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ІПРОЛЕїАРВ ВСОХ КРАНІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

МОЛОДЬ — НА ШАХТИ ДОНБАСУ!

ПЕРЕДНІЙ КРАЙ
Не один рік комсомольські організації республіки
шефствують над вугільною промисловістю. За роми

минулої п’ятирічки близько 20 тисяч юнаків поповни
праця сприяла

ли шахтарську сім’ю Донбасу. їхня

переозброєння багатьох ву

здійсненню технічного

гільних підприємств,

будівництву

і

реконструкції

шгхт загальною потужністю понад 10 мільйонів тонн
вугілля на рік.

ОРГАН КІРОВО

1<ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Биходкть
s 5 грудня 1939 р.

== ТИ НА ЗЕМЛІ — ГОСПОДАР Анатолію
першому надамо
слово.
Розкажи, будь ласка, про
зустріч у Кисві, учасника
ми якої ви були.
А. Діденко: Два дні пе
ребування е столиці
нам
Запам'яталися. Сюди з ма
лися майже есі, хто став
переможцем у своїй об
ласті
під час
торішніх
жнив. З іхалися однодум
ці, е зустріч
однодумців
завжди корисна, бажана.

НоБоукраїнсьиий район здавна славиться хлібо
робами. Молодь гідно наслідує традиції досвідче
них землеліебів. Це підтвердили
й минулорічні
жнива. Петро Гненний з колгоспу
імені Калініна
жатною ЖРС-4,9 скосив, зернові на площі 738 гек
тарів і став недосяжним для суперників по зма
ганню. Анатолій Діденко, шофер Новоукраінського автотранспортного підприємства 10041 виборов
першість серед подіїв. Нещодавно молоді хліборо
би повернулися зі столиці нашої
республіки: в
ЦК ЛКСМ України відбулася зустріч
переможців
республіканського соціалістичного змагання серед
комсомольсько-молодіжних комбайнових, жаткарсьних та автомобільних екіпажів на збиранні зерно
вих 1980 року. Наш кореспондент зустрівся з Пет
ром Гненним та Анатолієм Діденногл і попросиЕ їх
відповісти на кілька запитань.

ДУМАЄМО ПРО ЖНИВА
Кожному було про
що
розповісти, чим поділити
ся. Змістовно, по-ділсвому ЕИСТупЄЕ Андрій Трюхан, комбайнер радгоспу
«П’ятихатсьний» Петрівського району нашої облас
ті: розказав про свої успі
хи, поділиеся з товариша
ми думками
про поліп
шення
організації праці
хліборобів, зачепив пробле/ли, які стоять нині пе
ред механізаторами. Ціка
вими були виступи моло
дих колгоспників з інших
областей. Учасники зустрі
чі ділилися досвідом, дос
лід запозичали.
На зустрічі було підби
то підсумки соціалістично
го змагання механізатопі-в
на жнивах-80 по зонах
Степу, Лісостепу, Полісся.
Переможцям і призерам
вручено Почесні грамоти
ЦК ЛКСМУ та цінні пода
рунки.
Зустріч дала нам змогу
ближче
познайомитися з
тими, чиї імена ми знали
лише зі сторінок сеспубгіканської преси. Я особис
то маю тепер
друзів —
водіїв із сусідніх
облас
тей. Тож боротьба за пер
шість нинішнього літа бу
де, думається, ще впертішою—це я визначив з на
строю моїх колег.
КОР.: Петре,
читачам
«Мслслсго комунара» німако буде довідатись: що
б ТИ ЄЗЯЕ V
иьоголітні
жнива з торішніх!
П. Гнекний:
Наступні
жнива будуть
для мене
шостими. За п’ять
років,
що минули, я багато чого
навчився. Вчився у досвід
ченого механізатора Лео
ніда Іващенка,
вчився у
сг.оїх ровесників. Наука ц?
допомагає мені
долати
•труднощі, котрі
щороку
виникають, які б сприятлч-

умови
не складались.
Тему переконаний: на на
ступних жнивах мені без
неї, науки, не обійтись.
А ще візьму... СЕОГО
брата Василя.
Бачу, що
справжній хлібороб у ньо
му народжується. До ро
боти нашої сільської не
показної
серце у нього
змалечку лежить. Землю
він любить і техніку. За
раз навчається в сьомому
класі, а вже
торік ходив
у мене в помічниках. Від
коли навчився
правити
трактором, щораз до ме
не в кабіну
проситься. І
не просто так, покататися,
а: -<Дай проїхати!» Звичай
но, я не можу доручати
йому відповідальної робо
ти (косити
на косогорах
еі

ВСІ — НА СУБОТНИК!

На всіх ділянках
Післязавтра — обласний комсомольсько-молодіж
ний суботник, присвячений XXVI з їздові КПРС і
XXVI з’їзду Компартії України. Наш
кореспондент
попросив двох комсомольських секретарів ВІДПОВІС
ТИ на запитання: який обсяг робіт намічено е моло
діжних осередках на цей день!

чи клинцях, у нічний час),
але в полудень під сон
цем він тримає
загінку,
як дорослий; тоді і я пе
репочити можу. Візьму йо
го на жнива. А втім, про
це й моей не може бути:
не візьмеш — образиться.
Задумали ми цього літа
скосити не менш
тисячі
гектаоів зернових,
Трактор Т-25 у нас новий, жат
ку майже пог агодив, дос
віду трохи є у мене, а від
тепер і у Василя, — тож
поборемось.
КОР.: А ти, Анатолію!
А. Діденко: Петро роз
казує, що торік йому було
непереливки:
і бур’янів
посходило багато, і роса,
мов на зло, випадала до

півночі, а кортіло хоча б
іще годину-дві (зупиняли
тоді брати жатку, бо ку
ди ж...). А мені — не так.
Мені навпаки: вдався то
рішній хлібозбір. Як міг,
готував до жнив свою стареньку машину, кузов подвійною мішковиною оббив, щоб і зерня не згуби
лось по дорозі. В основ
ному працював у колгоспі
імені Кутузова. Добре там
організували роботу. Та й
на елеваторі черги, як пра
виле, не було: приїхав —
вивантажився — від'їжд
жай... За вісімдесят теин
на добу перевозив щодня.
Добитись високого ре
зультату допомогли й доб
ре організоване соціаліс
тично змагання, продумані
стимули морального й ма
теріального
заохочення.
Хлопці в нашому автопар
ку молоді, гарячі, кожен
гершим хоче бути. Такі, як
Віктор Філій,
Гриша Зеленкін, були не тільки гід
ними суперниками: з ними,
повірте, було легше йти на
рекорд.
Ось цю минулорічну ор
ганізацію праці в колгоспі,
на елеваторі і в автопар
ку, кипуче
суперництво,
взаємодопомогу, настрій і
хочу взяти з собою у жни
ва 1981 року.
КОР.: Хай щастить вам!

Коли наш фотокореспондент Василь Гриб
знімав
Петра Гненнпго та Анатолія Діденна біля зимової бі
локорої берізки, хлопці щиро призналися, що серед
нолосся вусатого їм більше личить. Мовляв, приїжд
жайте до нас влітку — завойованих позицій здавати
не збираємось. Що ж, доживемо до жнив...

Ольга ПИСАРЄВА, сек
ретар комітету КОМСОМОЛУ
колгоспу «Победа» Кіро
воградського району:

«

Нині ця важлива кам- об єднання —т «Пєрвсмайпанія триває. Все нові іме- ськвугілля, «Свердловськна комсомольців вписую- антрацит», «Стахансввугілться в трудову біографію- ля», «ВорсшилсБградвугілшахтарів Донбасу. Є серед ля», • «Краснсдонвугілля»,
них і наші земляки. Більше «Донбасантрацит»,
деохсот добровольців КіТут можна працювати не
ровоградщини
вступають тільки шахтарем, а й будідо загону «Стахановець» вельником. Ті, хто прибув
щороку. Вони мають ши- у Донбас за ксмсомольрокий вибір. Ось перелік ською путівкою, кориєтуюпідприємств і шахт, які за- ться багатьма пільгами: їм
прошують молодь: Доне- виплачують гроші за прсцька область — комбінат їзд до місця роботи, до«Донецькшахтобуд» (шахти бові,
підйомні, надають
«Ждановська—Капітальна», гуртожиток, квартиру на
«Шахтарська — Глибока», пільгових умовах. Комсо«Південно — Донбаська» молець, який бажає стати
№ 3, «Красноармійська — до шахтарських лав, про
Західна № 1), виробничі умови роботи може дсв:об’еднання — «Донецьк- датись в обкомі, райкомі,
вугілля», «Красноармійськ- міськкомі комсомолу,
вугілля», «ДобрспіллявуЛише з грудня /.минулого
гілля»,
«Орджонікідзе- року дев'яносто шість ківугілля»,
«Артемвугілля». ровоградців улилися в за«Шахтарськантрацит», «То- гін «Стахановець». ДєбЧторезентрецит»,
«Макіївву- го лютого ще одна група
гілля»; Ворошиловградська юнаків і дівчат відбуде в
область — комбінат «Во- Донбас,
рошиловградшахт о б у д»
Якщо когось із них спи(шахти
««Ногольчанська» тати: ««Чому ти еиЄрве для
№ 1-2, «Суходільська — себе такий шлях?», відпоСхідна»,
«Довжанська — відь буде одна: «Бс жити
Капітальна», «Семсонівська так цікаво, бо передній
—
Західна»), виробничі край — у Донбасі«.
Формування загону «Стахановець» триває. Не до
відки звертатися е райкоми, міськкоми та ебнем
комсомолу.

ПРОШУ СЛОВА

Кошти—
за призначенням
У проекті ЦК КПРС «Ос
новні напрями економічного і
соціального розвитку СРСР
па 1981 —1985 роки і на пері
од до 1990 року» вказується,
що одним із заходів, спря
мованих па стирання істот
них відмінностей між містом
і селом, є підвищення рівня
культурного обс іугов\вання
трудівників села. Значна
робота провадиться в ньому
напрямі. Але в одинадцятій
п’ятирічні
питанням куль
тури буде приділено особли
ву увагу.
Працівники обласного уп
равління культури, обгово
ривши проект, подають про
позицію: «З мстою підви
щення культури па селі зо
бов’язати голів колгоспів,
директорів радгоспів і керів
ників промислових підпри
ємств
використовувати
фонди, то виділяються гз
ілльтуриі
заходи, за прпіщі-снням». Адже подекуди
; місти того, щоб придбати
для Буднику культури ін
струменти. купують, скажі
мо. Необхідну господарству
машину чи інше знаряддя.
Крім того, ми вважаємо,
що при підбитті
пі дсумків
соїііа.іістпчного
змагання
господарства - за рік і за
в цілому слід
п’ятирічку

Буде зібрано
муть на оперядкувачні мо хах, у полі
металолому. Де
л оч її оі'о вар ного комплексу 25 тонн
Кожен має заробити 1 пс сять із них зобов’язалися
Порахувати до Фонду ми зібрати комсомольці пук
РУ та па
будівництво об- рового заводу Крім того
вони хочуть попрацювати
Папи? завдання — ви шепого музею комсомоли в підшефному дитсадку:
копати роботу, найважли сьь'ої елавії 5 карбованців
тепиторію. пола
вішу ДЛЯ даного часу Ми
Лідія СОЛТИК. перший прибрати
годити старі і виготовити
7
Десяте секретар
Уліяпонського нові знаряддя для ігрової о
ро КОМСОМОЛЬЦІВ вносити
майданчика.
райкому комсомол у:
муть
V грунт
органічні
У колгоспі імені Фрунзе
Цього суботнього ДНЯ
Äun ” ,ИЄСТЄРО (ЯКЩО в —
КОМСОМОЛЬСЬКОМУ свят крім ста комсомольців, на
це буде можливо) 3<4TDHMV- візьмуть
роботу
вийдуть і п’ятнад
участь -1 тисячі
ватлмуть
сніг на 150 ген
і дівчат району. цять ветеранів комсомолу
тарнім площі. Інші дег.’чт юнаків
падцятеро _ npauSan,- Воли ■ працюватимуть у війни за праці Бонн почу
тракторних бригадах, у не вають себе ще досить мо-

ураховувати в числі основ
них показників рівень ідео
логічної і культурно-масової
роботи.
Н. КУРЧАТОВА,
секретар комсомольсз.кеї організації
облас
ного управління культу
ри.

Підвищити
якість навчання
Сучасна техніка розвивагінея швидкими темпами.
Тс. ню вчора було передо
вим, сьогодні — вже далеке
минуле. Шоб бути спеціаліс
том, придатним до роботи з
такою технікою, необхідно
мати неабияку підготовку і
щоденно збагачувати свої’
знания,
вдосконалювати
професійній навики.
Виходячи
з накреслень
проекту
ЦК
КПРС до
XXVI з’їзду партії, учні Кі
ровоградського будівельно
го технікуму вважають, що
для того, аби
підвищити
відповідальність
кожного
УЧНЯ технікуму.
кожного
студента вузу, .забезпечити
високу якість навчання, ви
ховання в людині рве бу
дівника
комунізму, треба
запровадити категоріювання
за результата ми теоретичної
і
практичної
підготовки
майбутніх спеціалістів і ви
да ваги «диплом з відзна
кою», «диплом 1 категорії»,
«диплом її категорії».
3. ГУСАКОВА,
комсорг 43-ї групи бу
дівельного технікуму.
лрдимп і раді брати участі
у важливих комсомольсь
ких справах. 11с нагадує
їм тривожну
молодість
важкі роки
випробувань
початок
нелегкого
₽ле
щасливого
життя Фрупзенці планують заробити
120 карбованців Свої«? час
тку внесуть І по герани.
А загалом внесок ком
сомолі? Ульяновського ра
йопу до Фондм миру і на
будівництво обласного му
зею комсомольської слави
становитиме З тисячі кар
бованців.

5

ЛЮ »23 эго 1982. режу ---------- я

3 СШО?!
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жалася
найпочеснішою
на землі. Саме таких
майстрів готують курси
механізаторського
всеобучу,
організовані в
колгоспі «Іскра» Компаніївського району.
Широко
розкинулось
у долині степове село
Лозуватка. Здається, са
ма
природа
виявила
щедрість до його жите
лів — потомствених хлі-

Багата, щедра на врожаї наша земля. З диво
вижною силою вона виколошує золоті
хліба,
родить цукрозі буряки,
соняшник. Яке о насіння
не поклав у неї дбайли
вий хлібороб, низа зав
жди
віддячить стори
цею. Та земля потребує
уваги, догляду, турботи
від тик, хто працює на
ній. А доглядають її хлі
бороби,
механізатори,
про яких справедливо
кажуть, що еони стали
основними людьми на
селі. Механізатор нині —
людина грамотна, осві
чена, котра знає, на яку
глибину
зорати ниву,
як покласти в грунт на
сіння тієї чи іншої сіль
ськогосподарської куль
тури, як відрегулювати
сізалку чи робочі орга
ни культиватора, які добряза дати під гу чи ін
шу культуру. Пішли в
небуття ті часи, коли
врожайність зернових у
двадцять центнерів
з
гектара ззажалася висо
кою. За те, що наші лю
ди щодня мають на сто
лі хліб будь-якого сор
ту, ми повинні дякувати
передусім
хліборобам,
майстрам своєї спрази,
справи, яка одзічно взз-

ЗНАЧНО ПОЛІПШИТИ ВИКОРИСТАН
НЯ ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ЗБИРАЛЬ
НИХ ТА ІНШИХ МАШИН, НЕ ДОПУСКА
ТИ ПЕРЕДЧАСНОГО ЇХ СПИСАННЯ... ПО
ЛІПШУВАТИ ПІДГОТОВКУ КАДРІВ МА
СОВИХ ПРОФЕСІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА...
(З проекту ЦК КПРС до XXVI з’їзду партії).
/

Серед них — дев'яти
класники Анатолій Степаноз, Володимир Зінченко, Сергій Пересунько, десятикласник Олек
сандр Ткаченко.
Юнаки і дівчата праг
нуть стати справжніми
хліборобами і мають для
цього всі
можливості.
До послуг майбутніх хлі
боробів — тракто р и
Т-40, Т-74, зернозбираль

йру< НЭВИату ЛЙ7:Й
боробіз, тваринників. Зе
леним півколом охоплює
його з одного боку віч
нозелений хзойний ліс, і
тому створюється вра
ження, що тут, у Лозуватці, назавжди посели
лася весна. А річка, в
якій улітку купається яс
ноокий місяць і в яку,
як у дзеркало, видив
ляються мерехтливі зорі!
А верби, що купають
своє віття у прозорій
воді! Хто хоч раз побу
вав у Лозуватці, той ні
коли не забуде її. За
хочеться приїхати туди
ще і ще раз.
Щедрої вдачі люди з
цьомуселі. Майстрів
хліборобської спрзви з
колгоспу «Іскра» знають
і позажають у районі.
Вміють вони зирощувати
хліб. Уміють і навчають
цього своїх дітей. Учо
рашня випускниця се
редньої школи 'Тамара
Гозер працює колгосп
ним
бухгалтером. Так
сталося, що вона вибра
ла саме цю професію.

Але дівчина завжди ма
рила полем, росяними
ранками, спізом жайзоронка. І коли дізналась
про те, що в господар
стві відкриваються кур
си механізаторів, відра
зу ж вирішила: «Буду
трактористкою!» Бо де
може краще почувати
себе дочка
хлібороба,
як не в полі? Воно дає
наснагу, дарує повноту
життя.
Оля Поліщук працює
разом з Тамарою в бух
галтерії. Дівчина ще в
школі навчилася водити
трактор. До речі, пер
шим її вчителем буз
секретар партійної орга
нізації колгоспу Леонід
Анатолійович Віниченко,
який
викладав у школі
курс. Нині
спеціальний
він доклав чимало зусиль, щоб заняття на
курсах механізаторів
проходили цікаво, щоб
слухачі
дістали добру
підготовку. Досить ска
зати, що тільки цього
року господарство
за-

купило для курсантів на
очних посібників на ти
сячу карбованців.
__ Дивне і хвилююче
це почуття, — розпові
дає
Оля
Поліщук. —
— Береш у руки кермо
трактора — і почуваєш
себе іншою людиною.
Сильнішою, сміливішою.
Потужна машина підко
ряється дівочим рукам.
Це здорово!
Курси мехвсеобучу ке
рівники колгоспу органі
зували в школі. Велику
допомогу
в
цьому їм
подала колгоспна комсо
мольська
організація,
що її очолює Надія Артеменко, дівчина енер
гійна, ерудозена. Дзадцять п’ять чоловік від
відують механізаторські
курси. їх слухачі — лю
ди різного віку, але пе
реважно молоді. Харак
терно, що курсантами
стали не тільки колгоспні
хлопці і дівчата, а й учні
школи, ті, що виявили
особливий нахил до ме
ханізаторської професії.

ний комбайн СК-5 «Ни
ва». Є в навчальному
класі кривошипношатунний механізм,
модель
двигуна
внутрішнього
згоряння, пускові дви
гуни, епідіаскоп. Одним
словом, є все необхідне,
щоб
навчити слухачів
хліборобської справи. А
навчати є кому. Головний
агроном
господарства
Микола Олексійович Не
покритий,
бри г а д и р
тракторної бригади Пет
ро
Іванозич Прищепа,
агроном Микола Федо
рович Шульженко, заві
дуючий майстернею Ва
силь Вікторович Песту
нов, яких запросили ви
кладати на курсах, свою
справу знають добре, за
діло взялися охоче. Не
було випадку, щоб за
няття переносили. Нав
чальний процес прохо
дить чітко, за визначеним
планом.
Механізатори потрібні
тепер не тільки в полі, а
й на тваринницьких фер
мах. Навчальним планом

»курсів передбачено й це.
Володимир Синюк,
на
приклад, вивчає на кур
сах фермські механізми.
Приємно, що лозуватці по-діловому
розв'я
зали
питання мехвсеобучу. А чи скрізь так
поставлено справу? На
це запитання відповідає
перший секретар райко
му
комсомолу Сергій
Верко.
На жаль,
ні, каже
Сергій. Курси мехвсеобучу в господарствах ра
йону відвідують 150 чо
ловік, але можна назва
ти лише кілька колгос
пів, де навчальний про
цес проходить нормаль
но, без зривів. А в кол
госпах «Дружба», імені
Фрунзе, «Україна», імені
Чапаева, імені Свердло
ва, імені Ілліча курсів не
організували взагалі. Чим
це пояснити? Адже по
треба в механізаторах
велика, та й бажаючих
чимало, Просто — спеціалісти, керівники колгоспів пустили цю спра
ву на самоплив. Такий
приклад. Райком комсо
молу зібрав семінар по
мехасеобучу, на
нього
було запрошено також
головних інженерів гос
подарств, але з колгос
пів імені Чкалова, імені
Свердлова,
«Дружба»
представників не було.
Отже, нічого дивного в
тому, що в цих госпо
дарствах курсів взагалі
немає. А це значить, що
в районі буде на 200 —
250 механізаторів мен
ше, ніж планувалося. Та
кого стану речей терпіти
не можна,

В. ШАРІЙ,

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

них
Незабаром
у
комсо до 23 грудня), а й шукають
мольській організації ком носих форм спілкування з
плексу «Все— для жінок» відзідузачами. Одну з про
універсального торговель гресивних форм торгівлі—
—
ного об'єднання «Кірово самообслуговування
град»' — Ленінський залік. вони запровадили давно.
допомагає їм.
Комсомолка Оля Сазченко Це дуже
переглядає свій особистий Нин: вони працюють під
план його девізом «Гарантуємо міні
комплексний
учасника. Про що в першу мум затрат часу на покуп
просто фор
чергу
звітувати дізчині? ку». Це не
розпо- мальний лозунг. Будь-хто
Мабуть, потрібно
про те, може зайти з універсаль
вісти подругам
як вона підвищувала свій не об'єднання і перекона
так.
фахозий і теоретичний рі тися, що це справді
вень, яку участь брала у Не тільки з комплексі «Все
— для жінок», а й у будьгромадському житті.
покупців
Ользі Сазченко, як і її якому іншому
молодим колегам — груп- зустрічають привітно, про
комсоргозі Наталії Кушні- понують їм на вибір това
розій, Олені Осадчій, Оль ри, радять, що краще ку
чином, відві
зі Верещагіній,
Людмилі пити. Таким
часу на
Якозенко,
Людмилі Ду дувачі не гають
дим га багатьом іншим, є покупку.
Тепер у комсомольській
про що розказати. Готую
об’єднання
чись до Ленінського залі організації
ку, дівчина оволоділа су «Кіровоград» іде з/лагакня
міжною спеціальністю то за право підписати рапорт
варознавця, зизчила робо комсомольціз Ленінського
ту 8. І. Леніна «Як органі району міста Кіоозограда
зувати соціалістичне зма XXVI з’їздові
КПРС.
У
гання».
її обрали проф змаганні бере участь мо
групоргом. Оги вміє пра лодь усіх комплексів. Пе
цювати з покупцями, вона рехідний мандат учасника
завжди добро зич лизо ста Всесоюзної вахти
комсо
виться до людей. Не бучо мольських справ
«XXVI
такого випадку, щоб на з’їздові КПРС — гідну зу
комсомолку хтось поскар стріч»,
запроваджений
жився.
міськкомом
комсомолу,
Власне, все
це можна вже побував у комсомо
сказати і про інших членів лок ко/мплексу «Все—для
комсомольської організа жінок». Вони одні з пер
ції. Дівчата
і живуть,
і ших претенденток на пе
працюють цікаво, не тіль ремогу в змаганні.
ки перевиконують вироб
На рахунку дізчаї цього
ничі
завдання (до речі комплексу багато чудових
план товарообороту мину справ Приміром, зони залого року -зони виконали рахузали до сзого колек-

ТРУДОВИЙ
ТИЖДЕНЬ
з 15 по 21 лютого вирі
шили
проазстя комсо
мольці ЯоСИПІВСЬІ'ОЇ вось
мирічної школи.
Ініціативу своїх старших
товаришів підхопили
піо
нери. Скільки корисних і

І.

ціказих
спраз
зроблять
учні під час тижня напере
додні відкриття XXVI з’їз
ду КПРС! Це — і збирання
макулатури (кожен піонер
повинен зібрати
і здати
на заготізельний
пункт 5
кілограмів
сировини),
і
операції
«Жизи, книго»,
«Подаруй радість людям»,
і поїздка в музей героїв
«Спартака»,
що в
селі
Красногірці.
Восьмиклас
ники прийдуть на допомо-

тиву
юну підпільницюспаотаківку Любов Римар.
Кошти, що
йдуть на її
ім’я, комсомолки перека
зують
до
Радянського
фонду миру. За п’ять рокіз сума цих
коштів ста
новить близько восьми ти
сяч карбованців. Щоб крпще ознайомитися з геро
їчними подвигами членіз
підпільної
групи «Спаргак», дізчата
виїздили в
село Красногірку Голозанівського району, де в ро
ки німецької окупації ді
яли молоді
підпільники.
Такі екскурсії мають вели
ке виховне значення, згур
товують колектив. Вони ви
ховують у комсомолок по
чуття радянського патріо
тизму і
пролетарського
інтернаціоналізму.
Ветеранам партії і Вели
кої Вітчизняної війни —
нашу комсомольську тур
боту! Так вирішили члени
комсомольсько- молодіж
ного колективу.
Кожна з
дівчат узяла шефство над
одним
із ветеранів. Так,
Оля Савченко допомагає
учасникозі війни Людзигу
Йосиповичу Янкоаському
в усіх життєвих ситуаціях.
Дізчата
з
комплексу
«Все — для жінок» у рік
XXVI з’їзду
КПРС праг
нуть працювати особливо
старанно, виробниче зав
дання двох місяців вирі
шили виконати до дня від
криття партійного форуму.
І виконають його. Я вірю В
них.

Н. СКЛЯНИЧЕНКО,
секретар
партійної
організації
універ
сального торговельно
го об’єднання «Кіро
воград».

гу механізаторам, тварин
никам третього відділка
колгоспу імені Леніна.
А
ще школярі з нетерпінням
чекають зустрічі з кращи
ми механізаторами госпо
дарства Борисом Іванови
чем Іващуком та Валенти
ном Холявицьким.

М. КОРДІОКОВЛ,
секретар — завідуюча
відділом шкільної моло
ді Вільшанського райко
му комсомолу.

I

триаає громадсько-політична атестація у комсомольців
загальноосвітні*
шкіл. У ці дні учні звітують про всі свої корисні й добрі справи,
намічають
нові плани. Пам’ятними стануть ці дні і для семикласника середньої школи
N2 4 м. Кіровограда Оплата ВЕЛИЧНА (на фото) та його товаришів. Усік їх не
щодавно прийняли в комсомол.
Фото П. УМАНСЬКОГО.

с
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У НАШИХ ДРУЗІВ
ПО ЗМАГАННЮ
Приблизно п’ять років то
му
на сторінках «Комсо
мольской правды»
велася
серйозна розмова навколо
проблеми
використання в
народному
господарстві
праці студентів стаціонару,
Адже багато
з них в силу
тих чи інших обставин хо че
у вільний від навчання час
працювати: щоб не обтяжу
вати батьків, щоб бути пов
ністю самостійним, щоб зна
йти ще одну статтю прибут
ків у бюджет молодої сім’ї
тощо. Реалізувати це ба
жання було
на так-то й
легко, оскільки далеко не
завжди можна було офіцій
но оформити
студента на
роботу навіть на пів-ставки.
Підприємства потребува

ли робочих
рук, студенти
хотіли працювати. В цій, на
перший погляд, бездоган
ній схемі крилося протиріч
чя, яка. перекреслювало і
намагання студентів підро
бити, і бажання підприємств
стримати додаткову робочу
силу — студенти потребу-

вали індивідуального графі
ку. Адже їх робота не по
винна була позначатися на
основній спразі — на нав
чанні.
В різних вузівських цент
рах країни взялися за вирі
шення цієї проблеми. Зви
чайно, з урахуванням кон
кретних умов і можливос
тей. Зокрема з Одесі при
жилися такі форми викори
стання студентської праці,
як залучення їх до виконан
ня робіт за госпрозрахунко
вою тематикою, робота в
студентських
конструктор
ських бюро, робота в сту
дентських
спеціалізованих
загонах тощо. Але ці форми
роботи розраховані
в ос
новному
на використання
студентів- старшокурсників,
які вже мають певні знан
ня, можуть використовувати
• х на практиці. Студенти ж
молодших курсів
залиша
лися без діла. І, як і рані
ше. при потребі
кожен з
них самостійно мав влаш
товуватися
двірником чи

сторожем, розносчиком те
леграм ЦИ ще кимось. Пи
тання залишалося
ві дкритим.
Щоб вирішити цю проблему, обласний
штаб су
дентських загонів спільно з
комітетами комсомолу вуз>в
• технікумів міста та області
вирішив підтримати ініціа
тиву ленінградців. При комі
тетах комсомолу
у ці дні
створюються бюро ПО Прйч
цевлаштуванню
студентів,
які мають бажання працю*
вати у вільний від навчання
час. В обласному штабі ви
рішуються організаційні пи
тання, розробляються мето
дичні рекомендації.
Все це — тільки
перші
кроки нової форми, засто.сування праці студентів ста
ціонару.
В експерименті
візьмуть участь лише пред
ставники сильної
статі. В
перспективі
штаб планує
розширювати сферу застэсування праці студентів

еа, Одеса.

Л. БОЙКО,
журналіст.

б

лютого

року

„ Молодий
РОЛУНАВ
веселий
шкільний
дзвінок,
сповістивши про закін
чення уроків. Гомінлива
дітвора
висипала
на
шкільне подвір’я. Та не
всі учні поспішають до
дому. Від сурту відділя
ються
старшокласники,
.йдуть у стрілецький тир.
На вогневому, рубежі—
десятикласник
Сергій
Линник. Лунають пострі
ли — один, другий, тре
тій...
Перевіривши результа
ти стрільби, керівник по
чаткової військової ПІД
ГОТОВКИ полковник запа
су Ілля Михайлович Доронін сказав:
— Є норматив третьо
го розряду...
Секція
кульової
стрільби — одна з най
більш масових у серед
ній школі
№ 4
міста
Світловодська. І. М. Доронін поділив її на п’ять
груп дітей за віком і
майстерністю. 8 них на
лічується близько
ста
учнів.

П

ВСЕСОЮЗНИЙ
МІСЯЧНИК

ОБОРОННОМАСОВОЇ РОБОТИ

НІХ.ТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІШО НЕ ЗАБУТЕІ

Прийдіть
поклонитися
Сюди, & Красногірку, щодня приїжджають ек
спедиційні загони червоних слідопитів, екскурсій
ні групи МОЛОДИХ робітників і колгоспників. Ідуть
до нас з усіх куточків Кіровогрздщини, з Полтав
щини і Черкащини. Особливо багато гостей те
пер, у дні місячника оборонно-масової роботи.
УЗЕЙ підпільної комсо

ко, Валерій Марчак, Сер
гій Бойко, Люба Дашинська. Ці учні збирають ма
голованівських
середніх теріали для написання бі
шкіл №№ 1, 2, СПТУ № 8, ографій героїв-підпільникурсанти Голованівського ків. У різні куточки краї
спортивно-технічного клу ни полетіли листи до лю
виховувались у
бу. Вони переглянули до дей, які
кументальну стрічку «Не комсомольських осеред
до тих,
скорений «Спартак», ство ках Красногірки,
рену на Київській
студії хто зназ спартаківців. Зби
хронікально - докумен рається фототека і фоно
тека
зі спогадами одно
тальних фільмів.
Понад 35 років минуло сельчан, рідних та бли зьвідтоді як скінчилась вій- ких героїв, перших комсо
ветеранів
ф. 5 чим далі відходять мольців села,
^:Д нас події тих вогнених Великої Вітчизняної війни.
■
Члени клубу «Патріот»
літ, тим глибше й повніше
оцінюємо ми безсмерт здійснили заочну подорож
ний
подвиг радянського до братньої НРЬ, «відвіда
народу, тих людей, що не ли» болгарські міста Со
побратима
шкодузели свого життя а фію, Плевен,
ім’я свободи і незалеж- Кіровограда — Голбухін.
’1
ності нашої Батьківщини. Якою ж великою була ра
Благородний девіз «Ніхто дість, коли ми отримали
не забутий, ніщо не за- лист від болгарських піо
буте!» сьогодні визначас нерів з КІДу с. Хітозо
округу!
діяльності Голбухінського
суть життя й
мільйонів юнаків і дівчат. Красногірці написали бол
піонерам про
Це виявляється насампе гарським
ред
у їхній
невтомній себе, про свої піонерські
праці на благо рідної Віт справи і, звичайно ж, про
— герсївчизни.- Відгукнувшись на найдорожче
музей під
почин
москвичів, тисячі спартакізців,
комсомольської
комсомольсько - молодіж пільної
них колективів, молодих організації «Спартак».
Популярні у нас зустрічі
виробничників працюють
за тих, хто не повернувся з комсомольцями 30-х ро
ветеранами
війни,
з фронту. Більше ЗО ком ків,
сомольсько - молодіжних ударниками перших п яти’^активів нашої області річок. Цікавою була зуст
навічно
зачислили
до річ трьох поколінь.
Завдяки червоним слі
складу своїх бригад героЇ8-спартаківців. Серед них допитам, молодим краєз
— бригади відділів «Чоло навцям музей поповнився
появились
вічий трикотаж», «Текс експонатами:
тильна
галантерея» УТО нові фотографії учасників
«Кіровоград», які ось уже війни Н. А. Малого, А. Закілька років підтримують болотнього, нагороди ве
зв'язки з комсомольцями теранів війни К. Є. СамчиКрасногірки. Молоді ро шина, К. М. Марчака. Ве
бітники електромашинного лику допомогу подали му
цеху Знам’янського локо зею у збиранні експонатів
Красногірськоі
мотивного депо записали піонери
до свого колективу коман школи О. Ільченко, В. Мар
В. Стебдира
бойової
групи чак, С. Деркач,
«Спартака» Михайла Гро ловський, В. Галімон, учні
мового.
Щомісяця вони Г олозанівської десятирічЯворський,
N° 1 О.
перераховують 170 карбо ки
ванців до Фонду миру. О. Янчук.
Рада“ музею, члени клуНещодавно бригада заліз
ничників побувала на бать бу «Патріот» запрошують
відвідати
ківщині героя,
відвідала вас, юні друзі,
ІЗ
комсо
ознайомилася з ек музей підпільної
. організації
спонатами,
зустрілася з мольської
ровесниками спартаківців, «Спартак». Ви взнаєте ба
гато цікавою про життя й
залишила нам сувеніри.
Красно
Учасники Всесоюзного боротьбу героїв
походу молоді «Шляхами гірки в роки фашистської
слави батьків» дослідили навали, зустрінетеся з ко
тисячі невідомих і мало- лишніми членами «Спар; ВІДОМИХ
сторінок ВІЙНИ, така» Г. А. Безверхнім,
І. А.
відкрили нов, факти геро- ГІ В. Самчишиною,
ічної боротьби воїнів Ра Дабіжею, В. Р. Тиховським,
дянської Армії, партиза Ми проведемо вас парти
їй стежками,
до
стежками,^Д°
на і підпільників з нена занськими
висними окупантами, сто- обелісків,, Щоб ви пам’ятаР'нки
героїчної праці а ли, щоб зи знали, де потилу.
джерела мужчинались
Хочу розповісти
про носії.
клуо «Патріот», створений
А. СЕМЕНДЯЕВА,
У. расногірській восьми
науковий
молодший
річній школі. Члени клубу
працівник
музею
під
^конують аелику роботу
пільної КОМСОМОЛЬСЬ
розшуку героїв війни,
КОЇ організації «Спар
матеріалів про юних местака
Ник'3- При клубі «Патріот»
с. Красногірка
"раиює Група «Літопис», у
Голозанівського району.
33'йшли Олег Ільчснмольської організації
М
«Спартак»
відвідали учні

залік

тично дбає про зростан
ня рядів юних дтсаафівціз. Нині в школі налічу
ється 366 учнів та 60 учи
телів — членів оборон
ного Товариства, фізич
на
підготовка поєдну
ється в десятирічці з ро
ботою по військово-пат
ріотичному
вихованню
учнівської молоді. Ілля

ПРИЙМАЄ ВЕТЕРАН
Після регулярних тре
нувань Ілля Михайлович
систематично проводить
змагання,
виявляючи
кращих із кращих. Уже
43 старшокласники
ви
конали нормативи влуч
ного стрільця. Першими
усг.іху добилися старос
та гуртка Юрій Холзісв,
його ровесники
Олена
Бсревих,
Олександр
Добровольський, Лариса
Лихваренко.
До 50-річчя комплексу
ГПО всі
комсомольці
школи вирішили скласти
залік з фізичної та вій
ськово-технічної ПІДГО
ТОВКИ.
Десятикласники
еже стали значківцями.

* * *

Колишній
фронтовик
І. М. Доронін всебічно
готує молодь до служби
у Збройних Силах. З ці
єю метою він створив і
радіогурток, у
якому
навчається понад сорок
десятикласників.
Вени
вивчають основи радіо
телефонії, працюють не
радіостанції, приймаючи
і передаючи радіограми,
налагоджують зв’язок з
кореспондентами тощо.
Як голова первинної
організації
ДТСААФ,
І. М, Доронін система-

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА.
Першість
Центральної
ради товариства
«Аван
гард»
з класичної бо
ротьби
серед
юнаків
1954—1965 років народ
ження закінчилася в Іва
но-Франківську.
В ній
узяли участь
і кіроі-оградці. Вдало провів по
єдинки на килимах при
карпатського міста вихо
ванець тренера Олександ
ра Денисенка
(споптивний клуб «Зірка») дев’я
тикласник школи № З Геннадій Пономарснко. Се

МАРШРУТИ
«ДИВОСВІТУ»
Відразу три
музи —
поезії, музики
І кіно —
завітали
до Ізанівсьчого
будинку культури їх пред
ставляли
члени
клубу
творчої
молоді «Дивосвіт» з Чернігоза. Цього
вечора вони звітували пе
ред молоддю
колгоспу
«Авангард»,

Михайлозич з допомо
гою
старшокласників і
вчителів
фізкультури
створив навчальний ком
плекс: добре обладнано
військовий кабінет, тех
нічний клас,
тир, плац
для стройової підготов
ки, містечко ГПО.
Приємно
відзначити,
що з року в рік вихован
ці І. К\. Дороніна вступа
ють до військових
учи
лищ. Торік, наприклад,
стали курсантами війсь
кових училищ
Андрїй
Фомичов, Юрій Нестерук, Віктор
Конюший і
Віктор Галушко. А всьо
го нині навчається в різ
них училищах 19 колиш
ніх його вихованців. Чи
мало випускників школи
вже закінчили військові
училища, стали офіцерани Збройних Сил, високо
несуть естафету, прийня
ту від ветерана
війни.
Вони служать
у різних
родах військ: Олександр
Фурса — офіцер-інженер, Сергій Завгородній
— танкіст, Олександр
Фисун — моряк, Олек
сій
Добрянський
та
Олег
Фомичов
—
льотчики. У своїх листах
ці товариші дякують нас
тавникам за те, що еони
допс могли освоїти вій
ред тих. хто мірявся си
лами в другій
сорсдній
ваговій
категорії,
вій
став срібним призером.
-У командному - заліку
наші земляки виступили
нижче своїх
можливос
тей: їм дісталося лише
дев’яте місце.
ФУТБОЛ.
Вихованці
груп підготовки молодих
футболістів при команді
другої
ліги
«Зірка» в
Псрвомайську. що на Миколаїпщині, провели то
вариські
ігри зі спорт
сменами ДЮСШ. Напру
женою
була
зустріч
команд
старшої вікотоі
групи. Вона закінчилася
перемогою
господарів
поля — 1:0. У матчі їхніх
молодших
' товариші«

Керівник обласного літе
ратурного
об'єднання,
письменник
Олександр
Шостак розповів про те,
як лііератори області го
туються
до XXVI з'їзду
КПРС. Вірші
про рідний
край, його
працьовитих
людей прочитали Валенти
на Примостио, Петро Ку
ценко,
Яків
Козалець.
Вечір в Іванівці започат
кував цьогорічні маршру
ти «Дивосвіту» до молоді
області. Планом
роботи
клубу, затвердженим об

З
ськово-прикладні спеці
альності і здобули висо
кий фізичний гарт.
Нерідко з школі влаш
товують зійськозо-спзртизні езята. На одному з
них («Сьогодні учень —
завтра солдат»)
хлопці
змагалися на вогневому
рубежі, перевіряли свої
знання
з матеріальної
частини зброї,
статутів
Збройних Сил СРСР, по
казали себе в стройовій
підготовці. Перед до
призовниками виступили
і ості, що прибули у від
пустку, — старший лей
тенант Валентин Ревицький, курсант Сергій Крокосенко, рядовий Віктор
Гайдай. Вони розповіли
багато ціказого про свої
армійські будні.
Широку й різноманіт
ну програму
намічено
здійснити в школі в дні
Всесоюзного місячника
оборонно-масової робо
ти, присвяченого
63-м
роковинам
Радянської
Ар/лії і Військово-Морсь
кого Флоту. Буде прочи
тано лекцію «В. І. Ленін
про захист соціалістич
ної Вітчизни», учні озна
йомляться з положенням
Конституції
СРСР про
військозий
обов’язок
громадянина Країни Рад,
вказівками Генерального
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної
Ради СРСР Л, І. Брежнє
ва з питань
зміцнення
обороноздатності краї
ни.
Під час місячника на
мічено організувати стрі
лецькі змагання між уч
нями 8—10 класів, масо
ве складання нормативів
комплексу ГПО. Сотні
учнів візьмуть участь у
грі «Зірниця».
Буде влаштовано та
кож лижний похід у село
Павлівну, де світловодці
проведуть
спортивні
змагання спільно зі свої
ми ровесниками місце
вої десятирічки.
У дні місячника обо
ронно-масової
роботи
буде здійснено чимало
заходів, присвячених 50річчю ГПО. Передусім
пропагуватимуться нор
мативи і вимоги
комп
лексу, учні зустрінуться
з першими значківцями,
чемпіонами міста і об
ласті з
багатоборства
ГПО. А допризовники ще
раз перевірять себе на
змаганнях
з військовоприкладних видів спорту.

М. ЗЕНЦКОВСЬКИЙ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
м. Світлозодськ.
сильнішими
гості — 2:0.

виявились

ЛЕГКА АТЛЕТИКА.
У
манежах ДЮСШ обласно
го спорткомітету і стадіо
ну «Зірка» відбузея пер
ший тур чотирнадцятих
республіканських
заоч
них міжвідомчих змагань
з легкої атлетики. В них
узяли участь
понад 270
юнаків
і дівчат 19.66 —
1967 рокіе
народження.
В командному заліяу пе
ремогли легкоатлети від
ділень
дитячо-юнацької
спортивної школи облас
ного спорткомітету. дру
гими були
легкоатлети
клубу «Зірна» третіми —
аіюнгардіпці
Світловодсьяа.

8. ШАБАЛІН.

комом комсомолу, перед
бачено творчі звіти літе
раторів, артистів, худож
ників перед
молодими
трудівниками села, Вони
етапи
однією
з форм
шефства творчої інтеліген
ції над
комсомольськомолодіжними колективами
колгоспів і радгоспів Чер
нігівщини.
О. ОЛІЙНИК,

кор. РАТАУ.

сшр.
ТВІЙ
РОВЕС
НИК
ЗА
РУБЕ
ЖЕМ

До трудового

І

семестру
БУДАПЕШТ. У вузах*,
технікумах, профтехучи-1
лнщах Угорщини поча- -і
лась підготовка до тру- |
дового семестру. Штаби І
студентських
будівель- •
них загонів ведуть добір
бажаючих,
укладають
деі озори з підприємст
вами, держгоспамн і сіль
ськогосподарськими коо
перативами про обсяг і
строки виконання робіт,
Влітку нинішнього року
понад 70 тисяч угорських
юнаків і дівчат працю
ватимуть на споруджен
ні важливих народногос
подарських
об’єктів,
житлових кварталів, допо мож уть трудівн якам
села в збиранні врожаю. і

Висока

оцінка
УЛАН-БАТОР.
Кон
курс робітничої майстер
ності проведено серед уч
нів ПТУ міста Мурен —
центру Хубсутульського
Аймака.
Авторитетне
І жюрі високо оцінило піда готовку майбутніх спе| ціалістів, Переможцями
І стали
учні відділення
■ трелювальних тракторів.
Мине кілька
місяців, і
вихованці ПТУ, склавши
випускні екзамени, увіл
лються в багатотисячну
і армію будівників повою
| життя.
■
За останнє десятирічР1Я
1
в республіці підготовле
но в два з половиною ра
зи більше спеціалістів із
спеціальною середньою
і вищою освітою, ніж за
всі роки до встановлення
народної влади.
В Ра
дянському Союзі та ін
ших братніх соціалістич
них країнах тепер учать
ся понад 40 тисяч монгольських юнаків і дів
чат.

З

«Ні?»
планам

НАТО
ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН.
Із закликом до актпвіза_ ції
боротьби за
мир
і звернулись
делегати
В проведеної тут загальпоI міської конференції моI лодіжної
організації
■ «Соколи».
а Плащі МАТО розміспіI ти в ряді країн Західної
І Європи ракетно-ядерну
В зброю середньої дальЯ ності, відзначається
в
■ розповсюдженій копферепцією заяві, серйозно
■ загострили міжнародну
І обстановку. ІЗ цих умоI вах перед молоддю ЗаI хідного Берліна стоїть
| завдання по об’єднанню
зусиль у боротьбі за проІдовжешія розрядки на
пруженості
та безпеку
на європейському конти
ненті. Ми закликаємо до
проведення переговорів
про роззброєння на всіх
Ірівнях, но всіх видах
зброї, говориться в зая-

■------- № лютого 198£ року

„Молодж* коиуивр" • ■

4 ісшор»

оживає
Д Є р Є В О -‘ж'т

НАС ПОЗНАЙОМИ
Засчнс, тобто через га
зету, ми
познайомилися
ще восени г979 року. На
ші дружні
доброзичливі
зустрічі відбувалися май
же щомісяця, найчастіше
в епістолярній формі. Ми
міркували,
сперечалися,
разом, хоча
вирішували
знову :« таки, В ССНОБНОму, через листи або іноді
користуючись телефоном.
Ми — це учасники конкурсу-мйрафену «Ерудит»
8 кого
організатори —
працівники обласної мо
лодіжної газети «Молодий
комунар».
Більше року
тривало наше знайомство.
8 ось тепер, коли підбито
підсумки останнього, деся
того туру, коли стали ві
домі імена призерів, ви
никло взаємне бажання
познайомитися ближче, а
можливо й подружитися.
У багатьох наших чита
чів, напевно, виникло за
питання: «Чому ця зустріч
відбулася через кілька мі
сяців після опублікування
остаточних
результатів
«Ерудита»!»
З-за різних об'єктивних
обставин,
що
причин,
склалися, рєданція не мала змоги зібратй всіх переможиів раніше і сручити їм призи.
Отже, хто ж еони, наші
герої, котрі витримали до
сить нелегкий,
як потім
вени призналися, шлях до
фінішу! Представляємо їх
іще раз.
Голсений приз конкурсу
—
безплатну путівку в
міжнародний молодіжний
табір — жюрі одноголос
но присудило молодо/лу
директорові Добрянської
десятирічки Вільшанськог,району Пилипові Дмитро
вичу Блящуку. Він блиску
че ситримав усі тури «Еру
дита», набравши найбіль
шу кількість рчрк — 435.
Друге місце у жителя
міста Кіровограда Петра
Миколайовича Онищенка
— 464 очка. Йому вручено
приз — керамічну таріль.
445 очок набрала кіровеградка Валентина Сер
гіївна СавельсЕа; вона ста
ла володаркою оригіналь
но вирізьбленої скриньки
роботи народних умільців.
Заохочувальними приза
ми з статуеткою «Балери
на» і фотоальбомом «Кіровоградщина» відзначе
но Сергія і Наталку Осад
чуків — педоужжя з ГайЕорсна — (444 очка) і :<іроЕоградку Світлану Єлинецьйу (429 очок).
Усіх призерів ми запро
сили в гості до редакції,
як це й належить
хоро
шим, добрим друзям.
Прийшли і приїхали май-

«Молодой коммунар» орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

«ЕРУДИТ»

На знімках: угорі — призи які були вручені переможцям ноннурсу;
внизу _ ось вони переможні «Ерудита.» (зліва направо) П. Д. БЛЯЩУК,
С. ОСАДЧУК. В. С. САВЕЛЬЄВА і П. М. ОНИЩСННО.

же всі, щоправда,
сім ю
Осадчуків представляв ли
ше Сергій (дружина лиши
лася вдома з двомісячним
сином). Не було також *
Світлани
Єлинецької, з
якою нам так хотілося по
бачитись.
Наші тесті — люди ерудовані, цікаві, товариські,
Різні за фахом (скажімо,
В. С. Савельева — Бикладач іноземних мов Кіротехнікуму
всградського
по
ПІДГОТОБЦІ керівних
кадрів колгоспів і радгос
пів,
П. М. Онищенко —
артист
Кіровоградського
музично-драматичного те
атру імені
АА. Я. Кропивницького, П. Д. Блящук —
за освітою вчитель геогра
фії, С. Осадчук — художник-оформлювач). Усі во
ни люблять і цінують свою
роботу, але кожному
з
них притаманні особлива
допитливість, цікавість до
слова і, якщо хочете, на
віть фанатизм у хорошому
розумінні.
На маленькій прес-кон
ференції
наші
хороші
друзі із задоволенням по
годилися
відповісти для
газети на одне,
але кож
ному пізно запитання.
— Який тур
конкурсу
вважаєте найцікавішим!

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
ї суботу.

В. САВЕЛЬЄВА: «Олімпій
ський». Тим більше, що він
друкувався в рік Олімпій
ських ігор, які проходили
в Москві.

— А найскладніший!
П. БЛЯЩУК: Як для ме
не. то музичний. Можливо,
через те, що я не досить
глибоко
розуміюся є му
зичному мистецтві.

— Які труднощі виника
ли під час «форсування»
кожної
висоти — туру
«Ерудита»?
По-пер.
П. ОНИЩЕННО:
ше, не завжди точними бу
ли поставлені запитання в
кросвордах, що їх приси
лали учасники марафону.
Наприклад, таке: «Повість
Пуларова». хоча правиль-'
но: «Повість
Пулатова».
По-друге деякі, звичайно
мирні, дебати
виникли у
нас відносно запитання в
олімпійському кросворді. У
запитанні
№ 38 по гори
зонталі написано: «Олім
пійський чемпіон з водно
го поло 1912 року».
Пра
вильно
його
прізвищ?
Бентхем та автор
крос
ворда чомусь вирішив, що
Бендхен.

— Чи хотіли
б узяти
участь у наступних кон
курсах, які
проводитиме
«Молодий номунар»!
С. ОСАДЧУК: Ну звичай,
но ж. Я думаю, щл наступ
ні конкурси чи вікторини
будуть такими ж цікавими
й захоплюючими як «Еру
дит». Хай
це будуть теж
кросворди але зробити їх
можна тематичними: ска
жімо,
перший тур
при
святити театру, наступний

— спорту, далі — музиці,
кіно і т. д. Періодичність
їх виходу
— обов’язково
раз на місяць.

Потім наш фотокорес
пондент В. Гриб запропо
нував гостям $фотографуватися на добру й щиру
згадку. За півгодини кож
ному призерові було вру- ■
чено знімки, а один із них
ми
вирішили
показати
всім читачам «Молодого
комунара».
Конкурс «Ерудит» закін
чився. Та до редакції ще
надходять листи, в яких
читачі просять продовжи
ти його
в якійсь
іншій
формі.
Старшокласники
Знам'янської
середньої
школи № З пропонують
регулярно давати рубрику
«З історії
імен». «А ще
непогано було б включити
в суботні випуски газети
ребуси, чайнворди, крос
ворди, — пишуть учні. —
Ми знасмо, що з нами до
годяться всі читачі, бо це,
на нашу думку,
зробить
«Молодий
комунар» щс
цікавішим».
Спасибі
вам, шановні
друзі. Ми
врахуємо всі
ваші пропозиції
і сподісасмося, що ви
станете
активними учасниками на
ших конкурсів. Згода!
Отже, до скорої зустрі
чі!

316050, МСП
М. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Иа украинском лзьше.

БИ 04524.

Обсяг 0,5 друк врн.

Індекс 61107;

По безлічі шрамів па до
лонях Люба Юлдашові’ча
можна прочитати покликан
ня — усто. Так шанобливо
таджики називають умільнів-художннків, яким відомі
Секрети давніх
ремесел. Л
втім, у цьому званні щодо
Юлдашева є і ще однії зміст
— учитель. Він
постійне
оточенні! дітьми.
У будиночок, розташовашчі поблизу школи, підліт
ки можуть заходити в будьякий час. Нібито їхній клас
праці тут, а насправді
—
дитячий клуб. Верстати, ін
струменти. 11а стінах дрібні
вироби учнів Юлдашева —
рамочки для пор гротів, при
крашені невигадливою різь
бою, точені рукоятки і дета
лі меблів,
простенькі іг
рашки. Словом, проба різня.
У сусідній
кімнаті готу
ється до діла дерев’яна па
нель. Лише зблизька можна
розгледіти па цьому монолііі олівцеву сітку — сієхкаям. Плаский візерунок че
кає об’ємного втілення за
думаного Аіоб-акою. А поки
що ця різана спмфошя лише
» його уяві.
Порух руни —
крок до
шедевра. І пішли змінювати
одна одну, зливатися в єди
не пасічкп-гурсумба, а з ни
ми звивається
занджира і
пімзаиджнра.
Назв таких
десятки, і щоб узнати їх і
рукою
зрозуміти — роки
погрібні. Чим більше насі
чок і виїмок, тим внгадливііншї візерунок. Прості ста
мески. та багатий орнамент,
шо виходить з-під них.
У майстерні запахло сві
жим деревом, осипались ов
чиною стружки до ніг устс.
І на чистому' полі панелі ви
ріс дивовижний ліс. Точні
ше — гай. З маками, з кві
тами небаченими, з чітким
обрамленням
рамочки, що
намітилась. Важко
в бук
різці входили
— м'якого
дерева майстер не визнає.
— Звичайно, твердий бук.
і луб. і горіх. Ллє хороші.
Довше проживуть. Я вже.
звик. Ось дітям
важко, —
каже усто, здуваючи тирсу.
— Тільки краще
зразу по
твердому матеріалу працю
вати — рука міцнішою ста
не;
— А скільки у нас учнів?
. — Тридцять мене наздога
няють. Малята щороку.нові
приходя ть. II ряди вл я ються
до ремесла. І не біда., коли
хтось не етапе умільцем. —
міркує різьбяр. — Ллє ро
зуміння лишається. І май
струвати змалечку навчать
ся. і
уроки прекрасного
ВІЗЬМУТЬ.

Ще б пак, воші

ж кож-

ну нову
роботу Люб-лки
простежують
від першого
сскіза.
Завершених речей у майстерні немає. Вони не зале
жуються тут. Різьблені пан
но, портрети, обрамлені ор
наментом, усілякі дрібні ви
роби — в різних
містах
країни і за рубежем
— в
Афганістані. Індії,
Японії,
Роботи члена Спілки худож
ників СРСР Л. Юлдашсва є
і в деяких
етнографічних
музеях Європи.
А у майстра лишаються
фотографії — їх
товста
пачка. Вироби несхожі один
па одного, візерунки щора
зу неоднакові, і дзвснвіЧА-у
них м’який ритм Сходу. В
постійному пошуку, очевид
но, й виявляється
харак
тер справжнього художни
ка. Одначе в самобутній
творчості усто одвічні тра
диції різьбярів
Середньої
Лзії.
Співробітники Ермітажа,
шо працювали на розкопках
стародавнього Пспджіїкеит;і, знайшли під
пластами
грушу малюнки. Один із
них після реставрації став/
ескізом для прикраси місь
кого музею: казкові дракоип
а жіночими головами б’ють
ся з воїнами.
Художникам було забом.нєїіо зображати
людшіул
тварину. Невтримну прист
расть самовиявлення було
сковано ланцюгами релігій
них’ вірувань, і нова знахо
дила вихід у геометричних
і рослинних
орнаментах,
арабесках. У музеї зберіга
ються різні деталі інтер’єрів
жител — КОЛОНИ, обвиті хи
мерною
різьбою, уламок
панно. Вхід у сховище від
кривають неповторні заду
мом і виконанням
високі
різьблені двері. Що цікаво,
виконано їх у паші дні. їх
зробили Люб ІО.ідашев та
його батько.
Сьогодні, поєднуючи ху
дожні традиції Согдіани з
пізнішими прийомами май
орів Середньої
Лзії і су
часності. ІОлдашев створює
орнаментовані портрети ве
ликих людей: Леніна, Рула
ді. Лбмоиосова...
Дивлячись на руки майст
ра, що розгортають но де
реву візерунки різьби, рап
том УСВІДОМЛЮЄШ, що при
сутній не при найпершій ми
ті народження’ виробу. Вона
явилася художникові дале
ко раніше. Та головний, на
певно, сенс
його творчості
В ТОМУ, що поруч усто —
учні. Воші
понесуть його
майстерність у майбутнє.
Б. РЯЗАНЦЕВ.

Ура-Тюбе,
-Пенінабадська область.

УСМІШКА ДИТИНСТВА
Світ добрих чарівників і
«Місто», Костя /АаркевичО
сонячних барв відображе
«Наші ігри», «Квіти».
но більш як на ста малюн
Гармонійному
розвї^"'
ках, зібраних на відкритій
кові підростаючого поко
у приміщені
львівської
ління на Львівщині приді
обласної
організації
ляється велика
уеага. В
Спілки художників СРСР
містах і районних
цент
виставці дитячої творчос
рах
для
юних
талантів
від
ті. Юні вихованці дитячої
крито більш як чотири ти
школи /листецтв яскраео і
сячі шкіл, студій і гуртків
мальовничо розповіли про
образотворчого мистецтва,
те, що люблять, про що
музики, хореографії.
мріють, познайомили гля
дачів зі своїми друзями. вивввиивияиявиваивйгяжги
Радісною успішною дитин
Редактор
ства осяяні роботи ТсЮ/ІМ. УСПД/НЕНКО.
са Кеца
«Космонавти»,
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