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Комуністи, вся прогресивна громадськість нашої пла
нети звертають сьогодні свій погляд до джерел ленін
ської партії — Другого з’їзду РСДРП. Вісім десятиріч
відділяють нас від тих днів, коли він завершив
об’єд
нання революційних марксистських організацій Росії на
ідейних, політичних і організаційних принципах, висуну
тих В. І. Леніним.
29 липня в Москві, у Великому Кремлівському Палаці,
відбулось урочисте засідання, присвячене знаменній
даті.

У залі — представники робітничого класу столиці,
трудівники Підмосков’я, ветерани партії,
вчені, діячі
культури, воїни Радянської Армії. Присутні глави дип
ломатичних представництв соціалістичних країн.
Тривалими оплесками учасники урочистого засідання
зустрічають товаришів Г. А. АЛІЄВА, М. С. ГОРБА
ЧОВА, Г. В. РОМАНОВА, Д. Ф. УСТИНОВА, В. І.
ВОРОТНИКОВА, Б. М. ПОНОМАРЬОВА, М. В. ЗИ, ЛїЯНІПА, К. В. РУСАКОВА, М. І. РИЖКОВА.
Разом з ними в президії — тепло зустрінуті присутні
ми генеральний секретар ЦК Комуністичної партії В’єт
наму Ле Зуан, генеральний секретар ЦК Монгольської
Народно-революційної партії, голова Президії Великого
Народного Хуралу Монгольської Народної Республіки
10. Цсденбал.
У президії також — ветерани ленінської партії, керів
ники партійних, радянських і громадських організацій,
передовики промисловості і сільського господарства, ви
значні діячі науки І культури, воєначальники.
З доповіддю «Партія революційної дії» виступнв сек
ретар ЦК КПРС М. В. Зимянін.
и
На світанку XX століття, сказав він,
мало хто міг
гідно оцінити великий смисл II з’їзду РСДРП. Та мину
ло менш як півтора десятка років, і викувана на з’їзді
партія більшовиків-леніпців привела
робітничий клас,
трудящих Росії до першої переможної
соціалістичної
революції, яка відкрила нову епоху .всесвітньої історії.
Нерозривна нитка революційної наступності зв’язує
діяльність КПРС з її ідейними і організаційними заса
дами, з принципами більшовицької, ленінської етики,
незіддільної від справді революційної політики. Усе це
і^мінно було для радянських
комуністів джерелом
величезної енергії і творчості, надихало їх на масовий
героїзм у найбільш напружені моменти
життя нашої
країни. І нині, зустрічаючись з принципово новими зав
даннями і проблемами, ми звертаємо
свій погляд до
досвіду й подвигу тих, хто заклав основи нашої партії,
хто вказав російському пролетаріатові єдино вірний
шлях у боротьбі за соціалізм.
Багате на звершення, динамічним і цілеспрямованим
є життя КПРС. Послідовний і ясний її науково вивіре
ний ленінський курс. Закріплений у рішеннях XXVI з’їз
ду партії, листопадових (1982 р.) Пленумів ЦК КПРС,
цей курс
набув дальшого
розвитку на червневому
(1983 р.) Пленумі Центрального Комітету, рішення яко
го зустріли одностайну підтримку комуністів, усіх ра-

А ЧЕРГОВОЛАУ засіданні
бюро обкому комсомолу

Н

дянських людей, викликали в країні високе політичне і
трудове піднесення.
Ці важливі політичні події знову
переконливо про
демонстрували непорушну
єдність партії і народу, їх
згуртованість навколо Ленінського Центрального Комі
тету КПРС, його Політбюро на чолі з товаришем Ю. В.
Андроповим. Вони ще раз показали творчу могутність
нашої партії, її непохитну вірність справі Леніна, пра
порові Леніна.
Доповідач спинився на питаннях
історії створення
партії нового типу — партії більшовиків, охарактеризу
вав її особливості, докладно розкрив значення II з’їзду
РСДРП. Вирішальний крок у з’єднанні наукового соці
алізму з робітничим рухом Росії, підкреслив вій, невід
дільний від імені Володимира Ілліча Леніна — великого
вождя пролетаріату, послідовного продовжувача справи
Маркса і Енгельса,
геніального теоретика і політика,
безстрашного революціонера.
Вклад Леніна в стратегію і тактику боротьби пролета
ріату невіддільний від усього багатства його ідей, зв’я
заних з творчим розвитком філософії, політичної еконо
мії, наукового комунізму. Як ніхто інший, Ленін розумів
винятково важливе значення постійного збагачення тео
рії марксизму. Глибоко осмисливши нові явища в житті
людства, проблеми, висунуті бурхливим розвитком нау
і всього
ки і техніки, узагальнивши досвід російського
уперед
міжнародного робітничого руху, Ленін рушив
яке ми
усі складові частини нашого великого вчення,
по праву називаємо марксизмом-ленінізмом.
Спираючись на строго
наукову оцінку досягнень і
можливостей радянського суспільства, враховуючи ре
альну динаміку внутрішніх
і міжнародних факторів,
КПРС на своєму XXVI з’їзді виробила розгорнуту про
граму економічного і соціального розвитку
країни на
одинадцяту п’ятирічку і на 80-і роки в цілому. Боротьба
за її виконання стоїть у центрі
зусиль партії, всього
радянського народу.
Секретар ЦК КПРС докладно охарактеризував вуз
лові напрями зростання народного господарства краї
ни, ідеологічної роботи, підвищення добробуту радянсь
ких людей, спинився на питаннях міжнародного станови
ща.
Наприкінці Л1. В. Зимянін сказав:
Унікальна, героїчна доля у створеної В. І. Леніним
великої організації революціонерів. 80 років вона сміли
во йде по історичній цілині, відкриваючи людству нові
горизонти суспільного прогресу.
Радянський народ впевнено дивиться у майбутнє, пов
ністю довіряє партії комуністів, партії соціального оп
тимізму. Цей оптимізм народжений усією
історією ра
дянської країни, свідомістю нашої сили, правильності
обраного шляху. Ми вірні більшовизмові, бо він на ділі
довів свою нездоланну духовну, організуючу, творчу мо
гутність, здатність бути взірцем переможної революцій
ної стратегії і тактики в боротьбі за визволення праці,
за перетворення суспільства на справедливих, соціаліс
тичних засадах, за мир і життя на землі.
(ТДРС1.

розглянуто питання роботи
комсомольських
організа
цій
Нсвоархангельського
району по
вдосконаленню
ідейно-політичного
вихо
вання молоді в світлі рішень

XIX з’їзду БЛКСМ. У поста
нові відзначається, що ком

сомольські організації ра
йону проводять певну робо
ту по вдосконаленню ідей
но-політичного

виховання

молоді.
В школах комсо
мольської політосвіти від
булися заняття по вивченню

матеріалів
XXVI
з’їзду
КПРС, XXVI з'їзду Компар

тії
України, XIX
з'їзду
ВЛКС/А. Нині активно про
пагуються матеріали
черв
невих
(1933 р.) Пленумів
ЦК КПРС і ЦК
Компартії
України.
Проводиться ро
бота по посиленню

лекцій

ної пропаганди по

форму

ванню у молодих людей ви
соких моральних цінностей,
активної життєвої позиції.

В ОБКОМ
ЛКСМУ
дозвілля молоді, профілак
тики правопорушень
молодих людей.

серед

На засіданні бюро обкому
комсомолу
заслухано звіт
другого секретаря Новоархангельського райкому ком
сомолу
Т. Яценко. Бюро
обкому вказало бюро рай

кому комсомолу на істотні
недоліки в організації ідей
но-політичного
виховання
молоді, зобов’язало розро
бити конкретний план робо
ти по ідейно-політичному

вихованню
юнаків і дівчат
району в світлі рішень черв
невого Плену/лу ЦК КПРС.

Комсомольським
органі
заціям району рекомендо
вано широко організувати
комсомольських
організа соціалістичне змагання се
цій району по ідейно-полі ред ко/исомольців і молоді
по виконанню й перевико
тичному вихованню молоді нанню завдань одинадцятої
є
серйозні
недоліки. На п’ятирічки,
забезпечити
низькому рівні залишаєть участь кожної молодої лю
ся робота
по поліпшенню дини в Ленінському
заліку
трудового виховання моло «Рішення XXVI з’їзду КПРС
ді. Райком комсомолу, пер — у життя».
Бюро обкому ЛКСМУ роз
винні комсомольські органі
зації недостатньо вплива глянуло питання про непра
вильне реагування
Кірово
ють на зміст
масово-полі
градським міськкомом ком
тичної роботи. Неефективно
сомолу на критику в газеті
діє лекторська група райко
«Молодий комунарі;. Бюро
му комсомолу.
У лекторів
обкому комсомолу оголо
немає підготовлених
текс сило догану другому сек
тів лекцій.
ретарю
міськкому ЛКСМ
Райком
комсомолу ще України С. Зятіну, вказало
слабо контролює
хід за першому секретарю міськ
нять у системі комсомоль кому В. Кулику на недопус
ської політосвіти.
Відсутні тимість неправильного і не
графіки відвідування
цих своєчасного реагування на
занять.
критику в пресі.
Потребує поліпшення ро
Бюро обкому комсомолу
бота райкому комсомолу і розглянуло також ряд пи

Разом з тим, як відзначе
но
в постанові, у роботі

в організації

змістовного

тань внутріспілкової роботи.

ЗА МАРШРУТОМ
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Цього року ДОЩІ не
так часто, як того хотіАося, освіжали
землі
^сгипівського району.
Хлібні жпігва закінчи
лись. А «зелені» —
тривають'.'
Припасти
якнайбільше
запас
ігормїв —- таке завдан
ня стоїть
ніші перед
кормозаготівельн и к ами колгоспу імені Лені
на. Напоїти
вологою
землю — ось де запо

рука успішної їх заго
тівлі. Це добре розуміє
згуртований молодіж
ний колектив поливаль
ників, де завжди і в
усьому діє, чітке пра
вило: один за всіх і всі
за одного...
Ще хвилина — і за
працює останній розбрпзкувач.
Монтуван
ня поливної магістралі
закінчено. З цим швид
ко впоралися
Віталій

СЕЗОНЕНКО, Володи
мир БАРАБАШ та Ві
талій ЗАМША. Воші
забезпечують полив 30гектарної площі, городи
ни та тридцяти гектарів
багаторічних трав. По
ряд
з ними працює
Олександр ЛЕОНЧЕНКО (иа знімку справа),
який
починає полив
чергової ділянки.
Фото М. САВЕННД.

По одному з маршрутів
транспортування ленінсь
кої «Искры» вирушила ек
спедиція,
організована
Львівським обкомом ком
сомолу. В її складі — ве
терани партії, лектори, ви
кладачі вузів, комсомоль
ські активісти. Співробіт
ники інституту марксизмуленінізму
при ЦК КПРС
допомогли їм зібрати ба
гатий матеріал про першу
загальноросійську політич
ну марксистську нелегаль
ну газету, місця її пере
силки і зберігання, склали
детальну карту міст і сіл
Львівської,
Тернопільсь
кої і Хмельницької облас
тей, через які у 1901—1903
роках вона підпільно пере
правлялась у Росію.
Зібрані матеріали учас
ники експедиції переда
дуть у Львівський філіал
центрального музею В. 1.
Леніна. Вони
виступлять
перед т^ул явними
з цик
лом лекцій та бесід, при
свячених славвмм сторін
кам істерії вартії.
І. БАЧУН,
кор. РАТАУ.

ЗО липня 1983 року

«Молодий комунар»

2 стор

РОЗУМ, ЧЕСТЬ І СОВІСТЬ НАШОЇ ЕПОХИ
Так починалася партія
РЕПОРТАЖ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЮ В. І. ЛЕНІНА

ІГАСТО ПІД час зустрічей з молоддю нашого міс1 та розповідає Іван Васильович Новиков про про-

житі роки, Ділиться щедро своїм досвідом ветерана
партії, війни та праці. «Юність наша,
- каже вете
ран - припала на тяжкий, грізний час. А все ж до

рога нам вона. Плине час, і десь далеко залишилася

державою,
наша молодість, черстоий хліб за картками, «буржуйнаписав
Створена на Другому колгоспною
лотнищі — карбовані багато теоретичних робіт. з’їзді РСДРП більшовиць країною передової науки і
культури. В Радянському
ки» і затемнені вікна...»
ленінські рядки:
А ось фото
дерев’яного ка партія принципово від
«... Дайте нам організа будиночка у Мінську. Тут різнялась від партій II Ін Союзі збудовано розвину
ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ
цію
революціонерів — і у березні 1898 року таємно тернаціоналу, котрі були те соціалістичне суспіль
ми перевернемо Росію!»
нова істо
проходив
Перший з’їзд нездатні до революційної ство, виникла
Поряд — перше видання РСДРП, який проголосив Дії.
рична спільність людей —
класичної
праці вождя заснування партії.
«Більшовизм
існує як радянський
народ. Вирі
«Що
робити?», з якого
течія
політичної
думки
і
шальним
фактором
сус
Ще в Шушенському Во
взята ця крилата фраза, лодимир Ілліч дійшов вис як політична
партія, з пільного прогресу стала
Книга, написана в кінці
що
вирішальну 1903 року», — відзначав світова система соціалізму.
1901 — на початку- 1902 новку,
Генеральний
секретар
роль
у
створенні
марк В. І. Ленін, Накреслені в
року, побачила світ У
музеї, ці рядки
звучать
Штутгарті в березні 1902 систської партії має ві рефреном до всієї експо- ЦК КПРС Ю. В. Андро
пов у доповіді, присвяченій
року. А народилась така діграти ■ загальноросійська
зиції, що розповідає про 60-річчю СРСР, говорив,
газета. Такою
організація революціоне політична
титанічну
діяльність на- що всі наші досягнення і
рів — більшовицька партія газетою
стала ленінська
І
великого
вождя і перемоги нерозривно по
— через півтора року, на «Искра», Ми бачимо в ек- шого
Другому з’їзді РСДРП, опозиції
перший номер вчителя,, спрямовану на в’язані * з діяльністю ле
1. В. Новиков згадує по початок зборів на завод
широ- «Искры», датований груд- створення в Росії марк- нінської партії комуністів.
80-річчя
якого
чаток
свого шляху, йшов ському подвір’ї. Так було
кому- нем 1900 року. Поруч інші систської партії.
ко
відзначають
Саме партія була і зали
сімнадцятий рік двадцято й тоді, коли більшовицькі
Вісім
десятиріч
відділя

ністи, весь радянський на- номери
ленінської «Искагітатори вперше роз’яс
шається тією
могутньою
го століття. Коли підріс, нювали відомі
род, прогресивне людство ры». Володимир Ілліч був ють нас від Другого з’їзду
«Квітневі
творчою,
мобілізуючою
си
влаштували
його
учнем
у
планети.
її душею, організатором, РСДРП. Справді героїч
тези» Володимира Ілліча
ливарний цех. Тим більше, Леніна, що містили план
Напередодні знаменної фактичним
редактором. ний шлях боротьби і пере лою, яка забезпечує без
що Москва поряд була: переходу від буржуазнодати відвідувачі Централь Макет будинку в Лейпцігу, мог пройшла відтоді ленін- перервний рух уперед на
демократичної революції
ного музею
В. І. Леніна, де містилась друкарня, у
до соціалістичної.
звідки ведеться
ця роз якій
був надрукований ська партія. Зали
— Складний то був час,
повідь, з великим інтере перший номер «Искры», і музею В. І. Леніна
— каже Іван Васильович.
сом оглядають зали, експо копію обладнання друкар переконливо свід
— Недобита буржуазія, та
зиція яких розказує про ні теж можна бачити в му чать про це. Із не
й меншовики разом з есе
те, як готувався і прохо зеї. їх подарували нашій великої організа
рами, деякі дипломати з
ції революціонерівкраїні
комуністи
НДР
до
див з’їзд, на якому закін
капіталістичних країн зво
марксистів
вона
чився процес об’єднання 50-річчя Великого Жовтня.
дили наклепи
на партію
перетворилась
у
Ленінська
«Искра» ус
революційних
марксист
більшовиків та
її вождя
могутню
згуртова

ських організацій Росії на пішно виконала своє зав ну партію, котра
В. І. Леніна.
ідейних, політичних і орга дання — підготовила дру
І. В. Новиков розпові
нині налічує біль
нізаційних принципах, роз гий з’їзд.
дає про
пам’ятну подію,
ше
18
мільйонів
І ось фотографія столиці
що сталася в жовтні того
роблених В. 1. Леніним, і
комуністів, у керів
Бельгії
—
Брюсселя.
80
ж 1917 року. За рішенням
була утворена більшовиць
ну і спрямовуючу
років тому, 30 (17) липня силу радянського
страйкового комітету ро
ка партія.
відкрився
бітники їхнього заводу од
«На
історичну арену 1903 року тут
бойо
з’їзд
РСДРП. суспільства,
ного дня зібралися в ковийшла партія нового ти Другий
вий випробуваний
Уявлення
про
обстановку,
вулицямн
■
лону
і рушили
пу — партія робітничого
авангард радянсь
Москви,
міста до центру
класу, партія наукового в якій зібрався з’їзд, дає кого народу.
майорів
В голові колони
комунізму, партія соціаліс картина Ю. Виноградова.
КПРС провела
червоний прапор, несли йп..
тичної революції і кому З метою конспірації деле трудящих
нашої
гасла: «Кінець тимчасової [
гати зібралися
в одному
ністичного
творення» — зі складських приміщень. країни
через во
му уряду!»,
«Вся влада
говориться в постанові
гонь трьох російсь
Радам!»
Стіл
президії покритий
Крок за кроком постає
ЦК КПРС «Про 80-річчя скатертиною, вікно завіше ких революцій до
Другого з’їзду РСДРП».
скинення царизму,
в нашій уяві той маршрут,
не тканиною.
На перед влади поміщиків і
який запам’ятався ветера
Ось широко відома фо ньому плані щось енергій
капіталістів,
до
нові на все життя: він на
тографія кінця минулого
но говорить делегатам Во
зиває вулиці й площі, за
століття. Ми бачимо на лодимир Ілліч. Навколо — встановлення дик
води й фабрики на тому
ній групу керівних діячів скупо освітлені, зосеред татури пролетаріа
шляху.
ту. Велика Жовт
петербурзького
«Союзу жені обличчя делегатів...
нева соціалістична
йшли роки. Перша на
боротьби
за визволення
Центральне місце в ро революція ознаме
города — медаль «Двад
робітничого класу» на чо- боті
Другого
з’їзду нувала
цать лет РККА» знайшла
корінний
лі з В. І. Леніним.
РСДРП зайняло
обгово поворот в історич
Новикова
вже у званні
Про організацію рево- рення Програми і Статуту
лейтенанта прикордонних
ній
долі
людства,
люціонерів, здатну пере- партії. На стендах — фо
військ. Потім за зразкове
вернути Росію, В, I. Ле- токопії накиданих рукою відкрила нову еру
виконання завдання був
переходу від капі
НІН мріяв і в петербурзь Ілліча проектів резолюцій талізму до соціа
імепною
нагороджений
кій в’язниці, куди він був з’їзду, проекту Програми лізму. Партія орга
встиг її
зброєю. Та не
кинутий після
арешту у партії, плану промови про
одержати — почалася вій
справі «Союзу боротьби». Програму.
У гострій бо нізувала перемогу
на, перші, найтяжчі бої з
нашого
народу
фашистськими загарбннісь
Фотографію камери-оди- ротьбі проти
«економіс над інтервентами і
ми
"Т і
ночки, де він провів дов тів», представників Бунду
Поранення
під містом
гих 14 місяців, теж можна та
інших
опортуністів внут р і ш н ь о ю
контрреволюці є ю
Дніпропетровськом. Вис
бачити на стенді. І за тю В. І. Леніну і його одно в роки громадян
новок лікарів — «до стро
думцям
вдалося
відстояти
ремними гратами Володи
йової непридатний». Зали
мир Ілліч писав нелегаль всі принципові положення ської війни. У су
ворі роки Великої
відпові
ні
брошури 1 листівки, Програми.
Частими гостями стали молоді ніровоградці на виставці ппи- шився все ж па
Вітчизняної партія
свячеши
80-річчю
Другого
з
’
їзду
РСДРП,
котра
пращо
Ч
Е
в
Об

дальній
посаді,
і
лише
по
На
Другому
з
’
їзді
ви

працював над проектом
ласному краєзнавчому музеї. Цікаві експонати, " представлені війні
вийшов за станом
програми партії; написав явилося два напрями в виступала натхнен
тут,
розповідають
про
становлення
партії
більшовиків
поо
вклад Єлисаветградсьної партійної організації в революційну здоров’я у відставку.
пояснення програми. З ме партії. Один
— револю ником і організато
ПР°™ Царизму й буржуазії; Молодь сьогоднінЬого
всенародної
Були роки праці у ци
тою конспірації Ілліч за ційний, до якого входили ром
дня віддає шану революціонерам-ленінцям.
вільних установах,
а те
писи робив лимонним со прихильники Леніна, кот боротьби проти ні
п а з н і м к у: у залі виставки.
мецько
-фашистсьпер, розмінявши
восьмий
ком і молоком, яке нали рі на виборах
у керівні
Фото В. ГРИВА.
вав у саморобні чорниль
десяток, кавалер ордена
органи
партії одержали них загарбників. Під її ке всіх напрямах суспільного
ниці з хліба.
хлопець потрапив па завод, Леніна І. В. Новиков викобільшість голосів. їх ста рівництвом радянські люди
доручення комітету
прогресу,
«Борець» (теперішня наз. чує
І в засланні у Шушсн- ли називати більшовиками.
ському думка про створен
ва). Робочий день тривав( народного контролю, бере
Під керівництвом КПРС,
одержали
всесвітньо-іс

опортуністич
ня партії не
залишала Другий —
десять годин, та ще її до участь в роботі комісії по
- Володимира Ілліча. Тут ний. Його лідерами були торичну перемогу, вряту під випробуваним прапо
рога: в один кінець п’ять( збиранню коштів у Фонд
він закінчив роботу над Мартов, Дан, Потресов та вали народи світу від за ром марксизму-ленінізму
кілометрів пішки. Зеконом’ миру, І часто зустрічається
такою
фундаментальною інші. (Невдовзі після з’їз грози фашистського при наша Вітчизна, відстоюючи
лені копійки з того, що( з молодими кіровоградцямолодь на
працею, як «Розвиток капі ду на позиції опортунізму гноблення.
відмовляв собі у поїздці в( ми. Виховує
справу миру в усьому сві
. славних
революційних і
талізму в Росії». Тут він перейшов
трамваї,
давали
змогу
ін
і Плеханов).
Торжеством ідей проле ті, впевнено йде до нових
коли купити білого кала. трудових традиціях ра.т£)інаписав і відому брошуру Вони виявилися у меншос
тарського
інтернаціоналіз звершень і перемог.
'
ча до чаю. Та ось почала. ського народу.
«Завдання російських соці ті,
і їх стали називати
ся Лютнева буржуазно-де
ал-демократів» ■— ОДИН із
му
стало
створення
Сою

Більшість,
в. князєв.
С. БОНФЕЛЬД,
мократична
революція в
програмних
документів меншовиками,
з’їзді за зу Радянських Соціаліс
Росії.
парті:. Поряд із докумен котра йшла на
(Друкується
зі
скоро

голова
первинної ор
На заводі лідером у цотами
відвідувачі музею Леніним, відображала на тичних Республік.
ганізації
Товариства
ченнями
зі
щомісячника
:'І*1,.,’І1ші боротьбі виступав
довго розглядають фото строї передових робітників,
Під керівництвом КПРС запитань і відповідей «Со
охорони пам’яток Іс
«Искрою»
і
їхніїї цех — ливарний. Лу
графії Шушенського, ма вихованих
торії та культури же
наша Батьківщина стала беседник»,
видавництво
кет
хати селянки П. А. книгою Леніна
пав тривожний гудок, що
«Що ро
ну № 2.
Петрової.
Тут Володи- бити?»
могутньою індустріально- «Московский рабочий»).
означав кінець робо'іп й
м. Кіровоград.

А КУМАЧЕВОМУ по мир Ілліч жив і

Н

И

*Г

-ЗО липня 1983 року

«Молодий комунар»

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ СРСР

ЕСТАФЕТА
МУЖНОСТІ

І

МИКОЛАЇВСЬКА МОРСЬКА ШКОЛА ДТСААФ
ГОТУЄ РАДІОТЕЛЕГРАФІСТІВ ДЛЯ СЛУЖБИ
НА ФЛОТІ. У РОЗПОРЯДЖЕННІ КУРСАНТІВ
СУДНА, ШЛЮПКИ, КЛАСИ, ОБЛАДНАНІ СУЧАС
НОЮ АПАРАТУРОЮ. У ШКОЛІ ВЕДЕТЬСЯ ВЕ
ЛИКА РОБОТА З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. ЧАСТО проводяться
ЗУСТРІЧІ З ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯ
НОЇ ВІЙНИ.
НА ЗНІМКУ: КУРСАНТ ВАЛЕРІЙ ТАРАНКОВ.
ВІН ПРИЇХАВ ДО ШКОЛИ З ОЧАКОВА, ДЕ ПРА
ЦЮВАВ СЛЮСАРЕМ.
(Фотохроніка РАТАУ).
И ЛЮБИТЕ ви театр?»

Ч — запитує нас екран
на героїня Тетяни Дороніної, і ми, заворожені го
лосом актриси, охоче по
вторюємо слідом за нею:
«Так, ми любимо театр,
але...» Про це «але», що
довгий час складає пред
мет дискусії кіровоградсь
ких театралів, мені й хо
четься поговорити з чита
чами газети.
і^уХуть проблеми
можна
'висловити в кількох сло
вах: до
театру
глядач,
особливо молодий, не час
то ходить. В чому ж при

повинен спочатку завою
вати довір’я глядача.
Не секрет, що років 15
тому наш театр користу
вався у місті
неабиякою
популярністю. Аналізуючи
творчість театру за півто
ра десятиріччя, я звернув
увагу ось на що. По-пер-

Сергійко,
допитливий
кароокий непосида, любив
зустрічати
батька, коли
той повертався з далеких
морських
походів. Вмос
тившись у батька на ко
лінах, хлопчик розпитував,
як проходило полювання у
суворих водах Атлантики,
що там було цікавого. Ко
ли мова
заходила
про
якісь складні ситуації, син
запитував:
— А не страшно було?
— Моряки — люди смі
ливі, — усміхався батько.
— Я також хочу бути
сміливим. І як ти — мо
ряком.
— Добре, сину, — погод
жувався Борііс Якович,
— будеш
моряком. Але
для цього
треба добре
вчитись, загартовувати се
бе фізично.
Після кожної розповіді
про роботу
флотського
командира ще більше міц
нішало Сергійкове бажан
ня стати військовим мо
ряком. Він із нетерпінням
чекав того дня, коли отри
має атестат про закінчен
ня середньої школи і по
дасть документи в учили
ще.
І такий день настав.
Шмаков-молодшищ успіш
но витримав конкурсні ек
замени і став курсантом
Калінінградського вищого
військово-морського учи
лища.
дещо й
омолоджувати
репертуар. Отож, я пере
конаний у
необхідності
більш диференційованого
й осмисленого підходу до
формування
репертуару
театру імені
М. Кропизницького. Він не має права
йти шляхом
жанрової й

І ДРАМА,
1 КОМЕДІЯ’

чина?
Звичайно, не в тому, що
ми розчарувалися в мис
тецтві театру.
Однією з
найважливіших причин, на
мою думку, є ось що: вже
Досить довго колектив те
атру не
займається сер
йозно й постійно вихован
ням свого глядача. Мені
здається, що тут необхід
на, по-перше, продумана
система заходів з метою
широкого залучення до те
атру дітей і підлітків. Оче*')5/дно, що для цього явно
не досить культпоходів до
театру, хай навіть регуляр
них. Потрібні дружні зуст
річі із авторами і учасни
ками спектаклів,
що по
любилися, творчі
звіти
майстрів сцени, розмови
про історію театру, обго
ворення прем’єр — і 4е
далеко не
вичерпнии пе
релік.
Для того, щоб виховува
ти свого глядача,
театру
потрібно перш за все ма
ти СВОЄ ТЕОрче обличчя,
тобто, коли хочете, СВОЮ
естетику, і, головне, СВІЙ
репертуар, свої принципи
його формування. Нині,
здається, вкрай важ
ливо орієнтуватися на гля
дача, його інтереси, його
Запити, його
оцінки. Пе
редбачаю
заперечення:
мистецтво покликане не
потурати смакам публіки,
а виховувати їх. Згоден.
Але: щоб одержати право
і можливість
виховувати
глядацький смак,
театр

--------- ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ------------22 лютого нинішнього року в публікації «Театр
для молоді чи молодь для театру?» «Молодий ко
мунар» порушив питання про місце театру в жит
ті молоді міста і завдання комсомольських органі
зацій міста та колективу акторів
щодо ширшої
популяризації театрального мистецтва, підвищен
ня його ролі у вихованні підростаючого поколін
ня. В травні розмову на цю тему на сторінках га
зети продовжила викладач Кіровоградського дер
жавного' педагогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна Т. Міллер. І ось нині ми надаємо слово ще
одному учасникові дискусії — Ігорю Крикуненку.
Нагадуємо, що на цьому дискусія не закінчується.
Редакція чекає ваших, шановні читачі,
листів з
приводу порушених проблем.
Ше,
калейдоскопічно
швидко змінювались про
тягом цього часу режисе
ри театру. По-друге, за
останні п'ятнадцять років
тут було поставлено п’єси
М. Старицького,
І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, І. Драча, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Швар
ца, А. Коломійця, М. Зарудного. Лише
по разу
з’явилися на афішах кропивничан
В.
Шекспір,
О. Островський, К, Гольдоні.
Зозсім не
бу.ІО
А. Чехоза,
М. Горького,
Б. Брехта, радянських дра
матургів
«НОВОЇ
хвилі»
Л. Петру шевської,
Славкіна, О. Галіна, Н Павло
вої та інших.
Звичайно, класика зав
жди сучасна.
Але треба

тематичної одноманітності.
З ОСЬ НА СЦЕНІ театI ру з’явилися «Гра на
клавесині»
за
п’єсою
Я. Стельмаха та «Солом’я
на сторожка» за Ю. Едлісом. Вони мали успіх. Ме
ні здається, перш за все
тому, що є наскрізь сучас
ними й порушують важливі
морально-етичні та соці
альні
проблеми нашого
життя. Заговоривши
мо
вою мистецтва про відпо
відальність кожного з нас
за свої вчинки, примусив
ши кожного співпережива
ти героям п’єси, кропивничани ще раз
довели,
якою могутньою
силою
володіє театр.
На жаль, деякі критики
поспішили засудити і спек
такль, І Його героїв, І по-
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я

З перших же днів юнак
зарекомендував себе дис
циплінованим. Вже па пер
шому курсі друзі обрали
Сергія секретарем комсо
мольської організації ро
ти. І вони не помилились.
Багато
було хороших,
цікавих справ на рахунку
їх ватажка. Це і спортив
ні змагання,
і гурткова
робота, і художня самоді
яльність.
Відмінник бойової і по
літичної підготовки, Сергій
Шмаков
згодом отримав
звання старшини
першої
статті і призначення
на
посаду командира відділен
ня.
Радісною
подією в
житті курсанта
був день
прийняття його в партію.
Швидко промайнули кур
сантські
роки. Збулася
мрія хлопчини. Надівши
погони офіцера, комуніст
Сергій Шмаков гордо несе
естафету мужності, прий
няту від батька. Нині стар
ший помічник номандира
протичовнового
корабля
капітан-лейтенант
Сергій
Шмаков служить на двічі
Червонопрапорному Північ
ному флоті.

Відслуживши 29 років
на Балтійському
флоті,
батько Сергія капітан дру
гого рангу запасу
Борис
Якович Шмаков нині живе
і працює у Світловодську,
Комуніст часто
виступає
перед вихованцями морсь
кого клубу, прищеплюючи
їм любов до нелегкої, але
сповненої романтики про
фесії морського офіцера.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
завідуючий позаштат
ним відділом оргмасової роботи та військо
во-патріотичної про
паганди Світловодського міського коміте
ту ДТСААФ.

становчу групу.
В статті
Т. Міллер «Драма чи ко
медія?» мене вразила та
ка фраза: «І ми за почут
тя, але справжні,
сильні
почуття, керовані сильною
волею і розумом».
Так
ось у чому справа! Пові
сивши ярлик
«амораль
ності» на взаємини героїв,
в основі яких — глибоке
й всепоглинаюче почуття,
рецензент, свідомо чи не
свідомо,
поділяє точку
зору холодних прагмати
ків. Саме такого погляду
дотримуються
Анатолій,
мати Олега,
інші члени
«інтелектуальної
еліти»,
що лишилася,
«за кадром».
Чи не
намагається ав
тор статті
«Драма чи ко
медія?» підмінити реальне
відображення
оточуючої
дійсності
схоластичним
моралізуванням, видаючи
його за педагогічні прин
ципи сценічного мистецт
ва? Я ж, навпаки, вбачаю
в нових постановках кропивничан
ідеї й думки,
співзвучні принципам фор
мування гармонійно роз
винутої
особи комуніс
тичного завтра. І тому ме
ні, комсомольському пра
цівникові, хотілося б ви
словити надію,
що не
менш
вдалими
будуть
прем’єри нового театраль
ного сезону — спектаклі
«А все-таки вона крутить
ся» за п’єсою А. Хмелика
та «Свідок» за Ю. Яков
левым.
Пробудити
у
юного
глядача інтерес до теат
ру, відродити славу теат
ру корифеїв української
сцени — завдання
не з
легких. Що ж, легких шля
хів у мистецтві не буває,
зате сторицею за трудно
щі
відплачують
щастя
творчих удач і радість но
вих відкриттів на
теремі
театру.
І. КРИКУНЕНКО,
лектор відділу про
паганди й культурномасової роботи обко
му ЛКСМ України.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

«ЦІ ТОВАРИ
ЗАБЕРУ ДЛЯ СЕБЕ»
Продазати спиртні на
пої неповнолітнім суворо
заборонено. Повнолітнім
у нашій республіці стають
юнак і дівчина,
коли їм
виповнюється 18 років. Це
прописні істини, і їх знає
кожен.
Працівники при
лавка — насамперед. Бо
продаж спиртних
напоїв
неповнолітнім — порушен
ня правил радянської тор
гівлі. Однак знати прави
ла — це одне, а дотриму
ватись їх — зовсім інше.
Так принаймні
вважають
деякі продавці сільських
магазинів і кафе
Бобринецького району.
Рейдова бригада дозво
лить собі засумніватись у
тому, що всі продавці ма
газинів району знають од
ну із висловлених вище
прописних істин. А саме:
що повнолітніми
у нас
стають у 18 років. Прода
вець
магазину
№ 130
Бобринецької райспоживспілки у селі
Чарівному,
куди ми завітали насампе
ред, здивовано округлила
очі:
— А я вже скільки ро
ків продаю шістнадцяти
літнім і байдуже собі. То,
кажете, до вісімнадцяти
не можна? — перепитува
ла нас Марія Семенівна
Отгон.
Працює ж за прилавком
Марія Семенівна уже 15
років. Тому й хочеться за
питати працівників Бобри
нецької райспоживспілки
— як може такий
фахі
вець одягати білий халат
продавця? Мабуть же ве
лика вина в цьому това
риства. Бо якби серйозно,
вимогливо
проводились
атестації, перевірки про
давців на знання
правил
радянської торгівлі — та
кого б не трапилось.
Проте продають спирт
не хлопчикам здебільшого
не через незнання. Відві
дини ще кількох магазинів
підтвердили цю думку. А
через що? З якої причини?
Причина
у більшості, як
правило, одна — викона
ти план і одержати свіжу
копійку. Зробити план —
прагнення похвальне. Але,
коли це робиться
за ра
хунок отруєння «зеленим
змієм» незміцнілих підліт
кових організмів?
Ні, ми не обмовились —
коли план товарообігу ви
конується з явним пору
шенням правил радянської
торгівлі, то частина заро
бітку такого продавця —
свіжа копійка. Бо ми звик
ли це поняття, явно з не
гативним
забарвленням,
ставити тільки
поряд із
гендлярством, здирством,
спекуляцією. А чи не сто
сується воно дій тих лю
дей, які попри всякі нор
ми і правила спекулюють
своєю совістю, професій
ною честю задля єдиного
— заробити
на масло до
хліба? Стосується.
Про це ми
намагались
поговорити із продавцями,
але вони знаходили як ви
правдати власні дії. І ар
гументи наводилися, мож
на сказати, не на високому
кваліфікаційному
рівні.
Так, продавець
магазину
№ 102 у селі
Витязівці
В. Д. Косова обурювалась:
— Я не знаю
цього
хлопця — повнолітній він
чи неповнолітній. Що ж,
у кожного паспорта вима
гати? У мене й без цього
всякої мороки вистачає.
Може, так само спробу
вала б виправдовуватись
і працівник Витязівського
кафе «Весна» Бобринецького комбінату громадсь
кого харчування Людмила
Чайковська, але за покуп
ця у неї був надто малий
хлопчик, щоб можна було

засумніватись у його не
повнолітті. Ні сумнівів, ні
докорів сумління не вини
кає у цієї молодої жінки,
коли діти через прилавок
їй простягають троячки чи
червінці. Вона
продає й
тим, хто вже добре напід
питку.
У червні мешканці Витязівки на
сході жителів
скаржились .на Чайковську
— продає вино
п’яним,
підліткам. Але той това
риський осуд не вплинув
на неї, не зробила Люд
мила висновків.
Ми ще тільки збиралися
глянути під прилавок, як
вона сплеснула у долоні;
— Ой, батечку, що ж це
буде? Де ж це вона взяла
ся, хто її сюди поставив?..
Під прилавком
стояла
повна склянка із каламут
ним, прикритим папірцем
зверху (аби не видихував
ся) самогоном. Для чого
він тут—логіка в даному
випадку
може
завести
будь-куди, тільки не до
таких наївних запитань, як
у
Чайковської. Чого ги
тільки не видумаєш для
того, аби мати зиск із сво
єї роботи?
Та продавець магазину
№121 у селі Кіровському
не видумує. Тетяна Павлів
на Костенко
вважає, що
давній,
перевірений спо
сіб «я — тобі, а ти — ме
ні» як ніякий
інший дає
змогу мати те, що хочеш
/лати. Магазин у селі неве
личкий, бо й село малень
ке, але в такому ось ма
газині рейдова бригада
під прилавком і в підсоб
ній кімнатці знайшла при
ховані дефіцитні і першої
необхідності товари
49
найменувань на суму 1306
карбованців.
Тетяна Павлівна загоро
дила шлях членам рейдо
вої бригади до «власних»,
як вона пояснювала, това
рів:
— Це все для
себе. Я
заберу.
«Для себе» були прихо
вані сода і цукор, білизна
чоловіча і жіноча, клейонка
п’яти сортів
і
хустки
шерстяні, сірники і сороч
ки
чоловічі
бавовняні,
консерви, шкарпетки прос
ті... Повторюємо — това
ри 49 найменувань.
Люди за годину розібра
ли все це. А ті, хто прохо
див повз магазин, перепи
тували: «Що, товари при
везли?»
«Привезли», — відпові
дали ми, бо й справді, ко
ли тільки зайшли до мага
зину, там нічого було ку
пувати.
Все. Факти
вичерпано, —
їх достатньо для того, аби
від голови Бобринецької
райспоживспілки та дирек
тора Бобринецького ком
бінату громадського хар
чування чекати
рішучих
заходів і серйозної відпо
віді.

Рейд провели: 3. СЕК
РЕТ — відповідальний
секретар комісії по
боротьбі з пияцтвом
Бобринецького райви
конкому, В. ШТЕФАН
— дільничний Інспек
тор інспекції у справах
неповнолітніх райвід
ділу внутрішніх справ,
Т. ЛІСОБСЬКА — другий секретар райкому
ЛКСМ
України,
В. БОНДАР — член
обласного
штабу
«Комсомольсь кого
прожектора»,
спец
кор «Молодого кому
нара».

«Молодий комунар» ------------------------------------------------ЗО липня 1983 року

4 стор.

МОЛОДІЙ
ГОСПОДИНІ
НА ЗАМІТКУ

КОНКУРС «ЕРУДИТ»
VII ТУР

Переможцем
шостого
туру конкурсу став дирек
тор
середньої школи із
села Іва.іівкн Повоукраїнського району Петро Кі
тель. Він
відповів на 43
запитання кросворда «.Кі
номистецтво» із 44. П. Кі
тель — один із тих ерудитів, хто має найстабільніті результати, у кількох
турах він давав вичерпні
запитання
відповіді на
Останнього
кросвордів,
листа II. К і гель надіслав
із Ялти, де нині відпочппа адресу
вас. До речі,
«Ерудита» ніші надходять
й інші конверти з-за меж
Кіровоградської області,
Так, П. Онищенко падіслав відповіді з Тюменсь
кої області, де артисти об
ласного музично-драматич
ного театру імені М. Л.
Кропи внпцького сьогодні
гастролюють; 10. Іванов
розгадував кросворд у Ки
єві під чає іспитової сесії...
Відповіді
на кросворд
«Кіномистецтво» & ІІечипоренка:
По горизонталі: 5. Улья
нов. 6. Монахов. 9. Хора
на. 10. «Екіпаж» 14. Фінал.
15. Лдомантіс. 16. Туров.
20. Озеров.
19. Балаян.
Марина.
21. Мавка. 23.
24. Потяну, 28. «Олеся».
29. __
Шкурат. ЗІ. Конкін.
34. Ковач. 35. Шнейдеров.
36. «Екран». 39. «Пролог».
40. Сьомії«. 41. Артмане.
42. Лі ванов.

По вертикалі: 1. Альохін. 2. «Голос». 3. Новак.
4. «Розгром».
7. Гардін.
8. «Міміко».
11. Сапає».
12. Мальва.
13. Суховій.
17. «Каскадери». 18. Челен
тано. 21. Мокро. 22. «Афо
ня». 25. Поклад. 26. Лева
да. 27. Гліпка.
ЗО. «Ту
нель».
31. Кторов.
32.
«Концерт».
33. Качанов.
37. Бренч. 38. Філіп.
За дна тури до закінчен
ня конкурсу учасники роз
ташувались за кількістю
набраних очок у такому
порядку: В. і Ісчипореі'ко
(м. Знам’янка) ■— 361 оч
ко, 10. Іванов (м. Кірово
град) — 323, П. Онищенко
(м. Кіровоград)
■— 306,
Б. Кршпкіїї
(м. Кірово
град) — 268,
II. Кітель
(с. Іванівна ІІовоукраїпського
району) —
266,
Л. Лісойнан (с. Добрянка
Вільшанського району) —
233, В. Кравченко (с. Йо
сипівна Вільшанського ра
йону) — 218,
Г. Костюк
(емт Вільшанка) — 159,
С. Ноздрачов (м. Кірово
град) — 140, С. Мар'япова (с. Добрянка Вільшан
ського району) — 126.
Для
передостаннього
туру Петро Кітель запро
понував кросворд «Сіль
ськогосподарський». І Іагадуємо ерудитам—відповіді
слід надсилати не пізніше
15 серпня
за поштовим
штемпелем.

КРОСВОРД
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ')
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Метал, з якого
виготовляють
деталі сільськогосподарських машин. 5. Хвороба мо
лодняка худоби І птиці. 10. Препарат для знеболюван
ня. 11. Тракторний причіп для
перевезення соломи.
13. Трав яниста рослина родини зонтичних. 14. Штуч
ний будівельний матеріал. 15. Сільськогосподарське
знаряддя. 19. Суцвіття. 22. Основний
вид обробітку
грунту. 23. Самохідна машина у сільському господар
стві. 24. Орган травлення у тварин.
25. Анатомічне
порушення цілісності тканини. 31. Радянський вчений
у галузі генетики та селекції. 32. Речовина.
здатна
порушувати діяльність організму тварин. 33. Олійна
5ослина родини молочайних.
36. Хімічний елемент.
7. Порода курей. 38. Атмосферні опади. 41. Однона
сінний плід у рослин. 43. Цитрусове дерево. 44. за
гальне поголів’я тварин одного
виду. 45. Плескаті
глинисті простори в пустелях Середньо» Азії і Казах
стану.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Сільськогосподарська культура
Полісся. 2. Машина для обробни різних заготовок і
матеріалів. 3. Тварина роду ссаєціз.
4. Визначення
складу речовин. 6. Пожовтіння листя внаслідок функ
ціонального або інфекційного захворювання. 7. При
стосування. за допомогою якого одна машина бунсирує іншу. 8. Однорічна трав’яниста
рослина родини
зонтичних. 9. Рослина родини гвоздикових. 12. Плід
фрунтового дерева. 13. Рослина, кущі якої поширені
в Карпатах і Лісостепу. 16. Щомісячні грошові видачі
колгоспникам. 17. Кущ. 18. Птах ряду горобцеподіб
них. 20. Лікувальний засіб. 21. Прилад для вимірю
вання кількості води. 26. Багаторічна трав'яниста рос
лина. 27. Важлива споруда тваринницького комплексу.
28, Рослина родини бобових. 29. Інша назва цинодону. ЗО. Трави, що виросли після скошування. 34. По
криття оранжереї.
35. Спортивне
товариство, що
об’єднує працівників річкового
та морського тран
спорту. 39. Однорічна трав’яниста
рослина родини
зонтичних. 40. Вічнозелене дерево Криму. 42. Росли
на родини лілійних. 43. Парагвайський чай.

Щедре нинішнього літа
сонце. Червоніють на го
родах помідори, золотом
відлй »іають абрикоси на
деревах,
беруться сизим
туманцем дорідні
сливи.
Не забувай, молоді 'хазяй
ко, що них смачних фрук
тів і овочів забажається і
взимку. Для цього даємо
тобі кілька порад.

ФОТО-

ПОМІДОРИ
У ТОМАТНОМУ СОКУ

жаигевазм

Для консервування ви
користовують дрібненькі
червоні
помідори, так
звані
сливки. Неушкоджені і не дуже перестиглі
помідори миють у проточ
ній воді, складають у бан
гарячим
ки і заливають
(85—90°С)
томатним со
ком (томатний сік готують
із свіжих спілих
помідо
рів). Наповнені банки сте
рилізують при температу
рі 100°С: півлітрові — 7—8
хвилин, літрові — 8—10.

РЕПОРТАЖ

Осідлати
коня
Коні. Буйні грипи. Гаря
чі очі. Крутий норов. Тут.
на пасовищі, відчуєш себе
нараз маленьким пастуш
ком, за.иоблеїшм в них —
красивих, сильних. гордо
витих. І уявиш себе верш
ником.
Летить під ноги
ковиловий стен. Свистить
вітер у вухах."
Швидше,
швидше, швидше...
... Ми таки любимо ко
ней. Тільки
.тобов наша
трішки, вибачайте, книж
на, і тому не до кінця щи
ра. Чи ;к багато хто з нас
звідав, що значить — осід
лати коня?
В Онуфіхївці на кінному
заводі № 175
ви могли б
познайомитися з людьми,
для котрих сісти верхи на
дикуватого жеребця — та
та сама звична справа, як
котромусь із міських жи
телів зайти до тролейбуса.
ОнуфріїзськІ
коні_ —
чистокровної верхової по
роди, виведеної
в Англії
три століття тому. Кожен
такий кінь має родовід за
останні 300 років.
Однак
серед цих «аристократів»
люди все ж найбільше ці
нують не тих,
що мають
знаменитіших
предків, а
тих. які найкраще прояви
ли себе на іподромах краї
ни й світу.
Один з таких
коней —
чотирирічний
жеребець
Байт. Торік він був другим
у змаганнях за великий
всесоюзний приз у Москві,
другим — на .міжиаіЮдних
перегонах на
приз міста
Варшави.
А найперший в
історії
заводу приз був
завойований
рівно трид
цять років тому.
Про це
розповідав експозиція му
зею історії заводу.
Цього року Онуфріївському кінному заводові ми
нає 35. За цей час на іпо
дромах світу
ноні, виро
щені тут, принесли більше
20 міжнародних призів. І,
певно, дуже справедливим
є те, що
не лише імена
кращих тренерів і жокеїв

КОНСЕРВОВАНІ ОГІРКИ

— таких, як А. М. Нечай, Бобренко,
котрий тренує
В. І. Кубрак — можна про джигітів
у
Казахстані.
читати на стендах заводсь Втім, більшість вихованців
кого
музею. Пам’ятають секції, як правило, не стає
тут і клички коней-призе- відомими
спортсменами
рів І переможців. До речі, або тренерами. Та заняття
жеребця, що приніс заводо кінним спортом
вихову
ві першого
міжнародного ють у хлопців
мужність,
приза, всесоюзного рекор витривалість,
спритність.
диста, звали Ранжиром.
І доброту. 1 любов до ко
Багато
цікавого може ней. Це
залишається на
розповісти
про коней і все життя.
вершників
головний зоо
Не втримуюсь.
щоб не
технік кйізаводу В. В. Ма- запитати В. В. Мазуркевизуркевич:
ча: що ж треба
для того,
— Нині паші
жокеї з аби стати
першокласним
молодняком
знаходяться жокеєм7 Ось що він від
на чотирьох тренувальних повів:
відділеннях — у Москві,
— Ми, як-то взагалі за
Львові
та П’ятигорську. ведено на кінних заводах
Цього літа ужо стали на нашої країни, відбираємо
шими традиційний
приз здібних хлопців
з числа
іподрому у П’ятигорську, тих, хто працює на нашо
дна традиційних призи — му заводі. Одна з обов’яз
у
Львові.
ОнуфріївськІ кових умов,
окрім сили,
спортсмени
фіііішува’ш витривалості, доброї реак
другими — третіми на всіх ції і вміння ладити з кінь
традиційних змаганнях у ми — це
невелика вага
Москві.
спортсмена. Скажімо, для
А ще при Опуфріївсько- вступників до профтехучи
му кінному заводі працює лища. яке
готує жокеїв
секція верхової їзди, якою при кінному заводі «Вос
керуй
майстер
спорту ход»
Краснодарського
СРСР М. А. Горбенко. Се краю необхідною умовою
ред тих хто
свого часу є вага, що
не перевищує
відвідував секцію, є влге 50 нілограмів.
тренери
—
приміром,
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
Сергій
Коваленко, який
емт Онуфріївна. .
працює в Херсоні,
Євген

А. КОНОВАЛЕНКО.

КЛУБ 64-Х КЛІТИІ^
Продовжують надходити
листи читачів на оголоше
ний нашою газетою кон
курс її а складання і роз
в’язання шахових задач.
Пропонуємо увазі люби
телям шахів задачу, скла
дену А. Шпаком (м. Кіро
воград).

' -Х.

ЗАДАЧА № 9
(А. ШПАК):
Білі: Краб; Фс2; Тв5; Кп4;
Кеб (5).
Чорні: Крс4; ФІ12; СеЗ;
Кс5; нсЗ (5).
Ліат у два ходи.
Чекаємо ваших відпові
дей і на завдання № 8
(див. газету № 82 від 12
липня).
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Позавчора
у Кіровограді
відбувся футбольний матч
між
командами «Зірка» І
СКА (Одеса). З рахунком 1:0
перемогли наші футболісти.

■ ■■ ШШ
■ І ■
ЕЭ1■■■■

На знімках: на пасовищі в Онуфріївці; жокей Ю. ШВЕДОВ (справа) з жереб
цем Бантом на іподромі в Москві.
н
'
терш
Фото Р. РУБІНА.

«Молодой коммунар» —

Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕНКЄ?

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

На літрову банку потріб
но 700 грамів огірків (ба
жано одного
розміру),
один—два стручки солод
кого перцю, зубець часни
ку, кусочок
хрону, пучок
кропу і петрушки. Пропор
ція
розеол/:
2 столові
ложки солі (60 грамів) на,
літр води.
Розсіл перекип’ячують. На дно банки
кладуть прянощі, а потім
щільно укладають огірки
і, заливши їх теплим роз
солом, прикривають банку
марлею для бродіння при
кімнатній те/лпературі. Че
рез два—три дні банки з
огірками
стерилізують
(ставлять у посудину з во
дою,
підклавши на дно
ганчірку чи дощечку, і по
ступово гріють на тихому
вогні). Вода повинна кипі
ти півгодини. Після стери
лізації банки негайно за
кривають кришками.
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