Відбулося чергове
засі поліпшення внутріспілкової
дання бюро обкому комсо- роботи. Для забезпечення
молу, на якому було роз подальшого організаційноглянуто питання внутріспіл політичного зміцнення ком
кової і фінансово-господар сомольських рядіе, наведен
ської роботи ряду міських і ня порядку в обліку членів
районних комітетів комсо ВЛКСМ, сплати
членських
молу. У постанові відзнача внесків і більш повного за
лося, що
в Олександрій лучення комсомольців до
ській, ЗнеМ’янській, Онуф- виконання комсомольських
ріївській районних
комсо доручень треба використа
мольських організаціях до ти звітно-виборну ка/ипанію.
пущено серйозні недоліки в
Бюро обкому комсомолу
обліку членів ВЛКСМ, фор
відзначило, що міськкомам
малізм у ставленні до річ
і райкомам комсомолу слід
ної звірки. Серйозні недо
індивіду
ліки у внутріспілковій ро удосконалювати
боті мають місце і в Новго- альну роботу з комсомоль
родківській, Голованівській цями, добиватися зміцнення
та деяких інших комсомоль внутріспілкової дисципліни,
неухильного виконання кож
ських організаціях.
Бюро обкому ЛКСМУ зо ним членом ВЛКСМ Стату
роботу
по
бов’язало міськкоми, райко ту, проводити
ми комсомолу вжити необ удосконаленню фінансовохідних заходів до корінного господарської діяльності.

АНОНС
Квітневий
(1985 р.) Пле
нум ЦК КПРС
відзначив, що
за роки XI п’я
тирічки наша
країна досяг
ла великих ус
піхів у всіх
сферах життя
суспільства. У багатьох на
прямах розвитку вироб
ництва, науки і техніки ми
надійно утримуємо пер
шість.
Життя, однак,
диктуєнеобхідність
досягнення
нових змін е економіці,
переводі її на рейки ін
тенсивного росту, підви
щення ефективності.
До з’їзду залишилося
п’ять місяців. На трудову
вахту, присвячену гідній
зустрічі
XXVII
з’їзду
КПРС, заступили тисячі
молодих виробничників області.

Розпо істн про те, як
виконуються рішення квіт
невого Пленуму ЦК КПРС.
як живуть і працюють сьо
годні ті, хто обганяє ка
лендар — кращі комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви Кіровоградщини, про
резерви прискорення НТП,
підвищення ефективності
виробництва і якості ро
боти — мета виїзних ре
дакцій «Молодого кому
нара», які ми започатко
вуємо сьогодні.
(Матеріали виїзної ре- І
дакції питайте на 2—3 І
стор.).
і
еду*
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ОВЕКЗЯЖм

Звітно-виборні збори на
зивають по-різному: головні,
підсумкові,
ключові.
Ду
мається, це справедливо,
адже, готуючись до них, ко
жен комсомольський акти
віст ставить перед собою
питання: «Чи все я зробив
для того, щоб внести мак
симальний вклад у виконан
ня грандіозних планів пар
тії, зробити свою комсо
мольську організацію згур
тованою і бойовитою?». Ог
лядаючись на минулий рік,
кожний комсомолець
від
значить: важливі події в
житті країни, її молоді мо
білізували юнакІЕ на най
активнішу участь у підго
товці звітно-виборних.

Бачити перспективу
І, звичайно ж,
бачити
перспективу. Саме про це
палко і зацікавлено йшла
мова
на звітно-виборних
зборах комсомольців цеху
№ 1 першої зміни Кірово
градського
виробничого
швейного об'єднання. З 28
комсомольців троє завер
шили свої особисті п’яти-

комсомольсько - молодіжна
бригада імені XIX з’їзду
ВЛКСМ по механічній об-'
робці
платиків (керівник
В. Бадов, групкомсорг Н. Сотула) кіровоградського за
воду «Гідросила» на звітновиборних зборах виступила
з ініціативою: «План
1986
року — до дня відкриття

Кожна комсомольська ор
ганізація знайшла в загаль
ній справі свою конкретну
частку роботи. В ході підго
товки до гідної зустрічі
40-річчя Перемоги і 12 комСОА'.ОЛЬСЬКС-МОЛОДІЖНИХ

лом — «дистанція величез
ного розміру». Так, перші
підсумки
звітно-виборної
кампанії показують, що в
місті Кіровограді, Голованівському, Бобринецькому
районах допускається бага
то необгрунтованих перене
сень зборів. До того ж, тут
кожні п’яті звітно-виборні
пройшли за низької актив
ності комсомольців. Не ви
тримано
рекомендований
склад і допущено високу
змінність секретарів пер
винних комсомольських ор
ганізацій
в
Кіровськсму.
м. Кіровограда, Ссітлоесдському, ОлЄКСЄНДрІЕСЬИОМуе
Новоархангельсьнсму райо
нах.

ко

лективів, понад 1,5 тисячі
молодих трудівників завер
шили свої особисті п’яти
річки. До складу 385 КМК
були зараховані герої, котрі
віддали своє- життя за Бать
ківщину на фронтах Вели
кої Вітчизняної війни. У
фонд XII Всесвітнього фес
тивалю мюлоді і студентів
обласна комсомольська ор
ганізація перерахувала 178
тисяч карбованців.
Добре
потрудилась на
збиранні зернових сільська
молодь.
Настає час підбивати під
сумки. Нині Е8ЖЛИВО, як цьо
го вимагає партія, не заспо
коюватись на досягнутому.
Слід оцінити, розвинути і
закріпити набутий досвід.
Зокрема, ширше розвивати
практику конкретних рубе
жів для кожної комсомоль
ської організації,
комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу. Адже вирішальним
фактором у виконанні намі
ченого сьогодні, передусім,
є діловитість, конкретність,
уміння намітити реальні ру
бежі та
довести почату
справу до кінця.

річки, а Людмила Єлчина,
Надія Шеповських, Любов

Бессонова працюють у ра
хунок листопада 1986 року.
Однак у виступах кращих
молодих робітників не бу
ло самозаспокоєності. На
впаки, їх турбує, що не всі
комсомольці цеху економ
но витрачають
сировину,
намагаються
підвищити
свою кваліфікацію, оволоді
ти суміжною спеціальністю.
Адже при гострій нестачі
робочих рук у цеху саме
освоєння суміжної спеціаль
ності, здатність ефективно
замінити свого товариша по
роботі — це реальний шлях
вирішення проблеми.
Невіддільність життя ком
сомольських організацій бід
турбот і труднощів усього
колективу, бажання ножної
молодої людини бути там,
де найважче, на, так би мо
вити, «лінії вогню» — ха
рактерна
риса нинішньої
звітно-сиборної
нампанії.
Про це переконливе свід
чать ініціативи і почини, що
народжуються в комсомоль
ських
організаціях.
Так,

XXVII з'їзду КПРС!». Проте,
що ініціатори дотримають
сеого слова, сумніватися не
доводиться вже хоча б то
му, що молодь велику ува
гу надає розробці і впро
вадженню технічних нови
нок. Скажімо, тільки ниніш
нього року комсомольцями
подано 8 раціоналізатор
ських
пропозицій, з яких
впроваджено чотири з еко
номічним ефектом 4,5 тисячі
карбованців.
А
комсомольсько-моло
діжний колектив цеху ре
монту гірничого обладнан
ня виробничого
об'єднан
ня
сОлександріявугілля»
(керівник
І. Бондаренко,
групкомсорг С. Чернов) на
зборах виступили з ініціати
вою «До 68-ї річниці Вели
кого Жовтня — план 1985
року, а до дня відкриття
XXVII з'їзду КПРС — план
першого півріччя 1986 ро
ку!».
Але, на жаль, не всі ком
сомольські
працівники
й
активісти
перебудовують
свою роботу в дусі часу,
нерідко між словом і ді-

В. ІВАНОВ,
другий сенретар обкому
ЛКСМ України.

В НОМЕР

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Приклад сумлінного,

учні Кіровоградського тех
нікуму механізації сіль
ського господарства Ми
кола Даніліченко та Ми

кола Музика. Вони висо
копродуктивно використо
вують довірені їм тракто
ри і кожного дня переви
конують норми виробітку.

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Не знає простоїв

Фото В. ГРИБА.

Слід зробити правильні
ЕИСНОВКИ з перших турів
звітно-виборних
зборів«
Зробити
все
необхідне,
щоб кожні збори стали від
правною точкою в реалізації
наміченого, залишили гли
бокий слід в душі кожного
юнака і дівчини. Не захоп
люватись
обговоренням
тільки досягнутих успіхів, а
основну увагу зосередити
на недоліках. Піддати кри
тиці тих, хто
намагається
жити за принципом «моя
хата з краю».

нсьої кукурудзи, постійно
добивається високого ви- І
робітку.

чі гектарах підготовлено
грунт для ярих культур у
колгоспі імені Жданова.
Разом з досвідченими ме
ханізаторами на піднятті
зябу сумлінно працюють

Кіровоградський район.

Олєксандрійсько/лу райко
мі комсомолу зовні сприят
лива картина далеко не від
повідала реальному стану
справ. Таку ілюзію створи
ло форл^альне проведення
минулого року річної звірни. Тому нині якості її про-»
ведення треба
приділити
особливу увагу.

ТЕЛЕГРАМИ
ДОБРОВЕЛИЧКІБСЬКИЙ
РАЙОН, Більш, як на тися

бригади №
с якій працює м0мсомппаіі2 Пат» X р оні за'.<'нчив овбу озимих. Відзначився КМК тракторної
димир, - добре. поЖїивея
Симонець. Він, як і його троє братів - Микола. Михайло і ВолсНа знімну; ПУ§ИМОНЕЦЬ° ₽ОНу' готУсав площі під озимі, дискував, культивував, сіяв.

Непокоїть, що в деяких
районних
комсомольських
організаціях замість копіт
кої індивідуальної роботи з
кожним комсомольцем, на
магаються прикрасити дійс
ний стан справ. Приміром, в

трактор МТЗ-80, закріпле
ний за молодим механіза
тором Федором Шайногою з колгоспу імені Ле
ніна. Ударною працею він
відзначився на «зелених»
жнивах, є зараз швидкіс
ними рейсадли транспор
тує подрібнені стебла зер-

творчого ставлення до де
рученої справи
показує
секретар комсомольсько7
організації
райсільгосптехніки Володимир Мину
ла. До закінчення техніку
му він працював шофе
ром, постійно перевикону
вав виробничі
завдання.
Зараз Володимир — інженер-технолог і відповідає
за технічне обслуговуван
ня колгоспу «Зоря». При
цьому прагне, щоб вся
техніка у господарстві пра
цювала надійно і викорис
товувалась з найбільшою
віддачею.

ЗНАМ ЯНСЬКИЙ РАЙОН.
Першість на збиранні гіб
ридної кукурудзи в кол
госпі «Путь Ильича» утри
мують
мєханізатори-напарники комуніст О. Д.
Кондратенкс і комсомо
лець
Микола
Карнаух.
Комбайном «Херсонець-7»
вони кожного дня пере
виконують норми виробіт
ку на 20—ЗО процентів.

— 2—3 стор.------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------- «Молодий комунар» ----------------------

ЩОБ КРЙСД схилялася ДО ПРАЦІ, ПІ
У РАПОРТ

ВИЇЗНА РЕДАКЦІЯ
«МОЛОДОГО
КОМУНАРА»
У СВІТЛОВОДСЬКОМУ
РАЙОНІ
І

1
||

І

В обкомі ЛКСМУ підбито підсумки соцзмагання ком
сомольсько-молодіжних колективів області. Світловодці
щиро вітали своїх земляків — членів КМК вимірюваль
ної лабораторії цеху № 8 заводу чистих металів (керів
ник В. Лещенко, групкомсорг І. Лашко). За перше пів
річчя 1985 року виробниче завдання члени КМК вико
нали на 128 процентів.
Сьогодні колектив працює у рахунок вересня
року.

Нововведенням—«зелена ву
Кожен рік у нашій краї нашому підприємстві ні вступають у дію тисячі Світловодському комбіна
механізованих поточних і ті твердих сплавів і туго
автоматичних ліній, авто- плавких металів.
матнзоваїп^дільлиць, це
очолюю боні ;:Д5’ пре
хів, внрої^Ирв. Впровад
іьшіїйв гарячого прежуються я^окоефективні ^ування у цеху Аг 2. Ро
технологічні процеси. Ство бота у нас і справді гаря
рюються і все ширше за ча. Виготовлення оснащен
стосовуються нові типи ня — температурних кри
машин, обладнання, апара шок для пресування дета
тів, приладів. Усе це — лей — пов язані з високою
результат спільної роботи
іемиераіурою. Стоїш бі.і;;
працівників
і вироб ^►’и.хаїочого жаром пресу.
ництва.
Сьогодні усім ЦИМ І1ОВОгуру, а потім ще і. сам
введенням — зелена вули знімаєш розпечену їаж
ця. 1 Іастав час кардиналь червону) заготовку. Фі піч
нії;-. зрушень у розвитку
но непросто, і ось сьогодні
нашої економіки. Завдан усе це за моїх коле:-пре
ня партії по прискоренню сувальників із бригади Во
науково-технічного прогре лодимира Кутового вико
су і для нас, виробнични нує робот!
ків. і для наших вчених
Уявляєте?
Розроблена
сьогодні — завдання но інженерами програма •—
мер однії. Розповім про те, необхідні виробничі опе
як воно вирішується на
рації — записана блоком

ВІЗЬМИ ПРИКЛАД З КОМУНІСТА^

НАШІЙ МОЛОДІ МИ ДОВІРЯЄМО

В УСЬОМУ, ДБАЄМО ПРО ТЕ, ЩОБ

ХАРАКТЕР
ГАРТУЄТЬСЯ
БІЛЯ ВОГНЮ
Це було схоже на чаклунство — розплав
лений на воіні кварц набирав різних форм
— округлої, широкої скляної пробірки, зов
сім тоненького прозорого прутика. Один—
з блискучою, мов сльоза, краплиною на кін
ці. Потім на цей прутик майстер почав на
паювати все нові і нові краплинки, зовні
схожі на зернятка з остючками. Через п'ят
надцять хвилин стало зрозуміло, що це —
ніжний колосок, який вигравав на світлі
своїм блискучим прозорим зерням. Май
стер виготовляв пам'ятний приз для XV В
ювілейного засідання міжнародного клубу®
молодих механізаторів «Кіровоград — Толбухін». Колоски, увічнені у кварці, — симзол хліборобської праці — хороший пода
рунок для хлібороба. І видно: майстер до
кладає все своє вміння, фантазію, робить
подарунок зі смаком, з шаною до людей
цієї вічної земної професії. Коли погас во
гонь, і майстер зняв вогнезахисні окуляри—
я впізнала його.

Це — Анатолій Сербін, секретар комсо
мольської організації цеху № 7 Світловодського заводу чистих металів, кращий у сво
їй рідкісній професії — кварцедув (кра
щий — не просто комплімент — йому при
своєно звання «Кращий за професією»). Ні,
ми з ним познайомилися тільки тепер, коли
Анатолій відірвався від своєї цікавої робо
ти. Але кілька місяців тому у «Молодому
комунарі» було надруковане його фото, і
обличчя комсомольського ватажка, наго
родженого знаками ЦК ВЛКСМ «Молодий
гвардієць п ятирічки» першого і другого
ступенів, просто запам’яталося. Щире, від
крите, з веселим усміхненим поглядом. Очі
сміялися і тепер — мабуть, задоволений
Анатолій виготовленим сувеніром.
Проте, така ось робота, де треба змусити
працювати свою творчу уяву, фантазію —
не кожен день у кварцедува. Насправді ж,
випуск серійної продукції — справа дещо
буденніша. Цех № 7 — допоміжне вироб- В
ництво на заводі чистих металіз. Тут вироб- І
ляють кварцеві ампули, колби, пробірки, В
Я склянки, реактори, випарювальники, необ-І
хідні заводу для основного виробництва. В
Робота гаряча, бо температура плавлення І
кварцу — 1750 градусів, а температура зва
рювання — 100 градусів. Так що хлопці у
цеху — загартовані вогнем. Такий же за
гартований і характер у Анатолія Сербіна—
І так про нього відзиваються у цеху, у комі
теті комсомолу.

На завод прийшов після служби в армії—
тут же, у цеху № 7 працює уже 13 років
його старший брат. У Анатолія стаж на за
воді поки що скромніший — шість років, ■
та сьогодні він уже корінний заводчанин і І
свою подальшу долю не мислить без заво- І
ду, без цеху.

ЇЙ БУЛИ ВІДКРИТІ ШИРОКІ МОЖЛИ

ВОСТІ ПРОЯВИТИ СЕБЕ, ПОКАЗАТИ

СВОЇ ЗДІБНОСТІ В УСІХ СФЕРАХ ВИ
РОБНИЧОГО

І

ГРОМАДСЬКОГО

ЖИТТЯ.
(м: С. ГОРБАЧОВ]

КОР.: Вікторе Матвійо
вичу! Минуло три роки ді
яльності рад РАНО, ство
рених. за рішенням травне
вого (1982 р.) Пленуму
ЦК КПРС. Як вона пра
цює в районі? Мабуть, не
обійтись без статистики...
В. М. КУШНІР: Перший
рік роботи РАПО — 1983-й
— не відзначався сприят
ливими погодними умова
ми; до того ж він пішоз
на, так би мовити, на при
тирку деталей механізму
об’єднання. І все одно, за
обсягами виробництва і
продажу державі- продук
ції полів і ферм 1983 рік
перевершив
попередній.
Красномовним буде порів
няння показників минуло
го року з 1983-м: продаж
державі, скажімо, зерна
зріс на 18 процентів, цук
рових буряків — на 76,
овочів — на 22, молока —
на 7, яєць — на 10. Таких
темпів ми досі не знали.
Валоза продукція в рос
линництві зросла на 19
процентів, у тваринництві
— на 4. Виріс на 10 про
центів і чистий прибуток
колгоспів... Але я хочу
сказати, що рада РАПО як
орган державного управ
ління, веде господарську
політику в роботі ціле
спрямованіше, ніж це ра
ніше робило райсільгоспуправління, прагне об’єд
нати
зусилля партнерів
по АПК на досягнення
якомога вищого
резуль
тату.
Останню
думку
під
тверджу таким фактом: з
наявних
20 тракторних
бригад в районі 18 працює
за єдиним нарядом. Це
безперечний успіх.
Хоча
ми розуміємо, що «якість»
бригадного підряду ще не
на рівні: тільки чотири ко
лективи одержують від
рядну оплату, інші чотир
надцять — погодинну. Я
особисто — союзник від
рядної, адже саме тут,
правильно
враховуючи
коефіцієнт трудової учас
ті, можна досягти спра
ведливого розподілу зар
плати і, таким чином, до
битися високого кінцево
го результату. І, щоб укорінити принцип відрядної
оплати в усіх колективах,
нам треба ще немало по
працювати.

Комсомольську організацію цеху А. Сер-1
бін очолює уже три роки. Як повідомили у І
комітеті комсомолу, у цій цеховій організа
ції особливо помітний ріст — якщо до по
чатку 1985 року тут було вісімнадцять ком
сомольців, то тепер — сорок чотири. Після
| армії хлопці йдуть у цех плавильниками,
класичною набибоЯ кварцедузами. Завод розширяється,
збірнувідповідно
заводу іпопоа рає потужностей — росте
КОР.: Бригадний під
з і спіл-поЯ треба з продукції цеху № 7. Значить,
Я срібні кадря. А саме сюди, якщо по-секре- ■ ряд, безперечно, дає змогу
певною мірою вирішити
ц ту, ідуть ще й тому, що тут у пошаніжитті
спорт. В
проблему кадрів. Але ж не
Сам Анатолій займається
члени
повністю...
ротьбою, виступає за т"
__ _ гідно
В. М. КУШНІР: Так, тут
футболу. Не відстають під ватажка
поки що хвалитися особ
чани.
ливо нічим. Ще на почат
У 1985 році у Анатолія сталася з
ку одинадцятої п’ятирічки
важлива подія — його прийняли у
на кожного працездатно
КПРС. І сьогодні молодий комуніст
го колгоспника припадало
Л. БОРИСОВА.
несе трудову вахту, присвячену
XXVII з’їз
9,8 гектара орної землі. З
ду КПРС. У заводському рапорті про до
кожним роком ця цифра
строкове виконання п'ятирічного плану впи
саний і його рядок, кварцедува Анатолія

зростала і нині досягла
12,5.
Що робилося і робиться
для закріплення кадрів у
сільському господарстві?
Говоритиму конкретно. В
селі Глинську діє між
шкільний навчально-вироб
ничий комбінат, де освою
ються професії тракторис
тів, операторів машинного
доїння. Останні роки при
райсільгосптехніці органі
зовано чотиримісячні кур
си для механізаторів. Ми
нулого року в селі
Микільському на базі школи
створено
філіал Олек
сандрійського СПТУ № З,

ських КМК з восьми зрос
ла до 26. Але такі темпи
нас не влаштовують. 373
молодих трудівники поліз
і ферм — ця цифра нині
надто замала: тільки ко
жен дев'ятий колгоспник
— молодий.
Якось соціологи прове
ли анкетування передови
ків сільськогосподарсько
го виробництва. Запитань
в анкеті було багато. Се
ред них і таке: який сти
мул для вас приємніший

— моральний чи матері
альний? І ось що цікаво:
більшість людей хотіла б

Замовлення
на кадри
В нашій області, мабуть, немає такого району, де б
так гостро стояла проблема сільськогосподарських
кадрів, як у Світловодському. Дійсно, промисловий.
Світловодськ немов магнітом притягує до себе як.по-'
ден «зі сторони», так і трудівників сіл свого району.
Що робиться і буде зроблено, зокрема, радою РАПС)
і міськкомом комсомолу, аби заохотити сільських тру
дівників залишатися на землі батьків? Про це розмо
ва нашого кореспондента з начальником районного
управління сільського господарства, головою ради
РЛПО В. М. КУШНІРОМ і першим секретарем міськ
кому комсомолу С. ЯКИМЕНКОМ.

де готують трактористів,
трактористів-машиністів, а
з нинішнього
року — і
комбайнерів. Через місяць
тут же працюватимуть кур
си підвищення кваліфіка
ції механізаторських про
фесій.
Широкого розмаху, по
чинаючи з 1983 року, на
було житлове будівництво
на селі. Колгоспи, як пра
вило, надають житло мо
лодим сім’ям, причому з
обов’язковою
умовою
трудитися у своєму госпо
дарстві. Таким чином ви
рішена проблема
кадріз
у колгоспах імені Котовського, імені Куйбишева,
«Україна», вирішується і
в колгоспі імені Жданова.
Цим шляхом будемо йти
далі. Полегшено зітхнемо
тільки тоді, коли на кож
ного працездатного колгоспника району припадатиме не більше 8 гектарів орної землі
С. ЯКИМЕНКО; Закріп
лення молоді на селі. Для
міськкому комсомолу це
питання — теж найболючіше.
За останню п’ятирічку,
щоправда,
кількість
сільськогосподар-

побачити себе по телеві
зору, чи прочитати про
себе у пресі. Тому міськ
ком комсомолу
тримає
тісні контакти з міськрайонною
газетою «Над
дніпрянська правда», об
ласною — «Молодий ко
мунара
Другий напрям нашої
роботи — організація серед КМК живого соціалістичного змагання. На
переконались:
практиці
коли змагання не формальне і організоване на
належному
рівні — ре
зультати відчутні.
Тільки
для цього нам треба час
тіше бувати на селі. Не
давно міськком
ЛКСМУ
спільно з райкомом проф
спілки працівників сіль<‘
ського
господарстваі на
базі МТФ № 2 колгоспу
імені Уль-янова організували
районний конкурс
операторів машинного до
їння. З 23 операторів бу
ло тільки шість молодих,
але двоє з них — Вален
тина Уманець і Світлана
Скрипник — стали призе
рами конкурсу. Бачили б
ви, якою радістю світили
ся обличчя дівчат, коли їм
вручали призи!..

умебльований
будинок,
якщо вона з дня в день
доїть корів вручну, бо до
їння
не ^^Ьрханізоване,
вручну розя^ корми, бо
відсутній кормороздавач...
А якщо нема побу-ової
кімнати, душової? Тут ні
Міста, де є велика вода,
яка пропаганда престиж
романтичні і в сніговому
ності професицр ДОПОМО- І^кожушку,
І
і у весняному
же — йтимуть глоди з се- (цвітінні,
І
і в золотому лис
ла та й годі.
ті, що ковдрою стелиться
під
ноги,
як тепер,
у
Протягом
дванадцятої ]
щедрому на цей осінній
п ятирічки в основному всі І
килим, вересні. Сонце
молочнотоварні
ферми 1
району будуть комплексно
вщухлий вітер, що при
механізовані, на кожній
йшли на зміну непогоді
ще зранку заспокоїли мо
буде будинок тваринника
з усіма необхідними по
ре, і тепер воно знехотз
бутовими умовами.
котило до берега
хвилі
зовсім не сердиті як наКОР.: Яке питання вас
ТЄМНИА
передодні. Хоч
нині найбільше хвилює?
кольором води застеріга
В. М. КУШНІР: Воно сто
ло: уже осінь.
сується проблем РАПО. А
Новобудови Світлогод
їх ще немало. РАПО, об
ська, мов білі кораблі, ще
разно кажучи, вже вирос
стали на рейді. Проте тіль
ло з пелюшок; воно деда
ки машина почала відда
лі зміцнює зв'язки між
лятись від міста, здалося
різними ланками, завойо
що ці білосніжні корабл
вуючи
авторитет серед
попливли над тією посільських
трудівників. І
осінньому сердитою
во
викликає подив обмежен
дою...
ня прав РАПО щодо роз
За чотири з полови
поділення засобів мате
ною роки XI п'ятирічки
ріально-технічного забез
у Світловодську введене
печення.
Якщо відомча
в дію житла 108,8 тися
організація одержала, на
чі квадратних метрів
приклад, десять автомобі
(Планове завдання
п<
лів, а потім з них викорис
житловому будівництву
товує тільки п’
(бо н

«они н

молодь
КОР.: Вільний час для
молоді
району — теж
проблема?
С. ЯКИМЕНКО: У кожно
му селі є клуб. Але не ви
стачає клубних працівни
ків. До того ж, 40 процен
тів з них не мають спеці
альної освіти. € над чим
задуматись.
Але скажу й таке: багато, якщо майже не все,
залежить від бойозитості
сільської комсомольської
організації,
її
ватажка,
Коли
спілку
колгоспу
«Дружба»,
найвіддаленішого від міста господар
ства, очолив Володимир
Красноштан, справи з цій
комсомольській організа
ції поліпшилися. Тут одра

зу створили КМК доярок.
За короткий час
чисель
ність комсомольської ор
ганізації
збільшилась
у
2,5 раза; при клубі ство
рили вокально-інструмен
тальний ансамбль,
нала
годили роботу гуртка ху
дожньої
самодіяльності,
спорудили
спортмайдан
чик. Заспівувачем усіх цих
добрих справ були Воло
димир Красноштан і його
заступник Василь Гарбуз.
Цей приклад засвідчує:
проблема комсомольських
кадрів на селі не менш
важлива, ніж кадрове пита.чня взагалі.

КОР.: Нещодавно в пе
редачі «Сельский час» роз
повідалося про анкетуван
ня сільських Трудівників в
одній з областей РРФСР.
Основне питання ' — що для
вас важливіше; умови пра
ні. чи умови відпочинку?
Переважна більшість була,
за умови праці...
В. М. КУШНІР: Відверто
кажучи, це й не диано. Не
секрет, що сільські тру
дівники, починаючи з ран
ньої весни і закінчуючи
пізньою осінню, працю
ють, образно кажучи, від
зорі до зорі, практично не
мають
вихідних. Малою
втіхою для доярки, приміром, буде її сучасний

доведене місі у — 136,1
тисячі квадратних мет
рів). На осінь у Світло
водську знову святкува
тимуть новосілля.

треба більше!),РАП(
цю техніку не може «роз
кидати» по організаціях,
де відчузають її гостру
нестачу. Тому й важко по

Дорога запетляла
мі»
полями і лісосмугами, оба
біч шляху — то пагорби
то яри, рівненьких, мої
скатертина, угідь
дуж<
мало. Така
особливісті
рельєфу місцевості. Ая
ось із-за пагорба
з'яви
лося і село Глинськ —
кінцевий
пункт нашог<
маршруту. Колгосп імен
С. ЯКИМЕНКО: Як по
Котоаського — показоеиі
кінчити з формалізмом у
у районі з плані житлово
комсомольській роботі і
го будівництва на
селі
більше уваги зосередити
Щороку він будує 5—
еЛ'1
будинків для тваринннкі
на живій конкре
" спр^і
в і? Метод конк;ірЖних ру^Т і механізаторів, спеціаліс
зю мірою! тів колгоспу.
бежів тут певною
допомагає. Але,>, чого грі- І

ки що
долати відомчі
бар'єри, адже для власно
го благополуччя відомств
створюються
прямо-таки
фешенебельні умови. Ви
ходить, і відомства став
лять підніжки на шляху
досягнення кінцевого ре
зультату роботи агропро
мислового комплексу...

ха таїти, ще багато, на
наш погляд, непотрібних
телефонних дзвінкіе,
ви
мушеної паперотворчосі і,
заорганізованості, розпо
рошення сил в робот

I

комсомолу.,
І ще одне. У селах ра
йону в 10 раз менше ком
сомольців. ніж У м,с™Але приділяти селу є Ш
раз менше уваги ми не
можемо. Навпаки, настав
час корінної пеРе°Р'^’
кому КОМції роботи міськкс
,
сомолу В СІЛЬСЬі
,і/ Частіше був«™ 6 І
прямі. —------організовузати. Д©- |
селах, с,
помагати. Результати,
маю, не забаряться.

За роки п'ятирічки
селі виросла нова ву.іі
ця — Молодіжна. П
плану її забудови за да
роки наступної п'ятнрі«
ки тут буде збудої
збутовая
ще п'ятнадцять буї
ків.

Білі симпатичні б^
по обидва боки ші
вулиці дивляться о;
одного щедрими на
вікнами. Із-за будик
зирають на дорогу
акуратні присадибні буді
лі — сараї, літні кухні.
ще далі невеличкі гор
ди — 5 сото
ського жите
не город, а
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«зелена вулиця»
Кожен рік у нашій краї нашому підприємстві —
пам’яті на магнітофонній
ні вступають у дію тисячі Світловодському комбіна приставці, і він сам тепер
механізованих поточних і ті твердих сплавів і туго
регулює те м не р ат у р і ш м 11
автоматичних ліній, авто- плавких металів.
режимами трьох пресів,
м,лнзова;п^^.'1льнпць, це
очолюю бригаду нреслідкує за процесом виго
хів, вирої^Аів. Впровад
ільників гарячого нре- товлення прссформ, і сам
жуються ^Жокоефективні
.шші у цеху № 2. Ро же по черзі з кожного
технологічні процеси. Ство
бота у нас і справді гарянресх

автоматичною ру
рюються і все ширше за
ча. Виготовлення оснащенкою

знімає
розпечені
стосовуються нові типи
ня — температурних крикришки.

матий, обладнання, апара шок для пресування дета
Це перша автоматизова
тів, приладів. Усе це —
лей — иов язані з високою
на лінія на нашому комбі
результат спільної роботи
температурою. Стоїш біля
наті — плід колективної
працівників н~д^;і і в'ироб- ^дихаючого жаром пресу,
інженерної думки центра
ннцтва.
вручну регулюєш темпера
лізованої заводської лабо
Сьогодні усім цим ново туру, а потім ще її сам
раторії автоматизації вивведенням — зелена вули знімаєш
розпечену (аж
ця. Настав час кардиналь червону) заготовку. Фізич робнпчнх нроцесів, яку
очолює Б. Л. Шевченко.
нії.. зрушень у розвитку
но непросто. 1 ось сьогодні
нашої економіки. Завдан усе це за моїх колег-пре Закупити нове обладнан
ня партії по прискоренню сувальників із бригади Во ня — дорого, економічно
науково-технічного прогре лодимира Кутового вико не вигідно. Для нового об
су і для нас, виробнични нує робот!
ладнання потрібні й нові
ків, і для наших вчених
Уявляєте?
Розроблена
цехи. А капітальне будів
сьогодні — завдання но інженерами програма — ництво затормозить випуск
мер один. Розповім про те,
необхідні виробничі опе продукції підприємства. От
як воно вирішується на
рації — записана блоком
і прийшла автоматика у
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умебльований
будинок,
якщо вона з дня в день
доїть корів вручну, бо до
їння
не ^Нвханізоване,
вручну
корми, бо
відсутній кормороздазач...
А якщо нема побутової
кімнати, душової? Тут ні
Міста, де є велика вода,
яка пропаганда престиж
романтичні і в сніговому
ності професії ‘ допомо-ІЯЬжа
кожушку, і у весняному
ут&люди з се-1* цвітінні,
ЦВ
же — йтимут!
і в золотому лис
ла та й годі.і.
Ті,
ті, що ковдрою стелиться
під ноги, як тепер,
у
Протягом
дванадцятої
щедрому на цей осінній
п ятирічки в основному всі
килим, вересні. Сонце і
молочнотоварні
ферми
району будуть комплексно
вщухлий вітер, що при
механізовані, на кожній
йшли на зміну непогоді,
буде будинок тваринника
ще зранку заспокоїли мо
з усіма необхідними по
ре, і тепер воно знехотя
бутовими умовами.
котило до берега хвилі,
зовсім не сердиті як на
КОР.: Яке питання вас
передодні. Хоч темним
няні найбільше хвилює?
кольором води застеріга
B. М. КУШНІР: Воно сто
ло: уже осінь.
сується проблем РАПО. А
Новобудови Світловодїх ще немало. РАПО, об
ська, мов білі кораблі, що
разно кажучи, вже вирос
стали на рейді. Проте тіль
ло з пелюшок; воно деда
ки машина почала відда
лі зміцнює зв язки між
лятись від міста, здалося,
різними ланками, завойо
що ці білосніжні кораблі
вуючи
авторитет серед
попливли над тією
сільських
трудівників. І
осінньому сердитою
викликає подив обмежен ■ дою...
ня прав РАПО щодо роз
За чотири з полови
поділення засобів мате
ною роки XI п’ятирічки
ріально-технічного забез
у Світловодську введено
печення. Якщо відомча І
в дію житла 108,8 тися
організація одержала, на- ;
чі квадратних метрів.
приклад, десять автомобі
(Планове завдання по
лів, а потім з них викорис- і
житловому будівництву,
товує тільки
(бо не^к
доведене місі у — 136,9
треба більше!)., то РАПО
тисячі квадратних мет
цю техніку не може «роз- І
рів). На осінь у Світло
кидати» по організаціях, І
водську знову святкува
де відчувають її гостру
тимуть новосілля.
нестачу. Тому й важко по
Дорога запетляла між
ки що долати відомчі
полями і лісосмугами, оба
бар’єри, адже для власно
біч шляху — то пагорби,
го благополуччя відомств
то яри, рівненьких, мов
створюються прямо-таки
скатертина, угідь дуже
фешенебельні умови. Ви
мало. Така
особливість
ходить, і відомства став
рельєфу місцевості. Аж
лять підніжки на шляху
ось із-за пагорба з'яви
досягнення кінцевого ре
лося і село Глинськ —
зультату роботи агропро
кінцевий
пункт нашого
мислового комплексу...
маршруту. Колгосп імені
C. ЯКИМЕНКО: Як по
Котозського — показовий
кінчити з формалізмом у
у районі в плані житлово
комсомольській роботі і
го будівництва на селі.
більше уваги зосередити
Щороку він будує 5—6
на живій конкре^йй спракд
спра-.д
будинків для тваринників
4* ҐЧ\Х
ві? Метод КОНК^ТНИХ
ру-— ' і механізаторів, спеціаліс
бежів тут певною мірою
тів колгоспу.
допомагає. Але, чого грі
За роки п’ятирічки
ха таїти, ще багато, на
селі виросла нова вули
наш погляд, непотрібних
ця — Молодіжна. Цо
телефонних дзвінків, ви
плану її забудови за два
мушеної паперотворчості,
роки наступної п'ятиріч
заорганізованості, розпо
ки тут буде збудовано
рошення сил в роботі
іце п’ятнадцять будин
КОАЛ СОМО Л у.
ків.
І ще одне. У селах ра
Білі симпатичні будинки
йону в 10 раз менше ком
по обидва боки широкої
сомольців, НІЖ у місті.
вулиці дивляться один на
Але приділяти селу 8 10
одного щедрими на сонце
раз менше уваги ми не
вікнами. Із-за будинків ви
можемо. Навпаки, настав
зирають на дорогу такі ж
час корінної переорієнта
акуратні присадибні будів
цій роботи міськкому ком
сомолу в сільсь^Клу на-4 ► лі — сараї, літні кухні. А
ще далі невеличкі горо
прямі Частіше бувати в
селах, організовувати, до
ди — 5 соток для сіль
помагати. Результати, ду
ського жителя, це, дійсно,
маю, не забаряться.
не город, а ділянка. А тут
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НТП: ЗНАННЯ,
УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ
старіш цех. Узяли гри пре
си, строк
експлуатації
яких налічує не менше де
сяти років плюс робот-маніпулятор СМ-40, плюс ен
тузіазм і одержимість ін
женерів лабораторії, особ
ливо наладчиків Володи
мира Сорокіпа, Анатолія
Щекотихіпа, старшого май
стра
дільниці Анатолія
Миколайовича Черненка,
начальника цеху № 2 по
виробництву мікералокерамікп Андрія хІОр’євпчаРибкіна та інших. Лінією
в основному займалася
молодь, і працюють на ній
молоді — середній вік пра
цюючих на дільниці —
27—28 років.
Ну. і що ж дала нова лі
нія? Наголошую, пущена в
дію з найменшими для під
приємства матеріальними
затратами «(бо активно ви
користано старе обладнаи-
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ия), уже_ сьогодні випуск
продукції па ній виріс па
25 процентів. На 20 про
центів зросла продуктив
ність праці. Наявна еко
номія використання графі
ту (дорогого матеріалу, що
в основному і дає високу
собівартість даної продук
ції) — близько 50 тисяч
карбованців. Ясно, що ро
бот оправдає себе дуже
швидко.
І кілька слів про людський
фактор.
Відомо,
що хороша
організація
праці — це
стабільність
кадрів. На плинність їх ми
і раніше не скаржились—
пресувальники — люди, за
гартовані вогнем. Проте,
сьогодні нова лінія звіль
нила трьох пресувальників
(воші тепер працюють на
іншій дільниці), а тут у
три зміни працює 12 чоло
вік — по 4 на зміні. До то
го ж, характер роботи змі
нився: є час для якості, за
зміну не виснажує тебе
простоювання біля гаря
чого пресу, та ії біганини

від одного пресу до іншо
го — менше.
Сьогодні готується до
пуску ще одна така лінія,
де буде задіяно уже 8 пре
сів. На ній з 1986 року
працюватиме і моя брига
да. Усі наші чотири брига
ди пресувальників комбі
нату працюють у рахунок
1987 року. А з нового ро
ку у нас будуть і однако
ві умови праці. Отоді і
позмагаємося! Хлопці на
ші працювати
вміють,
тож хан тепер себе пока
же ще н автоматика!

ФОТОРЕПОРТАЖ

— Нарікання справедли
ві. Мабуть, і справді, захо
пилися. Але ж не секрет,
що вирішення житлового
питання — це вирішення
кадрової проблеми. Справ
ді, почали один за одним

«ОНИ ЖИВУТЬ НА МОЛОДІЖНІЙ

уже, як кажуть, що у ко
го..^ Там, за будинком,
стоїть стіною кукурудза, в
Іншого лежать на такому
городі великі жовті гар
бузи, а ще в одного при
садибна ділянка уже чис
та — мабуть, була картоп
ля і вже вибрали. На подвір ях, що скраю вули
ці—і будувалися раніше—

за 3 —
ки господарю
вання з’явили
ся і фруктові
дерева. А ще,
багато
квітів.
Осінні жоржи
ни, айстри, чор
нобривці. Дар
ма кажуть, що
сільським жите
лям ніколи їх
розводити і до
глядати.
На вулиці бу
ло порожньо-сонце тільки за
південь, такої
погожої осінньої
днини
мешканці
її
звітно де — 8
полі, у саду, на
фермі,
Проте
дитячі коляски,
що то там, то
тут стрічалися
на подвір’ях —
вулиця ж Моло
діжна! — підка
зали нам, що з
кимось із її жи
телів ми обо
в’язково позна
йомимося.
І, справді, на
ішла
зустріч
жінмолода
ка, а за нею
невпевнено дибала маленька дівчинка — мабуть,
тільки почала ходити. Оль
га Ігіташева і показала
на/л свою оселю (а так, як
вулиця будується за од
ним проектом, то ми тепер
мали уявлення і про всі
останні). Простора веран
да, кухня, прихожа, віталь
ня, спальня — для сім ї
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зодія колгоспу Володими
ра Ігіташева (а вона поки
що з трьох чоловік) пло
ща не просто достатня —
як ото кажуть, хоч конем
їдь. Ігіташези живуть тут
не дуже давно, проте ру
ки господині створили у
будинку затишок, всьому
дали лад.
Але коли почали гово
рити про нову вулицю, про
те, що колгосп добре дбає
тут про кадри, про за
кріплення молоді на селі,
Ольга заперечила:
— Це не зовсім так...
Керівництво нашого гос
подарства трохи захопи
лося забудовою вулиці. —
Справді красива вулиця!
Проте мешканці її пожи
вуть рік-другий, і тількино є можливість придбати
збудувати будинок
або
десь на інших вулицях —
з радістю вибираються.
Чому? По плану у наших
будинках має бути водо
провід, водяне опалення.
А й досі топимо самі, при
чому, взимку буває і дво
ма плитами не нагрієш цей
будинок. А вода! Де вже
той водопровід, хоч би
колодязів на вулиці нако
пали. З одного колодязя
воду майже вся вулиця
носить...
Сусідки підтримали Оль
гу:
— Ми не раз уже звер
талися з цими питаннями
до правління колгоспу, у
газету писали, а віз і нині
там.
Попросили
прокомен
тувати почуте секретаря
парткому колгоспу імені
Коговського Віталія Васи
льовича Панченка:

О. ХАРЧЕНКО,
бригадир пресувальни.. ків цеху № 2 комбіна
ту твердих сплавів і ту
гоплавких металів.
На знімку: на зміні
біля
робота-маніпулятора
сьогодні працює ланка з
бригади В. Кутового —
ланковий Віктор ВОЛОДИМИРОВ (на знімну зліва) та
Сергій МУЛІКА.

здаваїи будинки на Моло
діжній — молоді люди по
чали повертатися з міста у
село. Тож погналися за
кількістю...
і
втратили
якість. У наступній п’яти
річці перед нами інше
завдання — дати лад збу
дованій вулиці, а вже по
тім будувати її далі. Коли
колгосп збудує централі
зовану котельню (а мате
ріали уже завезені), проб
лема опалення Молодіж
ної буде вирішена. Прав
да, без підрядника нам
це будівництво не під си
лу, та знайдемо і його.
А колодязі викопаємо
до зими — машину вже
замовили.
І все-таки залишали ми
Глинськ з оптимістичним
настроєм. У селі живе і
працює близько семиде
сяти молодих колгоспни
ків. У тваринництві, у ме
ханізаторів — кадрової
проблеми не існує. Кол
госп забезпечений спеціа
лістами, дехто ще й на
вчається за направленням
господарства.
На знімках: вулиця
Молодіжна, навіть зі своїми
проблемами, все-таки ок
раса і надія сьогоднішньо
го Глинсьна; у об'єктив
фотокопеспондента потра
пило і промислове будів
ництво — споруджується
адміністративний
корпус
заводу чистих металів.
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НЕ ОДНА

ПОГОДА

ВИННА
Ось і прийшла пора д.и
нашого господарства зби
рати кукурудзу па зерно.
Достеменно знаю, що в
нашому районі врожаї ка
чанистої не вражають.
Але впевнений — на прак
тиці переконався —- за
певних умов на наших
землях
можна постійно
добиватися 50—60-цент
нерішх урожаїв. Торік, на
приклад, наша комсомоль
сько-молодіжна ланка Зі
брала з кожного гектара
по 60 центнерів качанистої
в зерні. Тож поділюся
своїми «секретами» виро
щування кукурудзи. Ланка
у складі тракторної брига
ди працює за єдиним на
рядом, отже, боротьба за
кінцевий результат набула
першочергового значення.
А тут на перший план ви
ступає і суворе виконання
агротехнічних заходів, їх
своєчасність. А ще — ви
няткова виконавська ди
сципліна, товариська взає-;
модопомога. Пригадую, які
сіяли цього року. Комсо-;
молець Василь Сірьожен-^
ко йшов попереду мене па ;
Т-150, вносив гербіциди, І< І
тут на моєму 1ОМЗ-6 ви-'
йшла з ладу муфта зчеп-,
лення. Кілька годин вози
лися, полагоднли-такп. А
до вечора видали усе ж
норму.
Подібних прикладів мож
на пригадані немало. Аяк
же, на кінцевий результат
працюємо. Спільно.
У ланці — 8 чоловік, з
них п’ять —’ комсомольці.
Легко мені працювати з
молодими: старання, сум
лінності .хоч відбавляй,
взаємовиручка...
1 ще хотілося б сказати
про такий «секрет» — вн-£|
бір сорту. Донедавна вва- г|
жалось, що для наших 5‘
грунтово-кліматичних умов
найкращий — В1Р-42. Але?!
практична перевірка пока-сі
зала великі можливості
сорту
«Краснодарський303». Перші результати па?і
кукурудзяних жнивах ра->;
дують: не помилилися. Нас
діємося перевершити МИ- >!
нулорічне досягнення І ДО- $
битися 65-цснтисрпого вро >
жаю на кожному із 120$
гектарів.
?
Генеральний секретар ЦІ\$
КПРС М. С. Горбачов в?
розмові з механізаторами?
області
Цілиноградської
сказав, що погода в нас
встановилась одна на сто
років. Справді, як тільки не-£
добір врожаю, перша при- <
чина — погода! Безпереч- >;
но, сонячні дні, дощі — хо-Ф
роша підмога врожаєві.?,
Та, мабуть, такі роки бу-ф
вають не завжди. Отож?,
не треба сподіватися на у
мплості природи. Справи:ній механізатор протиста
вить негоді усе, якщо вік
душею уболіватиме за кін
цевий результат.
І переможе
М. ЧЕРНОВ,
ланковий комсомоль
сько-молодіжної лан
ки по вирощуванню
кукурудзи.

Колгосп «Україна»,
Світловодський район.

Наш кор.

Матеріали виїзної редакції «МК» підготували:
А. БЕЗТАКА, Л. ЯРМОЛЕНКО, В. ГРИБ (фото)—

спецкори «Молодого комунара».
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МОЛОДІЙ
ГОСПОДИНІ
НА ЗАМІТКУ

ДЕЛІКАТЕСИ

НА ЗИМУ

И0ШР1
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Досі пам’ять великого
Кобзаря
вшановують у
різних куточках його ми
лої України, і в нашій об
ласті теж.
1883 року в селі Зелена
Діброва, що на Черкащи
ні, в сім’ї колишнього крі
пака Максима Антоновича
Красицького, сина сестри
Тараса Григоровича Кате
рини Григорівни Красицької, народилася дівчинка,
її назвали ім’ям бабусі.
Сім'я була бідною. Шу
каючи заробітку, вона пе
реїжджала з однієї пан
ської економії до іншої,
поки не потрапила до
Херсонщини, на територію
нинішньої Кіровоградської
області. Катерина Макси
мівна зі своєю донькою
Антоніною тривалий час
проживала в Знам'янці.
У 1961-му, коли минуло
сто років з дня смерті ве
ликого українського поета-демократа Т. Г. Шев
ченка, у Знам'янці спору
дили будинок, який пере
дали в довічне користу
вання
внучці великого
Кобзаря К. М. Красицькій.
Саме у цьому будинку з
ініціативи Катерини Мак
симівни та її дочки Антоніни Єреміївни і розгорну
лася перша експозиція,
присвячена Тарасу Гри
горовичу.
Не зразу, поступово зби
ралися експонати. Поїздки
до
Державного музею
Т. Шевченка у Києві, Ка
нівського музею Кобзаря...
Велику допомогу в цій
справі подали колишній
директор Кіровоградсько
го
краєзнавчого музею
Олена Орестівна Ноземцева, старий більшовик
Аерам Іванович Щерба та
інші.
Нині кімната-музей зна
ходиться у місцевому Бу
динку піонерів. Понад 500
експонатів розповідають
про життя та творчість
Кобзаря. Фотографії, ре
продукції картин, книжки
поета...
F. ХАРИТОНОВ.
м. Знам’янка.
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ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

АИСТ НА КРЫШЕ
Муз. Д. ТУХМАНОВА

Стихи А. ПОПЕРЕЧНОГО

Где это было, когда это было.
В детстве, а может, во сне?
Аист на крыше гнездо для любимой
Свял по весне.
Чудился мне он и в странствиях дальних
Символом верной любвн.
Люди. прошу, не спугните случайно
Анета вы.
ПРИПЕВ:

Люди, прошу вас. потише, потише,
Войны пусть сгинут во мгле!
Аист ла крыше,
Аист на крыше
Мир на земле!

Аист на крыше гнездо с аистенком
Почыо и днем бережет.
Ну. а в том доме, под крышей девчонка
Счастья так ждет.
Люди в Ныо-Иорке. в Берлине, в Париже
Верьте друг другу л мне.
Аист на крыше — счастье под крышей
И на земле.
ПРИПЕВ:

Люди, прошу вас, потише, потише,
Войны пусть сгинут во мгле!
Лист па крыше — счастье под крышей
И на земле!

Мода: осінні струмені
Домінує стиль кажуаль, іншими
словами, продумана недбалість, заземленість форм; багато видів одя
гу нагадують спецівки: просторі
куртки, стьобані пальто, що факту
рою й фасоном схожі на фуфайки.
Наймодніші кишені — подвійні,
«портфельні», часто в них поєдную
ться два кольори. Популярний '••ши
рокоплечий» силует. Входять у мо
ду...
брюки в“ смужку
■ *----- ’і клітинку,
........
ткаї
Модні тканини,
що мають вигляд
попрасованих.
Взуття шкіряне, замшеве, з ткамини, бажано неяскраве (це стосує-

ться і кросовок), можна біле. Чобіт
ки модні такі, щоб їхні халявки
можна було вкорочувати. На взутті
доречні аплікації, вставки, складоч
ки і навіть невеликі китички та пом
пони.
Сумки або дуже маленькі, або ду
же великі; серед перших найсучас
ніші — з різвофактурннх шматоч
ків; серед других — із болоньї та
ляке.
Модні зачіски — асиметричні на
косий проділ, одне вухо вільне. При
короткому волоссі пасма на потили
ці коротші, ніж над вухами, при

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

еул. Луначарського, 36.
БК 01330.

Обсяг 0.5 друк. ари.

Перець у томатному пю
ре (лечо). Для консерву
вання потрібен перець тов
стостінних сортів зеленого,
жовтого або червоного ко
льору, без пошкоджень.
Його помийте, очистіть від
плодоніжок, насіння і на
ріжте скибочками вздовж
плодів, потім змішайте з
гарячим
томатом-пюре,
цукром і сіллю, прокип’я
тіть 10 хвилин і укладіть у
чисті банки. Стерилізува
ти при 100°С — півлітрові
банки — ЗО хвилин, літро
ві — -10 (з моменту заки
пання води).
Перець у томатному то
ре використовують узимку
для приготування салатів,
томаг-пюре — для заправ
перших і других страв.*
Консервований перець.
Потрібні продукти: перець
сала гний, лавровий лист,
чорний перець, оцет, мед,
цукор, сіль, вода, олія со
няшникова. Вимийте і по
чистіть перець, зробіть ма
ринад, все змішайте, крім
перцю і оцту. Коли мари
над закипить, влийте оцет
і вкиньте перець. Кип'я
тіть 5 хвилин, потім роз
кладіть перець у поперед
ньо простерилізовані бан
ки, залийте гарячим ма
ринадом і закатайте криш
ками.
Дозування продуктів: на
8 кілограмів перцю -1 літ
ри води, 6 столових ло
жок солі і цукру, 1 склян
ка меду. 0,5 соняшникової
олії, 5 лаврових листків,
15 горошин чорного пер
цю, 0,5 літра отцу.
Зелень, консервована су
хим способом (без стерилі
зації). Зелень обберіть від
стеблин, перець помийте і
почистіть,
укладіть
на
друшляк, дайте воді стек
ти. Па дерев’яній кухон
ній дошці, попередньо ош
пареній, зелень дрібно по
січіть, перець поріжте не
великими кубиками і в
емальованій мисці рівно
мірно пересипайте сіллю,
переміщуючи. Сіль бере
ться з розрахунку 250 гра
мів на кілограм зелені.
Підготовлену зелень щіль
но укладіть у банки, зака
тайте кришками (не сте
рилізуйте) і зберігайте у
прохолодному місці. Взим
ку зелень використовуйте
для
заправки
перших
страв чи салатів зі свіжої
капусти. Тоді ці страви не
соліть.

довшому — скрізь однаково закру
чені на рівні шиї всередину чи на
зовні. Лоб може бути як відкритим,
так і з ніякою, краще негустою.
Пластмасові заколкп залишаються,
краще, якщо їх па голові не більше
однієї, ця одна може бути яскравою
і 'химерної форми, наприклад, схо
жою на метелика з піднятими криль
цями. Колір волосСя природний;
можна підфарбовуватися в золотис
ті, сірі, лілові відтінки, але не в чер
вонуваті.
Косметика скупа — темні тіні (не
лінії олівця!) у куточках очей, фіо
летові, світло-корі'ічнсві, сірі, золо
тисті — на повіках, легкий рум’я
нець, губна помада кольору, близь
кого до природного забарвлення губ.

Молодість країни.

УВАГА!

КОНКУРС

«ЕРУДИТ»

На численні прохання читачів відновлюємо турнір
любителів кросвордів.
Умови конкурсу. Він проходитиме Е кілька турів,

підбиття підсумків — у липні 1986 року. За правильну
відповідь не кожне питання нараховується очко.
Строки надсилання відповідей обумовлюватимуться
з публікацією кожного наступного кросворда.
Листи ерудитів, що завагаються з відповіддю, роз
глядатимуться у наступному турі, але очок нарахову
ватиметься вдвоє менше, ніж могло б бути при вчас
ному надходженні. Автору кросворда нараховуються
очки за кількістю питань (по 2 за кожне).
Переможців чекають призи «Молодого комунара».
Пишіть намі На конвертах робіть помітку «Конкурс
«Ерудит».
Ваші відповіді на вміщений нижче кросворд мгеме
одержати до 21 жовтня.

14. Материк. 16. Масло.
18.
Каста.
21. Мотет.
22. Корсет.
23. Канал.'
27. Планка. 28. Волога.
31. Репс. 32. Рута.

Кросворд

«Анаграма»
Для його розв’язання
слід переставити літери в
заданому слові або в двох
словах так, щоб одержати
лове слово, яке вписується
в кросворд. Наприклад,
дано слово «Конус», із
його літер складаємо «Сук
но».
По горизонталі: 5. Кор
да. 6. Авран. 9. Секта.
11. Вектор. 12. Сак. /Лат.
15. Сорт. 17. Бейсбол.
18. Карт.
19. Кондор.
20. Кардан.
24. Жало.
25. Каретка.
26. Тара.
29> Дельта. ЗО. Комора.
31.
Строп.
33. Автор.
34. Варта.
По вертикалі: 1. Телекс.
2. Кара. 3. Танк. 4. Талант.
7. Рак. Оса. 8. Рондо.
10. Карта. 13. Лоша. Код.
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