ІНІЦІАТИВА

Збори когхсокольєьнсї ор
ганізації першего швейне го
цеху Еільшаиськсго
ранп^оілкомбінату, які відбули
ся цими днями, проходили
жваве.
Приємно було кон
статувати, що нолентив свої
зобов'язання минулого року
виконає на 105 процентів.
— Ми вступили
в рін
XXVI з’їзду HHFC. — сказа
ла групкомсорг Нація Діхтяренко, — в перший рій ноюї п'ятирічки.
Як будемо
працювати н ньому?
Майстер Лідія Велично, ін
ші члени колективу попро
сили слова. Паяне говорили
про невикористані резерви,
про свої можливості працю
вати ще краще
Збори ухеалилн: -зобов'я
зання першого року п’яти
річки виконати до Є4-Ї річ
ниці Белиного ГНсЕтня. Ко
лоді робітниці звернулися до
всіх КМК району,
які пра
цюють У прСММСЯСЕССТІ, із
закликом
підтримати їхню
ініціативу.

Комсомольцю!

Стань
правофланговим
передз'їздівської

вахти!

На засідання було винесе
но питання «Про участь
комсомольців та молоді Голованівського району в тех
нічній творчості і керівницт
во нею 3
боку НОМІТЄТІВ
комсомолу
та рад ВТБР».
Звітував перший
секретар
Голсеєнівського
райкому
комсомолу Андрій Кудряченко.

СОЦІАЛІСТИЧНІ
комсомольсько- молодіжного
колективу апаратників цеху
№ 3 Світловодськоіо заводу
чистих металів
(керівник
В. Т. Філейно, комсорг Люд
мила Яблонська)
на 1981
рік.
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Йшлося про
недоліки в
організації роботи
гуртків
науково-технічної творчос
ті школярів, робітничої та
сільської молоді, у плану

Уже сьогодні наш колек
тив, що носить
ім’я XXV
з’їзду КПРС і XVIII
з’їзду
РЛК.СМ, працює в рахунок
лютого 1982 року. Боремось
ми за право називатися ко
лективом імені XXVI з’їзду
KflFC. Беремо такі соціаліс
тичні зобов’язання на псрший рік одинадцятої п’лтирічна:

ванні роботи по дальшому
її розвитку, про проведен
ня спільних заходів коміте
тами комсомолу та радами
ЕТВР. Зазначалося, що ко
мітет комсомолу
не еєдє
обліку і
не
контролює

— план першого кварталу
виконати до дня відкриття
XXVI з'їзду КПРС:
— до II 1-ї річниці з дня
народження
В. І. Леніна
справитися з п’ятимісячним
плавом;
— річне планове завдання
виконати
до 64-ї річниці
Великого Жовтня;
— додатково до
кінця
року виробити надпланової
• продукції на суму 200 тисяч
карбоиаппів:
— щомісяця перевиконузапланований вихід го
тової продукції в середньо
му па 0.7 процента;
— добитися
зниження
т р у до М ІС І к ості в)) робі І !ІЧС 1’0
процесу порівняно
з 1980
роком на
6 процентів —
шляхом впровадження7 поної
техніки,
підвищення
професійної
майстер пості
кожного члена
колективу,
поліпшення організації пра•ці, поєднання
операцій по
всі ому технологічному ЦІ1К• лу;
— впровадити не менше
10 раціоналізаторських про
позицій з мінімальним еко
номічним ефектом 10 тисяч
карбованців;
— у комплексному
роїіГячанні питання підвнщен’ пя ефективності
виробниц
тва і якості роботи кожно
го- широко використовувати
•'досвід Волзького автозаво-

Зобов’язання обговорено і
прийнято на загальних збо
рах нолентиеу.

ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ Е НИНІШНЬОМУ РОЦІ ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ
ПО РОЗБИТНУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СЕРЕД КОМСОМОЛЬЦІВ І МО
ЛОДЬ
спільно з районною радою
ЕТВР розробки
й викори
стання молодіжних винахо
дів
і раціоналізаторських
пропозицій. Це стало одні
єю з причин того, що в ра
йоні
науково-технічною
творчістю займається тільки
ножний 17 молодий робіт
ник і тільки кожний 35 мо
лодий колгоспник. Лишаєть
ся низьким рівень участі в
технічній творчості молоді
ПерегонІЕСького
цукро
заводу,
автотранспортного

підприємства
10033,
Псбузького БУ-6 та інших під
приємств і організацій.
Є в районі й підприємст
ва, де нагромаджено
пев
ний позитивний досвід роз
витку
науково-технічної
тєорчості. Мається на увазі,
зокрема, Побузький нікелееий завод. Тут за два остан
ніх
роки
впроваджене
близько 150 нововведень з
економічним ефєктсм у 356
тисяч карбованців.
Але досвіду
побузьких

новаторів райком комсомо
лу не вивчив і не узагаль
нив. з тим щоб він стсв над
банням інших організацій,
підприємств
і установ ра
йону. Питання розвитку нау
ково-технічної
творчості
/холоді жодного разу не
розглядалось на засіданнях
бюро районного
ко?/ігету
ЛКСМУ.
На засіданні секції прий
нято відповідне
рішення.
Затверджено план роботи
обласної секції по розвитку

Приз «МК»
-Кращому
комсомольсько’ молодіж
ному колективові шахта
рів
КіроЕоградщини за
пірсуглнами
місячника
найвищої продуктивності
пр;<ці,
присвяченого
XXVI З'їздові КПРС'

Хороший старт на ударній передз’їздівській вахті . на початку місячника найвищої
г.рс,ктненості
праці взяла комплексна бригада В. і. Орлоєсьного з шахти » Всрбог.сзівська». Немале надпланові«'
тонн
Еидали на-гера гірнини. Успішно трудиться тут і ланка комуніста М. І. Михайлова з цієї бригади
На знімку: ланка М. І. Михайлова перед спуском у вибій.
Фото Є. ГРИБА.

ПРИЧЕТНІ ВЄ
Перед у цьому починан
ні веде комсоллольськомеледіжний колектив гір
ників очисного вибою іме
ні 60-річчя ВЛКСМ. Керує

лу;.
— створити на
дільниці
кімнату
майстерності для
проведения виховної робо
ти, кваліфікованого аналізу
..роботи бригади:
- — систематично підвищу
вати рівень
своїх знань з
економіки, використовувати
набуті .знання па практиці,
навчатися в гуртках комсо
мольської політосвіти, всім
членам бригади скласти ек
замен з цивільної оборони;
1 — брати активну участь
у' громадському житті цеху
і .заводу,
займатися спор
том, систематично відвіду
вати підшефну школу, боро
тися. за зміцнення громад. енного порядку;
. І — кожному
членові ко
лективу
відпрацювати на
. суботшіках
протягом року
ЗО годив;
— розвивати рух за кому
ністичне ставлення до праці.
Підтвердити нинішнього ро
ку звання «Колектив кому
ністичної праці».

ПОТРІБЕН ПОШУК

науково-технічної ТЕОрЧ-ЗСТІ
комсомольців і молоді Кіровоградщини на 1981 рік.
У цьому плані передбаче
не приділяти максиму/гі ува
ги поширенню досвіду ро
боти кращих шкіл молодих
р ещі она лі зат ор і е, пі де мщен
ию ролі наставництва у ви
хованні новаторів завтраш
нього дня, заходи по конт
ролю за використанням по
даних винаходів і пропози
цій. Елаштовусати/луться ог
ляди, конкурси і виставки
наук с БО-тс-хнічної тьорчості
робітничої,
сільської та
шкільної л'.слод:. розшири
ться мережа, первинних ор
ганізацій ВТЕР, пожвавиться
шефська рсбс~е сад БТВР
у технічних . гуртках шкіл,
нз станціях і є клубах юних
техніків.

НИМ

ГІОНИЧИЙ

Майстер

В. П. Шестопал. Колектив
за підсумками
змагання
під час тижня підвищено
го видобутку, присвячено
го 60-річчю Ленінського
комсомолу, нагороджено
Грал'.отою ЦК ВЛКСМ та
занесено в Книгу пошани
ЦК комсомолу України. У
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бригаді працюють такі ак
тивісти, як Микола Скалозуб, Вадим Додатно, 8адим Шинкаренко, Анатолій Щербина, Сергій Луканов та інші. Вони й задають тон у роботі.
Коли
1978
року створювався
молодіжний колектив, ба
гатьох
керівників брав
сумнів: «А чи не завалить
план видобутку?»
Тепер
сумніви розвіялись: хло:іці встановили своєрідний
рекорд — ридали на-гора
за зміну 800 тонн вугілля.
У виробничому об’єднан

--------------- ТОВАРИШ КОЛЕКТИВ---------------Комсомольська організація шахти «Світпслільсьна»
— одна з найбільших в об’єднанні. Вона налічує 280
членів. Кожній знаменній події чи даті молодь під
приємства прнссячус свої трудові дарунки. Так було
й цього разу: вуглевидобувникм зобов’язалися дати
креїкі до початку
XXVI з’їзду КПРС 8 тисяч тонн
надпланове» продукції. Та пролунав заклик гірників
Донбасу
прсгести місячник найвищої продуктив
ності праці, а надпланове вугілля направити спожи
вачеві від усіх вугільних басейнів комсомольськими
ешелонами. Цей заклик змусив наших молодих шах
тарів переглянути свої намітки. Зваживши можливос
ті. бони вирішили, що можна знайти резерви і сидооутм додатково ще 3,5 тисячі тонн палива.

ні
«Олександріявугілля»
КМК
імені
60-річчя
ВЛКСМ єдиний, що наго
роджений Почесною Пенінсьною
грамотою. Са
ме тут народжуються всі
почини шахти.
Коли такі
люди беруться за спразу,
можна бути спокійним за
її результат.
Та самим Еидобу-вникам
не добитися
успіху без
допомоги
інших служб.
Адже справа комсомоль

ська —
це справа всіх
комсомольців,
усіх без
винятку.
На шахті
с три комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи транспортників —
два на рейковому транс
порті і один на конвейер
ному. Від їхньої
роботи
залежить у першу
чергу,
скільки вантажів і допо
міжних
матеріалів буде
подано в шахту,
скільки
буде видобуто
вугілля.

Девіз колективу: «Ні хви
лини простою».
Активну участь
у зма
ганні
візьме й бригада
прохідників,
якою керує
кавалер ордена Трудового
Червоного Прапора В. А.
Прохоренко. 89 процен
тів бригади становить мо
лодь. Вона зобов'язуєть
ся до XXVI з’їзду
КПРС
нрейти 26 меірів
гірни
чих виробок понад завдан
ня.
Ніяк не обійтися б та
кій справі й без робітни
ків. що здійснюють мон
таж-демонтаж. Без гірни
чого устаткування видобу
вати вугілля нині немож
ливо. Хоча це допоміжні
операції, але вони необ
хідні.
Не тонуть
запишатися
ссгсронь і каші дівчата —
працівниці дитячого сад
ка.
Очолює їх
депутэт
Міської Ради народних де
путатів Натагка Щербина.
Дівчата борються за най
вищий процент відвідуван
ня тя найменшу захворю
ваність Вони вже досягни
певних успіхів.
У групах,
де працюють комсомолки
хворих практично немає.

В. ГРИГОРАШ.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ
Добитися
підвищеная
ГіродуитиЕНссті
г.раці.
найвищої ефентивнеєті і
якості роботи — ці зав
дання
місячника
ми.
комсомольці
та мелздь
шахти ^ОЕОМЩргсреДСЬіса».
сприйняли як ка
жуть. усією душею. Але,
ясна річ. добитися всьо
го цього ми зможемо ли
ше при чіткій взаємодії
всіх панок
виробничого
процесу Що ж у нас на
шахті?
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Не вперше
ПІДВОДИТЬ !
прохідників
колектив І
дільниці Енутрішахтного і
транспорту.
Часті
за
тримки. перебої в достав
ці необхідних для кріп
лення матеріалів і рані
ше. бувало
зесдили наніеєць зусилля шахтобу
дівників Адже без рит
мічного
надходження
цих матеріал і є у. Еибій
не цуже розженешся.
Чи ж нині, під час мі
сячника поліпшилась ро
бота згаданої
дільниці?
На жаль, зрушень поки
що не помітко Як і рані
ше транспортними
під
водять

О. СЕЛЕВИМ,
прохідник
шахти
гНавсмиргсрод є •»ка».
-

--------- 2 ©.mop.--------------------— Який перший підсумок, Володими
ра Петровичу, едшої трирічної роботи
$ ранзі голови! — запитую В. П. Кавуна
е присутності його молодих колег і по
мічник! в. Усміхаючись, він киває на них:

і ~ —У колективі енергійних,
завзятих
однодумців можна, продовжуючи добрі
тредиції колгоспу, сміливо
йти в його
завтрашній день, будувати сучасне село.
Це — перший підсумок. Але ви, звичай
но, спитаєте, яким ми бачимо сучасне
село?
— Звичайно.
-і— Тоді відповідь на дане
запитання
прозвучить
одночасно і як головний
нідсумок нашої — ось у такому моло
діжному представництві — роботи ос
танніх років. Цей підсумок — технічне
оснащення колгоспу. Гадаю, «формула»
сучасного колгоспу, сучасного села ззі^альнозідома. Важливо тільки знайти оп
тимальний варіант для її застосування.
А першим пунктом у будь-якому варі
анті завжди стоятиме механізація сіль
ськогосподарського виробництва, науко
во-технічний прогрес...
( Візьмемо такий от житейський
факт.
Кілька років тому на території госпо
дарства почала діяти
вугільна шахта.
Тоді дехто’ думав,
що від цього по
страждає колгосп — мовляв, буде неста
ча кадрів. Але ж ні: шахта — ось вона,
а колгосп — і г.юди на місці, і молодь
після школи до нас тягнеться. Чому? Бо
Наше господарство — це технічно добре
оснащене господарство. А це головне з
голозних питань і проблем нашого
дальшого економічного розвитку.
Один із таких головних наших сьогод
нішніх напрямів — вирощузання зерно
вих і цукрових культур індустріальним
методом. І результати — ось вони. Су
діть самі. Минулого року на 100 гекта
рах кукурудзи,
вирощуваної. на інду
стріальній основі,
колгосп
одержав
близько 50 центнерів зерна з кожного
(середня врожайність культури на всіх
інших площах — 31,2 центнера). Крім то
го, собівартість «індустріального» цент
нера майже на пЇЕтора карбованця ниж>ja. Ідентична картина
й на плантаціях
цукрових буряків. Наприклад, тільки у
відділку № 2 на 56 гектарах, що оброб
лялися з мінімальними затратами руч
ної праці, зібрано по ЗОЇ центнеру ко
ренів з кожного при собівартості одно
го центнера — 2 карбованці 2 копійки.
Факти, зважаю, говорять самі за себе:
з одного боку,
підвищується врожай
ність ланів, з іншого — легшою стає
праця людей. Це, власне, те, до чого і
йде сучасне село шляхом інтенсифікації
виробництва. Про це
конкретно гово
риться і в проекіі ЦК КПРС до XXVI
з’їзду партії. Ось: «Впроваджувати
ін
дустріальні технології вирощування ку
курудзи, цукрових буряків, соняшни
ку...»
— Яка ж роль молодих колгоспників
у вирішенні економічних і соціальних
завдань одинадцятої п’ятирічки — зав
дань,/про які ми зараз говоримо?

— Аби повніше відповісти на це за
питання, покличемо
на допомогу ста
тистику. А вона, статистика, невблаганна
— в одинадцятій п’ятирічці трудові ре
сурси поповнюватимуться виключно за
рахунок молоді... Ми й самі якось аналі
зували: якщо не брати до уваги молодь
до ЗО років, то сьогодні
середній вік
наших колгоспників становитиме 49 ро
ків. А завтра? Люди пенсійного віку. От
і виходить, що сьогоднішня молодь —
завтра це «стара гвардія», основа гос
подарства. А сьогоднішні
школярі —
Завтрашній ударний
молодіжний загін
колгоспу.
З іншого боку, кажуть психологи, мо
лоду людину не влаштовує монотонність
роботи. Тому вона постійно шукає нових прийомів роботи, із задоволенням
вивчає нову техніку, яка, відомо, з кож
ним роком все більше приходить на се
ло. Ось і знову, говорячи про молодь,
>ли так чи інакше повертаємось до тех
нічного оснащення сільськогосподарсь
кого виробництва... «Продовжити техніч
не переозброєння сільського господар
ства на базі нової техніки», — наміча
ється в Основних напрямах на наступну
Ь’ятирічку, і вже сьогодні хлопці та дів
чата господарства охоче йдуть
на нав
мання, коли того вимагає виробництво.
Навчання.., Не я першим скажу,'що
СЬОГОДНІШНЄ село, СЬОГОДНІШНЄ

СІЛЬСоКЄ

господарство потребує грамотних і ква
ліфікованих спеціалістів. Цим викликана
й потреба відкриття в колгоспі заочної
загальноосвітньої школи. 36 вільних від
роботи днів на
рік (майже як у вузі!)
Стримують молоді механізатори, тварин
ники, водії для лекцій, контрольних, ек
заменів. При
цьому їм
виплачується
300 відсотків заробітку. Ось, через кіль
ка днів, вони знову зберуться в кабіне
тах контори колгоспу на зимову сесію.
Ще десятеро хлопців ми направили в
Оникіївське училище.
Чекасмо попоз-
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нення в сім’ю механізаторів! Поповненню ми завжди раді. Але ніколи не чекеємо ЙОГО ЯК такего, що само прийде.
Ми готуємо це) поповнення, боремося
за нього. Часто, як, наприклад, минуло
го й позаминулого років,
відкриваємо
колгоспні курси
механізаторів або ж
посилаємо на навчання в райсільгосптехніку. Посилаємо і хлопців і дівчат —
усіх, хто любить техніку І село.
— Значить, нестачі в механізаторах
ви не відчуваєте!
— Скоріше навпаки — відчуваємо не
стачу техніки: у нас іще є трактори, які
майже вдвс-є пережили себе, працюють
з 1966 року. А можливість неукомплектованості моханізаторськими кадрами
практично виключена. Крім того, в гарячу пору сільгоспробіт на кожен трак-

колгоспу, — так чи інакше потребує пев
ної суми від майбутнього
господаря.
С'сь вам іще один факт для роздумів
про майбутнє села. І, як бачите, основа
його в даному питанні також
закладаєіься сьогодні й з урахуванням тієї са
мої статистики про трудові ресурси зав
молодь. Тому, очетрашнього дня
сидно, останнім часом
ми все частіше
повертаємось до ще
однієї важливої
присадибна ділянка. Корисність
теми
і необхідність її давно доведено. Тож
нерідко вже не сім’я,
а колгосп стає
ініціатором земленаділу й задає собі
запитання: кому виділяти цю саму ділянку, хто пустить на ній глибоке сільське коріння? До речі, це питання розглядатиметься в один з найближчих днів
на засіданні правління.
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«та;

того, з чого

почали

розмову»- Що ж,

очевидно, суть розвитку сена в одинад

лях, які поруч ідуть до однієї мети, і на
прикладі вашого колгоспу

ми

дійшли

висновку, що реконструкція сільськогос
подарського виробництва, дальший роз-

Ах-та •.
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на будівництво садка, — гозорить
галтерія. Та ми не складаємо пропозицій,
Ми дбаємо про те, аби і в садку оули
кгаліфіковані кадри. І вони є—
Тільки ось що хочу підкреслити. Зви
чайно, наші певні
здобутки — це ре
зультат колективної думки и ініціаіиви,
колективної праці колгоспників.
Дгі,|К
усе, що ми робимо, й усе, про що Мріє
мо, бере свої витоки з^планів парти, її
Центрального Комітету. Той самий Буди
нок культури особливо «став активним»
після постанови ЦК КПРС «Про дальша
поліпшення ідеологічної, політико-вихозної роботи».
— Ми, бачу, знову повертаємось до

цятій п’ятирічці полягає у дзох_г^арале-

иешшяпязпэ
Т';- ’.та -

року

Z

биток

села на індустріальній

оскорі

ганічно сплітаються з вирішенням
І?«'

ор

соці

альних проблем. ! все-таки — два слова

про день сьогоднішній, про перші крокк в одинадцятій п’ятирічці.
— Завданням
і проблемою номер
один є механізація ферм. Половину цієї
роботи ми виконали минулої п ятирічки. Однак — і на цьому наголошувалось
на XX обласній партійній конференції,
делегатом якої я був, — необхідно за
кінчити переведення молочного стада
на цехову систему утримання. Що це
дасть, гадаю, ви зрозуміли з нашої бе
сіди про технічне оснащення виробницт
ва, прр^аакріплення молоді на селі...
— Так, але, наголошуючи на цеховій

' лі

системі одержання молочної продукції,

обласна парткоиферекція тут же поста-
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ГУРЕНКО — РОЗЕСНИК
НАЗВЕМО ЩЕ
ГОЛО8И.
ОДНЕ
ПРІЗВИЩЕ
—
СКРИННИК, ВОЛОДИМИР
АНДРІЙОВИЧ. ВІН — ГО
ЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР КОЛ
ГОСПУ; ТОРІК ЙОМУ ВИ
ПОВНИЛОСЯ 27.
СПИСОК ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ЩЕ НЕ МАЮТЬ ТРИДЦЯ
ТИ АБО ЩОЙНО «РОЗ
МІНЯЛИ» ЧЕТВЕРТИЙ ДЕ-

тор сідає по два чоловіка. Зважте при
цьому: кожен другий механізатор — з
числа молодих.
Власне, коли ми говоримо
про зав
трашній день села, колгоспу, то так чи
інакше маємо на увазі кадри. А отже —
молодь. Але кадровий робітник сам по
собі не з’явиться (я повторююся: сучас
не село потребує кваліфікованого пра
цівника), кадрового треба готувати, ви
ховувати. Тому природними є наші пос
тійні зв’язки
й зі школою. Точніше, з
трьома школами, розташованими на те
риторії господарства.
— Володимире Петровичу, перед зу
стріччю з вами я бачив у парткомі фото
графію молодого солдата. Кажуть, цей
солдат, Юрій Сиволап, — один із тих,
хто ще школярем працював у колгоспі
під час канікул.
— У нас щоліта відразу 50—60 шко
лярів стають поруч батьків
на всіх ді
лянках колгоспного виробництва... Але
Юра — особливо дорогий для нас. Оце
— читали? — листа разом з фотогра
на старе
фією прислав... «Повернуся
місце», — пише. Уловлюєте? Вже —
«старе місце». Оце й є справді кадровий

робітник (як, між іншим, і його батьки).
Тому до таких, як Юра, у нас особливе
ставлення. Його (як і всіх хлопців села)
в армію проводжали урочисто — з ор
кестром,
квітами, напутнім
словом,
хвилиною мовчання біля обеліска.
Хлопці йдуть служити, а ми відкрива
ємо для них рахунок в ощадній касі й
щомісяця перераховуємо туди 15 відсот
ків місячного заробітку. Не будьте упе
редженим: гроші — не приманка. Прос
то на селі держава ще не ставить, як у
місті, будинків. І все, що тут зводиться
— приватним способом
чи за рахунок

«правильно організувати

використання

кормів

і протягом року
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годувати велику рогату худобу із схо-

Село і молодь... Що готує їм завтрашній день! Відпо
відь на це запитання на прикладі життя одного госпо
дарства прагнуть знайти у своїй розмові наш кореспон
дент і голова колгоспу
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ
ТРЬОХ РОКІВ ДЕСЯТОЇ
П’ЯТИРІЧКИ
КОЛГОСП
ІМЕНІ ЧКАЛОВА.
НОБОМИРГОРОДСЬКОГО
РАЙОНУ ОЧОЛЮЄ ВОЛО
ДИМИР
ПЕТРОВИЧ КА
ВУН, ЯКОМУ НЕ ТАК ДАВ
НО МИНУЛО ЗО РОКІВ.
СЕКРЕТАР
ПАРТКОМУ
ГОСПОДАРСТВА
ВОЛО
ДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕН-

вила вимогу

СЯТОК І ЯКІ СТОЯТЬ НА
«КАПІТАНСЬКОМУ МІСТ
КУ» ГОСПОДАРСТВА ІМЕ
НІ ЧКАЛОВА,
МОЖНА
ПРОДОВЖИТИ. АЛЕ ЗУ
ПИНИМОСЯ НА ЦЬОМУ:
ПИТАННЯ, ПРО ЯКІ ЙТИ
МЕТЬСЯ В РОЗМОВІ, ЗДЕ
БІЛЬШОГО ПОВ'ЯЗАНІ З
РОБОТОЮ УЖЕ НАЗВА
НИХ ЛЮДЕЙ.

Власне, працюючи в такому напрямі,
закріплюючи кадри, колгосп,
звичайно
ж, і сам веде житлове будівництво. Ще
кілька років тому,
наприклад, запро
сивши до себе семеро сімей механізато
рів, ми одразу виділили для них кол(ОСПНІ будинки.
— Звичайно, Володимире Петровичу,
побут сільчан, настрій

колгоспників —

це ті самі надпланові тонни І гектари...

— Ви
були в районному
Будинку
культури? Хороший Будинок. Зал —
близько 500 місць... Ми збудували май
же такий самий.
Але на новорічному
бал-маскараді у нас було гостей утрос
більше (зал не вміщав!), ніж у районно
му. Ви спитаєте, чому? Якщо говорити
мовою економіста, то причина, очевид
но, з тім, що тільки минулого року гос
подарство вклало на НОРМАЛЬНЕ життя
сеого Будинку культури
10 тисяч чзрбоваців, не беручи
до уваги зарплати
працівників закладу.
Говорячи мовою
молоді, на бал-маскараді
було все те,
від чого людині стає весело й добре з
години дозвілля... Ну, а в будні Будинок
культури — це і хор,
і танцювальний
колектив, і естрадний ансамбль... Плюс
художній керівник з вищою
освітою,
Будинок культури — це й перспектива:
він чекає двох випускників-односельців
із стаціонарних відділень культосвітніх
закладів, випускників, яких також напра
вив на навчання колгосп.
Село пам'ятає своїх вихованців, доро
жить ними. І, направляючи на навчання
чи проводжаючи в армію, з нетерпінням
жде і ревно вболіває за долю своїх, уже
дорослих, дітей. А — он, за вікном —»
дитсадок! 120 можливих у майбутньому
господарів колективного господарства,
— думаємо ми. 150 тисяч
карбованців

вищ...»
— Я добре пам'ятаю ці слова. Бо вони
найбільше хвилюють мене... Дуже часто,
заготовляючи корми, ми недобираємо
їх. Чому? Адже є угіддя, є люди — кормодобувники. Чому недобираємо, хоч,
плюс до всього, на допомогу приходять
добровільні комсомольські загони і на
віть школярі? Відповідь знайдемо в про
екті ЦК КПРС
до XXVI з’їзду
партії,
«Невідкладним зазданням, — говорить
ся в ньому, — є докорінне поліпшення
кормовиробництва і задоволення потреб
у кормах громадського тваринництва...»
І ще
через
кільканадцять абзаців:
«Значно підвищити рівень
механізації
виробництва... кормів...» Ось у цьому—
суіь. Ми дуже мало маємо кормодобув
ної техніки. А та, що є, — далеко недо
сконала. Тож іще в полі втрачаємо пре
красні корми, а отже, недобираємо мз- -А
лочної продукції. Тому, постійно шука
ючи можливостей вирішення цієї проб
леми, ми, чкаловці, обов’язково знесли
б у проект ось такі рядки: «В найкорогші строки максимально збільшити ви
пуск кормодобувної техніки,
значно
вдосконаливши її».
Отже, питання, пов’язані з тваринниц
твом, — найголовніші для нас із перших
днів нової
п’ятирічки. Ну, а решта з
числа
першочергових — будівниц-во
дороги з твердим покриттям від цент
ральної садиби колгоспу до села Бирзулевого, спорудження типового будин
ку механізаторів і ремонтної майстерні
в другій тракторній бригаді — входить
до нашого плану на
одинадцяту п'яти
річку й випливає, з «Основних напрямів
розвитку СРСР на 1981—1985 роки і мз
період до 1990 року». При цьому кзлгосп пам ятає, село пам ятає, що трудові
ресурси в одинадцятій п'ятирічці попов»
нюватимуться виключно за рахунок мо
лоді. що, як сказано в проекті, великі
завдання в одинадцятій п'ятирічці сто
ять перед Ленінським
комсомолом —
вірним помічником партії, перед усією
радянською молоддю.
Такою, як наші
хлопці Микола
Медведенко (це його
ланка досягла високих показників у ви
рощуванні
кукурудзи індустріальним
методом), Олександр Тихий (це він став
переможцем серед шоферів району У
перевезенні зерна з поля на тік — 115
тисячі центнерів), Юрій Сиволап (з нед
терпінням чекає його колгосп з армії) —
як усі наші хлопці і дівчата, для кого і
дитячого садка дорога пам’ять села.
Розмову ВІВ В. СТУПАК.
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нуть
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імені Чкалова... господарями
сп°Аарями кол
нол  5
Фото автора.
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Канікул з нетерпінням
чекають усі: і
школярі, і студенти, хоча в останніх шлях
до них обов’язково гролягає через сесію.
Отже, сесія...
— Чи легко енладатм сесійні ензамени
заліки, контрольні роботи? — спитали ми
едного студента.
— Скласти — радісно.
Складати — не
просто. Он учора у, мене танич ензамен...
І ми зрозуміємо його. У нього
сесія, а з
цю пору слово «екзамен > буквально не схо
дить з уст студентів.
Мабуть, не раз їм спадало на думку й та
ке: «Ог якби відмінити всі екзамени! Для чо
го вони!»
Для чого? Саме тепер на це запитання
приходить ясна й точна відповідь. Екзамен
— це не тільки виявлення знань. Це — пер
ша трибуна, з якої ви захищаєте свої пере
конання. Це — перший крок до утвердження
свого «я*. Тому не треба дивитися на сесію
з острахом. До неї треба готуватися. Тоці
вона стане тріумфом для вас. Любіть сесію!
На знімках:
ліворуч — іде залікова
контрольна рооота з англійської мови. На
передньому плані — студентка факультету
англійської мови Кіровоградського педаго
гічного інституту Тетяна МЕЗІН; у центрі —
останні приготування перед черговим екза
меном; празоруч — для четвертокурсників
педагогічного факультету Тетяни ВЕДАЙ НО
Надії КОВДЛЕНі.О, Віталія -оАВІНИ нинішня
сесія — сьома числом.
Щойно всі вони
склали черговий екзамен на
«відмінно»
Фото В. ГРИБА.

Пошта відділу
учнівської молоді
МИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ського будівельного техн'куму А. 3. Возненком
ми організували унізеоситет книголюбів на базі
гуртожитку. Його мета
— прищепити молоді по
вагу до книги, до літера
тури. На перше заняття
У листопаді 19В0 року
розпочався і в січні ни
запросили
працівника
нішнього рону закінчить
обласного
відділення
ся в області республікам,
Товариства
княголюбіз
ський огляд роботи клу
бів
інтернаціональної
Т. А. Котозчч, вона роз
дружби загальноосвітніх
повіла про письменників
шкіл,
шкіл.інтернатів,
— наших
земляків. На
лалаціз піонерів, клубів
за місцем
проживання
ці-сму занятті було всьо
під девізом «Цю дружбу
го 13 чоловік, а вже на
на всі часи
заповідав
другому —
тридцять
г'нам великий Ленін».
один. Потім хлопці і діаНашому
шкільному
чата часто
запитували,
коли відбудеться наступ
КІДові
імені Ернсга
на зустріч книголюбів.
Тельмана — п’ять років.
Університет у нашому
Працює в ньому шість
гуртожитку — не єдинз
секцій
— «Поштамт
ферма дозвілля молоді.
дружби», «Друзі в різно
Тут постійно
працюють
кольорових галстуках»,
гуртки любителів фото
«Моя
Батьківщина —
графії, гітаристів. Двічі
СРСР.- та інші. КІД —
на тиждень збираються
член обласного Товари
заняття, яким
еони на
ства радянсько-болгарсь
керує
третьокурсник
кої Дружб!!. 1-ІОГО ДСВІЗ
Сергій Косий. А про ро
«За мир і щастя дітей
боту фотографів можна
планети» учні виконують
судити з
фотогазети,
з честю. Мітинги і вечо
котра теж постійно ви
ри дружби, лекції і кон
ходить у гуртожитку.
курси, тижні солідарнос
Щоб більше зацікави
ті і вікторини — всі ці
ти молодь до знань, ми
заходи готують і' прово
створили при гуртожит
дять самі кідівці. Осі. і
ках університети люби
недавно вони зійшлися
телів природи, правових
на своє урочисте зібран
знань,
культури.
ня «На захист миру вега-

ЦІКАВО ЗНАТИ

і щастя

4 ' вайте, люди!», на якому
ще раз
говорили про
своє головне завдання
— глибше вивчати рево
люційні традиції радян
ського народу і народів
інших країн, готувагп
себе до активної участі
’в боротьбі за мир, за ко
мунізм, вивчати іноземні
мови, виховувати себе в
дусі пролетарського іа'теряаціоналізму.
С. ЛИТВИНОВА,
керівник КІДу школи-інтернату
№ 1
м. Світловодська.

А ЯК
ВІДПОЧИВАЄТЕ 8И?

Після лекцій
У тебе, друже, закін
чився черговий навчаль
ний день.
Сьогодні ти
постарався — і на завт
ра вже асе
законспек
товано, значено.
Отже, можна спокійно
відпочити. Чим зайняти
ся? Куди піти, що прочи
тати, що подивитися?
Вільний час —- це не
просто байдикування. Це
— величе багатство на
роду, яким треба вміло
користузагися. І нам, до
рослим, треба підказува
ти молоді, спрямовувати
п
залити,
молодечу
енергію в потрібне рус
ло, щоб дозвілля прино
сило моральне задово
лення і користь,
У минулому навчальному році разом 3 5(б_
л.огакарем Кіровогрзд-

А. КУЗНЕЦОВ,
вихователь
Кірово
градського будівель
ного технікуму.

ПОДОРОЖІ

Спасибі вам.
шефи
Закін тилнея веселі
мові канікули, Сьогодні
у школярів утке ШОСТИЙ
день третьої
робочий
Вранавчальної чверті
..
жень від пізнаного й по
баченого за дванадцяти
денний
перепочинок в
учнів нашої школи чима
ло. Та чи пе
найбільше
їх у піонерів
сьомого
< Б > класу. Вони разом зі
своїми- дорослими друзя
ми, молодими виробнич
никами цеху № 14 заво
ду друкарських
машин
Олександром Дзюбенком
і Михайлом Рябоконем
поїхали на екскурсію до
м. Кам'янки та Підлісно
го Олександрівського ра
йону. Подорож — це наісрода піонерам віл ше
фів
Багато нового почули
і побачили юні краєзнав
ці.
відвідавши
музєй
О. С. Пушкіна та П і. Чан.
ковського. з особливою
увагою
слухали розпо
відь про діяльність дека
бристів у Кам’янці А на
зворотному шляху пок
лали живі квіти па моги
лу Гіоперів-героїн
се .а
Підлісного Феді Шеполя.
Яші Матвіенка. Вані ьоног,алейка і Ван! Юрч‘Нка які загинули в поіпт
Великої Вітчизняної ВІЙ

Л. ПІГАРЬОВА,
вчителька середньої
школи № 19 м. Кіро
вограда.

ЗДОРОВ’Я
Ви любите
морозиао?
Скажімо, пломбір,
батон
чики в шоколаді чи верш
стаканкове у вафельних
вам до
чинах?
Напевне,
смаку вся ця поживна про
дукція,
котру виготовляє
цех морозива
Кіровоград
ського міського молокоза
воду.
Щодня в торговельні під
приємства міста надходить
дві тонни морозива. Поді
літь оці дві
тонни на сто
грамів (вага однієї порції)
і ви
дізнаєтесь, скільки
порцій морозива купують
щодня мешканці і гості
лаєного центру.
Мало? Чи багато?

СКІЛЬКИ

У ВАС
ДРУЗІВ?
Відповісти на це запитан
ня нам допомогли працівни
ки Кіровоградського
пош
тамту. Вони повідомили, що
з 10 грудня 1980 року по 10
січня 1981-го жителі м. Кіровограда одержали понал
900 тисяч новорічних лпсгівок, а також листів і ЦІНШ1Х
бандеролей.
З цього можна
зробити
висновок, що кожна
сім’я
нашого міста відправила в
середньому близько десятка
новорічних
поздоровлень
своїм рідним, близьким, зна
йомим і одержала стіль
ки ж.

ПРОЧИТАЛИ

книг?
У Кіровоградській облас
ній науковій бібліотеці іме
ні Н. К. Крупської — сім
надцять тисяи
читачів, які
торік ознайомилися з трис
та двадцять шістьма з по
ловиною тисячами книг,
брошур, журналів і газет.

Кілька нехитрих підрахун
ків — і можна легко дові
датися, що кожний читач за
рік прочитав у середньому
19—20 книг.

«Политиздата адресу: кнп.
гу І. А. ІЇІвеця та І. Н. Юдіна «Как строится, живег и
действует КПСС».
Книга відкривається сло
вами Л. І. Брежнєва: «Ра
дянські люди знають: там,
де труднощі — там попе
реду комуністи. Радянські
люди знають: що б там не
було, комуністи не підве
дуть. Радянські люди зна
ють: там, де партія — там
успіх, там перемога!».
Дванадцять розділів нниги — це популярна розпо
відь про те, що являє со-’

СЕРЕД КНИГ

бою КПРС сьогодні. У до
хідливій формі автори роз.
»тривають корінні положен
ня ленінського ЕЧЄННЯ про
партію, її ідейні та органі
заційні принципи, роль і
місце у радянському сус-

пільстві, розповідають про
те, як партія живе і діє.
як керує боротьбою радян
ського народу за побудопу
комунізму, послідовно вті
люючи в життя ідеї Леніна,
Великого Жовтня.
книгу
Присвячуючи
славній ленінській партії,
автори, допоможуть юнакові чи дівчині,
що мріють
про вступ в партію, глибше
зрозуміти,
ірозуміти, що таке
КПРС, як вона живе і діє.
у чому головні джерела її
сили, найбільшого автори
тету в народі.

РЕПЛІКА ------------------------НА МАЛИХ
АРЕНАХ

Це вже стало традиці
єю — про те, як іде під
готовка до зимових стар
тів у Кіровограді, спе
речатись аж
у лютому.
Цього ж разу традицію
вирішили «поламати», і
вже в листопаді в міськ
запланували
виконкомі
ебладнатн десять зразнових хокейних мандаптрн
чинів і двадцять
місця для тренувань хо
кеїстів і любителів ков
занярського сперту. Пе
редбачалося, що залива
тимуть майданчики во
дою працівники ремонт
но- буді вел ьиого управ
ління зеленого будівниц
тва міста. А працівники
фірми «Райдуга» обіцяли
відкритії ^десять пунктів
прокату зимового спор
тивного інвентаря.
У грудні довго не бу
ло морозів, тож
підго
товчий період трохи за
тягнувся. Нарешті в січ
ні засніжило і хлопчики
в багатьох мікрорайонах
міста самі почали розчи
щати майданчики, вста
новлювати «ворота» з
каміння і ящиків.
Так,
шпр.чклад, було біля бу
дників по
проспекту
«Правда», що напроти
обласної
лікарні.
За
шайбою бігали без ков
занів, бо пе було льоду.
Та Гі майданчики ті були
псі. у виї.ірках і виямках.
Але хлопчикам не хоті
лося. . пустувати,
воші
прагнули
влаштувати
справжню спортивну гру.
І все ж подекуди взя
лися робити майданчики
«капітально».
Заві гали
ми па хокейний плай, що
неподалік контори жену
№ 3. Вона залита водою
лише наполовину, в од
них місцях лід, у других
— асфальт. Працівники
жеку № 5 теж зробили
хокейну коробку, та сні
гу не розчистили, проте

дали заявку па залиття
майданчика водою. Мав
бути льодовий майдан
чик біля школи
№ 9.
Ллє в день наших відві
дин він тут теж не-був
підготовлений до залит
тя водою. Це ж саме й
біля шкіл №№ 19, 34,
профтехучилища № 8.
Краще зорієнтувались
учні технікуму механіза
ції сільського господар
ства-і студенти КІСМу—
розчистили місце для хо
кейного
майданчика,
борти зробили зі снігу.
Та справи до кінця так і
пе довели — відлига ста
ла иа перешкоді. Подібні
підготовчі роботи велим,
і в парку культури й від
починку
імені 50-річчя
Жовтня. Щоправда, про
майданчик який тут роз
горнули, піхто не знає —
гін у глибшії
парку, а
оголошення про його іс
нування не вивісили.
Планується тут відкрити
прокатний пункт спор
тивного інвентаря. Поки
що планується. Поспіша
ти ж нікуди — сніг роз,тає.
Звичайно,
відлига
«розхолодила» працівни
ків жекіз, фізкультурних
активістів.
Та морози
знову ж таки застукають
їх зненацька. , І годі ми
почуємо давнє виправ
дання: «Не встигли, не
було снігу».
От якраз тоді,коли не
має- снігу, слід’ продов
жити почате. Адреси під
казують самі хлопчики,
які вручну розчищають
місця для гри в хокей. А
якби туди кинути меха
нізми, якби за цю справу
взялися шефи з підпри
ємств і будов міста, як
би вміло зорієнтувались
працівники
райкомів
комсомолу і районних
спорткомітетів; за шайбою «босоніж», без ков
занів, ліги не бігали б.
А ще ми забули про
робітничі іі студентські
іуртожитки. Сюди мають
прийти пе тільки шефи
та бригади з жеків. Рук
г'Оппипі докласти й самі
шпаки і дівчата, які гут
мешкають
О. КОНОНЕНКО,
заступник начальни
ка міського штабу
«Комсомольсьн ого
прожектора».

*

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ
полицю

штабу
За завданням
руху
партизанського
книги --України автор
відомий фотожурналіст
(нині лауреат Державної
премії УРСР імені Т. Г.
Шевченка! Я. Б. Давидзон побував у партизан
ських з’єднаннях О. Ф.
Федорова, С. А. Ковпака,
М. М. Попудренка. Там
він і створив свій
істо
ричний літопис партизан
ського руху. Тепер, роз
шукавши багатьох героїв
своїх знімків, автор роз
повів про їхній внесок у
перемогу над
фашиз
мом.
Книга ’«Орлята парти
занських лісів» розрахо
вана на читачів шкільно
го віку. Та чи може будьхто з нас без хвилюван
ня читати про
подвиги
юних героїв? їм тоді бу
ло по 10—15 років. Зда
валося
б, що цим не
зовсім зміцнілим рукам
не під силу було вдер
жати автомат, не для них
були
далекі походи...
Багато з них, втративши
батьків, не втратили віри
в нашу перемогу і роби
ли все для ьеї.
Вони були справді нев
ловимими месниками. їх
ніхто не посилав
на
смерть, їм ніхто не нака
зував ризикувати, просто
війна
чорною
тінню
вкралася
в юні серця,
робила їх безстрашними,
непримиренними.
Вася Коробков загинув
у 16 років. Батьківщина
відзначила його подвиги
Леніна
та
орденами
Прапора. У
Червоного
п’ ягнадцять років каваЛенінз
пером ордена
став Володя Казначеев...
Незвичайні долі у геооїв книги їхнє життя —
приклад того, як треба
любити і оберігати свою
землю, свій
волелюб
ний народ, як до кінця
пишатися вірним Батьків
щині.
О. РЯБОШАПКА.

м. Кіровоград.
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4 схпор'

17 січ-яде 1.981 року —

„Молодий комувар(і

=] ТРИВОЖНИЙ
| І СИГНАЛ

У нас на гастролях

А ВИНУВАТІ

Ім'я лауреата
міжнарод
них конкурсів Явна Иоали
добре відоме не тільки в на
шій країні, а й за кордоном.
Позавчора
цей співак у
енладі
інструментального
ансамблю «Радар»
прибув
на гастролі до Кіровограда.
В репертуарі наших естон
ських друзів — мелодії су
часних радянських компози
торів
Давида Тухмансва,
Еіктора Резникова.
Разом з естонськими гос
тями
на
кіровоградській
сцені виступить
Еокальноінструментальнин ансамбль
із Тули «Красные маки». Колентив молодий, але
ежч
встиг завоювати
популяр
ність, випустив у світ дві
свої пластинни.
На знімках: за форте
піано — Яак ЙСАЛА; співає
ансамбль «Красные маки».

ДОРОСЛІ

Фото В. ГРИБА.

Виховує
««Юнмй

Останні полиски заграви
* * *

дзєржинець»
Цей день дев’ятикласнику
Ігорю Ломадзе, безсумнівно,
запам’ятався: його прийняли
е члени загону «Юний дзержмнець» Львівської серед
ньої школи N5 50. А зовсім
недавно він вважався «гро
зою вулиці», стояв на сб.-ііну в інспекції в справах не
повнолітніх.
Шефство над
важним підлітком взяли то
вариші із загону: допомага
ли в навчанні, залучали до
громадських справ, брали з
собою на чергування. А під
час літніх нанінул за напо
ляганням своїх нових друзів
ігор поїхав у табір праці і
відпочинну. За сумлінну ро
боту на збиранні овочів він
був нагороджений Почесною
грамотою райкому комсомо
лу.
Різні турботи у юних по
мічників міліції.
Діти зна
йомляться
з основами ра
дянського законодавства, з
правами і обов’язками гро
мадян .СРСР, вивчають біо
графію Ф. Е. Дзержинського,
бувають на прикордонних
заставах.

Г. МАЦЕНКО,
нср. РАТАУ.

КЛУБ

МОЛОДОЇ СІМ’Ї

«Ти плюс Я — сім’я» —
так назвали свій клуб моло
ді робітники Мінського ав
томобільного заеоду. Наро
дившись кілька років тому,
він об'єднує сотні подруж
ніх пар,
допомагаючи їм
уникати багатьох помилок
V перші, найскладніші роки
сімейного життя.
...історія виникнення клу
бу така. Керівники Палацу
культури Мінського автоза
воду звернули увагу на та
ку закономірність. Юнаки й
дівчата 18—22 років беруть
активну участь у роботі ко
лективів художньої самоді
яльності, технічних гуртків
і спортивних секцій, але ли
ше доти, пеки не
прозву
чить гімн Гіменею. Завівши
сім’ю, вони як правило, пе
рестають відвідувати гуртки.
Чому так! Чим можна за-

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

Хвиля де хвилі — вже море гуде,
Промінь до променя — сонячний
день!
Мамо,
Найвища Вітчизно моя,
Скільки ж ти е серце вмістила
сіянь!
Е генах земних,
Навіть в змигах комет
Бєчу к світлий теій силует.
Бо від чиєї ж святої руни
Всі зачинаються ггатерики!

Там, де нива підійшла
до соняхів,
Жінка зупинилася одна.
Розминає колос на долоні,
Мовби серпню сни пєремина.
Хто вена? Округле зерня кожне
Котить борозенками руки.
...Зернята, коли 6 це’ тільки можна,
На долоні проросли б таки!

:>< 4 *

Г орлиці

Цей лист не звичайний. Він
нгдійшоЕ до нашої
редакції
тоді, коли його йЕторг, поета,
нгшеге земляна, вже ке було
в живих.
Ці поезії — його негаснучі
сліди. їм племекітк у ЕДячній
пам’яті нащадків.

Коли гусне вечорове МреЕО,
А сніги пливуть, як ті дими,
Горлиці ночують на деревах
Між холодних кучерів зими.

Одинокі, сизокрилі птиці,
Скільки вас в гілчастих теремах!
Тереми ж по стріхи в сніговиці,
Кожен світ свій у собі трима.

Нескладний, простий аж позанадто
Із очима горличок малих,
Світ пругкий... А сніг, м’якіший вати,
Твої русі ноги побілив.

Знаю, ранок тереми відчинить,
Але ж нині клопіт, як стіна:
Де сьогодні, на якій гілчині
Переспить моя самотина?

З турботою про молодят
лучити молодят у палац, де
ще нещодавно
еони були
не гостями — єправжні.ми
господарями? Щоб з’ясува
ти це, вирішили
провести
опитування. В анкетах, за
певнених молодими робіт
никами
автозассду, були
сотні г.ідпевідей. «Не виста
чає часу: після заміжжя у
мене з’явилось стільки тур
бот!», «Ні на кого залишити
малюка...», «Не до розваг
чесно кажучи: намагаємось
із дружиною поділяти сі
мейні обов’язки...».
Деякі
автори анкет не приховува
ли труднощів і проблем, ді
лились своїми сумнівами і
тривогами.
Були й пропозиції. Ба
гато молодят радили орга
нізувати цикли бесід і лек
цій для тих, хто вступив У
шлюб. «Адже є ж клуби ве
теранів праці, жінок, люби
телів
техніки, — написав
един робітник. — Чому б
не
спробувати
створити
клуб молодят». Так виник
ла ідея. А ось про те, як во
на втілювалась у життя,
розповідає керівник клубу
Євген Александров:
— Заручившися підтрим
кою адАиністрації заводу та
Палацу культури, як! обіця
ли надати матеріальну до
помогу, взялись за розроб
ку програми. Ходили цеха

Газета
виходить
У вівторок,
четвер
І суботу.

ми, радились з молоддю і
з давно одруженими. Побу
вали є районному загсі, ке
раз бесідували із співробіт
никами мінської консульта
ції з питань сім’ї та шлюбу
Спільно вирішили: клуб
повинен
бути доступним
дня всіх. Тему засідання
проводитимуться вечорами
або у вихідні дні. Щоб зе
кономити час молодим гос
подиням, організуємо робо
ту продовольчих і промто
варних парків безпосеред
ньо в Палаці культури. Тут
же буде
й буфет: хтось
прийде зразу після робочої
зміни. Потурбувались і про
дітей: оформили
для них
спеціальну кімнату, домо
вились з виховательками за
водського дитячого садка,
що у дні роботи клубу вони
доглянуть дітей. А лікаціпедіатри нашої поліклініки
з задоволеннях« погодились
давати молодим мамам І
татам консультацію.
Клуб повинен бути розва
жальним. Більшість
моло
дят зізнались, що «весіль
ний вальс
поклав кінець
танцям», багато ледь знахо
дять час на кіно
й театр.
Тому всі хотіли у клубі по
слухати
музику,
взяти
участь у веселому конкурсі,
потанцювати.
Вирішили, що клуб пови

нен бути пізнавальним, ви
ховувати культуру сімейних
взаємин. Теми майбутніх за
сідань також запропонували
самі молодята — с анкетах,
під час наших зустрічей на
заводі.
На прохання молодят у
клубі знайомлять з їх пра
вами та обов'язками, ра
дять, як
розподілити сі
мейний
бюджет,
сібстасити
квартиру /леблями,
приймати гостей.
За дум
кою
молодих
подруж
жів, що відвідують клуб, це
далеко не дрібниці. Адже
сфера побуту
приховує у
собі специфічні труднощі.
І
засідання,
присвячені
проблемам побуту, допома
гають молодятам уникнути
багатьох
конфліктів,
що
йдуть від незнання або не
вміння вести домашнє гос
подарство.
Ретельно продумується не
лише тема, а й форма кож
ної зустрічі з молодятами.
І коли спочатку у програмі
клубу переважали лекції й
бесіди, то тепер з’явилися
усні журнали, конкурси гос
подинь та молодих батьків,
різноманітні
вікторини.
Особливою
популярністю
користуються диспути. Відо
мо: Істина народжується у

316050, МСП

м. Кіровоград,

аул. Луначарськсго, 36.

Иа унралнекем языке.
БК 06025.

За поріг виходжу я щоранку,
Та чи ладен зміркувати ссе ж:
Чом це день е такім яснім
серпанку,
Що між люди на душі несеш?
Ну, звичайно, на душі — не камінь,
Та й не гра трояндових вінків.
Он як грім хита матєрика/ли
Під крило/А ракет і літаків.
Аж січеться квіття хмар на силос,
Аж темніс сонця диск рудий.
Людолоеів нині ж наплодилось,
Мов із праху сам воскрес Батий.
Земле рідна! Не зірвися з лету,
Світ же твій — такий ще молодий.
Материнським добрим силуето/л
Кожен ранок на поріг іди.

Обсяг 0.5 друк, ерк-

суперечці. I, спираючись на
свій, пеки що
невеликий
досеід, молодята сади нама
гаються знайти відповіді на
питання, що їх хвилюють:
хто повинен бути
главою
сім’ї,
як розподілити до
машні
обов’язки, чи такі
гже невразливі ревнощі!..
— Чого наЕчис пас клуб?
— таке запитання я поста
вила молодим парам, побу
вавши
недавно у Палаці
культури автозаводу. Наве
ду еідповідь однієї з них. У
Ольги та Геннадія Пустошилових чотирилітній стаж сі
мейного життя. У них росте
маленький син Андрій.
— Для нас клуб, — ка
жуть Ольга та Геннадій, —
був справжньою знахідкою.
Після весілля
коло наших
друзів дуже зменшилось. А
з народженням сина ми й
взагалі були змушені жити
замкнуто: ні з ним було за
лишати малюка. У клубі ж
ми проводимо вільний час
всією сім’єю. А головне —
знайшли
ноеих друзів, з
якими зустрічаємось не ли
ше у стінах
клубу. Як ка
жуть, поєднуємо корисне з
приємним — розкриваємо
секрети сімейного щастя і
гарно відпочиваємо.

Н. БУЛДИК,
нор. АПН.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масово)
роботи, відділ пропаганди •— 2 45-ЗС;
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, сідділ війсьмовоЖтичного виховання та спорту —
фотолабораторія — 2-5605;
н.чна реданція — 3-03.53.
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•У ІРУАІИ минулого ро
ку Л. А. Черпакова
u
села І польського Усніьіпського району у
їх справах пішла до Йу«
сідки, залишившії малого
сина
Сергійка самого
Той, шукаючи собі заба
ви, знайшов радіоприй
мач і, бажаючи послу*
іи кдзкп
діда ранаса
встромив штепсель в ро’
зетку. Та
Г" замість
. ....
радіорозетки
попав в слектрнчну. Миттю спалахнув вогник, потім другий
третій. Горів радіоприй
мач. Ссргіііко злякався,
почав плакаїи і кликати
па допомогу, але його пі
хто не чув.
Тим часом
погонь
перекинувся па
хатні речі. Диму в квар
тирі ставало дедалі
шс я більше... Коли Чер
никова прийшла додому,
то язики полум’я
вже
лизали вікна, а дитина
була без ознак життя.
Хотілося
б іще раз
привернути угагу батьків
до проблеми пожеж. Ви
рішити її можливо. Для
цього треба викопати гри
важливих правила. Іірю
одне вже говорилось: не
можна залишати дітей
без нагляду. Друге: тре
ба зробити
так, щоб у
руки дітям не потрапили
сірники та інші вогнене
безпечні предмети. І тре
те: роз’яснювати діт:^
небсзиечпісгь пустощів з
НО! лем,'виховувані у іш.ч
почуття обережності.
Велику поміч у розв’я
занні цього питання мо
жуть подати педагоги
шкіл та інших дитячих
закладів.
Г. ІЕАНОВ,
інженер
БПО УБС
облвиконкому.

Київ.
Зібрано і з під
несеннямвисі упила
команда Кіровогрядішнш
па зональному розиграші
Кубка країни з легкої ат
летики. що проходив у
легкоатлетичному мане
жі школи вищої спортив
ної майстерності респуб
ліканського спорткомітвЛ
ту Вперше на змагання»?4
подібного
рангу
вовн
згііня іи сьоме місце се
ред 13 колективів.
П’ятеро иіровограцців
стало призерами. Срібні
медалі завоювали Ольга
Д< меха (біг 1500 метрів)
і Віктор Легких (біг 000
метрів), бронзові нагоро
ди дісталися
Надії Бод
нар (стрибки в довжину).
Тамарі
Марщенко
та
Юрію Онишенку (біг 300
і 000 метрів).
Харків, у шашковому
клубі ♦Діагональ» відбув
ся дитячий
всесоюзний
фестиваль
«Союз».
v
якому двдли участь оди
надцять команд областей,
ротгщповаппх
на трасі
газопроводу Оренбург—'
Західний
кордон СРСР.
Від Иіровоградшипп ви
ступали шашкісти облас
ного Палацу піонерів та
школярів
Ігор Гольденберг, Олександр
Тоїмо-^ч
гепький. Тетяна Кубраї«'^,
І Володимир Бера. Еони
посіли друге місце, пос
тупившись
лише іиаиі-*
кістам Вінницької облас
ті (па пів-очкя). З особ
ливим піднесенням про
вели пащі-земляки виїїиий тур V Місті ІТервомлйську Харківської об
ласті. Там нони здобули
перемогу над організато
рами змагань
з рахун
ком -1:0.
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