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СЕЛО І МОЛОДЬ

Молодий спеціаліст приїхав за направленням у село... Попереду — будні і
свита хліборобські, успіхи і невдачі, за плечима — незабутні роки навчання в
сільськогосподарському закладі. Бути чи не бути вчорашньому випускникові
Хліборобом з великої літери — в однаковій мірі залежить і від дня вчораш
нього, і від дня завтрашнього. Тобто від того, як молодих хлопців і дівчат
навчають у вузі чи технікумі, як прищеплюють їм любов до землі, повагу до
хліборобської праці і як їх, уже випускників, потім приймають у господарстві,
які створюють умови для роботи, життя, творчості... Це питання не втратить
своєї актуальності ніколи, але дуже гостро воно заявило про себе в останні
десятиліття — роки небувалої досі міграції сільського населення до міста.
Процес закономірний, проте саме оця закономірність і хвилює, оскільки вже
сьогодні в окремих господарствах дається взнаки нестача кадрів. А люди, як
відомо, вирішують усе.
Редакції газети здалася важливою і цікавою пропозиція читачів повести
серйозну розмову про досвід і проблеми ЗАКРІПЛЕННЯ МОЛОДИХ СПЕ
ЦІАЛІСТІВ на селі. Бесіда за «круглим столом», яку недавно редакція прове
ла у Кіровоградському технікумі механізації сільського господарства з викла
дачами і учнями цього навчального закладу, спеціалістами колгоспів і рад
госпів. які закінчили технікум у минулому, — ця бесіда, гадаємо, знайде своїх
читачів, думки яких би нам хотілось використати у продовженні розмови.
(Матеріали «Круглого столу» читайте на 2-іі стор.).

Ж
попоЛ^3 Н ' м н у: *де засідання педради у Висонобайрацькій'десятирічці Кішкпли аД5ЬКог? Району. Момент обговорення
проекту ЦК НПРС про реформу
(матеріали по обговоренню проекту читайте на 3-й сторінці).
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

— У тексті

За мирне небо
ГІонад 300 учнів старших ня гонки
озброєнь. Вони
класів і вчителів середньої гаряче підтримали відповіді
школи № 32 м. Кіровограда Генерального секретаря ЦК
зібралися
1 лютого цього КПРС, Голови Президії Вер
Ради СРСР Ю. В.
{боку на мітинг, присвячений ховної
тижню боротьби за права Андропова на запитання га
юних
громадян планети. зети «Правда». Вчителі і уч
свій гнівний
Тиждень присвячено Дню ні висловили
протест проти
агресивної
юного героя-антифашиста.
Мітинг відкрила вчитель політики США, спрямованої
ка Р. С. Адас, яка очолює на торпедування і підготов
і хімікоНІД школи. На /дігингу ви ку термоядерної
ступили секретар партійної бактеріологічної війни, про
організації
школи
О. Г. ти розміщення американсь
ЦІульга,
старшокласники ких «Першінгів» і крилатих
Європі.
Оксана Павлюсь, Олег Ко ракет в Західній
Учасники
/мітингу
зажадали
пил, Оксана Антонова, член
американських
КІДа Лариса Нічик, секре виведення
тар учительської
комсо військ з Лівану і Гренади і
припинити
втручання у
мольської організації С. П.
справи
Нікарагуа,
заморози
Стреленко.
ти
всі
види
ядерної
зброї.
Учасники мітингу прийня
ли резолюцію, в якій одно Присутні закликали молодь
стайно схвалили миролюб країни примножити зусилля
ну зовнішню
політику на в боротьбі за міцний мир
шої ленінської партії і ра на планеті.
дянської держави, спрямо
В. ДАЦЬКИЙ,
вану на забезпечення миру
директор СШ № 32.
в усьому світі і приборкайм. Кіровоград.

Запорука
Генеральний секретар ЦК
КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР товариш
Ю. В. Андропов знову рі
шуче заявив у
відповідях
газеті «Правда» про готов
ність Радянського Союзу
відстоювати справу миру,
не давати спуску агресоро
ві. Від нас хочуть поступок,
вигідних тільки тим, хто на
гнітає воєнну
загрозу. Від
нас вимагають односторон
нього роззброєння. Та ми
вже продемонстрували при
клад доброї волі. А волю
американської адміністрації
Заохочувати не збираємось,
Диктувати собі не дозволи
мо,.
Юрій
Володимирович
Андропов
висловив надії
нашого народу, його спра
ведливі вимоги покінчити з
Тонкою озброєнь.
Днями світ
побачив ще
9дин важливий документ —
відповідь Ю. В. Андропова
на лист
Генерального ди
ректора
ЮНЕСКО А.-М.
М Боу, У ньому керівник
нашої
партії
і держави
ще раз запевнив усіх жи-

телів планети, що разом з
величезною кількістю держаз—членів
ЮНЕСКО Ра
дянський Союз охоче під
тримує діяльність цієї ор
ганізації
на благо миру і
міжнародного
співробіт
ництва. Ті, хто
намагається
протиставити себе народам
країн, які успішно і взаємо
вигідно співробітничають в
ЮНЕСКО, повинні зрозумі
ти, що вся відповідальність
за це лягає на них самих.
Народи світу ще раз пере
коналися в тому, хто їхній
друг і хто противник.
Усі радянські люди розді
ляють і гаряче підтримують
миролюбну політику нашої
партії і запевняють, що за
раз, напередодні виборів
до Верховної Ради СРСР,
ми будемо ще краще тру
дитись в ім’я миру, будемо
зміцнювати могутність на
шої держави.
В. стоян,
голова Молодіжнекської селищної Ради на
родних депутатів.
Долинський район.
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Пленумі Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша
10. В. Андропова відзнача

ється, що у 1983 році в кра
їні почали

здійснюватись

деякі заходи по

вдоскона

ленню господарювання, під
вищенню

організованості,

*
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нас спонукали рішення ос
РІШЕННЯ
танніх Пленумів партії. І ГРУДНЕВОГО (1983 р.)
одна з найважливіших змін
— організаційна. Торік ми ПЛЕНУМУ ЦК КПРС —
В ЖИТТЯ!
запровадили комплексну си
стему управління якістю
продукції. Звичайно, і рані
ше якість продукції контро
лювалась, але’відтепер ро
бота кожного члена КМК
оцінюється не тільки за тим,
скільки продукції ти здав
за день і якої, а за багать
ма іншими показниками, на
перший погляд менш важ
ливими. Проте саме поїш

У пошуку
кож

зміцненню трудової дисцип

ліни. Як ні слова ви відчу
ваєте,

оглядаючись на то

рішню практику

свого ко

лективу?
- Звичайно, торік було
зроблено багато. Що можна
сказати
про наш
КМК?
Якось негоже виставлятись,
але мені хочеться сказати
про колектив як людині сто
ронній. Прийшла я у цех
два роки тому і одразу від
чула — колектив дружний,
виробнича
дисципліна на
рівні. Позаторік КМК при
своєно високе звання імені
XXIV з’їзду комсомолу Ук
раїни. І якої честі дівчата і
хлопці удостоїлись за висо
кі показники у соціалістич
ному змаганні’ за стабільні
результати.
Колектив по
стійний переможець серед
цехів харчокомбінату, не
раз потрапляв у призери
обласного змагання комсо
мольсько-молодіжних спо
рідненої галузі. Троє наших
кондитерів — КОМСОМОЛЬЦІ
Людмила Циганова, Тетяна
Грищенко, Катерина Нако
нечна — нагороджені брон
зовім
знаком «Молотий
гвардієць п’ятирічки».
І минулого
року ми не
збавили темпу, не розслаби
лись. Дівчата серйозно ста
вились до своїх обов’язків
Плай виробництва продук
ції ми виконали 27 грудня
реалізували кондитерських
виробів па 384 тисячі карбо
ванців, а це майже 109 ппацеіитв до плану.
Але це не значить, що V
колективі Ніяких
суттєвих
ЗМІН у порівнянні
з попе
реднім роком не відбулося
До перегляду своєї роботи’

Комсомольсько-молодіжні колективи області нині
глибоко вивчають матеріали грудневого- (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС. Молоді виробничники аналізу
ють практику господарювання за період, що минув
від листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, від
значають певні зрушення, самокритично оцінюють не
доліки. Обговорення матеріалів грудневого Пленуму
дало змогу ще раз відчути — загальний успіх зале
жить від відповідальності кожного на своєму робочо
му місці, від усвідомлення простої істини: відстаю я—
відстає колектив. Обговорюючи матеріали партійної о
Пленуму комсомольці і молодь ставлять перед со
бою завдання на найближчий період. На зборах йде
мова про те, як найкраще організувати роботу у чет
вертому році п'ятирічки з тим, щоб, як говориться у
тексті виступу Генерального секретаря
ЦК КПРС
товариша Ю. В. Андропова, «забезпечити безумовне
виконання плану, але при цьому використати всі
можливості для його перевиконання».
Наш кореспондент побував
у одному з кращих
трудових комсомольсько-молодіжних колективів об
ласті — КМК кондитерів харчокомбінату Новоархангельської райспожнвспілки
і попросив відповісти
на кілька запитань керівника колективу, начальника
цеху Л. В. Грищенко.

сприяють
зростанню про
дуктивності праці. Наприк
лад, раніше за порядок на
робочому місці, зауваження
міг зробити технолог чи по
друга. А могли й не зробити
— за цим ніхто не стежив.
А якщо подумати
цс яв
ний резерв. І СЬОГОДНІ ніхто
не покине свого робочого
місця неприбраним для на
ступної зміни — є пункт у
комплексній
системі, за
яким карають байдужих,
безвідповідальних.
Система передбачає іі ви-

соку дисципліну праці, сти
мулює
творчість... Щодня
технолог виставляє бали за
всіма пунктами системи. А
в кінці місяця видно, хто як
трудився. Система дисцип
лінує, мобілізовує, згурто
вує...
— Людмило Василівно,
минув перший місяць чет
вертого року п'ятирічки. Ре
зультати, яких досяг колек
тив торік, вагомі. Але текст
виступу товариша Ю. В.
Андропова націлює нас на
те, щоб «не втратити набра

Ціна 2 йоп.

ного темпу, загальної пози«
тивної настроєності на діла,
активніше розвивати пози
тивні процеси»...
— Так, гііабранніі темп ми
намагаємось підтримувати.
1 те, що трирічне завдання
ми виконали на три місяці
раніше, не повинне нас роз
холоджувати У своїх соціа
лістичних зобов’язаннях на
1984 рік кондитери обіця
ють закріпити минулорічні
позитивні тенденції.
ГІонад план
виготовимо
десять тонн продукції. Як
показує практика, щороку і
цей надплановий показник
колектив перевищує. Треба,
щоб і цього РОГУ ТППЧИЦІЯ
залишилась.
Але найголовніше. по-моє
му, у кожній роботі — ба
шті. що твоя праця потріб
на людям, шо вони цінять
її Для нас. харчовиків, це
надто суттєво, — ми маємо
справу з хлібом, найсвятішнм із святого Тому зав
жди дбаємо про те, щоб
продукція
користувалась
попитом і вчасно, що не
менш важливо, реалізову
валась у населення.
Шляхів до
споживача
кілька і ми їх використову
ємо. Один із ефективних —
розширення
асортименту
продукції. Сьогодні ми ви
готовляємо понад тридцять
кремових виробів. злобних
тістечок. КОПЖЦКІВ... Торік
асортимент по.шиппвся на
п’ять найменувань
Іти до покуппя — цс теж
наш
метод. В основному
свою продукцію реалізувоємо в районі. Отож часто бу
ваємо у продуктових мага
зинах, цікавимось чи беруть
продукцію нашого цеху. І
влаштовуємо регулярно виставки-пролажі Маємо у ко
ристуванні дві вантажні ма
шини, навідуємось у відда
лені села. Виставки-продажі
влаштовували у Підвнсокому, Надлаку. Кам’янечому,
інших селах.
Після кожної виставки ре
зультати обговорюємо, ро
бимо висновки Такни дос
від збережемо: він
вартим
цього.
— Який пункт у соціаліс
тичних зобов’язаннях для
вас найважливіший?
— Усі важливі, усі праг
нутимемо виконати.
Але
один ми незмінно вписуємо
уже кілька років — доби
тись присвоєння колективові
звання ударника
комуніс
тичної прані МоЖе. цей рік
стане для на- ■’м’ятним?
Розмову вів
В. ТЕЛІЖАН.

-------------- 2 стор. —

«Молодий комунар» —
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«МН»: — Ножен винладач
високих найрізноманітнішого
л. О. ОДИНЦОВ, заступ спеціальних навчальних зак
навчального закладу у пер в рік добивається
приші дні вересня не перестає сталих урожаїв, якщо в ньо значення.
ник директора технікуму з ладів. Певно, що реформа
запитувати себе, придивля му висока культура земле
П. В. ЛАУШ:
— Скажу
____ , нзвчально-вихозної роботи: загальноосвітньої та вищої
ючись до першокурсників, робства, то однією
з при точніше — 20 тракторів,
по- — Причин тому здебільшо школи,
обговорення якої
— кого ми цього року на
брали? Бо їм. очевидно, не чин, ми вважаємо, є те, що I над 20 автомобілів, комбай- го дві: або випускник но хо зараз проходить, сприятиме N ППЛІІПП flTL
байдуже, кого навчати: лю нам вдалося
в основному I ни, дрібне сільськогоспо- че їхати за направленням, цьому. Отже, перший крок 8 «'риоидліО
дину, яка
хоче вчитись і ■ вирішити проблему кадрів
I дарське знаряддя
склада або його зустрічають на ви зроблено. Точніше — буде
Пізнавати
нове для того, і
аби згодом ці знання вико І середньої ланки керівницт ють наш
холодно. зроблено в масштабах краї
машино-трактор- робництві надто
ристати на практиці, чи лю ва.
ний цех. Є що
доглядати. Наприклад, торік двох на ни і після реформи.
дину, яка хоче тільки мати
М. Я.
ОВАНЕНКО:
— Більше того, наш
технікум ших віпусників, відмінників
документ про освіту...
У Новоархангельській се
А нам уже нині
треба
«Зоря перший на Україні запрова навчання, в одному з кол шукати достойні кадри. То редній школі
М. Я. ОВАНЕНКО, дирек Справді, у колгоспі
з ініціативи
тор технікуму: — Звичайно, комунізму» наші випускники див у практику виконання госпів Миколаївської облас му, вважасмо, що кожен, вчителя Болеслава Григоро
не байдуже. Бо ми відпові приживаються, як правило, замовлень на ремонт техні ті не забезпечили роботою хто хоч трохи нам у цьому вича Кузьменка виготовле
даємо за свою роботу пе надовго. І сприяє цьому ба ки колгоспам і радгоспам. за спеціальністю, а постави допоможе, зробить хоро но рекреацію, яка склада
І
господарства 170 двигунів
за рік відре ли ла дощувальні установки шу справу. І комсомольські ється з шести стендів. По
ред державою;
бо, зреш гатий досвід
тою, кожна людина хоче ба по закріпленню їх у селі.
монтують учні: практично з
мовляв,
вам усе одно організації колгоспів, зда чинається
вона лозунгом:
В. Г. БАУЛ: — Ми не обі конвейєра
чити результат своєї робо
технікумівської скоро йти в армію, Після ється мені, могли б зіграти «Люди, пам'ятайте, якою
спеціаліс майстерні за кожних два такого
ти. Для нас це технік-меха- цяємо молодим
завойоване ваше
«прийому» важко тут не останню роль. Адже ціною
нік, електрик-механік, бух там безтурботного життя — дні сходить один полагод сподіватися, що молода лю ми за короткий час навчан щастя». Про
кожен стендгалтер у колгоспі, це і, ко виробництво є виробництво. жений двигун.
Понад 200 дина захоче повернутися до ня в технікумі повинні під- відвідувачам розповідають
ли заглянути далі, — голов А ось що стосується ство комплектів дизельно-палив того господарства.
готувати
спеціаліста, екскурсоводи з учнів школи,
необхідних
умов ної апаратури відремонтоний інженер, керівник гос рення
Перший стенд присвячсЩоб таких непорозумінь справжнього
господаря.
життя
і
праці
для
молодих
подарства, спеціаліст управ
вуємо щороку... За досві було менше, уже з ниніш Для успіху цієї справи не ний героям
громадянської
(як і для всіх дом до нас тільки в останні
ління галузі, науковий спів спеціалістів
нього року ми на останню абияке значення має його та Великої Вітчизняної воколгоспників),
то
це
зав

робітник... І про це думає
роки приїжджали колеги із практику
направлятимемо попередня «хліборобська» єн. Учениці 9-А класу Алла
мо ще до того, як абітурі дання завжди у центрі ува Тернопільської, Ровенської, випускників у ті господар- підготовка.
Панфилова та Наталя Терєнт подасть документи. Ми ги нашого правління. У селі Ульяновської
областей,
иовенко глибоко знають ма
збудовано
благоустроєний
підбираємо для технікуму
Молдавії...
теріал, цікаво
ведуть ек
учнів: часто буваємо у гос
КРУГЛИЙ СТІЛ «мк» скурсію.
подарствах, розмовляємо з
їхні однокласники Юрій
головами колгоспіз, дирек
Антонов та Ірина Арделян
торами радгоспів, виступає
знайомлять гостей зі стен
мо у школах — шукаємо
дом «Комсомол
у боях за
тих, хто
мріє творити на
Батьківщину». Героїка мо
рідній землі добро, сіяти і
лодих захисників Вітчизни
гуртожиток на
115 місць,
збирати хліб.
глибоко
хвилює старшоклас
Питання добору учнів для Щороку здаємо в експлуаників,
ВЧИТЬ
звіряти свій
технікуму одне з найважли- | тацію певну кількість жит
крок у трудових звершен
лових
будинків.
Цього
року,
віших ще й у тому аспекті, ,
нях, навчанні.
що як ніякий інший фахо- ! наприклад, — одинадцять.
Керує роботою екскурсоЗа
останні
сім
років
збудо

вий заклад, ми мусимо зва
водів-старшокласників
голо
жувати на те,
звідки при вано 6 майстерень загалом
ва комітету первинної орга
йшов абітурієнт: із села чи на 400 умовних ремонтів на
нізації ДТСААФ В. Я. Алз міста. Ні, я не хочу ска- : рік — це чотири колишніх
бул.
зати,
що перед міськими | МТС. Маємо для цього до
С. РІЗНИК,
хлопцями і дівчатами зачи- і статню економічну базу. Во
старша
піонорвожата.
нені двері нашого техніку на створювалася не одразу,
му. Будь ласка.
Але перш а роками. І створювали її
ніж дозволити такому абіту ті, хто свого часу, прийшов
рієнтові тягнути першого іс ши
в господарство після
питового білета,
з
ним училища, технікуму чи вузу,
приймальна комісія прове не злякався
труднощів, а
де велику роботу — для ТО одразу взявся
до роботи,
вдячні
ГО, щоб пересвідчитись: цей Ми
викладачам,
абітурієнт знає, що таке се всьому колективові педаго
ло, прийшов він не лише за гів та майстрів виробничого
документом. Таким ми від навчання Кіровоградського
«Звертається до
вас
чиняємо
двері технікуму. технікуму механізації сіль
комсомольсько - молодіж
Інша справа, що їх сьогодні ського господарства, що і
ний збирально-транспорт
мало: якщо навіть сказати сьогодні не готують своїх
ний екіпаж:
комбайнер
одиниці, то це б/де багато. випускників до легкого жит
В.
Кушніров,
_
помічник
Сьогодні у нас здобувають тя, а готують їх до реальних
комбайнера А. Кушніров і
знання
випускники пере
водій В. Юрескул з кол
важно сільських шкіл.
госпу імені Карла Маркса
«МК»: — Така орієнтація
навчального закладу вима
Новоукраїнського району.
гає й відповідного запитан
На нинішніх жнивах наш
чи всі ці
сільські
ня —
колектив намолотив і до
хлопці й дівчата повертаю
ться у село?
ставив на тік 6239 центне
умов виробництва, які ви
Прищеплювати любов до
М. Я. ОвАНЕНКО:
— В
рів збіжжя. Це — найкра
І ще одне:
рішуче слід
магають від них і доскона техніки, до праці біля землі ства, куди вони мають по
основному.
І це залежить
призначенням. боротися з бездушністю і
щий результат у колгоспі.
лих знань, і практичних на треба не лозунгами, а кон їхати і за
не тільки
від технікуму.
Але цінний
подарунок і
виків, і вміння орієнтувати кретними справами, прак За цей, хоч 1 короткий, час байдужістю деяких керівни
Наш сьогоднішній, завжди
обидві
сторони
— наш ків господарств до кадрів,
грошова премія за перше
ся у складних ситуаціях.
тично і психологічно підго
бажаний, гість може мої
учень і господарство — ви яких ми їм направляємо. Ні
місце були вручені колек
«МК»: — Хотілось би про тувати учня до того, що має рішать, як їм бути.
слова підтвердити на кон
тиву, ’показники якою
що
так
не
травмує
молодо

і
це
почути
з
перших
уст.
стати СААИСЛОМ його життя.
кретних фактах.
нижчі від наших. Просимо
«Закріплення молоді на селі
у котрого,
«МК»: — А чи не існує не го спеціаліста,
молодих лю
8. Г. БАУЛ, секретар парт — сназав директор, — спра Тільки тоді у
допомогти розібратися».
безпеки, що, приїхавши до звісно, є бажання працюва
кому
ордена Трудового ва не тільки технінуму». Але дей виробляється гордість міста на навчання,
молоді ти, як слова: «Коли ще ми
Редакція направила ко
за свою професію.
люди не захочуть
із ним
Червоного Прапора колгос й технікуму?
пію листа в райком комсорозлучатись,
одержавши ту заявку подавали — три
пу «Зоря комунізму» НовоП. В. ЛАУШ,
заступник
Юрій
ПТАШИНСЬКИЙ, диплом?
молу та районний комітет \
місяці минуло! Немає в нас
архангельського району, ви директора
з виробничого учень технікуму: — І за тех
народного
контролю. З
Л. О. ОДИНЦОВ: — Для місця».
пускник технікуму 1960 ро навчання: — Насамперед нікум гордість, хочеться до
ІІовоукраїнки
надійшла
В.
М.
КВАСНОВСЬКИЙ,
того,
щоб
наші
учні
не
за

ку: — Чи повернеться ви треба сказати, що в техніку дати. Наш
механізозаний були села, ми намагаємося начальник відділу
відповідь:
кадрів
пускник у село — за це від мі підібрався сильний педа загін, як і щороку, минуло
«Представники райкому
підтримувати
постійний обласного управління сіль
повідаємо ми,
працівники гогічний колектив. Виклада го літа прибув
у колгосп
комсомолу і районного ко
ського
господарства:
—
зв
’
язок
із
ним.
І
це
не
тіль

господарств.
Сімнадцять чі дають учням міцні знан «Кіровоградський» з бажан
мітету народного контро
моїх земляків закінчили у ня. Але випускників нашого ням допомогти господарст ки постійні зустрічі з пере Перші кроки для розв’я
лю побували
в колгоспі
зання
цього
питання
вже
довиками
сільськогосподар

різний час Кіровоградський закладу завжди і насампе ву, перевірити свої знання
імені
Карла
Маркса.
зроблено.
Незабаром
буде
технікум механізації сільсь ред цінять за те, як
вони і навики. Але ми були гли ського виробництва області,
Питання
про нагород
«Положення
на фа затверджено
кого господарства. П'ятнад можуть ці знання викорис боко
розчаровані,
коли не тільки навчання
ження КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
про
ради
молодих
спеціа

культеті
суспільних
профе

цять з них до цього часу тати на практиці.
Це наше бригадир тракторної брига
ЛОДІЖНОГО збирально-тран
працює у нашому колгоспі. переконання, наша орієнта І ди сказав: «Нам такі спеціа сій, потрібних на селі. Зв'я лістів», що створюватимуть
спортного екіпажу було
ся
у
кожному
районі
на
зок
двосторонній.
Наші
учні
Зарекомендували себе як ція — поєднувати навчання лісти не потрібні». Ця фра
розглянуто
на звітно-ви
громадських
засадах.
Вони
найкраще на різних ділян з виробництвом.
за будь-кого
образила б, не лише під час практики,
борних ' комсомольських
будуть
покликані
насампе

а
й
у
жнива
працюють
у
ках сільськогосподарського
здивувала тим
І. Г. МІЛЕНІН,
майстер нас вона
зборах 24 жовтня 1983 р?
складі
збирально-транс ред активізувати молодих
виробництва. Головний ін виробничого
навчання: — більше, адже з колгоспом
де були Присутні першим
женер Г. У. Чижико, завіду Хлопці мені відверто зізна укладався договір.
Та ми портних загонів, стикаються людей, допомогти їм знайти
секретар райкому
ючий гаражем С. М. Білець- ються, що у майстернях ку стримали свої почуття і ви- І із сільським життям, сільсь себе. Керівники районного
О.
Козловський, Інспектор
агропромислового
комплек

кий, інженер
по ремонту ди цікавіше, ніж на теоре рішили довести на ділі, що кими турботами. Вони часті
народного контролю А. Дгості у селах і райцентрах су, секретарі райкомів ком
•В. І. Габулінський...
Вони тичних уроках. Ми займає ми таки тут потрібні.
Давидов, голова колгоспу
пройшли хорошу
школу мось обслуговуванням і ді
За перших два дні вдеся області вже як артисти — сомолу повинні знати про ті
О. В. Максименко.
.
труднощі, які часом вини
професійної майстерності. агностикою
автомобілів. тьох ми склали жатку. До учасники наших агітбригад.
За підсумками соціаліс
Як
правило,
їхні
виїзди
—
кають
у
молодих
спеціаліс

Про те, як ми цінуємо ті І Стенди, прилади, конкретна цього для п’яти
механіза
тичного змагання
серед
знання й навики, що їх дає | практична робота... Без цьо торів відводили 20 днів. На то ще й незабутні зустрічі тів сільського господарства
збирально - транспортник
(це труднощі і фахові, і ви
з
кращими
людьми
села,
технікум, свідчить ось який і го важко сьогодні
нас
підвели
голови.
І
дали
уявити
екіпажів колгоспу колек
з досяг робничі, і побутові). Знати
факт: нині у технікумі на- | наш технікум.
через тиждень два тракто нові знайомства
тив В. Кунінірова
поев
вчається ще 11 стипендіатів і
сільських трудівни і допомагати. На засіданнях
В. Г. БАУЛ: — Пригадую ри, якими за день ми забо неннями
друге місце, зібравши .»-пі
ків.
нашого
колгоспу. Олек- ■ свої роки назчання.
ради,
які
проводитимуться
ронували
116
гектарів.
І
І тоді
центнер зерна.
. М. Я. ОВАНЕНКО:
— У орієнтовно раз на квартал,
сандр Чабан, Роман Вайпан,
практичні
заняття були в тільки ПІСЛЯ ЦЬОГО скупий
Окрім
цього,
екіпаж
Василь
Дищлюк та інші.
плані цієї розмови
треба молодим спеціалістам буде
на
похвалу
голова
колгоспу
пошані. Ми самі фактично
В. Куічпірова жнивував
Хлопці і дівчата хочуть жити ! змінювали
одразу взяти до уваги ось про що поговорити, поспе
і технікум: виго- сказав про нас: «З них буде
на полях сусіднього кол
І працювати на батьківській
що:
ніхто
і
ніколи
у
зріло

речатись,
шукати
спільно
товляли
своїми
руками толю».
госпу
імені Кутузова, де
землі. У технікумі недавно СТвНДИ,
му
віці
не
зуміє
прищепити
шляхів
розв'язання
тієї
чи
ІІ^ЛЛа/^іЦДі
А опісля ми орали на зяб,
наочне приладдя,
ним’ було
зібрано 9->»
народилася ще одна наша
тієї проблеми. Така практи
такої
любові
до
землі
і
до
перебудовували старі кор сіяли кукурудзу, ремонту
центнерів зерна. 6239 цент
роботи на ній, як
це роб ка, думаю, активізує і рай
колгоспна сім’я — майбутні пуси, брали участь
у зве вали, вулканізували... З гор
нерів зерна — такий під
наші спеціалісти Анатолій
лять із ранніх літ сім'я і коми та міськкоми комсо
денні нових. Ми мали вели дістю за свій технікум.
сумковий результат'екіпа
Якубенко та Наталя Ластишкола.
А
для
нас
дуже
важ

молу
стосовно
закріплення
ке бажання вчитися. І вчи
«МК»: — Юрію, ти цього ливо виявляти
жу В. Кушнірова за жйиженко вирішили поєднати лися. А щодо того, як змі
заздалегідь
молодих
спеціалістів
на
се

року закінчуєш технікум...
ва-83. АлС за умовами со
свої долі.
лі.
І
тих
дітей,
які
мають
безпе

нився технікум, посудіть са
ціалістичного змагання до
Юрій ПТАШИНСЬКИЙ: _ речний
Всього в нашому колгоспі
хліборобський
таПоки
що
на
Україні
це
мі: я пам’ятаю ще той час,
уваги брався намолот зер
Збираюсь піти працювати у лант. Тому,
працює 85
спеціалістів — коли автотракторний
спроба.
.... на- мою
----- > думку, експериментальна
парк
було б непогано
і----на тільки на полях колгос
випускників вузів і техніку його складався з двох ста рідний колгосп.
організу- Але досвід такий уже є в
«МК»: — Однак не секрет, вати облік таких
пу імені К. Маркса.
мів. Це дало нам змогу від реньких півторатонок і ком
області, і він
дітей з Ростовській
що буває й таке: поїде мо
За друге
місце комсо
мовитися від практиків-ке- байна С-6. Нині ж тут десят лодки спеціаліст за направ Тим, щоб дані про них що- себе виправдує.
мольсько - МОЛОДІЖНОМУ
рівників середньої ланки. І ки машин, механізмів, ком ленням, а через місяць-два Року систематично направРозмову вели:
екіпажу були видані гро
якщо господарство з року байнів найновіших марок І його там уже і вдень зі свіч лялися до відділів
кадрів
кою не знайдеш...
В. БОНДАР,
шова премія і цінний по
сільгоспуправлінь
та = до
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
1
дарунок».
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НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА,

ГВАРДИ РЯДОВОГО, ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

____ ____________ __________

йому О. М. Матросову по
смертно присвоєно звання
/
Героя Радянського Союзу
А НіКдТи Наркома оборо
ни N. 26
гвардійському
полку в якому служив ге'
рои, було
присвоєно най
менування
«Гвардійсь
кий стрілецький ПОЛК .мені
Олександра
Матросова».
Цим же наказом Герой Ра
дянського Союзу гвардії
рядовий
О. М. Матросов
навічно зарахований у спи
сок 1-ї роти полку.
Більше 300 радянських
воїнів за роки Великої Віт
чизняної війни здійснили
такий же подвиг, як і Олек
сандр Матросов. Серед них
—- росіяни
Г. Куназін та
М.
Г рибанов,
українці
О. Шевченко та М. Івченко,
білоруси
П. Аврамков та
П. Купріянов, грузин В. Пегріашвілі, казах С. Баймагамбетов, узбек Т. Ерджігітов,
естонець І. Лаар, марієць
3. Прохоров.
У листопаді 1943 року під
час визволення Онуфріївського району від німецькофашистських
загарбників
повторив подвиг Матросова
15-річний піонер-герой Ана
толій Комар.
А весною
1945-го на підступах до Бер
ліна закрив грудьми амбра
зуру ворожого дзота урод
женець
села
Лозувате
Ульяновського району Ар
хип Маніта, якому теж було
присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.
Крок у безсмертя зробив
бить новий ривок і закриває Олександр Матросов. А за
амбразуру
грудьми.
Ба ним — інші звитяжці-матросовці. І вони
вічно жити
тальйон кинувся
вперед.
Чернушки були взяті, наступ муть в пам’яті народній.
* * *
продовжувався...
На
знімку:
пам’ятник
Указом Президії Верхов
Олександру Матросову у Ве
ної Ради СРСР від 19 черв ликих Луках.
ня 1943 року гвардії рядоФотохроніка ТАРС.

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

За Матросовим-матросовці
У Центральному
музеї
Радянської Армії
зберіга
ються комсомольський квиток № 17251590. На ньому
■Напис:
«Ліг
на вогневу
точку противника
і заглу
шив її, проявив геройство».
А в місті Великі Луки на
постаменті
завмер з ав
томатом солдат. Це — пам ятник Герою Радянсько
го
Союзу
Олександру
Матросову, створений Ге
роєм Соціалістичної Праці,
народним
художником
СРСР Е. В. Вучетичем.
...Він здійснив свій без
'V
смертний подвиг 23 люто
го 1943-го, в день 25-ї річ
ниці Радянських Збройних
Сил.
Воїни 269-го гвардійсько
го стрілецького полку 56-ї
гвардійської
стрілецької
дивізії
отримали
наказ
оволодіти сильно укріпле
ним
пунктом
— селом
Чернушки, що
північніше
Великих
Лук. На комсо
мольських зборах, що від
булися перед боєм, Олек
сандр
Матросов сказав:
«Товариші, я буду битися,
поки мої
руки тримають
зброю, поки
б’ється моє
серце. Я буду битися, нена
видячи смерть».
Наші піхотинці на підсту
пах до Чернушок були зу
пинені сильним кулеметним
зогнем з трьох фашистсь- ось рядовий Матросов став
шр.ких дзотів.
Одну вогневу пробиратися до дзоту. Ки
точку погасили автоматни нув гранату, пустив автомат
ки, другу — бронебійники. ну чергу по ворожому гніз
А третя була
неприступ ду. Кулемет
замовк. Нова
ною. Як тільки бійці підні- атака радянських
воїнів. І
мались в атаку, на них об раптом
дзот знову ожив.
рушувався шквал вогню. І Олександр
Матросов ро-

— ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС” *’—

І

Надзвичайно важливим завданням органів освіти,
педагогічних навчальних
закладів, університетів є
відбір на навчання в них молоді, яна виявила схильність до роботи з дітьми.
(Із проекту ЦК КПРС «Основні напрями реформи
загальноосвітньої і професійної школи»).

Успіх
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2. Головне

педагогічні
кадри

|<
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І

Не можна не радіти тим
грандіозним планам, які
здійснити у
передбачено
результаті реформи школи.
Навчання з шести
років,
значне поліпшення якості
знань, трудової підготов
ки учнів, підвищення заро
бітної плати, поліпшення
побутових умов радянсь
кого вчителя,
вдоскона
лення керівництва школа
ми — все, що передбачено
проектом реформи, — має
забезпечити дальший роз
виток системи
народної
освіти в нашій країні.
Заслуговують схвалення
ті рядки, в яких іде мова
про підготовку педагогіч
них кадрів. Ділові зв’язки
шкіл із педвузами, дозвіл
прийому на навчання за
рекомендацією педагогіч
ної ради виправдали себе.
Добре пам'ятаю творчі
злети педагогічного колек
тиву школи, якою мені до
велося
керувати більше
Тоді й
двох десятиліть,
успіхи
переконався, що
(II .»I.IH.U. 71
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приходять найшвидше, ко
ли школи поповнюється її
колишніми
вихованцями,
людьми, які добре знають
традиції, легко входять у
ритм шкільного життя.
Ось приклад. Колишній
секретар шкільної комсо
мольської організації О. Д.
Маснєва закінчила педаго
гічний інститут і поверну
лася до своєї ніколи. Та
кий шлях
пройшли Т. Г.
СІваченко, Л. П. Давидова,
Т. В. Озерна. О. Л. Красна.
П. Л. Лоіітра. О. І. Небога
та багато інших вихован
ців Маловнсківської
СШ
№ 3 імені В. І. Леніна, які
у спій час були рекомен
довані на навчання в пед
вузи. Учителі Н. Г, Жолтикова, О. М. Онойко, Л. С.
Кравченко, І. С. Малахатько не розлучалися зі сті
нами школи зовсім. Вони
пройшли шлях до вчитель
ського столу через посади
старшої піонервожатої. ла
боранта.
У цих
людях глибокі
знання предмету, педаго
гічна майстерність, любов
до дітей
об’єднуються,
виростають у могутню си
лу. Цим ми передусім зав
дячуємо Кіровоградському
педінституту, з- яким бага
то років,
починаючи з
1961-го, третя десятирічка
підтримує тісні зв’язки.
Т-Г------------------ ВИЇЗНИХ ЗДг
Проведення
сідань кафедр перстворилося в добру
традіщію.
Відвідування
уроків, за-,
пять гуртків, ділова розс

мова, допомога, консуль
тації — все
поєднує в
собі дружба школи і педа
гогічного вузу.
На Царенко Галину ви
кладачі філологічного фа
культету звернули увагу,
коли вона
ще сиділа за
шкільною партою.
Вони
слухали відповіді дівчини
на уроці, не раз
читали
складені нею вірші. Після
цього вступні
екзамени
приймати значно легше, а
вирішувати питання зара
хування на навчання мож
на сміливіше. Тож не ви
падково,
що Г. Царенко

добре
зарекомендувала
себе в вузі, стала гордістю
рідної школи.
Такий же шлях пройшли
колишні наші
вихованці.
Галина Нежива, Світлана
Перехрест, Володимир Бі
лан, Зіна
Шаповалова,
Юрій Бровченко,
Тетяна
Кузнецова, Людмила Ко
жевникова,
Люба Кнсельова, Надія Салова, Оль
га Кунак, Станіслав Кири
лов. Надіюся, що стежки
до рідної школи
будуть
шукати і ті, хто навчаєть
ся ніші — Тетяна Гончар'
Олександр Авдєєв, Галина
Луцпшпна, Андрій Балан
Лілія Багно, Олексій Черевченко, Світлана Соколовська, Сергій Скрипник
і багато інших наших ви
хованців.
Приємно, що добрі ЗВ’ЯЗ
КИ школи і вузу не пере,
рішаються. Ось і недавно
у Маловисківській
сш
№ 3 побували
викладачі
педагогічного
інституту
И. М. Петрикеєпа (до речі
теж КОЛИШНЯ учениця Цієї
ШКОЛИ) та В. С. Ципін. Во
ни бесідували з майбутні,
ми своїми абітурієнтами
До того Ж Віталій Семено
вич ЦйПін веде у школярів
факультативні заняття з
російської літератури їх
охоче Відвідують Наташа
Василянська,. Тетяна Андрушко, Наташа
”
Мішкурова. Вони бачать
у цьому
початок здійснення СВОЄЇ
мрії.

г.

Я вважаіо‘’сеос- щасли
вим, бо протягом багатьох
років роботи в школі мав
можливість близько спіл
куватися з великим педа
гогом
В. О. Сухомлішським, моїми колегами були
такі талановиті директори
шкіл,
як І. Г. Ткаченко,
С. Г. Максютін, П. Ф. Ко
зуль, ДА. І. Кодак, І. А.
Шевченко, А. Б. Резнік,
А. А. Москаленко, ГІ. Д.
Шеііко, О. ГІ. Руденко,
Н. А. Калиниченко.
Кіровоградщипа має ве
ликий і досить цінний дос
від
підбору
керівників
школи. Думаю, що саме
тому маю право сказати,
що директора
найкраще
готувати в школі. Тут, у
рідних стінах, вій повинен
довести своє право на ке
рівництво
педагогічним
колективом. I I а іі к р а що :о
формою навчання для та
кого керівника школи є
самоосвіта, ведення експе
рименту, дослідницької роботи, ’ Ікороткотермінові
ознаі’юмкурси з метоюі
лення з кращим досвідом
окремих шкіл, учителів.
Поліпшення умов для
творчої роботи директорів
шкіл, що передбачено про
ектом реформи, сприятиме
ефективній організації та
кої форми навчання, ово
лодіння майстерністю ке
рівництва школою, набут
тя знань. .
Вважаю доцільним ви
сувати па посаду директо
ра школи відмінників на
родної освіти,
старших
учителів,
учителі в-методистів, людей, які надійно
зарекомендували себе на
посаді вчителя.
Думаю,
піо цс варто доповнити в
проекті. А слова «зміцнити
районну ланку управління
освітою» розумію так: не
розширити, а укомплекту
вати людьми, які б змогли
надати кваліфіковану до
помогу,
об’єктивно, ПОДержавному оцінити ді
яльність школи, кожного
вчителя.
Г. ПЕРЕБИЙНІС,
заслужений
учитель
УРСР.

м- Мала Виска.

Документальний нари.
Осіннього ранку 1941 року авіапідрозділ
майора
А. П. Жукова знову піднявся в небо Смоленщина. Із
нерівного жорсткого бою в тон день не повернувся
один з най мужніших льотчиків 32-го винищувального
авіаполку на Західному
фронті капітан Григорій
Петрович Вікторов. Друзі бачили, як палаючим смо
лоскипом його літак упав на землю. Одержавши «по
хоронку», дружина Вікторова,
Ольга Іванівна, іще
.довго виглядатиме чоловіка з доріг війни,
ніби пе
редчуваючи, що могилу його через десятиліття дове
деться розшукувати в далеких Альпах Франції. Май
же всі повоєнні роки не знатиме вона й того, що її,
Ольгу, розшукуватиме сільський механізатор з Кіровоградщіши Володимир Самійлович Бойко, на очах
якого помер від смертельної рани бойовий побратим
— безстрашний командир 16-ої роти четвертого ба
тальйону першої альпійської дивізії Фронту партиза
нів Франції — каштан Вікторов...

ЗУСТРІТІ

ОСТРОВІ

Після одержання страшної звістки про загибель чо
ловіка, безсонними ночами
в серці Ольги знову іі
знову оживала надія.
Іще з тієї пам’ятної
весни
1936-го, коли Григорій,
закінчивши льотну школу,
виконав свій перший самостійний поліг, звідтоді Оль
га Іванівна з тривогою чекала його кожного повер
нення на землю. Виглядала і в той донь,
як Григо
рію відмовило в небі рульове
управління, але він,
усім на диво, врятувався: устиг вистрибнути з пара
шутом із напіврозваленої машини,
здійснивши, як
тоді скаже командир
ескадрильї, згодом
маршал
авіації, Герой Радянського Союзу В. О. Судець «уні
кальний стрибок». Згорьована, з маленьким немовлям
на руках, Ольга знову діждеться його додому — че
рез півроку після важкого поранення на Холхін-Голі.
А він, як і завжди отак, лиш усміхнеться
їй любо:
«Не міг же я свою дочку не побачити».
Усі в полку вважали,
що Вікторов
загинув. А
Ольга в ту осінь на Уралі читала
й перечитувала
зведення «Від Радянського інформбюро» за 28 липня
у якому було сказано: «Льотчики авіапідрозділу ма
йора Жукова за останні дні збили
35 ворожих літа
ків. Старший лейтенант Вікторов, молодший лейте
нант Акімов і молодший лейтенант Рихлєєв збили по
п’ять фашистських машин». А потім, у сорок четвер
тому. в їхній з Григорієм Смолянці Чернігівської об
ласті на попелищі рідного дому мати подасть Олі те
леграму із Вязьми, послану Вікторовим три роки то
му: «Почуваю себе добре. Бережи Люду». І вона зно
ву чекатиме. Довго. Все життя.
Як уміють чекати
солдатські вдови.
Так, його літак спалахнув у тому
бою 1941 року
першим, і гіркота невдачі не залишала Григорія на
віть тоді, коли
прийшов до пам’яті,
стривожено
вдивляючись в худенькі
обличчя кількох дітлахів,
що, виявилось, помітили, як його
підбили і як ви
стрибнув з парашутом.
А потім знайшли, надійно
сховали в копиці сіна. Чиїсь із тих діток — бабуся й
дідусь — потай від людського ока перенесли зране
ного льотчика до своєї хати. Чим було, лікували, а
як нарешті звівся на ноги, пообіцяли, що довго жити
ме. Хтозна, може б і збулися їхні слова, якби Вікто
рова не вислідив місцевий поліцай...

Тієї ж осені сорок першого колишній учень Чистяківського (нині місто Торез) гірничого технікуму Во
лодя Бойко вирушив з окупованого Донбасу в рідне
село Оситняжку, на Кіровоградщину. Йшов навстріч
людським стражданням і лютим
морозам, впрого
лодь. У батьківську хату його внесли на руках аж у
лютому сорок другого. Влітку тяжка недуга відсту
пила. Але хлопця ждала ще гіркіша біда, його разом
з однолітком Миколою Гусаком сільські поліцаї, під
загрозою розправи з їхніми родинами, коли втечуть,
погнали в Олександрівну, звідти залізницею Микола
потрапив у наймити до німецького бауера, а Володя
— в концтабір острова Джерсі, протоки Ла-Манш,
де їх звела доля з Григорієм Вікторовим.
Щоденний каторжний труд — до болю в голові,
до знемоги. Знущання фашистів. Голод, проливні до
щі. Сторожові вишки з гітлерівськими кулеметника
ми, мокрі дерев’яні бараки, три
шибениці посеред
табору, озвірілі собаки і комендатура...
Здавалося,
від усього цього, можна було зійти з розуму, забути,
хто ти і хто ті, що поруч, які жили сьогодні, а на
завтра хворіли і вмирали. Коли тяжко
занедужав
Бойко, його виходив росіянин Олександр Юров. За
примітивши, кому радянський полонений
нишком
одержує харч, фашисти, для явної загибелі, перевели
Володимира на розвантажувальні
роботи в порт.
Знесилений, Із важким мішком цементу
на плечах
він ішов по хиткому дерев’яному трапу. Ішов довго,
поки не гойднулося небо в очах. Збурунились мор
ські хвилі довкола, підхопили спершу важку ношу, а
тоді і його кволе тіло й понесли... Далі — по трапу. ‘
(Далі буде).
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Бюджет
для д ох

ці. А далі? Тут є над чим
подумати: що придбати о
Першу чергу, що в другу,
а без чого можна взагалі
обійтися. Чому
віддати
перевагу: чобіткам
для
дружини чи куртці ДЛЯ 40лезіка? Як
провести від
пустку: в чорноморському
пансіонаті чи з рюкза
ком на плечах у поході по
Валдаю? Однозначні пора
ди тут давати
не можна,
тому що багато залежить
від конкретних умов жит
тя, звичок і нахилів членів
сім'ї.
Але
давайте домовимось
про
резервний
фонд. Резерв — річ необ
хідна. Ні-ні та й виникають
непередбачені витрати, і
тоді
доводиться
брати
гроші з постійних статей
сімейного бюджету.
Про заощадження на/л
доведеться
говорити у
зв’язку з великими прид
баннями. Телевізор, магні
тофон, а тим більше меб
леву
стінку з місячної
зарплати не купиш. Гроші
доводиться
відкладати.
Тут важливо
визначити,
щоб річ була необхідна у
першу чергу.
Чеські
спеціалісти по
сім’ї рекомендують ско
ристатися системою кон
вертів. Тобто кожній стат
ті витрат відповідає пев
ний конверт, куди вклада
ються гроші. Досвід пере
конує, що система конвер
тів дуже дисциплінує, без
нагальної потреби не по
лізеш до іншої статті вит
рат.

На наступний же день сім’ї мають звичку влаш
після весілля молоде по товувати по суботах і не
дружжя залишається один ділях обід у кафе і навіть
на один з економікою — у ресторанах, пояснюючи
які робити покупки, скіль це тим, що економлять
ки відкладати на зберіган час і сили. Звичку цю нав
ня... Віднині благополуччя ряд чи можна назвати ро
сім’ї у значній мірі зале зумною: вона суттєво під
жить від уміння правильно риває сімейний бюджет.
вести сімейний бюджет.
Краще, звичайно, готува
Уміння цього попервах ти вдома, хоча кухня від
не вистачає.
Дружина в бирає значну частину віль
кращому випадку вміє го ного часу. Та його можна
тувати кілька простеньких скоротити, коли подруж
страв, що зовсім не озна жя готує страви разом. До
чає їх дешевизну. Для мо речі, кращі у світі кухарі
лодого чоловіка кухня не — чоловіки.
рідко взагалі темний ліс,
З чого і що готувати —
тому що його досвід учас це питання
попервах не
ті в домашньому
госпо легке для
молодого по
дарстві обмежувався хо дружжя. Та слід пам’ятати,
дінням у продуктовий ма що якість харчування зна
газин, та й то покупки він ходиться зовсім не в пря
робив за наказом батьків. мій залежності від ціни і
Тобто, і він, і вона погано доступності продуктів хар
уявляють, як будувати сі
чування. Прості, різнома
мейний бюджет, щоб ви нітні, калорійні страви —
стачало зароблених гро основа здоров'я.
шей. А чи реально це —
На
постійні витрати і
сімейний бюд- харчування, таким чином,
будувати
жет?
іде 47—60 процентів усіх
Давайте візьмемо моло зароблених грошей. Зеко
ду сім’ю, дка складається номити на таких витратах
поки що тільки з двох важко.
осіб. Живуть вони окремо
Решта бюджету — при
від батьків. Заробляють
дбання
одягу, взуття, гос
не дуже багато: найчасті
подарських, культурно-по
ше це молоді спеціалісти,
бутових і спортивних това
В. ВЕДЕНЄЄВ,
робітники, службовці.
(За матеріалами газе
Одразу ж застережемо рів, відпочинок. Щомісяця
ти «Знамя юності», ор
від помилки, що, як пра слід купувати мило, зубну
гану ЦК ЛКСМ Біло
вило, допускають у моло пасту, пральний порошок,
русії!.
дих сім’ях. На перше міс різні господарські дрібнице по витратах висувають
ся розваги: відвідання кі
но,
концертів,
театрів,
придбання книжок, платі
вок, радіоапаратури, похо
ди на природу. Безперечно, молодим
потрібно
розважатись,
та
життя
складається
не тільки із
свят.
насамперед
Мабуть,
слід почати
зі складання
місячного бюджету.
Прибутки
— важливий
пункт цього
плану. Найчастіше вони сталі, хоч,
звичайно, і тут
можливі
відхилення. Приміром, ко
гось із подружжя заохо
тили на роботі
премією.
Та як би там не було, над
прибутковою
частиною
бюджету
роздумувати
довго не доводиться. Ве
ликі суперечки, як прави
ло, викликають витрати.
У графі витрат теж є не
змінні пункти:
квартирна
плата, внески, користуван
ня громадським транспор
том. Це будуть в цілому
передбачені суми витрат.
Недавно держава надала
право молодим
сім’ям
брати позику.
її сплата
теж незмінна частина вит
рат. У деяких сім'ях у цю
частину входять відраху
вання на ощадну книжку
— крок, звичайно далеко
глядний, але не завжди
реальний. Постійна части
на
витрат, як правйло,
становить 17—20 процен
тів.
Харчування. Як свідчать
розрахунки, у сім'ї йде на
нього від ЗО до 40 процен
тів прибутку. Хоча мож
Площа Перемоги — парадний в’їзд до Ленінграда,
ливі різні варіанти. Скажі
де сходяться шляхи із столиці нашої Батьківщини —
мо, коли є підсобне госпо
Моснви та із братньої України — Києва. На цій роз
вилці доріг нині виріс монумент на честь героїчних
дарство,
то грошей на
захисників міста Ленінграда у роки Великої Вітчиз
• харчування
витрачається
няної війни.
____
менше. Коли молоде под
На знімну: Юрій і Тетяна ГІЛЬБЕРТ свій спіль
ний
життєвий
шлях
почали
з
покладання
квітів до
ружжя харчується тільки
скульптурної групи ‘Блокада».^ пороховниковА.
в їдальнях, то, як прави
(Фотохроніка ТАРС).
ло, більше. Деякі молоді

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02055.
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з ВИПУСКУ

«КЛУБ
МОЛОДОЇ СІМ'Ї»
ЗАПРОШЕННЯ
ДО РОЗМОВИ
ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ!
Я вже кілька ронів чи
таю Вашу газету, але пи
шу вперше. І ось що зму
сило мене взятися за пе
ро. Мені подобається те
матична сторінка «Клуб
молодої сім'ї». Зрозуміло,
проблеми, які вона роз
глядає, цікавлять молодь.
0 минулому році газета
вела серйозні розмови на
теми подружньої
невір
ності, гармонії і взаємо
розуміння
в
молодій
сім’ї, про роль дружини
у сімейних стосунках,
про правильне вихован
сімеинии
ня дітей, про
. ..... й"“а
__ Всі пуб
бюджет тощо.
лікації я уважно читав І
певен, що не одній моло
дій людині газета допо
могла мудрою порадою,
не одного
схвилювала,
змусила замислитись. От
і я вирішив запропону---тему для
вати читачам
Можливо,
корозмови,
мусь вона принесс користь?
інших, а
Не знаю, як
мене непокоїть одне питання — чому останнім
часом збільшилася кіль
кість молодих самотніх
розумні,
жінок? Гарні,
незалежні,
матеріально
«при
усе,
як кажуть,
них», але самотні.
Уже три роки минуло
з того часу, як ми з дру
жиною закінчили інсти
тут і побралися. Живемо
дружно, в сім’ї нашій па
нує атмосфера повного
взаєморозуміння, щирос
ті. Здається, ми з Оленою
не розгубили
того, що
поєднало наші долі ще в
студентські
роки.
Та
більшість наших
одно
курсниць, які не вийшли
заміж, навчаючись в інс
титуті, і досі неодружені.
Сама повертається щове
чора після
роботи до
своєї затишної кімнати і
Оленчина подруга. Врод
лива, розумна
дівчина,
гарна господиня (чудово
готує — бувати
у неї в
гостях просто насолода;
шиє, в'яже). Окрім того,
багато читає, любить кі
но, театр. Просто не ро
зумію, чому така жінка
змушена проводити свої
кращі
роки на самоті?
подобаЗвичайно, вона
ється багатьом, не знає
нестатку уваги
з бону
чоловіків.
А ось заміж
вийти не може.
На жаль,
такі історії
сьогодні — не рідкість. І
думаю, що винні тут як
раз чоловіки. Надто вже
ми цінуємо свою «неза
лежність», роками циніч
но запевняючи
друзів і
знайомих, що встигнемо
ще випити свою подруж
ню чашу до дна. І, як
правило, чоловіки встига
ють. Не зустрічав іще та
кого, якого б «не брали».
В тридцять і старше —
наречена
знайдеться.
Правда, навряд чи це бу
де його>
............... - ----ровесниця,
яка
на
Усі ці
і,’ поки чекала
нього. Як правило, одру
жуються на молодих. А
ровесницям цих чолові
ків, звісно, нелегко уже
знайти
пару — решта
одружилися раніше. Тому
й не люблять таких жі
нок, ті. хто встиг у свій
час вийти заміж, вважа
ючи неодружених своїми
потенціальними суперни
цями,
«розлучницями»,
як кажуть у народі.
Хотілося
б дізнатися,
Що думають з цього при
воду читачі, ,і особливо
нерідко
чоловіни. Чому
у них відсутнє всяке бажання створити
міцну
сім’ю?

Уже чотири десятиліття ні ролі виковують Анаста
події
останньої
війни сия Возпесснська і Андрій
одержують втілення у кі Мягков.
У
кінострічці
нематографі нашої країни. «Оглянись», крім цих ак
Кінофільм
«ТУТ ТВІЙ торів,
грають
також
ФРОНТ» — ще одна сто Д. Щеглов, О. Табаков,
І. Яирінка Великої Вітчизняної. Л. Неведомськіїп,
В основі сюжету цього ковськнй та інші.
За мотивами
роману
фільму
документальний
факт:
в той день, коли І. О. Гончарова кінорежи
уралмашівці, переборовши сер Володимир Венгеров
великі труднощі, нарешті поставив кінофільм «Об
□могли збільшити вироб рив».
ництво танків «Т-34» удві
У цьому фільмі знімали
чі, з Москви прийшла уря ся Георгій Антонов, Олена'
дова телеграма: «Згідно з Фіногеиова, Микола Коче
попередньої^ домовленістю гаров, Римма Маркова,
наказую збільшити випуск Олена Соловей та багато
основного виробу у два інших акторів театру і кі
рази. Нарком».
но.
У Москві ще не знали
Кінострічка довжепківпро те, що робітники само ця Юрія Іллєнко «ЛЕ
стійно збільшили
внроб- ГЕНДА ПРО княгшпо
.пнцтво необхідних країні ОЛЬГУ» повертається до
танків. Можна було пові років правління легендар
домити вчорашню цифру і ної княгині Ольги. Матері
тоді завдання виявилося б алом для створення цього'
виконаним. Але не той ха фільму
послужили літо
рактер V робітників заво писні-та народні легенди
ду.
про віддалений від нас'
Фільм «Тут твій фронт» майже на тисячу років не-'
поставлено на Свсрдлонсь- ріод історії —утворення
кій кіностудії за сценарі Київської Русі.
єм відомого
драматурга
У центрі розповіді — не
Геннадія Бокарева. У но легка доля простої ДІВЧіІвій кінострічці знімалися ни Ольги, що стала дру
актори М.
Глузьський, жиною князя Ігоря, а піс
А. Мартинов, М. Гринько, ля загибелі
чоловіка —
Б. Невзоров, М. Яковлева. його спадкоємницею, ви
Кінофільм «Я тебе ніко датною державною діяч
ли не забуду» — цс хви кою.
лююча розповідь про ко
Ролі виконують Л. Єфихання, яке зародилося у менко (княгиня Ольга),
героїв фільму на фронто Л. Сердюк (князь Свято
вих дорогах,
і яке вони слав), К. Степанков (воє
зберегли на все життя.
вода Свснельд), 1. Мико
«Якщо у людини виста лайчук (князь
Володи
чить мужності подивитися мир), М. Оляліи
(віщий
правді в очі, то у неї ще Олег) та інші.
вистачить сили змінити
18 лютого
1984 року
своє життя». Ці слова го в і дб удетьс я р есп у бл і к а 11 сь ворить один із героїв но ка прем'єра кінофільму
вого ХУДОЖНЬОГО фільму «ВІЙСЬКОВО - ПОЛЬО
«ОГЛЯНИСЬ».
Назва ВІ ІГІ РОМАН.', який по
картини звучить як пора ставив за власним сцена
да. Порада
замислитися рієм на Одеській кіносту
над життям.
дії наш земляк Петро ТоВзаємне
нерозуміння, доровськші. У кінострічці
відчуження...
Ми страж йдеться про страшні нас
даємо; стикаючись з ним лідки війни, що проявляю
навіть у стосунках з чужа ться у післявоєнні роки.
ми людьми. А коли тс са Про ламані, скалічені вій
ме відбувається у власній ною долі, про біль, якого
родині, між близькими? У попа завдала людям. Ак
героїні фільму склалися тори Інна Чурикова, На
непрості взаємини з сином. талія Андрейченко та Ми
Взагалі, основу творчос кола Бурляев складають
ті автора фільму кіноре прекрасний акторський ан
жисера Аїди Манасарог.ої самбль. і своєю грою розскладає сучасна тематика, кривають головну думку
її картини порушують мо кінострічки
— пі в чому
рально-етичні
проблеми, так шалено не виявляється
питання пошуку духовних протест проти війни, проти
основ у людніш, станов її руйнівної сили, як у ко
лення її як особистості. ханні.
Фільми «Ви мені писа
Г. ПІДОІ1РИГОРА.
ли...», «Ранковий обхід»,
м. Кіровоград.
«Оглянись», створені Мавасаровою в останні роки,
склали
своєрідний цикл,
Редактор
що досліджує ці пробле
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
ми. В усіх фільмах голов
До уваги керівників підприємств та установ, голів
профспілкових комітетів

КІРОВОГРАДСЬКЕ БЮРО
ПОДОРОЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ
пропонує групам туристів здійснити
у вихідні дні захоплюючі авіаподорожі:
ДО' міст-ге роїв —
Запрошуємо всіх,
Києва, Волгограда;
хто любить подоро
до
мі ста-фортеці жувати, цікаво й змі’
Бресту;
стовио провести свої
до столиці нашої
Батьківщини міста- вихідні дні.
героя Москви;
Наша адреса:
до міст — Мінська, Кіровоград,
Вільнюса,
Львова, Фрунзе,
8.
Сімферополя.
7-15-23.

В. ЛУЦЕНКО,
медпрацівник,
м. Кіровоград.
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