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КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіжної
бригади токарів механоскла
дального цеху № 2 ремонтномеханічного заводу Укрремтресту (бригадир Володимир
ОЛІЙНИК, групкомсорг Воло
димир БАНТИШ).

Все більшої напруги набуває всена
родна боротьба за реалізацію Про
довольчої програми країни. Свій вне
сок прагнуть зробити і члени нашого
КМК, який безпосередньо причетний
до справи технічного озброєння сіль
ськогосподарського
виробництва.
Бригада успішно справилася із зобо
в’язаннями, взятими на честь 60-річчя
утворення СРСР, завдання перших
двох років одинадцятої п’ятирічки
виконала до,Жовтневих свят. У день
Всесоюзного суботника, що відбувся
18 грудня, ми працювали па зеконом
лених електроенергії, інструментах та
матеріалах.
Сприйнявши рішення
листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК
КПРС як керівництво до дії, беремо
на 1983 рік такі соціалістичні зобо
в'язання:
— підвищити продуктивність праці
на 0 процентів проти завдання мину
лого року;
— план чотирьох місяців виконати
до 113-ї річниці з дня народження
В. 1. Леніна;
— довести здачу з першого пред’яв
лення до 97 процентів продукції;
— добитися
присвоєння звання
«Зразковий працівник» ще двом чле
нам бригади;
— план трьох років п’ятирічки
виконати до 65-ї річниці ВЛКСМ;
— змагатися за -звання «Краща
комсомольсько-молодіжна бригада за
воду»;
— взяти участь у. наданні шефської
допомоги трудівникам колгоспу «Ро-сія» Кіровоградського району.

комсомольсько-молодіжного
колективу тракторної бригади
колгоспу «Зоря комунізму»
Новоархангельського
району
{керівник Володимир Колю
чий, групкомсорг Леонід Ко
лючий).
ф

Ми, механізатори комсомольськомолодіжної
тракторної
бригади,
включившись у соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання завдань
одинадцятої п’ятирічки і прагнучи
зробити гідний вклад у реалізацію
Продовольчої програми, зобов’язує
мося у 1983 році:

— довести ссредньозміняий виробі
ток на еталонний трактор до 6,8 гек
тара;
— одержати з кожного гектара по 47 центнерів зернових, по. 400 — цук
рових буряків, кукурудзи на зер
но — 75 центнерів;

— зекономити на ремонті і техніч
ному обслуговуванні машинно-трак
торного парку 902 карбованці;
— заощадити 75 центнерів паливномастильних матеріалів;
— увесь грунтообробний
полагодити до 25 січня;

інвентар

— закінчити ремонт збиральної тех
ніки до 1 травня.

Зобов’язуємося також і далі широ
ко впроваджувати комплексну меха
нізацію в усіх галузях господарства,
вивчати нову техніку і добиватись ви
сокопродуктивного її використання,
постійно підвищувати свій професій
ний та ідейно-політичний рівень.

Зобов'язання обговорено
і прийнято на загальних
зборах механізаторів трак
торної бригади.

Соціалістичні зобов’язан
ня обговорено І прийнято
на загальних зборах КМК.
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комсомольсько . моло
діжними
колективами,
які постійна перевико
нують соціалістичні зо
бов’язання. Юнаки і дів
чата області добре зна
ють КМК О. Попова та
Л. Бобошка з «Червоної
зірки», 3. Касьяненко з
виробничого
швейного
об’єднання, В. Андреева
з . панчішної
фабрики.
Своею ударною працею.

даннях бюро райкому,
на яких слухали питання
про роботу
комітету
комсомолу
універсаль
ного торговельного об’
єднання «Кіровоград» по
гідній зустрічі XXIV з’їз
ду ЛИСМУ та XIX з’їзду
ВЛКСМ; про роботу це
хової
комсомольської
організації цеху «Теле
граф» телеграфно-теле
фонної станції по вико
нанню соцзобов’язань на
. честь 60-річчя утворен
ня СРСР; про наставни-

Уирремтресту
«ОМСОМОЛЬСЬНО-МОЛОДІЖ.
=
■неч У КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ.

на Сригада (бригадир Володимир Олійний, групкомсорг Володимир Бантиш), яка
ииішш« мСомпл*Т -ДО машин’ призначених для проведення дезинфекції тварин,
ницьиих комплексів та миття сільськогосподарської техніки, випереджає п’ятиріч
нии графік випуску продукції на два з половиною місяці. На нинішній рік вона
взяла високі соціалістичні зобов’язання (з ними «Молодий комунар» знайомить
читачів у сьогоднішньому номері), і з перших днів 1983-го колектив молодих тона.
рів справляється з нормами виробітку на 123 проценти. Уже визначилися й лідери
індивідуального змагання — комсомольці Андрій Пінаш та Олександр Пачин. За
зміну вони встигають виготовити деталей на третину більше, ніж передбачено
нормою.
г
На знімку; В. ОЛІЙНИК 1 В. БАНТИШ.
Фото В. ГРИБА.

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ:
СТИЛЬ РОБОТИ

Комсомольським організаціям добиватись по
всякденного впровадження бригадної форми
організації і стимулювання праці, зміцнення діючих
і формування нових комсомольсько-молодіжних
колективів. Треба підносити їх значення в розвит
ку трудової і громадсько-політичної активності
юнакіо і дівчат.

(З Резолюції XIX з’їзду ВЛКСМ).

зразковою дисципліною
вони вибороли почесне
право носити імена ком
сомольських з’їздів.
Незабаром буде підби
то підсумки соціалістич
ного змагання в ювілей
ному році. Сьогодні ж
із певністю можна ска
зати, що наслідки його
загалом хороші. Понад
сорок КМК значно пере
виконали зобов’язання, і
тільки кілька колективів
(їх не більше п’яти) із
усіх 118 не змогли вийти
на намічені рубежі.
Практикою доведено,
що
юнаки і дівчата,
об’єднані' в комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви. як правило, швидше
оволодівають навичками
професійної
майстер
ності, добиваються зро
стання
продуктивності
праці. КМК можна по
праву назвати школою
комуністичного вихован
ня гідної зміни робітни
чого класу. Ось чому
районний комітет комсо
молу, виконуючи рішен
ня XIX з’їзду ВЛКСМ,
докладає багато зусиль,
аби такі колективи було
створено скрізь, бо до
зволяють виробничі умо
ви. Минулого року, при
міром, їх стало на чо
тирнадцять більше. До
кінця першого кварталу
1983-го плануємо сформув»зти ще вісім КМК.
Ні, окремо питання про
КМК на засіданнях бюро
та пленумах райкому не
стояло. Вважаємо, вирі
шувати його слід у робо
чому порядку, на міс
цях, глибше ознайомив•шись із структурою під
приємства, його специфі
кою, з думкою спеціаліс
тів, рядових трудівників,
а також представників
адміністрації, за якими,
звичайно,
вирішальне
слово.
Не
втрачаємо
жодної нагоди, щоб по
говорити про КМК із
комсомольськими акти
вістами підприємств. Так,
зокрема, було і на засі

цтео у первинній органі
зації комбінату «Про
мінь». Тоді виявили чи
малі резерви. На теле
графно-телефонній стан
ції було створено нові
КМК, а в УТО «Кірово
град» різко зменшено
кількість відстаючих ко
лективів (залишився тіль
ки один). До речі, якщо
раніше в УТО підсумки
змагання між КМК під
бивали від випадку до
випадку, то зараз — що
місяця Заслуговують на
уеагу зустрічі представ
ників адміністрації з чле
нами КМК, що за підсум
ками місяця (кварталу)
ставали відстаючими. Во
ни були корисні для всіх.
Райком
комсомолу
прагне всіляко
підви
щувати авторитет комсо
мольсько - молодіжного.
Взяти хоча б паспорт
КМК. Той, який прийнято
зараз, ніяк не нагадує
важливий документ —
посвідчення цілого ко
лективу. Немає в ньому
і комсомольської симво
ліки. Зробити його та
ким, щоб уже сам вигляд
викликав у членів КМК
почуття гордості за при
належність
до такого
своєрідного комсомоль
ського виробничого за
гону, вважаємо, не така
й дрібниця. Зразок тако
го паспорта в райкомі
вже зроблено.
Або таке. Щокварталу
КМК
рапортують про
хід виконання зобов’я
зань. Досі всі колективи
рапортували за одним
зразком, що викликало
певні труднощі. Цього
року в міській організа
ції
введено
рапорти
кількох форм — з ураху
ванням
особливостей
кожної галузі народного
господарства. У розробці
різних форм рапортів
активну
участь взяли
працівники нашого рай
кому.
Прагнучи надати зма
ганню більшої дієвості (а
це можливо за умови,
якщо воно проходитиме
в рамках певної галузі),

запроваджуємо перехід
ні червоні вимпели для
КМК, які стануть кра
щими саме серед спорід
нених колективів.
Чимале значення для
підвищення
авторитету
КМК, гадаємо, має і те,
хто і як вручає перемож
цям' заслужені нагоро
ди. Стараємося, щоб це
робили члени райкому і
обов’язково в урочистій
обстановці. Гарною наго
дою для цього, зокрема,
буде зліт переможців
змагання, присвяченого
ювілею СРСР. Він відбу
деться в лютому.
Одним із своєрідних за
собів морального заохо
чення для передових КМК
с узагальнення і поши
рення їх досвіду. У рай
кому багаторічна практи
ка підготовки та випуску
спеціальних
бюлетенів,
які надсилаємо у первин
ні осередки.
Незабаром
поширимо досвід
пере
дового КМК
ксмпленсу
«Нитки — гудзики» УТО
«Кіровоград».

На цей рік запланува
ли визначити в кожній га
лузі народного госпо
дарства базові первинні
організації. На їх прикла
ді будемо
показувати
активістам
району, як
вести різні питання ком
сомольського життя, у
тому числі, як організу
вати змагання між КМК
та боротись за втілення
е життя девізу «Жодного
відстаючого поручі», як
піднести роль
комсо
мольсько-молодіжних у
вихованні юнаків і дів
чат. Такі заходи також
допоможуть нам глибше
вникнути у справи на
місцях, а саме в цьому
бачимо резерв ефектив
ності нашої діяльності.
Поширенню передово
го досеіду, сподіваємо
ся, сприятимуть також
зустрічі в райкомі керів
ників і групксмсоргів
кращих та відстаючих
КМК, на які запрошува
тимемо ветеранів комсо
молу, праці « вироб
ництва.
Не можу обійти і деяких
упущень. Ще не у всіх
первинних осередках
є
екрани
соціалістичного
змагання. Досі немає в
нас стенду «Кращі КМК
району», такого, ян. на
приклад, обладнав Кіровсьний райком біля авто
вокзалу.
Приділяючи
більше уваги КМК. ми де
що випустили з поля зо
ру індивідуальне змаган
ня. На шляху до виправ
лення становища хочемо,
як було раніше, знову за.
провадити мандати
для
передовиків, а також від
новити традицію фото„гпафування біля розгор
нутого прапора комсо
мольської організації.

Наступного тижня від
будеться пленум райкому
ЛКС/ЛУ. Його учасники
обговорять завдання ра
йонної комсомольської
організації, що виплива
ють із рішень листопадо
вого (1982 о.) Пленуму
ЦК КПРС. У ході підго
товки до цієї події акти
вісти висловлюють ціка
ві пропозиції, спрямова
ні на дальше поліпшення
стилй> роботи райкому,
зміцнення КМК та вико
нання ними важливих ви
ховних функцій. І кожен
висловлює глибоке пере
конання у необхідності
та життєвій силі комсоМОЛЬСЬКО-'/ОП'-' Пічних.
О. ОЛІЙНИК,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій Ленінсько«
го райкому ЛКСМУ.
м. Кіровоград.

2 стор.

6 січня 1933 року

«Молодий комунар»
.ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА
туру конкурсу лекторів
педінституту, їхні
харак
теристики,
рецензії .на
усні виступи і лекції, під
готовлені ними. Студенти
факультету іноземних мов
Олена Жуковська,
Ніна
Лева, Валентина Полуня...
З року в рік вони склада
ють екзамени з суспіль
них наук лише на «відмін
но», найуспішніше прохо
дять громадсько-політич
ну практику. Саме слухачі
ШМЛ —ї комсомольці цьо
го факультету створили
студентський сільськогос
подарський загін «Корча

Здається, немає таких
справ у школі, в колгоспі
імені Зайковського, в усій
Добрянці, до яких не бу
ла б причетна вчителька
місцевої десятирічки Га
лина Гордіївна Полоз. Бо
має не тільки педагогічні
турботи. Більше 15 років
працює
вона лектором
Вільшанської районної ор
ганізації товариства «Знан
ня»,
пропагандистом у
колгоспі. Її виступів з не
терпінням чекають колегивчителі, односельці, МОЛО
ДІ колгоспники, школярі.
Вона добре знає матеріал,

а и я

ться студенти всіх курсів
усіх факультетів. Комітет
комсомолу інституту допо
магає викладачам робити
відбір слухачів до школи
молодого лектора, прово
дити опитування слухачів
із того чи іншого питання.
Спільна зацікавленість ви
кладачів, кураторів ШМЛ,
партійного і комсомоль
ського комітетів інститу
ту дає добрі результати.
Студенти вузу беруть ак
тивну участь в обласних,
республіканських і Всесоюзному конкурсах лекторів, їх ораторське МИСтецтво привертає увагу
я■
досвідчених лекторів.
Різноманітні форми і
методи підготовки слуха
чів у школі молодого лек
тора педінституту. Рада
школи, яку. очолює про
ректор з навчально-вихов
ної роботи доцент Б. В.
Кучинський, кафедра су
гінець» і вже два роки під спільних наук залучають
час трудового семестру до читання «лекторських
працюють безплатно. Час дисциплін» найдосвідченіроботи в
студентському ших викладачів, лекторів
загоні найефективніше ви обласної організації това
користовують студенти для риства «Знання». Перед
лекційної практики. Вони студентами . - слухачами
організовують
виступи, ШМЛ часто виступають за
концерти, систематично чи відуючі кафедрами Ж. П.
Соколовська, П. М. Безтатають лекції.
Торік «Корчагінець» став ка, І. В. Долганов, І. К.
інтернаціональним
заго ♦Воєводський, Н. О. Толма
викладачі
ном, його бійці трудилися чова, старші
разом із болгарськими П. А. Рябой, П. А. Тара
студентами з міста Толбу- сенко. Корисними були
хіна на полях колгоспу для слухачів ШМЛ зустрі
імені В. І. Леніна -з селі чі з другим секретарем
Суботцях
Знам’янського обкому Компартії Украї
району. А після трудового ни Л. Ф. Кібцем та секре
дня члени загону вивчали тарем обкому партії А. І.
російську, болгарську, ан Погребняком, секретарем
глійську мови. Цікавими обкому комсомолу В. В.
були конкурси ораторів, у Мальцезим, працівниками
яких брали участь і кіро- обласної ради профспі
воградці, і толбухікці, які лок, делегатами XVII з’їз
пристрасті розпалювалися ду профспілок СРСР В. А.
коли заслуховувалися і ре Івлєвим, С. Л. Скалько, з
цензувалися виступи лек депутатом Верховної Ради
торів, реферати слухачів СРСР В. І. Гетьманцем, Ге
роєм Соціалістичної Пра
ШМЛ.
Загін «Корчагінець» (ко ці О. О. Кошурком, замісар Т. Городиська — теж служенйми вчителями.
Практичні
заняття зі
слухач ШМЛ) за успішне
виконання взятих зобов’я слухачами ШМЛ прово
зань, найкращу організа дять викладачі суспільних
цію
громадсько-політич наук, які одночасно є й
ної роботи в період тру наставниками молодих лек
дового семестру визнаний торів. Вони допомагають
переможцем
обласного слухачам вибрати тему ре
соціалістичного змагання ферату, підготуватися до
серед небудівельних сту усного виступу, рецензу
дентських загонів, а ко ють тексти лекцій.
Відрадно, що після XXVI
мандир загону Т. Мизіна
нагороджена
Почесною з'їзду КПРС робота шко
грамотою ЦК ВЛКСМ.
ли
молодого
лектора
Інтерес до ШМЛ май- значно пожвавилася. Слу
бутніх учителів великий. хачі активно включилися в
Про це свідчить хоча б рух «Агітатор і пропаган
той факт, що на лектор- дист — п'ятирічці», підтри
ськоу»у відділенні навчаю- мали ініціативи червонозо-

І слово їхнє

ВІДІЗВЕТЬСЯ
уміє взяти правильний тон
у розмові з аудиторією.
Торік Галина Гордіївна як
одна з кращих пропаган
дистів області була наго
роджена почесною Ленін
ською грамотою і настіль
ною медаллю ЦК КПРС
«Кращому пропагандисту».
Це, безперечно,
свід
чення великого успіху про
пагандиста. А прийшов він
до Галини Гордіївни не
випадково. Фундаментом
його стали роки занять у
школі молодого лектора
при Кіровоградському пе
дагогічному інституті іме
ні О. С, Пушкіна.
За свою більш як 25-річну історію школа молодо
го лектора цього вузу до
помогла стати майстрами
пропаганди багатьом пе
дагогам. Випускник філо
логічного факультету 1965
року І. Т. Прядун десять
років керує клубом ін
тернаціональної
дружби
Першотравенської серед
ньої школи Компаніївського -району. Випускниця фа
культету іноземних мов
1978 року, вчителька Крас
ноярської середньої шко
ли Голованівського райо
ну А, В. Семендяева пра
цює екскурсоводом музею
підпільної комсомольської
організації «Спартак».
І сьогодні більше 500
студентів оволодівають у
школі молодого лектора
(ШМЛ) «наукою переко
нувати». Заняття в ШМЛ
не тільки не заважають, а
й допомагають їм у на
вчанні.
Ось переді мною , спи
сок' учасників заключного

рівців; «Активну життєву
позицію,
комуністичне
ставлення до праці —
кожному слухачеві», ідео
логічних працівників Світловодського заводу чис
тих металів: «Кожен слу
хач — майстер по профе
сії, активний громадянин,
людина високих мораль
них якостей».
Вдосконалюючи форми
й методи підготовки мо
лодих лекторів, рада ШМЛ
прагне повніше використо
вувати найефективніші з
них, зокрема, конкурси на
кращого студента-лекгора.
Спочатку вони проводя
ться в групах, на курсах,
факультетах, потім в ін
ституті. Торік, наприклад,
у таких конкурсах взяли
участь більще 400 слухачів
ШМЛ. Стільки ж студен
тів взяло участь у грудне
вих конкурсах, присвяче
них 60-річчю утворення
СРСР. До заключного ту
ру жюрі допустило 19
студентів — переможців
факультетських конкурсів,
їхні виступи були глибо
кими і аргументованими,
емоційно насиченими. Пе
реможцями стали Олена
Жуковська, Валентина Хар
ченко, Сергій Колесник,
Наталія
Фощій,
Аліна
Шахненко, Ніна Лева, Во
лодимир Бугайов,
Тепер майбутні педаго
ги готуються до обласно
го
конкурсу
лекторів,
працюють над новими те
мами, шліфують свою ора
торську майстерність, до
сліджують проблеми спіл
кування з аудиторією. Ад<
же, .закінчивши інститут,
вони одержать не тільки
диплом педагога, а й посвідчення лектора,
XXVI з’їзд КПРС вказав
на необхідність перебудо
ви багатьох ділянок і сфер
ідеологічної роботи з тим,
«щоб її зміст стаз більш
актуальним», а форми від
повідали сучасним запи
там і потребам радян
ських людей... Вся ідейновиховна робота повинна
вестися жваво і цікаво,
без штампованих фраз і
стандартного набору го
тових формул». Не остан
нє слово у вирішенні цих
завдань може сказати й
студентська школа моло
дого лектора, у якій про
ходять гарт майбутні про
відники ідей партії, вихо
вателі майбутніх поколінь.
В. КАСЬЯНЕНКО,
завідуюча
лектор
ською групою об
кому комсомолу.
asu?.

Багато хороших слів адресують пацієнти молодому
окулістові Олександрійської центральної лікарні Ірині
СОКОЛОВІЙ.
Фото С. АНДРУСЕНК.А,

ДОРОГОЮ
БАТЬКІВ
Володимиру Семчуку, уч
неві середньою сільського
профтехучилища .№ І, ’.по
бив до техніки прищепив
батько. Юнак прийшов
навчатися на тракторист.амашиніста широкого про
філю.
Ніші він другокурсник.
Сумлінно оволодіває май
бутньою
спеціальністю.
Його улюблений предмет—
трактори і автомобілі. А
ще захоплюється спортом.
На першості училища з
волейболу команда Воло
димира перемогла.
Багато часу віддає ком
сомолець громадській ро
боті. Він
профгрупорг,
член училищного проф
спілкового комітету, очо
лює комісію з навчання і
виробництва. Володимир

відповідае за організацію
і висвітлення соціалістич
ного змагання серед груп,
Щомісяця з членами комі
сії підбиває підсумки і па
засіданні учпрофкому ін
формує про 'хід змагання.
Радісно на серці бать
кам Володі. Воші пиіє
отримали другий лист з
подякою за виховання си
на. Приємно їм і те, що
учні і педколектив СПТУ
№ І їхнього сина обрали
делегатом на перший рес
публіканський зліт пред
ставників системи гірофтсхосвіти,- який відбудеться
в цьому місяці. Юнак на
вчається
з
подвійною
енергією, щоб виправдати
високе довір’я.
...Ідуть дорогою батьків
майбутні господарі ланів—
господарі своєї долі..
П. КУЗЬМЕНКО.
м. Олександрія.

’ЛЮДИНА НА ВИРОБНИЦТВ!
О И ЗВИКЛИ вважати,
«важких»
за
що
версту видно. Справді,
яяя
декого з них добре знає
міліція. Буває, хоч, на
жаль, і не часто, на де Монолог комсомольського секретаря
кого приходить об’єктив
на характеристика з по
Проблема становлення молодого робітника
переднього місця роботи
знаходить відображення в періодиці,. художній
(є ж такі, котрі за рік—
літературі, кіно. Провідна думка цих тзоріа —
два встигають стати «ле
безнадійно «важких» підлітків не існує. Я згодна з
тунами»), І все-таки —
нею. При наполегливій роботі громадських орга
як ми інколи помиляємо
нізацій, наставників, адміністрації позитивних на
ся!
слідків досягти можна. Але тут виникає інша
З механоскладального
складна проблема: як виявити цих «важких»!
цеху № 18 до нас пере
йшла Ольга Опанасенко.
Дівчина як дівчина^ Все
тися на сльози жінки по- І
ники Ольга записує зі
на ній, як кажуть, «з го
хилого віку, слухати її.
сліз. Вона все частіше
лочки». Видно, а достат
Виросла Ольга без бать- І
залишала робоче місце,
ку жизе. Власне, доста
ка Мати все життя при
ходила по заводу. Ком
ток — одна з відрадних
святила д’вчині., А та...
сомольці відповідно 0ІДприкл\ет сучасності, то
Зараз ніде не працює, |
реагували.
Здавалося,
чому ж я мала дивува
невідомо, де і як прозо- І
дівчина зрозуміла. На
тися?
дить час.
звітно-виборних зборах
Все ж поцікавилася у
Я слухала і почувала І
навіть сама запропонува
Василя Бублика, тодіш
себе винною перед цією
ла обрати її вожатою-винього комсорга вісім
. жінкою.
Як
секретар
робничницею.
надцятого
цеху:
що
комсомольської органі
А потім... Ольга пере
являє собою Ольга? У
зації, просто зобов’яза
стала з’являтися на ро
відповідь — виразний
на була знати, як живе
боту. Казала, що на лі
жест:
«як більшість».
Ольга, чим займається
карняному. Та коли я
Значить, вирішила я, усе
. за межами заводу. На
пішла до неї додому і
гаразд. Більшість — ком
жаль, дізналася про все
нікого не застала, сусіди
сомольці надійні.
це, коли було пізно.
пояснили, що дівчина
Працювала Ольга облі.
Мати зосталась наодинці
влаштовується на роботу.
козцем. Жодного нарі
зі сбоїм болем.
Ситуація була незрозу
кання на її адресу. Це—
Не виправдала надії і
мілою.
спочатку. А згодом ста
зустріч із самою Оль
Познайомилася з ма
ли помічати, що показгою. На мої прохання
тір'ю. Боляче було диви

„ЯК БІЛЬШІСТЬ

повернутися на завод
дівчина тільки і відпові
ла: «Не повернуся».
Отже — поразка. Праг
нучи пояснити. її, можна
було б вдатися до так
званих об'єктивних причин. Можна було б пригадати, що раніше колектиз нашого цеху славиася своєю стабільніс
тю. До нас радо прихо
дила молодь. Тут зроста
ла її професійна май
стерність,
гартувалась
свідомість. Але зараз у
зв’язку з реконструкцією
змінились умови, зросг.а
плинність. За таких об
ставин, звісно, нелегко
тримати а полі зору
кожного новенького. От
і зараховуємо всіх їх до
«більшості».
Міркуємо
так: передовиками одра
зу еони не стануть. А те,
що не всі ще справляю
ться з завданнями, не
дає праза наззати їх від
стаючими, — такий по
спішний висновок був би
образоіо для новачків, ■
Але вже самим зараху
ванням до «більшо'сті»
ми, так би мезити, авто
матично виключили їх з
поля нашого зору.
На жаль, так повелося,
що ми, комсомольські
активісти, більше уваги

, приділяємо
передови
кам та відстаючим. Пер
шим — щоб .підтримати
їхній ентузіазм, заохо
тити на нові трудові ре
корди. Другим — щоб
підтягнути або хоч за
побігти «ЧП» (чомусь ми
впевнені,
що ' «важкі»,
існують тільки серед від
стаючих).
Після роЗмови з Оль
гою, яка засвідчила на
ше безсилля, не можу
заспокоїтись. Чого тоді
варта вся робота нашої
комсомольської органі
зації, якщо Ми не змог
ли повернути це пра
вильний шлях одну лю
дину? Та й чи прагнули
ми цього по-справжньо
му тоді, коли зона ще
працювала у нас?
Справа не о рекон
струкції. Тепер я напев
не знаю. Ми просто за
були, що головне заз-

дання
комсомолу
вихозання молоді, і що
лицювати слід не з пе
редовиками, не з від
стаючими, а з усіма, з
кожною конкретною лю.
диною, бачити з ній не
тільки робітника, а на
самперед — особистість.
І тоді б не існувало
проблеми,
як виявити
«важких» підлітків.
Зрозуміти все це, на
віть пережити, мені до
помогла Ольга. Та тіль
ки де вона зараз? Чи не
дає, бува, урок активіс
там іншої комсомоль
ської організації? Урок
не формального, а люд
ського ставлення до лю
дини.
Л, ГОРБАНЬ,
секретар комсомоль
ської організації це
ху металевих виро
бів заводу «Черво
на зірка».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Випадок з Ольгою, на жаль, не
виняток. Розповідаючи про нього, Л. Горбань,
очевидно, зовсім не претендувала на відкриття.
Адже те, що начальник зобов’язаний знати під
леглих, вникати в їхні потреби, — прописна істи
на. Нал» же здасться, заслуговує на увагу висно
вок автора про те, що комсомольські активісти
нерідко забувають цю істину.
А як у вас, шановні читачі!
V-'
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«Молодий комунар»

З стор
СПОРТ

НА УРОК МУЖНОСТІ

СТАЛІНГРАДЕЦЬ
ІВАН РУБЛЯ
У Сгаліиграді вирувала
исчуиана битва.,,
У найтяжчий час в око
пах, бліндажах проходили
партійні і комсомольські
збори.
...Кожен
виступаючий
повторював слова «Ні кро
ку назад», «За Волгою для
нас землі нема...» Голо
вуючий зборів оголосив:
— Слово мас гвардії
старший сержант комсо
молець Іван Рубля...
— Дорогі товариші! Я—
з України. У селі Каніжі
народився. Працював учи
телем в сусідній Веселівці. Дивлюсь на свій полк—
до нього прийшли ми з
усіх кінців
Радянського
Союзу. А завдання у нас
єдине! Ми відстоїмо міс
то... У неволі мій край.
Шлях до нього лежить че
рез Сталінград,

■С*

БУТИ ЗЛИМ
ДО НЕПРАВДИ
Сама по собі розмова
навколо стосунків про
давця з покупцем заслу-

гозує уваги. Бо кожен з
нас у ролі покупця бу
ває по кілька разів на'
тиждень, а то й щодня, і
скрізь від
службових
осіб, що ведуть грошові
розрахунки з населен
ням, законом передбаче
на чесність. А наші ра
дянські закони грунтую
ться на комуністичній
моралі. Все це й є тим,
що ми називаємо соціа
лістичним способом жит
тя. Тож не відведено у
ньому місця шахрайству,
обману.
Продавець
здійснює
останню операцію у сфе
рі виробництва та роз
поділу
матеріальних
благ. У виготовленні про
дуктів, виробів беруть
участь тисячі людей. Що
ж дає продавцеві право
користуватися
їхньою
працею, привласнюючи
бодай копійки? А справж.
ні, чесні продавці, які
вважають,
що добре
ім’я — теж капітал, не
мають
ніякого відно
шення до тих, про кого
йде мова у «Діалозі»?
Мають. І найближче. Бо
вони ж і лозинні вихову
вати справжніх працівни
ків прилавка.
У відомого російсько
го поета Євгена Євтушенка 'є такий рядок:
«Бути злим до неправ
ди — це доброта». І ми
повинні підтримувати та
ку доброту.
Доброту
Анатолія . Ш., О. Мазурцова, усіх чесних людей.
-Бо це теж вагомий вне
сок у справу комуністич
ного виховання радян
ської людини.

*з*

С. ЧЕРЕПАНОВ,
житель м. Кірово
града.

НОРМИ — ■
НЕ ДЛЯ
ПРОТОКОЛІВ

'
'

Згоден з О. Мазурцооим у тому, що ДУже
часто ми Просто ' лінує
мося стати на захист
справедливості. На ком
сомольських зборах го
воримо про норми нашої
моралі, а за дверима зану засідань забуваємо,
що оці норми не ДлЯ
трибун, дебатів і прото-

Бекеговка. Південне кри
ло Сталінградського фрон
ту. Ділянка 6-1-ї армії, У
ній — 36 гвардійська стрі
лецька дивізія. 1 в дивізії
гвардійський
артилерій
ський полк. Ного рідний
полк. Рубля, ще молодий,
він — комсомолець, але й
ветеран. Почав бої під Бі
лою Церквою, захищав
Канів, Дніпро, Харків, Чу
гуїв, Калач-на-Дону, а те
пер і Сталінград.

*

*

і:

Артилерійський
полк.
Командири й бійці. Підно
щики снарядів, заряджаю
чі, гармаші... І вимірювально-пристрілочннй
взвод.
Іван Рубля, гвардії стар
ший сержант, був
його
командиром. Той взвод
неДарма називали розу
мом, серцем полку.
Дехто гадав, що на пе

коліз. їх треба добиаа-- . |
тись у щоденному житті. І
Скажете, прописні іс
тини? А чому Анатолія Ш.
соромлять За його мо
ральність? Невже важко
зрозуміти, що мова тут
іде не про копійку, Це
крих
про зневагу до
людської праці, про зне
вагу до тих гучних фраз,
запевнень, якими окремі

— Уже в своєму взво
редовій ліпне піхота, а ар
тилерія в тилу. Рубля і ді! _ відповів ординарець.
Вернув у взвод, щоб від
його бійці вдень і вночі бу
ли на передовій, там, де стоювати Сталінград, че
рез який лежить путь і на
вирувала битва.
У пеклі бою взвод Рублі Україну...
і: * *
засікав ворожі вогневі точ
Гвардії сержант Іван
ки, наносив їх на карти.
Виснажлива, небезпеч Рубля захищав місто від
на робота. Щодня і щоно першого й до останнього
дня битви...
чі зустрічі • зі смертю.
У ветерана Великої Віт
Від контузії Рубля оглух.
Коли його відкопали, він чизняної війни комуніста
ледве говорив. Над собою І. Я. Рублі чимало бойо
побачив лице командира вих нагород. А за Сталін
Червоної
полку Кугарьова. Разом град —. орден
ішли від Білої Церкви. Ра Зірки і медаль «За оборо
зом біля Канева перепли ну Сталінграда».
З війни він повернувся
вали Дніпро. 1 тут разом
боронили місто уралець до школи. Викладав істоКутарьов
і
українець 1 рію, географію. Діти звали
його Іваном Яковичем. А
Рубля.
звали і
—- Не відправляйте мене друзі-встерани
в тил, — звернувся він до звуть- його сталінградсць
Іван Рубля...
Кутарьов а.
На Україну гвардії стар
— Нікуди я тебе не від
правлю.
Лікуватимемо ший сержант Рубля по
тут! — і наказав перемес вернувся через Сталін
град...
ти до себе в бліндаж.
м. СТОЯН,
Настав день, коли Кута
с. Каніж,
рьов не застав його на
Нозомиргооодський
ліжку.
район.
— Де Рубля?

ємо зубожінню чиєїсь
душі.
Спробуйте інакше ніж
Анатолій Ш. визначити
ціну копійки: приміром
попросити
в магазині
пачку сірників. Переко
наний — продавці подив
ляться на вас так, ніби ви
з неба впали. Що ж, усе
правильно: їм ніхто не
давав права розтриньку-

Під такою назвою у вересні минулого року га
зета опублікувала лист Анатолія Ш. і кілька від
гуків на нього («МК» за 16 жовтня і 23 листопа- °
да]. Звідтоді до редакції надійшло чимало листів
від наших читачів. Вони одностайні — слід з ко
ренем виривати прояви шахрайства у нашому
співжитті. «Нечесних продавців позбавляти премії
мало, для них одразу ж треба шукати роботу, яка
не могла б їм дати найменшого зиску. Щоб жили
з власної праці, а не з людських мозолів», — пи
ше пенсіонерка з м. Новомиргорода Р. Чуб. «Час
тіше в торгівлю треба запрошувати таких людей
ях Кондратьев Микола Хомич із телефільму «На
роджена революцією» — пропонує жителька об
ласного центру. «Хочу щиро подякувати О. Мазурцову. Це дійсно правдива людина. Побільше б
таких, хто не боїться сказати правду в очі» —
уривок з листа Т. Тобілезич з м. Бобринця. Таких
відгуків багато. Сьогодні ми публікуємо кілька з
них і запрошуємо до розмови тих, хто ще не
встиг взяти в ній участі.

продавці лише прикри
ваються.
Дивитися підозріло на
всіх продавців справді
не треба. Але давати по
довгих руках необхідної
Л. ДМИТРИШИН.

с. Данилова Балка,
Ульяновський район.

СКАЖУ
ВІДВЕРТО
Прочитала листа Б. С.
«Посоромився б» і вкот
ре -переконалась: негід
ника завжди захищає не
гідник. Не сумніваюсь,
що Б. С. — продавець.
І не просто продазець—
а злодюга, шахрай.
Ірина Я.,
комсомолка.

м. Олександрія.

НІ. НЕ ДРІБНИЦІ
Економісти твердять:
копійка карбованець бе
реже, у народі мозлять:
хто щадить гріш — має
з гаком більш. Ці слова
не потребують комента
рів. Але коли людина
продає за колійку власну
созістьі Таким не місце в
нашому суспільстві, та
ких треба перевихову
вати.
Анатолій Ш. запитує,
чи він правий, що зро
бив зауваження продав
цеві. Безумовно. Адже
замовчуючи такі «дріб
ниці», як привласнення
чужої КОПІЙКИ, ми сприя-

□ати державні гроші. Та
зовсім інший у продав
ців погляд на копійку,
якщо вона — здача. У
більшості випадків зна
ходиться привід, аби во
на здачею не стала: то
бракує дрібних грошей,
то «Я вам трохи більше
зважу», а деякі без до
кору сумління недода
ють уже не по копійці і
при цьому й не скрив
ляться.
Якось довелося стояти
в черзі за морозивом си
нові. Попереду — дів
чинка років п’яти. Про
давщиця похилого віку
недбало тикала 8 руки
покупцям порції «Плом
біру» вартістю 20 копі
йок. Дійшла черга й до
дівчинки. Розтулила вЬна
кулачок і подала (як ви
явилося пізніше) 19 ко
пійок. Продавщиця зако
пилила губу і певдоволено запитала:
— Що це за гроші?
— Мама дала, — по
яснила дівчина.
Продавщиця
лише
хмикнула і повернула
гроші: — Купиш за них
своїй мамі пиріг з м’я
сом.
Я заступився за дів
чинку, купив їй морози
во.
Ніяковіючи, вона
взяла «Пломбір», а в
очах — гіркі сльози об
рази.
Отака ціна копійки; "А

ви,
Анатолію, кажете,
«Можливо, це дрібниці.
Подумаєш — узяла ко
пійку!»
К. ПОВЕЛЕНО,
працівник редакції
газети «Ленінський
прапор».
’І

м. Олександрія.

БІЛЬШЕ
ДІЙОВОГО
КОНТРОЛЮ

ВЕСЕЛІ СШТИ-НА ВОДІ
Більше 270 хлопчиків і
дівчаток нині тренуються
в плавальному
Ьасейні
ДЮСШ оЬлспорткомітету.
Є серед них ті, хто вже
змагався з найсильнішими
юними плавцями республі
ки. Наприклад, колишній
вихованець тренера В. В.
Манька Сергій Пальчиков
на юнацькій першості Ук
раїни мав найкращий ре
зультат а запливі на спині
на 200-метровій дистанції
і виконав майстерський
норматив.
Цілоденно з басейні не
стихає дитячий гамір. За
спеціальним графіком удо
сконалюють свою майстер
ність спортсмени навчаль
них груп, спецкласів. Піс
ля тренувань наставники
юних плавців влаштовують
змагання.
Визначаються
найсильніші за віковими
категоріями, Найбільш ма
сові поєдинки — на пер
шість ДЮСШ.
Почалися зимові шкільні
канікули, І у вестибюлі
ДЮСШ з'явилося оголо
шення: «Запрошуємо ,.на
веселі старти на воді дітей
і батьків». Тож змагання
вихідного дня так і назва
ли «Тато, мама і я — спор
тивна сім’я».
Нелегко було кіровоградцю Віктору Євгенови
чу Вишні випередити на
водній доріжці свого си-

на Євгена, який щодня
відвідує навчальну групу.
Хлопчик вирішив на старті
дати можливість батькові
вирватись уперед, а потім
наздогнав його, і цони фі
нішували разом. Впевнено
подолала дистанцію і Євгенова мати
Валентина
Петрівна, за яку уболівала
маленька донька,
котра
ще не вміє плавати. Але
тренери обіцяли навчити.
Болільники аплодували
спортивним сім'ям Галинських, Руденків, Демчуків,
Лисенків, Романенків, Желтякових. Нагороди їм вру
чали передусім не за май
стерність, а за активність,
за прихильність до спор
ту, за волю до перемоги.
Пожвавлення панувало
в басейні, коли плавці про
бували на глибині вкусити
яблуко, пропливти, роз
вернувшись до фінішної
стрічки ногами. Спритність,
. кмітливість, завзяття де
монстрували усі учасники
веселих стартів. І кожен із
присутніх на цьому спор
тивному святі ще і ще раз
переконувався, що пла
вання — це здорово.
Л. СМИРНОВА,
завуч ДЮСШ облспорткомітету.
На знімку: сім’я В. Є.
ВИШНІ в плавальному ба
сейні.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Вже давно назрів
ставити серйозні вимоги
до працівників прилавка,
контролювати їх. Бо при
першій же нагоді обва
жують, обраховують. А
страшніше, мені здає
ться, в’Д обраховування
інше — коли приховують
під прилавком товари
підвищеного попиту, спе
кулюють ними на ринку.
Це рецидиви відкритої,
безсоромної наживи пря
мо на очах у людей. І з
цим не можна миритися.
Всі ми бачимо, як жи
вуть працівники торгівлі.
Знаю одну працівницю
Петро Матвієнко, Микола
місцевого магазину. Жи
Познанський і Валентин
ла вона у невеличкій ха
Михайлицькнй,
тині і за короткий час
Добре слово хочеться
роботи а торгівлі зуміла
сказати й про актнвісгівпобудувати
добротний
комсОмольців
інженерабудинок, придбала шиЗакінчилася спартакіада конструктора Катерину Ге
карні меблі, різні кошфізкультури
колективі»
'‘
расименко, водія
цеху
тозності,
килими, має
мікрорайонів Кіровського № 23 Юрія Мальованого,
легкову машину «Ладу»,
району м. Кіровограда, гідроізоляторнкка
цсху
збирається купити «Вол
присвячена 60-річчю утво № 25 Олександра Іванова,
гу». Вона безліч разів
рення СРСР. Перше місце які іі самі регулярно вихо
порушувала правила ра
зайняв колектив фізкуль дять на старти і залуча
дянської торгівлі, навіть
тури «Радист» Кіровоград ють до участі в змаганнях
судилась. Однак її пере
ського заводу радіовиро- товаришів.
водять з магазину в ма
бів. Найвищих результатів
Особлива увага в <Ра- І
газин. Люди бачать і
заводчани домоглися на деїсті» приділяється підго
мовчать, та й начальство
турнірах із шашок, шахів, товці спортсменів висококульової стрільби, настіль го класу. Протягом мину
потурає.
Отож і думаю собі, чи
ного тенісу, волейболу.
лого року підготовлено
не назріла потреба, щоб
На підприємстві створе майстра спорту з боксу
працівники торгівлі прий
на група «Здоров'я», яку (Михайло Дмптріев), 9
мали, як лікарі, як пра
відвідують робітники, на
кандидатів у майстри, 28
цівники міліції присягу
чальники цехів, відділів і першорозрядників,
840
бути чесним у роботі.
служб. Двічі на тиждень спортсменів масових роз
Адже працювати у сфері
заняття відбуваються на
рядів. Торік значківцями
обслуговування
трудя
повітрі і в спортивному за
лі. Щотижня фізкультур ГГІО стали 996 кращих
щих повинні люди з
виробничників.
кришталевою совістю. У
ники відвідують плаваль
...Зібралися в комітеті
нас же часто сюди по
ний басейн ДЮСШ обл- комсомолу
фізкультурні
трапляють випадкові, ме
сиортко.Мітету.
активісти: Володимир Ка
та яких єдина — нажи
Кращі виробничники — навка — інженер СКВ,
тися. А до чого приво І' кращі спортсмени. Це ша
фізорг, майстер спорту з
дить кумівство, знайом
хісти Альберт Бсрезов- боротьби самбо, Валерій
ство?
ськнн і Володимир ВолднСлід глибше вникати в
ііср, тенісист Ілля Галаєв, Кійко — зварник цеху
майстер
баскетболіст Гсииадій Іль- № II, фізорг,
торговельні справи пар
кевнч, волейболіст Леонід спорту з боксу, Валерій
тійним, профспілковим,
Левченко, футболіст Олек Ткачук — слюсар цеху
комсомольським
орга
нам, спеціальним служ
сандр Іванов. Нове сход № 6, фізорг, першорозряд
бам. Народний контроль
ження у майстрів спорту ник з баскетболу, Юрій
боксерів Михайла Дмит Мальований — водій цеху
ще слабо реагує на
рівна та Олексія Холодно № 23. фізорг, першороз
сигнали споживачів. У
го. Юрій Огородов — кра- рядник з волейболу, Вя
деяких магазинах книгу
чеслав Хмара — фрезе
скарг іноді і рдень з ■ щнй турист.
Велику допомогу в під рувальник цеху № 21, фіз
.вогнем не знайти.
готовці і організації спор орг, першорозрядпіис із
Копійка
карбованець
тивно-масових заходів по футболу. Триває розмова
береже — так кажуть у
дають заводський комітет про зимові турніри, про
народі.
Про це слід
профспілки, завком ком старти вихідного дня...
пам'ятати і нам, покуп
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
сомолу,
рада колективу
цям, і працівникам тор
фізкультури «Радист». Сум
громадський
корес
гівлі.

УСПІХИ
„РАДИСТА

т •

Ф. РЯБЕЦЬ,
учитель,
м. Мала виска.

І

лінно працюють у секціях
інструктори - методисти

пондент
«Молодого
комунара».
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6 січня 1983 року
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РЕЗОНАНС

К^ОЛИ Василь одружився з Оксаною,
** то десь пороку кожного вихід
ного Для до нього приходили друзі.
То на іменин^, то просто так — «по
дивитися, як живуть молодята.». А во
сени приїхала зі Світловодська Окса
нина мати і дуже здивувалась, що в
них «не вистачає заробітної плати».
— Як же це так? — нарікала Єбдокія Сидорівна. — Вдвох приносите
щомісяця майже гриста карбованців,
а на книжку ні копійки не поклали.
Дали ми вам холодильник, делевізор,
килими, мебльовий гарнітур. Картоп
ля теж з нашого городу. А ви, бачу,
розтринькуєте гроші...
Оксана спочатку стала на захист
Василя:

— Еге ж, розумно. 1 рано вам ще
дітей мати. Поживіть для себе. Верес,
ку буде тут. І сміття понаносять, і сті
ни розмалюють. А так — порядок...
Виповнилось
Василеві
двадцять
п ять. Того дня він був невеселий. Ні
хто не прийшоз його привітати. А від
тещі отримали лист: «Гостинця приве
зу. Бо нині трохи занедужала». От і
іменини. Сиділи Василь і Оксана за
святковим столом і думали; «Чого
наш дім минають добрі люди?».,,

*

>?

*

Цю історно розповів мені робітник
голови з-о підприємства Кіровоград
ського
виробничого
об'єднання
«Друкмаш» Анатолій Трохимчук. Про-

ЧИ ХОДИТЕ ВИ
В ГОСТІ?
ГРАНІ МОРАЛІ

— .Він наче, бережливий. Напідпит
ку після роботи не приходить.
А Євдокія Сидорівна своє:
— От як ви розпорядились аван
сом?
— Купили мені туфлі. Заплатили за
квартиру. Ходили раз на весілля. Дві
чі були у нас гості —- колишні Васи
леві однокурсники. А потім сусіди —
ми до них, а вони до нас. Трохи поси
діли. І на ринок ходили за свіжими
овочами... Отакі витрати. Здається,
жили, як і всі...
— От і ні! — відсікла мати. — З
гостями закінчуйте. А то принесуть
квіточку і сто грамів цукерок, а ви
для них — варене й шкварене. Ні, ні,
не годиться.
Василь не витримав — вийшов на
двір, А мати ще довго навчала доньку.
І ось однієї суботи на квартиру до
молодят прийшли Василеві односель
ці, які тепер живуть на Новомиколаївці. Тільки на поріг, а Оксана почала
одягатись:
— Якраз невчасно ви, — сказала
стишено. — Ми збираємось у кіно
театр. Уже квитки Василь узяв.
Гості пішли собі. А наступного тиж
ня вони дізнались від самого ж Ва
силя, що ніяких квитків у кінотеатр
він не купував.
Ще однієї неділі прийшли до Ва
силя приятелі — подивитись, як він
обклеїв стіни шпалерами. Оксана
зиркнула в двірне «вічко» і не пусти
ла гостей до хати. А вони ж бачили,
як вона хвилин п'ять тому стояла на
балконі...
Подібне траплялось ще кілька разів.
І ось уже до Василя й Оксани не хо
дять гості. Сидять вони обоє цілоден
но в чотирьох стінах, дивляться теле
передачі, крутять довгограючі платів.
ки, наклеюють фотознімки в альбом.
Сусід якось постукав у двері і сказав
приязно:
— До мене брат приїхав із Криво
го Рога. То заходьте — в компанії
веселіше. Брат мій любить співати. На
гітарі гарно грає. Та й неділя ж...
Василь почлв було збиратись. А Ок
сана, як сусід вийшов:
— Ти знову за своє. Підеш до них,
а тоді всю компанію до себе еєсти
доведеться. Ми вдвох смажене, курча
два дні їстимемо, а вони за одну
мить.
Так і не пішли. Більше сусід не кли
кав їх до себе. І не приходив, щоб
позичити олії, соди чи лаврового
листка.
Якось завітала до Василя й Оксани
комісія з жеку. Не пустили і її — бо
Оксана: «А раптом це теж якісь не
прохані гості?..»
І ось уже Євдокія Сидорівна хва
лить зятя:
— Таки набрався розуму. З роботи
одразу додому чимчикуєш, з друж
ками не плентаєшся на стадіон. І ко
пійка вся вкупі. Ану, покажіть ощад
ну... О, вже склали ще одну круглень
ку. ,э Й ми з батьком добавимо.
Роздивлялась, як прибрано б світли
ці. Зазирала в кожен куток. І моно
тонно виводила:

сив не називати Василевого прізвища:
Може, ще вони вилюдняться...
Бо ж жити так не можна.
По-Іншому живе сім’я технолога ре
монтно-механічного заводу Укрремтресту Людмили Сліпченко.
Людмила бере активну участь у
■громадському житті колективу. Спі
ває в хорі. І шахістка вона краща в
цеху. В місцевкомі профспілки в неї
чимало турбот. Якось прийшли до
Л. Сліпченко двоє молодих людей,
радяться, де краще провести відпуст
ку, яку вони взяли після весілля. А
Люда їм привітно: «То приходьте до
мене в гості. Дома й поговоримо».
І так у неї завжди: йдуть її прові
дати друзі із хору, йдуть товариші по
шаховій секції. І вона до них — з чо
ловіком і дітьми. Цікаво і радісно
живе ця сім’я.
* * «
А ось недавно головний режисер
театру музичної комедії Будинку
культури імені Калініна М. І. Барський
познайомив мене з самодіяльним ак
тором робітником заводу тракторних
гідроагрегатів Володимиром Бонда
ренком. Він якраз прийшов на черго
ву репетицію — готувався спектакль
«Четверо з вулиці Жанни». Прийшов
із дружиною Іриною і маленьким
сином Костиком. Під час перерви
Бондаренка оточили товариші — по
дружжя Чигиринських, Черевків, Бєлоглевських, тут же робітники заводу
Василь Сухом'яз, Євген Бобровський,
Анатолій Варфоломеев і ветеран те
атру 70-річний Сергій Васильович
^аргачов. Он скільки друзів у Бонда
ренків! І навіть з короткої їхньої роз
мови можна було зрозуміти, що во
ни бували вдома один у одного не
раз. Бо:
— ...А твоє лимонне дерево вже до
стелі виросло...
— ...Прийду іще за книжкою до те
бе. Про Курчатова вже прочитав...
Вони — як одна сім’я. Усе в них
спільне — помисли, надії і мрії. І всі
вони разом щасливі.
* * *

А чи щасливі Василь з Оксаною?
Мабуть, ні. Бо у них вузькі інтереси.
Небезпечний злам стався і в їхньому
молодому житті. Заховалося це мо
лоде подружжя від людей за висо
кою стіною відчуженості.
Про таких якось говорила по зустрі
чі з комсомольськими активістами об
ласті Герой Радянського Союзу з
Олександрії Антоніна Федорівна Ху
дякова:
— Зустрічала сім’ї, які ховаються
від людей, мов у бункері. Ніколи не
чула, щоб до них приходили, щоб
хтось у їхній хаті пісню заспівав. Що
вечора замкнуться на сім замків..,
Вона ж, колишня військова льотчи
ця, не може без людей. Щодня се
ред них — у школі, в музеї, на заво
дах виступає. А прийде додому
чекає гостей — друзів, сусідів, роди
чів, престо знайомих. Вона — щас
лива...
М. ШЕВЧУК.

КОЛИ шш
ШШШ №"!3№
У залі Кіровоградського
театру ляльок, де ми звикки бачити малюків, у груд
ні минулого року сиділи
студенти
педінституту,
КІСМу, робітники підпри
ємств. Актори театру під
готували для дорослого
глядача виставу за п’єсою
румунського автора А. Т.
Попеску «Сонячний про
мінь».
У творі
порушується
серйозне питання: як по
долати байдужість, черст
вість душі? Невелика кіль
кість дійових осіб (усього
двоє) значно полегшила
роботу. Герої спектаклю—
фарфорова балерина Гіітт
і сіре мишеня Муф. Місце
дії — темний підвал. Ко
лись балерина жила в по
коях, нею всі бавилися і
милувалися. Та одного ра
зу балерину впустили на
землю, і її ніжка відломи
лася. Ог і викинули її в
підвал, у мотлох.
Мишсия'Муф жило тут
і раніше. У нього зовсім

Молоді

не було друзів, 1 від цьо
го йому було дуже сумно.
Балерина ж була стурбо
вана лише своїм горем. її
зовсім ис цікавило, що по
руч живе ще одне нещасне
створіння. . І лите після
того, як мишеня, розвівши
на власних сльозах сухий
клей, «вилікувало» свою
подругу, вона стає життє
радісною, а в душі її
прокидається
співчуття,
по-новому
дивиться на
свіг. Вона навіть здатна
на самопожертву заради
друга.
У цьому спектаклі кіро
воградські лялькарі впер
ше застосували ляльку-маріонетку. Робота з нею
надзвичайно складна. Та
успіх п’єси говорить про
тс, що Т. Самойленко та
Л. Козловська справилися
з нею непогано.
Для музичного оформ
лення планувалося вико
ристати фонограму з піс
нями відомих радянських
композиторів. Вона була
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Зимові канікули у шко
лярів Новоукраїнського
району почалися зльо
том учнівських комсо
мольсько-піонерських бу
ряківничих
бригад, на
якому підбіщалпся під
сумки роботи та визна
чалися переможці.
Школярі району торік
виростили
і
зібрали
92 085 центнерів кормо
вих буряків па 224 гек
тарах.' Перше місце в
соціалістичному змаган
ні вибороли члени учнів
ської бригади Новоукраїнської СШ Кз 4, яку
очолює бригадир Світла
на Старснченко. Вони
зібрали врожай по 810
центнерів з гектара. Пе■ реможцям було вручено
перехідний
• Червоний
прапор райкому ЛКСМУ,
диплом першого ступеня
і цінний подарунок.
Вимпелом, дипломом
другого ступеня та цін
ним
подарунком була
відзначена робота членів
буряківничої.
бригади
П ом ічнянської
восьми
річної школи, де брига
диром Галина Гльоц. Уч
ні з кожного гектара зі
брали по 730 центнерів
буряків.
л
На зльоті члени учнів
ських
буряківничих
бригад зобов’язалися у
1983 році виростити і зі
брати по 450 центнерів
коренів з гектара на бо
гарних землях та по 850
центнерів — па поливних.
Т. ГОЛЬНЄВА,
секретар — завідую
ча відділом учнів
ської молоді райко
му ЛКСМУ.

СПИТАЙТЕ БУДЬ-ЯКОГО ШКОЛЯРА, ЯКА
НАЙКРАЩА ПОРА В ЙОГО ЖИТТІ, І ВІН, НЕ
ЗАДУМУЮЧИСЬ, СКАЖЕ: КА-НІ-КУ-ЛИ!
- Фото В. ГРИБА.

Ноооукра'їнський район.

Редактор

«Молодой коммунар» —

вже готова, коли в театрі
з’явився Роман Булгачов,
самодіяльний кіровоград
ський композитор, і запро
понував свої послуги. Головкий
режисер" театру
О. Тіктінср відмовився від
фонограми і не помилився,
Тексти і музика пісень ор
ганічно вплітаються в по
дії.
Як можна
зобразити
різний мотлох? Головний
художник театру заслу
жений працівник культури
УРСР В. Остапепко вирі
шив це по-своєму. Ми ба
чимо лише старий настін
ний годинник. Не виключе
но, що раніше підрахунок
часові вела 'зозуля, тепер
же годинник затягнутий
павутинням...
На адресу театру над
ходять листи від студентів
і робітників, які побували
па цій виставі. Автори ді
ляться враженнями від
побаченого,
пропонують
свої варіанти. вирішення
окремих проблем. Скажі
мо, студентка педінститу
ту написала,
що ідея
твору сприймалася б ще
краще, якби дійовими осо
бами були не фарфорова
балерина та мишеня, а
люди.
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