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ПЕРША КОЛОНКА

МОЛОДЬ У СФЕРІ
ВРУЧЕННЯ ДОНЕЦЬКУ
ОРДЕНА ЛЕНІНА

І Контрольный
Сьогодні на ТГі^Йвоград- " 

щині розпочинається тра
диційне обласне свято те
атрального мистецтва. Во
но приурочене 325-річчкз 
возз’єднання України з 
Росією і 35-річчю визво
лення Радянської України 
від німецько-фашист
ських загарбників.

Театральна кавалькада 
започатковує це своєрід
не свято біля монументу 
Слави е Кіровограді. 
Кульмінаційним момен
том дня стане багатолюд
ний мітинг на площі імені 
С. 1,1. Кірова.

Дев’ятий рік під шата
ми золотої осені звітують 
своїм творчим доробком 
аматори сцени і профе
сійні митці області. Ни
нішню тижневу програму 
шанувальники Мельпоме 
ни завершать на хуторі 
Надія — у садибі-заповід- 
нику нашого славетного 
земляна, корифея укра
їнського театру І. К. Кар- 
гснка-Карого. Саме тут 
на чесгь 125-річчя з дня 
народження драматурга 
вперше вирушило у свій 
похід по містах і селах 
Ніровоградщини театраль
не свято.

У пам'ять про Зою
У середній школі № ЗО 

м. Кіровограда широко від
значено 36-у річницю з дня 
народження відважної ком
сомолки — Зої Космодемян- 
ської.

Про її коротке і славне 
життя, безстрашні тіодвн; н 
я боротьбі з німецьно-фа- 
шистс ькимл загарбникам»: 
проведені бесіди диспути, 
вікторини. Старшоклаеинь'и 
організували читання спога
дів матері Зої серед учнів 
1—3 класів.

Особливо вдалася тут і-.н- 
сіавка живих квітів при« вз 
чена дню народження Зої.

Д. РОМАНОВ,

Мосиовєьиіш

Театр живе!
зооцирк-
у Кіровограді

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Благо народу — найвища мста 

економічної стратегії партії. Особли
во повного втілення набуло це поло
ження у соціальній програмі десятої 
п’ятирічки. «Ми будемо постійно три
мати в центрі уваги питання підви
щення життєвого рівня радянських 
людей, дальшого руху нашого народу 
шляхом комуністичного будівниц
тва», — говорив товариш Я. І. Брежнєв 
на сесії Верховної Ради СРСР. Ці сло
ва — визначення головного завдання 
політики КПРС.

З ножним роком зростає кіровоград
ський загін працівників радянської 
торгівлі. У нього вливається все біль
ше і більше юнаків і дівчат, які зна
ють і люблять сиою професію — тану 
потрібну, тану важливу для суспіль
ства. Тільки у 1978—1979 роках, вико
нуючи рішення XVIII з’їзду ВЛКСМ. 
наказ товариша Я. І. Брежнєва про 
необхідність ефективного шефства 
над сферою обслуговування, комітети 
комсомолу області направили за ком
сомольськими путівками у торгівлю і 
сферу громадського харчування 587 
юнаків і дівчат. Нині їх тут працює 
7136 чоловік; у комсомольських орга
нізаціях торговельної мережі та сфери 
громадського харчування стоять на 
обліку 216 комсомольсько-молодіжних 
колективів. 95 із них — колективи ко
муністичної праці, решта бореться за 
це почесне звання.

Включившись у патріотичний рух 
«П'ятирічці ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість молодих», ці 
комсомольсько - молодіжні бригади, 
змагаються за виконання планів і со
ціалістичних зобов'язань десятої п’яти
річки, за підвищення культури обслу
говування, борються за те, щоб нові, 
більш прогресивні форми і методи їх
ньої роботи приносили ефективні ре
зультати. В авангарді трудового похо
ду — номсомольсьно-молодіжна брига
да відділу чоловічого тринотажу Кі
ровоградського торговельного об'єд
нання «Кіровоград» (бригадир — 
Т. Шквира, групкомсорг — Н. Литсн- 
нсЕа), комсомольсько-молодіжний ко
лектив відділу посуду Долинського 
районного універмагу (бригадир 
А. Левченко, групкомсорг — Я. Зін- 
чєнко),..

Такі приклади не поодинокі. На Кі- 
роиоградщині є чимало колективів 
сфери обслуговування, де ініціатива і 
творчий пошук комсомольців допо
могли значно підвищити продуктив
ність праці, якість обслуговування на
селення. Проте ще багато є нолентисів 
підприємств торгівлі та громадського 
харчування, де не виконуються дер
жавні плани, культура обслуговування 
на низькому рівні. Продовжують надхо
дити скарги на роботу магазинів, їда
лень, кафе в обласному центрі •— У 
місті, що бореться за звання міста 
високої культури та зразкового гро
мадського порядку.

Чому стають можливими порушення 
правил торгівлі, недоліки в організації 
роботи сфери громадського харчуван
ня? У більшості випадків причиною 
цього є безініціативність, байдужість 
керівників галузей, недобросовісність 
окремих продавців, поварів, офіціан
тів. Почасти непринадний вигляд має 
робота і самих комсомольських ва
тажків. Але ж саме вони, і комітети 
комсомолу, і штаби «Комсомольського 
прожектора» повинні бєсти повсякден
ну боротьбу за поліпшення якості і 
підвищення ефективності роботи сфе
ри обслуговування. :

Більше уваги слід приділяти коміте
там комсомолу вихованню у молодих 
працівників сфери комуністичної 
ідейності, принциповості, неприми
ренного ставлення до недоліків у ро
боті. І нині, коли в комсомолі триває 
звітно-виборна кампанія, на зборах 
треба особливу увагу звернути на рі
вень внутріспілкової роботи у колек
тивах, на питання удосконалення про
фесійної майстерності працівників 
сфери обслуговування, поліпшення 
виховної роботи серед молоді.

Міським і районним комітетам ком
сомолу слід приділити більше уваги 
малочисельним організаціям сфери, 
залучивши їх до активного виробни
чого та внутріспілкового життя: треба 
домогтися того, щоб малочисельні не 
залишалися осторонь загальних ком
сомольських турбот.

Великі, серйозні завдання стоять 
перед комсомольцями сфери обслуго
вування, Бо і вони, молоді, причетні до 
втілення в життя серцевинної політи
ки КПРС, її найвищої мети — підви
щення блага радянських людей.

20 вересня відбулось 
урочисте засідання До
нецьких міського ко/літету 
партії і міської Ради на
родних депутатів, присвя
чене врученню місту ор
дена Леніна. Цієї високої 
нагороди Батьківщини він 
удостоєний за успіхи, до
сягнуті трудящими міста в 
господарському і куль
турному будівництві, в со
ціалістичному змаганні за 
дострокове виконання п'я
тирічних планів, за вели
кий вклад у здійснення 
індустріалізації країни.

. У святково прикрашено- 
//.у будинку державного 
театру опери та балету 
зібрались члени обкому і

Езхзаяаяиввжзияиияпвв

міськкому партії, депута
ти обласної і міської Бад 
народних депутатів, ве
терани стахановського ру
ху, передовики «виробни
цтва, діячі науки і культу
ри, представники громад
ських організацій.

Учасники засідання з 
піднесення/л обрали по
чесну президію в складі 
Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

З промовою виступив 
тепло зустрінутий присут- 
німи член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України 
В. В. Щербицьний.

(Замінчення на 2-й crop.).

Прикладом для всіх на Кіровоградському заводі 
друкарських машинок стала робота колективу дільни
ці, очолюваного майстром членом ВЛКСМ Валентином 
Скзоровнм. У хлопців і дівчат єдине прагнення — від
мінною працею допомогти цехові вийти на новий ру
біж: 600 складених машинок — щодня (нині — —■■■■•■ 
тут випускають 250 машинок).

К а знімку: комсомольсько-молодіжний 
(зліва направо): Людмила СЬОМІ НА, Валерій 
Зінаїда ШАПОВАЛОВА, Леонід МИНИТЮК, 
РЯБОКОНЬ, Людмила ТИТОВА, Валентина ВАСИЛЕНКО, 
Ольга ДЕРЕВИНСЬКА,

Фото В. ГРИБА.

за зміну

нолентив 
ВОІЩЕВ. 
Світлана

Вітри вересневі 
колишуть червоні знамена,

Святкові години 
прийшли в наші села й міста.

Ми славим театр,
ЯК ДІЙСТВО ЕЄЛИЧНО-СБЯЩЄННЄ,

Що пружним корінням
у грунт сьогодення вроста.

Виходьте, герої,
вас жде авансцена епохи,

Віддайте народу
закличні думки й почуття.

Театр жиеє:
перед ним — нескінченні дороги:

Від давніх часів —
у велике майбутнє життя.

Ми класику любим
і їй унлонясмось низько.

Сучасне мистецтво
у кожному серці живе.

Брати Тобілевичі і Кропивницький,
Вам тисне правицю 

дзвінке ПОКОЛІННЯ НОЕЄ.

Таланти ростуть —
це для нашого часу знаменно:

Де вільний народ —
там і творчості справжній розмай.

Ми — слуги твої,
ми солдати твої, Мельпомено. 

Приймай наше свято, 
як свято натхнення приймай.

Леонід НАРОДОВИЙ, 
член обласного літоб’єднання.

дітЕсрм Кі-Днями серед 
рсеограда поширилася ра- І 
дісна чутка: у місто приїхав І 
слок. Справжнісінький, та ще 1 
н дресирований...

Слон — із трупи народне- І 
го артиста СРСР Болодими- І 
ра Дурова. А ще, разом з І 
ним працівники Мссков- І 
ського пересувного зооцир- І 

І ну № 8 привезли маленьким 
кіровоградцям пантеру і > 
тигра, гімалайського еедмє-І 

І дя і дикого собаку динго,] 
І південноамєриканс ь к о г о] 
• верблюда та плямистсго| 

оленя — загалом більше со
рока звірів і тахІЕ. Зсоцири . 
розташувався у районі еу-1 
лиць Волкова та Пацаева. А 

І фургони з їхніми незвичвй- 
і ними мешканцями привіз до 
' Кіровограда на тринадцяти | 

автомашинах комєомоль- 
I СЬКО-МОЛОДІЖНИЙ НОЛеКТИБ І 

I водіїв цирку.
(Репортаж із зсоцирну чи- і 
тайте на 4-й сторінці).

Новий кабінет ' 
І Комсомольці колгоспу 

імені Леніна Олександрій
ського району приступили 
де обладнання спеціалізова
ного кабінету, де будуть 
проводитися заняття) слуха- 
чів системи коа<сомольсько: 

ї політосвіти.
я Зал колишнього колгосп- 
I ного клубу і стане набіне- 
и том. Наочні посібники, су- 
В часні технічні засоби навчан- 
Н ня, велика кількість необхід

ної літератури — все це 
І дасть змогу проводити за

няття якісніше, ефективніше

РЕЙД «МК» ЗА МЕТАЛ
ІЛ УПИ сміття, перемішаного.з 

відходами виробництва, го
рн металевого брухту, що 
вгрузли в землю, вузли якихось 
агрегатів просто неба... Членам 
рейдової бригади варто було 
лише переступити поріг прохід
ної Кіровоградського заводу 
дозуючих автоматів, щоб поба
чити цю «мальовничу» картину. 
Злого часу, як на підприємстві 
побував представник обласно
го виробничою об’єднання 
«Вторчорме?» і зробив заува
ження ного керівникам, вола 
не змінилася па краще.

— Не вистачає техніки, щоб 
вивезти все це добро, — роз
водить руками головний інже
нер ..заводу В. Я. Олександ- 
ров. — У четвер тому кварталі 
отримаємо дна потужні крани, 
■.■•■оді справи поліпшаться.

А тим часом наявні механіз
ми використовуються нераціо
нально. За скромними підра
хунками Володимира Яковича, 
щодня одним причепом можна 

вивозити до 5—6 топи метало-

брухту. Насправді ж вдається 
вивезти ледве половину запла
нованого. Причина одна — не
дбайливе ставлення окремих 
робітників до дорученої спра- 
пи. Так, наприклад, з випи 
тракториста 17 вересня па про
їзній частіші вулиці перекинув
ся причеп з металобрухтом. 
Більше години було змарнова
но на ліквідацію аварії, в ре
зультаті якої підприємству за
подіяно збитки.

На заводі імені Кірова теж 
сутужно з автотранспортом, 
однак, всі відходи кольорових і 
чорних металів вивозяться з 
підприємства вчасно. Та іі про
блем)! з їх збереженням не 
іси^є, бо всі воші сортуються 
по видах, групах і марках. Біля 
місць накопичення металевої 
стружки встановлені таблички 
з відповідними написами. А 
ось па заводі дозуючих автома
тів пс знайшлося дбайливого 
іосводаря навіть корозостійкої 
сталі, призначеної для потреб 
виробництва, пс говорячи вже

, ЯН ЗА ХЛІБ!
про некондиційну сталь, шмат
ками якої густо встелене все 
подвір’я підприємства.

Факти пеекопомпого 
рпетапня металу можна знайти 
і па заводі «Червоний 
тень». Справжнім лихом 
підприємства став брак, 
цент якого у загальному 
виробництва ще досить

вико-

Жов- 
цього 

про- 
обсязі 
знач

ний. Про не свідчать купи не
якісної продукції, якою заха
ращена територія заводу. Се
ред багатьох причин такого 
становища можна назвати і 
слабку професійну підготовку 
окремих робітників, і плинність 
кадрів, і порушення техноло
гічної дисципліни.

Цікаво, як па такі факти 
реагують комітет комсомолу і 
•. Комсомольський прожектор»? 
Л ніяк. Із запланованих заходів 
по збереженню металу молоді 
дозорці не провели жодного.

Скрізь, де побували члени 
рейдової бригади, від керівни
ків підприємств доводилося чу
ти запевнення в тому, що роз-

базарюванню металів буде по* 
кладено кран, а винних у цію« 
му — покарано.

Та, мабуть, одними адмініст
ративними заходами питання 
економії і бережливості меіа- 
лів розв’язати буде важко. У, 
цій справі повинна бути спільна 
зацікавленість господарських і 
комсомольських органів, а 
особливо комсомольців і моло
ді, які іцс не сказали свого ва
гомого слова. Для внх тут ро
боти — непочатий край.

Рейдова бригада: А. ЧЕК- 
МЕНЬСВ — заступник на
чальника обласного шта
бу «Комсомольського 
прожектора», І. МАРІЙ« 
НЕНКО — уповноважений 
обласного управління 
«Вторчермет» по Ленін
ському району м. Кірово
града, Р. попович — 
громадський кореспон
дент «Молодого комуна
ра», Г. ЮЖДА—спецкор 
«Молодого комунара:»-
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|зВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ ВРУЧЕННЯ ДОНЕЦЬКУ ОРДЕНА ЛЕНІНА

Як відомо, одне з першочергових завдань комітетів 
комсомолу — повсякденна турбота про підбір, розста
новку і виховання комсомольських кадрів і активу. Адже 
всі ділянки комсомольської роботи повинні очолювати 
ідейно зрілі, віддані справі партії, умілі й авторитетні 
організатори молоді. Про це—розповідь першого сек
ретаря Ноаоукраїнського райкому комсомолу Олек
сія КОЗЛОВСЬКОГО.

і Аналіз роботи райкому з 
" кадрами дозаоляє конкрет- 
_ но зупинитися на ряді ас- 
I пектів цього важливого іщ- 
I тання. Головною ланкою, 
І одним з важливих напрямів 
І є зміцнення партійного яд- 
■ ра з комсомолі. І тут зроб

лено немало. До керівних 
І органів обрано 161 • моло- 
I дого комуніста. Вони очо- 
| люють більшість первинних 
И комсомольських організа- 
я цій району. Майже полови- 

на секретарів з вищою та 
І незакінченою вищою осв>- 
I тою. Це значно більше, ніж 
І на початку п’ятирічки, 
і Характерно, що змінився 
1 якісний склад усієї комсо- 
и мольськоі організації райо

ну. Понад 70 процентів чле- 
Інів ВЛКСМ мають вищу, се

редню спеціальну та серед
ню освіту. А це у свою чер
гу потребує підвищення ро
лі і авторитету ватажка ком
сомольської

Я його вміння 
Я проблеми праці, 
І відпочинку, активно 
І зати на всі сфери діяльнос- 
3 ті молодих людей. Саме 

для цього, починаючи з лю- 
Ітого минулого року, в біль

шості колгоспів району сек
ретарів комсомольських 
організацій було призначе
но заступниками голів кол
госпів по роботі з молод
дю. Цю посаду, як правило, 

1 обіймають досвідчені ви
робничники, вмілі організа
тори, люди, які поєднують 
у собі партійну принципо
вість і відмінні ділозі якості. 
Зони користуються повагою 
серед молоді, глибоко рсз- 

Дбираються в справах, уміють 
И раціонально розставити си- 
I ли. І, що не менш важливо, 
Я вміють визнавати свої по- 
М милки в роботі. Принципо- 
■ во, по-діловому ліквідовува

ти їх.

З
 Так; риси притаманні сек
ретарям комсомольських 
організацій колгоспів «Л\ир.і

— Олександру Вергуну, 
« Дружба» — Миколі Бандю
ку, імені Фрунзе — Василю 

ІКалашнику, Світлані Брюхо- 
вецькій з колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС та іншим. Том 
не дизно, що з часом мо
лоді комуністи, секретарі 
первинних і цехових комсо
мольських організацій оби- 

Їраюгься партгрупоргами, 
секретарями партійних ор
ганізацій. Нині, наприклад, в 
апараті Новоукраїнсько-о 
райкому Компартії України 
трудяться колишні комсс- 

Імольські працівники — сек
ретар райкому партії 
Сузороз, завідуючий 
лом оргпартроботи 
Макароз, завідуючий 
лом пропаганди О. В. Де- 
менков, інструктор В. В. Лу- 

ц голий. Багато відповідаль- 
Я них працівників, вихідців а 
І комсомольських організа- 
3 цій Ноаоукраїнського райо- 
я ну, працюють за його ме- 
■ жами.

З метою підвищення авто
ритету, впливовості і ком
петентності ватажків рай
ком комсомолу приділяє 

належну увагу висуненню 
на комсомольську роботу 

і спе-
і про- 
ДО ви- 
секре- 

орга- 
мають 

спе- 
із них

організації, 
вирішувати 

навчання, 
в п ЛИ

ЛА. У.. 
відді- 
М. Ф. 
відді-

людей з відповідною 
ціальною освітою. Ця 
олема наближається 
рішення. Майже всі 
тарі комсомольських 
Нізацій колгоспів 
сільськогосподарські 
ціальності. Більшість 
працювали або працюють у

провідних галузях вироб
ництва — рослинництві й 
тваринництві. 16 з 20 комсо
мольських секретарів — 
вихованці своїх трудових 
колективів. ! І

Така розстановка кадрів В 
дозволяє їм легко орієнту-Я 
ватися у виробничих питан- Я 
нях, правильно націлювати! 
комсомольський актив на 
вирішення першочергових! 
завдань, бути прикладом у Я 
їх виконанні. І

У нас стало правилом І 
рекомендувати кандидатури" 
комсомольських працівни
ків на звільнену комсомол»-1 
ську роботу із числа резер- І 
ву. Цьому передує копітка І 
виховна робота, вивченню І 
політичних, ділових і органі Я 
заційних якостей активістів Я 
Так, у цьогорічну звітно-ви
борну кампанію вже у п яти ■ 
колі оспах району за реко Я 
мендаціями керівництва Я 
господарств, громадськості Я 
обрано комсомольських ва- д 
тажків з числа найактивні
ших молодих спеціалістів» 
сільськогосподарського ви-1 
робництва. В колгоспі імені Я 
Ку-узова заступником голо-Я 
ви правління по роботі з мо- Я 
лоддю став економіст Ва-я 
сиг ь Машковський. У кол
госпі імені Леніна на цю по- І 
саду обрано колишнього! 
голову профспілкового ко-1 
мітету Миколу Кузьменка. І 
Ці та інші ватажки відзна- Я 
чаються високими діловими 
і організаторськими здіб-- 
ьостями. Визнані, авторитет-Я 
ні люди. Сподіваємось, ще Я 
саме ці обранці поліпшать Я 
роботу в комсомольських Я 
організаціях, піднімуть паї 
вищий щабель громадську 
активність і життя молоді на □ 
селі.

А всього під час звітів і Я 
виборів буде обрано секре-а 
іарями комсомольських ор-Я 
галізацій району 95 відсот- З 
кін кандидатів із резерву. 
Думаю, що члени ВЛКСМ І 
не помиляться і оберуть І 
найдостойніших. Адже при н 
цьому враховується харак-а 
теристика, особисті вражен-| 
ня, виконання кандидатом 
доручень, співбесіди тощо ■

У практику райкому, комі-і 
тетів комсомолу тісно вві-1 
йшли і такі форми діяльнос-| 
ті активістів, як участь їх у і 
підготовці різних 
питань на бюро, 
постійних комісій 
комсомолу. Все це допома
гає нам звільнитися від ви
падків, коли комсомольські 
організації очолюють не 
підготовлені, мало автори
тетні, а інколи й взагалі 
безвідповідальні люди. І в 
тому, що в районі поліпшив
ся якісний склад комсо
мольського активу, велика 
роль виховання резерву.

Важливе місце а підго
товці кадрів відводиться і 
одноденним та багатоден
ним семінарам і нарадам 
активу, які регулярно про
водять усі відділи райкому 
комсомолу. Прагнемо керу
ватися у своїй 
діяльності 
принципами, 
вати досвід партійних орга
нізацій. Вдосконалення
форм і методів підбору 
розстановки і виховання 
комсомольських кадрів і ак
тиву поліпшує якісний склад 
ватажків, а це веде до під
вищення трудової і громад
ської активності комсомоль 
ціз і молоді.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор-З-

За дорученням Цен>- 
рального Комітету КГІРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів СРСР 
В. 8. Щербицький гаряче 
поздоровив учасників уро
чистого засідання, всіх 
трудящих міста і області з 
найвищою нагородою
Батьківщини.

Дозвольте, сказав він, 
виконати почесне дору
чення Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Леоніда 
Ілліча Брежнєва — пере
дати вам, трудівникам ін
дустріального Донецька, 
людям, як сказав Леонід 
Ілліч, гідним найвищої по
ваги, його сердечні поздо
ровлення із заслуженою 
нагородою і найкращі по
бажання.

Нагородження міста До
нецька орденом Леніна, 
сказав далі В. В. Щербиць
кий, — це значна подія в 
житті республіки, всієї на
шої країни. В цьому ми 
бачимо всенародне ви
знання, гідну оцінку рево
люційних заслуг, героїч
них справ і звершень тру
дящих Донецька, їх само
відданої праці на славу 
нашої великої соціалістич
ної Батьківщини.

Ваше чудове місто по
рівняно молоде — йому

трохи більше ста років. 
Великий Жовтень чітко 
розділив його історію на 
дві частини. В одній, до
жовтневій, лишились екс
плуатація, злидні, горе і 
муки народні. Друга — 
ознаменована швидким 
зльотом до свободи, до
статку, культури, радості 
і щастя людського.

Як не повторити сьо
годні чудові слова • това
риша Леоніда Ілліча Бреж
нєва про ваше місто, ска
зані на урочистому засі
данні, присвяченому 50- 
річчю утворення СРСР. 
«Згадайте, — тозорив Лео
нід Ілліч, — стару Юзів- 
ку — це нагромадження 
халуп, бруд, тісноту і не
впорядкованість. І порів
няйте її з ІОзізкою сьо
годнішньою — великим су
часним містом Донецьком 
його широкими проспекта
ми і зеленими парками, 
впорядкованими житло
вими будинками, прекрас
ними стадіонами і палаца
ми культури». В цьому 
яскравому зіставленні двох 
епох на прикладі історії 
одного міста переконливо 
відображені підсумки ре
волюційних перетворень, 
підсу?яки творчої діяльнос
ті ленінської партії, геро
їчної боротьби і натхнен 
ної праці радянських лю
дей.

Тозариш В. 8. Щербиць-

кий спинився також на хо
ді виконання трудящими 
України рішень XXV з їзду 
КПРС, питаннях соціально
го і економічного розвит
ку республіки, дальшого 
підвищення добробуту на
роду, на сучасних міжна
родних проблемах. На за
кінчення він побажав доне- 
чанам ще вище підняти 
прапор соціалістичного 
змагання за дальше підви
щення ефективності і якос
ті роботи, за гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, наступ
ного XXVI з'їзду КПРС.

Потім В. В. Щербицький 
оголосив Указ Президії 
Верховної Ради СРСР про 
нагородження міста До
нецька орденом Леніна і 
під бурхливі оплески при 
сутніх прикріпив нагороду 
до прапора міста.

Промовці, які виступити 
на засіданні, висловили 
сердечну вдячність Цент 
ральному Комітетові КГІРС, 
Президії Верховної Лади 
СРСР, Раді ЛАіністрів СРСР, 
особисто Леоніду Іллічу 
Брежнєву за високу оцін
ку заслуг трудящих міста, 
досягнутих у господар
ському і культурному бу
дівництві. Вони говорили 
про успіхи робітничих ко 
лективів, які широко роз
горнули змагання під де
візом «Працювати без від
стаючих!», спрямоване на

дальше підвищення ефек
тивності І ЯКОСТІ роботи. 
Промовці запевнили, ■ 
шахтарі, металурги, маши
нобудівники, ХІМІКИ --- тру
дівники всіх галузей про- 
мисловості, багатотисяч
ний загін інтелігенції До
нецька примножать свої 
зусилля в боротьбі за вті
лення в життя рішень XXV 
з’їзду КПРС. :

Учасники урочистого за
сідання з великим підне
сенням прийняли віталь
ні листи Генеральному сек
ретарю ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві Л. І. 
Брежнєву, а також ЦК Ком
партії України, Президії 
Верховної Ради УРСР і Ра
ді Міністрів республіки.

* * «
Під час перебування в 

Донецьку член Політбюоз 
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії Укра пи 
В. В. Щербицький зустрів
ся з партійно-господар
ським активом області, 
побував на ряді промисло
вих підприємств і науково- 
дослідних установ, озна
йомився із забудовою 
міста, цікавився організа
цією торговельного і по
бутового обслуговування 
населення.

В. В. Щербицький поклав 
квіти до пам ятника 3. і. 
Леніну.

(РАТАУ).

УВАГА: ПІДЛІТОК!

заходів, 
в роботі 
комітетів

практичній 
ленінськими 

використову-
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БРИГАДА - ЮВІЛЕЮ
Кіровоградський завод «Червона зірка». Другий 

механоскладальний цех. Тут працює комсомольсько- 
молодіжний колектив, очолюваний Анатолієм Скар
бовим. Бригада носить почесне звання імені 60-річчя 
ВЛКСМ. Усім її членам — Любові Скарбовій, Ста
ніславу Жакуну, Олені Харченко, Олександру Деми- 
денку присвоєно це високе звання за успіхи у соціа
лістичному змаганні. На підприємстві вони завжди у 
числі перших. Про це говорять хоча б такі показни
ки: змінні завдання бригада виконує на 140—150 
процентів, майже всю продукцію здає високої якості. 
Працюють хлопці і дівчата на совість. А їхній брига
дир уже виконав особисту п’ятирічку.

Дружна бригада Скарбового. Часто всі разом від
почивають, беруть участь у заводській художній са
модіяльності, спортивних змаганнях. Та головне для 
колективу — праця. І ось уже нещодавно на звітно- 
виборних зборах комсомольсько-молодіжна бригада 
Анатолія Скарбового переглянула свої соціалістичні 
зобов'язання. Тепер у них записано новий важливий 
пункт: «До 110-ї річниці з дня народження В. І. Лені 
на виконати п’ятирічку плюс ще піврічне завдання».

С. КОВАЛЬЧУК.
На знімках: комсомольсько-молодіжна брига

да, очолювана А. Скарбовим; бригадир передового на 
«Червоній зірці» колективу.

Фото автора.

КУДИ дивиться
МІЛІЦІЯ?

Серпневого сонячного 
дня біля одного з продо
вольчих магазинів Кірово
града зупинилось авто, на
вантажене навунами. Про
давець Надія К. заметуши
лася біля прилавку, вивіль
няючи місце від порожньої 
тари. І саме в цю мить, ні
би з-під землі, перед нею 
з’явився жвавий підліток і 
запропонував;

— Тьотю, давайте я вам 
допоможу вивантажувати 
кавуни. Мені неважко.

— От молодець, — по
хвалила Надія К. і запита
ла; — Як же тебе звуть?

— Сашко.
За нілька хвилин юний 

помічник працював нарівні 
з дорослими. Він швидно 
носив кавуни, складав їх 
на купу і добродушно по
сміхався. Продавець не 
могла нахвалитися поміч
ником. «Ог добра дитина, 
от молодець!» — повторю
вала вона і навіть поглади
ла його по голівці.

Та через півгодини «доб
ра дитина» зникла, прихо
пивши із собою денну ви
ручку, яку Надія К. необач
но поклала під прилавок. 
Малолітній «молодець» по
цупив кругленьку суму, і 
тут було вже не до жартів.

— І куди тільки міліція 
дивиться!— вигукнула про
давець, звертаючись до 
працівника Кіровського 
РВВС, що прибув на місце 
події.

— Не хвилюйтеся, зараз 
усе владнаємо.

І незабаром Сашка за
тримали, а гроші поверну
ли в магазин. Цього ж дня 
у супроводі працівника мі
ліції підліток був дос і ал
лен и й додому.

— Знову* щось накоїв, — 
сплеснула руками мати і, 
важко зітхнувши, дода
ла: — 1 куди тільки міліція 
дивиться?

— Але ж ви — ного ма
ти,. — відповів міліціонер.

— Хіба я вслідкую за 
ним на вулиці?

— А вдома він краще' 
поводиться?

—• 1а де там, — безна
дійно махнула рукою жін
ка, — уже не знаю, що й 
робити з ним...

У школі, де навчається 
Сашко - четвертокласник, 
класний керівник сказала 
те ж саме:

— І куди тільки ви, пра
цівники міліції, дивитесь? 
Серед білого дня — у вас 
на очах! — чиниться зло
дійство?

— Ви забуваєте, що цс І 
зробив ваш учень.

— Хіба я на вулііц-1 
вслідкую за ним?

— А як він поводиться 1.1 
школі? 8

Той класного керішгші.-і ] 
відразу змінився; вона щ<; І 
ро зізналась:

— Розв’язно, на урок -.': І 
бешкетує, нікого не слухач І

— А як Сашко навчає І 
ться?

— Ледве з двійки ш. І 
трійку натягує.

Сашко — не вигаданий і 
персонаж моєї розповіді. І 
Так само, як не вигадані 8 
його мати, класний нерів-1 
ник. Так само, як і кца І 
діжна грошей, що сталеє«.! 
понад місяць тому.

Я не роблю наголосу на І 
тому, що Сашко виріс у І 
неблагополучній, як на- | 
жуть, сім’ї, де його вихо- і 
ванням ніхто не цікавії- | 
ться. Не акцентую увагу І 
читачів і на тому, що в шко | 
лі на цього «важкого» під І 
літна «махнули рукою».! 
Хочу сказати таке. Саш- І 
нові пішов лише 12-й рік. і 
Він — як молодий і зеле-1 
ний пагінець, що дуже лег І 
ко зігнути, а то й зламати. І

У народі кажуть, що дн І 
тину треба починати вихо І 
вувати ще тоді, коли вон.і І 
лежить упоперек ліжка І 
Іїа облік інспекції у сира-1 
вах неповнолітніх стають 1 
юні громадяни, у яких уже І . 
починає формуватись сві 
тогляд, па який маюп.і 
вплив «дружки» з вулиці. І 
Тому всі ми повинні об’єд І 
мати свої зусилля для то-1 
го, аби «важкі» підлітки | 
вийшли па широку і пряму І 
дорогу нашого сьогодення І 
Я, на жаль, не можу по І 
хвалитися тим, що в дитя І 
чу кімнату міліції часті 
звертаються вчителі, сек І 
ретарі шкільних комсо І 
польських організацій, а;ж| 
поцікавитись своїми вііхо І 
ванцямн, ровесниками, як-1 
стоять у нас на обліку АІ 
от передові виробничник«. І 
молоді робітники кірово І 
градськнх підприємці.-1 
знаходять вільний час, щої 1 
завітати до пас, взяти ф І 
ство над підлітками. І »’ І 
ЇМ завжди раді, бо від'г. І 
ваємо їхню дієву допо-І 
могу.

Гож хочеться, щоб К<1” і 
сомол нашого міста но-1 
справжньому взявся за-| 
виконання свого безносе-1 
редпі.ОГО Обов’язку |ШХ" | 
ванни молоді. І

В. цись, І 
заступник начальника І 
Кіровського РВВС з но* | 
літмко-вмховної роботи. І
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—*"“■3 ПОШТИ ВІДДІЛУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
А Майже місяць минув відтоді, як про

дзвенів першовересневий дзвоник. Після 
Літнього Відпочинку знову за парти сіли 
школярі, учні середніх спеціальних на
вчальних закладів, студенти. Нині у них— 
багато проблем, турбот. Юні ленінці 
продовжують роботу на заключному 
етапі Всесоюзного маршу «Піонери всієї 
країни справі Леніна вірні». Комсомольці 
готуються до проведення комсомоль
ських зборів «Вчитися, жити і працювати 
по-ленінському», присвячених 110-й річ 
ниці 3 дня народження В. 1. Леніна. Три
вав «малий» трудовий семестр; ударно 
трудяться на колгоспних ланах, у садах, 
на городах тисячі студентів області.

Про всі ці та інші турботи ми дізнали
ся з наших, друзі, листів.

Значна частина пошти присвячена вчи 
телям, професійне свято яких наближає
ться. Скільки хороших, теплих слів напи
сали нам читачі про своїх наставників! 
Ось, наприклад, лист Лариси Короленко, 

—і ►випускниці Новоархангельської десяти
річки. Дівчина пише: «Хочу розповісти 
Про чудову людину й педагога, мого 
Шіасного керівника Тетяну Кирилівну

Поліщук. Для всіх нас, учнів, вона стала 
близькою, рідною, як ненька. Тетяна Ки- 
рилівна зуміла дати нам міцні, глибокі 
знання«- А ще — віддати всю доброту і 
щедрість свого серця, подарувати нам 
радість.. Від її посмішки у класі завжди 
було привітно і затишно».

Листи-розповіді про своїх наставників 
прислали до редакції і майбутній викла
дач англійської мови Ніна Вовченко, й 
учениця Олександрійського педучили
ща Любов Прядун. З повагою говорить 
про свою колегу, молоду вчительку з 
Кіровоградської десятирічки № 5 Г, О 
Петриченко колишній учитель, а нині 
пенсіонер Л. І. Решетник.

Т. В. Сидоренко, мешканець села Ад- 
жамки Кіровоградського району, пові
домляє про славні трудові традиції міс
цевої середньої школи, читачка з Ново- 
українки Д. І. Наумова надіслала розпо
відь про учнів Кіровоградського медич
ного училища...

Листів багато, за що ми дякуємо своїм 
кореспондентам і знову чекаємо від 
вас, друзі, листів.

« Дружбі
дороги
всюди
відкриті«..»

...Звичайний погожий 
осінній день. А для стар
шокласників Ульяновської 
середньої школи № І він 
особливий. Це день вели
кого шкільного торже
ства — свята інтернаціо
нальної дружби.

Школярі у святковому 
вбранні, з квітами в руках. 
ГІіднесено-урочнстпй на
стрій, трохи заклопотані 
обличчя. Шкільні звуко
оператори востаннє переві
ряють звукову апаратуру. 
Ще мить — і в ак говий 
зал, прикрашений прапо
рами союзних республік, під 
звуки «1‘імиу демократич
ної молоді» заходять стар
шокласники. І Іа сцені—сло
ва: «Дружбі дороги всюди 
відкриті». Нижче — різно
кольорова карта, яка відо
бражає зв’язки інколи 
союзними [------- '
країнами 
співдружності, 
звучить: «Ми

і із 
республіками, 
соціаліст ичної 

Урочисто 
юні гро

мадяни великої прекрасної 
країни — Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік». І вже мандрують 
школярі услід за ведучим, 
виступаючими, вслід за 
організатором позакласиої 
роботи Любов'ю Михай
лівною Бабій по республі
ках і країнах, заглядають 
у міста і села, з життям 
яких зв'язує комсомольців 
міцна дружба. Колиска ро
сійської ' резолюції — Лс- 
іунград, синьоока Бі.тору- 

‘я, сонячні Узбекистан, 
аджшшетаи і степовий 

Казахсіаи ніби наближаю
ться до слухачів.

Та ось слово має комсо
молка восьмого класу Іри
на На.мазова, азербайд
жанка. Захоплено розпові
дає вона про свій рідний 
край, республіку, «де най- 
синіше небо, нансипішс мо
ре, найжаркіше сонце». 
Хвилюється дівчинка. Ад
же там, у далекому Азер
байджані, залишились її 

Йподруги, дідусь, якого но-
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«НЕПРАВДО ПОДОБ НІ 
ІСТОРІЇ»
П ІД ТАКИМ заголовком 

" у нашій газеті за 25 
серпня було опубліковано 
Матеріал про лої ану робо
ту Устинівського кафе.

Голова правління Усти-

на так любить. І її хвилю
вання мимоволі передає
ться всім.

А далі звучать розповіді 
про цікаве листування з 
ровесниками з Монголії, 
Полиці, Болгарії, ІІДР, 
Угорщини, Румунії, Чехо- 
словаччипи. Враженнями 
від поїздки до Чехосло- 
ваччнпи ділиться комсо
молка Наташа Криза. їй 
пощастило. Два роки лис
тувалася вона зі своєю че
ською подругою. А пшііш- 
нього літа на її запрошен
ня Нагаша побувала у 
Чехослойаччинї. Незабутні 
враження від Праги, від її 
старовинних замків... Але 
хоч як добре було в гос
тях, дуже хотілося додо
му, призналася Наташа. 
Почім російською і англій
ською мовами виконувала
ся пісня англійських 
школярів та пісня амери
канських робітників «Солі
дарність».

На закінчення всі учас
ники свята виконали пісню 
«Хай завжди буде сонце!» 

Надовго залишиться у 
пам’яті старшокласників 
шкільне свято інтернаціо
нальної дружби.

3. КАДУК, 
секретар — заввідділом 
шкільної молоді Улья
новського РК ЛКСМУ.

Тоді ж, на лінійці, піо
нерська дружина школи 
збільшилася ще на два 
піонери — почесних. Ними 
стали Микола Ілліч і Олек
сандр Іванович.

Учителька української 
мови і літератури Л. М 
Поманова прочитала вірш 
Г. Хаєва, жителя Калинко-

«За щасливе дитинство 
під мирним небом», «Мир 
і щастя — дітям усієї пла
нети», «Світ очима ді
тей» — стенди під цими 
заголовками відразу при
вертають увагу відвідува
чів. Вони, як і альбоми, ви
готовлені учнями шостих— 
восьмих класів, знайом
лять із життя/а дітвори зг 
рубежем. Далі — колек
ція рідкісних значків учня 
6 «Д» класу Олега Фаль- 
ксвського, яку він присвя
тив Міжнародному року 
дитини.

Славляться своїми виро 
бами із дерева старшо
класники Ігор Подколзін, 
Сергій Мезенцев, ЛАарія 
Киреєва, Олег Мащенко. 
Поруч їхніх експонатів — 
дитячий одяг, виготовле 
ний юними кравчинями 
Оленою Пафіловою, На
талкою Ковальовою, Оль
гою Сиротою і Наталкою 
Яровою. З великим задо
воленням діти і дорослі 
познайомилися з поезією 
десятикласниці Тетяни Діх- 
тяр.

А ось чи не найоригі- 
нальніші експонати вистав
ки — зошити самовиховак 
ня «Принципи мого жит
тя». Його автори — деся
тикласниці Антоніна Чаба
ненко та Ольга Сирота.

Чимало теплих слів за
писано у книзі відгуків. 
«Мені як випускниці

ї

МІСТО ЦЕ — ЦІКАВО

CM ЩІННОГО шл

Ніна завжди з дітьми: чи то знайомить їх з героїч
ним минулим піонерів Країни Рад, чи то готує збір за
гону, чи радить, яку відповідь надіслати на лист зару
біжним ровесникам... І коли за успіхи в праці обком 
комсомолу нагородив Почесною грамотою старшу пю- 
нерєожату Луганської середньої школи Петрівського 
району Ніну Козинець, першими її привітали діти.

На знімну: Ніна КОЗИНЕЦЬ.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

Вертоліт летів над вшіь.іє
ною сонцем плискою |»ІІ НИ
НОЮ південної часі шш пус
телі Каракум. Іноді, висвіт
лені різким післяполудешнім 
сонцем, внизу з'являлися 
русла давно зниклих рік*, що 
колись живили водою ці зем
лі. і величезні пагорби — за
лишки стародавніх міст. Ко
лись ланцюг квітучих оази
сів тягнувся на схід від ни
нішньою міста Ашхабада. 
Земля, напоєна водою рік, 
що збігала з хребта Копет
даг. давала їм усе. Процвіта
ли ремесла і торгівля. Та од
ного дня все скінчилося. 
Щось порушилось у. здава
лося б, сталій природній рів
новазі. Зникла вода, з нею 
пішли люди, назавжди поки
нувши міста і численні кана
ли. Це було п'ять тисяч ро
ків тому. Відтоді пусте. НІ, 
яку осипають гарячий пісок 
і пил, лежить у жаркій дрі
моті.

Зробивши два кола над 
пагорбом Алтин-Депе, що в 
перекладі означає Золотий 
пагорб, ми приземлилися по
ряд з табором археологічної 
експедиції, яка вже баї ато 
років веде тут розкопки під 
керівництвом лепінградсько- 
ю археолога професора Ва
дима Михайловича Массона, 
відомого спеціаліста по ран
ньо-землеробських культу
рах Азії та проблемах виник
нення цивілізацій.

Неподалік — залишки ве
ликого міста з вулицями, 
площами та житловими 
кварталами. Його величана 
вражає —- майже 46 гекта
рів. У минулому це було ве
личезне поселения з п'ятьма 
тисячами жителів, найдавні 
ше на території Сі’СР. Місто 
па 1300 років старіше за ві
дому державу Урарту, що 
існувала на території сучас
ної Вірменії. Десятирічні 
розкопки иа Золотому паюр. 
61 переконали 
місто 
ство.м, 
сокого

Сам пагорб 1 його околиці 
усіяні мільйонами уламків 
посуду. Па околиці міста у 
кварталі ремісників знайшли 
близько аО гончарних печей. 
За розрахунками, тільки в 
одній з них за рік можна бу
ло випалити 15—20 тисяч 
посудин. Легко уявити, яку 
масу кераміки виготовляли 
стародавні гончари. 
її частина йшла па 
для торгівлі.

Micro настільки 
чисто оброблене 
ми, що можна < 
менш, ні: . . ' _______

Поселення було чітко роз
ділено па зони. Вирізняється 
монументальний культовий 
центр з багатоступінчастою 
баштою. Тут же гробниця

археологів, 
залишено суспіль- 

що досягло дуже вн- 
рівпя розвитку.

мільйонами

Велика 
обмін і

добре і 
: архео.тога- 
ОбіЙТИ' ІІОІО 

за півгодини.

жерця, в якій па вівтарі ле
жала одна з головних знахі
док експедиції — золота го
лова бика надзвичайно тон 
иої роботи, з бірюзовим пін 
місяцем па чолі.

У південній частині міста 
розкрито цілий «квартал 
знаті», що складався з вели
ких будинків. Вулиці тут ви
кладено керамічними плит
ками. У цій зоні знайдено 
найбагатше поховання з ба- 
іатьма прикрасами і цілим 
косметичним набором того 
часу. Туг і подвійна посуди
на з мармуру, і срібні шпиль
ки, і навіть срібне дзеркаль
це. Як гадають, речі нале
жали похованій тут вельмож
ній а.т пінській красуні.

Взагалі, судячи з усього, 
жінка посідала особливе 
місце у міській громаді. її 
любили, її шанували, її зо 
Оражувалп у вигляді терако
тових фігурок. В. М. Массой, 
провівши детальний апаш;: 
знаків на жіночих фігурках, 
дійшов висновку, що існува
ла культова скульптура, яка 
зображували ряд жіночих 
божеств, — своєрідний жіно- 
чий пантеон.

На думку Массона, цивілі
зація Алтин-Депе — явище 
аж ніяк не ізольоване в епо
ху бронзи. При її формував 
ні використовуються ДОСИГ 
пення імісокороуішнугнх 
цеп і рів Месопотамії та ін
дії. Про цс свідчить, напри
клад, архітектура культопо- 
іо центру міста, близька до 
шумерської архітектури. З 
долини Інду до міста сни 
щепного бика йшли карава
ни із слоновою кісткою, 
сріблом, предметами з мета
лу й кераміки. Тут слонова 
кістка і срібло в руках май 
стрів перетворювались у 
прикраси. їх продавали тис 
леніп торговці в ювелірних 
крамницях.

Це було живе, динамічне 
місто. Сильні, високі, струн
кі чоловіки, нарядні жінки з 
прекрасними косами запов
нювали вулиці й площі Ал- 
тип-Депс. Та за зовнішнім 
благополуччям ховалися 
жорстокі негоди тогочасного 
життя. Хвороби, 
скупченістю міського 
ясніш. набіги ворожих 
мен. Вік 
ким.
життя 
казали 
вань, 
років...

...Будні маленького пала
точного табору біля Золото- 
го пагорба заповнені твор
чою роботою. Вчені-археоло- 
ги все глибше проникають у 
таємниці цивілізації, яка бу
ла туг тисячі років тому.

Борис БОРИСОВ, 
кореспондент АПН.

породжені 
пасе- 

. ____  II.TC-
Н І елі в був корот- 

Середня тривалість 
в Алтин-Депе, як по- 

дослідження поло
не перевищувала 23

Зустрілися
Друзі

Нещодавно у нашій 
школі відбулася хвилююча 
подія — урочиста лінійка, 
присвячена 35-річчю виз
волення України від 
мецько-фашистських 
гарбників.

На запрошення учнів
нас завітали учасники Ве
ликої Вітчизняної війни 
М. І. Єсін та О. І. Білоз 
Хвилюючою була ця зу
стріч і для школярів, і для 
самих ветеранів. Адже 
Микола Ілліч і Олександр 
Іванович не бачилися Зо 
років.

Було про що згадати і 
розповісти дітворі старим 
бойовим друзям. І про 
важкі бої під Сталінгра- 
дом, і про визволення бі
лоруського містечка Ка- 
линковичів, і про нелегкі 
позоєнні роки...

иі-
за-

ДО

иівського районного спо
живчого товариства Б. Лег
кий відповів редакції, що 
факти, наведені в критич
ній кореспонденції, під

твердились.
Тепер санітарний стан у 

кафе поліпшено, 
зроблено ремонт каналіза
ції. Якість страв 
но. Меню складають вчас
но і вивішують на видному 
місці. Регулярно ироводяїі- 
дезинфекцію приміщення.

в ньому

підвить"

СПІЛЬНИМИ СКЛАДИ
еимів, «Герой землі радян
ської». Сержанту М. Єсі- 
ну, герою боїв за звіль
нення Білорусії, присвяче
ний він.

М. КОВАЛЕНКО, 
вчителька Могутнян- 
ської восьмирічної 
школи Кіровоградсько
го району.

Творіння
дитячих
рук

школи, дуже приємно, що 
виставка користується ве
ликою популярністю, і 
водночас сумно, що сам; 
вже не зможу взяти у ній 
участь», — так написала 
цьогорічна випускниця де
сятирічки, нині старша піо- 
нерножата Кіровоград
ської восьмирічної школи 
№ 7 Ольга Маляренко. А 
будівельниця Ніна Костян 
тинівна Шабля сказала:

— Я дуже рада, що на
ші діти вміють і люблять 
працювати, багато чим ці
кавляться. Це допомагає 
їм глибше знайомитися з 
багатьма професіями, як 
вони оберуть після закін
чення школи.

Кілька днів тому у Кіро
воградській десятирічці 
№ 16 відбулася виставка 
творчих робіт школярів.

Р. ДАЯДАКУЛОЗ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

«ЯК ОФОРМИТИ 
СТАДІОН?»

Під таким заголовком у 
нашій газеті була опублі

кована критична кореспон
денція, в якій ішлося про 
недоліки на кіровоград
ському стадіоні «Зірка». 
Заступник голови спортив
ного клубу «Зірка» А. А. 
Гах повідомив редакцію, 
що матеріал обговорено на 
засіданні президії спортив-

ного клубу «Зірка». Кри
тику на адресу керівництва 
стадіону і спортивного 
клубу визнано справедли
вою.

Ііпні розроблено кон
кретні заходи 110 ПІДГОТОВ: 
ці стадіону до осінньо-зи
мового періоду. Силами 
працівників спортивної о 
клубу і стадіону проводи
ться робота по благоуст
рою стадіону «Зірка».

Нині в країні проходить 
Всесоюзним конкурс на кра
щу роботу бібліотек по вій
ськово-патріотичному вихо
ванню молоді під девізом 
«Єсть стати в стрій!». Про 
участь ннигозбірень області 
у цьому конкурсі обов’язко
во має йти мова і на звітно- 
ииборних зборах первинних 
організацій ДТСААФ, які роз
почалися у вересні.

Усі бібліотеки області 
ПІННО включилися в 
курс. Створено комітети 
його проведенню. до 
увійшли представники 
мадських організацій, ___ ,
нілп їхні зв’язки з райкоме- 
ми ЛКСМУ, комітетами 
ДТСААФ, військкома тами.
Прикладом такої плідної 
співдружності служить ро
бота середньої школи 4, 
районних військкоматів і ко
мітету ДТСААФ у клубі «Щит 
і меч», створеному при Свіг- 
ловодській центральний біб
ліотеці. Подібні клуби пра
цюють і в інших районах 
області.

Нещодавно перевірялася 
робота книгозбірень Світло- 
водського, Петрівського і До- 
линського районів по участі 
їх у Всесоюзному конкурсі.' 
Усі перевірені бібліоіски ак
тивно пропитують серед чи
тачів теоретичну спадщину 
класиків марксизму-лені лів
шу :і питань війни і миру, за
хисту соціалістичної Вітчиз
ни. рішення XXV з'їзду К1ІРС 
гро дальше зміцнення обо
роноздатності країни. зов
нішню 1 внутрішню політику 
КШ’С. пі матеріали широко 
представлені на тематичних 
виставках, у бібліографічних 
оглядах на теми: «Єсть стані 
в стрій!». «Дні, які пропахли 
порохом», «Велика Вітчизня
на». «(• така професія — за
хищати Батьківщину». «Бать
ківщини надійний вартовий» 
1011(0.

Бібліотеки організовують 
широке обговорення твору 
Л. і. Брежнєва «Мала земля». 
Однією з ефективних форм 
пропаганди літератури се-

ак- 
КОІІ- 

по 
яких 
гро- 

ЗМ1Ц-

ред молоді стали 
уроки і уроки 
«Візьми за приклад 
«Ніхто не забутий, 
забуте». «Спокій 
сниться» — такі 
смлись па уроки 
скажімо, н селах 
Снітловодського 
Олександрівні — 
то. в До.тинськііі.

Однак, варто 
що у згаданих районах 
недостатньо :: _г,____
контакти бібліотек з коміте
тами ДТСААФ та військкома
тами, до цього часу не ,щ- 

- роблено спільних планів 
Ідейно-виховної роботи, ма
ло приділено уваги індиві
дуальній роботі з допризов
никами. _ '

Пасивність у роботі деяких 
книгозбірень ПОЯСІИОЄТЬСЛ 
ще й повільним впроваджен
ням єдиної системи біб.’НО 
течно-бібліографічпого 
слу гону паї нія юнацтва, 
сутністю даних про 
потенціальних читачів.

А тому хотілося б зверну
ти .уваїу бібліотечних пра
цівників на необхідність по
шуків нових, ефективних 
форм роботи з молоддю.

Кожній книгозбірні Області 
необхідно ще раз проаналі
зувати свою участь у Всесо
юзному конкурсі «Єсть стати 
в стрій!», уже тепер активно 
включитись у підготовку до 
уроку мужності «Присягав 
юність мужності батьків», 
провести який планується до 
10 травня 1980 року в усіх 
сільських бібліотеках, разом 
з райкомами ЛКСМУ підготу
вати читацьку конференцію 
по одній з іспит па військово- 
патріотичну тематику, пла
нувати зустрічі молоді з ве
теранами Великої Вітчизня
ної війни; воїнами Радян
ської Армії.

ленінські 
мужності, 

героя», 
ніщо не 

нам ліпне 
темп ВИІІО- 

мужності, 
Подорожав 

району, 
Петрівсько-
зауважити, 

ще 
налагоджено

об
від- 

cuoix

3. ШУШКЕТ, 
науково-ме- 

....... . відділом об
ласної бібліотеки імені 
Бойченка.

завідуюча 
тодичним
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суботній репортаж

ЩОВЕЧОРА, коли на падають
сутінки, Моніка бентежиться, а 

товсті старі її ноги починають самі ви
танцьовувати. їй здається, що під нога
ми — не лісок з тирсою, а гладенький 
килим арени цирку і навкруги — музика 
й аплодисменти. Тоді Анатолій Медвед
ков, зрозумівши артистичні поривання 

. слонихи, дістає попону, накриває нею
Моніку і поблажливо прохає:

— Мопіко, підніми, будь ласка, праву 
ногу...

Сниться Моніці арена

хвости. 1 навіть старий 
червоний вовк із Австра
лії — дикий собака динго 
починає при появі Бориса 
«виховувані» своїх пустот
ливих вовченят: нехай зви
кають до дисципліни. А 
мавпа Яша закохана у до
глядача Валентину Шаць- 
кпх, і коли хтось із хлопців 
дивиться на Валентину, 
Яша сердиться і кидається 
з клітки горіхами...

«Ми відповідальні за 
тих, кого приручили». Ці 
слова французького пись
менника Актуана Екзюпе- 
рі. любить повторювати 
своїй бригаді Борис Кал- 
мик'ов.

— Ці слова лам слід 
пам’ятати, — говорить Бо
рис.

1 їх, ці слова, завжди 
пам’ятають ' працівники 
цирку. Брати Юра і Воло
дя Чалі, дружина Юрія 
Тетяна Чала і навіть їхня 
трирічна донька — відчу
вають свою відповідаль

ність за 
ршіогпх 
капців 
парку. А 
рпрічпий 
і іІЇКО мн

401II-
МСІІ1- 
300- 

чотп-
Сср-

22 вересня 1979 року

ІНТЕРВ'Ю НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Слониха схиляє свої де
в'ять з половиною толи у 
граціозному реверансі. По
тім Анатолій вилазить їй 
на. сиплу і, посаливши на 
нішо Моніці малюка з гур- 

арепу зоо-ту, об'їжджає 
цирку.

А приїхала
Кіровограда (як завжди, 
переїжджає з міста до міс
та) залізницею. Навіть 
КРАЗ, котрим транспорту
ють інших великих звірів, 
для Мошки — малувата 
машина. Та ніс й має ар
тистична Моніка свою прим • 
ху: ніяк не хоче розлуча
тись із маленьким поні. Ра
зом вони обідають, сплять, 
забавляють юних 
вачів зооцирку. 
комусь образити 
кого маленького

Моніка до
руїс

під-

відвіду- 
А варто 
нспоказ- 
конпка, 

як Моніка гнівається.' Та 
характер у МОпікв врівно
важений і добрий. Коли 
йде дощ, вона прикриває 
своїм тілом попі І ПССТІІГЬ 
його хоботом. Ще любить 
Моніка катати на спині 
маленьких дітей і одержу-

МОДА і ТИ

Дерев’яна споруда атракціону здригалася від ревін
ня мотоцикла, захоплених вигуків публіки і шалу 
аплодисментів; по високій вертикальній стіні мчалг на 
мотоциклі людина... Мчала рознрилено і гарно. Ще 
один виток по вертикалі — і ось на очах артиста- 
спортсмена червона пов’язка: рейс із зав’язаними 
очима, без ручного управління.

А у вагончику на колесах із хвилюванням дивилася 
на годинник дружина і спокійно спав Жак — чорний - 
дог, чотириногий улюбленець виконавця «безстрашно
го рейсу». А ще тут, закипаючи, шуміла на електро
плитці Еода і поблискувала на дверях кінська під- 
нова...

Ми зустрілися з Робертом Саркісяном після рейсу, 
і, виконуючи побажання наших читачів, попросили 
відповісти його на кілька запитань.

— Роберте, як прийшли 
ви до своєї професії!

— З дитинства мріяв про 
незвичайне. Був спортсме- 
ьом-мотогонщиком. Якось 
відвідав атракціон «Без
страшний рейс». Мені спо
добалися номери радян
ського каскадера Юрія 
Данеляна. Власне, з цього 
й почалось. Юрій Данелян 
передав мені свою май
стерність, і я не розлучаю
ся з мотоциклом уже п’ят
надцять років.

— У вас був наставник, 
а чи є учні!

— Звичайно. До мене 
часто звертаються юнаки з 
проханням навчити тонко
щів спортивної їзди. Про
те одного бажання бути 
каскадером замало: по
трібні ще й витримка, сила 
волі і, звичайно, сміли
вість, дисциплінованість, 
технічна грамотність.

— Вам доводиться бага
то їздити!

— Тільки відпустку про
воджу вдома, у Баку, а всі 
інші дні—у поїздках. Цьо
го року ми розпочали га
стролі в Калінінграді. За 
чотири місяці я вже побу
вав у дванадцяти містах.

— У нашому місті ви не 
вперше, так! Які враження 
від Кіровограда і Кірово
градові

— У вашому місті мені 
пощастило побувати сім 
років тому. Наш атракціон 
стояв тоді біля критого 
ринку, на площі. А нині ми 
приїхали — і не впізнали 
міста. Там, де стояв атрак-

іІ

гарний І 
новий мо- В 

а навко- І 
великі та BL- 

’’І

ціон, розбито 
сквер, появився 
нумент героям, 
по повиростали
гарні будинки. Кіровоград- 
ці ж не змінилися — такі ж 
гостинні, гречні, доброзич
ливі.

— Роберте, вибачте за 
таке запитання: вам дово
дилося падати під час 
безстрашного рейсу!

— Ще й як. Доводилось 
відлежуватись у лікарні... 
Що ж, іноді — не щас-

вати за цс цукерки. От і 
зараз вона поважно йде но 
йолу, і шестирічний Юра 
Чехуп гордо дивиться 11.3 
тата.

А ось, біля клітки з пан
терою ІДчкою, молода ма
ти мінно тримає за 
маленьку дочку’.

— Нічка й справді
ступня. Пантери майже не 
піддаються дресируван
ню, — розповідає бригадир 
водіїв — працівників цир
ку Борис Калмиков.

Вони, працівники цирку, 
люблять тварин. Усіх, без 
винятку: і підступну панте
ру Пічку, і несимпатичних 
гієн, про яких писав ?\сміп- 
гуен. Люблять сірого вов
ка, якого самі приручили, і рисові К.чл.ми-хону 
исдиспппл іновашмо єнота, 
який кусається і тікає з 
клітки. Люблять величез
них ведмедів, котрих ви
ростили з Маленьких зві
рят, подарованих Красно
ярським зоопарком, і пода
рованого мешканцями 
Олександрії степового ор
ла... І звірі віддячують Бо

та його 
бригаді такою ж любов'ю. 
Маленька ручна мавпочка 
Пика, наприклад, звикла 
гладити руку бригадиру, 
дев'ятимісячна левиця Ма
си — витягувати з клітка 
м’які лапи і вітатись, а па
вичі з Філіппінськнх остро
вів при появі доглядачів 
розпушують СВОЇ гарні

на пі Рига Чеха, годувати 
мани або, як тато, гладити 
левицю...

А поки що дігп догляда
чів, як і маленькі відвіду
вачі зооцпрк^, вчаться 
добра і гуманності.

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фото В. ГРИБА.

ТИТЬ...
— Успіх залежить від 

« везіння», якихось обста
вин чи від вас особисто!

— На дверях атракціону 
хоч* і прибито підкову — 
так би мовити, символ уда
чі, але поразка — зав
жди наслідок або неуваж
ності, або незібраності. То
рік на літніх гастролях ме
не підвів мій ІЖ-250 (я зав
жди виступаю тільки на 
ньому). Тоді прямо на. се
ансі лопнула рама і трапи
лась аварія. Винен у цьому 
я сам: не звернув уваги, 
починаючи рейс, на трохи 
«дивну» роботу . моюра. 
Машину треба відчувати...

— Ваша робота пов’яза
на з ризиком, невлашю- 
ністю побуту тощо. Бона 
Еам подобається!

— Я не знаю, чи подо
бається спринтеру бігти до 
фінішу, однак, знаю напев-, 
не: сенс його бігу — у по
доланні інертності власно
го тіла. Людина мусить 
долати в собі інертність, 
байдужість, страх...

Редактор
М. УСПАЛЕНКО,іпридбати зимові пальта із 

норковими комірами. Ці 
пальта модного силуету із 
розширеною лінією плеча і 
пройми. Знайде своїх при
хильників і нова модель: 
пальто із драпової ткани
ни у різнокольорову ця
точку з модним стоячим 
коміром або ж із відлога
ми. Воно пасуватиме моло
дим і струнким дівчатам. 
Нам, продавцям магазину, 
іноді доводиться втрача
тись, коли бачимо, що лю
дині не пасує вибрана нею 
річ. При оновлені гардеро
бу треба враховувати не 
тільки вимоги сучасної мо
ди, а й власні колір волос
ся. статуру, : 
характер.

Протягом 
реалізували

магазині

побажання 
відвідувачок

червоні 
елс-

мп охоче за- 
читачок
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погоди, 
ний цій 

І погоді одяг, — стверджує 
І англійська поговірка. Гіро- 

давець-коисультаит наїло- 
Іго магазину «Будинок одя

гу», що па вулиці Карла 
Маркса, 62, I I. Компан зга
дала її, допомагаючи вибра
ти демісезонне пальто сту
дентці з Черкас Валентині 

В Кочсргіпій. І дівчина зуїш- 
| вила свій вибір па світло

му нарядному пальті, що 
І по-спартввному елегантне: 
І брюнеткам дичать світлі 

або яскраво насичені кб- 
■ льори.
И А іншій жінці мп радв- 
н мо пальто в силуеті «трапс- 
И дія». Модель несе в собі 
І всі риси «гострої» моди і
І водночас — пе визивна,

м'якого пастельного від- 
Ітінку.

Як і попереднє пальто,— 
це виріб Кіровоградського 
виробничого швейного 
об’єднання. Місцева про
дукція користується по
питом у населення. Паль- 

■ та піди рис мства вп рі
шені у спортивному, ро- 

■ мантнчному і класичному 
І стилях в усіх людних сн- 
| дуетних формах.

Особливо вибагливі вай-

молодші відвідувачки на
шої секції. Тому мп постій
но вивчаємо запити насе
лення. Рух «Від верстата— 
до покупця» почався у пас 
із вивчення запитів покуп
ців. Потім були спільні 
комсомольські збори із 
дівчата ми швачка ми. Те
пер у відділі щосуботи 
чергує представник об'єд
нання, то цікавиться дум
ками і побажаннями відві
дувачів. Враховує ставлен
ня покупців до продукції і 
наша завідуюча відділом, 
котра безпосередньо на 
підприємстві відбирає для 
магазину пальта.

Дуже приємно, що па
ші модельєри у нових 
вирішеннях жіночих пальт 
враховують 
продавців і 
магазину. Популярні у по
купців моделі з кокетка
ми, стопками, відлогами, 
так званого стилю «трепч», 
або пальта малооб'ємних 
форм із випрямленою лі
нією плеча, невеликими ко
мірами.

Є в вашому 
пальта модних яскравих 
кольорів: зелені, 
чорні. Жінкам «віку 
гантносіі» ми порлдилії б

місяця мп
697 демісезон

них і 467 зимових пальт. 
Колектив відділу тримає 
першість у соціалістичному 
змаганні відділів магази
ну. Піші готуємося до ви- 
бтавки-продажу жіночих 
пальт осінньо-зимового се
зону, яка проходитиме у 
нашому магазині з 25 по 
28 вересня. Па що впстав- 
ку-иродаж 
прожуємо всіх 
« АІ ол одо г о комунара».
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Колектив «Молодого ко
мунара» щиро вітас праців
ника редакції Тетяну Кудрк^ 
та працівника облтелерадіо- 
комітету Євгена ЖелезнянО: 
єа, які сьогодні реєструють 
свій шлюб.
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