
КОНКУРС молодих
МУЛЯРІВ

СУМИ, 13 вересня. (РЛТЛУ). Тут закінчився рес
публіканський конкурс молодих мулярів. Протягом 

• п’яти днів вони демонстрували свої професійні знан
ня, вміння застосовувати їх на практиці. Учасники 
конкурсу показали високий рівень підготовки. На 
найвищу сходинку п’єдесталу пошани піднялися сум- 
чанин Іван Росол і киянин Володимир Штаба, які за 

' жеребком працювали в парі. Друге місце завоювали 
. Дмитро Лхрамков з Ворошиловградщпни і Олександр 
. Бармотіи з Донецької області, третє — херсонець 

Василь Іванов і Анатолій Карпій із Запоріжжя.
Серед мулярів першого року роботи перемогли Во

лодимир Ромачов з Миколаєва і сумчанин Петро 
Мапуша.

Схвалити ініціативу колективів трудящих, передовиків виробництва, які взяли підвищені 
соціалістичні зобов’язання і стали па ударну трудову вахту по гідній зустрічі XXV з’їзду КПРС* 

(Із постанови ЦК КПРС «Про соціалістичне змагання за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС»).'

Всі молоді трудівники кол
госпу < Комуніст» Компаній

ського району стали на трудову ударну вахту на честь XXV 
з’їзду КПРС. Високих трудових успіхів домагається комсо
молець тракторист Володимир Ломака, який на підготовці 
грунту під весняну оранку викопує змінні завдання на ISO 
процентів.

На фото: В. ЛОМАКА.
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ПОЧАТОК серпня ознаменувався 
радісною для пас подією: під

приємство достроково виконало п’я
тирічне завдання по реалізації про
дукції та інших техпіко-екопоміч- 
ннх показників. Минуло більше мі
сяця з того часу, коли стало відомо 
про це, але ми продовжуємо підтри
мувати високі темпи роботи.

Молодих робітниць на ’ фабриці 
більше чверті всіх працюючих. Тому 
добре розуміємо, що від ініціативи 
самих дівчат, від вмілої організації 
комітетом комсо- . ,
молу соціаліс-

ТІ л Р Г D III U ИД О D L г Ш И П
жить багато. Жо
ден цікавий по
чин пе залишає
ться поза увагою. 
Як правило, обго
ворюємо його па 
засіданні комі;
тету, доводимо до Кожної робітниці.

Велике схвалення у молоді під
приємства викликала постанова 
ЦК КПРС «Про соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС» та постанова ЦК ВЛКСМ 
по її виконанню. Особливо схвилю
вали усіх слова про вишукування 
додаткових резервів для розв’язан
ня конкретних виробничих завдань. 
Чимало цінних пропозицій було 
зроблено при обговоренні важли
вих документів саме по цьому пи
танню.

Візьмемо хоча б найпростіший 
приклад. В процесі роботи швея- 

МАЙСТЕРНОСТІ

мотористка іноді використовує Ко
тушку ниток не повністю, залишає
ться кілька метрів. Раніше їх просто 
викидали. З часом таких «відходів.» 
набиралося на кілька котушок. За
раз ми використовуємо котушки 
повністю. І це зовсім не дрібниці 
Взагалі, коли мова йде про скопо 
мір, дрібниць бути пе може.

Номенклатура нашої продукції 
досить різноманітна: робочі халати ■ 
куртки, сорочки, костюми. Все почв 
лається з закрійного цеху і закіїі 

чується роботою пакувальниць. То
му на будь-якій дільниці потрібно 
мати високу кваліфікацію і бути 
якнануважпішим. Якщо маркіру
вальниця не помітить бракованої 
заготовки, то вже готовий виріб 
треба буде розпорювати і пере
кроювати. Якщо пошити, наприклад, 
сорочку меншу за розміром, по-пер
ше, втрачається матеріал, по-дру
ге, — час.

Безумовно, найефективніший шлях 
вирішення цих та інших проблем — 
підвищення професійної майстер
ності. Ось тут і стає нам у пригоді 
взаємодопомога Якщо та чи інша 
робітниця приступає до виконання 

пової Для неі операції,, на допомога 
приходить подруга, яка вже. .цим . 
займалася. Так, наприклад, я вешег 
давно допомагала-Галиііі Ромаподій - 
оброблювані мішковину кишень. 
Вона швидко засвоїла цей поопес. 
справа пішла краще?

Особливої допомоіп- потребуют* 
нбвачкн, які приходять до- і«іс ■■■■ 
основному з шкільної лави. За пн ■ 
ми закріплюються найкращі внроб 
ішчнпці, а комітет комсомолу копт . 
ролює це шефство. Багатьом дівча
там допомогли освоїти професію 
швеї Païen Марус. Олена Плато 
нова.

З кожним роком все більші вимо 
ги ставляться до якості продукції 
Разом з групою народного контро 
лго активну участь у рейдах по не 
ревірці якості виробів бере наш 
«Комсомольський прожектор.- Його 
матеріали обговорюються па засі
даннях комітету комсомолу, комсо 
мольських зборах. І це приносить 
хороші наслідки: бракованої про
дукції стає все менше.

Вже понад місяць працює колек
тив фабрики в рахунок десятої п’я
тирічки. Чолодь підприємства, го
туючи трудові дарунки наступному 
з’їздові партії, бореться за достро
кове виконання особистих планів 
підвищення продуктивності праці, 
якості продукції. Всі ми прагнемо 
вписати своє слово в Рапорт Ленін
ського комсомолу XXV '.'їздові 
КПРС.

О. ФЕДОРОВА, 
секретар комітету комсомолу 
Кіровоградсько? швейно-га
лантерейної фабрики облепо- 
живспіякн.

СЛОВО

СТУДЕНТІВ -

МІЦНЕ
У відповідь на лист 

Леоніда Ілліча Брежнє
ва до бійців студент
ських будівельних заго
нів у всіх навчальних 
закладах області відбу
лися урочисті мітинги 
студентів. Один з них 
пройшов у Кіровоград
ському інституті сіль
ськогосподарського ма
шинобудування. Настрій 
у викладачів і студен
тів — піднесений: їх за
гін «Кісмовець» за тре
тій трудовий освоїв 139 

І тисяч карбованців капі
таловкладень і за під
сумками соціалістичного 
змагання за право під
писати Рапорт XXV з’їз 
ду КПРС зайняв перше 
місце серед загонів об
ласті.

На мітингу студенти 
пообіцяли працювати 
ударно і в майбутньо
му—у третьому семестрі 
першого року десятої 
п’ятирічки, оезоїтп півто
ра мільйона карбованців 
капіталовкладень.

Г. ТЮТЮН ЕНКО, 
командир Кірово
градського облас
ного студентського 

У будівельного загону.

Цього року понад сім 
тисяч учнів профтехучи
лищ області влилися у 
трудівничу сім’ю. Як зу
стріли новачків на під
приємствах побуту і бу
дівництва — поцікави
лась .рейдова бригада 
обласного штабу «Ком
сомольського прожекто
ра» і газети «Молодий 
комунар».

1. „ОХ, ЦЕЙ ГУРТОЖИТОК..."
— Нам тут хороше, — Валя на хвилинку 

підставляє вбік праску, але очі раз-по-раз 
повертаються до паруючої тканини, яка 
лежить перед дівчиною. Адже це її перше 
самостійне шиття. У справжньому виробни
чому колективі, у справжньому виробничо- 
му процесі.

іншої відповіді від Валі Довгої та її по- 
друг-швей ми й не чекали. На фабриці «Інд
пошив», куди прийшли випускниці Кірово
градського техучилища № 4, їх зустріли і 
урочисто, і по-домашньому привітно, друж
ньо. На зборах новачків привітали керівни
ки фабрики, ветерани, передовики, розпо
віли про колектив, вручили сувеніри. Всім 
випускницям одразу надали відпустку, ви
платили підйомні.

Хороший настрій зберігся і в перші дні 
після відпочинку. Десятьом молодим робіт
ницям, які прийшли працювати п ательє 
№ 3, дали час освоїтися з виробничими 
операціями, обрати справу до душі. По
трібно ще вчитися? Будь ласка, з вами по
стійно будуть наставники. Хочете спробува
ти свої сили? Теж можна, довіряємо ство
рити комсомольсько-молодіжну бригаду. 
І бригадира добрали до вподоби. Зоя Храп- 
ко — молода і віком, і характером — з та
кою легко знайти спільну /лову. І водночас

ПРОБЛЕМИ ДАВНІ.
А РІШЕННЯ?

Зоя — досвідчений майстер на фабриці,
•— Коли додати до всього хороший, стабільний 

заробіток, турботу про здоров’я, про вільний час 
молодих робітниць, то ви зрозумієте, чому у нас 
немає проблеми за плинністю кадрів, -- говорить 
начальник відділу кадрів фабрики «Індпошив» 
І*. А. Чистяков. — Випускники залишаються пра
цювати.

Квітами, хорошими словами зустріли учнів тех
училища № 4 і на Кіровоградській швейній фаб
риці. Виділили робочі місця згідно спеціальностей 
новачків, видали підйомні, забезпечили відпуст
ками у літні та перші осінні місяці. Однак, на
стрій веселий далеко не в усіх молодих швей.

— Давня проблема, — пояснює начальник від
ділу кадрів Н. У. Іванова, — гуртожиток. Не всім 
вистачає там місця. У серпні цехкоми зробили 
максимум — надали випускницям училища 37 
місць. Однак ще одинадцять дівчат потребують 
житла. Найближчим часом забезпечимо і їх.

Мп не сумніваємось у доброзичливості Надії 
Устнмівни і міцності її слова. Але чому найближ
чим часом? Чому не зробили цього раніше? Прий
маючи поповнення з училища, адміністрація фаб
рики гарантувала кожному випускнику місце в 
гуртожитку, інакше ПТУ не мало б права пере
давати сюди своїх вихованців. І ось маєш... 
Яким критерієм користувалися, впроваджуючи та
ку нерівність? Сподіваємось, що «найближчий 
час», на який вказують керівники фабрики, об
числюється не місяцями, а тижнями, днями.

Від того, як вас зустрінуть на роботі в 
перші дні, залежить багато. Квіти, подарун
ки, теплі слова — це добре, це необхідно. 
Але все вирішать наступні дні — робота.

2. „ОХ, ЦІ НАСТАВНИКИ..."
Перше враження: випускникам техучилища № 4, 

які прийшли працювати на Кіровоградську

Дай руку, випускник!

панчішну фабрику, іреба запастись -витримкою 
Адже умови роботи тут не з легких: і три зміни 
для повнолітніх, і робота на кількох верстатах, яка 
потребує максимальної віддачі, і важке повітря п 
цеху — все це може видатися на перших порах 
більш, ніж серйозним. А коли врахувати що на 
фабриці висока плинність кадрів, зо виникає по
боювання: а чи не поведе випускника училища 
перспектива кращого місця в інший колектив, чи 
отримається він на стрімннні «текучки»?

— Працюю за спеціальністю, — говорить ии 
пускниця ТУ № 4 Людмила Гиря, — в училищі 
освоїла професію в’язальниці. Але иаставігнка в 
мене немає. Немає І в багатьох інших дівчат.

Можливо, немає змоги? Але ж на фаб
риці тільки комсомольців на обліку понад 
сто. Серед них чимало досвідчених вироб
ничників, ударників змагання, і комітет ком
сомолу, який очолює Людмила Поркуян, 
не раз демонстрував свою бойовитість та 
організаторську силу. Проте цього разу 
Людмила не змогла сказати нічого втішно
го.

— Недопрацювали, не подумали... Зу
стріли поповнення на фабриці привітно, та 
на цьому справа й закінчилася. Для того 
щоб молоді робітники стали «своїми» в ко
лективі, погрібно залучити їх до спільних 
справ, до життя фабрики. Однак, ще не всі 
комсомольці, які прийшли цього літа з тех
училища, мають комсомольські доручення. 
Комітету комсомолу слід найближчим ча
сом ліквідувати згаданий недопік.

3. „ОХ, ЦІ ПРАВА...«
— Ідемо у відпустку і назад не поверне

мося! — голос у Олени Гордійчук та Надії 
Куцої — робітниць ПМК-137 тресту «Кірово- 
градсільбуд», ображений. — Чому? А скіль
ки ж терпіти? В училищі ми освоювали 
професію облицювальника, а на будівництві 
нас в перший день поставили на земляні 
роботи. За весь час до відпустки жодного 

(Закінчення на 2-й стор.).
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ПРОБЛЕМИ ДАВНІ. 
А РІШЕННЯ?
разу плитки в руках не тримали! До кого 
не звернешся: там окрик, там лайка, там 
жартом відбулися. Виконроб М. І. Погоре
лов прямо сказав: «Дітей нам тут не тре
ба». Начальник ГІМН ще пряміше: «Я вас 
можу одразу в Ульяновку відправній» (це 
він про те, що ми Ульяновське МИТУ за
кінчили). А жили в яких умовах! У вагончи
ках вікна побиті, завісок немає, білизну не 
міняють. Помитися після роботи ніяк: не те 
що гарячої, холодної води інколи немає...

Цей реєстр скарг викладаємо у кабінеті началь
ника ПМК-137 В. Г. Аврамекка. Розмова не з 
приємних.

— Ет, може й сказав іцо-небудь. І зараз скажу 
кожному: ви сюди не «нрава качати» приїхали, а 
працювати. Зустріли вас добре? Влаштували в 
гуртожиток, провели збори ось тут прямо в мое
му кабінеті, познайомили з колективом, закріпи
ли за бригадами, Що ще? Насіапннкн? Ну тут, 
звичайно, недопрацювали. Умови дія життя? У 
відрядженні жити нелегко, — розумію, — випуск
никам МПІУ, котрих ми відправили на роботу в 
Бобрннсць, несолодко. Але жити можна. Можете 
з’їздити самі, подивитися.

Коментарі, як кажуть, зайві. З'їздили, по
дивилися. Правда, всіх випускників учи
лища вже не застели на об’єкті — одні у 
відпустці, інші не повернулися з неї, треті 
й не збираються повертатися. На імпрові
зованих зборах, на які зійшлися молоді ро
бітники, одразу ж зазвучали скарги:

— Нам, плиточницям, ледве виділили ро
боту. А от бригадира чи майстра з вищим

'■ І -... Т»
(Закінчення. Початок на 1-й crop.),

розрядом — ні. Тому й пра
цюємо повільно...

— Коли врешті малярам 
щось робити доведеться? 
Вже котрий день без діла 
сидимо...

— А чому нас, мулярів, 
використовують на допо
міжних роботах і зовсім 
мело на кладці?..

Оглядаємо побутові приміщення. У ва
гончиках, де мають жити дівчата, вікно роз
бите, надвір виглядають краї простирад
ла — завісок досі немає.

— Та це що, — говорить Тетяна Орехов- 
ська. — Глянули б ви всередину. Білизни 
вже більше місяця не міняли, змушені самі 
прати. Звертаємося до керівництва, а у від
повідь: молодці, дівчата, отак би й давно. 
Честь вам за це...

Перевіряючи умові! для проведення цільного ча
су молодими робі пінками, зіткнулися ми ще з од
нією проблемою. Чимало випускників МПТУ хо
чуть навчатися у вечірній школі, вже навіть по
дали заяви до однієї з них в Кіровограді. Однак, 
постійна емнканипа місцями роботи не дає мож
ливості це здійснити ні в обласному центрі, ні в 
населених пунктах, де розташовані будівельні 
об’єкти. Думається, що адміністрація І1МК-137, 
довідавшись про це. вживе негайних заходів, по
турбується про освіту своїх молодих робітників.

Звичайно, у нас чимало претензій до керівників 
механізованої колони. Вони визнають самі, що 
«недопрацювали в цьому пктанпі». Але де ж 
комсомольська організація?

Відповіді на ці питання мч так і не почули. І не 
тільки тому, що не зуміли поіоворнтн з секрета
рем комсомольського комітету Софією Колкер.

— Скільки у нас в організації комсомоль
ців, не знаю; — довідуємось від заступни

ка секретаря комсомольської організації 
ПМК-137 Віри Русіної. — Це важко взнати 
навіть мені, виконуючій обов язки началь
ника відділу кадрів — той приходить, той 
іде. Коли були збори — не пам ятаю, ко
мітет засідав ще десь у травні: «когось 
розглядали»...

Про яку допомогу новачкам, про яку 
турботу може йти мова з людьми, які самі 
потребують негайного втручання райкому? 
Тож не дивує, що випускники профтехучи
лища досі не стали на комсомольський об
лік _  з острахом показували нам молоді
будівельниці картки персонального обліку; 
де стати на облік — не відають, хто секре
тар — також. Не дивно й ге, що не здали 
г.они внесків. Виявляється, о організації 
внески не збиралися в липні і серпні, а 
в попередні місяці їх заплатили тільки два 
десятки «ентузіастів». Як же іак? Хіба не 
знайшлося в організації жодного, хто 
заявив би про ці факти з усією принципо
вістю, хто звернувся б з вимогами до тих, 
за кого голосував на звігно-виборних? Че
кають нових перевиборів? Цілий рік? Дивує 
й те, як міг Ленінський райком комсомолу 
обласного центру допустити до такого роз
ладу внутріспілкову роботу у будівельній 
організації.

Але це не знімає відповідальності і зав
дань ні з кого. Сподіваємось найближчим 
часом почути про те, як комсомольці оці
нили критину, що зробили для того, щоб 
поповнення з профтехучилища почувало 
себе «своїм» у виробничому колективі. 
Молодим робітникам — належне місце!

РЕЙДОВА БРИГАДА: В. ОРЕЛ — заступник начальника обласною 
штабу «Комсомольського прожектора», М. ЛИТВИНОВ — працівник облас
ного управління профтехосвіїи І. МЛЛЮЧЄНКО — директор Ульяновського 
МПТУ № 11, А. ТВЕРДОСТУГІ — старший майстер Кіровоградського техніч
ного училища № 4, 0. РАКІН — спецкор «Молодого комунара».

ЗУСТРІЧ
СОЛІДАРНОСТІ

МЕХІКО. В мексіканськіії 
столиці закінчила роботу 
Н міжнародна зустріч солі
дарності молоді країн Ла
тинської Америки з наро
дом Чілі.

Учасники зустрічі одно
стайно схвалили звернення 
до молоді і студентів світу, 
розробили план дій по 
дальшому розвитку і зміц
ненню міжнародної солі
дарності з боротьбою ЧИЛІЙ
СЬКИХ патріотів.

Молодь світу солідарна з 
героїчною боротьбою моло
ді і народу Чілі, відзначає
ться у зверненні. З усією рі
шучістю вона засуджує зло
чини військової хунти і за
кликає уряди своїх країн 
добиватися повної ізоляції 
фашистського режиму.

Учасники II міжнародної 
зустрічі поставили вимогу 
про негайне звільнення Ге
нерального секретаря Ком
партії Чілі Луїса Корвала- 
на та інших патріотів, які 
знемагають у катівнях фа
шистської хунти Піночета, 
Вони виступили за створен
ня національних комітетів 
солідарності з чілійськимп 
патріотами в тих країнах, 
це їх ще немає. Мета таких 
комітетів — вимагати звіль
нення політичних в’язнів, 
припинення тортур і терору 
хунти, а також відновлення 
прав людини в Чілі.

Жовтенята другого «В* 
середньої ніколи № 4 міста 
Кіровограда завжди люб
лять, коли до них приходить 
ось ця дівчинка з червоним 
галстуком на грудях. А зу
стрічаються вони часто. Вже 
другий рік Таня Кожушко, 
учениця шостого «Б», пра
цює піонервожатою н їх 
класі. Як багато цікавого 
розповіла вона про рідне 
місто та школу, про старших 
друзів піонерів. Скільки ці
кавих книжок прочитано ра
зом з нею, скільки нових 
Ігор розучено! І в навчанні 
Іаня — перша помічниця 
для другокласників. Хороше 
мати такого друга!

На фото: розповідь
Тані КОЖУШКО про піонер
ську організацію школи 
слухають жовтенята кращої 
ланки другого «В». Зліва 
направо: Оленка МОТОРНА. 
Павлик ПУГАЧ, Володя 
ГРИШИН, Світлана ТКА
ЧЕНКО, Оленка ГУДЗЕН
КО та Наташа НАСТОЯЩА.

Фото В. ЛАСУНА.

ПРАПОР
ФЕСТИВАЛЮ
ПІДНЯТО

КЕРЧ. Тут піднято прапор 
заключного етапу республі
канського фестивалю патріо
тичної пісні, який присвяче
ний 30-річчю Перемоги у Ве
ликій ВІТЧИЗНЯНІЙ війні. 
Учасники фестивалю відві
дали легендарні Дджимуш- 
кайські каменоломні, побу
вали в районах висадження 
десанту 18-ї армії і Чорно
морського флоту.

Фестиваль відкрився де
монстрацією його учасників, 
які з піснями пройшли вули
цями Керчі. На центральній 
її л ріці біля пам’ятника В. І. 
Леніну відбувся мітинг-кон
церт. Потім гості піднялися 
на гору Мітрідат і поклала 
де обеліска, який там висо- 

' чнть. гірлянди Слави. Вве
чері в міському театрі, па
лацах і будинках культури 
відбулися концерти.

НА ЧЕСТЬ 
ЛИЦАРЯ РЕВОЛЮЦІЇ

В Олександрійському Палаці 
піонерів нещодавно відбувся 
зліт юних дзержннців міста, 
присвячений 98-й річниці з дня 
народження голови ВЧК Ф. Е. 
Дзержниського.

Юні охоронці порядку звіту
вали про свою роботу протягом 
минулого навчального року, ді
лились досягненнями, розпові
дали про чергування в примі
щенні дитячого кінотеатру 
<1 Травня», складали плани на 
майбутнє. Вони обрали началь
ником свого штабу В. Впшнен- 
ського, секретаря комсомоль
ської організації міського відді
лу внутрішніх справ.

Наприкінці піонери перегля
нули документальний фільм 
«Із залу суду».

Л. ЛЕЩЕНКО,

• ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ Дії ЗА ПОРАДОЮ— 
ДО НАУКИ
• ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

В РОБОТІ КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ ОБЛАСТІ

«ЕФЕКТ ПОРЯДКУ». Так лаконічно визначили зміст свого 
експерименту по впровадженню НОП у роботі комітетів ком
сомолу ентузіасти цієї справи, працівники Балашихинського 
міськкому ВЛКСМ. Досвід Балашихи взяли на озброєння і в на
шій області. В ряді комітетів підприємств м. Кіровограда, Олек
сандрійському міськкомі, Бобринецькому, Ульяновськсму, Віль- 
шанському райкомах ЛКСМУ нагромаджено певний досвід за
стосування окремих елементів наукової організації праці.

Про складові, які вчать працювати, вносять у нашу щоденну 
роботу, в багатогранний процес керівництва порядок і чіткість 
йде мова у виступі інструктора-інформатора обкому ЛКСМ Ук
раїни А. Бабак.

ріст чисельності Спілки, якіс- 
• ні зміни н її складі, мас
штабність завдань, які ставить 
перед комсомолом партія — 
все це вимагає від комсомоль
ських кадрів і активу значного 
вдосконалення організаційної 
роботи. Іноді нелегко зорієнту
ватися, визначити коло голов
них питань і другорядних, зумі
ти зосередити увагу, сконцен
трувати зусилля на головних 
напрямках.

Чим більший обсяг роботи і 
складніший її зміст, тим чіткі
ше повинен діяти механізм уп
равління. Для цього звертає
мося до резервів удосконален
ня організації праці.

Говорячи про наукову орга
нізацію праці в комсомолі, ви
ходимо з загального розуміння 
теорії праці. Складові її: залу
чення людей до праці, розпо
діл і кооперування її, віднов
лення робочої сили. На фунда
менті цієї теорії і виділяємо 
сім основних елементів ІІ0І1 у 
комсомольській роботі:

1. Удосконаленії я організації 
праці.

2. Організація робочого місця 
особисте плану панн я.

3. Планування комсомольської 
роботи.

4. Удосконалення інформаційної 
системи комітетів комсомолу.

5. Контроль за виконанням рі
шені, комітету’ комсомолу.

6. Підбір, розстановка і навчання 
кадрів комсомольських працівників 
і активу.

7. Матеріальне і моральне стиму
лювання.

Одним з перших елементів € 
удосконалення організаційної 
структури і змісту обов’язків 
працівників комітету. Володи
мир Ілліч Ленін підкреслював, 
що «якщо людина... не знає 
своїх обов’язків, то віддача в 
її діяльності буде незначною». 
Тому конче необхідна сувора 
персональна відповідальність 
кожного працівника апарату. 
Запровадження посадових ін
струкцій працівників міськко
мів, райкомів комсомолу, роз
роблених і нфор м а ці й н о - м сто
личним центром обкому 
ЛКСМУ і розісланих торік у 
кожен комітет, положення про 
роботу апарату обкому ЛКСМУ 
допомогло ліквідувати внутрі- 
анаратну плутанину, чітко 
уяспити коло обов’язків кож
ного працівника. Та про яку 
відповідальність, бажання удо
сконалювати апаратну роботу 
може йти мова в Світловод- 
ському, Головадівському комі

тетах комсомолу, де в хаотич
ному нагромадженні паперів 
неможливо розшукати навіть 
саму посадову інструкцію, на
правлену в ці комітети лише 
кілька місяців тому.

Викликає прикрість й інше. Кабі
нет комсомольської роботи Компа
нійського райкому комсомолу за 
споїм зовнішнім оформленням — 
один з Кращих в обласній комсо
мольській організації. На стендах 
відображено життя районної 
комсомольської організації, акурат
но розкладені по полицях інформа
ційні вісники, бюлетні не лише об
кому комсомолу, а й з інших комі
тетів комсомолу республіки. По
руч — картотека контролю за над
ходженням («формацій з первинних 
комсомольських організацій, — тут 
же — графік контролю за відвіду
ванням їх працівниками райкому, 
напроти — графік контролю за про
веденням комсомольських зборів. 
На перший погляд — наукова орга
нізація праці в дії. Та факти — річ 
вперта і свідчать зовсім про проти
лежне: в ряді малочнсельиих ком
сомольських організацій збори не 
проводяться по три і більше міся
ців, робота не планується, секрета
рі комсомольських організацій сла
бо орієнтуються в питаннях ком
сомольської робсін. Двох думок 
щодо такого підходу до справи не 
може бути — районний комітет но 
довів добре ро »почате до кінця,

У кожного з нас є своє робоче 
місце. 1а чи завжди ми усвідом
люємо іюго значення у трудовому 
процесі? Будьмо відвертими’: скіль
ки марно витрачаємо щодня часу 
на шукання скрепок, інструкцій, 
постанов? Статистика свідчить — 

четверту — п’яту частину робочого 
часу. Розшуки ж аналітичних да

них діяльності організації за попе
редні роки часом перетворюємо • 
проблему, яку навіть внаслідок ко
лективних зусиль неможливо реалі
зувати.

Отже, перше — ЗВІЛЬНИТИ 
етили, шафи, полиці від зайви
ни, навести такий порядок, щоб 
потрібну інформацію, документ 
можна було знайти в лічені 
хвилини, навіть коли відсутній 
працівник — господар цього 
робочого місця. Далі — слід 
оформити картотеку на ма
теріали з усіх напрямків ком
сомольської роботи. Скоро
чує час на пошук необхідних 
документів і єдина класифіка
ція папок-досьє. Цікаво вирі
шили це питання в Олександ
рійському міськкомі комсомо
лу. Тут заведено своєрідні пас
порти на первинні комсомоль
ські організації, що дає мож
ливість швидко знайти будь- 
які відомості про будь-яку ор
ганізацію. Працівникові міськ
кому немає потреби дзвонити в 
первинні, у нього все під ру
кою. Виправдовує себе й кар
тотека зауважень, пропозицій і 
т. ін. на адресу організацій: 
Приміром, побував секретар в 
первинній, щось перадив, ін
структор про це не знав, але 
завдяки цій системі, секретар 
пише на картці, що потрібно 

зробити до певного числа. По 
всіх організаціях у нього є да
ні про те, яку надати допомогу 
і які вимоги пред’явити до 
кожної. Таким чином, секретар 
первинної знає, що жодне за
уваження не пройде поза ува
гою міськкому, все контролює
ться і обов’язково має бути 
виконаним. У деяких працівни
ків міськкому є картотека з різ
них питань комсомольської ро
боти, в інших — картотека осо
бистого планування роботи на 
тиждень, на день.

Важливим елементом в організа
ції праці е розпорядок роботи апа
рату. Сміливий, гідний наслідуван
ня, експеримент кілька років тому 
зробив Кіровоградський міськком 
комсомолу. Складалися чіткі мі
сячні, тижневі графіки засідань бю
ро, виїздів у первинні організації, 
оперативних нарад і т. ін. З розпо
рядком ознайомлювали не лише 
кожного працівника міськкому, а й 
увесь актив міста. Але змінився 
апарат, а з ним і стиль роботи. І 
сьогодні ніхто з працівників не мо
же точно сказати, коли він буде в 
міськкомі, а коли — в первннвнх 
організаціях. Не випадково виник 
такий факт: надмірно захоплюються 
працівники виїздами в одні й ті ж 
колективи, залишаючи без уваги 
первинні комсомольські організації, 
комсомольсько-молодіжні бригади, 
які конче потребують допомоги.

Слід зазначити, іцо наукова 
організація праці в комсомолі 
не новина. Про це свідчить 
57-річнин шлях нашої Спілки. 
Запорука наукової організації 
діяльності ВЛКСМ — це опора 
на марксистсько-ленінську тео
рію, постійна боротьба за вті
лення в життя Спілки ленін
ського стилю керівництва. І той 
помиляється, хто чекає якихось 
незвичайних порад, чудодійних 
рецептів, які б розставили всі 
крапки над «і» в цій справі, на- 
Н!ПІЛИ.,б працювати без праці. 
Потрібні творчість, думка, ба
жання.

(Закінчення буде).
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КОНСГРІКЮРОВІ не часто випадає 
удача створювати таку машину, на 

якій він сам хотів би їздити. Якщо авто
мобіль маленький, масовий, він здається 
якимось жалюгідним: автомобілісту 
притаманні прагнення до великої потуж
ної машини. Якщо ж проектований авто
мобіль належить до «високого класу», 
то він недоступний рядовому автолюби
телю. Коли розробляється якийсь «серед
ній» автомобіль, то багато що в техніч
ному завданні на цю машину не до душі 
конструктору.

Спробую описати «іде
альну» ситуацію. Єдине, 
що мене обмежує, то це 
реальні умови, в яких я 
їздитиму. Отже, вулиці, 
шляхи і все інше, що 
стосується автомобільно
го транспорту майбут
нього —- якими я їх ба
чу?

Щоб намалювати гаку 
картину, було б непра
вильним механічно плюсувати кіль
кісні показники за кілька років. Досвід 
підказує, що, насамперед, потрібно спро
бувати передбачити показники якісні. 
Іоді ми й побачимо, по-перше, всю ве
лику спеціалізацію — розділ шляхів на 
міські, заміські, «вантажні», «пасажир
ські», «швидкісні». Чітке розмежування 
громадського і приватного транспорту 

І при одночасній їх взаємодії. Власний 
транспорт стане типовим заміським, ту
ристським (його доступ у міста, у вся- 
кому разі в їх центральну частину буде 

заборонений), а міський — повністю ко
мунальним. ІІо-друге, менш популярною 
стане спеціальність «професіональний 
водій»: у багатьох до їх прямих обов’яз
ків належатиме управління службовим 
автомобілем. Ііо-третє, ми побачимо все 
більш активне перенесення виправданих 
рішень з одного виду автомобіля на ін
ший, з різних видів транспорту — на ав
томобільний. По-четверте, на автотранс
порті одержать широке застосування ра
діоелектроніка і електронна автоматика, 
аж до повної автоматизації управління

колеся мяивутиша
деякими видами автомобілів.

Міські автомобілі стануть одним з елементів 
єдиної транспортної системи. Ллє, по-моєму, 
немає підстав розраховувати на широке роз
повсюдження рухомих тротуарів, монорельсо- 
вих доріг, про які так багато зараз говорять.

Для таких умов я і проектуватиму автомо
білі.

Перший з них — мій власний. Пого стихія— 
заміські шляхи, швидкісні магістралі однобіч
но;« руху і звичайні, «туристські» шосе. Ос
танні деякою мірою диктують збереження 
структури автомобіля, яка вже встановилась, 
для приватного користування. Але дещо мож
на в ньому підправити. На магістралях швид
кість до 200 кілометрів иа годину стане за
гальноприйнятою, Тому для безпеки необхіД-

»2ИолгоджА комунарі 3 cjtnop»

но звести ДО мінімуму МОЇ МОЖЛИВІ помилки 
водія, наблизити управління автомобілем до 
автоматичного.

ДЖЕРЕЛО енергії? Очевидно, варто 
зберегти двиїун внутрішнього зго

ряння, звичайно, удосконаливши його. 
Але навряд чи буде доцільним заміняти 
його електромотором і акумуляторами, 
якщо машина призначена лише для замі
ських просторів. Силова установка роз
ташується, очевидно, біля заднього мос
та, як це вже зроблено на багатьох 
спортивних автомобілях.

Поминаючи трансмісію, підвіску та ін
ші вузли автомобіля (які, звичайно, теж 
дещо будуть змінені), зупинюсь на ши
нах. Мова йде про регулювання тиску иа 
шинах під час ходу, оскільки еисокиїг 
тиск потрібен на швидкісній магістралі, 
а для підвищення прохідності його по
трібно ПОНИЗИШ.

Як наслідок «середньодвигуиного» 
компонування зміниться кузов. Він стане 
більш обтічним. Тут я замислююсь: ч;і 
не краще деякою мірою ізолюватись від 
пасажирів?
V МІСТІ до моїх послуг — громад- 
•* ський транспорт. Я не ставлю перед 
собою завдання описати всі його види. 
Та її користуватись я ним не будуі Як 
справжній автотюбнтель, дам перевагу 
такому транспортові, який найкраще за
мінятиме мій власний автомобіль.

Це повинна бути двомісна прокатна 
машина, компактна, маневрова, на зра
зок маленького автобуса, з простим 
управлінням.

Прокатному автомобілю, як міському транс
порту, протипоказаний двигун внутрішнього 
згоряння. Очевидно, пін буде електричним, иа- 

віть якщо щжизиики акумуляторів помітно ІІС 
змінигье.і. Невеликі денні пробілі і швидкість 
міських машин, методи грискорспої (імпульс
ної) зарядки акумуляторі» полегшать розв’я
зання проблеми.

Кілька сліп про таксі і автобуси (для 
рідких випадків). Таксі ще більше, ніж 
прокатна машина, повинно нагадувати 
маленький автобус: окрема кабіна для 
водія, дверцята, що управляються. Оче
видно, таксі будуть двох видів, великі і 
малі, а кожен вид, особливо останній, — 
двох варіантів, з водієм і без нього.

Все вище сказане стосується і автобу
сів. Сьогодні їх конструкція підпорядко
вана ідеї максимального наповнення са
лону. А щоб компенсувати «втрати» па
сажирів легкових автомобілів у зв'язку 
з обмеженням їх в'їзду до міста, потрі
бен комфорт. Оіже, доведеться перетво
рити їх у великий леїковий авіомобіль, 
без проходу посередині і високого даху, 
з окремими дверима для кожною ряду 
чи групи сидінь.

Але повернемось до мого автомобіля. 
Чи не буде сфера його застосування 
надто обмеженою? Думаю, що пі. З кож
ним роком автомобілісти все більше ви 
корист'овують свої машини саме для 
недільних, відиусткових, туристських по
їздок. Заборона в'їзду у міста буде лише 
законодавчим закріпленням здійсненого 
факту. З сьогоднішньої точки зору, коли 
власних автомобілів у нас ще порівняно 
мало, їх використання виключно для 
відпочинку здається невиправданим. Але 
таке уявлення вже найближчим часом 
обов'язково зміниться.

Ю. ДОЛМАТОВСЬКИИ, 
кандидат технічних наук, АПН,

ОД1ШХ\ З НЛППЕРСПЕКТИВНШІПХ видів міського 
ТРАНСПОРТУ ВЧЕНІ ВВАЖАЮТЬ МЕТРО. СОТНІ КІЛО- 
МЕТРІВ ЛІНІЙ ГА МІЛЬЙОНІ! ПАСАЖИРІВ ЩОДОБИ - 
ОСЬ СЬОГОДНІШНІЙ день РАДЯНСЬКОЇ ПІДЗЕМКИ. 
НЕЩОДАВНО ДО ЧИСЛА НАШИХ МІСТ, ЯК! МАЮТЬ 
МЕТРО. УВІЙШОВ ХАРКІВ. МАШИНІСТИ В. С. ЛЕППА 
ТА В. М. ПЕТРОВ (НА ФОТО) ПРО! ЕЛІ1 ПЕРШИЙ ХАР
КІВСЬКИЙ БЛАКИТНИЙ ЕКСПРЕС. В МАЙБУТНЬОМУ 
ПІДЗЕМНІ ЗАЛІЗНИЦІ БУДУТЬ ПРОКЛАДЕНІ У СВЕРД- 
ЛОВСЬКУ, КУПБНШЕВІ. ДОНЕЦЬКУ. НОВОСИБІРСЬКУ 
ТА ІНШИХ МІСТАХ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ.

Фото М. ТУРА. 
Фотохроніка РАТАУ.

АВТОМОБІЛЬ- 
ГІГАНТ
ЯКБИ ця машина з'явилась на вулицях міста, на неї 

всі б звернули увагу. Воно й зрозуміло: ширина 
нового 75-тонного автомобіля-гіганта з Білорусії — 
п’ять метрів, а висота — чотири з половиною метра. 
Але в містах її не буде, там машині тісно. Вона скон
струйована для роботи у вугільних кар єрах, на вели
ких будовах.

Автомобілі з сімейства БєлАЗів знають у 32 краї
нах світу, куди вони експортуються. Спеціалісти і во
ді; високо оцінюють ходові якості, надійність, ком
форт. Чотири золоті медалі, одержані заводом на 
міжнародних ярмарках, підтверджують це.

Новий автомобіль значно різниться від попередніх 
моделей. В його конструкції застосована електрич
на трансмісія — система, яка передає потужність 
двигуна до електричних моторів, що монтуються в 
колесах. Це дає величезну перевагу, наприклад, 
можливість скеровувати максимальну потужність на 
будь-який з двигунів. В машині нема коробки пере
дач і карданного валу. Незважаючи на свої розміри, 
автомобіль маневрений і простий в керуванні — в 
кабіні лише дві педалі. Водієві, щоб повернути кер
мо, потрібно зусиль не більше, ніж у легковому ав
томобілі.

Машина нещодавно пройшла державні випробу
вання і зараз стає на конвейєр.

Нині проходить випробування створений білору
ськими автомобілебудівниками на базі цього само
скида 120-тонний автопоїзд з іще потужнішим двигу
ном (на машині 959-сильний двигун). Розвантажува
тиметься він крізь дно кузова.

Спеціалісти вважають, що застосування автомобі
лів великої потужності дасть значну економію. А це 
важливо, коли врахувати, яке величезне будівництво 
ведеться в нашій країні.

В. БЛЕСКУНОВ. 
АПН.

для допитливих • для допитливих

• Сучасна людина — це, перш за все, людина на 
колесах. І тему прогрес цивілізації великою мірою 
визначається розвитком транспорту. Сьогоднішній 
випуск «Еврики» ми присвячуємо минулому та сього
денню колеса і крила, проблемам, над якими працю
ють вчені і конструктори.

________________ ___—____ ___ ____ ______

ТАУНОБІЛЬ-
ЦЕ
ЕЛЕКТРОБУС

В перекладі українською 
мовою це звучить приблиз
но так: міський автомобіль, 
автомобіль для міста. Таку 
назву дав йому конструктор 
Рой Лембрагген. Як пові
домляє Австралійська ін
формаційна служба, в Сід
неї закінчується підготовка 
до випробувань таунобіля, 
який може перевозити сто

В_ МІСТО Сургут — нафтову,сто-’ 
лицю Західного Сибіру — при

йшов перший поїзд. Відкрився рух 
по 700-кілометровій сталевій ма
гістралі, яка починається в Тю
мені.

Залізниця прокладається у важ
ких умовах — по непрохідних бо
лотах і віковій тайзі. На трасі 
майбутнього полотна доводилось 
в деяких місцях вичерпувати бо
лота до дна — на 12-метрову гли
бину, відразу ж засипаючи їх при
везеним піском. Необхідно було 
перекинути 379 мостів і водопро
пускних труб, в тому числі уні
кальний мостовий перехід через 
річку Об, що складається з двох 
мостів завдовжки 1,5—2 кіломет
ри і 30-кі.іометрового насипу че
рез луку повноводної річки, кот
ра розливається навесні.

Але Сургут не стане на новій

РЕНКІІ 
ЧЕРЕЗ 
БОЛОТА
залізниці кінцевою станцією. Звід
си сталева колія протягнеться до 
нафтового родовища Самотлор і 
міста Нижнєвартовська, Роботи, 
йдуть повним ходом і, як вважа-. 
ють, перший поїзд прийде в ці міс
ця в наступному році.

В недалекому майбутньому ви
рішено продовжити залізницю від 
Сургута до Уренгоя.

Нова колія дозволить прискори
ти освоєння нафтових і газових 
родовищ Західного Сибіру.

С. МАЛЬЦЕВ, 
кор. АПН.

РУНАМИ 
УМІЛЬЦІВ

Оригінальної - конструкції 
легковий автомобіль «Обоян- 
ка» і моторний човеи-боло- 
тохід (и.і фоіо) — справа 
рук умільців з Обояні Кур
ської області Олексія Маль
цева і Володимира Самофа
лова. Виготовлені самороб
ки за власними кресленнями 
з допомогою найпростіших 
знарядь праці — молотка, 
рубанка, гайкового ключа. 
Двигун і рама автомобіля 
запозичені у старої «Шко
ди». Машина розвиває швид
кість до 120 кілометрів на 
годину. А човсн-болотохід 
приятелі змайстрували з 
фанери. Потужний гребний 
гвинт і ріжучий пристрій за
безпечує човнові пересуван
ня по заростях річок, озер, 
боліт.

Фото О. СИЗОВА. 
ГАРС.

ХТО ПОЛЕТІВ ПЕРШИМ?
Лід керівництвом американця Мпчела Бекі група ДОСЛІД

НИКІВ готується здійсни ги політ на повітряній кулі. Вони 
вважають, що подібний спосіб пересування був відомий дв: 
тисячі років тому древнім жителям Перу — пікам. Експери
мент проходитиме над рівнішою Паска (за -150 кілометрів ік> 
південь від перуанської столиці Ліми). Па цій рівнині збе
рігся давній майданчик з гігантським малюнком птаха, своє
рідний, на думку ряду вчених, аеродром інків.

Своїм польотом Мітчел Бекі хоче довести, що древні меш
канці Перу вміли літати на повітряних кулях, дія чого і збу
дували цей «аеродром» в Паска. Дослідники запевняють, що 
люди тих часів, «змогли зрозуміти принцип польоту тіла 

легшого, ніж повітря».
Зараз створюється повітряна куля «Кондор 1». її об’єм — 

близько трьох тисяч кубічних метрів. Тканина, з якої роблять 
кулю, майже така, яку використовували древні інкі. «Кон
дор І» маг піднятися в повітря п цьому році.

(«Пренса Латіна» — АПН).

шістнадцять пасажирів. 
Джерелом енергії для його 
пересування служать дві 
акумуляторні батареї — 
кожна вагою одну тонну. 
Вони встановлені на роли
ках і можуть бути замінені 
протягом 2—3 хвилин. Аку
мулятори забезпечують три 
— чотири години пробігу 
електроавтобуса зі швидкіс

тю приблизно 60 кілометрів 
на годину.

Застосування в майбут
ньому акумуляторів нового 
зразка збільшить пробіг 
більше, ніж уп’ятеро. Голов
на ж перевага таунобіля, 
звичайно, в тому, що він не 
забруднює повітря і не 
створює шуму.

ЛІС-АПН.

На Мсленькому авіазаводі (ПНР) закін
чуються комплексні випробування оригі
нального сільськогосподарського літака 
«М-15», створеного польськими 1 радян
ськими спеціалістами. Перший у світі ре
активний біплан за своїми технічними 
якостями переважає мало не всі сучасні 
сільськогосподарські літаки.

НЕВЖЕ „АНІОН"
відслужив?

Реактивний двигун його розвиває швид
кість від 90 до 300 кілометрів на годину, 
робоча швидкість — 120—180 кілометрів на 
годину. Літак легкий в керуванні, манев- 
реііий, для зльоту потребує порівняно ко
роткої — 60-метрової голоси, що має не- 
лике значення в сільській місцевості. Dara 
літака з вантажем — 5,3 тонни, В Радян
ському Союзі біплан використовуватиме
ться замість «АИ-2», котрого льотчики 
ласкаво зовуть «Антоном».

Вже зараз польські конструктори працю
ють над створенням цілого сімейства реак
тивних біпланів.

(З журналу «НБІ»),
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БУКЕТ «ВЕСНИ». НА ФОТО — УЧАСНИЦІ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬ
НОСТІ АНСАМБЛЮ «ВЕСНА» КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КОМПАНІЙЦЯ. „ ....

Фото Р. РУБІНА.

• ФУТБОЛ

ПЕРШИЙ КРОК ДО ФІНАЛУ
«СПАРТАК» - «ЗІРКА» - 0:1

Ризиграш Кубку Украї
ни наближається до 
кінця. До завершення 
боротьби за цей почес
ний трофей залиши
лось провести чотири 
зустрічі. Матчі, що про
йшли, ще раз підтвер
дили давню істину: ку
бок авторитетів не ви
знає. Про це свідчить 
перший поєдинок пів
фіналу між кіровоград
ською «Зіркою» та 
командою першої ліги 
класу «А» спартаківця- 
ми Івано-Франківська. 
Матч цей проходив на 
полі «Спартака». Перед

цим івано-франківські 
футболісти в чемпіона
ті країни набрали чоти
ри очка з чотирьох 
можливих, вигравши з 
великим рахунком в 
«Алги» (5:1) та «Куба
ні» (4:1) і вийшли на 
восьме місце. Тепер 
же господарі поля на
строїлись теж на бойо
вий лад. Вони з самого 
печатку розпочали на
тиск на ворота гостей.

Перший тайм за
кінчився безрезультат
но — 0:0. Але б другій 
половині гри «Зірка» 
зуміла зробити масо

вий натиск на всіх 
флангах, на всіх лініях 
наступу. І ось на 65-й 
хвилині, використавши 
добре розіграну ком
бінацію, Олександр 
Мороз послав м’яч у 
ворота Якова Чернеги, 
але воротар, як кажуть, 
був на місці. Та в цю 
мить капітан «Зірки» 
Юрій Касьонкін ско
ристався помилкою 
спартаківців. Сильний 
удар—і м’яч в сітці. З 
рахунком 1:0 наші зем
ляки завершили свій 
перший півфінальний 
матч на Кубок України 
з футболу. Повторна 
гра відбудеться 13 
жовтня в Кіровограді. 
А сьогодні «Зірка» зу
стрінеться на своєму 
полі з ветеранами ки
ївського «Динамо».

«Лежить в широкій тундрі Лов озер о. Най
більше, найкраще, рибне, найглибше озеро 
в тундрі. Головне озеро саамів...».

Так починається казка «Богатир Ляйне», 
записана саамським вчителем Павлом 
Юр’євим.

У казці розповідається, як у мирне життя 
саамів, які «жили, рибу ловили, дітей ростили, 
оленів пасли», удерлась зла Чудь. Перебила всіх, 
хто,попався. Хто встиг втекти, тим врятувався. 
Битися з Чуддю вийшов саамський богатир Ляй
не. Жорстокою була битва. Але сили були нерів
ними. Стікаючи кров’ю, Ляйне ледве стримував 
натиск. У цей час на полі бою з’явився хлопчик- 
підліюк, син Ляйне, Пяйве. Безприкладною хо-_ 
робрістю, спритністю і хитрістю допоміг він бать
кові перемогти жорстоких загарбників і вигнати 
їх з рідної землі...

Далеко на Півночі, за Полярним колом, 
на Кольському півострові жи
ве маленький народ саамі; їх 
в нашій країні лише близько 
двох тисяч. Родичі їх, відомі 
під тим же іменем і під іме
нем лопарів, живуть в Норве
гії, Швеції і Фінляндії.

Хто вони, ці жителі далекої 
півночі Європи? Коли і звідки 
прийшли у цей сувсрий край? 
На ці питання наука до цього 
часу не дала остаточної відпо
віді. Можна з певністю стверд-

ська «столиця» — було звичайнісіньким поселен
ням з одноповерховими дерев’яними будинками 
Зараз саамі живуть у багатоповерхових кам’яних 
будинках, квартири їх з центральним опаленням 
і усіма зручностями, сучасними меблями, телеві
зорам!), холодильниками.

Виросла саамська інтелігенція — вчителі, 
лікарі, інженери, вчені, артисти. Учасники 
художньої самодіяльності ловозерського 
Будинку культури виїжджають з концерта
ми у далекі села, на стійбища до оленярів.

Викладачем професійно-технічного учи
лища в Ловозері (воно готує і оленярів-ме- 
ханізаторів) працює Павло Юр’св, який за
писав казку «Богатир Ляйне», з якої ми по
чали розповідь про саамі. Він закінчив Ле
нінградський педагогічний інститут, відді-

I__ • РАДЯНСЬКА ДЕМОКРАТЦІ
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Про сьогоднішній день маленької народності 
саамі, яка живе на Крайній Півночі, пише науко
вий співробітник Інституту етнографії • Академії 
наук СРСР Захар Черников.

жувати, що саамі — найдревні- 
ші мешканці європейської 
тундри і тайги. З часів кам’я
ного віку предки ниніш
ніх саамів займались ри
бальством і полюванням на
дикого оленя. Мова народу зберегла згад
ки про ту далеку епоху. Сама назва пів
острова «Польський» означає «рибний» (по- 
саамськи «коль» — риба). Заняття предків 
саамі рибальством і мисливством знайшли 
відображення у наскельному живописі, ви
січених на стінах печер первісними мислив
цями і рибалками малюнках.

До Великої Жовтневої соціалістичної революції 
саамі, як І інші народи Крайньої Півночі, жили и 
злиднях і темряві. Спроби місіонерів створити 
писемність для залучення сааміп та інших народ
ностей Крайньої Півночі до православ’я не мали 
успіху. Саамі вважали за краще звертатись л мо
литвою до священного каміння, обожсствлялн тва
рин (культ ведмедя), проспні шаманів зцілити вії 
хвороб.

Автору них рядків довелося в 20-ті роки бути 
біля витоків створення і розвитку культури пів
нічних народів. У ті роки був створений інститут 
паролів Півночі, учбовий заклад, п якому навча
лись представники малих північних народів — від 
Кольського півострова до Чукотки, Камчатки і 
Сахаліну. Була створена їх пласна писемність, ви
дані букварі та інша література мовами народів 
Півночі, п тому числі І саамською. Все цс сприяло 
прилученню відсталих народів Крайньої Півночі 
до сучасної культури, участі їх в будівництві но
вого життя.

Зараз малі народи беручі, активну участь в су
спільно-політичному, економічному і культурному 
житті всієї країни Саамі, як І представники ін
ших народів Півночі, працюють в галузі освіти, 
охорони здоров'я, будівництва і в першу чергу 
розвивають свою традиційну галузь господар
ства — оленярство на рійні сучасної науки.

Ще в 50-і роки село Ловоіеро — своєрідна саам-

лення малих народностей Півночі. Той же 
інститут закінчила і працює зараз директо
ром Ловозеоської школи-інтєрндту Олек
сандра Антонова. Саам Василь Селіванов 
очолює геофізичну станцію «Ловозеро» 
Польської філії Академії наук СРСР. До 
цього він був вчителем фізики у школі. За
раз Селіванов готує кандидатську дисерта
цію, яка підбиває підсумки досліджень маг
нітного поля Землі. На останніх виборах до 
місцевих органів державної влади ловозер- 
ці обрали його до Мурманської обласної 
Ради депутатів трудящих.

В ооки Великої Вітчизняної ш війни, кори 
німецькі загарбники на півночі рвались до 
Мурманська, прагнучи захопити природні 
багатства Польського півострова, пліч-с-пліч 
з російськими та іншими народами стали 
на захист Батьківщини і саамі. Маленький 
народ, як підліток Пяйве з легенди, допо
магав боротись з ворогом. Оленярські 
упряжки, якими керували саамі, підвозили 
боєприпаси на пеоедові позиції, виеозипи 
в тил поранених бійців.

Радянські люди, мов легендарний Ляйне, 
перемогли гітлерівських загарбників, цю 
«чудь» двадцятого століття.

...Ось поо що нагадала саамська казка.

(АПН).
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3 16 по 21 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Повніш. (М). 9.10—к. 
Гімнастика. (М).9.30—к. т. 

Мультфільми. (М). 10.00 — Те- 
левіз. багатосерійний худ. фільм 
«Варіант «Омега» І серія. (М).
11.15 — Новини (К). 11.35 —
«Шкільний екран». Укр. літ. для 
учнір 10 кл. (К) 12.10 —
Муз. фільм «Кирлай». (К).
— Для дітей. В. Пермяк. 
лота сорока». Телевистава.
14.15 — Док. фільми. (М).
— к. т. «Ми знайомимось з 
родою». (М).
І. Крилола (М). 
рідкій країні». «Природні ре
сурси СРСР». (М). 16.15 — Муз. 
фільм «Завжди з піснею». (К). 
16.30 — «XXV з’їзду КГІРС - 
гідну зустріч». Передача 2. 
(Львів). 17.00 — «Екран моло
дих». (Д-к). 18.00 — Новини.
(М). 18.15 — к. т. «У кожному 
малюнку — сонце*. (М). 18.30— 
к, т. Чемпіонат світу з вільної 
боротьби. (Мінськ). 19.05—«Па
м’ятає Мала земля». (М). 19.45
— Тел. багатосерійний 
фільм «Варіант «Омега». 2 се
рія. (М). 21.00 — «Час».

т. Концерт майстрів 
ЇМ). 22.20 — к. т. 
програма. (М). По 
— новини. (МІ.
ПРОГРАМА. 11.10 -

т.

к. т.
12.40 
«ЗО
НО.
15.00 
прн- 

15 15 — Банки 
15.45 — «По

худ.

(М).
21.30 — к. 
мистецтв.
Спортивна 
закінченні

ДРУГА ................
Наша афіша. (К). 11.15— Нови
ни. (К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Укр. літ. дня учнів 10 кл 
(К). 12.10 — Муз. фільм «Кир- 
лай». (К). 12.40 — Для дітей. 
В. Пермяк. «Золота сорока».

Телевистава. (К). 15.55 — Наша 
афіша (К). 16.00 — «На голов
них напрямках 
(Донецьк). 16.15 
(М). 16.45 — Теленарис. 
17.15 — .Тобі, юність».
18.00 — Док. фільми. (К). 18.30 

■ Реклама, оголошення. С”.
18.45 — Фільм-концерт
пісні». (К). 19.00— «Вісті». (К). 
19.30 — Концерт. (Одеса). 20.30
- «Палітра». (К). 20.15 — «На 

добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — І. Штраус. 
«Віденські зустрічі». Вистава. 
(V -о в перерві - новини. (К).

І ЕРША ПРОГРАМА. 9.00
І І Новини. (М) 9.10 — к. т.
’ Гімнастика. (М). 9.30—к. т. 

Умілі руки». (М). 10.00 — Тел. 
багатосерійний худ. фільм «Ва
ріант ««Омега». 2 серія (М). 
11.10 — Для дітей. Док. фільми. 
(К). 11.35 — «Шкільний екран». 
Суспільствознавство для учнів 
10 класу. (К). 12.05 — «Книжко
ва полиця». (К). І4.15 — к. т. 
Док. фільми. (М). 14.55 — к. т. 
Марк Твен. «Гюинц І. старець». 
(.М), 15.35 — «Натка сьогодні». 
(М). 16.05— «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». Передача З 
(Львів). 16.35 — «Симфонічний 
концерт». (Х-в). 17.10 — «Вісті». 
(К). 17.40 — «Шляхами слави 
батьків». (М). 18 00 — «День за 
днем». (К-д). 18.20 — «На ланах 
області». (К-д). 18 30 — «Люди
на і закон». (М). 19.00 — «Екран 
збирає друзів». СРСР — ПНР. 
(М). 19.45 — Тел/ багатосерій
ний худ. фільм «Варіант «Оме
га». З серія. (М). 2І.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Спортивна програ
ма. к. т. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. (М). 9.10 — Гімнастика. 
(М) 9.30 — «Умілі руки». (М). 
10.00 — Тел. багатосерійний худ. 
Фільм «Варіант «Омега». 2 се
рія. (М). 11.10 — Для дітей.
Док. фільм. (К). 11.35—«Шкіль
ний екран». Суспільствознавство 
для учнів 10 класу. (К). 12.05— 
«Книжкова полиця». (Кї. 16.05

п’ятирічки». 
- - Концерт.

(М). 
(М).

(К). 
«День

— «Фільм — дітям». «Здрастуй, (
Москва!». (М). 17.40 — Док. ,
фільм «Донські ставки». (К).
18.30 — Фільм-копцерт Держав
ного ансамблю тапцю БРСР. 
(К). 19.00 — Кубок У ЕФА з фут
болу. «Чорноморець» — «Ла- 
ціо». (Рим)—(Одеса). (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К).
21.00 — «Час». (М). 21.30 — Те- 
леогляд-«Сільськогосподарський 
тиждень». (К). 21.45 — Худ.
фільм «Яке воно. море?». (К). 
23.00 — Новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
їй Новини. (М). 9.10 — к. т. 
’ л Гімнастика. (М). 9.30 —

«Піп і Гвін». Мультфільм. (М). 
9.40—«Шляхами слави батьків». 
(М^- 10.00 — Тел. багатосерійний 
худ. фільм «Варіант «Омега». 
З серія. (М). 11.15 — «Новини». 
(К). 11.30 — Худ. Фільм «Про
хідний пішак». (К). 12.00 —
«Мистецтво народу». (К) 15.55
— Наша афіша. (К). 16.00 —
«Респуб. фіз-мат. школа». (К).
16.30 — «XXV з’їзду КПРС. - 
гідну зустріч». Передача 4. 
(Львів). 17.00—Для дітей. «Сур
мач». (К). 17.30 — «Золоті зір
ки України». (Х-в)'. 18.00—«На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Курс — на технічний прогрес». 
(К-д). 18.30 — к. т. Чемпіонат 
світу з вільної боротьби. (М).
19.15 — «Стандарти і якість». 
Теленарис. (М). 19.45 — Тел. ба
гатосерійний худ. фільм «Ва
ріант «Омега». 4 сепія. (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30—к. т. 
«Випробуй себе». (М) 22.45 — 
к. т. Спортивна програма. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини (МІ. 9.10 — Гімнасти
ка. (М). 9.30 — «Пін 1 Гвін». 
Мультфільм. (М). 10.00 — Тел. 
багатосерійний худ. фільм «Ва
ріант «Омега». З серія. (М).
11.15 — Новини. (К). 11.30 —
Худ. Фільм «Прохідний пішак». 
(К). 12.00 — «Мистецтво наро
ду». (К). 14.15 — «З історії гео
графічних відкриттів і дослід
жень сучасних географів». (М). 
14.40 — «Горький — співець ро-

ПЕРША ПРО! РАМА.
1W Новини. (М). 9.10 — 
’ 1 Гімнастика. (М). 9.

бітничого класу». Передача 
друга. (МІ. 15.50 — «Шахова 
школа». (М). 16.05 — «Поезія». 
(М). 16.30 — «Розповіді про про
фесії». (М). 17.00 — Концерт
класичної музики. (М). 18.00 — 
Муз. фільм. (К). 18 20 — Оголо
шення. (К). 18.30 — Е. Гріг.
Концерт для фортепіано' з ор
кестром. (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — Док. фільм «За
гадки сміху, і...». (К). 20.25 — 
Новини муз. життя. (К). 20.50— 
«На добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (МІ. 21 ЗО—Худ. фільм
«Капронові сіті». (К). 22.40 —
Нотіини. ,(К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
|м — Новини. (М). 9.20—к. т. 

Гімнастика. (М). 9.30 — 
Концерт. (М). 10.00 — Тел.е ба
гатосерійний худ. фільм «Ва
ріант «Омега». 1 серія. (М).
11.15 — Новини. (К). 11.35 —
«Шкільний екран». Рос. літ. для 
учнів ІО кл. (К). І2.Ю — Ганд
бол. Міжнародний турнір жіно
чих команд. (Запоріжжя). ІЗ.00
— «До Дня працівника лісу». 
«Господарі зеленого долу». (К).
14.15 — Док Фільм. (М). 14.35— 
«Рос. мова». (М). 15.20 — Кон
церт. (М) 15.40 — «Осново ра
дянського законодавства». (М). 
16.10 — к. т. «Фільм — дітям». 
«Місто майстрів». (М). 17.30 — 
«Москва 1 москвичі». (М). 18.00
— «День за днем». (К-д). 18.15
— к. т. «Лісова пригода».
Мультфільм. (М). 18.20 — Тел. 
багатосерійний худ. фільм «Ва
ріант «Омега». 5 сепія. 7’* 
19.30 — Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Спартак» — ЦСКА. 1 і 2 
періоди. (М) 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Спартак» — ЦСКА.
З період. (М) 22.05 — к. т. Чем
піонат світу з боротьби самбо. 
(М). Чемпіонат світу і Європи з 
важкої атлетики. (.М). 23.00 — 
Естрадний концепт. По закінчен
ні — новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. (М). 9.10 — Гімнастика. 
(М). 9.30 — Концерт. (М). 10.00

(М).

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36, 
еелефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

—----.—;—

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«ЛІОЛОДОЛ КОММУНАР» - 
орган Кнропоградского обкома 

ЛКСМУ с. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м Кіровіирад, вул. Глінки. 2.

— Тел. багатосерійний худ. 
фільм «Варіант «Омега». 4 се
рія. (М) 11.15 — Повніш. (К). 
11.35 — «Шкільний екран». Рос. 
літ. для учнів 10 кл. (К) 12.10— 
Гандбол. Міжнародний турнір 
жіночих команд. (Запоріжжя). 
13.00 — «До Дня працівника лі
су». «Господарі зеленого до
лу». (К). 15.15 — Наша афіша. 
(К) 15.20 - «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». Передача 5
(Львів). 13.40—Для пітей. «Ма
ленький концерт». (К). 16.00 — 
«Гордість наша — академія». 
<К). 18.10 - Вісті. (К). 18.40 - 
О. Ксломієць. «Голубі олені». 
Вистава Кіровоградського му
зично-драматичного театру іме
ні М. Кропивницького. (К-д). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 —
Лж Пуччіні «Флорія Тоска». 
Bt’—anâ. R перерві—новини (К)

М ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. (М). 9.10—к. т
Гімнастика. (М). 9.30 —

к т. «АБВГДейка». (М). 10.00- 
Тел. багатосерійний худ. фільм 
«Ваоіант «Омега» 5 серія (М). 
11.15 - «Палітпя». (K). 12.00 - 
«XXV з’їзду КПРС — гідну зу
стріч». Передача 6. (Львів). 12.30 
— Для дітей. «Сонечко». (К). 
13.00 — «Рсзеррп — на службу 
виробництву». (В-д). 13.15 —
«Здоров’я». (М). 1<00 — к. т. 
«Ліг. читання». (М). 14.30 — 
к. т. «Сто каптнн з музею «Мет
рополітен». Репортаж з вистав
ки. Передача І. (М). 15.00 —
к. т Спортивна прогпама. (М). 
16.15 — к. т. Д. Шостакович. 
15 кваптет. (М) 17.00 — к. т.
Мультфільми. (М). 17.30 — к. т. 
Тел док. Фільм «Головна вули
ця Росії» 3 сепія. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — к. т. «У 
світі тварин». (М) І9.15 — Кон
церт вар. арт. СРСР Л. Зикіпої. 
(М). 20.00 — к. т. «Радянський 
Союз очима зарубіжних гос
тей». (М). 20.10 — Тел. спек
такль «Біда піл ніжного сепия». 
(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30- 
к. т. «Кінопапорама». (М). 23.00 
— к. т. Спортивна програма. (М) 
По закінчсппі — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 - 
Наша еЛіша. (К). 10.15 — Док. 
фільм. (К). 10.45 — «Народний 
телеунівереитет». (К). 11.15 —-
«Для пас, батьки!». (М). 11.45 — 
к. т. Муз. програма «Ранкова 
пошта». (М). 12.15 — «Більше
хороших товарів». (М). 12.45 — 
Новини муз. життя. (М). 13.15— 
«У світі рослин». (К). 14.05 — 
Худ. фільм «Випадок з.Поліші- 
ішм». (К). 15.40 — «Поезія»

(К). 16.30 — «До Дня працівник 
ка лісу». (Суботній репортаж)'. 
(Ужгород). 17.00 — «На ланах 
республіки». (М-в). 17.10—Док'.
Фільм «Червонозоряпа юність»’. 
(К). 17.30— «Сім’я». (Донецьк). 
1’3.30 - «Вісті». (К) 19.00
Спортивна програма (К). 20.10
— «Наші гості». (К) 20.45 —
-На добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — «Екран 
молодих». (К). По закінченні 
новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
/І — Новини. (М). 9.10—к. т. 
■” Гімнастика. (М). 9.30—к. т; 

«Будильник». (М). 10.00—«Слії* 
жу Радянському Союзу». (М), 
11.00 — к. т. «Вперед, хлопчи'« 
ки!». ,(М). 12.00 — к. т. Муз.
кіоск». (М). 12.30 — «Сільська 
іоччна». (М). 13.30—Худ. фільм. 
(М)’. 15.05 — к. т. «Сьогодні -7 
День працівника лісу». В пере
дачі бере участі, міністр лісової 
і деревообробної промисловості 
СРСР II. В. Тимофеев. (М). 15.20
— к т. Концерт для пппцівникір
ЛІСУ (М). 16.00 - «XXV з’їзду 
КПРС — гідну зустріч». Пере-_ 
дача 7. (Львів). 16.30 — Фільм-*■ 
концерт. (К). 17.00—к т «Між
народна панорама» (М). 17.30— 
Мультфільми. (М) 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — к т «Клуб 
кінополорожеіі». (М) 19.15і *5
к. т. Худ. Фільм «Передчасна 
людина». (М). 21.00 — «Час»'; 
(М). 21.30—к. т. Тел. док. фільіГ. 
(М). 22.30—к. т. Спортивна про*- 
грама. (М). По закінченні 
повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Наша афіша. (К). Ю.00 — Док. 
фільм. (К). 10.45 — Бомарше.
«Весілля Фігаро». Вистава <К). 
13.05 — «Екран молодих» «Тру
довий переклик». (К) 13.35 -*•
«Так п вашому роду повелося». 
(Донецьк). 11.20 — «Слава сол
датська». (Львів). 15.20 — «Ма
льовнича Україна». (Д-к). 16.00
— к. т. Чемпіонат світу з бо
ротьби самбо (М) 10.25 — П. ї, 
Чайковський. Перший концерт 
для Фортепіано з оркестром. 
(М). 17.00 — «Людина 1 приро
да». (К). 17.45 — Для дітей.
Мультфільм. (К) 18.00 — Пер
шість СРСР з футболу: «Дніп.; 
ро» - ЦСКА. (Д-к). 19.45 —
«Вісті». (К). 20.15 — Муз. Фільм 
«І все-таки морс». (К). 20.45-?1 
«На добраніч, діти!». (К). 21 ,(}3.
— «Час». (М). 21.30 — Фільму' 
концерт «Улюблені мелодії»* 
(К). 22.20 — Першість СРСР З 
Футболу: «Динамо» (К) — «До* 
кбмотив». (М). (К) В перерві-“
— новини. (К).
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