у туристичну 
поїздку, то н першу чергу 
їдуть ті. хто, за думкою 
адміністрації, не дуже по
трібен на роботі.

Ось так. Не більше і не 
менше. . якщо добре по- 
міркуватн, то в цих сло
вах Є певний резон. Дійс
но, на підприємстві і тур
боти, і відповідальність 
розділено на багатьох. А в 
полі, на ниві доводиться 
працювати побільшості 
самому, і рідна земля ста
не живим докором, якщо 
зробиш щось не так.

А якби оті, 2§0 хлопців і 
дівчат, які трудяться нині 
в інших місцях, поверну
лися на колгоспні ферми, 
лани, їо хіба не легше б

стало їхнім односельцям? 
Можна було б і роботу в 
кілька змін організува ти, і 
вільного часу було б до
сить!

КОЖЕН рік закінчують 
школи колгоспу 20—ЗО 

випускників. А чи багато 
приходить їх потім в ко
лектив господарства? Не
багато. Кілька хлопців, які 
попрацюють до служби в 
армії 6- 7 місяців, та од
на—дві дівчини, чий шлях 
швидко змінить напрям 
від колгоспної ферми на 
путівець до одного З мі
ських професійних училищ, 
де вони отримають спеці 
альність кухаря, продавця, 
перукаря тощо...

Виникає нове запитання. 
А чи все робиться в Про 
топопівці для прищеплен
ня молоді любові до сіль
ськогосподарських профе 
сій, шани і поваги до пра
ці батьків, до села, де во
ни народились? Мабуть, ні. 
Отож є про що подумати 
і керівникам господар
ства, партійній. комсо
мольській та профспілко
вій організаціям. Потрібно 
шукати і шукати нові ме
тоди та форми виховної 
роботи з молоддю.

Не можна сказати, що 
в колгоспі не проводиться 
йевна робота в цьому на-

МОЛОДЬ

нрямку. Педагогічні ко
лективи шкіл приділяють 
постійну увагу трудовому 
вихованню старшокласни
ків, учні набувають окре
мих сільськогосподарських 
спеціальностей в навчаль
но-виробничих комбінатах 
району. Але цього замало. 
Можна виховати у моло
дої людини працьовитість, 
можна навчити азам про
фесії. але чи досить цього, 
щоб вона серцем прикипі
ла до землі? На якій зрос
ла. зрозуміла б свою при
четність до великої сира- ? 
ви — працювати на землі- 
годуна.іьннці?

3. ДЕРУСОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Олександрійський район.

вчительку хімії та біоло,- 
Цї Олександрійської СІІІ 
№2 Л. П. Король знають у 
райцентрі як голову район
ної методичної секції по 
пропаганді наукового атеїз
му, І не дивно, що чимало 
•ійсу віддає вона атеїстичній 
роботі у себе в школі.

Н а з н і м к у: Л. П. КО
РОЛЬ розповідає старшо
класникам про появу життя 
на нашій планеті. V

Фото с. ФЕНЕНКА.

-Ж
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За прилавком—КМК І
НОТАТКИ 33 ЗУСТРІЧІ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛІ ОБЛАСТІ

Майже кожен, хто висту
пав того дня на зустрічі 
^МСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИХ , колективів державної 
торгівлі області, яка прохо
дила 8 актовому залі уні

версального торговельно- 
'Ж об’єднання «Кіровоград», 
висловлював надію, ідо по
дібні заходи — потреба ча
су і треба проводити їх ре
гулярно, аби піднімати й 
розв'язувати питання, які не 
віддаються розв’язанню на 
місці, проблеми, які триво
жать- кожен колектив, але 
не перестають бути проб
лемами уже довгі роки. Ви
словлювались сподівання, 
Що такі зустрічі стануть в 
області традиційними.

Що ж схвилювало учас
ників зустрічі, чим запам'я
талась розмова і 
велелюдному (в 
взяли участь 460 
форумі;' В першу чергу — 
відвертістю в розмові, щи
рістю, прагненням говорити 
не тільки про успіхи й дос
від молодих торговельників 
і побутовиків, а й про недо
ліки в своїй роботі, критич- 

й самокритично. Така 
^^стріч за останні багато ро

ків з області проводилась 
вперше.

на такому 
зустрічі 

чоловік)

Успіхи працівників сфери 
обслуговування області, 
комсомольців і молоді, зо
крема, в минулій п ятирічці 
Значні. Про це мовилось і 
а допозіді начальника уп
равління .оргівлі облвикон
кому І. і. Марксвського, і у 
виступах учасників зустрічі. 
Три, протягом XI п'ятирічки, 
Основний показник, який ха
рактеризує життєвий рівень 
йаселення — роздрібний то- 
аарооборот державної тор
гівлі області зріс на 88 міль
йонів карбованців, що ста
новить 15,4 процента, а це 
вище середньореспублікан- 
ського показника. План то
варообороту 1985 року ви
конано майже всіма трудо
вими колективами торго- 
Жних організацій. Особ- 

і заслуга в цьому й ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів, яких нині в сфері 
обслуговування області і 37, 
що об’єднують 3 тисячі 
комсомольців і молоді.

СФЕРА ГІОСЛУГ-
СФЕРА НАСТРОЮ

«Не всюди забезпечена ви
сока культура обслуговуван
ня. Недопустимо, ноли в тор
говельних підприємствах, де 
працюють комсомольці,
брудно, бракує товарів до
статнього асортименту, лю
ди виходять з магазинів без 
Покупки через неувагу про
давця, офіціанта, кухаря».

(З доповіді 1. і. Мар- 
ковського).

%гожна назвати (і на зу
стрічі називались) магазини, 
• дальні, які не виконали 
Плани товарообороту тільки 
через свою інертність, бай
дужість до покупця, через 
£вою низьку репутацію. Але 
а даній ситуації треба ду
мати не так про план, а про 

людей, які залишили 
універмаг чи кафе ображе
ними, з зіпсованим на- 
£троєм. Адже головна мі
сія сфери обслуговування— 
обслужити покупця. І об
служити культурно, ввічли
во- ж

Якість нашої роботи — 
про це, насамперед, повинен 
абати молодий працівник 
£фери обслуговування. Не 
випадково серед усіх своїх 

цю учасники зу- 
гЧИ^їі називали насамперед. 

За минулий рік на засі
данні комітету комсомолу 
магазину № 144 Кірово
градського міського об єд
нання «Продтовари» було 
заслухано дев’ять комсо
мольців, які порушували 
правила радянської торгів

лі. А члена КМК А. Зурно- 
ву виключено з комсомолу. 
Про серйозну роботу з по
рушниками, які плямують 
честь радянського продав
ця, говорила секретар ком
сомольської організації ма
газину Тетяна Капінус.

Серйозну боротьбу ого
лосили порушникам і в Кі
ровоградському міському 
об’єднанні «Промтовари». 
Для виявлення їх влашто
вуються регулярні рейди- 
перевірки, результати яких 
обговорюються на зборах, 
засіданнях комітетів комсо
молу, розглядаються на то
вариських судах, імена по
рушників виставляються на 
«Дошку ганьби», в «Комсо
мольський прожектор». Та
ка практика дає відчутні ре
зультати. Якщо за прогули 
три—чотири роки тому 
звільнялись по З і більше 
продавців, то торік — жод
ного.

«Але на роботу в об'єд
нанні ще запізнюються, — 
сказала групкомсорг пром
товарного магазину № 10 
Алла Васильчук. — Так, то
рік коефіцієнти якості було 
знято з 36 чолоаік». При
кладом в об'єднанні слу
жить КМК магазину № 10, 
де порушників нема.

Проте, чи всюди неувага 
до покупця стає предметом 
серйозної розмови? Не всю
ди — відверто зізнавались 
учасники зустрічі. Мабуть, 
не останню роль повинен 
відіграти «Комсомольський 
прожектор». їа ба — в ба
гатьох магазинах немає на
віть комсомольських куточ
ків, немає планів роботи, 
хоч КМК формально ство
рений. Навіть самі' комсо
мольці, трапляється таке, не 
знають, що вони — члени 
комсомольсько - молодіж
ного колективу. 70 же про
центів комсомольців, які 
працюють у сфері обслуго
вування, взагалі не мають 
ніяких комсомольських до
ручень. Активність дисцип
лінує, організовує. Комітети 
комсомолу про це забу
вають.

Серйозним докір. Три
вожно прозвучав він у ви
ступі першого секретаря 
обкому комсомолу Ігоря 
Шевченка.

Сфера сервісу — служба 
настрою. Це повинно стати 
правилом для кожного мо
лодого працівника прилавку.

СКІЛЬКИ
ВАЖИТЬ ЯЩИК 
цвяхів?
«В державній торгівлі взя

то иурс на будівництво 
крупних підприємств, роз. 
рахованих на застосування 
сучасної технології товаро- 
руху, кращих зразків і ме
ханізмів для полегшення 
праці».

(З доповіді І. І. Мар- 
ковського).

Сьогодні прикладом та
ких підприємств в області 
можуть служити універсам 
«Добруджа» у Світловод- 
ську, універсам в Олек
сандрії, ще деякі новобу
дови. Але...

Говорять учасники зу
стрічі.

Олена Двуличанська, сек
ретар комітету комсомолу 
управління торгівлі Олек
сандрійського міськвикон
кому:

— Хочу сказати про не
доліки в роботі, яких са
мим комсомольцям не ви
рішити. В торгівлі здебіль
шого працюють жінки, а 
які вантажі їм доводиться 
приймати! Цукор по менше, 
як у 50-кілограмові мішки 
не фасують. В нас відсутні 
найелементарніші засоби 
механізації.

Наталя Стрельцова, сек-

ретар комсомольської орга
нізації відділу робітничого 
постачання виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля»:

— Чомусь так виходить, 
що коли затверджується 
проект нового підприємства 
торгівлі, до там є й підйом
ники, й інше чудове облад
нання, але коли об’єкт здає
ться в експлуатацію — не
ма ні того, ні того. Я думаю, 
що тут адміністрація вияв
ляє байдужість і стосовно 
будівельників, і стосовно 
Головного управління ро
бітничого постачання, яке 
повинно постачати облад
нання для наших магазинів.

І ще одне. В області час
то проводяться виставки 
робіт раціоналізаторів, але 
вони йдуть на службу лише 
промисловості. А можна ж 
зробити соціальне замов
лення винахідникам і про
вести конкурс-виставку 
«Сфері обслуговування — 
механізацію ручної праці». 
Залучити до конкурсу кон
структорські бюро, студен
тів КІСМу, інших раціоналі
заторів. Щоб згодом кращі 
роботи запровадити в наших 
магазинах.

«ПРОШУ 
РОЗРАХУВАТИ...»

«Серйозною проблемою, 
що має величезне економіч
не й соціальне значення не 
тільни в розвитну торгівлі, 
але й в комуністичному ви
хованні молоді, Є ПЛИННІСТЬ 
кадрів серед молоді. Торік 
вона склала 59,6 процента, а 
в УТО «Кіровоград», управ
лінні торгівлі Світловод- 
ського міськвиконкому ще 
вища».

(З доповіді І. І. Мар- 
новського).

Причин високої плинності 
кадрів у сфері обслугову
вання кілька. Про одну з них 
мовилось вище — відсут
ність механізації. Та не 
менш важлива — житлова. 
Проблема плинності гостра, 
її не обійшли більшість ви
ступаючих.

Висока плинність молодих 
продавців у Світловодську. 
Завідуюча магазином «Ди
тячий світ» у місті на Дніпрі 
Н. І. Журавльова пояснює:

— Здавалось би все для 
зустрічі молодого спеціа
ліста у нас є: і колектив 
дружний, і наставники від
разу закріплюються, і ро
бота до душі... Нема одно
го — житла, бодай гурто
житку. Нема в управлінні 
гуртожитку. Доводиться «ви
бивати» гуртожиток на сто
роні- — на заводах, фабри
ках. Торік семеро дівчат 
наших вийшли заміж, троє— 
поїхали з чоловіками в ін
ші міста, хоч із болем роз
лучались із нашим містом. 
А їм достатньо було б кім
нати в гуртожитку із спіль
ною кухнею...

Відсутність житла є при
чиною високої плинності 
кадрів і в Кіровоградсько
му міському об’єднанні 
«Продтовари». З турботою 
в голосі цей факт конста
тувала контролер магазину 
№ 144 Тетяна Капінус: «Що
року в наше об’єднання 
приходять працювати мо
лоді спеціалісти. Проте са
мими урочистими посвятами 
в продавці ми їх в торгівлі 
не втримаємо...».

Подібних прикладів на 
зустрічі' пролунало немало, 

й Яі *
Широке коло проблем, 

питань піднімалося на зу
стрічі. В коротких нотатках 
їх не вмістити. Розмова ви
йшла ділова, конкретна. Як 
цього й вимагає прийнятий 
недавно документ «Комп
лексна програма розвитку 
виробництва товарів народ
ного споживання і послуг 
на 1986—2000 роки». Як ви
магає час.

В. БОНДАР.

Солідні чоловіки у хоро
ших костюмах і обідрані 
бродяги пошепки запиту
ють тих солдат, що вихо
дять з воріт воєнної бази: 
«Може знайдеться ящик 
патронів для кулемета чи 
що-небудь інше з амуні
ції?» — «Що потрібно кон
кретно, і платіть готів
кою», — також пошепки 
відповідають.

Щось виносили під по
лою, щось витягували тя
гачем прямо під носом О 
охорони. Ділки з воєнної 
бази займалися своїм 
звичайним бізнесом. Тіль
ки цього разу заробити їм 
не вдалося: зброю і воєн
не спорядження скупову
вали переодягнені агенти 
Федерального бюро роз
слідування і прокуратури 
ВМС. Найцікавішою «по
купкою», що потрапила до 
їхніх рук, було 9400 неза- 
повнених посвідчень вій
ськовослужбовців.

Засекречена операція 
біля воріт воєнної бази у 
Кемп Пендлтоні умовно

поди 
ФАКТИ • 
КОМЕНТАР

лалися в одну близько
східну країну, котра щед
ро забезпечена американ
ськими винищувачами, а 
Уіллер отримував по 75 
тисяч доларів за партію 
запчастин.

Залишається лише дода
ти, що начальник управ
ління торгував не лише 
деталями винищувачів, але 
й компонентами бойових

КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

ВИНИЩУВАЧ...
З-ПІД поли

називалась «затулити щі
лину». Коли вона підійшла 
до кінця, у тюрмі сусід
нього міста Сан-Дієго ви
явилося 65 військових і ци
вільних осіб. Усі вони зви
нувачуються у продажі 
військового майна на 500 
тисяч доларів.

У кінці жовтня минуло
го року Федеральне бю
ро розслідувань арешту
вало якогось Деиіела Уіл- 
лера, котрий багато років 
очолював у Норфолці уп
равління технічного забез
печення військово-мор
ської авіації. Уіллер крав 
запасні частини для вини
щувачів «Ф-14». У нього 
була своя система: кожні 
два тижні — по одному 
вузлу. Запчастини надси-

ракет та інфрачервоними 
прицілами. Справу було 
поставлено на широку 
ногу...

Недавно на сторінках га
зети «Нью-Йорк іаймс» 
представник міністерства 
оборони США признався, 
що в минулому фінансо
вому році його відомство 
«втратило» військового 
майна на І (121 876 тисяч 
доларів Чиновники Пента
гона заявляють, що воно, 
можливо, і не вкрадене і 
нікому не продане. Це 
майно нібито могло прос
то-напросто «заблудити
ся» у чисельних складах 
міністерства.

Вілюс КАВАЛЯУСКАС,
:<ор. АПН. 

Нью-Йорк.

МАСОВИМ
ТИРАЖЕМ ,

У книжкових магазинах 
ефіопської столиці з'явив
ся проект пової редакції 
Програми КПРС. Брошу
ру амхарською мовою ма
совим тиражем видало 
одне з найбільших видав
ництв Ефіопії ■— «Ком- 
мершл пріитіїн прес».
— Враховуючи великий іц- 

•гсрсс, проявлений громад
ськістю нашої країні: до 
цього важливого докумен
та. —- сказав виконуючий 
обов'язки директора ви
давництва Чані Волд-Ру- 
фасль в інтерв’ю АПН, —• 
було прийнято рішення про 
його оперативно видання. 
До роботи було залучено 
висококваліфікованих пе
рекладачів. а працівники 
друкарні взяли зобов’я
зання працювати понад 
норм). Це її зрозуміло, ад- 
же проект нової редакції 
Програми КГІРС є дорого
вказною зіркою не тільки 
для радянських людей, 
але й для всього прогре
сивного людства.

— Дій сподіваємося, — 
сказав Чані Волд-Ру- 
фаель,. — то нова бро
шура нашого видав» 
ництиа стане великою до
помогою у повсякденнім 
діяльності всім членам Ро
бітничої партії Ефіопії, 
стане предметом глибоко
го вивчення.

|АПН|.

1

ФОТОКДЛсЙДОСКОП

Ці малюки народились недавно и сімействі ягуарів 
в штутгартському зоопарку «Вільгельміна». Подія ця 
не викликала б жвавого обговорення і пильної уваги, 
якби не ріднісне — чорне — забарвлення одного із но. 
вонароджених. Випадків народження альбіносів у сі
мействі ссавців зареєстровано чимало, в той час, як 
чорне забарвлення у ягуарів поки іцо не спостеріга
лось.

Фото ДПА - ТАРС

За повідомленням агентства Кіодо, японська елек
тротехнічна фірма «Мацусіта денсо» розробила і ви
готовила найбільшу в світі факсимільну машину. Ця 
система здатна збільшувати кольоровий фотографіч
ний знімок до величезних розмірів — 16 метрів у 
довжину і 7 в ширину. На першому етапі власниця 
машини планують використовувати її для репродук
ції рекламних об’яв та вивісок, котрими вони прикра
сять иходи до своїх нонтор та міські вулиці.

На знімну: величезна факсимільна машина 
перед відправкою замовнику.

Фото Кіодо — ТАРС.

З ТЕЛЕ

ТАЙПНОЇ 

СТРІЧКИ

ТАРС

Незадоволення 
політикою режиму

ДЕЛІ. Ареною запеклих 
сутичок між студентами і 
поліцією стало пакистан
ське місто Мардан у північ. 
но-західній прикордонній 
провінції. За одержувани
ми тут повідомленнями, 
молодь протестувала проти 
антинародної зовнішньої і 
внутрішньої політики ре
жиму, який перетворив 
нраїну в підручного Спо
лучених Штатів.

При штурмі студентсько
го містечка місцевого ко
леджу поліція застосувала 
никни і вогнепальну зброю. 
Понад двадцять чоловік 
дістали поранення, в тому 
числі вісім — тяжкі.

Боротьба
з неписьменністю

ЗРАЗЗАВІЛЬ. Кампанія 
по залученню юнаків та 
дівчат у молодіжну націо
нальну службу почалася в 
області Санга, на півночі 
Конго. Ця служба створює
ться на заклик Конголезь
кої партії праці (КПП). її 
основне призначення — 
підготовка молоді до ро
боти у віддалених районах 
країни викладачами курсів 
з питань ліквідації не
письменності, бібліотекаря
ми, кіномеханіками, сані
тарами і фельдшерами. На
вчальний нурс розраховано 
на два рони. Протягом 
цього періоду молоді люди 
набудуть необхідних для 
майбутньої роботи профе
сійних навичок.

У ході кампанії о облас
ті Санга передбачається 
прийняти в ряди організа
ції більш як 100 добро
вольців,

(ТАРС).



4 стор. «Молодий комунар» 8 лютого 1986 року

— Тільки не пишіть, 
будь ласка, — застеріг 
Юрій СКАЛЕЦЬКИЙ 
(на нижньому знімку 
вів зліва) — про нас 
так; як це іноді роб
лять для красного слів
ця: «Стояв густий як 
молоко туман, але він 
по злякав хоробрих пі
лотів, котрі сміливо 
піднялися в небо...». А 
в таку погоду льотчик 
просто не має права 
злітати! Пишіть як є...

А є так: Юрій Ска
ле цький закінчив Ле
нінградську ордена Ле
ніна академію цивіль

ХАМ В ТУРБІНАХ СВИСТЯТЬ
• е»

філателістів
Л. Грозя», 

О. Мішин з

РЕАКТИВНІ ВІТРИ

У кого і

смачніше

.».

Кіровоград- 
авіапідприєм-

1

ної авіації, літає де
в’ять років.

— Скільки ж з них 
у Кіровограді?

— Дев’ять,..
На сьогодні Юрій 

кандидат у 
КПРС. командир

«АІТ-2». Поряд ,ч 
на фото Сергій 
ляєв, котрий завжди 
іТоряд і нЦ роботі — у 
кріслі другого пілота. 
Сім років тому він за
кінчив Бугурусланське 
льотне училище. Тепер 
хлопці складають ком
сомольсько - молоДІж- 
вий екіпаж, що за І §85
в........

9 ЛЮТОГО — ДЕНЬ АЕРОФЛОТУ

рік зайняв перше місце 
в Кіровоградському 
авіазагоні. Серед нас, 
«земних», прийнято ду
мати, що льотчики лі
тають далеко. Юрій 1 
Сергій — близько, ли
ше по області, зайняті 

па авіахімроботах. Сю- 
ци входять: підживлен
ня посівів озимих, бо
ротьба зі шкідниками 
цукрового буряку 1 
така цікава справа, як 
десикація соняшнику. 
Щоб його міг скосити 
комбайн, стебла мають 
бути абсолютно сухими. 
Та в наших краях їх 

1

могло б чекати скоріше 
замерзання, ніж виси
хання, якби його не 
прискорювали авіатори 
шляхом розпилювання 
спеціальних речовин.

Комсомолка Олена 
ШАБАЄВА літав да

лі — в Ленінград, Сім
ферополь, Вільнюс, Ад
лер, Київ, Таллін. Ми 
сфотографували її у 
дверях щойно прибуло
го «ЯК-40» з москов
ськими трояндами в ру
ках. Олена за направ
ленням 
ського 
ства вчилася в одному з 
навчальних підрозділів, 
літала спочатку стюар
десою, а тепер бортпро- 
відяик-інструктор, на
вчає своїх початкуючпх 
колег, перевіряє їх ро
боту.

Напередодні Дня 
аерофлоту ми познайо
мили вас лише з трьо
ма його представника
ми. А разом з усіма ти
ми, хто турбується 
про безпеку польотів 
па землі і хто півжиття 
проводить за хмарами, 
хочемо згадати поетич
ні рядки «Пусть в тур
бинах свистят реактив
ные ветры, а мой пе
ленг обратный — улыб
ка твоя...». Згадати 1 
побажати: хай завжди 
усмішками радості зу- • 
стрічають кожного з 
вас рідні домівки.

А наш спільний дім 
— Земля І небо над 
нею — миром.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
В. ГРИБ (фото).

м. Кіровоград.

Т 1
’Iі 1 ’Illi■ LALL

Чудеса

дієтична виставка, присвя
чена XXVII з’їздові КПРС, 
з експонатами якої ознайо
милися жителі обласного 
центру та чимало гостей 
міста.

Жюрі виставки відзна
чило зрослу майстерність 
експонатів, високу якість 
підготовки колекцій і на
городило золотими меда
лями А. Звариша і В. Сар- 
жевського (Кіровоград), 
позолоченими — Л. Лебе
дева (Світловодськ), 
О. Стомачйіко (Кірово
град), А. Совенко (Олек
сандрія), срібними—С. Мі
дійна (смт Побузьке), 
Б. Орера (Кіровоград), 
М. Плеплера (Світло
водськ), посрібленою ме
даллю — О. Стрижевсько- 
гб (Кіровоград).

У юнацькому класі сріб
ну медаль присуджено 
Л. Чабаненко (Кірово
град), посріблену — клу
бові філателістів Світло- 
водського налану піонерів. 
Бронзових медалей удо
стоїлись клуб юних філа
телістів Долшіського ра
йонного будинку піонерів, 
гурток юних 
«Еврика» та 
В. Мішин і 
Побузького.

Учасників виставки наго
роджено також диплома
ми і наборами філателіс
тичних матеріалів. Кращі 
роботи відзначено спеці
альними призами громад
ських організацій.

С. ВАСИЛЬЄВ.

рагу?
Одинадцять молодих ку

лінарів закладів громад
ського харчування Олек
сандрійського району взя
ли участь у конкурсі про- 
фсс і й ної м а йстер пості.

Компетентне жюрі, до 
складу якого ввійшли до
свідчені кухарки М. І. Чу
мачок, Т. І. Кожем’яка, 
технолог Р. А. Усатенко 
прискіпливо оцінювали 
творчість молодих куліна
рів, особлива увага звер
талась на рибні, овочеві 
страви. При підбитті ба
лів враховувалась якість 
приготування страви, ори
гінальність оформлення, 
швидкість.

Дівчата не підвели бо
лільників: їхній винахідли
вості могли позаздрити 
ііа »досвідченіші. А найвищі 
оцінки одержали Тетяна 
Смалнус, Тетяна Загпнан- 
ло і Людмила Мельник, 
які зайняли в конкурсі від
повідно перше, друге і тре
те МІСЦЯ.

В. БІЛОШАПКА, 
працівник газети «Впе
ред».

смт Олександрівна.

з клубка шерсті
Серед цих оборонних 

башт і старовинних будин
ків з крутими черепични
ми дахами можна прой
тись, подібно до Гуллівера. 
І тільки торкнувшись стін, 
переконуєшся, що «збудо
вані» вони з ниток шерсті, 
сизалю та бавовни. Незви
чайну об'ємно-просторову 
композицію «Старе місто», 
яка дістала недавно висо
ку оцінку на виставці ра
дянської студентської 
творчості в Барселоні, зно
ву можна побачити в од
ній з аудиторій Львівсько
го інституту прикладного і 
декоративного мистецтва.

— «Архітектори» оригі
нальних споруд — студен
ти творчої групи «Експе
римент», які займаються 
за спеціальною програ
мою, — знайомить з не
звичним мистецтвом до
цент кафедри художнього 
текстилю І. Я. Боднар. — 
Крім основ композиції і 
ткацького ремесла, . май
бутні художники-декорато- 
ри вже з першого курсу 
вивчають новий предмет— 
об’ємно-просторові ком
позиції в художньому тек
стилі.

Починають майбутні де
коратори з екскурсій у 
Карпати. Широко відомі 
місцеві пухнасті гуцульські 
ліжники, гладкі, безворсо- 
ві килими. А в деяких бу
динках і донині шафи, не
мов у костюмерній, запов
нені традиційним одягом, 
багато прикрашеним різ
номанітним декоративним 
оздобленням. Вишивка, 
в'язання, ткацтво, худож
ня обробка шкіри — все 
це студенти уважно вивча
ють, а сюжети, які сподо
бались, замальовують, щоб 
потім використати в аплі
кації — основі майбутньо
го твору.

Під враження/л від тра
диційного сільського свя
та — проводів чабанів на 
полонини народилась об'
ємно-просторова компо
зиція «Веселі музиканти».

»
И

З БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛІСТА

ЗА РОМАНОМ
ДЖЕКА ЛОНДОНА

Образи героїв роману 
Джека Лондона «Мор
ський вовк» знаходять ек
ранне життя. На Одеській 
кіностудії почалися зйомки 
одіюіменного трисерійного 
кольорового художнього 
фільму.

— Творчість Джека Лон
дона — одного з найбільш 
популярних в СРСР зару
біжних авторів, приваблює 
неминущими моральними 
цінностями. — сказав ре- 
жгіеер-постановшік, народ
ний артист РРФСР Юрій 
Соломій. — У романі, як і 
в багатьох своїх кращих 
творах, він оспівує волю 
до життя, оптимізм, напо
легливість в досягненні 
метл, безкорисливість і 
вірність V дружбі, колек
тивізм. Це і визначило 
паш підхід до екранізації 
роману. Разом з авторами 
сценарію П. ІО Тодоров- 
ськпм і В. П. Тодоров- 
ськи.м я стараюсь суворо 
додержувати задуму пись
менника.

Крім Одеси, повідомив

НА СТУДЕНТСЬКИХ 
МЕРИДІАНАХ

Б Оркестрі --- ШІСТЬ фігур;
скрипалі, барабанщик, со
пілкарі, вдягнені в яскраві 
розшиті кептарики, шер
стяні холоші, кресані. Там 
музичні інструменти до 
пари оркестрантам — теж 
виткані з цупких шерсті-^ 
них ниток. А ось роботі/ 
«Золота осінь». Вона 
складніша за виконанням— 
так звана кінетична. Ткане 
жовте, рожеве, коричневе 
листя різних форм і роз
мірів, тремтить на гілках 
від найменшого подиху 
вітерця.

— Ваша розповідь не ли
шає сумнівів, що клубок 
шерсті і в чоловічих руках 
може стати чарівним...

— Робити красиві речі 
мене навчила мати —- Іри
на Іванівна, відома в При
карпатті вишивальщиця. З 
раннього дитинства я не 
розстаюсь з олівцями і 
акварелями, на все життя 
подружив з ткацьким вер
стаком. П’ятнадцять років 
тому закінчив інститут 
прикладного і декоратив
ного мистецтва, з яким те
пер зв'язано моє життя і 
творча біографія.

Ткацькі роботи І. Я. Бсд-Ч 
пара — навчальне прилад
дя, але нерідко стають і 
виставочними експоната
ми. Серед них гобелени 
«Квіти космонавтам» і 
«Мати», а також твори, на
віяні українськими пісня
ми: батік «Ой, чий то кінь 
стоїть» і декоративна ком
позиція «На Івана, на Ку
пала», в якій поєднується 
ручне ткацтво, фаянс, де
рево.

Тепер студентська група 
«Експеримент», якою -:" 
керує, приступила до 
конання нової теми. Це 
буде об'ємно-просторова 
композиція з текст илкі 
«Казковий ліс», який на
ступної весни «виросте» у 
фойє обласного палацу 
піонерів.

Г. МАЦЕНКО, 
кор. РАТАУ.

- Львів.

ВІН
ВИ-

режисер, зйомки пройдуть 
на Каспійському морі і Да
лекому Сході. Далекосхід
не узбережжя творці кар
тини обрали не випадко
во. Саме там, біля берегів 
Росії, на північному узбе
режжі Берінгової протоки, 
полював сімнадцятирічний 
матрос трищоглової шху
ни Джек Лондон. Про це 
він сам згадував у січні 
1900-го року в листі у ви
давництво компанії «Хоф
тон ІДффлін». яке опублі
кувало його першу книгу.

Новий художній фільм 
за романом Д. Лондона — 
внесок кінематографістів 
нашої країни в реалізації*) 
широких можливостей ЛЦііф 
радянсько - американсько-^ 
го культурного обміну.

«Морський вовк» - - тре
тє за останні роки звер
тання Одеської кіностудії 
до екранізації американ
ської класики. Раніше тут 
було створено кіносеріалн 
«Пригоди Тома Сойера і 
Гекльбсррі Фінна» за од- 
ноімеяипм романом Марка 
Твепа і «Трест, який лоп
нув» за новелами ОТенрІ.

Ю. ШВАРЦМАН, 
нор. РАТАУ.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
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