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КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!!

Виховувати патріотів-

інтернаціоналістів
Л

нар

Завдання комітету моло
діжних організацій України
по дальшому
поліишеишо

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
Виходить
З 5 грудня 1939 р.

СЕМІНАР

Зразки
сбмсЕІддбної ництво агрохімкомплексів
праці показують юнаки і у районах.
Комсомольським органі
дівчата республіки у ході
Всесоюзної естафети ком заціям навчальних закла
вказували учасники
сомольських справ «Деся дів,
тій п’ятирічці — ударний пленуму, треба предмет
фініш! XXVI з'їздові КГіРС ніше займатися створен
— гідну зустріч!». Вже до ням комплексних творчих
63-ї
річниці
Великого молодіжних колективів за
Жовтня понад
500 тисяч принципом
студентських
А4ОЛОДИХ
ЕИробнИЧНИКІВ,
загонів, ширше залучати
ЗО ТИСЯЧ комсомольсько- їх до роза’язання
прак
молодіжних колективів ви тичних завдань у гіромисконали завдання десятої лсвості і сільському гос
Заслуговує
п’ятирічки. Про
широкий подарстві.
ініціатива сту
розмах пєредз’їздівсько- схвалення
ю змагання, яке розгорну дентів республіки, які ви
лося серед молодих гвар рішили Е першому роціп’ятирічки
дійців п’ятирічки, говори одинадцятої
трудовий
семестр
лось
на
пленумі
ЦК свій
поліпшенню
ЛКСМУ, який відбувся 27 присвятити
листопада е Кисеі. Обго житлово-побутових
умов
ворено завдання комсо молодих гірників, що при
мольських
організацій бувають на роботу в Дон
республіки,
що Еиплива- бас за комсомольськими
ють з рішень жовтневого путівками. На споруджен
(1980 р.)
Пленуму
ЦК ні шахтарських селищ пра
КПРС, промови на ньому цюватиме 10-тисячний сту
товариша Л. І. Брежнєва.
дентський будівельний за
Доповідач
— перший гін. Рух «Самі проектуємо
секретар ЦК ЛКСМ Укра — самі
будуємо!» м.ає
їни А. І. Корнієнко і про набути якнайбільшого по
мовці відзначали, що мо ширення
серед комсо
лоді робітники, колгоспни мольців і молоді вузів
ки, вчені, інженерно-тех республіки.
нічні працівники, студенти,
Пленум закликав комсо
учні сповнені
прагнення
мольські організації пода
зробити
кожен
перед- вати найширшу підтримку
з’їздівський
день днем патріотичним
ініціативам
найвищої
продуктивності
передових
молодіжних
праці, високої якості ро
колективів,
правофланго
боти, відмінного навчання.
вих
десятої п’ятирічки:
Вони ділом доводять го «XXVI з'їздові
КПРС —
товність
продовжувати і двадцять шість
ударних
примножувати
героїчні тижніз!»,
«Одинадцятій
традиції
Комуністичної п'ятирічці — комсомольсь
партії і радянського на
кий зустрічний!», «Працю
роду, завоювати почесне
вати без відстаючих». За
право підписати колектив
слуговує всілякого схва
ний Рапорт
Ленінського
практика
видачі
комсомолу XXVI з’їздові лення
КПРС — «Заповітам Лені комсомольським організа
ціям, членам ВІІКСМ пена вірні!».
редз’їздівських
завдань,
Учасники пленуму гово
тісно зв’язаних з конкрет
рили про необхідність по
ними планами
партійних
силити шефство комсомо
організацій і трудових ко
лу України над найважли лективів.
вішими галузями народно
Щоб успішно розв'язу
го господарства,
насам
партією
перед металургійною і ву вати поставлені
гільною
промисловістю, завдання, відзначалось на
будівництвом і транспор Пленумі, необхідно і да
том. Відзначалося, що од лі вдосконалювати стиль
комсо
ним з головних
завдань роботи комітетів
комсомолу в одинадцятій молу, утверджувати твор
п’ятирічці
буде активна чий підхід до справи, під
участь у реалізації комп вищувати контроль І пере
лексної
продовольчої вірку виконання, всемір
програми, яка нині роз но розвивати критику і са
робляється. Всемірну під мокритику. Головне по
тримку повинен
дістати кликання комсомольських
—. робота з
досвід комітетів комсомо активістів
лу Одеської і Волинської людьми. Вони повинні по
поліп
областей,
які
беруть стійно дбати про
участь у збільшенні ви шення умов праці, навчан
і відпочинку
робництва сільськогоспо ня, побуту
дарських продуктів за ра молоді, закріплення її у
виробничих колективах.
хунок розвитку підсобних
господарств. Значну роль
На пленумі було обгово
у виконанні
завдань, які рено також питання про
стоять перед
сільським роботу комітетів
комсо
господарством, покликані молу республіки по даль
відіграти створені вироб шому поліпшенню кому
ничо-наукові
об’єднання ністичного виховання уч
сільгоспхімії. Харківський нів профтехучилищ. З до
обком комсомолу оголо повіддю виступив
секре
сив ударними комсомоль тар ЦК ЛКСМУ І. Я. Сзськими об'єктами
будіз- хань.

Відзначалося, що комітеїи ЛКСМУ спільно з пе
дагогічними колективами,
базовими підприємствами
об’єднують
свої зусилля
в ідейно-політичному, тру
довому і моральному ви
хованні трудящих, актив
но працюють над реаліза
цією завдань, викладених
у постанові ЦК КПРС і Ра
ди Міністрів СРСР
«Про
дальше
вдосконалення
процесу навчання і вихо
вання учнів системи про
фесійно-технічної освіти».
Ефективним засобом по
ліпшення якості підготов
ки і виховання молоді ро
бітничої зміни є змагання
під девізом «Сьогодні —
відмінник навчання, завтра
— передовик виробницт
ва, новатор, ударник ко
муністичної праці».
Необхідно,
підкреслю
валось на пленумі, піднес
ти на якісно
новий ща
бель усю організаторську
і масово-політичну робо
ту комітетів
комсомолу
профтехучилищ,
спряму
вати її на дальше підви
щення
відповідальності
учнів
за якість набутих
знань, зміцнення навчаль
ної дисципліни.
Пленум ЦК ЛКСМУ зо
бов'язав комітети комсо
молу республіки ще шив
ше розгорнути республі
канську
естафету «XXVI
з’їздові КПРС — ударну
працю, відмінне навчання
молодого робітничого по
повнення!», підвищити ді
євість
республіканського
огляду «Профтехучилищам
— комсомольську турбо
ту!», в ході якого на нав
чання у ПТУ за
комсо
мольськими путівками що
року направляється понад
70 тисяч чоловік.
В обговорених питаннях
прийнято відповідні пос
танови.
Учасники пленуму запев
нили ЦК КПРС, ЦК Ком
партії України, ЦК ВЛКСМ
у тому, що комсомольці,
юнаки й дівчата республі
ки віддадуть всі свої сили,
знання, енергію втіленню
в життя грандіозних пла
нів економічного і соці
ального
розвитку нашої
країни, внесуть
вагомий
вклад у дострокове завер
шення десятої п’ятирічки,
самовідданою
працею,
відмінним .навчанням, ви
сокою громадською актив
ністю
зустрінуть
XXVI
з’їзд рідної Комуністичної
партії.
У роботі пленуму взя
ли участь перший заступ
ник завідуючого відділом
науки і учбових закладів
ЦК Компартії України В. О.
Перелома, а також відпові
дальні
працівники
ЦК
Компартії
України,
ЦК
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, керів
ники ряду
міністерств і
відомств республіки.

(РАТАУ).

Відбувся обласний три
денний семінар секретарів
комсомольських організа
цій будівництва, на якому
було розглянуто питания
підвищення
ефективності
комсомольської роботи Б
будівельних
організаціях
Кіровоградщини. Його від
крив секретар обкому ком
сомолу А. В. Перевозили.
Перед
комсомольцями
виступили заступник заві
дуючого відділом
будів
ництва обкому партії В. О.
Ткачеико і заступник заві
дуючого відділом організа
ційно-партійної робота об
кому партії Б. С. Ясвповськнй.
Про шляхи підвищення
сфек гивиості КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ роботи у сфері будів
ниці ва, про роль комітетів
комсомолу в організації
соціалістичного змагання
па честь
XXVI
з’їзду
КПРС розповіли завідую
чий відділом КОМСОМОЛЬСЬ
КИХ організацій
обкому
ЛКСМУ А. Дмитренко, за
відуючий відділом робіт
ничої та сільської молодії
обкому комсомолу В. Каи-|
псино, завідуюча загаль
ним
відділом
обкому
ЛКСМУ Л. Чубко, заступ
ник начальника обласного!
штабу «Комсомольського!
прожектора» А. Чекмёпьоз!
та інші.
Секретарі комсомольсь
ких організацій* будівшщт-І
’па поділилися досвідом ро-|
боти.
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дбвнм досвідом називались
міжнародні клуби молодих
механізаторів
України
і
ііітериаціоцальї’огс вихован Болгарії «Хмельницьким —
ня молоді
обговорені па Силпстра», «Кіровоград —
пленумі КМО УРСР, який Толбухін».
відбувся
26 листопада в
У доповіді і виступах го
Києві. В доповіді секретаря
ворилось про важливе зав
ПК ЛКСМУ В. П. Борзоьа
дання комсомолу активніше
і виступах відзначалося, то
залучати молоде покоління^
юнаки і дівчата Радянської
до участі у всесвітній нам-*
України, відповідно до ін
нації «Молодь — за антиім
тернаціоналістської політвкп періалістичну солідарність)-,
КПРС. прагнуть до розши мир і прогрес», розвивати І
рення і зміцнення міжнарод підтримувати розгорнутий у}
них
зв'язків з братніми країні рух
«Марш миру і
спілками молоді країв со
протесту». ІІа липень на
ціалістичної співдружності, ступного року намічено про
з комуністичними і дс-мокраведення
республіканської
тнчішми організаціями ін
конференції
молодих бор
ших країн.
ців за мир, ідею проведення
Комсомольці респ у бл і кн, якого запропоновано ва не
говорилось па пленумі, під давній
конференції
при
тримують тісні контакти з хильників миру, організо
молодіжними організаціями ваній Українським
коміте
58 областей, округів, воє том захисту миру.
водств. повітів і міст соціа
Па пленумі підкреслюва
лістичних країн. Увійшли в лось, що.життєву
позицію
практику фестивалі, мітинги, мільйонів
юнаків і дівчаг
зустрічі дружби, маніфеста республіки сьогодні визна
ції
солідарності,
спільні чає гаряче прагнення ввести
конференції
і семінари з свій вклад в успішне вико
нання планів 1980 року, ство
різних
питань трудового,
рити міцну основу для ро
ідейпо-політичиого, інтерна
боти в одинадцятій
п’яти
ціонального виховання юна
річці,
гідно
зустріти
XXVI
ків і дівчат. Ширено вико
з’їзд КПРС. Обов’язок мо
ристовуються
такі форми
лодії:; патріотів — широка
дружніх зв'язків як листу- пропаганда досягнень нашої
ваіп’.я. обмін іГгформаційио- країни, миролюбної зовніш
мстодичиим матеріалом, ви ні ої політики КПРС і Ра
ставками про життя молоді, дянської держави.
поїздки делегацій для учас
В обговореному
питанні
ті в трудових операціях, ви Прийнято відповідну резо
ступи колективів художньої люцію.
самодіяльності.
Було розглянуто організа
Підкреслювалась ііеобх ідність удоскопалісгати ро
боту молодіжних організа
цій по розвитку і зміцненню
міжнародних зв’язків комп
лексного підходу до вихо
вання перекопаних інтерна
ціоналістів. Слід
всіляко
пі дтр и м у в а ти
взаєм одію
трудових
колективів, які
здійснюють
спільну вироб
ничу діяльність
у рамках
міжурядових угод і цільо
вих програм РЕВ. У числі
дійових форм обміну перс-

“«ТИЖДЕНЬ «ТЕАТР І ДІТИ»

УРСР обране А. Д. Моргу
на. який працював до цього
секретарем Ворошиловградсі.кого обкому комсомолу.
У роботі пленуму
взяи
участь перший секретар 1J.K
ЛКСМУ А. 1. Корнієнко.

(РАТАУ).
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Ден ь сільського глядача

В ЧОРА п театрі ляльок художником та акторами.
° побували учні молодВже давно
діти мріють
шнх класів
восьмирічної створити
у своїй школі
школи села Вільного Кіро- ляльковий гурток, і їм бу
I поградського району. Пе- ло дуже цікаво подивитися
I дагог-о.рганізаюр
театру
на тс, як виготовляються
І 3. А. Татарова провела з
ляльки, побувати на репе
ними екскурсію по цехах тиціях. Працівники театру
І будинку казки. Учні дові- пообіцяли допомогти ма
I дались про історію театру,
лятам у створенні їхнього
Г зустрілися
з режисером, гуртка. Потім діти подн-

■
"
а
І

ційне
питання.
Пленум
увільнив від обов'язків го
лови
КМО .УРСР
Л. В.
Кравченка в зв’язку .з виїз
дом па навчання.
Членом
президії і головою КМО

«Золоте (
вилися виставу
курча» (нотатки
яро цю
виставу читайте на 4-й
стор.).
з
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Знімон цей зроблене на
день раніше в
обласній ч1
юнацькій бібліотеці Імені
А. Гайдара під час зустрі
чі артистів ляльновего те
атру з читачами бібліоте-

Фотс В. ГРИБА.

лясшоалдл 198 & рожу.

^Молодя# кыяумлр“

—.------ 3 ©хко^э.-

шш
комсомольський ІПСТИ „КП“

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Факти
тривожать
Нинішнього рому в Олаисандрійсьному районі школу
закінчили 404 чоловіна, а
профасійно-тохнічні
учили
ща _ 692 чоловіка. Чи всі
(онаки і дівчата вчаться,
працюють? Як
до ник по
ставились у трудових колектнвак?
.На ці питання дали відпо
віді ргйди-пзргвірни працевлашгузання
випускників
Передніх шкіл і ПТУ, що їх
провів районний штаб «Ком
сомольського
прожектора»
разом зі штабами і постами
<<КП» первинних яомсомольСьнмх організацій.
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«Прожектористи» побува
ли и колгоспах імені Леніна,
«Заповіт Леніна», імені Кдлініна і з радгослі-технікуМІ.
Колгосп імені Леніна. Пебільшість учніа
реванша
середньої
Новопразької
школи працює тут у вироб
ничій бригаді. З числа ви
пускників у господарстві пині троє дівчат
працюють
пташницями, п’ятеро юнаків
і— шофорзміт, восьмеро —
механізаторами,
троє
—
електрозварниками і тока
рями.
У коді рейд/ з’ясувалося,
що в цьому
господарсгіїі
простоїв у роботі, зтрат
робочого часу з зими молоДйх механізаторів немає. В
рсновному зони трапляюгьСя через брак запасних час
тин. На цей факт «прожек
тористи»
звернули узаг/
господарників. Адже а кол
госпі є машини, які ще не
відслужили амортизаційно
го строку, а вже стали не
придатними для експлуата
ції.
Шістнадцять випускників
шкіл і ПТУ поповнили ЦЬО
ГО року трудозу сім'ю радгоспу-технікуму.
Всі вони
Мають спеціальність, забез
печені роботою.
Члени рейдової бригади
звернули
увагу на такий
факт: дуже
великі втрати
робочого часу. Першопри
чина — не вистачає запасних
частин до сільськогосподар
ської техніки, ще не завжди
Ч’
відповідає вимогам якість
окремих
вузлів
ремонту
та автомобілів.
тракторів
^ак, трактор молодого ме
ханізатора
Сергія Білика
через недоброякісний га
рантійний ремонт коробки
передач простояв 9 днів.

Наслідок цих недоліків —
троє молодих механізаторіз
Два місяці не виконузали
норм виробітку.
Таких фактів у господар
ствах району небагато. Але
вони примушують насторо
житися, вжити конкретних

заходів. На цьому «прожек
тористи» акцентували увагу,
Звергаючись до керізникіз
колгоспів, радгоспу,
рей
сі Льгоспгехніки.

н. уадрозА,
перший секретар ОлекСандрійського райкому
комсомоиу.,

Сторінка обласного
штабу «КЇЬ»

З

И У К О 1Р
З ГІРЧИНКОЮ

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Чай любите? Паху
чий, солодкий? З цук
ром? Так
знайте, що
цукор роблять в Олсіссандрівці, на Другому
імені
Петровського
цукрокомбіпаті. 1 кар
тонні коробки для ра
фінаду
виготовляють
тут же.
Ну то й що, скажете
еи. Звичайна собі річ.
Це, вибачте,
трохи
не так. Справа в тому,
що
певна кількість
картону йде у відходи.
Його треба кудись ді
вати. Раніше це роби
лося
без особливих
проблем. Підприємство
закупі їло
обл аді гаї шя
для пресування карто
ну. -Виділили транс
порт, людей 1 відправ
ляли відходи
па базу
Олександрійської райспоживсп’лки.
Були часи... А тепер
у заготівельній конторі
р.ійсиожнвспілкн,
де

І

директором В. І. Шос
так, чомусь вирішили,
що цінна сцровпца нікому не
потрібна. її
просто перестали при
ймати. Гори вона...
1 що ви думаете?
Горить. Картой спалю
ють тут же, на цукроза
воді. Як призналися
працівники підприємст
ва, дим від того багат
тя дещо
впливає па
смакові якості продук
ції. Може, покупці цьо
го й пе відчувають, а
ось працівники комбі
нату, кажуть,
стали
споживати менше чаю ..
Тож давайте
трохи
займемося
арифмети
кою і разом подумає
мо, що діяти далі. На
заводі щомісяця пере
робляють 60 топи кар
тону, 7 процентів його
йде у відходи.
Може,
технологію треба вдо
сконалити. Але ж від
цього факт\г дим не
стане солодшим.

Б'ЄМО ТРИВОГУ

й ШТЙБ мовчить

і

У Положенні про «КП» а
штабах
«Комсомольського
прожектора» рекомендує гься створювати такі сектоои:
організаційної
роботи
і
гласності, якості роботи чи
навчання; трудової і вироб
ничої дисципліни; економії
та бережливості; умов пра
ці, навчання і побуту юнакіз
та дівчат.
Але зважмо на те, що а
діяльності кожної
комсо
мольської
організації
є
саоя специфіка, езої особ
ливості, тож відповідно до
неї можна створювати й до
даткові сектори.
В нечис
ленних комсомольських ор
ганізаціях можна укрупню
вати сектори.
Координаційним центром
у структурі штабів «КП» є
сектор організаційної робо

МЕТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ,
ДО БЛОКНОТА
«ПРОЖЕКТОРИСТА»

КОНКРЕТНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ти і гласності. Поле його ді
яльності — добір і навчання
активу
«Комсомольського
прожектора»,
планування
роботи, контроль за її ви
конаним, поширення пере
дового досвіду, заохочення
«прожектористів», діловод
ство. Діапазон досить ши

рокий, а тому,
зрозуміло,
гслозний сектор розв’язує
багато з цих питгнь у кон
такті з іншими
секторами.
Наприклад, досвід кращих
молодих виробничників не
можливо
пропагувати без
участі сектора якості робо
ти.

]

діяльність постіл.

Кожен член штабу пови
нен бути, як кажуть, на сво
єму місці, тобто його без
посередні функції з системі
комсомольського контролю
мають
відповідати
його

службовим обоз язкам, ор
ганізаторським здібностям і
особистим інтересам. Якщо,
скажімо, інженер по техні
ці безпеки займається пи
таннями організації
соціа
лістичного змагання, а бух
галтер — умов праці, побу
ту й відпочинку молоді, то
це не завжди приносить ба
жаний результат, адже на
віть чисто професійні інте

Активно провели гцьогорічні
------- ’
’ жнива комсомольські «прожектористи» ремоитного цеху тракторної бригади колгоспу імені Леніна'Знам’янського ра
йону. Оперативно виявляючи недоліки, вони добивалися швидкого їх усунен'’

МЯ.

’

’

очолює тут пост «Комсомольського прожектора* нормувальниця Люса цугун (на знімку). Вона — і член групи народного контролю.
.

___

,___________

шншш
РОБОТИ
Щоб увесь складний меха
нізм комсомольського конт
ролю не працював
на хо
лостих обертах,
щоб сили
«прожектористів»
були
спрямовані
у
правильне
русло, потрібне чітке пла
нування роботи. Не прине
се бажаних наслідків рейд,
коли мету його було визна
чено з день перевірки, ек
спромтом.

робішчники. Точніше,
3 яким нетерпінням
■ чекали червонозорівці
як не працюють. Сячсекретаря
] моменту,
коли станс . ■іайтс-бо
до ладу
повий корпус . комсомольської
орга
Пост «КП»
— найменша
підприємства — кор
нізації
цеху Василя
Ефективність роботи за
ланка з структурі «Комсо
пус № 91! І не просто
Бублика 1 начальника
кладено вже з плануванні. І
мольського
прожектора»,
а
наближали
чекали,
Олексія
штабу «КП»
вона від якості
але не менш важлива, ніж залежить
цей час, виходили на
І іраснобродського,
ДО
інші. Члени поста
завжди планування. А якість прямо
■ суботшши, допомагали
бачать усе, що діється на залежить від тою як чле
комсомольці
ж зараз
І будівельникам.
вкруг них, зони
найбільш ни штабу визначать головні
Бубнов
та
Едуард
Нині корпус '№ 91
наближені до процесу ви иапрями езоєї діяльності, на
Юрій Безп’ятний, чоІ працює, дає продукцію,
спрямують
основні
робництва чи навчання, тоб що
І його колектив вносить
кїу ось уже півтора мі
то є основою, на якій три зусилля.
Кожне підприємство чи
сяця не з’являються на
мається
комсомольський
свій вклад у заводську
контроль. їхнє завдання по організація має свої проб
1 копилку. І, слід сказа
роботу, — і воші не
лягає з тому, щоб своєчас ами, найгостріші, найзлоти, вагомий вклад.
знайдуть що відповісти.
но інформувати штаби «КП», боденніші. На тому, скажі
Чим не привід для
брати активну у<-асть у про мо, заводі викликає тривогу
комсомоль
гострого виступу «про веденні
рейдів-переаіроч, низька якість продукції, на
ці габ
жектористів», яких, по
залучати до них неспілксяу іншому — умови праці... Та
Він міг би бути біль
молодь, координувати свої й на одному підприємстві в
ь к о г о
годьтеся, питання тру
шим, якби
різних цехах є се-сї «вузькі
дії
з постами інших ділянок,
мехап здової
ДИСЦИПЛІНИ помісця». І причини виникнен
ська організація,
ефективно
співробітничати
цеку
ьшші хвилювати не в
ня гострих
проблем різ ті.
«Комсомоль с
з народними контролерами.
їож детальне їх вивчення—
останню чергу.
А штаб «Комсомольського
прожектора»
планування.
Однак... не хвилю
прожектора»
повинен по першооснова
стійно тримати на контролі
ють.

складального
№ 18 уважніше придиІ вилися до того, як пра■ шиють деякі молоді ьи-

І .

Закінчилась звітно-ви
борча нампанія в комсо
молі. Тебе вперше обрали
до складу штабу чи пос
ті «Комсомольського про
НЇСКТОр.Т», тобі довірили
важливу ділянку комсо
мольської
роботи.
ІИ,
звичайно,
усвідомлюєш,
що це не тільки велика
чегть. а й велика відпо
відальність — !?УТИ
на
передньому краї бороть
би з
безгосподарністю,
марнотратством,
недис
циплінованістю,
форма
лізмом. І завдання твоє
— вивести
есі ці темні
плями з нашого життя.
У цій боротьбі потріб
ні нетерпимість, небайдужість
— усе,
з чого
складається висока мо
ральність. Але
одного
цього замало.
Необхідні
чітка організація роботи
всіх ланок
«Комсомоль
ського прожектора», пла
новість, системність, ці
леспрямованість. Без них
неможливі високі янісгь
і
ефективність
комсо
мольського нонтролю.
Отже, перед тобою сто
їть питання: як правиль
но організувати роботу?

___________

“

Фэтэ 3. ГРИБА,___ З

реси тут не завжди
ються.

збії а-

Крім постійних штабів і
постів
«Комсомольського
прожектора», можна ство
рювати
й тимчасові. На
приклад, під час сівби, зби
рання врожаю, на будів
ництві виробничих об'єктів.

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ
ПОЛИЦЮ

співдружність
Цінним посібником для
«прожектористів»
стане
книга
І. д. Голованова
«Народний
контроль
і
«Комсомольський
прожентор»,
що вийшла у
видавництві
«Советская
Россия».
Автор, голова
Свзрд-

Гіоіісьного обласного номпеїу
народного конт
ролю, розповідає про дос
від
співробітництва на
родних
контролерів
і
комсомольських дозорців
області,
схвалений Ко
мітетом народного нонтРолю^СРС^ та бюро ЦК

1

Туг у пригоді стануть поО9.
ди секретаря парторга;,;з/
ції, спеціалістів,
молоде
контролерів.
Плани мають передбз
загальні заходи, які прОзэ,
дитиме штаб «КП», засідан
ня штабу, навчання «пр&.
жекторисгів», коні роль за
виконанням
прийнятих
шень, використання засоб і
гласності, рейди і перевір,
ки.
На
засіданнях
штабу
«КП», які прозодяться одиндва рази на місяць, вар,з
розглядати два—три питан,
ня, не більше, адже велика
кількість і обмежений чаг'
на їх обговорення — ца -£'З
першопричина формально
го підходу до розв'язання
важливих проблем.

ФОРМ

ждаш
Практика роботи «Комсо/польського
прожектора»
виробила різноманітні фер
ми контролю. Наприклад, у
масштабах району, облаегі
республіки, країни
прово
диться масові
перевірки.
Протягом тривалого періоду
влаштовуються
огляди. їх
мета — перевірити роозгу
комсомольських організацій
по ефективному
викори
станню сировини, матеріалів
і паливно-енергетичних ре
сурсів, впровадженню у ви
робництво досягнень науки
і техніки, готовність підпри
ємств, радгоспів, КОЛГОСП:'!
де роботи Б зимових умо
вах, підготовку господарств
до проведення сільськогос
подарських кампаній тощо.
Найпоширенішою
фор
мою роботи штабів «Ком’омольсь.чого прожектора - є
рейд. Рейди бувають рапто
ві — це
коли виявляють
стан справ по тему чи ін
шому питанню
на момент
перевірки;
локальні, копи
заздалегідь добирають ква
ліфіковану групу учасників
для
детального вивчення
проблем; масові й тривалі
— з важливих народногос
подарських питань.
А чому б не запровади
ти у себе такі форми робо
ти «КП», як виставки бра
кованої
продукції, конфе
ренції покупців, конкурси?
Не широко практикується в
кращих комсомольських ор
ганізаціях країни.
ефективність роботи ком
сомольських «прожекторис
тів» визначається кінцевим,
результатом. Це — поліп
шення якості продукції, зе
кономлені тонни і кіловггі едини, підвищення вчрооничої і трудової дисциплі
ни... Велику роль
у поліп
шенні цих показників віді
грають рейди, в ході яких
усуваються недоліки, що за
важають піднесенню якості
роботи чи навчання на но
вий рівень.

Рейд необхід іо проводи
ти з три етапи. Він почина
ється з ретельної підготов
ки —
визначення мети,
сб єкгів, складання планів,
затвердження керівників та
учасників, їх розстановки,
навчання. До складу рейдо
вої бригади мають увіходи
ти компетентні працівники
що добре розбираються в
питаннях, визначених мета з
рейду.

Другий етап —
власне
рейд. Тут
необхідно
«Є
тільки виявити недоліки (це
лише половина справи), а й
знайти, підказати шляхи до
їх усунення. Ось у цьому
вирішальне
значення мас
компетентність «прожекто
ристів». Молодим
дозор
цям важливо порадитись із
партійними й комсомольсь
кими органами, господарсь
кими керівниками.
Результати
перевірок
рейдів мають стати предме
том обговорення на засідан
нях комітетів
комсомолу,штабів «КП». Про них по
трібно інформувати партій
ні; комсомольські й госпо
дарські органи, комітети на
родного контролю.

У

У

ля стоп*да І98О poxy —- ------------------------------------ 99ШолодяА комуялр“
МЕРИДІАНИ ДРУЖБИ

Солідарні!

Звичайно, найбітьше місце відводилося спільним
спортивним тренуванням. Для цього використовува
лись легкоатлетичні манежі стадіону «Зірка» і ДЮСІЧ
обласного спорткомітету, інші спортивні споруди. Ве
лосипедисти більшу частину часу провели на відкри
тому позітрі, в тренувальних гонках по шосе, а по
завчора на стадіоні «Зірка» брали учасіь у товарись
кій зустрічі з молодими гонщиками Кіровограда.

Місячнику
передувало
звернення молодих робіт
ників Волзького азгозаводу
до всіх радянських юнаків
і дівчат про ініернаціональну підтримку антиімперіа
лістичної боротьби народів
Латинської Америки.
Комсомольці Кіровоград
ського інституту
сільгосп
машинобудування одними з
перших в області підтрима
ли
це
звернення.
На
еласні кошти студенти зі
брали і відправили нікарагуанським дітям
вісімнад
цять посилок із зошитами,
шкільним і письмовим при-Лсддям, іграми, іграшками,
дитячими сорочками, плзттячками і т. д. Найактивні
шими виявились другокурс
ники
механіко-машинобудівного
факультету (ком
сорг Ніна Безсонова), які
підготували і
відправили
шість посилок .
Місячник триває. В його
програмі — комсомольські
збори, мітинги солідарності
з патріотами невеликої, але
мужньої
латиноамерикан
ської країни, що береться за
свою незалежність, за мир і
щастя в усьому свігі.

ДРУЖБІ
МІЦНІТИ
І хоча забіги, естафети,
велогонки, сгрибки зде
більшого не мали харак
теру тмагань, та кожний
їх
учасник, звичайно,
прагнув бути вершим і;а
([МІІІШ1, виїде Сірибиу І і!,
Зробити все Інше ЯКІ.>-:Ікраще.
А товариші по
клмзиці. тренери ііаіи.:кгли на
секундоміри,
розкручували
р у. і е г л: і,
лічили метри і секунди,
робили прикидки.
Прсг що ж говоря гь ці
метри і секунди? Призер
\Н Спартакіади Українсі.к И Р<_Р Майстер спор
ту Леонід Левченко та\ої
думки з цього приводу: •
- іонна легка атле-нка, та іі не тільки нона,
а іі деякі інші ьнди спор
ту, переживає іпіі’і пе
ріод міжсезоння. Кінча
ється осінь,
її змінить
зима, спортсменам дове
деться тренуватися і при
водити цдагаипя в закрііих приміщеннях. Тому,
якщо говорити про се
кунди і метри, воин не
можуть бути
ВИСОКИМИ.
Ллє традиційні зустрічі з
болгарськими
друзі.ми
зол вчують досвідом ме
тодики проведения тре
нувань, змагань.
І справді. Ми бачили,
як Леонід тренувався ра‘•м з болгарським спорт
сменом, як вони обгово
рювали техніку виконан
ня потрійного
стрибка;
показували однії одному
! елементи
розбігу, відіпт.твхузаііня від доріжки
тощо. 1 так усі — діли
лися чим хто міг, раділи,
мли у товариша виходи
ло щось краще, ніж ра
ніше.
* А ось пашим дівчатам
де завадили б
брані
приклад з члена болгар
ської делегації, учасниці
ХХП Олімпійських ігор у
.'Н'.іскві Олени Стоякової.
Тоді, безперечно, іі у нас
є »явилися б штовк-алї»шщі ядра. Адже цей вид
леї киї атлетики — штов
хання ядра — майже
відсутній у збірній об
ласті, доводиться па зма
ганнях ставити
«баран
ку» а графі, де Визначе
не штовхання.
Наш
кореспондент
с і и • віїста вся
11 а годі> ю,
Щоб узяти у Олени Стояиоаої коротке ікгерв ю.
— Зсі ми з величезним
інтересом
стежили
за
XXII Олімпіадою біля ек
ранів телевізорів, слуХ'іли про спортивні баталії
по радіо, читали в газе
тах. Та псе
ж особиста
участь не йде
ні в низ
порівняння з цим. ї*кі
ваші враження як учас
ниці Ігор?

— Враження незабутні.
Московська Олімпіада за
своєю
організацією
і
Спортивними результа га
ни
перевершила
вс”.
попередні. А найголовні
ше
— це
атмосфера
>І»У$ 5н, взаємодопомо-

гм, солідарності, яка єд
нала спортсменів
усіх
континенті в. Суперниціво Гнило
лише у снорїивіінх залах, на бігових
доріжках, у плавальних
басейнах,
на рингах і
фуібольинх
полях.
В
усьому іншому (ЧЛЬШІСіЬ
олімпійців
виявили од
ностайність, розціїпова.т і
спорт як засіб згуртуван
ня спортсменів усіх кра
їн, засіб боротьби за мир
мі к народами.
— Як ви
розцінюєте
свій виступ на Олімпіа
ді.'

— Я штовхнула ядро
на 21і метрів 22 санти
метри. Це — шостий ре
зультат, показаний на
Олімпіаді. Звичайно, хо
тілося б краще, але зро
бити це не
вдалося з
ряду оО сктпіяшх причин.
У квіті ішііііі.пього ро
ку, тобто за три
місяці
до Олімпіади, я дістала
травму. Місяць не трену
валася, а коли приступи
ла до тренувань,
вони
були обмежені в багатьох
рухах. Займалася
в осшншо.му
штовханням,
штангою, не могла інтен
сивно бігати,
стрибаш.
іак що не дістала всебіч
ної фі нічної підготовки і
до
Ол і м п і ііськії х
ігор
прийшла
не в кращім
спортивній
формі. Все
ж я задоволена, що при
несла збірній
команді
к Болгарії залікові очки-і
якоюсь мірою сприяла її
успіху.
—
Ваші
плани?

™У НАС НА ГАСТРОЛЯХ —

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

СЬОГОДНІ відбуде на батьківщину спортивна деле‘V гацтя Толбухінського округу
НРБ, яка тиждень
псрсбузала на Кіровоградщині. Болгарські друзі про
вели спільні тренування і змагання зі спортсменами
обласного центру, обмінялися досвідом роботи, відві
дали дитячо юнацьку спортивну школу обласного
спорткомітету, музей космонавтики вищого льотного
училища цивільної авіації, влаштували екскурсію по
місту, на завод «Червона зіркі», були гостями шах
тарів Олександрії.

------------------------------------- З «сітвр,------------

2 жовтня 1930 року
всій нашій країні почався
місячник солідарності з на
родом Нікарагуа.

Тиждень на Кіровоградщині гостювали
відомі
кіноактори, заслужені артисти
РРФСР. лауреати
Державної
премії
СРСР Єв-ен Шариков і Наталія Гвоздико
ва. Вони побували на
підприємствах, у
навчальних занладах обласного центру,
виступили перед жителями Оленсандрії,
Світловодсь.ча, Новоунраїнки та Бобринця.
На знімну: питці під час зустрічі з
шанувальниками ніно.

Фото В. ГРИБА.

т. сторожуй.

ДОБРЕ
Юрія Яновського! А
Хто з ніс не лкоить творчості
яким він був як людина! Хто баіиз його, зустрічайся з
ним, той ніколи не забуде його сонячної усмішни. Скіль
ки у нього було привабливих рис! Він вражав усіх своєю
чуйністю, ввічливістю. А яким він був у своїй сім'ї: По
братими по перу залишили й про це ч' мало
спогадів.
Згадаю лише про одне. Свою дружину він ніколи не на
зивав на «ти».

Нотатки

вчителя

Слово. Про його чудодійну силу є надзвичайно багато
висловів видатних політичних діячів, письменників,
і, Леся Українка
Горький і Шевченко, Некрасов і Франко,
і Коцюбинський порівнювали його з вогнем, зі зброєю...

Кіровоград. Один із йог> мальовничих куточнів. У не
величкій кімнаті перукарні зустрілися двоє друзів. З
розмови було видно, що не бачились вон і багато рокіз.
Літній, сивий спитав невисокого товстуна:

СЛСЗОМ

— А бзтьно твій живий?

найближчі

— Готуюсь до XXI і і
Олімпійських Ігор у ЛосА11 же. іес і.
Споді на юси,
що виступлю там краще,
ніжна XXII Олімпі їді.
Дуже хотілося б зустрі
тися на наступній Олім
піаді зі спортсменами Кірозоградіцчнн...
Отже, тиждень перебу
вання болгарської спор
тивної делегації в нашій
області
закінчився. Ось
що сказав у зв’язку з
цим керівник
делегації,
голова Толбухінської фіз
культурної співдружності
Недєлко ГЕОРГІЄВ:

— Наші спортсмени —
легкоатлети' футболісти,
і слосппедисги, гімнасти,
баскетболісти — не раз
бували на Кіровоградщ’пііі, а ’ваші ^спортивні
делегації приїжджали в
Толбухіиськнй округ. Та
кі обміни сприяють даль
шому зміцненню дружин
між трудящими Кіроіюг раднішій
і Добруджі,
спортсмени перемма ю г є
едпе в одного все краще,
що у них є. Завжди м.ч
■ устрі чаємо на кірово
градській землі гостин
ність,
всіємо
звідси
приємні враження від по
баченого, від зустрічей з
трудівниками
підпри
ємств, студентами, спорт
сменами.
Чекаємо в гості до нас
у Добруджу!

— Живий!

— Біля тебе?
— Ні. Я й досі не можу простити йому брудної лайки.
Прийде було дод< му п’яний чи тзерезий і починає обра
жати дружину, мою маму. Діставалось і нам, малечі. Ні
коли не забуду того, я й досі бачу
тері.

ми до го
взаємовід
носин, до слоза в сім’ї.
Молода сім’я... • Майже
всюди, майже у есіх моло
дих сім’ях усе йде гаразд,
усюди чуєш ласкаве, добре
слове. Без нього
і-е обій
дешся.
Спочатку йде, продовжу
ється поезія, продовжуєм
ся квітуча любов. Тільки »:
із кожним днем, місяцем,
оском появляються все но
ві й нові турботи.
Дедалі
більша вага лягає на плечі
сбох. І все-таки більша —•
на плечі молодої дружини, і
особливо годі, коли В СІМ»
є дитина.
Є вихід і з такого становища. Я знаю одного тозавідпориша, який займав
ЕІдальчу посаду, мав вели
кий
авторитет керівника,
його поважали і любили всі.
Одного разу, переступив
ши поріг його
кімнати, я
побачив цього товариша за
незвичайною роботою. Об
в’язавшись фартушком, він
старанно мив під/сгу.
Якось усе не
в'язалось:
учора він сидів у кріслі ке
рівника—з ось швабра, під.лега... А, власне, чому не
в'язалось?

І ПРИЙШЛИ
ОТ ловного.
До

і сльози, і горе

ма

Чую його голос:
— Дружина затримується.
У неї профспілкові збоои.
Так от я й заходився...
— І часто ви шзабруєте?.
— Як коли. А взагалі ми
стак змолоду.
Не ділимо
роботи на чоловічу й жіно
чу. •
Та хіба мало протилежних
випадків, коли сім’я розпа
дається. І саме через свар
ки — моя, не моя робота...
Нр обов'язково дружину
називати «голубкою», «ви
шенькою», «ластівкою». Не
обов'язково дружину нази
вати на «ви».
А поважати її треба!
— Ви знаєте, — відверто
каже мені моя
колишня
учениця
Тамара Б., — за
що я люблю свого чолові
ка? За слово.
Де він, там
ніізколо нього жарт. Справ
Тьоркін.
жній Зася Г
‘ Де
п- він
тільки бере те веселе, іскристе слозо, що горне
А вдома —
всіх до себе?
вірте, не вірте, -- десятий
,рік
.......із ним живу,
а ще ні
разу до пуття з ним не по
сварилися. Я й не знаю, чи
зміє він лаятися Зете нена
че на рентгені бачить мене.
Коли прийду, буває, додому
втомлена, коли щссь маю

серці якусь каламуть. І ось
починається. Починає часин
чоловік. По шиї дісгаз ма
люк. Дізчинці легша кара
— вона рюмсає в кутку.
Дружина вибухає гнівом:
— Що ти робиш, боже
вільний?!
— Я божевільний? А ги,
дурепо, яка?!
це
Ні, ні, це не рецепт,
ще одне твердження на
радної мудрості, що поділена радість — подвійна
радість, а поділене горе —
тільки пізгоря.
Чому ти, чолсьіче, не
розпозіси про все своїй по
друзі життя, чому ти щир.їм

Клуб молодої сім'ї

не ПОЗІДсЄШ їй, що

у тебе на серці?
Чому ти, жінко, гак звер
таєшся до нього, так нази
ваєш його? Хіба у тебе не
має м якшого,
кращої о,
теплішого слоза?
Я бачиз, як поздоровляти
з перемогою на жнивах Мо
лодого комбайнера, що ви
боров перше місце... Він
ки з пшеничного ксгоса, ві
тання, промови...
А вдома... Коли дружина
встигла все зробити? Адже
ж і сама трудиться на фер
мі. Кімната
святково при
брана, на столі
квіти. Га
першим було її щире, заду
шевне слово:
— Я.с я рада за тебе!
Так, так, зона
світилася
тією радістю і вис/.овлюзала
її ніби звичайними,
але
схвильованими словами, що
добрим відлунням відгуку
вались у його серці...

неспокійне не серці, він од
разу:
— Чого захмарилось, со
нечко?
—Яке я зже тобі сонечкс?
Скоро бабою буду.
— О ні, о, ні! Світитимеш
мені до «дней
последних
донца»!
— Облиш мене! Відчепи
ся?
— Ніколи! А втім, при од
ній умозі. Усміхнись! Усміх
нись, моя богине, моя Нефертіті!»
Молода сім’я...
— Причепиться—не одче
Починалась вона
теж зі
питься,
прив’яжеться, як слова. Починалась сона піс
отой реп’ях, і таки доб’ється нею, веселим весіллям, про
сього, і таки розвеселить довжувалась дітьми, їхнім
словом «мама» «татно». ут
мене, і мені полегшає...
верджувалась
роботою,
Сзою «Наталку Полтавку» спільними клопотами й тур
безсмертний Котляревський ботами. І супроводило мо
лоду сім'ю, і супроводить її
закінчує мудрою піснею:
з раннього ранку і до піз
Де згода в сімействі,
Там мир і тишина,
Щасливі там люди.
Весела сторона.

Так, передумова щастя з
12
------ іг сім’ї — добра згомолодій
да. Але безхмарного жит
тя не буває. Скажімо, не все
було гаразд
на роботі у
дружини.
У чоловіка теж
день видався не з кращих.
Ніс він додому догану, і в

нього вечора слово. І нехай
воно буде вашим другом,
порадником, помічником —
добрим і веселим щирим І
простим, мудрим і цілющим,
наше вірне, задушевне, ча
рівне слово...

м. СТОЯН,
учмтепъ.

с. Пзнчезе,

Нозомиргородський
район.

I
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СУБОТНІЙ КУР’ЄР

ТИЖДЕНЬ «ТЕАТР І ДІТИ»

На сцені-<Ритм»

ГШ/> ПРОДОВЖУЄ ШКУ

Лине музика, нружляють
у танці пари. Усміхнені об
личчя, чітиі і вправні рухи.
Перед учасниками республі
канського семінару, присвя
ченого оглядові нолентивів
-------------самодіяльності
художньої
— Світлоеодсьний
області,
ансамбль
«Ритм». На суд
представлено дві
глядачів
♦Віночон
народроботи —
них українських такців» і
латвійський танець «Рілльо».

В ОБЛАСНОМУ ТЕАТРІ ЛЯЛЬОК ВІДБУЛАСЯ ПРЕМ’ЄРА

ВИСТАВИ «ЗОЛОТЕ

КУРЧА».

Існує колектив з 1975 ро
ку його учасники — робіт
ники підприємств
Світло
водська. Всі вони дуже люб
лять танцювати і задоволені
тим. що можуть приносити
людям радість своїм чудотим мистецтвом.
О. СПОДАРЕЦЬ,
студентка педінституту.

НОВИНКИ
Магазипп
передплатних
видань міст Кіровограда,
Олександрії,
Знам'янки і
Світловодська, а також ро
бітничих селищ Паитаївкн
і Димитрового вручають пе
редплатникам твори «Льва
Толстого (т. 6), М. Ю. Лєр
монтова (т. 2), Олександра
Блока (т. 1),
Д. МамікаСибіряна (т. 2), Бернарда
Шоу (т. 4), Вадима Собка
(т. 4), Ярослава ІвашкеїіИча (т. 8), І. О. Гончарова
(т. 7), Сергія
Сартакоьа
(т. Г>),
Сергія
Задигіпа
(т. 4), Анатолія
Іванова
(т. 3), Костянтина Симоно
ва (т. 2), ВаСиля Сухом.тииського (т. 5).
Передплатники
можуть
одержати також Українсь
ку Радянську Енциклопедію
російською морою (т. 4),
щорічник до ВРЕ за 1980
рік.
Р. КОЖУХАР,
завідуюча
магазином
№ І.

Кому не відомо, яка бі
да сталася у діда та баби,
коли Мишка бігла по вінонцю і зачепила
яєчко
хеостином! А коли Куроч
ка знесла обіцяне . золоте
яєчно, про це написали в
газеті
«Лісові
новини».
Хитра
____...
Лисиця
умовляє
Вовна викрасти яйце. Вона
задумала висидіти з нього
Курча, яке
потім стане
дорослою Куркою і почне
нести золоті яйця. Лисиця
ж витурить діда та бабу з
хати і щасливо заживе. Це
вона називає «чесним роз
багатінням».
Навіть злющий Вовк не
розуміє, як це можна гра
бувати чесно. Та ноли вже
згодився,
то доводиться
виконувати. Всвн разом із
Лисицею (точніше,
сам
Воєн, бо Лисиця викори
стовувала його як знаряд
дя для здійснення своїх за
мірів) викрадає яйце. Ви
сиджувати
Курча також
доі-оциться йому. Але пла
ни Лисиці нз здійснилися.
Замість жаданої Курочки з
яйцй викупляється Півник.
Коли Руда довідується про
це, то Еиїзішус відгодувати
Петю і з'їсти.

м. КІрОБОГрЕД.
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СПОРТ І СПОРТСМЕНИ
Я’ТАРШИЙ тренер обласної ради «Трудсьих резерЕІЕ>>
Сушко якось зауважив:
•> усіх змагань із нласично* боротьби, яні ви
проводили в Кіровограді, найбільш масовими були ті,
що присЕлчуеались пам’яті Данила Посунька.
Кілька днів тому теж відбувся такий турнір. На
ньсго прибули борці класичного стилю з сусідніх об
пястей, із Світловодська. Олснс-ндрії, Нсєоунраїнни.
Кс-глондсіо перемогли
трудрезервівці. і е особистому
заліку предстаенини цього спортивного товариства
и. Еойннй, О. Гудак, І. Шсечєнно, С. Ніноласкко були
першими.
Ш|АШІ ГОСТІ з Миколаєва під час турніру зацікави
лись: хто ж тренує юних
трудрезервівців? Таке
з-питання виникло- тому, що їм г.«домі імена двох ін
ших Гїссуньнів — майстра спорту Анатолія Посунька
■кандидата в майстри спорту Еолодимира Посунька.
Микола Сушио зрозумів гостей і гознамомив їх зі
своїм нолегою — високим, кремезним молодим чоло
віком з добрим поглядом очей, соромливою усмішною:
Це один із правнуків Данила Посунька — Ана
толій, каш тренер. Не раз брав висоти на республі
канських змаганнях. Бачите, він схожий на Данила
Герасимовича.
!' розповів М. Сушко про нашого земляна, який прославив себе на еесь світ.

уУТ, у видолинку, на бе
регах Інгулу, >лоп’ята з
Лєлєкіеки пасуть норіє. Уже
ссінь, уже приморозки жа
лять босі ноги. Тому пастушки чекають, поки добре
пригріє сонце, — аж тоді
женуть
корів до Інгулу.
Приженуть, а Данилко вже
там. Роздягнеться — і в річ
ку. Викупавшись,
починає
робити
різні хитромудрі
вправи, придумані ним са
мим: і стрибає, і присідає, і
великі
каменюки
кидає.
Мокрий стовбур верби од
нією рукою вижимає. Най
більш міцні
хлог.ці-переростки намагалися поборо
ти Данила. Та дарма: один
гюрух — і сміливець
під
Данилом.
То ще тоді, коли підліт
ком був. А КОЛИ підріс, то
ще більше
дивував своїх
односельців. Котився якось
вулицею
віз, вантажений
мішками. У виярку зупинив-

Такий зміст вистави «Зо
лоте курча», прем'єра якої
відбулася 24 листопада у
приміщенні обласного те
атру ляльок Автор п’єси
— В. Орлов,
Постановку
здійснив режисер 10. Же
ребцов. Головна думка твору —
утвердження добра. Вовкхижак, який спочатку ду
має лише про те, щоб ко
гось пограбувати чи з’їс
ти, зустрівшись із добро
тою, й сам стає добрим.
Уперше довелося йому по
чути про себе, що він красивий, розумний, сильний,
добрий. Колії ж Курча на
звало його батьком, у ньо
го дух перехопило, йому,
як він сам каже, сг-іло ду
же приємно, тепло на ду
ші. Розгадавши
заміри
Лисиці, Сіроманець вирі
шує відвести півника Пе
тю до справжньої мами —
Курочка. А сам. щоб по-

спенсеугелагЕ- так
зЬана
французька боротьба.
Після тренувань Данило
виступе не в спортзалі, як
тепер, а на арені
цирку.
Еесь Крим тоді знав моло
дого матросе, який звалю
вав найбільш
досвідчених
ЄорцІЕ. Були такі дні, коли
еін виступав по кілька раз.
Один, другий, третій супер
ник. Були гажчі за нього,
були вищі, були наче й за
_нл^
взятіші. А Данило

тут він інструктор г.сеобучу ки і понесли до
виходу з
з важкої атлетики. Він учить цирку.
мелодик червоноармійиіа.
Авторитет нашого земля
тренує борців. І коли 1923 ка зріс іще більше,
КО"И
року стартувала перша єли- він переміг відомих на ес-о
саветградська
олімпіада Європу борців Яунзе, Кри
берцір, яку очолював Дани лом, Слуцького, Шульца.
ло Герасимович,
вона че
Почувши про Посунька,
мала собі рівних — за нею про його школу в Єлисаветбула абсолютна перемога.
граді, до нашого міста при
І знову ім’я Данила По їздить прославлений Іван
сунька на циркових-афішах Гііддубний. Він вітає ініціа
— він виступає
в цирку тиву учнів
Посунчка, які
«-Гігант». Гастролі г.с країні, влаштовували конкурси кра
си, чемпіонати силачів з
важкої атлетики, з бороть
би.
Організатор чемпіонатів
РОЗПОВІСТИ
е Америці Джек Пфеффором теж запросив Данина
Герасимовича вийти на поміст, бо, на його
думку,
< Пссунько-борець, відомий
публічно,
з
найкращого
боку, борець найвищої ква
ліфікації і як такий є винят
ковий»,
І знову його ім’я на афі
шах багатьох циркових труп.
р^сія. Європа, Америка...
РРЕЗ роки сестра Данила
Герасимовича, розпові
даючи юним спортсменам
поїздки за кордон.
брата, скаже:
Сенсаційний був його ви про свого
ступ у Швейцарії. Очевидці «Він ніколи не нервував, не
розповідають, що Данилові ставив себе в позу. Добрий
запропонували еийти на ма і спокійний, Данило виходив
своїй
неж, куди випустили розлю на аоеьу і завдяки
ченого бика. Данило схопив силі, здоров’ю загартованозавдяки серцю нейоґЬ за роги і вже збир тз- му,
ся скрутити йому шию. Од ушкодженому і натреногау напрузі г:о
наче бик вирвався з рук си кому ЕІН був
лача. Посунько
спіткнувся, кілька годин і не ослабав»,
Тому І ЙОГО правнук Анаті не впав. Але знову на
нього біг розлючений бик. тогій Посунько, прийшовши
юних ірудреНа цей раз Данило вже не сьогодні де
старався схопити
його за зервівців Кіровограда, теж
тренувати
роги. Він просто з розмаху скаже: «Треба
ударив його по голові кула серце, і м’язи, і волю. Тре
з юних
ком. Бик упав. І на манеж ба гартувати себе
вибігли люди. Вони підхо літ. І буде перемога».
пили артиста-силача на руМ. КР0КУ14.
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ВИ ПРОСИЛИ

І

ся. Коні не м.ожуть зрушити
з місця. Данило утерся пле
чима: «Но-о!» І пішла підво
да далі. На пагорку один мі
шок зсунувся на землю. їз
довий морочиться, просить
гіідсобити зноеу. А Данило
сам бере той п’ятипудовий
/лішок, /лов оберемок соло
ми, і кладе на підводу...
1905 рік. Денилс йде слу
жити на флот. У Севастополі
його відібрали у водолази.
Для спєцзавдань, для гли
бинних операцій. І під во
дою ВІН УСТ8НОВЛЮЕЄЕ ре
корди. Дізнавшись про це,
відомий тоді на всю Росію
тренер Шебельський запро
сив його у свою школу, де

ВЕЛЕТЕНЬ
Л ЕК І В К И
бон м’язів — недоторканий:
десь береться у нього така
манера, що нікому не відо
ма. Та ще й сила ж є неаби
яка. Тому немає рІЕНих Да
нилові.
Повернузся він додому, в
Лелеківку, і привіз із собою
гігак.тги-оголошєні- я,
які
сповіщали, що на
арені
цирку
виступає борецьпрофесіонал. Йому аплоду
вали е багатьох містах РоРо
сії...
*
-

* *

П ЕРШІ

Ргдянсьгої
роки
® • влади. Данило Гїосунько працює в Єлисеветграді
с клубі імені Подвойського
і в кавалерійській школі —

Газета
еихсдить

у вівюрок,

м. Кіровоград,
ЗИ6050, МСП
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і суботу.

вуп. Луначгрсьиого, 36.
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Пошта
ДЛЯ
Щодня з чс-пелнного
дійського міста Саваймадхапур (штат Раджас
тан) листоноша вирушає
в десятикілометрову до
рогу в храм, розташова
ний на подвір’ї стародав;
ньої фортеці. Еін достав
ляє туди листи, адресо
вані... богові Ганешу, зоб
раження яногс міститься
у храмі. В них бога пові
домляють пре наступні
і:=
сімейні торжества ЧИ ІНші' важливі події 1 прссять
подарувати удачу
янии
та щастя. Ганеш,
мас голову слона і тулуб
вважається у
людини,
нраЕОпірних індусів най
важливішим
бОЖЄСТБОМ
і’іслл Вішну і Шіяи, ВІН
уособлює
розсудливість
і пророкування і нібито
може усунути перешкоди
в будь-якому починанні.

В. АФАНАСіЄНКО.
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«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ШСМ Украины.

Bh 03634

стінно
оберігані,
влаштовується до діда та
бати стерегти дім.
Вистава вдалася. Особ
ливо сподобалась нона
і і а й мол о д її 111 м гл я да чам,
кому й адресувалася на
самперед. Вони з напру
женням стежили за роз
витком подій.
Видно, що
доля Вовка і Курча-п була
їм пс байдужа.
Сгавиш
і.’епачс співучасниками дій
ства, малюки намагалися
підказати
героям казки,
які їм
сподобалися, що
робити в тому ЧИ ІНШОМУ
випадку.
Успіхові спектакля спри
яють чудово
виготовлені
ляльки. Лисиця
(надто
манірна) одяїпсна в орічжсге плаття, золотисту на
кидку і чепчик. Уся її по
стать виказує хитрість, лу
кавство і
жорстокість.
Вовк (хоч вій теж зодяг
нений за останнім кппком

моди — велика кепка, на
плечах картате простирад
ло) виглядає куди скром
нішим. А коли він стає
добрим, здається, що кра
щого костюма для пьою
годі п шукані. Курча вра
жає своєю жовтизною. Ві
риш, що цс котиться, мов
клубочок, справжнє пух
насте курча. Над виготов
ленням ляльок і декорації
працювали Р. Блажієвська,
Ф. Бутавіп, Є. Оси ганська,
В. Понурснко та К. Заніруха.
Вперше у практиці па
нюго театру ляльку ведуть
два актори. Цс підвищує
динаміку, дає можливість
з допомогою рухів ширше
розкрити характери героїз.
У даному разі лялька паче
оживає, у її рухах появля
ється дедалі більше плас
тичності. І, можна сказати,
О. Когодовському, В. Шти
кову (Вовк) та В. Самой
ленко, І. Еидрексоп (Лиси
ця) ндалося досягти висо
кої майстерності: нефахів
цеві важко зрозуміти, що
головою і тулубом управ
ляє одна людина, а руками
— інша.
У виставі
використано
музик)'
заслуженого ар
тиста УРСР В. Буганова.
Словом, можна тверди
ти, що внетава-казка, доб
ре використавшії прийоми
лялькового театру, досягти
своєї мсти насамперед в
Утвердженій ГОЛОВНОЇ своєї
думки — перемети добра
над злом. Бо якщо-автор,
режисер, артисти
театру
досяглії того, що глядач у
казковому сюжеті вбачтє
елементи дійсності, разом з
постановниками пс режнялє
події, шо відбуваються па
сцені, значить пс успіх.

ЗАРУБІЖНИЙ
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ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової
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відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського життя відділ військовопатріотичного виховання те спорту —
2-45-35; фотолабораторія •- 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53
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Цей дивовижнкі: огірок
виріс на грядках городу
одного з мешканців Швей
царії. Висота гіганта -1,4 метра, вага
його 15
кілограмів.

Фото Нейстон—ТАР,€.

Очима
продавав
Опити
громадської
думки з мстою поліпшен
ня обслуговування насе
лення поширені е бага
тьох
країнах світу. А
місьцої
ось управління
. ....... .......Лондона
. ...
прове
торгівлі
ло недавно опит праців
ників торгівлі,
щоб з'яз’я
сувати їхню думку про
покупців.
6С0 із 1000 спитаних
сгівробітнинів
___
велиних
універмагів Лондона. Бір
мінгема
і
Манчестера
заявили, що віддають пе
ревагу покупцлм-чолоЩкам. Жінки, твердять во
ни, як правило, грубі, не
терплячі
й примхливі.
Вони не бажають при
слухатися до порад і час
то-1 усто самі не знають,
чого хочуть. Чоловіки, в
усякому разі, менш ме
тушливі
й
вимогливі,
частіше кажуть «спасибі»
і рідше пишуть скарги.
«Ціни швидко зроста
ють, — сназав журналіс
там Сем Морі, один з ав
торів опиту. — Цні.ч ба
гато в чому пояснюється
зросла вимогливість
дратівливість англійок».

ОАПНІ.

В. о, редактора
В. СТУПАК,

Друкарня імені Г. М. Димитрова і
еидавництвв
«Кіровоградська праедап
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