
Пленум 
ЦК Компартії 
України
ТІ грудня 1979 рону відбувся Пленум Центрально

го Комітету Комуністичної партії України.
Пленум розглянув питання «Про підсумки листопа

дового (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання партій
них організацій республіки, ще випливають з постано
ви Пленуму і виступу Генерального секретаря ЦК 
КПРС товарища Л. І. Брежнева.

З доповіддю виступив член Попітбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії України товариш 
В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.

У доповіді і виступах підкреслювалося, що резуль
тати, досягнуті як в цілому по країні, так і в респуб
ліці, переконливо підтверджують висновок, який зро
бив листопадовий Пленум ЦК КПРС: партією і наро
дом проведена велика робота по реалізації еконо
мічної і соціальної програми, виробленої XXIV і 
XXV з’їздами партії. Комуністи республіки бачать свій 
обов’язок у тому, щоб наполегливо підеищувати рі
вень організаторської і політичної роботи, спрямо
вувати енергію й ініціативу трудящих на найповніше 
використання можливостей виробничо-наукового 
комплексу, на втілення в життя планів, намічених 
партією.

Проаналізувавши зроблене, учасники Пленуму вка
зали ка наявні недоліки. Пленум намітив конкретні 
заходи по поліпшенню стану справ у різних галузях 
народного господарства, зєернув увагу партійних ор
ганізацій на необхідність дальшого підвищення діє
вості змагання за успішне виконання завдань п'яти
річки і гідну зустріч 110-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна, XXVI з'їзду КПРС.

В обговореному питанні Пленум прийняв поста
нову.

(РАТАУ).
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ТВАРИННИЦТВО — УДАРНА СПРАВА КОМСОМОЛУ!

/т

ЗА ПОЧИНОМ
ЧОТИРИТИСЯЧНИЦЬ

Висування представників до складу 
Центральної виборної комісії по виборах 
до Верховної Ради Української POP

і

У республіці почалося висування представників до 
складу Центральної виборчої комісії по виборах де* 
Єєрховної Ради Української РСР десятого скликання.

На зборах колективів підприємств, колгоспів, рад
госпів, установ та організацій одностайно висуваю
ться кращі представники робітничого класу, колгосп
ного селянства і радянської інтелігенції, громадських 
організацій.

(РАТАУ).

Нам приклад 
старші подають

Нинішнього року на на
шій фермі було створено 
комсо/^ольсько - молодіж
ний колектив. З чотирнад
цяти доярок майже поло
вина — комсомолки. І хоч 
досвіду в нас небагато, 
однак ферма вважається 
кращою в колгоспі.

Приклад у праці пода
ють старші — наставниці 
Марія Степанівна Наумен
ко, Клавдія Захарівна Дя
ченко, Надія Сергіївна 
Тинькова. А молоді — 
Людмила Донченко, Віра 
Тинькова, Валентина Го
лубника — намагаються 
йти з ними в ногу. Колек
тив прагне достроково 

виконати завдання четвер
того рону п'ятирічки. Наш 
курс — на досягнення чо
тиритисячних надоїв мо
лока ЕІД корови.

В. ТИНЕКОВА, 
групкомсорг молочно
товарної ферми кол
госпу «Перемога» 
Олександрійського ра
йону.

Комсомельсько-
К8ЯЄ|ІЖНЙІ — 
значить передовий

Всі чотири номсомоль- 
сько-//.олодіжні колективи 
молочнотоварних ферм 
Добровєличківського ра
йону працюють під деві
зом «Тваринництво—удар
на справа комсомолу». І 
утвердилася в господар
ствах думка: якщо ферма 
комсомольсько - молодіж

на, то вена передова або 
одна з кращих. Так, моло
ді доярки з колгоспу іме
ні Свердлова (групком- 
сорг Алла Нежницька) зо
бов’язувалися надоїти ни
нішнього року по 3500 кі
лограмів молока на коро
ву. Та завдяки широко 
розгорнутому соціалістич
ному змаганню, ретельній 
підготовці кормів до зго
довування за одинадцять 
місяців загалом по фермі 
сдержано від корови 3690 
кілограмів продукції.
Групкомсорг планує до 
кінця року досягти чоти
ритисячних надоїв на тва
рину. На Аллу рівняються 
комсомолки Раїса Монас
тирська, Галина Радченко.

Друге місце в трудово
му суперництві комсо
мольсько-молодіжних ви
боров колектив ферми з 
колгоспу імені XX з їзду 
КПРС, який теж подолав 
тритисячний рубіж "за оди
надцять місяців. Комсо
мольську групу тут очолює 

Галина Козірова. Серед 
спілчан ферми найвищі 
показники у Еалентини Ти
щенко.

Близько 2900 кілограмів 
молока від корови сдер
жав комсомольсько-моло
діжний колектив фермі’ 
колгоспу «Шлях до кому
нізму». Ватажок молоді 
Галина Рибій надоїла 5485 
кілоірамів на кожну тва
рину.

В індивідуальному тру
довому суперництві моло
дих доярок району пер
шість утримує Ввг.ентина 
Мардинюк з колгоспу іме
ні XXII зїзду КПРС. Бона 
надоїла по 3866 кілограмів 
молока на корову. Друге 
місце — за Ганною Лев- 
ченко з колгоспу «Шлях 
до комунізму», яка одер
жала по 3833 кілограми 
продукції.

С. БОНДАРЕНКО, 
член корпункту ««Мо
лодого комунаре» при 
Доброве пичнівсьнсму 

райкомі комсомолу.

СЕСІЯ ВЕГХОВИОЇ ЩИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
12 грудня, о 10 годині 

ранку в Сесійному залі 
Верховної Ради Україн
ської РС₽ почала роботу 
одинадцята сесія Верхов
ної Ради УРСР дев'ятого 
скликання.

Іривалими оплесками 
зустрічають депутати това
ришів В. В. Щербкцького, 
М. М. Бсрисєкка, О. П. 
Ботвина, О. Ф. Батченка, 
Г. І. Ващенка, О. П. Ляшка, 
П. Л. Погребняка, І. 3. Со- 
иолоез, В. О. Сологуба, 
О. А. Титаренка, В. В. Фе
дорчука, І. О. Герасимова, 
Б. Б. Качуру, Я. П. Погреб
няка, членів Президії Вер
ховної Ради і Ради Мі
ністрів УРСР.

Сесію відкрив Голева 
Еерховвої Ради Україн

ської РСР депутат М. У. Бі
лий.

Одноголосно затверд
жується порядок денний 
сесії:

1. Про Державний план 
економічною і соціально
го розвитку Української 
РСР на 1980 рік і хід вико
нання Державного плану 
економічного і соціально
го розвитку Української 
РСР у 1979 році.

2. Про Державний бюд
жет Української РСР на 
1980 рік і звіт про вико
нання Державного бюдже
ту Української РСР за 1978 
рік.

3. Про проект лісового 
Кодексу Української РСР.

4. Про затвердження 
Указів Президії Верховної 

Р< ди Української РСР.
З доповіддю у першому 

питанні порядку денного 
виступив заступник Голови 
Гзди Міністрів Української 
РСР, голова Держплзну 
УРСР депутат В. А. Масол.

Доповідь у другому пи
танні зробив міністр фі
нансів УРСР В. Гі. Козерун.

Депутати заслухали спів
доповідь постійних комі
сій Верховної Ради УРСР у 
першому і другому питан
нях порядку денного, з 
якою виступив голова пла
ново-бюджетної комісії 
депутат В. О. Кремєниць- 
кий.

Після цього почалося 
обговорення доповіді і 
співдоповіді.

(РАТАУ).

Комсомольсько-молодіжна бригада токарів, що її очол-оє молодий комуніст 
Лідія Балицьиа, працює на Кіровоградському ремонтно-механічному заводі 
Укрреглтресту. Колектив щомісяця при виссній якості робіт виконує завдання 
на 110 процентів. Він носить почесне звання колективу комуністичної граці.

Бригада Л. Бзлицької — в авангарді соціалістичного змагання виробничих: 
підрозділів підприємства за дострокове виконання планів четвертого року 
п’ятирічки.

На знімку: бригада толарів Л. БАЛИЦЬКОЇ.
Фото Я. МИРГОРОДСЬКОГО.

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

НАПИСАЛИ ХЛОПЦІ ЗАЯВИ...
Чотири шофери з комсомольсько-молодіжної залишили 
колектив. Чому!

Bonn доню вмовляли за
відуючого гаражем ство
рити комсомольсько-мо
лодіжну бригаду,1 говори
ли про це па комсомоль
ських зборах.

У радгоспі імені Гагарі- 
на на прохання молодих 
водіїв реагували приблиз
но так: «Виписали тобі пу
тівку — рушай у дорогу і 
не допитуйся, чому посла
ли тебе не з товаришем. 
Начальству видніше, кому 
яку роботу давати».

Та хлопці все-таки до
моглися свого — склад 
комсомольсько • молодіж
ної бригади затвердили 
документально. Молоді 
шофери вирішили довести, 

що вміють працювати не 
гірше за досвідчених. Спо
дівалися, що зникне недо
віра з боку керівництва, 
що з часом визнають їх як 
перспективний виробничий 
колектив.

Однак комсомольсько- 
молодіжної у радгоспі па- 
полеглпво не помічали. Цс 
замість того, щоб підтри
мати, допомогти (адже 
досвіду того в хлопців ма
лувато).

Так, нині рідко де зна
йдеш завод чи фабрику, 
будову чи колгосп, де б не 
було . к ом со м ол ьсь к о • м ол о - 
діжннх колективів. Комі
тети комсомолу створю
ють у них атмосферу, в 

якій молодь не може пра
цювати абияк. За леї убо
лівають старші й допома
гають керівники та спеціа
лісти, щоб молоді ентузі
асти вкорінилися в колек
тиві, стали кадровими пра
цівниками.

Нічого нього не зроби
ли для молодих шоферів 
лі дирекція радгоспу іме
ні Гагаріна, пі комітет 
комсомолу. Навіть коли 
трьох водіїв райком ком
сомолу відзначив грамота
ми і преміями, у радгоспі 
про це й словом не обмо
вились...

Два роки спільної праці 
здружили хлопців. Воші 

успішно справлялися із ви
робничими завданнями.

Минав час. Бригаді дали 
всього одну лову машину, 
хоч у радгоспі е те дві 
без ВОДІЇВ. І ХОЧ дехто з 
молодих працює вже 3—4 
роки, все ж не довірили. 
От і доводилось часто про
стоювати па ремонтах, бо 
в свій час одержували ма
шини не з заводського 
конвейєра, а вже «підтоп
тані»,— від ІНШИХ шофе
рів. Кривдно хлопцям.

— 1 а якби тільки це, — 
сказав на Олександрій
ській районній звітно-ви
борній конференції член 
бригади Володимир На
заренко. —- Часто при
ходиш уранці в гараж, 
а там сповіщають, тно не
має або роботи, або бензи
ну. А якщо все-таки випа
дає рейс, то поки підго
туєш машину—півдня ми
не. Нема того, щоб звечо
ра сказати водієві: приго
туй, мовляв, на завтра ма
шину від гой чи інший вап-

таж. Ех, не подобається 
мені така організація пра
ці. Думаю, що пашу ком- 
сом ол ьсько- м ол од іж ну й 
ігнорують у радгоспі то
му, що ми вимагаємо по
рядку...

З ремонтом — прямо бі
да. Вийшла з ладу манін- 
па, то запчастин тиждень 
хоч і не проси. Нема.

А тим часом чотири шо
фери вже пішли з брига
ди. Володимир не дуже й 
засуджує їх...

Поповнюється бригада 
за рахунок юнаків, що по
вергаються з дійсної служ
би в армії. Воин охоче сі
дають за кермо. Але якщо 
й до новачків буде таке 
ставлення, як до їхніх по
передників, то чи ж на
довго воли тут залиша
ться? Мабуть, і директо
рові радгоспу А. П. Водо- 
лазькому, і комітетові ком
сомолу господарства тре
ба про це серйозно поду
мати.

Недавно часті комсо

мольсько-молодіжної під
били підсумки своєї робо
ти. Зобов’язувалися за ріг 
перевезти 60 000 тонн на- 
родпогосподарськнх ван
тажів, виробяжа І 178 000 
тонпа-кілометрів, зеко
номити 4140 кілограмів на- 
лввпо-мастнльиих ма гері- 
алів. Свою програму ко
лектив завершив менше 
ніж за 11 місяців. Високих 
трудових показників до
сяглії Микола Самофал, 
Володимир Берест. Мико
лі Ткачеику присвоєно 
звання ударника комуніс
тичної прані.

Можливо, в сьогодні 
хлопці в нелегкому рейсі. 
Бонн готуються ВИСОКИМ!) 
ви робі лічим и успіхами від
значиш 1І0-у річницю з 
дня пароджеппя В. І. Ле
ніна. Азе ніяк не можуть 
забути водії, що четверо 
їхніх товаришів, не миря
чись із байдужістю керія- 
ннцтва, змушені були на 
писати заяви...

Р. МАР^ЕННС
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Від чого залежить якість 
виробу? Запитання, на яке 
на підприємстзах-виготоз- 
лювачах відповідають, як 
празило, однаково: від си
ровини, устаткування, пра
цівника. Зверніть увагу на 
порядок- переліку — зви
чайно він саме такий. На 
те є свої причини. Сиро
вина й устаткування справ
ді іноді залишають бажа>, 
кращого. Але ж і ресурси, 
пов’язані з так ззаним 
людським фактором, да
леко не аичерпані. І там, 
де це усвідо?ллюіоть, по
стійно, з року в рік, збіль
шується випуск високо
якісних виробів, незва
жаючи на ті ж труднощі із 
сирозиною та устаткуван
ням, на які посилаються 
інші. До таких підпри
ємств, безперечно, відно
ситься Єреванське ордена 
Трудового Червоного Пра
пора виробничо-ззуттєзе 
об'єднання «Масіс». 

ПОШУК. ПРАКТИКА. ДОСВІД. “

Конвейєр якості
Нинішнього року єре

ванські взуттєзики були 
нагороджені дипломом 
ВЦРПС і Державного ко
мітету СРСР по стандартах 
«За досягнення найкра
щих результатів по випус
ку продукції з державним 
Знаком якості». З 1976 ро- 

Іку «Масіс» незмінний пе
реможець Всесоюзного 
соціалістичного змагання. 
А ще на початку дев’ятої 
п’ятирічки об'єднання ви
пускало взуття низької 
якості й одноманітного 
асортименту. За рахунок 
яких ресурсів удалося до
битися успіху? Про це роз
повідає в бесіді з корес-. 
пондентом В. Нікітіною 
секретар комітету комсо
молу «Масіса» Філіп Оз- 
сепян.

— Звичайно, коли гово
рить про проблему кад
рів, /лають на увазі або 
рівень кваліфікації, або 
чисельність. І нерідко за
бувають про
аспекти праці. Якщо все
рйоз дбати про якість, то 
треба зважати і на них.

У нашому об'єднанні с 
фабрика, що випускає мо
дельне взуття. Попит по
купців на нього, незважаю
чи на досить високу ціну, 
величезний. Єдиний недо
лік цього взуття: фабрик? 
може давати його своїм 
споживачам усього кілька
сот пар на рік. Спраза в 
тому, що подібне взуття 
шиють ручним способом. 
Об’єднання ж у цілому ви
пускає близько ІЗ мільйо
нів пар. Проте і на потоці 

І є можливість використати 
принципи випуску високо
якісного взуття. Саме з 
цих принципів виходили з 
нашому об’єднанні, коли 
почали реорганізацію од
ного з підрозділів — фаб
рики модельного взуття.

Загальноприйнято, що 
взуттєві підприємства ма-

—

психологічні рік.

З ВИСТАВКИ-У МАГАЗИН
Великий зал бібліотеки 

київського виробничого 
об’єднання «Кристал» не 
зміг вмістити всіх експо
натів, представлених па 
виставці науково-технічної 
творчості молоді. Огляд 
найбільш цікавих розро
бок молодих інженерів і 
робітників провадиться з 
ініціативи комітету ком
сомолу підприємства.

Деякі з иовипок цього 
року можна побачити в ма
газинах столиці України. 
І Іаприклад, оригінальний 
мікрокалькулятор, автора
ми якого є Анатолій Зем- 
біцькіїй і Андрій Тимофє-

ють самостійні заготовоч
ний, закрійний, пошианий 
цехи. Таким чином, заго
товки проходять довгий 
шлях через багато рук. 
Подібна система немину
че веде до ускладнення 
обліку, утворення «неза
вершенки», втрачається 
час на з’ясування стосун
ків між суміжниками. Як 
уникнути безладності? Як 
зосередити весь процес 
створення взуття в одних 
руках? Було вирішено: 
створити на фабриці ви
робництво з позністю за
вершеним циклом робіт. 
На одному виробничому 
майданчику розмістили всі 
потоки. Появився один ке
рівник усіх робіт. Більше 
того, з кожною парою 
взуття — від початку її по
шиття і до кінця — пра
цює один робітник. Тепер 
аін переходить від опера
ції до операції, а не кон
вейєр достазляє йому од

ну й ту саму деталь, 
відповідальність у таких 

умовах у кожного, безу
мовно, зростає. Та й сама 
праця стає набагато цікаві
шою. Міра відповідальнос
ті робітників наближається 
до тієї, яка притаманна 
створювачам унікальних 
виробів, виконаних ручним 
способом.

Звичайно, для цього до
велося немало потрудити
ся. Були реконструйовані 
приміщення, робітники 
освоїли цілий ряд суміж
них професій. Та зусилля 
повністю виправдали себе. 
Нині .ми випускаємо взуття 
високої якості, яке має 
підвищений попит у насе
лення, за багатьма своїми 
характеристиками ні з чо
му не поступається тому, 
що виготовлене вручну. А 
всі етапи створення меха
нізовано. Причому випус
кається такого взуття 
близько мільйона пар на 

Машинна праця ’ за 
якістю стала близькою до 
ручної.

Мені можуть заперечи
ти, що не всюди і не зав
жди подібна реорганізація 
можлива. їй перешкоджає 
багато причин чисто тех
нологічного порядку. Крім 
того, мільйон пар — дале 
ко не 13 мільйонів. Що ж, 
із цим не можна не пого
дитися, Проте і для най
більш масового виробни
цтва існують шляхи поліп
шення якості продукції. 
Хай не можна всі етапи зо
середити в одних руках, та 
виховати з кожному по
чуття відповідальності за 
свою ділянку роботи ціл
ком можливо. Тут на до
помогу приходить органі
зація змагання. У нашо/лу 
об’єднанні є кілька аидіз 
трудового змагання, спря
мованих саме на підви
щення якості продукції. 
Зупинюсь на одному з них,

єв, сьогодні вже практич
но доступний кожному ін
женеру. Серійний випуск 
цієї компактної машини, 
що дає змогу миттєво 
виконувати складні роз
рахунки, недавно освоїло 
підприємство. Тут же ша
ховий годинник—дисплей, 
електронний годинник — 
скрап, призначені Для са
лонів автомобілів, легка і 
зручна, радіостанція для 
туристів і будівельників 
електронний секундомір, 
регулятор потужності світ
ла.

— А ці новинки — кар*

з основі якого лежить зно
ву-таки принцип подолан
ня розриву між працівни
ком і результатом його 
праці.

З чого починається ство
рення взуття? Із сировини. 
Погана сировина — низька 
якість виробу. Можна на
рікати на це. А можна й 
спробувати вплинути нз 
постачальника, можна 
включити його у спільну 
систему пошиття взуття. 
Зробити гак, щоб аін не 
обмежувався одним зав
данням: здати шкіру спо
живачеві, а там — не на 
ша справа. Часом поста
чальник і знати не знає, 
що робиться з його про
дукцією, що з неї шиють, 
як до неї ставиться по
купець. Важливо зробити 
його заінтересованим парт
нером. Для цього є кіль
ка способівл

Ми, зокрема, скориста
лися широко відомим у

країні досвідом Тирас
польської швейної фабри
ки. У нашому об'єднанні 
створено наскрізні брига
ди відмінної якості. Як 
відомо, такі бригади наче 
охоплюють увесь цикл ро
біт над одним виробом. 
Організувати їх у рамках 
підприємства неважко. 
Складніше, проте набагато 
ефективніше, продовжити 
їх за межі одного колек
тиву. Наскрізні бригади (з 
основному в них працює 
молодь) уклали договори 
співдружності з аналогіч
ними бригадами поста
чальників із Єреванського 
шкіряного об'єднання іме
ні Ша/мяна. Такі ж до
говори укладено з торгую
чими організаціями. Оби
два наших партнери бе
руть зобов’язання у зма
ганні. Так виник «троїстий 
союз», як ми його жарто
ма називаємо.

Представники шкіряни
ків часті гості на конфе
ренціях покупців. Вони не 
гірше за нас тепер знають 
про претензії покупців, 
про їхні побажання і, при
родно, не можуть не вра
ховувати їх у своїй роботі. 
І нам уже не потрібно, як 
раніше, доводити, що та 
чи інша шкіра непридатна 
для пошиття високоякіс
них виробів. Постачальни
ки включилися у загальний 
ланцюжок, добре уявля
ють собі, яким буде кінце
вий результат спільної 
праці. Це, безперечно, ві
діграє свою роль у підви
щенні якості продукції.

Так, долаючи . неузгод 
женість між різними лан
ками ланцюжка, вдається 
об’єднати працівників у 
єдиному прагненні підви
щити якість продукції. .

тппг і мопед «Маля», — 
розповідає секретар ком
сомольської організації 
.об’єднання Володимир 
Шагах, — у Міжнародний 
рік дитини зробили члени 
наших підшефних підліт
кових клубів «Кристал». 
«ІІпвкп», «Виноградар» 
Вирішили випробувачі! 
свої сили в науковій твор
чості і студенти технікуму 
радіоелектроніки, з якими 
ми багато років підтримує
мо тісні контакти. їх ко- 
льоромузичппм приладом 

напевно зацікавляться лю
бителі сучасної музики.

В. ЧЕРНИШУК, 

кор. РАТАУ.

ЩЕ БУДУТЬ
ЗУСТРІЧІ

г

З творчого відрад* 
ження за путівкою об* 
кому комсомолу по
вернувся молодий кі
ровоградський худож- 
ник Юрій Вінтенко. 
Десять днів його май
стернею був Побузь- 
кий нікелевий завод. 

Це не перша творча по
їздка Юрія. Минулого ро
ку молодий художник ра
зом зі своїми колегами по
бував па землі подвигу 
підпільної комсомольської 
організації «Спартак» — у 
селі Красноіірці Голова* 
півського району. Народи
лася серія картин про цей 
край.

Для Вінтеїіка багато 
значать простори нашої 
області. Деякі його пей
зажні зарисовки так і на
зиваються: «Кіровоградщи- 
на», «І1а Кіровоградщпні». 
Роздолля Степу, колоскове 
море, комбайн — цим жи
ве митець.

І ось нове відрядження 
можливо, незвичайне для 
Юрія. Що змусило його 
на деякий час залишити 
пейзажну лірику? .

— Захотілося спробува 
ти свої сили’ у'виробничій, 
як її називають, темі, — 
пояснює Вінтенко.- — А 
Побузышй нікелевий — 
підприємство досить відо
ме і молоде за віком. Мо
лоді там і заводчани. От і 
виникла ідея створити се 
рію портретів «Комсомоль
ці ППЗ» і картину, при
свячену заводові.

Відрядження бувають 
вдалими і не дуже. Як 
цього разу?

Юрій відповідає, трохи 
подумавши:

— Якби я сказав, що ме
ні вдалося зробити за ці 
десять днів усе, що запла
нував, це трохи не відпові
дало б дійсності. Мені 
здається, що десяти днів

мало, щоб узнати людей 
молодого, але вже про
славленого підприємства.

І все ж воші мені бага
то дали, ці дні. Бо пощас
тило зустрітися з дуже ці
кавими людьми — мета
лургами (звичайно, серед 
них були робітники не 
тільки цієї професії, але 
всі воші вважають себе 
металургами. 1 я так вва
жаю). Вразив їхнім непід
робний інтерес до моєї ро
боти. Причому це була не 

цікавість людей, із яких 
малюють портрет, а справ
жній інтерес до мистецтва.

Після нічної зміїні при
йшов до мене плавильник 
Віктор Головко. Лото в 
комітеті комсомолу реко
мендували як одпого з

кращих молодик робітни
ків підприємства. При
йшов у робочій спецівці, у 
касці. А па обличчі — отой 
азарт, іцо приходить тоді, 
коли робиш щось дуже- 
важливе, необхідне, коли 
твоя робота поглинула те
бе всього, коліт відчуваєш 
значимість своєї праці. Я 
не бачив Віктора там, у 
цеху, але впевнений, що 
біля плавильної печі він 
точно такий, яким зустрів 
його в моїй тимчасовій 
майстерні.

Найчастіше заходив до І 
мене робітник снсргоцеху І 
Валерій Шабаєв. Пого ці-1 
кавіїло буквально все, що І 
стосується роботи худож-І 
пика.

Були зустрічі і з тока-1 
рем епергоцсху Михайлам І 
Доііцотяім, котрий так за-1 
хоплено розповідав про І 
свою професію, і з секрета-1 
рем комітету комсомолу! 
підприємства Валентиною І 
Чабашок... Вони дали мені,! 
думаю, головне: розуміння І 
того, чому люди так пи-1 
шаються своєю працею. Іо-1 
му. що роблять свою сира-1 
ву від душі, як велить їм І 
совість.

І ще раз про те, чому 
мені не все вдалося зроби-, 
ти. Я хочу написати колек
тивний портрет молоді По і 
бузького нікелевого заво
ду. Колектив... У ньому всі 
такі не схожі один на од
ного. Потрібен час, .щоб 

’більше узнати цих трудів
ників. Це допоможе мені 
повніше втілити свій задум 
у реальність.

Ще хочу ближче позтіа-І 
йомиги металургів зі сво
єю професією, з мисте
цтвом. Адже не секрсі, ЩО 
ми, художники, так рідко 
буваємо в трудових колек
тивах, чим дуже збідшоємс 
себе. Планую організувати, 
виставку на заводі, проч::- 
татн кілька лекцій про об- 

разотворчс мистецтво. Спо-1 
діваюсь, це буде в най
ближчому майбутньому.

А. РОМАНЮК.

На фоторепродукціях: 
портрети В. Головна та 
В. Шабаєва.
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ПРЕМ'ЄРА «ВІТРИЛ»

У в А Г А!
НЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ КІНО

«Вітрила» відкривають 
заочний клуб любителів 
кіно. Членами його можуть 
стати всі бажаючі. На сто
рінці для вас, товариші 
старшокласники, ви може
те носцерсчатися про по
вни фільм, висловити СВОЇ 
думки, поділитися вражен
нями.

На перше засідання клу
бу виноситься обговорений 
нового телевізійного філь
му зі шкільного життя 
«Камертон», який недавно 
демонструвало Центральне 
телебачення. «Вітрила* 
вже стримали відгуки па 
нього. Одним фільм спо

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

Плани вояччини США розмістити на території за
хідноєвропейських країн ракети «Першинг-4» та 
крилаті ракети викликали гнів і обурення всіх про
гресивних людей світу. «Зупинити гонку озброєнь!»— 
зимагають вони. 1 в унісон їх серцям пульсує думка 
в кращих творах, надісланих до заочної студії «Сі
вача».

ВІДЛУННЯ ДНЯ
Солідарності трудового 

людства в боротьбі з за
грозою ядерної катастро
фи присвячує свій вірш 
свіглозодець М. Макарен
ко. Ініціаторам гонки оз
броєнь він радить згадати 
безславний кінець гітле
рівської дивізії «Вікінг».

к Про вірші М. Макарен- 
ка ми вже говорили («МК», 
9 жовтня 1979 р.). Приєм
но, що й нові його твори 
засвідчують прагнення ав
тора розробити сучасні 
теми. Проте початкуючо- 
му посту насамперед слід 
серйозніше поставитися 
до техніки віршування, 
уникати багатослів'я, слід
кувати за чистотою мови.

Тривоги і сподівання, 
плани і прагнення сього
дення звучать у рядках
A. Карнаухової з Олек-
сандрівського району,
B. Цуркана з Гайворона, 
Г. Левицького з Аджамки, 
О. Сорочана та В. Реп’яш- 
ник з Кіровограда. І все ж 
складається враження, що 
більшість їхніх тзоріз на
писана тільки тому, що, як 
висловився в листі до ре
дакції один з авторів, «хо
четься написать много 
стихов, и у меня есть вре
мя». Отоді, мабуть, і на
роджується:

Ты пойдешь на сенокос 
И в душе приятно, 
Сена запахи давно

*■ Нам с тобой понятны...
Осінь для багатьох на

ших читачів стала, може, 
першим серйозним ви
пробуванням дружби, ко
хання. Щирі строфи, спов
нені світлих почуттів, на
діслали до редакції Г. Ге- 
расимчук із Олександрії,
C. Бабаніна з Гайворона, 
Світлана Д. із Маловисків- 
ського району. Пишуто 
дівчата у віршах про сво
їх друзів, які нині слу
жать в Армії, про довгі 
вечори- в очікуванні сол
датського листа, а ще про 
те, що чекають і вірять...

БІБЛІОТЕКА ДОПОМАГАЄ
Вони прийшли в гурток 

«Любителі природи», ще 
навчаючись у молодших 
класах. Сьогодні Саша Ко
валенко, Віта Єресько, Сер
гій Синьобк — старшоклас
ники, перші помічники сво
го керівника — бібліотека
ря Віри Василівни Демп. 
"* Гурток, що четвертий рік 
працює при обласній дитя
чій бібліотеці ім. А. Гайда
ра. об’єднує любителів фло
ри і фауни.

Засідання гуртка й засі
даннями назвати важко: ту’ 

добався (вони навіть пи
шуть про подібні випадки 
з-життя свого класу), ін
шим — не зовсім, а дехто 
(наприклад, Іван Гаврп- 
шук, десятикласник із 
Олександрії) взагалі вва
жає стрічку невдалою. 
(с...І що там такого, що від 
наших дівчат тільки й чу
ти: «Ой, «Камертон», ой, 
«Камертон». Звичайний, 
сіренький фільм...»). Сло
вом, дискусія почалася.

Отже, чекаємо ваших 
листів, любителі кіно. Те
ма: «Камертон» — за і 
проти».
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Але рядки, на жаль, ви
ходять безсилі, безбарвні.

Можливо, треба трохи 
підождати, пересвідчити
ся, що почуття ці справж
ні, незрадливі? Тоді сло
вам у вірші буде тісно, а 
думкам — просторо.

Цю ж пораду адресуємо 
І. Дяченко з Долинської, 
М. Косаргуну з Ульяновки 
і О. Григору з Кірозо 
града.

Зупинімося і на кращих 
творах поетичної пошти. 
Цікаво задумав «Баладу 
про спільний дім» В. Васи- 
левський з Добровелич- 
ківки.

Серед поетичних удач 
кіровоградки Г. Брагін- 
ської, чиї вірші вже дру
кувались на сторінках 
«Молодого комунаре», хо
четься відзначити такі тво
ри, як «Выбор» та «Гозо 
ри, снегопад, говори». В 
них авторка прагне філо
софськи осмислити світ, 
своє місце в ньому. У вір
шах Брагінської нерідко 
зустрічаємо справжні по
етичні знахідки, що не
суть значний емоційний 
заряд.

...Перечитуємо вірші, на
діслані до редакції «Мо
лодого комунара». Вони 
нагадують голубі крила 
хвилюючої і ранньої ще 
творчості початкуючих по
етів. Звичайно, ці «крила» 
поки іцо часто слабенькі 
І Малі ДЛЯ ВИСОКОГО ЗЛЄТ'/ 
справжньої поезії. Але 
головне те, що вони не
суть на собі живе, трепет
не відлуння сьогодення. 
А поет (нагадаємо авто
рам ще раз) не може 
стояти осторонь життя — 
в цьому не тільки його 
святий обов’язок, а й ви
соке покликання митця. 
Правда красного слова — 
це насамперед правда 
життя.

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОВ, 
член обласного літ
об’єднання.

і жвавий обмін думками пре 
кінофільм «Білий Бім Чорне 
вухо», і екскурсії в дендро
парк, і виготовлення герба
ріїв. Школярі читають кни
ги письменників-кату раліс
тів С. Сахарнова, II. На- 
дєждіної, В. Біапкі, слуха
ють грамплатівки із записа
ми пташиного співу, дивля
ться діафільми про рідшій 
край;

Все це допомагає дітям 
ближче подружитись .із при- 
родо:о’ А. КОРІНЬ.
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комюніке», 
угоду про 
співробітни-

Прем єр-мінісір Японії 
Масаєсі Охіра зазершиз 
п'ятиденний візит у КНР. 
В результаті переговорів, 
які він провадив з голо
вою ЦК КПК, прем’єром 
державної ради КНР та 
іншими китайськими лі
дерами, було опубліко
вано «китайсько-япон
ське спільне 
підписано 
культурне 
цтво і досягнуто в прин
ципі угоди про спільне 
розвідування нафтових 
родовищ у Бохайській 
затоці, що відкрила шлях 
до перших пошуків наф
ти Китаєм з участю іно
земного капіталу.

Як визнає зарубіжна 
преса, китайські керівни
ки не досягли тих цілей, 
пні вони ставили перед 
цим візитом. Пекін розра
ховував одержати широку 
«економічну допомогу» від 
Японії в здійсненні своєї 
програми «чотирьох мо
дернізацій» і насамперед

ПНР. Любителі автомобільної старовини недавно влаштували міжнародні 
ралі в Познані. Кілька десятків учасників приїхали на своїх машинах із ьель- 
гії, ФРН, НДР, Швеції, Швейцарії, Угорщини і Радянського Союзу.

На знімну: один із учаснинів змагань. ТАРСНа знімну: один із учаснинів змагань.

У Сполучених Штатах поліція завжди готова обру- 
шити гумові нийни на голови тих, хто бореться за 
свої життєві права.

Понад 200 поліцейських було кинуто на розгін пі
кетників біля воріт заводу компанії «Олін» У Нью- 
Хейвені (штат Коннектікут).

Власники, прагнучи добитися припинення страйку 
і зломити волю робітників, найняли штрейкбрехерів і 
спробували прсвести їх на територію заводу. Пікети 
які перепинили їм шлях, розігнала поліція. Десять 
робітників було арештовано.

На знімну: поліцейський кордон біля воріт 
Эа°°ЯУ' Фото АП - ТАРС.•••••• •••••• ••••••

публічних 
твердив, що 
має наміру 

у воєнній

у воєнній галузі. З запро
шених Китаєм у вересні 
цього року у Японії 5,5 
мільярда доларів він 
одержав лише 200 міль
йонів доларів. Що ж до 
воєнної сторони, то 

. М. Охіра як на перегово
рах, так і в ~ ' 
виступах 
Японія не 
брати участі 
модернізації Китаю.

У ході переговорів ви
явився незбіг позиції сто
рін по ряду великих між
народних проблем, зо
крема, в питанні про ста
новище в Індокитаї. 

Незважаючи на по
силений тиск, вчине
ний китайським керів
ництвом на главу япон
ського уряду, останній 
на прес-конференції □ 
Пекіні заявив, що Японія 
додержить своєї обіцян
ки подати СРВ економіч
ну допомогу. Ця 
викликала гостре 
доволенчя пекінських лі
дерів, які проводять що

заява 
не ЗН

до В’єтнаму 
експансіонізму

Японська 
ськість з тривогою 
жила за поїздкою М. Охі- 
ри в Китай і не без під
став. На переговорах Хуа 
Гофен обрушився з на
клепами. на Радянський 
Союз, знову витягши 
жупел про «радянську 
небезпеку», і виступиз з 
погрозами на адресу 
СР8. Японські газети від
значали, що вигадки про 
«радянську небезпеку» 
потрібні були китайсько
му лідерові для того, 
щоб прикрити власні во
єнні готування, під
штовхнути Японію до 
дальшої мілітаризеції і 
спробувати втягнути її в 
свою політику, яка супе
речить інтересам миру 
та безпеки народів.

ГІідсу.мки візиту знову 
показали, що Пекін про
водить політику, яка су
перечить справі миру 
Азії і в усьому світі.

політику
і агресії. І 

громад- 
сте- ■

І
в

АЛ. ЯКОВЛЕВ, 
оглядач ТАРС.

Пульс п
ВАШІІ1ГТОН. Тут від

булась масова демоп- 
сі рація американської 
громадськості, яка висту
пає проти планів Пента
гону розмістити нові 
американські ракети в 
Західній Європі. «Не до
пустимо розміщення аме
риканських ракет в Єв
ропі!», «Ратифікувати 
договір 0С0-2!», «Геть 
ядерні озброєння!» — з 
такими плакатами де
монстранти прийшли до 
Білого дому, де відбувся 
мітинг.

БЕРН. Скандальні фак
ти забруднення навко
лишнього середовища ви
явлені в одному з най
більших міст Швейцарії 
Базслі. Скидання відхо
дів хімічного виробни
цтва призвело до за
бруднення грунтових вод 
і поставило під загрозу 
здоров’я жителів цього 
міста. Як зазначає місце
ва преса, винуватцем є

З стор. ---------
••••••

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ .

БУДАПЕШТ еижіж

Всесвітня федерація де
мократичної молоді за- Ні 
кликала світову громад- 
скість безустанно наро
щувати боротьбу проти 
небезпечних планів НА'1’0 
по розміщенню нових ви
дів американської ракет
но-ядерної зброї в Захід
ній Європі. В опублікова
ній тут заяві бюро ВФДМ 
підкреслюється, що в той 
час, коли в усьому світі 
шириться рух на підтрим
ку радянських мирних 
ініціатив, мілітаристські 
кола НАТО планують но
вий раунд гонки озбро
єнь. Це створює серйоз
ну перешкоду на шляху 
до досягнення розрядки 
І міцного миру, відзна
чається в заяві.

Тут відбулась нарада 
секретарів спілок молоді 
соціалістичних країн по 
ідеологічній роботі. Деле
гації Болгарії, Угорщини, 
В’єтнаму, НДР, Кампучії. 
Куби, Лаосу. Монголії. 
Польщі, Румунії, Радян
ського Союзу і Чехосло- 
ваччнип обговорили пи
тання поглиблення спів
робітництва в галузі агі
тації і пропаганди, обмі
нялися досвідом роботи 
по комуністичному вихо
ванню молоді, а також 
обговорили плани підго
товки до 110-річчя з пня 
народження В. І. Леніна, 
35-ої річниці розгрому 
гітлерівського фашизму і 
25-річного ювілею органі
зації Варшавського До
говору.

Б.ільш як 100 тис. сту
дентів вищих навчальних 
закладів Мадріда, Барсе
лони, Більбао та інших 
міст Іспанії взяли участь 
у кампанії протесту про
ти урядової політики в 
галузі освіти. Вони ви
ступили проти законо
проектів про статут на
вчальних закладів і авто
номію університетів, які 
розглядає конгрес депу
татів. Студенти заявили, 
іцо ці законопроекти є 
антидемократичними, не 
відповідають духові часу 
І тим соціально-політич
ним перетворенням, які 
почалися в країні. Поряд 
з цим студенти виступа
ють проти дорожнечі на
вчання, вимагають зни
ження цін на навчальні 
посібники. скасування 
плати за складання екза
менів, ширшого доступу 
до вищих навчальних за
кладів дітям робітників 1 
селян.

Активізувати бороть
бу з внутрішньою реак
цією, яка розпалює ролі- й 
гінно-общшші супереч- Ц 
пості, закликали участі- І 
ки проведеної у Варана- Я 
сі (індійський штат Ут- 
тар-Прадсш) конференції 
молодіжних і студент
ських організацій з бага
тьох районів Уттар-Пра
дешу. Внутрішня реакція 
не припиняє спроб спро
вокувати в різних штатах 
сутички на релігійному 
грунті. Реакційні органі
зації намагаються про
никнути в навчальні за
клади з метою розши
рення шовіністичної про
паганди, зазначили про
мовці.

пакети
концерн сСіба-Геіігі», 
власники якого безвідпо
відально ставляться до 
питань охорони навко
лишнього середовища.

ТОКІО". Новий рекорд 
швидкості на залізниці 
встановив експеримен
тальний локомотив, збу
дований в Японії. Під 
час випробувань він роз
винув швидкість 319 кі
лометрів па годину.

БУЕНОС-АЙРЕС.
Більш як иа п’ять - про
центів зросли ціни в Лр- 
геитіш за листопад. Всьо
го ж у шіиішньому році 
життя в цій країні, згід
но з офіційними даними, 
подорожчало майже па 
130 процентів. Цс—пря
мий наслідок політики 
так званої «відкритої еко
номіки», яку проводять 
рласті і яка передбачає 
всемірне заохочення ве
ликого місцевого й іно
земного капіталу.

(ТАРС).

/
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ПРО цей випадок мені 
розповіла моя знайо

ма. її п’ятнадцятирічного 
сина, серйозно захоплено
го історією мистецтв, ви
кладач літераіури виста
вила за двері. На уроці 
йшла мова про серйоз
ність людських почуттів, 
про кохання героїв книги. 
Пояснюючи СЕОЮ думку, 
молода вчителька сказала, 
що навряд чи кому-небудо 
із учнів класу спало б на 
думну розсміятися, снажі-

ця. — Мого сине виріши
ли не переводити у деся
тий клас, тому що він не 
встигає з історії та літера
тури. І все через його ша
лену любов до фізики і кі
бернетики. Вчителька фі
зики, яка душі у ньому не 
чус, казала мені, що він 
знас цей предмет не тіль
ки краще за всіх у школі, 
а майже так само, як вона 
сама.

А скільки я витерпіла 
через цю фізику, почи-

ІЗ грудня 1979 року

Цього тижня в’ Кірово
граді побував паш земляк, 
відомий український пись
менник Віктор Блнзвець. 

і Автор повістей і опові
дань «Паруси над степом ), 
«Землянка», «Женя і Синь
ко», «Древляни», «Підзем
ні барикади», «Мовчун», 
«Земля світлячків», «Ви
бух» та інших завітав до 
нашої редакції, де зустрів
ся із журналістами і літе
раторами області.

Понад дві години трива
ла захоплююча розповідь 
про сиву давнину землі 
руської, високш’і паїріо- 

Ітизм нашого народу. Вік
тор Семенович переклав на

сучасну українську непу 
шедевр світової літерату
ри — «Повесть времеппых 
леї» літописця Нестора. 
Знаменно, що цей твір по
бачить світ напередодні 
ІоОО-річчя Києва. У цій по
вісті, як у дивовижному 
свічаді, відзсркалнлясь 
славна історія нашого на
роду.

В. Блнзиець поділився 
творчими задумами, відпо
вів на запитання учасників 
зустрічі.

В. ВАСИЛЕНКО.
На зн і м к у: виступає 

гість нашої редакції, пись
менник Віктор БЛИЗНЕЦЕ. 

Фото В. ГРИБА. І

„ЗАЧАРОВАНОЇ
ДЕСНИ“

По-своєму вирішила про
блему естетичного вихован
ня школярів у рідному селі 
Євминка Козелєцького ра
йону одинадцятирічна Свії- 
лана Семенюк. Після успіху 
на республіканському кон- 
нуреї «Намалюй свою квіт
ку», Де її декоративні роз
писи були названі серед 
найкращих, юна художниця 
організувала студію. Спо
чатку сюди потяглись ма
люки, потім діти трохи стар
ші, а за ними й дорослі. 
■Студійці разом з юною на
ставницею взялися за
родження характерних для 
Чернігівщини традицій 
родної творчості. Минуло 
небагато часу, і в «Зачаро
ваної Десни», як назвали 
студію, з’явилося своє об-

ВІД-

на-

личчя. Яскраві розписи, б 
яких контрастують чисті 
барви, багато зелені, білою, 
червоного і синього фону, 
склали неабияку колекцію. 
На аркушах ожили картини 
з життя сучасного села, но
визна мотивів і тем органіч
но з’єдналась з узорами І 
орнаментам.и, успадковани
ми від минулого.

Матеріали з цієї колекції 
можуть тепер побачити і 
кияни. П ятдесят робіт ху
дожників з Євминки склали 
яскраву експозицію в па
вільйоні народних художніх 
промислів ВДНГ УРСР. Тут 
представлена творчість
С. Семенюк і учасників ке
рованої нею студії. Поряд з 
нарядними полотнами 
че 
ла 
день», 
створеними Світланою, роз
квітли соковитими барвами 
розписи Грицька Тименика, 
Ірини Тавлуй, Оксани Ка
рась, Такі Перхомець та ін
ших юних майстрів із «За
чарованої Десни».

Л. КОРОБЧАК, 
нср. РАТАУ.

мо, в Ермітажі біля слав
нозвісної «Джононди» Ле- 
онердо да Вінчі. Адже ба
гато хто приїжджає до Ле
нінграда спеціально, щоб 
помилуватися 
ним творінням.

Ось тут син моєї знайо
мої несподівано для себе 
голосно розсміявся. Підлі
ток знав, що в Ермітажі є 
дві нартини Леонардо да 
Вінчі, та серед них немає 
славетної «Джоконди».

А втім, ця історія при
гадалася не через моло
дого педаюга — через си
на моєї знайомої і йою 
захоплення.

Навряд чи сьогодні 
можна знайти батьків, які б 
не раділи глибокій захоп
леності своїх дітей. Одні 
хлопці збирають позелені
лі монети і самостійно ви
вчають історію, другі бу
дують дельтаплани і всі 
кишенькові гроші витра
чають на книжки з авіації, 
треті не уявляють свого 
майбутнього життя без 
медицини чи архітеніури. 
їа — от парадокс! — вар
то підліткові всерйоз зай
нятися чим-небудь, як та
ка бажана для батьків за
хопленість дитини починає 
часом так само серйозно 
їх непокоїти.

«Що мені робити, 
радьте, — написала 
дакцію мати іншого

«На- 
писанка село», «Весе- 
косовиця», «Щасливий 

«Солов їна пісня»,

свято дитячої книги
КИЇВ. (Кер. РАТАУ). 

В гостях у літературних 
героїв, що полюбились ді
тям, побували минулої не
ділі школярі столиці Ук
раїни, які прийшли на свя
то кпигп в Палац культу
ри заводу «Делійська куз
ня». Вони самі виступили в 
ролях казкових персона
жів, взяли участь у вікто-

Наго- 
були 

книги, 
відомого 

г _______ дитячого
письменника М. Носова.

Ініціаторами організації 
такого скяга були Палац 
культури «Ленінської куз
ні» і київський магазин 
«Передплатні видання».

рінізх і конкурсах, 
родою переможцям 
яскраво ілюстровані 
зібрання творів 
радянського

йде — це аксіома! — тим біль- її 
трильйон ше встигне людина зроби- |] 

висновок 
можна віднести і до на
ших сьогоднішніх героїв— 
нееихованого знавця мис
тецтв і конструктора-дві
єчника. Звичайно, погано 
не знати шкільної програ- 
/аи, але так само погано 
знати все посередньо. I чи 
не шкодуватимуть батьки, 
що, вважаючи захоплення 
дітей за пустощі, перши
ми стали на шляху до їх
ньої мети, мрії? Не дали 
розвинутися дивовижним 
здібностям дітей в уні- Ц 
кальні таланти, які у май
бутньому могли б пораду- В 
вати людство прекраснк- ■> 
ми відкриттями?.. Якими Ж 
обачливими, стриманими 
повинні бути ми, старші, 
копи на лаковану підлогу 
вітальні в нашій затишній 
квартирі син принесе ір
жаву дротину чи викину
тий кимось трухлявий ра- 
діоприймач, пораненою І 
грака чи придорожнє ка- І 
міння для мінералогічних 
досліджень... Адже, може 
бути, це — початок?

Ну, а щодо гармонійно
го розвитку, то одне іншо
го не виключає. "Скоріше 
навпаки — глибоке захоп
лення рано чи пізно вима
гатиме знань всебічних. Чи 
поважатиме сам себе фі
зик, який не знайомий, 
скажімо, з логікою? Хіба 
можна говорити сьогодні 
про компетентність у мис
тецтві без знання, припус
тимо, античної літератури, 
філософії? Адже коли вже 
майбутній 
Шахматов 
філологу 
гєбра!

Головне,
не доведеться опаноеува- 

“ти найскладніше в науці— 
вміння добиратися до са
мої суті предмета. Завдя
ки сильним захопленням, 
початок яким — юність, 
вони зможуть бачити 

.. серцевину проблем, знати 
ціну наполегливій праці, 
закони відкриттів. Непога
на, 
вість

ться електрика і що 
після мільярда: 
чи квадрильйон? Про який ти у житті. Цей 
же гармонійний розвиток 
особистості можна 
мову?

Я думаю, мову 
все-таки можна. Ось 
кілька прикладів.

Чотирнадцятирічний під
літок із цигаркового папе
ру клеїв повітряні кульки, 
сконструював коляску, що 
рухалася за допомогою 
вітру. Користуючись бать-

ї ПОДУМАЄМО РАЗОМ

вести

вести 
іще

паючи з вибухів, які син 
влаштовував де тільки міг, 
і кінчаючи дослідами з 
електрикою і конструю
ванням самокерованого 

безсмєрт- робота? Вся кімната зава
лена дротом, діодами, 
опорами.

Я йому багато разів 
утлумачувала, що мені йо
го п'ятірка з фізики не по
трібна. Бже краще б він 
мав четвірки з усіх пред
метів, та встигав би читати 
те, що йому задають. Ні, 
у відповідь він сміється і 
не слухає мене. Ну що ж, 
досміявся...».

Схожі історії, чи не так? 
Синові моєї знайомої, ви
явилося, краще, ніж учи
тельці, відомо, що «Джо- 
ионда» знаходиться в Лув- 
рі, а син автора листа — 
один із усіх учнів школи 
знас фізику зверх програ
ми. І той, і інший — люди 
захоплені, 
крім їхньої 
них або не існує, або не
істотне. Тільки от погано 
це чи добре?

— Погано, — не замис
люючись, сказала моя зна
йома. — Син прочитав 
усього Базарі, Грабаря, 
Кон-Вінера, може відрізни
ти ікону XVI століття від 
ікони XVII століття, ніколи 
не переплутає дорійський 
і корінфський ордери, 
досі не знас, звідки

Все останнє, 
справи, для

новою астролябією, визна
чав відстань до пожежної 
каланчі, а потім перевіряв 
відстань вимірюванням. 
Ім'я цього підлітка — 
стянтин Ціолковський. 
ший юнак, 
ний ‘ гімназист, 
здавалося б, зовсім 
ною справою: збирав 
ва. «У батька учня 
класу я купив за 50 
скритських слів і З 
ських слова — 60 ісланд
ських. За 40 персидських 
слів і 8 арабських — 50 
фінських і литовських, — 
писав він додому. — Я на
зиваю 
Юний 
тов, 
веЦь, 
зробив для
граматики, не тільки зби
рав — еін ще й експери
ментував. «Я склав філо
логічні теореми, — писав 
він додоглу, — тобто істи
ни, що потребують дове
дення; доводжу й алгеб
рою».

А ще один хлопець — 
п’ятнадцятирічний Олек
сандр Якоплєв — сам по
будував модель планера. 
У шкільному залі 
пролетіла близько 
надцяти метріе 
можна вважати, 
ся радянський 
структор.

Чим раніше пробуджую
ться інтерес і допитливість

Ко- 
Ін- 

двбнадцятиріч- 
займався, 

див- 
сло- 
4-го 
сан- 
гот-

купівлею — обмін». 
Олександр Шахма- 
видатний мопозна- 
який згодом багато 

порівняльної

мовознавець 
зрозумів, що 
необхідна ал-

нашим героялА

вона 
п’ят- 
неї,І З

народис- 
авіакон-

та
бере-

погодьтеся, озброс- 
для життя.

Е. НЕДОШИБІН.

по- 
Е ре-
ХЛОП-

і*

" Є спорт • СПОРТ СПОРТ
•ж; »т ~ f г ’ •' ^'-у

ДЗЮ-ДО. Дси ятнй тра
диційний МОЛОДІЖНИЙ ИІД- 
крнтнй турнір із боротьби 
дзю-до пам’яті Героя Ра
дянського Союзу Дмитра 
Ми кола н о ви ча Медведева 
проходив у приміщенні 
ДіОСПІ облснорткомітсту. 
Знання абсолютного чем
піона турніру завоював 
мінчанин кандидат у май 
стрп ецорту Генпадій 
Яприіщев.

У командному заліку 
перемогли спортсмени Кі- 
рової рада.

Підвищили свою майстерність вихованці кіровоградського тренера з плаван
ня В. В. Малька. Учень СШ № 6 Ігор Кривошея долає тепер стометрівку за 
“ хвилину 2 секунди, а студент Інституту сільськогосподарського машинобуду
вання Юрій Суботін - за 1 хвилину 12 сенунд.

На знімку: КРИВОШЕЯ (зліва) та Ю. СУБОТІН.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

«ЯКЩО ЗАБУТИ 
ПРО ОРКЕСТРИ»

У статті під таким заго
ловком («Молодий кому
нар» за і 1 листопада ц. р.) 
йшлося про недоліки в 
проведенні спортивних 
змагань у області.

Як повідомив редакцію 
заступник голови обл- 
епорткомітету В. Г. Гвам-

берідзе, наведені у виступі 
газети факти, справді мали 
місце. Па виробничій па
раді в комітеті перед від
повідним и п ра ці вііикл м и 
поставлено вимогу сумлін
ніше готуватися до зма
гань, чіткіше розробляти 
плани проведення турнірів.

БАСКЕТБОЛ. Закінчи
лися змагання з баскетбо
лу за програмою молодіж- 

. них споргпвнпх ігор колек
тивів фізкультури обласно
го цепіру. У фінальному 
матчі зустрілися переможці 
попередніх ігор у. підгру
пах .— студенти факуль
тету фізвиховапня пед
інституту імені. О. С. Пуш
кіна і баскетболісти вищо
го льотного училища цій 
вільної авіації. Напруже
ний поединок виграли 
майбутні вчителі з рахун
ком 46:40.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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