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її ЖОВТНЯ починаються заіти і вибори 
и в комсомольських організаціях. Для 

нас з вами наступна звітно-виборна кам
панія буде особливою, адже завершиться 
вона всесоюзним комсомольським фо
румом — XIX з'їздом ВЛКСМ, який ви
значить основні напрями нашої роботи 
по виконанню рішень XXVI з’їзду НЛРС.

Без минулого немає майбутнього. За
глядаючи в день завтрашній, ми завжди 
думаємо про те, що ж устигли зробити 
сьогодні, а чого не вдалося здійснити. 
Прагнемо збагнути, де джерело наших 
здобутків, а де грунт, на якому пророс
тають і процвітають формалізм, байду
жість, кар'єризм. Чому ровесники, коле

ги, товариші по спілці діляться иа «ан- 
тивних» і «пасивних»? Ян трапилося, що 
«галочка» у звіті стала єдиною метою 
для комсомольського секретаря?

Запитань безліч. А відповідь, очевидно, 
—г у нашому ставленні до комсомольсь
ких доручень. І мас вона бути конкрет
ною, діловою, самокритичною. Щоб го
ловні збори року стали ноаим щаблем 
нашого поступу.

Сьогодні «Молодий комунар» починає 
серію публікацій, присвячених звітам і 
виборам у комсомолі. Перша на позірці 
— орденоносна Новоукраїнсьна районна 
комсомольська організація. 

Ново-

український

район
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Розглянувінн підсумки со
ціалістичного змагання се
ред комсомольсько - моло
діжних колективів Кірово- 
традщішн в другому квар
талі 1981 року, бюро обко
му ЛКСМ України визначи
ло переможців.

Перші місця присуджено:
У ПРОМИСЛОВОСТІ — 

комсомольсько - .молодіжно
му колективові штампуваль
ників заготівельно-пресово
го цеху корпусу № 90 за
воду «Червона зірка» (бри
гадир Л. Титаренко, груп- 
Комсорг Л. Тагарснко). Се
редній виробіток КМК ста
новить 168 відсотків норми, 
99,9 відсотка продукції 
бригада здала з першого 
пред'явлення.

У ВУГІЛЬНІМ ПРО
МИСЛОВОСТІ — комсо- 
мОЛЬСЬКО-М О. ЮДІ ЖIIом у ко
лективові дільниці № 21 
шахти «Світлопі.іьська» (ке
рівник К. Бендеров, груп
комсорг Л. Макаренко). Ко
лектив видобув 20886 тонн 
вугілля, шо становить 137,1 
відсотка плану.

У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛО
ВОСТІ — комсомольсько- 
молодіжному колективові 
швейного цеху № 3 Кі
ровоградської взуттєвої 
фабрики (керівник 11. Три- 
гораш, групкомсорг С. Еод- 
пя). Середній виробіток 
КМК становить 102,9 від
сотка норми, 99,89 відсотка 
продукції бригада здала з 
першого пред'явлення.

ПА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ — комсо
мольсько-мочодіж лій ван
тажній е.тектровознііі колові 
імені 60-річчя комсомолу 
України Злам’япського ра

на потрібна кожному, і 
кожний виявляє її по- 
своєму. В напруженому 
змаганні виборював пер
шість у районі молодий 
комбайнер колгоспу імені 
Пархоменка Володимир 
Шишмарьов. Хто хоч раз 
брав участь у жнивах, той 
знає, як дорого цінується 
кожна година е ці гарячі 
дні. А Володя ще й агіта
тором був І став кращим 
серед молодих жниварів, 
намолотивши «Нивою» 9 
тисяч центнерів зерна. 
Приклад не тільки для ря
дових спілчан.

Поле комсомольської 
діяльності меж не має. І 
з часом турбот стає все 
більше, виникають такі 
проблеми, що їх не роз
в’яжеш тільки за допомо
гою лозунга. Найпаякіша 
активність може розбити
ся об прозу буднів, якщо 
не підвести ПІД неї міцної 
основи. Маю не увазі по
саду заступника голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю Нині вона запро
ваджена в 12 господарст
вах з 20, а найближчим 
часом з'явиться і в колгос
пі імені Ждачова. Тепєо 
комсомольський ватажок, 
ставши членом правління

ЕТЕРАНИ І КОМСО-
® мол.... ПОЧУЄШ ЦІ

СЛОВА, 1 ЗГАДУЮТЬСЯ

ЗУСТРІЧІ 3 ТИМИ, чия

ЮНІСТЬ ЗАЛИШИЛАСЬ У

ТИХ БУРЕМНИХ РОКАХ,

ПРО ЯКІ МИ ЗНАЄМО 3

РОЗПОВІДЕЙ СТАРШИХ,

3 КНИГ 1 КІНОФІЛЬМІВ.

публіканського комітету 
профспілки працівників 
сільського господарства та 
Секретаріат ЦК ЛКСЛ1 Ук
раїни відзначили ряд кра
щих КМК, які досяглії ви
соких результатів по ефек
тивному використанню тран
спортних засобів, достроко
вому виконанню завдань 
одинадцятої п’ятирічки, по
ліпшенню транспортною 
обслуговування колгоспів і 
радгоспів.
‘ Зокрема, ТРЕТІМ ІІРІІ-

СЬКОГО О Б JIM ІЖ КОЛ
ГОСП БУДУ (БРИГАДИР
— В. І. КОБИЛЄВ). Колек
тив каюроджепо перехід
ним вимпелом ЦК ЛКСМ 
України, Укрміжколгоспбу
ду, Українського республі
канського комітету проф
спілки робітників будівницт
ва і промбудматеріалів, а ЗЕРОМ РЕСПУБЛІКА НСЬ- 
також грошовою премією— 
350 карбованців.

* *
Розглянувші! підсумки 

республіканського соціаліс
тичного змагання комсо-

Колсіія Міністерства сіль
ського будівництва УРСР, 
правління Українського між
колгоспного об’єднання но 

будівництву. Секретаріат 
ЦК ЛКСМ України, прези
дія Українського республі
канського комітету проф
спілки робітників будівницт
ва і промбудматеріалів, 
розглянувши підсумки рес
публіканського соціалістич
ного змагання за перше пів
річчя 1981 року серед ком
сомольсько - молодіжних 
бригад, котрі зайняті у сіль
ському будівництві, визиа-мольсько-молодіжних бригад 
чнли переможцями ряд 
КМК, У тому числі серед 
комсомольсько - молодіжних 
бригад Укрміжколгоспбуду 
ПЕРШЕ МІСЦІ- ПРИСУД
ЖЕНО КМК НОВГОРОД- 
КІВ С Ь К ОІ МІ ж К О .і ІГО С11- 
ІІОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОР
ГАНІЗАЦІЇ КІРОВОГРАД-

транспортних підприємств 
райсільгосптехпік за достро
кове і якісне виконання зав
дань першого півріччя 198! 
року, колегія Державного 
комітету УРСР по виробни
чо-технічному забезпеченню 
сільської о господарства, 
президія Українського рсс-

КОГО ЗМАГАННЯ НАЗВА
НО КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНУ БРИГАДУ 
ГАИВОРОНСЬКОЇ РАН- 
CI ЛЬГОС'П ТЕХНІК и. 
Бригаді присуджено диплом 
III ступеня ЦК ЛКСМ Ук
раїни, Державного комітету 
УРСР но виробничо-техніч
ному забезпеченню сільсько
го господарства та Україн
ського республіканської о 
комітету профспілки праців
ників сільського господар
ства, а’також грошову пре
мію — 250 карбованців.

А ось ветеран комсо- 
/..ольськсї організації — 
це, погодитеся, не ЗОЕСІМ 
звично. Ветеран у двад
цять вісім — тридцять ро 
ків? І все ж заступник? 
голови колгоспу по роботі 
з молоддю Олександра 
Еергуна я смФиео назву 
ветераном. Тринадцять ро
ків очолює Олександр 
неме ©мельсьду ср»гані?л- 
цію колгоспу «Мир» — 
згуртований, дружний, 
ініціативний осередок.

У чому секрет тзкою 
комсомольського «довго
ліття»? В активності, а точ
ніше, в активній життсеій 
позиції.

йону (керівник С. Пугачоя, 
групкомсорг В. Литвинов). 
ІІопад план перевезено 
466438 тонн народногоспо
дарських вантажів, зеко
номлено 201000 кіловат-го
дин електроенергії.

НА АВТОТРАНСПОРТІ
— комсомольсько- молодіж
ному колективові транспорт-

го управління № 3 тресту 
«Кіровоградмашваж б у д* 
(бригадир II. Шачковсьісі, 
іруїжомсорг Т. Плотников). 
Виконання плану тут стано
вить 15(5 відсотків.

У ТОРГІВЛІ — комсо
мольсько-молодіжному ко- 
лс.ктньові магазину № З 
міста Кіровограда ' (керів-

козашісу Кіровоградського 
РТЦ-4 обласного піднріь 
є мства «Побутрадіотсхнікн» 
(бригадир А. Штундер, 
і руикомсорг А. ПІтун.іер). 
Середній виробіток КМК 
склав 133 відсотки норми, 
всю продукцію здано з пер
шого пред’явлення.

СЕРЕД КЛІК АВТО ГА
РАЖІВ ГОСПОДАРСТВ 
ОБЛАСТІ — Комсомольск 
ко- м олод і ж лом у колекти во • 
ні ар.гогаража колі оспу 
імені Кірова Олександрівсь- 
к-ого району (керівник 
II. Стадник, групкомсорг 
II. Козир). КМК виробив 
1187499 тонно-кілометрів, 
зекономив 183.5 центнера 
наливно-мастильних матбрі-

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ІіОІ контори Повомдргород- 
ського району (керівник 
11. Нирко, групкомсорг 
В. Курочко). Плай ванта
жоперевезень колектив ви
копав на 148 відсотків

У ЗВ’ЯЗКУ - комсомоль
сько-молодіжному колон Г1І- 
вові КВІ1 дистанції сигна
лізації та зв’язку Знам’яп
ського відділення залізниці 
(керівник В. Сухомлшї, 
ірупкомсорг II. Шмакова). 
Середній виробіток стано
вить 115,9 відсотка норми.

У БУДІВНИЦТВІ — 
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіжній 
бригаді малярів будівельїіо-

пак С. Луценко, групхом- 
‘ "І’1' Б- Спиць). Викова пня 

і і|,ІУ108 іаР°-ОҐЮрО,у Сїапо' 
вить IU8,1 відсотка.

У ГРОМАДСЬКОМУ
харчуванні
ПОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОМУ ;••()- 
••'СМ'ЧВОВІ кондитерського 
Нлу і.іьяпсвського харчо
комбінату (керівник А Жи- 

гРУпк<імсорг Є. Кашеп- 
Л- Планове завдання 

К/1К викопав на 128 7 від- 
сотка. ’ л

ОБС П V гпLP°ЇО В0 ГО 
°ЬСЛУі ОВУВАННЯ 
^^’ольсьио - молодіжно- 

У ОЛСКТИВОВІ студії зву-

ялів.
СЕРЕД КМК МОЛОЧ

НОТОВАРНИХ ФЕРМ — 
комсомольсько - молодіжно
му колективові М І Ф № З 
колгоспу імені Леніна Д<>- 
лпнського району (керів
ник І. Маркуш, групкомсорг 
В. Поклад). Молоді доярки 
одержали від кожної коро
ни по 2050 кілограмів моло
ка (за півріччя).

СЕРЕД КМК ТРАКТОР
НИХ БРИГАД — комсо
мольсько-молодіжному кй' 
лективові тракторної бри
гаді) № 1 колгоспу «Перше 
травня» Маловнсківсько1 о 
району (керівник М. Гонча
ров, групкомсорг А- Кобе
лев). Виконання змінних 
норм становить відсот
ки, зеконом, ієно 504 центне
ри иаливно-мастп.'іьвнх ма
теріалів.

♦ ♦ ♦

ФЕРМ —

Говорячи про проблему 
кадрів на селі, ми доходи
мо висновку, що розв’я
зувати її треба комплекс
но, виходити з того що Я 
цій справі нем^є дріб
ниць, другорядних момен
тів. На поакгиці ж, на 
жаль, нерідко про це за
бувають.

Олександр Вергун і йо
го комсомольці за комп
лексний підхід на ділі У 
футбольній і волейбольній 
командах колгоспу грають 
учні місцевої школи В де
яких селах не знають, що 
робити з «важкими» під
літками, а тут із семн- 
Еосьмикласників, котрі 
сюяли на обліку б дитя
чій кімнаті міліції, створи
ли ансамбль ложкарів. 1 
це було не так просто, ва
тажкові спілчан, комітето
ві комсомолу довелося 
виявити чимало енергії, 
аби сьогодні з гордістю 
говорити і про ансамбль, 
і про спортсменів. Звичай
но, це ще не розв язує 
проблеми кадрів повністю, 
але вже є одним з кроків 
до мети.

господарства, має змогу 
безпосередньо брати
участь у розв'язанні важ
ливих соціально-економіч
них питань. Словом, спіл
чанський осередок очо
лює компетентна людина, 
яка вміло спрямовує ро
боту комсомольської ор
ганізації, бачить перспек
тиву Недарма ж Микола 
Бандюк, котрий донедавна 
був заступником голови 
колгоспу «Дружба» по ро
боті з молоддю НИНІ ОЧО
ЛИВ колгосп імені Ілліча 
нашого району

Переможців нагороджено 
Почесними грамотами об
кому ЛКСМ Уйраїии.

А КТИВИІСТЬ, активна 
життєва позиція — не 

привілей обраних. Це обо
в'язок кожного Секретарі 
комітетів комсомолу кол
госпів імені XX з’їзду 
КГІРС, імені Калініна, іме
ні Леніна Світлана Брюхо- 
сецька, Андрій Земба.
Микола Кузьменко... У
нас багато таких, як еони, 
— ініціативних, цілеспря
мованих.

Так, активна життєва по
зиція — не привілей, во-

Ті ВСЕ Ж є такі ділянки 
*• комсомольської ро

боти, де ми відчуваємо 
«дефіцит» активності з бо
ку як активістів, так і ря
дових спілчан. Насамперед 
це стосується виробничої 
сфери. В Новоукраїнсько- 
му районі працюють п’ять 
комсомольсько - молодіж
них колективів тваринни
ків. Наче й немало, але їх 
може бути й більше. Ви
рішено створити в КОЛГОС
ПІ імені Шевченка показо
вий КМК. І знову ж таки 
тут слід виявити активну 
позицію у вирішенні ба
гатьох питань, зокрема, в 
забезпеченні умов прац: 
а\олодих доярок.

Безліч точок прикладан
ня активності і комсомоль
ських ватажків, і рядових 
спілчан. Куди і як спряму
вати її — конкретна роз
мова про це піде під час 
звітно-виборної кампанії.

О. КОЗЛОБСЬКИЙ, 
перший секретар Но- 
воукраїнсьисго раймо- 
А<у ЛКСМ України.



М вересня 1981 року------- -
Комітет комсомолу: 

стиль роботи

НЕ ЗГАСАЄ
ВОГНИК
ЗМАГАННЯ

Механізатор з колгоспу імені Ватутіна комсомолець Олександр ЗАРІЧНИЙ добре потрудився на осінній 
оранці. Щозміни він виконував норму на 120—130 процентів.

■ Фото 3. ГРИБА.

КРИТЕРІЙ

Кілька років тому Нозо- 
український цукровий за
вод постійно значився серед 
відстаючих. Були тому при
чиною й недоліки технічно
го характеру, і прорахунки 
в плані організації соціаліс
тичного змагання. Немала 
доля вини лежала й на ко
мітетові комсомолу підпри
ємства.

Нині наш цукрозавод ви
йшов у число кращих не 
тільки а області, а й у реє 
публіці. Звичайно. головну 
роль у цьому відіграло тех
нічне переозброєння підпри
ємства. Але не менш важли
во те, що комітет комсомолу 
уважно проаналізував прак
тику трудового суперницт
ва, виявив у ній вузькі міс
ця. Це допомогло по-новому 
організувати роботу комсо
мольської організації, зо
крема, в плані гласності 
змагання.

Закономірно, що основна 
напруга в роботі комітету 
випадає на сезон цукрова
ріння. В міжсезонний період 
ведуться в основному ре
монтні профілактичні опера
ції. Тому раніше комітет ді
лка спою діяльність на «ос
новний» і «не основний» пе
ріоди. Це й було головною 
помилкою минулих років. 
Такий ►, підхід, як кажуть,

розхолоджував людей, вог
ник змагання то розгорався, 
то знову згасав.

Це питання нз раз пору
шувалося на комсомольсь
ких зборах, на засіданнях 
комітету комсомолу. Анти- 
аісти вирішили підбивати 
підсумки змагання щоміся
ця, незалежно від пори ро
ку. Адже підготовчий період 
не менш важливий, ніж ос
новний.

Як засвідчила практика, 
ми на правильному шляху. 
Минулого літа антивно по
працювали ремонтнини Ми
кола Андрійченко, Микола 
Сторожуй, Віктор Сатанов- 
сьний. Сміливо включився у 
змагання і новачок — Ми
кола Сзменченко. Він недав
но прийшов на підприємст
во, але під керівництвом 
Андрійченка швидко оволо
дів спеціальністю апаратни
ка. Можливо, і його ім’я не
забаром назвуть серед пра
вофлангових.

Результати коректив до 
організації змагання сьогод
ні, коли йде сезон цукрова
ріння, видно особливо яс
краво: техніка працює від
мінно.

М. МАГЛЬОВАНА, 
заступник секретаря
комітету комсомолу
цукрозаводу.
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Е ПОЧИНАЄТЬСЯ
ХЛІБА

Край паш щедрий на 
хліб і працьовитих людей. 
Кпай, * осяяний славою 
двічі Героя Соціалістич
ної Праці Олександра Ва
сильовича Гіталова і йо
го товаришів по труду. 
Це завдяки їм ми маємо 
змогу вчитися, відпочива
ти. займатися улюбленою 
справою. Бо вони вирощу
ють для нас, для всього 
народу те, без чого немож
ливе життя, — хліб.

Сьогодні не уявити 
паш стіл без свіжої бул
ки. «Але хіба хліб, якщо 
його вдосталь. знеціню
ється? Так, коштує він ко
пійки, Та ми па власному 
досвіді знаємо, що ніяки
ми грішми не оцінити 
працю людей, ‘вкладену у 
хлібну ниву»,

Я не випадково навод
жу слова із звернення уч
нів Кбмншуватської се 
редіїьої школи до всіх 
школярів Новоукраїисько- 
го району; Вони співзвуч
ні думкам моїм і моїх 
товаришів.

Відразу після опубліку
вання звернення в пресі 
мк обговорили його в 
коленому класі. Принципо
ва вийшла розмова. Адже, 
не секрет, залишаються 
ще після обіду шматки 
хліби на столах як німий 
докір марнотратству. Що 
б сказали наші батьки, по
бачивши таке? А воин и: 
вважають пас своїми спад
коємцями!

Вийшло так, що поча
ли розмову з хліба, а по
тім і про підручники зга
дали, про все, що дала 
нам держава, аби ми доб
ре вчилися.

За словом завжди по
винне бути діло. Збори ті 
не пройшли безслідно. Ни
ні в кожному класі ство
рено комсомольські і піо
нерські пости бережливих, 
які стежать за викори
станням хліба в шкільнії! 
їдальні. їхню роботу кон
тролює комітет комсомо
лу. Недавно провели зу
стріч із працівниками 
! юмбі і і ату х л ібо 11 роду ктів 
та колгоспу імені Леніна, 
шгі розповіли багато ціка
вого м повчального про 
шлях хліба від поля до 
столу. Закінчуємо оформ
лення стенду «Як до нас 
приходить хліб».

Незабаром проведемо 
комсомольські збори «Ці
нуйте і бережіть хліб», 
визначимо, як зробити рух 
бережливих ще ефективні
шим, що нового слід внес
ти в нього. А нове уже є: 
в шкільній радіогазеті по
явилася рубрика «Свято 
шануймо і бережімо хліб».

Розмова про бережли
вість почалася з хліба то
му. що все починається з 
хліба. Але рух тільки цим 
не обмежуємо ІІпні. на
приклад, у школі проводи
ться операція «Живи, 
книго».

Есе. що довкруг кас, 
створено руками ЛЮДИНІ!. 
Нам і самим доводилося 
плітку працювати, допома
гати батькам. Олег Ниж
ник навіть фотоапарат 
одержав у нагороду за те, 
що добро пас колгоспну 
череду. Тож, готуючи се
бе до трудового' життя, 
добре знаємо, що в ньому 
треба бути господарем — 
мудрим 1 бережливим.

о. БІЛАН, 
секретар комсомоль
ської організації Ново- 
української середньої 
школи № 4,

ДО КОНФЕРЕНЦІЇ
А ЛИСТОПАД 1979 

РОКУ. Комсомольці і 
молодь Новоукраїнсько- 
го та Новоархангельсь- 
кото районів виступили з 
ініціативою: взяти шеф
ство над половиною 
площ кукурудзи, що ви
рощуватиметься в облас
ті індустріальним мето
дом.

А БЕРЕЗЕНЬ 1980 
РОКУ. Комсомольсько- 
молодіжний колектив 
МТФ № 1 колгоспу іме
ні Шевченка, очолюва
ний групкомсоргом Ні
ною Лубенець, достро
ково виконав п’ятирічне 
завдання по надоях мо 
лока. Найвищих резуль 
татів добилися Степані; 
да Якубенко, Ніна Лубе
нець, Галина Черненко 
та Галина Заніздра.

А КВІТЕНЬ 1980 
РОКУ. В Палаці культу
ри «Ювілейний» район
ного центру почав свою 
роботу клуб «Старшо
класник». Перше засі
дання організували учні 
середньої школи № 6.

А ВЕРЕСЕНЬ 1930 
РОКУ. Комсомольці і 
молодь колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС прийня
ли звернення до юнаків 
та дівчат області, в яко
му закликали їх оволоді
вати механізаторськими 
професіями. Бюро обко
му комсомолу схвалило 
ініціативу.

А ЛИПЕНЬ 1981 
РОКУ. Бюро обкому 
комсомолу визначило пе
реможців огляду техніч
ної підготовки сільської 
молоді Кіровоградщинн. 
Серед районних комсо
мольських організацій 
перше місце зайняла Но 
воукраїнська.

Характер
У таку ситуацію Ніна по

трапила чи не вперше. 
Звичайно, коли працювала 
в дитсадку, доводилося різ
ні «конфлікти» розбирати. 
Але ж там малеча нероз
судлива, а тут... доросла 
людина.

Василь (члени комітету 
комсомолу колгоспу «Ро
сія» просили не називати 
прізвища. Хлопець добре 
працює, те порушення зия- 

СПОКІЙНИЙ ХЛРШЕР
І НЕСПОКІЙНІ БУДНІ
заступника голови холгоспу «Росія» по роботі 

З молоддю Ніни Ожоги
вилося єдиним. — А. Р.) ні
якої вини за собою не хо
тів визнавати. Зипиз? Ет з 
ким не буває. Варю було 

скільки людей скликати, 
персональну справу розгля
дати. Якщо вже на те пі
шло, то Новоукраїнка — 
ось, поруч. На будь-яке під
приємство можна податись, 
обома руками вхоплять. 
Хоча б у тій же райсільгосп- 
ге^Щ' І два вихідних там...

Обурені такою самовпев
неністю були всі, але кори 
подивились на Ніну Ожогу 
чомусь і про Василя на де
який час забули. Та й сам 
Він ЯКОСЬ ніби ЗНІТИВСЯ, ку
ди й поділася агресивність 
з якою почав свою захисн-/ 
промову. Почервоніла Ні
на і, ледь стримавши 
зусиллям золі, щоб не 
зати чогось різкого, 
мовила: 
„ Що ж, там, можливо 
и легше. Хоча той, хто шу

себе 
ска- 

пр.з-

кає легкого хліба... Запам’я
тай: назад не приймемо.

Наче нічого особливого 
й не було сказано, але Ва
силь уже не почував себе 
невинним мучеником.

Кажуть, людям із запаль
ним характером легше жи
веться. Покричать, вислов
лять усе, що накипіло — і 
знову в гарному настрої. 

Комсорги, яких 
ми обираємо

Спокіиним важче, вони в 
собі і гнів, і образу носять.

— Ніна — людина спокій
на, — гозорять про комсо
мольського ватажна бібліо
текарка Тетяна Лугова. — 
! той випадок на зборах, 
коли зона аж змінилася на 
обличчі, мабуть, єдиний під
коли я її знаю. А відверто 
кажучи, будь-хто з нас ска
зав би тоді набагато різкіше, 
••росто вона своєю витрим
кою повела збори з потріб
но русло. І правильно зро
била. інакше, можливо, і пі
шов би зід нас у цілому не
поганий хлопець.

Слова про блага, якими 
користуються працівники 
підприємств районною
центру, були не з неба взя
ті- В тій же сільгосптехніці 
механізатори по два вихід
них мають. Не секрет і те, 
Що кілька колишніх кои- 

кз

госпникіз з «Росії» працю
ють у Новоукраїнці.

Як же бути їй, заступни
кові голови колгоспу по 
роботі з молоддю? Адже 
як член правління Ніна від
повідає і за закріплення 
юнаків і дівчат на селі. Та 
ще з її «спокійним» харак
тером. У тому-то й справа, 
що за зовнішнім спокоєм 
криється енергійна натура.

— Молодь триматиметься 
на селі, якщо умови праці й 
відпочинку тут будуть не 
гірші, аніж у місті. Це не 
нами придумано — життя 
підказує. А робити цю спра
ву комсомольському активу.

Тож і летять листи у вій
ськові частини, де служать 
земляки. Спілчани колгоспу 
хочуть бачити звільнених у 
запас у себе в господарстві. 
І залишаються хлопці в 
«Росії». Ось нсдазно повер
нувся Віктор Рак, а вже Ні
на має намір рекомендува
ти йоге до складу комітету 
комсомолу.

«Юність моя, комсомол -, 
«Землю красить сонце, в 
людину — труд» — годі й 
перелічити ті тематичні ве
чори, які організував комі
тет комсомолу і на яких ви
ступали прославлені хлібо
роби Герої Соціалістичної 
Праці В. С. Андоіяш, М. М. 
Цєртій.

Гой факт, що в колгосп
ному Будинку культури пра
цюють шість гуртків (хоро
вий, драматичний і т. п.), 
досить красномовно свід
чи іь про роботу комсо
мольської організації.

— Тільки не думайте, що 
тут обходиться без конфлік
тів. «Я з школі на такі за
ходи дивився байдуже, а тут 
тим більше», — і таке іноді 
почуєш, — каже Ніна.

Ще одна ділянка роботи. 
Не єдина, не остання. Як і 
ідеологічне забезпечення 
жнив, як і організація зма
гання молодих тваринників 
і механізаторів. І з нею во
на впорається з допомогою 
комсомольського активу.

А, РОМАНЮК.



^Молодей комунар“ З сшор

День заморожених усмішок

В області тривав 
свято театрального 
мистецтва «Вересне
ві самоцвіти»

Коли переступаєш цей 
поріг — треба усміхатися. 
Так заведено. За темними 
старовинними дверима під 
номером 10, у лондонсько
му провулну Даунінг-стріт, 
знаходиться резиденція ан
глійського поем'єра. Ус 
мішки в цьому випадку — 
данина поваги. Мається на 
увазі також, що зіткнення 
з владою викликає чи по
силює радість.

Цими днями тут аж очі 
боліли від усмішок. Черга 
сяючих міністрів тягнулась 
туди, за двері. Черга вири
нала звідти. Аудієнція 
кожного тривала не більше 
чверті години. Але цього 
було досить, щоб заморо
зити усмішки деяких мі
ністрів мало не до темпера
тури абсолютного нуля.

На півдорозі до нових 
парламентських виборів 
пані Маргарет Тетчер про
вела досить відчутну пере
тряску свого уряду. Ре
зультати такі. Три члени 
кабінету залишились без 
портфеля. Консервативна 
партія одержала нового го
лову. Деякі зі старших мі
ністрів помінялися місця
ми. У щілини, що виникли, 
пробралася поросль чинов
ників. чиї імена нічого не 
говорять навіть деяким 
старим політичним вов
кам.

Але у них с визначена 
кличка:, «так-люди». Це_ ті, 
котрі сліпо віддані особис
то прем'єрові і, що особли
во важливо, говорять авто
матично «так» у відповідь 
на будь-який зигзаг її еко
номічної політики. У цьому, 
власне, головний сенс пе
ретряски. Прибрати з Уайг- 
холу тих. хто обурюється, 
придушити інакомислення 
у керівництві консерватив
ної партії, пожертвувати

поміркованістю на користь 
жорстокості - ОСЬ не дуже 
складні мотиви пані Гє’і- 
чеР І на все це 15 хвилин.

Н» так уже й багато, 
щоб замолити гріхи остан 
ніх двох з половиною ро
ків. відтоді, як у -гранні 
1979 року кабінет торі при
йшов це влади, віч поета
пна немало чорних речор- 
піз Кількість безробітних 
збільшилась на 1,5 мільйо
на промислове виробницт
во’ скоротилось на одну 
п'яту* Монетаризм — ця 
економічна теорія капіта
лізму, звільненого від дер
жавних оков, —не аипраз- 
дав сподівань. Дедалі біль
ше англійців з нетерпінням 
чекають нових парламент
ських виборів, котрі дозво
лили б розпрощатися з 
командою пані Тетчер. У 
відповідь на це прем'єр- 
міністр вирішила частково 
змінити цю команду, але 
не політику. Всі три члени 
кабінету, які втратили 
портфелі, належали до чис
ла критиків монетаризму. 
Ці трос — лорд Соумс. лі
дер палати лордів, Ян Гіл- 
мур, лорд-хранитель печат
ки, і Марк Карлайл міністр 
освіти і науки, — переко
нані, що еноноглічний ек
сперимент прем’єра закін

читься катастрофою і для 
країни, і для консерватив
ної партії.
я образно висловився 
лн Гілмур, «капітан на 
повних парах прямує на 
рифи». Це — ілюзія конт
ролю за ходом по суті без
надійних справ.

Крім розправи з недо
статньо лояльними мініст
рами, Маргарет Тетчер 
спробувала зробити деко
го з міністрів козлом 
відпущення за власні про
вали, У цьому плані цікава 
доля, яка спітнала мініст
ра з питань зайнятості 
Джеймса Прайора. Як той 
не опирався, його пересу
нули на невдячний пост мі
ністра у справах Північної 
Ірландії. у результаті 
Прайор, якого вважають 
лідером опозиції всередині 
Уряду, залишився членом 
кабінету і в результаті по
збувся можливості очолити 
угруповання жертв пере
тряски. З іншого боку, на
родові нібито дали зрозу
міти: винуватець безробіт
тя покараний. Погана, як 
бачите, не політика, пога
ний сиконавець.

А /Що ж, для Ольстеру 
той же міністр хороший? 
На самому зерху вважа
ють, що так. Прайора ха

КОРЕСПОНДЕНТИ

АПН

ПОВІДОМЛЯЮТЬ

рактеризують як «людину 
з широкими плечима». ЧИ 
мається на увазі, що нова 
англійська мітла у Північ
ній Ірландії виявиться при 
ближчому розгляді новою 
гвинтівкою, яка дедалі 
меткіше розстрілює жінок 
і дітей пластиновими нуля
ми? В усякому випадку по
казово, що пост координа
тора англійської політики 
у змученій провінції вико
ристовується ян заслання 
для тих. хто потрапив у 
немилість. Тільки у кінці 
дня не стало черги відвіду
вачів на Даунінг-стріт, 10. 
Останнім звідти вислизну
ла якась нова «так-люди- 
на», котрої ніхто не впі
знав. Незнайомець, як і 
треба, білозубо усміхався.

— Ян справи — запита- • 
ли його.

— Гряне дощ, — дотеп
но, як йому здалося, від
повів інкогніто.

— На зас чи на нас? •— 
нрякяуа хтось із юрми.

Смисл цієї репліки яс
ний.

8. СИМОНОЗ, 
власкор АПН.

Лондон.

Е-МИСТЕЦТВО
Для тисяч шанувальни

ків сцени ці дні принесли 
чимало гарних вражень. 
Були зустрічі з улюбле
ним мистецтвом, була но
визна уже, здавалось би, 
знайомих вистав і спек
таклів. А для самодіяльних 
артистів — господаріч 
свята — воно несло ще 
одне — звичайну, «чор
нову» роботу на сцені. 
Повторення ролей перед 
виставою, хвилювання пе
ред виходом на сцену. І 
тільки вже потім — заслу
жені оплески.

З великим успіхом про
йшло свято в Бобринець- 
кому районі. На урочис
тому відкритті його звіту
вали перед глядачами са
модіяльні артисти Суго- 
кліївською та Витязівсько- 
го сільських Будинків 
культури. А увечері в ра
йонному Будинку культу
ри місцевий драматичний 
колектив показав виставу 
за п'єсою Є. Володарсько
го «Пастка».

У Голоаанівську того ж 
дня відбувся театралізова
ний концерт, що став 
своєрідним прологом до 
саята. Зібрався весь ак
тив художньої самодіяль
ності, шанувальники твор
чості аматорів з усьо*о 
району. Були й представ
ники вісімнадцяти драма-

тичгіих колективіз — саме 
стільки їх діє на Голова- 
ніащині. Сільські артисти 
з Крутенького, Розкішно
го і Троянки показали 
уривки з вистав «Безта
ланна» І. Карпенка-Карого, 
«Козир-дівка» Г. Кзітки- 
Осноз’яненка, гумористич
ну сценку «Підвів» Н. Ду- 
бицького.

Лише перелік вистав, 
що пройшли за два "дні в 
сел-іх та містах області, 
зайняв би не одну сторін
ку. А як виміряти той ве
личезний ентузіазм, з 
яким їх зустрічали гляда
чі. для котрих езято стало 
ще однією незабутньою 
зустріччю з вічно живим 
мистецтвом театру? За 
якою шкалою визначити 
напругу творчого натхнен
ня самих артистів?

Поет сказав: «Мені не 
треба йти в народ. Я сам 
— з народу». Так і наше 
театральне мистецтво. Во
но жив в в народі, воно— 
часточка його духовного 
єства. Це ще раз засвід
чує традиційне езято «Ве
ресневі самоцвіти»:

Відбулося також уро
чисте відкриття езяга в 
Олександрії, Компаніївці, 
Малій Висці. Триває теат
ральне свято в Кіровогра
ді-

П. СЄЛсЦЬКИИ.

На знімках: сцениНа знімках: сцени з вистави Черкаського му
зично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка «Ма- 
ріца» за оперетою І. Наламана, яка відбулася позав
чора в Кіровограді.

18808201

гості з БолгаріїПозавчора до Кіровограда прибула група ідеологічних працівників Толбухінсьі.ого округу Народнбї Гсспублітт Болгарії. До її складу входять секретар окружного комітету Болгарської Комуністичної партії Атанас іліев. перший секретар Шабліиського міськкому партії Іван Іванов, працівник окружного Будинку політоеві ти Дика Фудолова і вазі- дуючий відділом пропаганди То.ібухіпськоіо міськкому БКП Світло- зар Давидов.Болгарські товариші три дні в обласному центрі, у Знам’янському. Олександрійському та Світловодському районах вивчатимуть досвід роботи партійних комітетів. первинних організацій но комплексному вирішенню завдань ідейчо- впховної роботи, підвищенню ефективності марксистсько -ленінської освіти, знайомитимуться з діяльністю парторгапі- зацііі області по форму-

ванто у трудящих активної життєвої позиції.Ідеологічні працівники братньої Болгарії планують т акож познайом« ■ тиси з нашим краєм, побувати у Павлнській середнії! школі імені В. О. Сухомлипського, на хуторі Надія, в інших визначній місцях області.Вчора болгарські гості мали розмову з другим секретарем обкому партії Л. Ф. Кібцем. У розмові взяли участь голова облвиконкому В. І. Желіба та завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому партії і. II. Оліфіргн- ко. Болгарські друзі познайомилися з роботою паргкомів заводу радіо- виробів і заводу «Червона зірка», з роботою обласного Будинку політосвіти.На другий день перебування в Кіровограді гості здійснили екскурсію по місту, відвідали середню нікому ім. Димитрова обласного центру.

Для кіровоградців цей 
матч мав принципове зна
чення. Адже в першому ко
лі горлівці завдали їм по
разки — 1:5, і треба було 

На жаль, 
Поєдії- 
почати 

діяли 
Не було

взяти реванш, 
цього не сталося, 
нон обидва клуби 
мляво, нападаючі 
дуже повільно, 
небезпечних моментів. Хі
ба що один — на тридцять 
шостій хвилині гри. Один 
із гравців «Вуглика» про

ФУТБОЛ

бив у бік воріт гостей, які 
захищав Валерій Музичук. 
Голкіпер зловив м’яч, а 

випустив його... у 
сітку.

намагання наших

потім 
соою

Усі
земляків змінити рахунок 
виявилися марними. Ре
ванш їм не вдалося взяти, 
і втрата двох очок дещо 
вплине на їхнє турнірне 
становище.

8. ШДБДЛІН.

III СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ЩО ПОКАЖУТЬ
ФІНАЛИ?

у Кіровограді почалися 
фінальні матчі баскетболь
ного турніру дівчат, ре
зультати якого входять у 
залік Пі республіканських 
спортивних ігор мо юді. 
За підсумками півфіналь
них зустрічей команди роз
ділені на чотири підгрупи, 
в кожній з яких визнача
тимуться місця з першого 
но четверте, з п’ятого но 
восьме і т. д.Баскетболістки Кірово- 
градщинп. котрі стали пе
реможцями в своїй півфі
нальній підгрупі, увійшли 
у першу четвірку команд, 
які борються за найвищі 
нагороди._ Разом з ними 
звання чемпіойок і призе
рок' Ігор виборюють перс

можці інших півфінальних 
підгруп — баскетболістки 
Одеської, Харківської і 
Кримської областей.

У першому фінальному 
матчі кіровоградки зустрі
лися з командою Кримсь
кої області. Довго госпо
дарки майданчика не дужо 
поступалися досвідчені
шим суперницям. Однак 
наприкінці не витримали 
напруги поєдинку і про
грали з рахунком 53:72.

' Гра команд Одеської І 
Харківської областей за
кінчилась з рахунком 
73:64 на користь одеситок.

Сьогодні — заключний 
день змагань.

М. ОРЛЮК.

ТРИДЕННИЙ
СЕМІНАРУ Будинку політосвіти обкому Компартії України відбувся триденний семінар пропагандистів шкіл основ марксизму Ленінізму. Ного

учасники вивчали курси «Основи марксистсько- ленінської філософі і», «Вчення, ЩО перетворює світ» і «Бережливість — риса комуністична».Перед л ропа гаи диетами виступили працівники партійних', радянських, комсомольських І господарськії х ор га н і з, учені.ВИНЯТКОВА УДАЧА
випала юним краєзнавцем 
Ульяновської школи Н? 31. 
У кам’янистих розсипах 
на березі Волги вони зна
йшли рештки невідомого 
науці виду викопної мор
ської тварини.

Палеонтолог Саратовсь
кого університету В. Очев, 
який побував у школярів, 
визначив приблизний вік 
рептилії — 150 мільйонів

років- Місцем її прожи 
вання, як вважає вчений, 
були моря, ЩО вкривали 
колись територію сучас
ного Поволжя. На скаме
нілому черепі добре зоа- 
регл-ісь очна западина • 
частина зубів. Тепер уче
ні мають дати наззу цьо
му стародавньому Жйге-

(Кор.’ ТАРСІ-

Поєдинок між баскетболістками Київської і Кіро
воградської областей. Атакують господарки

чина.

Редактор В. СТУПАК.
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«ПРОМІНЬ» ПРОПОНУЄ
Чебурашка»
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Круглі очі, в яких застигло здивування, немовби 
підкреслене великими довірливими вухами. Ця сим
патична іграшка постає у вашій уяві при слові 
«Чебурашка». Але виникає іі інша асоціація. Ви при
гадуєте, що «Чебурашка» — назва дитячого фото
ательє. розташованого в обласному центрі по вул. 
50-річчя Жовтня, № 20. І відразу ж з’являється дум
ка, що ваша дитина з часу останнього фотографуван
ня добре підросла. Особливо за минуле літо, і час 
уже заповнювати чергову сторінку сімейного фото
альбома. Чи не так?

Ввічливо і якісно
Відвідувати перукарню щодня доводиться небага

тьом, крім, зрозуміло, самих перукарів. І приємно, 
коли перукарня розташована неподалік від дому. 1о- 
ді вона справді «своя». ,

Своєю називають одну з нових перукарень облас
ного центру, що по вул. Сугок'.ііївсьчій, мешканці 
навколишнього мікрорайону. І не тільки тому, що 
розташована вона неподалік. А перш за все тому, що 
обслуговують тут ввічливо і високоякісно. 1 в чоло
вічому, і в жіночому залах.

Сьогодні на сьогодні
Звісно, не всі життєві справи слід робити заздале

гідь. Але таку, як фотографування на тон чи інший 
документ, дуже бажано. Але не завжди ми буваймо 
досить передбачливими. І виникає ситуація — ми ще 
не сфотографувалися, а вам вкрай потрібне фото на 
паспорт чи на посвідчення. Трапляються такі випад
ки і з місцевими мешканцями, і з гостями обласного 
центру.

І тоді допомогти можуть тільки працівники ательє 
«Документальне фото», розташованого по вул. Тімі- 
рязєва, 66.

На відвідувачів тут чекають в усі дні тижня, крім 
понеділка. По суботах та неділях — З 9-ї по 18-у 
годину. У вівторок, середу, четвер, п’ятницю — з 8-ї 
по 20-у.

Тут виготовляються фотознімки на всі види доку
ментів — паспорти, абітурієнтські картки, посвідчен
ня тощо. Замовлення виконуються за прогресивним 
методом «Сьогодні на сьогодні».

Чоловікам на замітку
Якщо ви йдете фотографуватись на паспорт, обо

в’язково СЛІД ОДЯГ) и тем пий костюм і світлу сорочку 
з краваткою.

В інтересах робітників
Це дуже зручно для працівників промислового під

приємства, коли поруч з прохідною розташований 
будинок побуту. Зручно користуватись послугами 
служби побуту, як то кажуть, без відриву від вироб
ництва. Незабаром таку можливість матимуть і пра
цівники Кіровоградського заводу радіовиробів. Бо 
біля цього підприємства відкривається осередок сер

вісу — Будинок побуту, в якому спеціалізовані по- , 
бутоні підприємства обласного центру матимуть свої 
філіали.

Комбінат побутових послуг «Промінь» пропонува
тиме тут послуги перукарні і фотографії.

СОТНІ НАЙРІЗНОМАНІТНІШИХ ПОСЛУГ НА
ДАЮТЬСЯ ГОСТЯМ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ У ГО
ЛОВНОМУ БУДНИКУ ПОБУТУ К1РОВОГРАД- 
ШИІІІІ «ІНГУЛ»

У перукарні «Ыгулу»
У чоловічому залі (працюють туї Лариса Заяшнн- 

кова та АнгслІна Ковальова) викопуються модельні 
зачіски. Після стрижки проводиться укладка руннім 
феном. Впроваджено новинку — стрижку і укладку 
на базі хімічної завивки. Поки що така стрижка чо
ловіків демонструється на республіканських конкур
сах, розробляється в експериментальних бюро і... ви
конується у-перукарні «Інгулу».

Майстер-модельєр 
Лариса Вільївна 
Заяшникова
відповідає на кілька запитань, що цікавлять відвіду
вачів.

•— В чому особливість стрижки з укладкою на,базі 
хімічної завивки?

— Після неї пряме волосся лягає крупними локо
нами.

■— Який зараз головний напрям моди?
— У Хімічній завивці — крупний локон. Модне 

вкорочене волосся. Стрижки спортивною тину. Кон
трастний напрям (волосся подовжується на потилиці 
до комірця, на тім’ї і на скронях — вкорочене). Ба
кенбарди вийшли з моди. Головні стрижки контраст
ного напряму — «Спринт», «Саша», «Вихор», ^Олім
пійська». А взагалі подібних стрижок десятки. Бо ко
жен майстер у конкретному випадку мусить твори пі, 
враховуючи індивідуальні особливості клієнта. До 
того ж, у кожного кваліфікованого майстра — свій 
індивідуальний стиль. Зачіска чи стрижка в «чистому 
вигляді» буває тільки на манекені.

Стрижки класичного напряму — з чітко означени
ми лініями. Рекомендуються чоловікам середнього 
віку.

— .А що б ви порадили старшокласникам?
— Зрозуміло, зачіски з коротким волоссям. Але 

якщо хлопець любить довге волосся — можна і йому 
надати сучасної форми. Слід тільки пам’ятати, шо 
довге волосся потребує ретельнішою догляду, ніж 
коротке. Це питання не тільки гігієни, а й культури.

Якщо ваш власний стиль ще не визначився, обо
в’язково побувайте в досвідченого майстра-тіерукаря. 
Досить хоча б раз на рік відвідати модельєра, на
віть якщо ви мешкаєте у віддаленому селі, щоб'збе
рігався ваш індивідуальний стиль. Адже вашому 
місцевому перукарю буде легше підтримувати той 
стиль. Важлива деталь сезонність. Влітку краще 
носити зачіску з короткого волосся, взимку з довго
го, під головний убір.

У дамському залі 
ВИКОНУЮТЬСЯ ТАКІ ПОСЛУГИ: СТРИЖКА, 
УКЛАДКА (БІГУДІ, ФЕНОМ, ЩИПЦЯМИ) ФАР
БУВАННЯ ВОЛОССЯ, ТОНУВАННЯ, ХІМІЧНА 
ЗАВИВКА, МАНІКЮР, ПЕДИКЮР, АНТНЗАВИВ- 
КА.

Виконуються й супутні послуги: миття голови, фі- 
ліровка (підготовка до модельної стрижки), лікуван
ня коренів волосся і самого волосся найновішими 
спеціальними препаратами тощо.

Зі словника
У крпобутреклами

Антнзавмвка. Цс коли з кучерявого волосся май
стер робить (на бажання клієнта) пряме. Якщо вам 
не до вподоби ваші кучері — досить користуватись 
послугою «анінзавнвка» двічі па рік, і ніхто навіть 
не здогадається, що ті кучері колись були у вас.

Чи знаєте ви?
ЇЦо хімічна завивка (або анінзавивка) сприяє по

силеному росту волосся.

Зачіски
старшокласницям

Сучасна старшокласниця — вже майже доросла 
людина, культурна н ерудоваиа. Цілком зрозуміле 
бажання дівчини бути сучасно одягненою, .мати мод- < 
ну зачіску. А.'іе модні зачіски розроблено модельєра
ми для дівчат більш дорослих і для жінок. Тому пе
рукарі «Променя» в кожному випадку вирішують пи
тання індивідуально. Тобто вносять необхідні корек
тиви. якісь деталі пом’якшують, якісь лінії роблять 
плавкішими.

Які зачіски модельєри радять вибирати старшо
класницям? Короткі: «Задор», «Олімпія»... Та най
краще для старшокласниці носити коси (можна з 
мілкою), вплітаючи в них бісер, яскраві стрічки.

Де краще 
фарбувати волосся?

У перукарні чи вдома?
Рекомендується, щоб фарбував волосся слеціалісг 

у відповідних умовах. Це гарантує якість виконання, 
кваліфікований добір іонів.

Волосся фарбують стійкими хімічними і рослинни
ми барвниками.

Кольорове фото— і 
в Будинку побуту 
«Інгул»

Тут виготовляються кольорові фото (розміром 
13X18 см) та портрети (розміром 30X40 см), у ме
талевих рамках під склом.

А в перспективі? Освоюється ВИГОТОВ.І.?ПІіЯ портре
тів на дереві під воліефірппм лаком. Це довговічне 
фото, кольори зберігають первісний вигляд довгі ро
ки.

Фотографія відкрита щодня (крім понеділка) з 
7-ї по 21-у годину.

... Переваги кольорового фою зрозумілі кожному. 
В першу чергу, не відтворення природних барв. Коли 
фотографують дитину, ця лерсваїа, поточитесь, на
буває особливого значення.

В організації .
і проведенні 
урочистих обрядів 
беруть участь
і побутовці

Одна з обрядових послуг — фотографування. Фо- 
Чомайстри «Інгулу» провадять фотозйомку на кольо
рову плівку не тільки в павільйоні, а в у банкетно
му залі «Інгулу», де урочисто відзначаються одру
ження, народний, ювілеї тощо.

Виготовляються й трупові кольорові фотознімки. 
УКРПОБУТРЕКЛАМА.
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