
Н. К. Крупеьиа»

ФОТОРЕПОРТАЖг...На зекономленій
СУБОТНИК

електроенергії
У числі перших під

приємств міста трудів
ники виробничого об’єд
нання по сівалках «Чер
вона зірка» відгукну
лись на ініціативу тру
дових колективів Моск
ви — провести 20 квітня 
комуністичний суботник, 
присвячений 115-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна.

На мітингу, що від
бувся і в механоскла
дальному цеху № 2, 
котрий відкрив парторг 
цеху А. Ф. Назаренко, 
від імені членів своєї 
бригади виступив керів
ник КМК електрозвар
ників О. Попов.

Закликавши колег і на 
інших дільницях ділом 
відгукнутися на патріо
тичний почин москвичів 
і утримувати ударні 
темпи напередодні свя
та праці, бригадир за
певнив, що 20 квітня 
електрозварники дове
дуть продуктивність пра
ці не нижче 150 процен
тів.

Працювати комсомоль
ці й молодь бригади бу
дуть тільки на зеконом
леному зварювальному 
дроті та електроенергії.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу виробни
чого об’єднання по 
сівалках «Червона 
зірка».

Кіровоградський меблевий комбінат почав випускати 
новий набір меблів для жилої кімнати «Ятрань». Нову 
модель розробили спеціалісти Всесоюзного проектно- 
конструкторського інституту меблів спільно з червоно
деревниками підприємства. Вона поєднує сучасні форми, 
красу, витонченість. До комплекту входять шафи для 
одягу, білизни, книг, посуду, секретер, дискотека, шафа 
багатоцільового призначення, стіл, ліжко-диван, крісла 
та ін.

Колектив підприємства постійно в пошуках шляхів 
підвищення якості продукції. Надійною основою цього 
стала атестація робочих місць. Підвищилась продуктив
ність праці, поліпшились умови праці, посилився конт
роль за якістю продукції. За короткий строк робітники 
освоїли нову для підприємства технологію покриття ви
робів відповідними лаками. Державна комісія атестува
ла набір «Ятрань» на Знак якості.

На знімках: активну участь в освоєнні нової тех
нології брали передовики виробництва М. ДОРОХОВ, 
Л. БОНДАРЕНКО, М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Н. ЛУНЬОВА, В. ГАР- 
НАВИЙ (Фото справа вгорі); багато пропозицій, спрямова
них на вдосконалення технології лакового покриття меб
лів, дала завідуюча центральною лабораторією Н. О. ВЛА
СОВА (фото зліва); «Ятрань» у салоні меблевого магазину.

Фото В. ГРИБА.

Коли б 
не інертність

Важливі питання пору
шив у своїй статті «За 
честь заводської марки» 
фрезерувальник кірово
градського заводу «Гідро- 
сила», депутат Верховної 
Ради Союзу РСР І. Маш- 

пягуца. Одне з них — низь, 
кий коефіцієнт корисної дії 
шефських зв’язків і базо- 
вих підприємств з проф
техучилищами. Дійсно, за- 

Імість ділового співробітии- 
цтва, спільних пошуків 
шляхів поліпшення опану
вання майбутніми вироб
ничниками своєї професії, 
формування у них високих 
громадських якостей, ви
могливості до себе, шеф- 
ські зв’язки часто обме
жуються парадністю.

Базовим підприємством 
для середнього профтех
училища Я2 1 Є завод під

йомно-транспортного устат
кування, для якого учили
ще готує машиністів мос
тових кранів, електрозвар
ників, слюсарів-моитажни- 
ків, токарів. Теоретичне 
навчання успішно поєднує
ться з проходженням прак. 
тики на підприємстві, тоб- 
то набуті знання закріп
люються безпосередньо па 
виробництві. Тут же тре
тьокурсники проходять пе- 
редднпломпу практику і 
повертаються сюди уже 
дипломованими спецїаліс- 
тами, які певпою мірою 
знають завод і не почува

ють себе новачками. Тож 
для тісних шефських зв’яз
ків між комсомольськими 
організаціями заводу і 
училища є непогані перед
умови. Однак, справи ідуть 
далеко не так, як вимагає 
сьогодення.

На початку минулого ро- 
ку комітети комсомолу 
провели спільне засідання, 
на якому розглянули - пи
тання «Про роботу членів 
ВЛКСМ СПТУ № 1 в ком
сомольських організаціях 
цехів,, дільниць і бригад 
заводу підйомно-транс
портного устаткування» (в 
той час на переддипломній 
практиці було більше 120 
учнів). На спільному за- 
сіданні тоді було прийнято 
конкретну постанову. У 
ній, зокрема, йшлося і про 
необхідність провести ве
чір посвяти випускників 
профтехучилища у робіт
ничий клас, а штабам 
«Комсомольського про
жектора» заводу і СПТУ 
№ 1 організувати у верес
ні спільний рейд по пере
вірці працевлаштування 
молодих спеціалістів.

Добрі намітки залиши
лися лише па папері.

— Посвяту випускників 
профтехучилища у робіт
ники ми не провели тому, 
що не змогли зібрати від
разу всіх направлених на 
завод, — говорить Вале
рій Петренко. — Тут нам

п’ятирічка і ми
Розмова з молодим сучасником

потрібна допомога адмі
ністрацій і заводу, і СПТУ 
№ І. На недавньому спіль
ному засіданні представ
ників адміністрацій, пар

тійних, профспілкових, ком- 
сомольських організацій, 
керівників цехів, дільниць, 
підрозділів, майстрів ви
робничого навчання під
приємства і профтехучили
ща було прийнято рішен
ня: разом з врученням 
дипломів випускникам про
вести одночасно посвяту 
у робітники. Що стосує
ться проведення спільно
го рейду штабів «Комсо
мольського прожектора», 
то тут обидва комітети ні
чого пе зробили. А знову 
намітили... заходи па ни
нішній рік, які будуть за
тверджувати в лютому 
1985 року.

Однак і тут є своє 
«але»... По-перше, трохи 
запізно затверджувати за
ходи, адже половина на
вчального року в учнів 
профтехучилища залпши- 
лась позаду. А, по-друге, 
прогаяне можна надолу
жити тільки тоді, коли взя. 
тися за що справу з пов- 
пою серйозністю і відпові
дальністю,

К. ПОВЕЛЬКО,
м. Олександрія.

Будьмо 
вище 
« обставин»

Мені, як молодому ро
бітникові, хотілося б про
довжити розмову про міс
це та внесок комсомоль
ців і молоді у виконання 
завдань п’ятирічки. Пра- 
цюю слюсарем по ремонту 
рухомого складу. Від на
шого колективу, вид його 
високоякісної роботи за
лежить ритмічність роботи 
усього відділення заліз
ниці.

Комсомольців і молоді в 
депо близько 400 чоловік. 
Усі 6 КМК до 29 грудня 
минулого року виконали 
взяті соціалістичні зобо
в’язання. Колективи ж
комсомольсько - молодіж
них колон імені 60-річчя 
ЛКСМУ, XXV з’їзду КПРС

тільки собі. Величезна за
слуга в них наших ветера
нів — наставників молоді 
майстра В. В. Остапо
ва, машпністів-іпструкто- 
рів М. А. Пфафенрота та 
М. І. Уманця, ветерана 
праці М. А. Хомутова. На 
мій погляд, наставництво 
у нас в депо діє високо
ефективно. Хотілося б від
значити такий момент. 
Чомусь прижилась думка, 
що в обов'язки наставника 
входить практично тільки 
одне — навчити підшефно
го тонкощам професії. А 
ог моральний фактор за
бувається. На засіданнях 
ради наставників за низь
ку громадську активність 
молодих виробничників пи
тають по-особливому.

Такни факт. Наше базо
ве СПТУ № 12 щороку 
направляє сюди на роботу 
близько 50 молодих спе
ціалістів. За кожним звих

та електромашинного цеху 
неодноразово виходили у музеї трудової 
переможцями в обласному
та республіканському зма
ганнях.

Було б необ'єктивно 
приписувати здобутки

із першого дня роботи за
кріплено наставника. По- 
свячення в робітники про
водиться дуже урочисто.

слави
депо. Проте статистика до
водить, що тільки ЗО про
центів випускників учили- 
ща залишаються працюва
ти на підприємстві. До то

го ж, вони місцеві. Чому 
така тенденція?

Тут мова вже заходить 
про проблему, здається, чи 
не найболючішу для під
приємства. Для немісцевих 
відсутність перспективи 
отримати житло є голов
ним контраргументом про
ти роботи в депо. Підні
мав це питання па одному 
з пленумів обкому комсо
молу і машиніст електро
воза, делегат XIX з’їзду 
ВЛКСМ. член обкому ком
сомолу Володимир Васи
ленко. Нині вже можна 
вести мову про зрушення. 
Знам’янське відділення за- 
пізніші вже почало будів
ництво гуртожитку для 
малосімейних.

Із закінченням будів
ництва проблема з жит
лом значною мірою пере
стане існувати. Тут вирів
нюється баланс і в іншому. 
Зачароване коло саме тут: 
дефіцит кадрів ставить 
поїзні бригади перед не
обхідністю скорочувати 
свій час відпочинку, а від
сутність житла й спричи
няє той дефіцит трудових 
ресурсів.

Це, а також вирішення 
питання із змістовним ак
тивним відпочинком (коли 
бажаючих, крім завжди 
переповненого спортзалу 

ДСТ «Локомотив», прийма
тимуть й інші майданчи
ки), напевно, поліпшить 
загальний трудовий па 
стрій.

с. ФЕДОРОВ, 
слюсар локомотивного 
депо станції Знам’ян
ка.



стор
З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ

ДІЇ МОСКВА

Влітку 1973 року Берлін 
став столицею X Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів. Під лозунгом 

«За антиімперіалістичну со
лідарність, мир і дружбу» 
в ньому взяло участь ЗО 
тисяч молодих посланців 
140 країн .

«Молодий комунар»

КОР.: — Вікторе Захаро
вичу, останнім часом три
ває багато розмов з приво
ду оплати праці у бригад
ному підряді...

— Так, чим далі крокує 
підряд, тим ясніше стає: 
використовують не всі його 
можливості, 
ром, оплата, 
підрядників, 
система акордно-преміаль
на. Тобто платять за про
дукцію. До того, як її от
римають — аванс. Вима
льовується, на перший по
гляд, чітка залежність за
робітку від кінцевого ре
зультату. Ллє на практиці 
не завжди так.

Візьмемо, наприклад, дві 
тракторні бригади кол-: 
госпу імені Енгельса Доб- 
ровеличківського району-. 
Вони працюють за єдиним 
нарядом. Першу тракторну 
очолює М. С. Цотос, дру
гу — І. Ю. Чіомаиі. Пер
ша бригада в минулому 
році виробила продукції на

Ось, примі-
У сільських 
як відомо,

мок: безпосередньо з кіль
кістю одержаної продукції, 
її собівартістю пов’язана 
лише ДЕСЯТА частина за
робітку 
Отож-бо 
зміцнити 
рахунок 
бітку, адже він — гаран
тований. Звідси — гонит
ва за нормами на шкоду 
якості, приписки, виконан
ня трудових операцій, не
обхідність у яких іноді від. 
падає.

КОР.: — Ясна річ, така 
система слабо допомагає 
досягненню основної мети 
підряду. Певно, щось ро
биться аби запобігти цьо
му?

— Звичайно. Але судити 
про цілий ряд заходів, що 
вони — панацея від бага
тьох невідповідностей ме
тоду, не можна. Напри
клад, типове положення, 
рекомендації радять засто
совувати до розрахунку за 
продукцію погодинну опла-

Підря
seeks

2 березня 1985 року

механізатора, 
він зацікавлений 
свій бюджет за 
поточного заро-

ївської області, досвід 
яких по роботі за бригад
ним підрядом широко про
пагується, не все гаразд. 
За 10 років застосування 
єдиного наряду в 54 колек
тивах цього району 
біток механізаторів 
на 26,3 процента, а 
дуктпвність праці — 
на 6 процентів.

КОР-: — Який, на___ ,
думну, вихід із становища, 
що склалося?

— Вихід? Треба за осно
ву розцінок бра ги не план, 
а так звану норму вироб
ництва з підвищенням її 
на 20—30 процентів, тобто 
планувати певний ріст 
продуктивності. Визнача
ють її, виходячи з уро
жайності за останні п'ять 
років, що дозволяє врахо
вувати і родючість грун
тів,* і фондоозброєність, і 
примхи погоди. На п'ять 
років забезпечується пев
ний рівень оплати за оди
ницю продукції. За цих 
умов, думається, треба бу
ло б відмовитися від гаран
тованих виплат за обсяг 
робіт, враховувати лише 
кінцеві результати. Причо
му на кожен процент рос 
ту продуктивності оплата

заро- 
зріс 
про- 

дише

вашу

Тимура
...Кумачем палахкотить 

сцена Палацу культури іме
ні Компанійця. На її тлі— 
портрет письменника-ко- 
муніста Аркадія Петрови
ча Гайдара. Червоногал- 
стучна пюнерія Ленінсько
го району м. Кіровограда 
зібралася на зліт тимурів- 
ців, присвячений 40-річчю 
Великої Перемоги.

Тимурівський рух став 
сьогодні масовим. Найак
тивнішу участь у ньому 
беруть піонери шкіл Ле
нінського району міста. 
В районному тимурівсько- 
му загоні 1120 піонерів, 
які входять до 63 тимурів- 
ських загонів. Тільки з по
чатку цього року ними 
зібрано понад 40 тонн ме
талолому, 20 тонн макула
тури.

Чимало добрих справ на 
рахунку тимурівських за
гонів восьмирічних шкіл 
№№ 1, 2, 8, 33, 26, десяти
річок №№ 5, 11, і, 16, 30. 
Кращі із кращих тимурів- 
ців — Ірина Бейжена, Оле
на Короткова, Олена Ла- 
лак, Олена Новоселова, 
Наталка Семеняк, Артур 
Трембіцький.

Представники трьох по
колінь зібрались у цьому 
залі, ще раз продемон
струвавши спадкоємність 
поколінь і невмирущість 
традиції: молоді продов
жувати справу батьків. Про 
це говорив у своєму ви
ступі ветеран Великої Віт
чизняної війни Володимир 
Григорович Руткевич. Над 
482 ветеранами війни взя
ли шефство тимурівці Ле-

нінського району, і зони 
глибоко вдячні хлопчикам 
і дівчаткам із зіркою Ти
мура на грудях за увагу і 
турботу.

Тимурівський загін деся
тирічки № 5, очолюваний 
Світланою Головенко, чле
ном ради дружини імені 
О. Бур’янової, оточив пік
луванням і турботою 
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни, які прожива
ють на території мікро
району школи.

Постійно підтримують 
тимурівці зв'язок із жит
лово-експлуатаційною кон
торою № 1 — беруть там 
адреси ветеранів, 
похилого віку, які 
бують допомоги, 
попрацювали піонери, щоб 
відкрити у себе в школі 
музей бойової слави. За
раз ведуть велику пошу
кову роботу, щоб зробити 
такий же музей у примі
щенні житлово-експлуата
ційної контори.

Влітку старші піонери 
школи № 5 відпочивають 
у спортивно-трудовому 
таборі «Старт» на терито
рії колгоспу «Україна» Кі
ровоградського району. 
Поруч знаходиться буди
нок для престарілих. Не
оціненну допомогу нада
ють йому школярі щоліта, 
а від’їжджаючи, не забу
вають своїх підшефних: 
шлють листи, вітання зі 
святами.

Цікаві форми роботи 
нагромадили тимурівці. 
Так, юні ленінці шкіл 
№№ 16 і 34, взяли шеф
ство над могилами воїнів, 
територією меморіально
го кладовища; до того ж 
тимурівці СШ № 16, взяв
ши за девіз слова «Іграш
ка дитячому дому», ото
чили увагою дитячі садки 
мікрорайону і дитбудинок.

людей 
потре- 
Багато

Л. СЕМЕНЮК.
а

людино-день в півтора ра
зи більше, ніж друга. 
Культури впроіц\ вал.і 
пакові. Здавалося 
оплата в першому 
ку повинна иути 
1 іа практиці ж 
інакше; в бригаді 
Цотоса оплата 
дня склала ч карбоваїщ. 
/4 копійки, а в бригаді 
1. 10. Чіомаша — 4 карбо
ванці 96 копійок.

У чому секрет парадок 
су? З’ясувалося, що за
гальний аванс одного ме
ханізатора першої грак-1 
горної бригади склав 8УЬ| 
карбованців, а дру< їм — 
иб2. По кінцевому розра
хунку члени колективу 
ДЇ. С. Цотоса отримали по 
50 копійок на одержаний 
карбованець авансу, чле
ни ж колективу 1. їй. Чіо 
мата — по 42. Невелика 
різниця. А оскільки план 
виробництва продукції 
обидва колективи не вико 
пали, аванс і став основ
ною оплатою праці, забез 
нечнвши вищий заробітсі. 
тим, хто спрацював гірше.

На жаль, такі випадки 
далеко не поодинокі. У пе
реважній більшості госпо 
дарств.тс, що отримують 
підрядні колективи впро
довж року, хоча й нази
вається авансом, фактично 
є гарантованою оплатою, 
яка не залежить або май
же не залежить від кіль
кості продукції, її собівар
тості. І, треба сказати, 
частка такої оплати знач
на. В минулому році, на
приклад, у господарствах 
області, де працюють під
рядні колективи, вона 
склала 80,6 процента за
гального заробітку механі
заторів. А решта 19,4 про
цента? Чи стимулюють во
ни кінцеві результати? Са 
ма цифра підказує, що ні. 
До того ж, половина цієї 
решти — надбавка за стаж 
роботи по спеціальності, 
премії за продуктивне ви
користання техніки, еконо
мію пального, запчастин— 
вони взагалі не залежать 
від кінцевих результатів.

І ось невтішний підсу-

- на шальках
вищою.
вийшло1
м. с.

ЛІОДІЛ1О-

стимулює бережливе ви
трачання ресурсів. Скажі 
мо, знижувати затрати на 
одиницю продукції, доби 
ваючись меншого витра
чання пального, бережли 
вого використання техніки, 
механізатору невигідно. 
Чому? А тому, що є інший 
вид преміювання за ці по
казники, який залежить від 
виконаного обсягу робіт.

КОР.: — Так, недостатня 
матеріальна заінтересова
ність в економії ресурсів 
завдає шкоди підрядові. А 
значить — нелегко о танін 
ситуації виховувати почут
тя господаря...

— Це особливо негатив
но-впливає на молодь, що 
працює в підрядних госп
розрахункових колективах, 
будемо відверті: ухопивши 
таку «суть» роботи, не 
завжди легко переорієнту
ватися. Ось тут необхідне 
так би мовити, економічне 
виховання на практиці: 
встановити сувору мате
ріальну відповідальність за 
всякі порушення, втрати, 
безгосподарність. Прогу
ляв, неякісно спрацював, 
неефективно використав 
техніку — отримуй пока
рання карбованцем, що, 
зрозуміло, позначиться на 
загальному заробітку. 1, 
навпаки, розумна ініціати
ва, бережливість, сумлін
ність сприятиме підвищен
ню оплати праці.

Отже, поряд з мораль-

■'А

о

ДИСЦИПЛІНА-МІРИЛОМ УСЬОМУ
Своєрідною віхою в жит

ті комсомолі! заводу «Чер
воний Жовтень» стала ми
нула звітно-виборна кам
панія. Члени ВЛКСМ гли
боко і самокритично про
аналізували діяльність 
комсомольської організації 
за звітний період. Новооб
раний актив намітив кон
кретні шляхи подолання 
недоліків.

Почати вирішили, зви
чайно, з поліпшення внут
ріспілкової роботи. Ви- 
явили, що три комсомоль

ці з тих, котрі працюють 
на підприємстві, не стоять 
иа комсомольському облі
ку. Питання одразу було 
поставлено на контроль. 
Навели порядок.

Одностайно зійшлися на 
тому, що першоосновою 
наших прорахунків став 
низький рівень трудової і 
виробничої дисципліни. По 
цьому питанню свого часу 
справедливою була крити
ка обласної молодіжки. 
Серйозно взялися за ви
правлення становища.

Тут, гадаю, причина на
віть не у важких умовах 
праці, на що посилаються 
молоді, кладучи иа стіл 
заяву про звільнення. Лег
ко було помітити, що в 
душах молодих щедро про
росла пасивність, інерт
ність. Спочатку відверто 
поговорила з кожним ком
сомольцем. Так прямо і 
спитала — чого ж бажає
те, за чим — відсутнім — 
жалкуєте? У відповідь — 
тиша. Із сумом згадую, як 
«провалився» новорічний

“ІЖ економіки
ПРОВАДЖУВАТИ чи не впроваджувати бригадний 
підряд — питання вже не дискусійне. Нині безна

рядна ціирма організації праці знаходить прописку 
у иагат-юх трудових колективах. Тому и актуальне пи
тання про те. що стримує розповсюдження цього про
гресивного методу у Сільському господарстві, як при
скорити процес :юі о впровадження, як удосконалити 
складові в колективах, де діє бригадним підряд. Про 
це и наша розмова із заступником начальника облас
ного управління сільського господарства по економіці 
3. 3. КРАМАРЕНКОМ.

праці не повинна зростати 
більш, як на и,У процента.

З оплатою праці лише 
за продукцію авансування 
протягом року буде лише 
формою розподілення ко
лективної о заробітку, ад
же заробіток орпгади, лан
ки не залежатиме від кіль
кості годнії або нормо- 
змін. Відрядно, погодинно 
чи ще якось інакше розпо
діляти одержане-за про
дукцію — це вже хай ко
лектив вирішує на свій 
розсуд.

КОР.: — Отже, оплата 
праці тільни за кінцеві ре
зультати повинна стати ха
рактерною ознакою бригад
ного підряду...

—...і це також спри
ятиме ефективному. вико
ристанню матеріально-тех
нічних ресурсів. Акордно- 
преміальна система, на 
жаль, не пов'язана з еко- 

продуктивності помпою витратою вироб
ничих ресурсів. Цей недо
лік, згідно типового поло
ження. повинні компенсу- 
вати премії за скорочення 
прямих витрат иа одиницю 
продукції або зниження її 
собівартості у перівнянні 
з планом у розмірі до 25 
процентів від економії в 
рослинництві. Однак, па
радокс! На практиці таке 
преміювання не завжди

іу. Вихід? Ні. '-Практика 
показує: такий стимул
ефективний, як правило, в 
невеликих за чисельністю 
колективах, де до того ж 
приблизно однакові за ква
ліфікацією 
Приклад — робота ланок 
гракторниї- бригади 
госпу імені Куйбншева Но- 
вомиргородського району.

Із зрозумілих причин за
безпечити такий варіант 
вдається далеко не зав
жди. Звідси таке — меха
нізатори отримують рівну 
суму за різну продукти» 
нісіь праці..

Відрядна оплата за об
сяг робіт породжує рвац
тво. Погодинна — зни
жує, як правило, показни
ки кращих до рівня гір . 
ших.

КОР.: — Мабуть, подібні 
неузгодженості призводять 
до диспропорції між зро
станням г""т‘ 
праці порівняно з ростом 
зарплати?

— У тому-то й біда! На
віть там, де здавалося б, 
роботу по-новому як слід 
налагоджено, оплата пра
ці зростає швидше, ніж її 
продуктивність. Для при
кладу можна взяти кол- 
і оси імені Леніна Новго 
родківського району. Та й 
у наших сусідів, у Ваш 
ганському районі Микола-

трудівники.

кол-

1.

ЖИТТЯ СПІЛКИ

вогник, що проводили 
2 січня у клубі Компаній
ця. Напередодні та й ра
ніше хлопці жваво обгово
рювали наступне торже
ство. А в результаті тільки 
2 чи 3 комсомольці заводу 
прийшли того вечора на 
вогник.

Виникає питання, для 
чого поруч ставити дозвіл
ля і порушення трудової 
дисципліни? Зв’язок пря
мий. Звідси росте став
лення до проблеми, бажан
ня не просто працювати, а

ШШ вихованням повинне 
чітко крокувати і еконо
мічне. Це — вимога часу.

КОР.: — Певно, досвід де
яких господарств у цьому 
плані можна взяти на 
озброєння?

— Так. У колгоспі імені 
40-річчя Жовтня Вільшан- 
ського району впроваджен
ня нової системи оплати 
праці дало багато. Вихід 
валової продукції зріс на 
37 процентів, продуктив
ність праці — на 36,6 про
цента, значно скоротилися 
витрати пального, запчас
тин тощо. Прибуток ста
новив по 196 карбованців 
па один гектар сільсько
господарських угідь, рен
табельність — 43,6 про 
цента. А найголовніше — 
механізатори стали дбай
ливими господарями кол 
госппого виробництва.

У минулому році в цьо
му господарстві на оплату 
в залежності від кінцевого 
результату були переведе
ні керівники і спеціалісти. 
Наслідки 
цього заходу 
щенаведених 
яких досягли 
Отже, почин 
вартий поширення. ' ,

Пошук кращих форм * 
господарювання із засто 
суванням бригадного під 
ряду триває. Звичайно, ви- • 
СЛОВЛЄНІ МНОЮ думки ■— ; 
не догма. Всі ці положЄн-1 
ня ще повинні пройти ІСП1І-

ефективності 
видно з ви 1 
результатів,, 

В КОЛГОСПІ/ 
вільшашіів ,-

_........ І
ти часом. Експеримейталь І 
на перевірка, перевірка на : 
практиці, певно, дозволить 
всьому кращому дати до 
рогу в життя.

Вів інтерв’ю А. БЕЗТАКА. J
працювати з вогником, по- 
комсомольськії.

Активізували діяль
ність штабу «Комсомоль
ського прожектора». Спіль
но із дозорцями групи на
родного контролю як мі
німум раз иа місяць роби- 
мо фронтальні рейд-гіере- 
вірки. Під приціл об’єкти
ва фотоапарата потрапля
ють і прогульники, і бра 
короби, і любителі «зазир
нути» в чарку. Нині 
плануємо па заводі ство
рити перший КМК. Одне 
лише треба піднести — 
дух власної активності.

Активізувалася молодь в 
новаторському пошуку. За 
минулий рік у результаті 
впровадження рацпропо- 
зицій мали загальний еко
номічний ефект 11 240 кар 
бованців. Серед активіс 
тів — інженер по норм): 
ваншо Ірина Кориба іій 
слюсар-складальник мехф 
нічної дільниці Олександр 
ІІятов.

л. КУЗЬМИНОВА, 
секретар комсомоль
ської організації заво
ду «Червоний Жоз 
тень».

м. Кіровоград.
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р ОЗЛЮЬА була про мшу і зміст життя. Андрій Ти- 
хонович говорив про речі, здається, усім відомі, 

але так, що весь зал, де зюралися його односельчани, 
слухав уважно й захоплено. Перед людьми поступово 
розкривався, набирав зримих оирисів світ, у якому 
люди живуть, маючи мету високу й світлу. Можливо 
саме цієї миті хтось вперше усвідомив, що для нього 
смисл життя — скажімо, ударна робота на графіто
вому комоінаті чи в колгоспі — не самоціль, але спра
ва, підпорядкована вищій меті. Через факти повсяк
денної о життя лектор підводив людей до висновку: 
велика мета пробуджує і розвиває в людях кращі 
почуття, сповнює кожен відданий їй день такого ж 
смислу. 1 3 іншою боку, химерна, нереальна мета по- 
зоавляє життя всякого сенсу, підштовхує людину на 

; заклання в оманливий, відірваний від життя колек- 
тиву, нашого колективістського суспільства, світ.

Того дня на лекції було 
чимало віруючих. Слова 
А. Т. Маєвського не могли 
не породити у них роздумів, 

не змусити їх засумніватися в 
релігійних доі матах, па яких 
трималися їхні уявлення 
про світ і людину в ньому. 
І лекція тривала годину — 
власне, це була вже не лек
ція, а довірлива, щира роз 
мова.

А. Т. Маєвський — не про
фесійний лектор. Він викла
дає математику а Сальупв- 
ській середній школі Гаиво- 
ронського району. Та все ж 
у багатьох селах та селищах 
його знають тут насамперед 
як лектора-атеїста районної 
організації товариства «знан
ня».

Салькове — його рідне се
лище. Сюди повернувся піс
ля закінчення Одеського 
педінституту. Тоді, з перших 

:в роботи у школі, вій по- 
приділяти багато уваги 

нозакласній роботі з учня
ми. І поступово прийшов до 
висновку, що для того, аби 
успішно її вести, треба пра
цювати й з деякими бать
ками. Сирава в тому, що де
хто з них потрапив під 
вплив православної церкви 
та секти «свідків Єговн».

З тих пір проминуло вже 
20 років. Нині невтомний 
пропагандист наукового ате- 

із.му очолює первинну орга
нізацію товариства «Знан
ня» Салькшської середньої 
школи та районну науково- 
атеїстичну секцію, багато 
працює з молодими лекто
рами. Але чи не найбільше

• уваги, як і раніше, Андрій 
Іихонович приділяє індиві

дуальнії! роботі з віруючими. 
Адже його мета, як він сам 
каже, — допомогти вірую
чим стати свідомими грома
дянами.

И£.ДЛВНО А. Т. Маєвський 
проводив бесіду з бать

ками своїх учнів, було ба
гато запитань, на які лек
тор відповів сповна, але він 
чекав і інших (серед при
сутніх були і члени секти 
«свідки Єговн»). Скажімо, 
таких. Біблія, вважає один із 
віруючих, теж навчає добру: 
не вкрадь, не вбий, не пере
любствуй, будь добрим до 
ближнього. Де ж тоді, мов
ляв, розбіжність між релі
гійною й комуністичною мо
раллю?

І Андрій Тихонович, який 
чекав подібного запитання, 
докладно відповів на нього. 
Спочатку він навів приклади 
з біблії, де стверджується 
протилежне сказаному ві
руючим. А далі повів мову 
про найстрашніше, що по- 
Годжус в людині віра в бога 

що несумісне з комуністич
ною мораллю: релігія вихо

вує в людині невіру у власні 
сили, можливості, здібності:

— Чого досягли б люди, 
якби вони, згідно біблійних 
повчань, уподоолялись пти
цям небесним, які нічого не 
сіють і не жнуть, а завжди 
ситі тим, чим бог їх годує?

На це опонентові лектора 
нічого було заперечити.

Багатьом людям допоміг 
А. Т. Маєвський стати ак
тивними громадянами, звер
нути з хибного шляху. І во
ни й досі вдячні йому за це. 
Ось хоч би такий приклад. 
Сталося так, що в Салько- 
вому поселилася група єго
вістів -рутерфордівців. Во
ни відмовлялися від будь- 
якої участі в громадському 

що бачу світ" ясними очи
ма»...

житті. Осторонь від інших 
трималися і їхні діти — во
ни не відвідували уроків 
співу та фізкультури, не 
брали участі в житті піонер
ської та комсомольської ор
ганізацій. Атеїстам довело
ся не один рік шукати шля
хів до сердець цих людей, 
доки ті врешті зрозуміли, 
що атеїстична пропаганда 
спрямована не проти них, а 
проти всього того непотріб
ного, шкідливого, відстало-

«Молодий комунар»

го, що заважає жити повно
кровним життям. Спочатку 
здобутки були досить скром
ні: деякі віруючі почали 
проявляти інтерес до гро
мадських справ, відвідувати 
будинок культури, перед
плачувати газети і журна
ли. Та з часом кілька моло
дих людей назавжди по
рвали з сектою. Андрій Ти
хонович з гордістю показує 
листа, якого один з них, 
Костянтин Клішевськнн 
написав до своїх атеїст ів- 
наставннків:

«Земний уклін вам, добрі 
люди, велике спасибі за те,

АТЕЇЗМ

ЯКОСЬ ми проходили з
Андрієм Тихоновичем 

біля школи в Сальковому. 
Мимо пробігла жвава дів
чинка, яка чемно привіта
лася з нами. Я звернув ува
гу на те, як замислено по
глянув їй услід учитель.

— Цю дівчинку звуть 
Оленкою, — сказав Андрій 
Тихонович. — Батьки у неї 
віруючі. То і її змалку прн- 

вчалн до релігійних обрядів. 
'Коли я дізнався про те, то 
попросив хлопчиків та дів
чаток ’ зі шкільного клубу 
«Атеїст» приділити Оленці 
побільше уваги. Згодом во
на почала відвідувати засі
дання клубу. Я з нею нерід
ко говорив на різні теми, і 
побачив, що, незважаючи на 
релігійні обмеження, дитина 
цікавиться книгами, кіно. 
Ми почали щоразу запрошу, 
вати дівчинку в учнівські 
культпоходи в кігїо, на чи
тацькі конференції, на збо
ри громадського активу. 
Оленка виявилась дівчин

кою меткою, здібною. 
І ще одна її риса
проявилася сповна — 
доброта. її так вра
зили розповіді про 
війни і вбивства з
«святого письма», на 
які ми звернули її 
увагу, що вона поча-
ла сумніватися у муд
рості божій. В цю 
хвилину поряд з нею 
виявилися шкільні то-
вариші, ДРУЗІ» які 
підтримали її, допо
могли вирватися з-під 
впливу релігійного 
дурману...

З тих пір минуло 
вже немало років. 
Оленка стала дорос
лою — вона вже на
вчається в Гайворон- 

ському машинобудівному 
технікумі, готується до всту
пу в комсомол.

Однак не всі, з ким дове
лося стрітися А. Т. Маєв- 
сьному в процесі своєї атеїс
тичної роботи, одразу охоче 
прислухалися до його роз
повідей і порад. Були й такі, 
які й говорити не хотіли, — 
мовляв, знаємо, про що ка
затимеш: бога лаятимеш... 
Але він ніколи не відступав. 
Знав: певно, глибоко сягнулр 
коріння релігійної омани в 
душі цих людей, тому й тер
пеливість потрібна в розмо
ві з ними особлива. Так було

------- З стор. ----------
Й 3 Jlivww.-/ LuwU-,eHKO. Все 
ніяк не вдавалося вчителеві 
заговорити з дівчинкою. А 
після сьомого класу иатьки- 
сектанти взагалі не пустили 
п до школи. ІОДІ МНДріИ 1п- 
хонович потай від них по
чав учити дівчинку за про
грамою восьмого класу, t»o- 
на здала екзамени за вось
мирічну екстерном і пішла 
до дев ятого. дійшло до то
го, що батьки-сектанти поча
ли проклинати рідну дочку. 
Тоді А. Т. Маєвський почав 
допомагати їй не лише мо
рально, але й матеріально.

1 ось він тримає в руках 
листа од Люби Шевченко. 
Вона пише: «...Хочу повідо- . 
мити, що успішно закінчила 
університет. Тепер я — учн- 
гель-мовник...

Мій дорогий учителю! Я 
зроблю все, щоб дитинство 
моїх вихованців не було 
затьмарене релігійними за
бобонами, щоб воно було 
щасливим і світлим...»,

Андрій і'нхоновнч підхо
дить до вікна. За ним сві
титься вогнями вечірнє Саль* 
кове. А він з гордістю і ра< 
дістю думає про Любу Шев
ченко, про її радість. Коли 
завтра він проводитиме 
чергове заняття в шкільному 
кабінеті атеїзму, він скаже 
про неї своїм слухачам. Ска
же ще н тому, що в селищі 
й досі є віруючі, які входять 
до секти «свідків Єговн», 
які забороняють своїм дітям 
учитися, співати на уроках 
в школі, займатися спортом. 
Він ніколи не зможе змири
тися з таким. Бо є життя 
справжнє, світле — це жит
тя у труді, життя з людьми 
і для людей. Це житгя, 
сповнене дерзань, пошуків, 
боротьби, обрали собі і Оле-' 
на, і Люба, та ії багато ін
ших вихованців Андрія Ти. 
хоновнча. Таким життям 
живе і він сам. 1 не шукав 
спокою.

П. ДМИТРЕНКО.
Гайворонський район.

— ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«Навіщо йому така:..»
26 січня ц. р. «Молодий 

комунар» під заголовком 
«Треті особи» вмістив по
лемічні замітки, де йшлося 
про межі правомірності 
втручання батьків у осо
бисте життя дітей. Редак
ційна пошта принесла ба
гато відгуків на публіка
цію. Деякі з них пропо
нуємо вашій увазі.

Дивився я не раз на та
ку картину: одружилися, 
пожили кілька місяців — 
і врізнобіч розбіглися, та 
й подумав про роль бать
ків у взаєминах тих моло
дих. От до чого вона час
то зводиться — вразити 
сусіда гучним весіллям. 
Цілими днями гості ситно 
гуляють, дарують дітям 
дорогі речі. Відшуміло ве
сілля, і батьки задоволені 
— велике діло зробили! 
А чи правильно це? Чи 
варто так багато давати 
дітям матеріально, якщо 
вони потім не зуміють на
лагодити родинне життя? 
Краще дати їм більше ду
ховно, щоб вони цінували 
любов, а не машини.

В. БОСНЕНКО.
м. Кіровоград.

* * *
Пишуть вам десятиклас

ниці. Нам по 17 років, 
маємо знайомих хлопців, 
котрі живуть у іншому 
місті й надсилають нам 
особисті листи. І ми хоче
мо запитати: чи правиль
но роблять наші мами, ко
ли, знайшовши ті листи, 
читають їх? Нам це не по
добається, а матері ка
жуть, що діти лозинні про 
все розповідати батькам. 
Ну хіба так можна? Це ж 
наше особисте.

Рита, Алла.
м. Нопомиргород.

* * *
Мій лист — не нарікан

ня на «третіх осіб» і не 
прохання допомоги. Я 
здається, все зрозуміла, 
але не писати про таке не 
можу...

Наші стосунки з Саш

ком були чистими, а по
чуття — глибокими. «Тре
тя особа», його рідна тіт
ка, з самого початку втру
чалася у наші справи. Ме
не до сліз довели її сло
ва: «Навіщо йому така, в 
окулярах, він знайде собі 
повноцінну пару...».

Я спочатку працювала на 
фермі, потім вступила до 
Київського університету. 
Сашко писав, а потім рап
том перестав. Я щодня 
писала йому листи. Але...

Коли приїхала на прак
тику, про все дізналася. 
Сашко, в якого я так віри
ла, зустрічей з яким чека
ла як найбільшого свята, 
став вести негідний спосіб 
життя. Постійно пиячить з 
дружками. Світ потемнів 
мені в очах:.хлопцю 24 ро
ки, а він зовсім не думає 
про майбутнє; треба його 
рятувати, але як? Він не 
вважає себе винним пере- 
ді мною, ну і я, хоч як бо
ляче, не роблю кроку на
зустріч.

А «третя особа», його 
тітка, щоразу плачеться 
моїй сестрі: «Та що ж це 
таке з ним робиться, чого 
ж Лариса його в руки не 
взяла, що ж далі буде?». 
Я ж вважаю, що в тому, 
що сталося, є частка і її 
вини...

Лариса К. 
Добровеличківський 
район.

* * *
Моя подруга Оксана 

вчиться в Криворізько
му СПТУ-37. Вони кохали
ся з Вадимом Г. Але його 
мама не хотіла Оксани, бо 
вони мають великий ка
м’яний будинок, машину, 
імпортні меблі і речі, а в 
моєї подруги цього не бу
ло. От Вадим і послухався 
матір і перестав зустріча
тися з Оксаною. Подруга 
ж не може його забути.

Думаю, батьки тут чи
нять неправильно.

В. КОШОВА.
м. Долинська.

ПРОБА ПЕРА

Володимир Вакулич 
народився 1958 року в 
с. Велимче на Волині в 
родині колгоспників. За
кінчив факультет журна
лістики Львівського 
держуніверситету імені 
І. Я. Франка. Нині пра
цює кореспондентом га
зети «.Кіровоградська 
правда».

Вірші друкував у ра
йонній періодиці.

Член міської літера
турної студії «Сівач».

Володимир ВАКУЛИЧ

* Л * 
Обліпили дроти ластівки — 
Пишуть ноти для скрипки осені, 
Поспішали вітри-співаки 
По отавах, які не скошені. 
Понеслися дощі гопака, 
Танцювали у нас за хатою. 
Виглядала берізка струнка 
Того вересня, що посватає. 
Розлили жовту фарбу свати, 
Позолота дібровами плине. 
Я ж у осінь іду, щоб знайти 
Слово ніжне, палке, єдине.

Дорога додому 
Сто доріг від отчого порогу 
Поведуть в незвідані світи.
Заберу всі болі і тривоги, 
Лише не журись, матусю, ти. 
Пишеш: біля хати наша вишня 
Біле плаття знову одягла 
І стоїть, мов наречена, пишна, 
На краю травневого села.
У сусідів хлопці поженились, 
І дівчата вже на виданні.
Ви удвох із батьком пожурились — 
Як мені в далекій стороні?..

А мені такому молодому ’
Сто світів дарує далина,
Сто доріг... Та лиш одна додому 
Проляга, як сонячна струна.

* * *
Проведи мені, батьку, коня
По осінньому полю сивому,
Дай за плуга старого я
З молодою візьмуся силою.
Не прошу, щоб моя борозна 
Простелилась одразу прямою. 
Скроні батька — одна білизна, 
Слово батькове — завжди зі мною.

Бабуся на тротуарі
А в бабусі дзвенить відерце, 
Лід слизький підбиває ноги — 

Знов кольнуло старече серце,
Мов озвалися давні тривоги.
Сипле попіл на гладінь льоду,
І шепочуть уста старечі:
— Не спіткніться в гаку негоду.
«Не спіткніться» — шепоче вечір.

•1’ «І»

Упало літо в росяні покоси, 
Копиці сіна лугом розбрелись.
Стежиною біжить хлопчина босий.., 
Коли було це? Це було колись.
Він на ходу стрибає на підводу,
І поганяє коней, поганя,
А листя з кленів падає у воду,
А коні мчать по полю навмання.
Приїхали. Я падаю в копицю,
І пахне мені спогадом трава,
І сниться осінь. І дитинство сниться.
І радістю хмеліє голова.

* * * .

Ой легіли веселики,
Та були невеселими,
З крил трусили осінню журу;
Кружеляли над селами —
А летіть не хотілося —
У далеку країну чужу.
Та вже стомлені крила
Синя далеч покрила,
Ген над лісом хмарини лягли,
Мов розгублені тіні,
Що злетіти не вміли,
І застигли в чеканні зими. х •

м. Кіровоград.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

Конструюють молоді
У різних галузях народного господарства може знайти 

застосування автомобіль-саглонавантажувач із зйомним 
кузовом розроблений молодими нонструнторами Дер
жавного спеціального конструкторського бюро по авто
навантажувачах у Львові. Випуск цих машин означає 
виконання одного з важливих пунктів здійснюваної в ко
лективі комплексної програми залучення молоді до при
скорення науково-технічного прогресу.

Підвищенню активності молодих спеціалістів сприяла

організація наскрізних бригад. Гідравліки, механіни, 
електромонтажники, що входять до їх складу, успішно 
працюють над створенням перспективних автонаванта
жувачів гідронранів гідромеханічних передач та інших 
підйомно-транспортних машин і механізмів. Чималу ко
ристь приносять науково-технічні конференції.

На Всесоюзній виставці науново-технічної творчості 
молоді, проведеній на ВДНГ СРСР, одна з львівських мо
делей автонавантажувача дістала високу оцінку. Всього 
в нинішній п’ятирічці молоді спеціалісти ДСКБ впровади
ли у виробництво близько ЗО розробои. захищених ав
торськими свідоцтвами.

Г. МАЦЕНКО, 
кор. РАТАУ.
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ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

ДОМАШНЯ АЕРОБІКА

Фотоетюд С. ФЕН ЕННА.

ЕТИКЕТ

ЗАХОПЛЕННЯ

ІСТОРІЯ МІСТ У ГЕРАЛЬДИЦІ
Майже п’ятнадцять років тому школяр Анатолій 

Авдеев побачив у магазині значок, який сподобався. 
Це був герб одного з міст Радянського Союзу. Потім 
хлопець приніс- додому другий значок, третій.,.. Так 
починалася його колекція. Нині у інженера Кірово
градського заводу радіовиробів Анатолія Авдеева на
раховується близько шести тисяч значків, половина 
з них — герби міст,

— Колекціонування, — вважає Анатолій, — свого 
роду творчість. Одночасно це н відбір. Вибирається 
тема, і з усього розмаїття значків беруться тільки ті, 
що відповідають їй, а отже, і смаку колекціонера.

Пристрасть кіровоградця до гербів — не проста 
примха. Адже геральдика — це одна з частин історії 
Батьківщини, якою Анатолій захоплюється з дитин
ства.

Г. ХАРИТОНОВ.
м. Кіровоград.

ЯК поводитися
ЗА СТОЛОМ

44 Намагайтеся не за
вдавати незручностей су
сідам; краще попросити 
когось із них передати вам 
хліб, ніж перегинатися за 
ним через увесь стіл.

4^ Салфетка з тканини 
призначена для колін; рот 
і руки витирають папере- 
вою.

ф Не спостерігайте 
уважно за співрозмовни
ком у той час, коли він не 
може впоратися з куря
чою ногою — йому в цей 
час незручно за свою не
вправність.
£ Не подавайте сусідо

ві страву із загального 
блюда своєю виделкою, 
для цього на столі повин
на бути «нічия» ложка.
£ Розмова за столом 

про рецепти приготування 
їжі і свої або чиїсь кулі
нарні успіхи буде непри
ємною і для господарів, 
які можуть подумати, що 
вам не сподобалися їхні 
страви, і для інших гостей, 
котрі подібних успіхів не 
досягли.

44 Ще гірша тема для 
застільної бесіди — хво
роби та ліки. Не відпові
дайте на пропозицію 
скуштувати салату: «У ме
не болить від нього печін
ка»; краще покладіть собі 
його в тарілку чисто сим
волічну кількість.

44 Хвалити подану ха
зяйкою страву слід стри
мано; якщо ви будете не
вгамовні в своєму захваті, 
присутні подумають, що 
вас тільки їжа й цікавить.

44 Довго розмовляти 
тільки з кимось одним із 
учасників застілля можна 
лише у великій компанії; у 
тісному товаристві краще 
підтримувати загальну бе
сіду про всім зрозумілі і 
цікаві речі.

ВІДПОВІДІ
не кросворд «Перемога» 
Ю. Іванова, опубліковано, 
го в «МК» за 12 січня.

По горизонталі*. 7. Ла- 
вочкін. 8. Кузнецов. 9. Жу
ков. 10. Луков. 11. Говоров. 
14. Леонов. 15. Пеленг. 
18. Чапаев. 19. Волков.
23. Автомат. 25. Фучік. 
26. < Фронт». 27. Командир. 
28. Матросов.

По вертикалі: 1. Каму
флет. 2. Попов. 3. Лістов. 
4. Бубнов. 5. Редут. 6. Бо
родіно. 12. Токарев. 13. Фе. 
доров. 16. Байдуков, 
17. Йогансон. 20. Свсчин. 
21. Гайдар. 22. Бівак.
24. Орлов.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛИСМ Украины.
На украинском языке.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

БК 02141. Обсяг 0,5 друк. арк.

прямлені руки. На рахунок 
«один» — зігнути праву 
ногу в коліні, торкнутися 
коліном лоба. 2 — розігну, 
ти ногу вгору вліво. 3—4 
— те саме. 5—8 — те саме 
з іншої ноги. 16 разів.

5. В. п. — лежачи нї® 
животі, руки вгору. 1 — 
підняти праву ногу і праву 
руку назад, прогнутися. 
$ в. п. З—4 — те саме 

лі передбачають іміїровіза- іншою ногою та іншою ру.

«Цікавимося аеробікою, хотіли б розучити вправи 
і почитати у вашій газеті докладну розповідь про цю 
гімнастику». Сьогодні виконуємо прохання десяти
класників Гайворонської середньої школи № 5, вось
микласниці з с. Володимирівни Кіровоградського ра
йону Л. Скрипник, В. Л. із Новомиргорода та всіх ін
ших читачів, котрі надіслали подібні листи.

Аеробіка — ритмічна гім
настика, що викопується 
під музику, щось середнє 
між фіззарядкою і танцем. 
Гімнастику під музику по
одинці і . раніше робили 
мільйони людей, а популя
ризувала і поставила це 
заняття на конвейєр, вва
жається, відома амери
канська артистка і прогре
сивна громадська 
Джейп Фонда.

Головне достоїнство 
аеробіки — під час вико
нання вправ м’язи збага
чуються киснем, від чого 
відповідно поліпшується 
обмін речовин, піднімає
ться настрій, заспокою
ються нерви.

Ритмічна гімнастика по
пулярна в багатьох краї
нах. У нашій країні навіть 
влаштовувалися змагання 
на краще наповнення му- 
зики рухами — це було в 
університеті естонського 
міста Тарту,. Секції.з аеро
біки діють і в Кіровогра
ді — ;------------ *-
туті, міському Г 
культури імені Компаній
ця, середній школі № 10. 
Всі бажаючі можуть влаш-

тувати таку «секцію» і в 
своїй квартирі — щотижня 
телебачення показує впра
ви з аеробіки. Вони взага
лі передбачають імпровіза
цію, тобто рухи довільні, кою. 16—24 рази, 
які кому захочеться; є і 6. В. п. сидячи, опора 
спеціально розроблені ру- ззаду на випрямлені ру
хи, опис яких сьогодні кп. 1 — зігнути ноги в по
друкуємо. Ці вправи мож- ‘ ліпах, головою торкнутися 
на без усяких допоміжних до колін. 2 — в. п. З — по.

■вернутися на живіт, мак
симально прогнутися • в 
поясниш’. 4 — в. п. 16—24 
рази.

7. В. п. — ноги на ши-

на без усяких допоміжних 
засобів робити вдома.

1. Висхідне положення— 
руки в сторони. Робіть 
кругові рухи кистями і од
ночасно переступайте но
гами на місці, не відри-’ рипі плечей, руки па поясі, 
ваючи носків від підлоги. 1 — виведення тазу вліво, 
Зробіть 
вперед, чотири назад 
8—12 разів.

2. В. п. — руки в сторо
ни. Кругові рухи прямими 
руками, пальці стиснуті в 
кулаки, з одночасними на- 
півприсідами. Чотири обер- 

-ти вперед, чотири назад
6—8 разів.

3. В. п. — лежачи па бо
ку (спочатку па • лівому,

зокрема, у псдінсти-. потім на правому). Змахи 
Палаці прямими ногами 24—32 

рази у кожен бік.
4. В. п. — сидячи на ки

лимку, опора ззаду на ви

діячка

на
Ді-

чотири оберти праву ногу поставити 
по носок, правою рукою 

стати праве коліно. 2 
в. п. 3—1 — те саме в 
ший бік. 16—32 рази.

Загальні рекомендації. 
Вправи робіть у провітре-^

ін-

Вправи робіть у провітре-^в^ 
лому приміщенні. Одягаііте'вВ
на ноги гамаші чи гетри— 
для збереження тепла у 
м’язах, на лоб — стрічку- 
«промокашку». Постарай
тесь виконувати вправи без 
пауз на відпочинок, але 
перевіряйте пульс після 
складних вправ і в кінці 
занять.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ

Музыка Л. МАЖУКОВА.
Стихи М. ТАНИЧА.

Возьми меня с собой,
В свой день и час любой,
В дорогу дальнюю,
В тревогу давнюю — 2
Возьми меня с собой. н

Припев:

Оглянись среди ночи и дня,
Оглянись и увидишь меня.
Это — я, это — я, это — я,
Любовь твоя!

Возьми меня с собой,
В свой день и час любой,

Во все, что сбудется
И что забудется, — 2 раза.
Возьми меня с собой.

Припев.

Кросворд «Флотський»
По горизонталі: 5. Мат

рос Балтійського флоту, 
активний учасник револю
ції і громадянської війни. 
6. Частина весла. 9. Спіш
на робота на судні. ІІ.Рап. 
товий короткий порив віт
ру. 12. Курс вітрильника 
щодо вітру. 15. Цінна про
мислова риба. 18. Член 
команди. 19. Загальна наз
ва всіх снастей на судні.

-20. Пристрій для затри
мання якірного ланцюга. 
21, Формена куртка. 
24. Прославлений мор
ський льотчик, двічі Герой 
Радянського Союзу. 26. На
кочування, набігання хвиль 
на берег. 27. Спеціаліст по 
проводженню суден.

31. Двокорпусне судно. 
33. Плавучий знак. 34. Зву. 
новий сигнальний апарат, 
35. Легендарна кубинська 
шхуна. 36. Вугільна яма для 
палива.

По вертикалі: 1. Старо
давня назва Каспійського 
моря. 2. Порт в Австралії. 
3. Мореплавець, іменем 
якого названі море, про
тока 1 острів на півночі Ти
хого океану. 4. Бойовий 
човен у запорізьких коза
ків. 7. Революційний крей
сер. 8. Матроський танець. 
10. Військовий корабель 
автономного плавання.
13. Ділянка водної поверх
ні у визначених межах.
14. Морська міра довжини.

16. Флот прибережного 
плавання. 17. Видатний ро
сійський флотоводець. 
22. Відомий мореплавець, 
першовідкривач берегів 
Америки. 23. Частина бе
рега, спеціально обладна
на для швартування суден. 
25. Мис у Балтійському мо
рі, біля якого 1714 року 
відбувся знаменитий мор
ський бій між російським і 
шведським флотами.

Держава в Централь
ній Америці. 29. Кухня на 
судні. 30. Давногрецький 
флотоводець. 32. Порт на 
півночі СРСР.

м, Знам’янка.
Склав В. НЕЧИПОРЕНКО-

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Індекс 61103.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо- 
відального секретаря — 2-46-87; відділів 
комсомольського життя — 2-46-57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87; 
військово-патріотичного виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

Зам. № 118. Тираж — 60 300.

Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. N. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
М. Кіровоград, вуп. Глінки, 2«


	3534-1p
	3534-2p
	3534-3p
	3534-4p

