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ТВОРЧОСТІ
Появу у пресі проекту 

нової редакції Програми 
КПРС наш КМК сприйняв 
як конкретний шлях на
шої подальшої роботи, а 
слова, що розвиток соціа
лістичного змагання є 
предметом постійно? ува
ги партії, — як новий ак
цент, поштовх у розгор
танні творчості. Кожен 
член нашої бригади сьо- 

£Ь>одні добре розуміє — 
ЧИгце добре треба працюва

ти і над поширенням пе
редового досєіду, і підтя
гати до рівня передовиків 
усіх інших, та й у питанні 
економі? ресурсів ще не 
есі резерви знайдено.

Успіхів певних досягли, 
та на них зупинятися не 
думаємо. П’ятирічне зав
дання виконали ще 1 лю
того нинішнього року. Що 
за цим показником? З до
помогою активу бригади 
зосередили увагу на 
безумовному і своєчасно
му виконанні планових і 
договірних зобов’язань, 
суворому режимові 
номії. Не може не 
Бати на цей процес 
ударництва (чотири 
КМК — володарі

Славні ветерани! Передавайте 
молодому поколінню свої знання, 
багатий життєвий досвід! Виховуй
те юнаків і дівчат полум'яними £ 
патріотами нашої Батьківщини, са- 
мовідданими борцями за справу ь 
Леніна, за комунізм!

еко- 
впли- 
і рух 

члени
звання 

«Ударник XI п'ятирічки»), 
рух за оволодіння суміж- 
ними спеціальностями 
(ним охоплено 70 процен
тів працюючих), перед- 
з’їздіеське соціалістичне 
змагання. 68-у річницю 
Великого Жовтня наш ко
лектив зустріне виконан
ням плану першого року 
дванадцятої п’ятирічки.

В. ЛЕЩЕНКО, 
бригадир КМК конт
ролерів дільниці № З 
цеху № 8 заводу чис- 
тих металіс.

м. Сеітлоеодськ.

Закликів ЦК КПРС до 68-ї річниці Ве- 
Жонтневої соціалістичної революції).

В колгоспі імені Щорса Долинського району добре 
налагоджена робота по підготовці грунту під весня
ний засів. На піднятті зябу ударно трудиться і моло
дий механізатор комсомолець Олег Яворенно. Своїм 
К-701 він виконує змінні завдання на 130—140 про
центів і завжди при високій якості.

На знімку: Олег ЯВОРЕННО.
Фото М. САВЕНКА.

Долинськпй район.

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОСЯГНЕНЬ
РАПО: ДОСВІД, 

ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ

Для працівників агро
промислового комплексу 
головним завданням є 
створення надійної продо
вольчої бази для задово
лення псезростаючнх по
треб радянських людей. 
У нашому районі це зав

дання вирішується шляхом 
спеціалізації і концентра
ції сільськогосподарсько
го виробництва, іцо від
криває широкий простір 
для впровадження досяг
нень науково-технічного 
прогресу і передового дос
віду. Паралельно розв’я
зуються поточні завдан
ня, що забезпечують вико
нання планів одинадцятої 
п'ятирічки, підвищених со
ціалістичних зобов'язань 
трудівників села.

Необхідність впровад
ження спеціалізації і кон
центрації підказало саме 
життя. Багатогалузева 
роздрібленість колгоспного 
виробництва стримувала 
впровадження комплекс
ної механізації у сільсько
му господарстві, що про
водилося в другій полови
ні шестидесятнх років. 
Спеціалізація і концентра
ція виробництва розчисти
ли шлях цьому прогресив
ному методу ефективного 
використання сільськогос
подарської техніки. Близь
ко 15 років тому спеціалі
зацією було охоплено всі 
галузі тваринництва і ок
ремі галузі рослинництва.

І ПРОБЛЕМ
Крупномасиїтабне вироб
ництво було зосереджено 
в 14 господарствах райо
ну. 8 з них спеціалізува
лися на виробництві мо

ла дороіцуван- 
великої ро
по одному

лока, 2 
ні молодняка 
гатої худоби, 
господарству — на відго
дівлі свиней, ------*...... '■
яєць і вовни, 
функціонує спецгосп 
вирощуванню нетелей.

виробництві 
Усі ці роки 

но

Поглиблення
МІЖГССПО

дарських
зв'язків

У травні 1976 року 
Компартії України, 
гальшоючн нагромаджений 
у республіці, в тому числі 
н в господарствах Зна- 
м’янського району, досвід, 
прийняв постанову «Про 
дальший розвиток спеціа
лізації і концентрації сіль
ськогосподарського вироб
ництва на базі міжгоспо
дарської кооперації і агро
промислової інтеграції». 
Ця постанова націляла 
трудівників району іітп 
далі шляхом поглиблення 
міжгосподарських зв'яз
ків і взаємовідносин.

Так на основі кооперу-

цк 
уза-

ванни господарств. що вхо- и 
ди ли в агропромисловий К 
комплекс, були створені І 
міжгосподарські підпрв- Н 
ємства і організації. При І 
цьому колгоспи керували- И 
ся принципами: науково- " 
технічної обгрунтовапос- ж 
ті; добровільності у спіль- І! 
йому співробітництві; збе- ■ 
реженпя їх господарської н 
самостійності; демократия- ■ 
ного централізму в управ- і 
ліпні- виробничою ДІЯЛЬ- І 
ністю міжгосподарських - 
підприємств і. як наслідок, І 
матеріальної заінтересова- ■ 

' пості господарств-упас- І 
ликів у підвищенні ефек- [?’ 
тивносгі виробництва кож- « 
ного підприємства, в одер- І: 
чаїнії вагомого кінцево- № 

го результату.
Зв’язки між спецгоспа- ■ 

ми з одного боку та спец- « 
госнамп і міжгосподар- І 
ськимн підприємствами — ■ 
з другого набувають даль- ■ 
того розвитку. Вдоскоиа- ■ 
люється ув’язка техволо- | 
гічлпх процесів спеціалізо
ваних об'ємів районного І 
агропромислового комп- В 
лексу. Так, на договірних ■ 
умовах вирішено питання ■ 
забору молодика великої 
рогатої худоби спецгоспа- В 
ми по дорощуванню та від- і 
годівлі його, по впрошу
ванню нетелей в госпо
дарствах молочного на
пряму. Передбачено зу
стрічний продаж кормів. 
(Закінчення на 2-й cTop.J.

-ч

На спокій права не дано
Сьогодні 

ЛІТНЧНОГО 
ви — вивчення і обгово
рення проекту нової ре
дакції Програми КПРС, 
яка недавно була опуб
лікована в пресі. Кож
ний рядок цього історич
ного документа викликає 
у комуністів, усіх ра
дянських людей почуття 
глибокого задоволення і 
гордості. Третя Програ
ма КПРС в її нинішній 
редакції, відзначається в 
проекті. — цс програма 
планомірного і всебічно
го вдосконалення соціа
лізму, дальшого просу
вання радянського су
спільства до комунізму 
на основі прискорення 
соціально - економічного 
розвитку країни. Цс про
грама боротьби за мир 1 
соціальний прогрес.

У кожній комсомоль
ській організації, коле
ному трудовому колек
тиві треба організувати 
глибоке вивчення цього 
історичного документа. 
Обговорення, пропаган
да і роз’яснення проекту 
повніші мати діловий х.а- 

в центрі ПО
ЖИТТЯ краї-

рактер, проходити орга
нізовано і змістовно.

Нову хвилю трудового 
ентузіазму викликали в 
радянських людей рішен
ня жовтневого (1985 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, про

ект нової редакції Про
граші партії, опублікова
ний у пресі. В центрі 
уваги стали витання 
практичної роботи но ус
пішному завершенню 
плану 1985 року і п’яти
річки в цілому.

Грункомсоргн! Спря
муйте зусилля своїх спіл
чан на боротьбу за під 
вищеипя продуктивності 
праці, зміцнення днсцші- 

ліпи і порядку, впровад
ження у виробництво до
сягнень науки і передо
вою досвіду, посилення 
режиму економії, підви
щення авторитету чесної 
і сумлінної праці.

щасливий
ГОДНІШИІЙ день, більшій 
розвиток усіх республік 
Країни Рад є наслідком 
завоювань Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції Мішає 68 а річ
нії і .а Існування першої в 
світі соціалістичної дер
жави В дні цього вели
кого свита ми з особли
вою глибиною відчуває
мо непохитну ЄДНІСТЬ 

партії і народу, заявляє
мо про свою вірність за
повітам великого Леніна.

Наше завдання — бе
регти завойоване Жовт
нем, високо нести черво
ве знамено, революцій
ний тримати крок. В кін
ці жовтня стартувала но
ва Всесоюзна патріотич
на акція «Революційний 
тримайте крок», присвя
чена XXVII з’їзду КПРС 
і 70-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції. Вона проводи
тиметься в три етапи: 
перший етап з 29 жовтня
1985 року по 25 лютого
1986 року, до дня від
криття XXVII з’їзду 
КПРС; другий — з лю
того 1986 року по жов
тень 1986 року; третій 
етап — з листопада 1986 
року по листопад 1987 
року.

Кожна комсомольська 
організація, кожен юнак 
і дівчина мають для се
бе конкретні Ленінські 
завдання. А їх суть ви
значається сьогодні тими 
грандіозними рубежами. 

які ставить перед нами 
партія.

У листопаді продов
жується звітно-виборна 
кампанія в комсомолі. 
На своїх головних зборах 
спілчани повинні повести 
зацікавлену розмову про 
дальше поліпшення ді
яльності того чи іншого 
комсомольського осеред
ку у світлі тих завдань, 
які ставить сьогодні пе
ред Ленінським комсо
молом партія. Всі ділян
ки комсомольської робо
ти мають очолювати по
літично зрілі, авторитет
ні організатори молоді. 
Групкомсорг, дай бій 
формалізму, паперотвор- 
чості, іншим негативним 
явищам, які ще є у ком
сомольській роботі. .

10 листопада — Все
світній день молоді. Вся 
прогресивна молодь сві
ту в цей день на весь го
лос скаже рішуче «Ні — 
ядерній війні]», 
гонці озброєнь!», 
планети завжди ____
в лавах борців за мир. 
соціальний прогрес. Це 
ще раз переконливо 
підтвердив XII Всесвітній 
фестиваль молоді і сту
дентів, який цього року 
відбувся в Москві.

«Ні—
Юнь 

йшла

ТИЖДЕНЬ ДІЙ 
ЗА РОЗЗБРОЄННЯ

У ПРАГНЕННЯХ
І ДІЯХ-
0ДН0СТДЙН1
В гайворонському п&рьу 

імені Леніна відбувся мі
тинг, на який зібрались уч
ні, вчителі та викладачі на
вчальних закладів міста. Бо
ни поклали квіти й гірлянди 
Слави до пам’ятника Лені
ну, а також на могили воїкіб 
Великої Вітчизняної війни І 
партизанів-підпіпьнинів.

Того дня в парку грав ор
кестр, звучали пісні і вірші 
на тему боротьби за мир, 
проти гонки озброєнь. Від
бувся антивоєнний мітинг.

Учаснини мітингу прийня
ли резолюцію на підтрим
ку мирних ініціатив Радян
ського уряду, проти воєн
них приготувань мілітарис
тів. Мітинг підбив підсумок 
цілому ряду заходів гвйбо- 
ронської комсомолі?, здійс
нених у районі в рамкех 
Тижня дій за роззброєння.

Л. ПАНЧЕННО.
м. Гаг.ссрої-
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2 стор «Молодий комунар» ї листопада 1985 ролу
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ЧЕРЕЗ Р« ДОСЯГНЕНЬ
(Продозження. 

Поч. на 1-й стор.].
Повністю ув’язано роботу 
міжгосподарського під
приємства но вирощуван
ню молодняка птиці з пта
хофабрикою спецгоспу 
«Україна», міжгосподар
ською підприємства «Сіль- 
енерго» — з усіма госпо
дарствами району.

Коротше кажучи, всі ор
ганізації, що знаходяться 
у підпорядкуванні мініс
терства сільського госпо
дарства, працюють на на
лежному рівні, приносять 
користь. Хотілося б, щоб і 
рансільгосптехиіка та рай- 
сільгоспхімія стали надій
ними партнерами в агро
промисловому комплексі 
і заслужили повагу в гос
подарствах району замість 
нарікань, що тепер -------
.місце.

Налагоджується 
потік виробництва, 
роокн і збуту сільськогос
подарської продукції між 
спеціалізованими і заготі
вельними організаціями.

Таким чином, процес 
спеціалізації і концентра
ції на основі міжгосподар
ської кооперації охопив 
усі сфери сільськогоспо
дарського виробництва і 
комунального обслугову
вання села. Спеціалізація,. 
як фактор внутрігалузево
го розподілу праці, сприя
ла її продуктивности.

Так, виробництво вало
вої продукції на одного 
середньорічного працівни
ка зросло на 6.1 процента 
і доведено до' 6 тисяч кар- 
бовапціп.

На долю спеціалізова
ні; х господарств припадає 
63,7 процента районного 
плану заготівель молока, 
56 процентів — яловичи
ни, 75,3 процента — сви- 
шши, 95,5 процента яєць і 
100 процентів вовни.

Продовжується процес 
поглиблення спеціалізації 
і концентрації також у 
рослинництві. Спецгоспи 
виробляють тепер 91,4 
процента овочів, 97,8 про
цента картоплі і 100 про
центів фруктів. На спеціа
лізовану основу поставле
но також виробництво на
сіння зернових культур, 
багаторічних трав, цукро
вих буряків. Валове се
редньорічне виробництво 
продукції у порівняльних 
цінах до відповідного се
редньорічного показника 
за минулу п’ятирічку зрос
ло на 3,5 процента.

Усе це сприяло підви
щенню рівня рентабель
ності у минулому році до 
41,1 процента. Прибутко
вість восьми господарств 
району перевищила міль
йонний рубіж. А в спец-

мають

також
пере-

госпі імені Леніна — 3,2 
мільйона карбованців.

В умовах поглиблення 
спеціалізації, концентра
ції і міжгосподарської ко
операції помітно збіль
шився обсяг продажу дер
жаві усіх видів тварин
ницької продукції, соняш
ника, овочів, картоплі, 
фруктів у порівнянні з по
передньою п’ятирічкою. У 
той же час знижено обсяг 
заготівель зерна і цукро
вих буряків. Вживаємо за
ходів, щоб виправити ста
новище. Великі надії по
кладено на інтенсифікацію 
впрошування озимої пше
ниці.

У даний час «найвуж- 
чим» місцем у взаємовід
носинах між спецгоспами 
молочного напряму з одно
го боку і спецгоспами по 
дорощуванню молодняка 
великої рогатої худоби та 
петельним господарством 
— з другого є невчасний 
забір молодняка. Частину 
його нікуди ставити, бо ще 
не всі заплановані потуж
ності комплексів введено 
в дію.

Протягом нинішнього і 
наступного років це питан
ня буде розв’язане. Пе
редбачено не тільки ви
вести на проектну потуж
ність наявні об’єкти, а й 
ввести в дію новий комп
лекс Д.-ІЯ приймання на до
рощування молодняка ве
ликої рогатої худоби.

Серйозною лишається та
кож проблема спеціаліза
ції кормовиробництва і 
рослинництва в цілому.

Спеціалісти управління 
сільського 
вважають, 
обхідпість 
структуру
господарств району і при
вести їх у відповідність з 
вимогами агрономічної на
уки. Це дозволить ефек
тивно використовувати 
землю, нарощувати вироб
ництво зерна. Міні спец
госпами доведеться про
водити перерозподіл час
тини врожаю на коопера
тивних засадах.

шено виробництво сіль
ськогосподарської продук
ції, зміцнено економіку 
господарств, що сприяло 
підвищенню добробуту 
сільських трудівників.

Не менш відрадним є і 
той факт, що стало мож
ливим направити значно 
більше коштів на соціаль
но-економічне перетво
рення села — будівництво 
житла, шкіл, дошкільних 
установ, поліпшити умови 
життя, праці й відпочинку 
сільських трудівників.

Змінився і сам характер 
праці, особливо керівників 
і спеціалістів сільського 
господарства. Вона стала 
спеціалізованою, отже, 
більш кваліфікованою, про
дуктивною і результатив

ною. Тіснішими стали зв’яз
ки з вузами, науково-до
слідними установами з пи
тань прискорення впро
вадження у виробництво 
досягнень науково-техніч
ного прогресу і передово
го досвіду, 
вирішення 
тань.

практичного 
назрілих —ни

господарства 
що назріла не- 

переглянути 
посівних площ

Соціальний

аспект

перебудови
Які ж наслідки викона

ної в районі роботи по 
дальшому поглибленню 
спеціалізації і концентра
ції сільськогосподарського 
виробництва на засадах 
міжгосподарської коопе- 

• рації? Як видно з наведе
них показників, вона дала 
відчутні результати: збіль-

Пропозиції
Особливо і острою 

шається проблема кадрів. 
Найбільш дошкульно б'є 
по виробництву нестача 
працівників головних про
фесій на селі — механіза
торів і тваринників. Люд
ський фактор тут відіграє 
виняткову роль. І це зро
зуміло. Без тракториста 
не забезпечити високопро
дуктивної о використання 
потужної машини, особли
во енергонасиченої, не 
вкластися в оптимальні 
строки проведення робіт. 
Без доярки навіть найпро
дуктивніша корова за ко
роткий час стає низько- 
удійною. В обох випадках 
збитки неминучі.

Професійно-технічні учи
лища направляють щороку 
в колгоспи чимало 
випускників. Ллє 
шаеться їх на селі небага
то. У цьому, вважаю, не
допрацьовують і керівники 
господарств, які ще 
дбають про молодих 
хаиізаторів, і шкіл, 
та комсомольських органі
зацій, які не навчили їх 
по-справжньому любити 
свою роботу, з усією від
повідальністю ставитися 
до дорученої справи.

Думається, що колгоспи 
повинні брати діяльну 
участь у підготовці меха
нізаторів професійно-тех
нічними училищами. Тоді 
керівники ставитимуться 
до них, як І до колгоспних 
стипендіатів — випускни
ків середніх і вищих на
вчальних закладів.

ли-

ссоїх 
зал іі-

мало 
ме- 

ПТУ

Можливо, ДОЦІЛЬНО ство
ри їй також сільські про
фесійні училища по підго
товці тваринників, теж за 
дольовою участю госпо
дарств. Це прискорило б 
розв’язання проблеми. Го
ловне ж, що на ферми 
прийшли б добре підготов
лені працівники.

Не меншою потребою є 
також підготовка і пере
підготовка кадрів еконо
мічної служби. Адже са
ме від них залежить пра
вильне планування госпо
дарської діяльності 
дового колективу, 
дарства в цілому, 
економіст повинен 
аналізувати роботу, бути 
провідником усього ново
го, передового, прогресив
ного, стояти па варті еко
номії, бережливості, ефек
тивною використання ство
реного потенціалу, належ
ної віддачі від нього.

Таких працівників, на 
жаль, у нас теж не виста
чає. Від цього страждає 
виробництво, не сповна ви
користовуються наявні 
можливості його інтенси
фікації.

Багато прикростей зав
дають нам і простої техні
ки у полі чи вихід з ладу 
фермівського устаткуван
ня. Частіше трапляється 
це через неякісний ре
монт, нестачу деталей. Ба
гато нарікань і на роботу 
райсільгосіїхімії.

Ллє безпосередньо впли
вати на рансільгоситехиіку 
і сільгоспхімію ми не мо
жемо. Вважаю, що всі 
партнери агропромисло
вого комплексу повинні 
бути підпорядковані мі
ністерству сільського гос
подарства.

Є претензії і до Україн
ською науково-дослідного 
інституту економіки і ор
ганізації сільською гос
подарства. Співробітники 
його надто повільно роз
робляють основи ціноутво
рення, які б забезпечували. 
взаємну зацікавленість 
партнерів.

тру- 
госпо- 

Саме 
вчасно

Завтрашній

з

день РАНО
Травневий (1982 р.) Пле

нум ЦК КПРС прийняв 
Продовольчу програму і 
ряд важливих рішень
назрілих проблем розвит
ку агропромислового комп
лексу. Успішно йде реалі
зація вироблених партією 
заходів по дальшому роз
витку сільського 
дарства па

мах. Зміцнюється еконо
міка колгоспів і радгоспів, 
створюється потрібний для 
швидкого руху вперед ви
робничий потенціал.

Величезних масштабів 
'набули роботи по соці
альному перетворенню се
ла. Молодь залишається в 
ньому, з юнацьким запа
лом береться до роботи, 
віддаючи набуті знання, 
кипучу енергію справі бать
ків — служінню землг-го- 
дувальнпці.

Тепер слово за нами, 
працівниками агропромис
лового комплексу. Саме 
нам належить забезпечи
ти високу віддачу від 
усього, що маємо, сповна 
використати величезні, 
можливості створення МІЦ
НОЇ продовольчої бази.

Па порядку денному — 
дальший розвиток інтен
сифікації виробництва 
сільськогосподарської про
дукції. В нашому районі 
міцно вкорінилася інду
стріальна технологія ви
рощування цінної зерно
фуражної культу ри< — ку
курудзи. Минулого року 
кожен гектар її видав на 
круг по 46,2 центнера зер
на і по 207,3 центнера зе
леної маси. А базове гос
подарство но виробництву 
кукурудзи — колгосп іме
ні Леніна — зібрав її на 
круг з 1300 гектарів но 
76,5 центнера зерна. Інду
стріальна технологія засто
совується в основному та
кож на вирощуванні тех
нічних, кормових культур, 
картоплі.

Широку дорогу відкри
то також інтенсивній тех
нології впрошування ози
мої пшениці. Минулого 
року застосовувалася вона 
на 5500 гектарах. Цього 
року площу під інтенсив
не впрошування 
збільшено 
гектарів.

Посіяли 
строки но 
редяиках, 
чорному і 
рах, з додержанням 
вимог агротехніки, 
куємо зібрати у першому 
році дванадцятої п'яти
річки не менше, як по 50 
центнерів високоякісного 
зерна з кожного гектара.

Велику роботу викопує 
районне агропромислове 
об’єднання. Вона під силу 
лише дружному творчому 
колективу, що об'єднаний 
єдиною метою — ефектив
но господарювати на зем
лі, примножувати її ба
гатства, одержувати ваго- 

■■■' ” результат-

пшениці
до 13 тисяч

оптимальні 
нопе- 

по 
па- 

усіх 
Пла-

в
кращих 

переважно 
зайнятому

госио- 
панря-

мий кінцевий 
спільної праці.

Л. І 
голоза ради і 
ського РАЛО.

ГЛУХИЙ, 
Знам’ян-

БРИГАДУ
На рівень передових ко

лективів Дніпровського ма
шинобудівного заводу іме
ні В. І. Леніна вивів свою 
комсомольсько - молодіжну 
бригаду токарів комуніст, 
кавалер ордена Трудової 
Слави двох ступенів В. Є. 
Уманець. Виявити у робіт
ника організаторські здіб
ності допомогла система 
бору кандидатів на посаДИВ 
бригадирів, розробленій"
парткомом підприємства з 4 
допомогою соціологів.

Твердо стати па ноги до
свідченому виробничнику, 
але молодому за стажем 
керівнику допоміг завод
ський філіал галузевого ін- . 
стптуту підвищення коалі- ^3 
фікації кадрів: тут налагод
жено навчання бригадирів. 
Протягом двох тижнів ва
тажки робітничих колекти
вів глибше знайомляться з 
особливостями - госпрозра
хунку і досвідом впровад
ження бригадного підряду, 
новинками в нормуванні і 
оплаті праці, оволодівають 
павичками педагогіки і пси
хології. Програмою перед
бачені також зустрічі і спів
бесіди з провідними спеціа
лістами підприємства.

Молодші командири ви
робництва оточені увагою і 
турботою партійного ком’ЛЖ 
тету підприємства. І разомМг 
з тим з них суворо питають 
за доручену справу. Як за
стосовують воші здобуті 
знання" па практиці, якими є 
рівень організації праці і мо- 
рально-пспхологічппй клі-^4г 
мат в очолюваних ними ко
лективах — ці та інші пи
тання вивчає заводська ко
місія по атестації бригад. 
Проаналізувавши з допо
могою соціологів етап справ 
па конкретних ділянках ви
робництва, вона дає обгрун
товані оцінки діяльності їх 
керівників.

— У складі бригад у нас 
працюють уже близько 80 
процентів усіх робітників — 
говорить секретар парткому 
заводу В. А. Петров. — 
Склалася система добору, 
розстановки і виховання ке
рівників низових виробни
чих ланок. Не порадившись 
із соціологами, ми не прий
маємо жодного рішення в 
кадрових питаннях. За 
останні роки нам довелося 
замінній лише 11 бригади
рів, а їх у пас близько чо
тирьохсот. Опора на соціо
логів сприяє успішній і 
стабільній роботі.

Перед тими, хто стає бри
гадирами, відкриваються і 
шляхи дальшого росту. Ке- . - . 
рівнішії низових колектп- 
вів, які успішно проходять 
атестацію, включаються’ в 
резерв кадрів на дальше 
висунення.

ЗАПОБІГАЮЧИ
ЛИХУ РАДИМО ПРОЧИТАТИ

«Пияцтво. — говорив відомий партійний і держав
ний діяч, один із організаторів радянської служби 
охорони здоров’я академік М. О. Семашко, — пряма 
загроза »ашому соціалістичному будівництву, і то
му кожен робітник, кожен громадянин повинен 
вести з ним непримиренну боротьбу». Наше суспіль
ство проводить цілеспрямовану і послідовну роботу 
щодо подолання цієї суспільно-моральнот недуги. 
Постанова ЦК КПРС «Про заходи щодо подолання 
пияцтва та алкоголізму» (1985 р.) закликає всіх гро
мадки послідовно і наполегливо вести боротьбу про
ти цього соціального зла. ще ширше розгорнути ан
тиалкогольну пропаганду. Це завдання повною мірою 
стосується бібліотечних працівників. Ми повинні 
активно вихозувати у молоді нетерпиме ставлення до 
алкоголізму, широко використовуючи наявні нниги, 
матеріали періодики, технічні засоби. Ось делні з них.

Борисов €. В., Василев- 
ська Л. П. Алкоголь і діти. 
(М.: Медицина. 1983—60с.). 
Ця книга розрахована на 
широке коло читачів. В ній 
розповідається про нега
тиви їй вплив вживання ал
коголю на організм дитини, 
а також вплив пияцтва до
рослих на формування ди
тини як особи, брошура та
кож містить рекомендації 
щодо подолання розповсюд
ження вживання алкоголю

дітьми та підлітками.
З чого починається пияц

тво і чим воно закінчується? 
На ці та інші запитання д п'
ють 
книги Коростельова М. Б. 
Від А до Я. (М.; Медицина, 
1980—224 с.), яка є своє
рідною азбукою здоров’я 
для старшокласників.

Багатьом юним читачам 
відомо про свердловську 
парусну флотилію «Караве
ла», якою керує дитячий

відповідь матеріали

письменник, лауреат премії 
Ленінського комсомолу 
В. Кранивін. Ось уже 25 ро
ків виростають у ній свої 
матроси, навчаються не боя
тися життєвих незгод, пер
шими кидатися в бій за 
правду і справедливість. В 
статуті «Каравели» записа
но: «Я не буду чекати, доки 
на захист правди стане 
хтось раніше за мене», — 
і ці слова не розходяться з 
ділами хлопців. Про те, як 
вони допомогли своєму то
варишеві, як не дозволили 
п’яниці - батькові покалі
чити життя дітей, розпові
дається в статті «Давайте 
не будемо чекати», надру
кованій в газеті «Пионер
ская правда» 2 липня цього 
року.

Можна було б назвати ще 
багато книг та публікацій у 
періодиці, які порушують 
проблему впливу алкоголю 
на формування дитини. Спо
діваємося, що й названі ма
теріали будуть з цікавістю 
прочитані і згодяться 
батькам, так і дітям.

Г. РЯБЧУН, 
старший методист об
ласної дитячої бібліоте
ки Імені А. Гайдара.

Кор. РАТАУ.
Дніпропетровськ.

СТЕЦЬ — прёд- 
найгуманнішої 

Не перший рік 
медсестрою по-

Тетяна 
ставниця 
професії, 
трудиться __  .

лінлінічного відділення Пет- «И 
рівської районної лікарні,4 * 
тому і пацієнтам відсма.1 
справу свою знає добро.

Вона — член комітету 
комсомолу лікарні, вЯо- 
дить до редколегії СТІННЩ- 
ни. У випусках стінгазети 
кваліфіковано розповідає 
пРо трудові будні свого 
колективу, загострює ува
гу на невирішених питан
нях, дає слушні профілі1*’ 
тичні поради.

Т. Стець — депутат се
лищної Ради народних Д'і’ 
путатіо. , і'

Фото С. ФЕНЕНКА» 
емт Петрове.
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«Молодий комунар»-------------------------------------------- З стор.
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Вкотре НАГАДУЄМО ЩЕ РАЗ

про паперотворчість
І знову доводиться на

гадувати керівникам ор
ганізацій, установ , під
приємств про те, що, мов
ляв, місяці,, півтора тому 
в газеті з'явилась критич
на публікація, па яку не 
відреагували й досі. Зда
валось би, відповідь на 
критику мала б бути за
кономірною реакцією. Без 
нагадувань. Але справа 
стоїть далеко не так. Крім 
того, що одразу' після 
опублікування критично
го матеріалу в відповідну 
організацію, установу на
правляється лист, в якому 
редакція просить відповіс
ти про вжиті заходи — 
через три тижні ще одне 
нагадування простує за по
передньою адресою. Але 
часто навіть і після цьо
го — мовчання.

Ось так і доводиться 
займатись, як кажуть, па- 
перотворчістю. До цього 
змушують.

Та нерідко й на цьому 
обмін листами-пагадуван- 
иямп не закінчується. Ось 
недавній приклад. У кіпці 
травня «Молодий кому
нар» писав про недоліки в 
охороні Чорного Ташлика 
в І Іовоукр’аїпці. На публі
кацію «відреагували» (з 
нагадуваннями, звичайно) 
відповідні установи й ор
ганізації, газета опубліку-

вала відповіді. А через 
три місяці в міському пар
ку, що на самому березі 
річки, побував наїв гро
мадський кореспондент і 
жахнувся — так занедба
ний він і такі збитки на
носить Чорному Та шлико
ві, всій природі. У відпо
відях же, надісланих з Но- 
воукраїнки, про парк мо
вилось — повний поря
док, благоустроєний куто
чок для відпочинку. Фор
мальна, виявляється, від
повідь. 19 вересня газета 
під рубрикою «Повертаю
чись до надрукованого» 
опублікувала короткий 
«репортаж з місця подій», 
перерахувавши захараще
ні куточки.

Тижнем раніше (12 ве
ресня цього року) газета 
ставила знову екологічну 
проблему матеріалом на
шого кореспондента «Чи в 
річці Бобршщі живі 
бубнрі?». 
об'єктом 
відповідальні за охорону 
природи організації й ус
танови Бобринецького ра
йону. І якщо окремі з них 
відповіли, то райком 
ЛКСМУ мовчить. Певне 
комсомольцям байдуже — 
на що перетворюються на
ші замулені річки?

Здебільшого гіаперо- 
творчістю, як це не дивно,

хоч
На цей раз 
критики стали

редакцію змушують зай
матись районні комітети 
комсомолу. Вони чомусь 
вважають за нормальне 
явище чекати щоразу на
гадувань. Так, Голованів- 
ський, Петрівський, Устя- 
нівський райкоми комсомо
лу (перші секретарі С. Оси
пенко, М. Платошин, 
О. Щерюк) критикувались 
за байдужість до всесоюз
ної операції «Засіки», без
діяльність комсомольських 
дозорців («МК», 19 верес
ня, «Прожекторист — мі
сія відповідальна»). Опе
рація закінчується, а нам і 
досі невідомо — як спра
ви в названих районах? 
Чекатимемо на відповідь 
найближчим часом.

Мовчанкою обходиться і 
комітет комсомолу Кіро
воградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування. Хоч спра
ва, до якої комсомольці 
навчального закладу ма
ють безпосереднє відно
шення, серйозна: в мате
ріалі «Гол у свої ворота» 
(«МК» за 21 вересня) 
йшлося про політичну ко
роткозорість студентів 
КІСМу. Доводиться нага
дувати (це раз: читачі че
кають епілогу.

Нагадуємо ще раз... Чи 
не часто доводиться вжи
вати цю фразу? 1 в газеті, 
і в спеціальних листах, які 
ось знову завантажувати
муть пошту через безвід
повідальність критикова
них.

Закінчилися останні тренування перед фінальним турніром IX Спартакіади 
УРСР з хокею па траві. Кіровоградські авангардівки готові до поєдинків з най- 
сильнішими хокеїстками республіки.

Фото М. САЗЕНКА.

ВІДПИСАЛИСЯ

НА СЕМИ ВІТРАХ
0 ЧОМУ ЗАСУМУВАВ ГНОМ
0 КО/т\У ВІДДАТИ КАРБОВАНЦЯ? 
АБО «ГРАБІЖНИКИ»

НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

Ь
0 БУТИ ЧИ НЕ БУТИ 

ДИСКОТЕЦІ КІСМу!

Якщо без амбіцій
У матеріалі «На всі бо

ки мастаки або -На вихо
ванні економити не вар
то», надрукозаному у но
мері «/Аолодого комуна
ра» за 24 вересня ц. р., 
йшлося про об’єктивні 
трудн'ощ? в р’оботі з мо
лоддю, які виникли в 
Онуфріїв'ському районі 
через непродумане скасу
вання з усіх без винятку 
колгоспах посади заступ
ника голови колгоспу по 
роботі з молоддю.

І ось до’ редакції на
дійшла відповідь на га
зетний виступ від началь
ника Онуфріївського ра
йонного упразління сіль
ського господарства М. Л. 
Зубкова. Та, на жаль, вона 
засвідчила хіба що одне: 
районне сільгоспуправлін- 
ня й не збиралося вника
ти у суть проблеми. Обі
йшлося відпискою такого 
змісту: «Упразління сіль
ського господарства ви
конкому Онуфрїївської 
районної Ради народних 
депутатів не давало вка- 
зізок по скасуванню та
ких посад і жоден кол
госп району не ставив пе
ред управлінням питання 
про введення посади за
ступника голови колгоспу 
по роботі з молоддю в 
1985 році». Оце й усе!

Зауважимо, що 1985 рік 
уже завершується, на по
розі 1986 — перший рік 
XII п’ятирічки, у якому 
молоді району доведеться 
вирішувати цілий ряд важ
ливих народногосподар
ських завдань. І успіх цієї 
роботи знаходиться в пря
мій залежності од того, 
хто і як організовуватиме 
молодь на її виконання. 
З огляду на це «Молодий 
комунар» і поставив пе
ред районним сільгосп- 
управлінням дану пробле
му — не з метою лише 
вказати відповідальним 
працівникам на упущення 
в роботі, але й з метою 
знайти оптимальне її ви
рішення. І якщо нас не 
так зрозуміли, то ми зму
шені повторити головне 
запитання, яке недвознач
но прозвучало в газетній 
публікації «На всі боки 
мастаки...»: чи ж буде все- 
таки «посадове» питання 
вирішене з користю для 
справи, чи небажання бра
тися за нього візьме у 
працівників райсільгосп- 
управління верх? Бо йде
ться не про наші амбіції, 
а про одну з необхідних 
умов успішного проведен
ня виховної та організа
торської роботи з молод
дю в 1986 році.

«А КОГО Й
У ДВОРІ

ПІДІБРАЛИ»
Під таким заголовком 

•З жовтня ц. р. газета вміс
тила замітку, де йшлося, 
зокрема, про попадання у 
витверезник комсомольця 
О. Охотникова. На виступ 
газети відповіли з місця 
його роботи — з механіч
ного цеху Кіровоградсько
го ремонтно-механічного 
заводу імені В. К. Тара- 
тути:

«Поведінку О. Охотни
кова було розглянуто на 
заводському Дні дисциплі
ни. Його позбавлено мі
сячної премії, відпустку 
перенесено на зиму. На 
засіданні цехового комсо
мольською бюро О. Охот
никову оголошено сувору 
догану».

р НОМ засумував. Він сидів па листку суниці і пла- 
* кав. Сльозинки його котилися на підлогу і ніко
му було заспокоїти його, бо на дверях залу, де шість 
років тому він оселився, працювала дискотека «Ста
рий грамофон» Кіровоградського інституту сільсько
господарського машинобудування, висів тепер вели
чезний замок. Непривітно в порожньому залі. Припа
дають пилом колонки, які з такою любов’ю готували 
працівники дискотеки до зустрічі відвідувачів, А їх 
тут бувало чимало. За кожен рік більше одинадцяти 
тисяч студентів проводили свій вільний час у залі, де 
на стіні намальований Гном на листку суниці. І Гно
ма, і всі інші унікальні розписи стін залу створили 
самі студенти. Цей студентський клуб вважався кра
щим у місті, в його архіві зберігаються дипломи і 
грамоти, якими неодноразово нагороджували «Ста
рий грамофон».

А тепер Гнома виселяють. Тобто не його, а його 
друзів, а він залишиться самотнім.

Хоч листа і не було надруковано
Паша читачка з облас-

ііого центру Н.’Каріпоши- 
на скаржилась до редак
ції на незадовільне обслу
говування в хімчистці по 
вулиці Дзержпнського, 86. 
«Місяць минув, як я здала 
вельветові брюки на фар
бування, — пише Н. Кар- 
шошипа, — але коли звер
нулась в зазначений сірок, 
замовлення не було вико
пане. Згодом декілька ра
зів зверталась я в хім
чистку, та даремно. Коли 
попросила книг}’ скарг —- 
мені відмовили. І досі 
тільки обіцяють. Допомо
жіть мені».

Копію лис і а було на
діслано обласпііі фабриці 
хімічної чистки одягу. Ось 
що відповів директор під-

прпємства Д. Є. Лукавий:
— Факти, наведені в 

листі, мали місце. З виші 
приймальниць 1. Бессдіної
1 Л. Демидової брюки 
довгий час знаходились па 
приймальному пункті № 15 
після фарбування. Замов
лення за № 451092 видано 
Н. Каршошиній. Наказом 
по фабриці № 302 від

2 жовтня 1985 року за бай
дуже ставлення до роботи 
приймальницям пункту 
№ 15 І. Беседіній і Л. Де
мидовой оголошено до
гану. * * *

Молоді- села Олександ
рі в к 11 Олександрійського 
району написала нам про 
своє невдоволення робо
тою місцевого клубу.

Скаргу ми відправили на 
розгляд у відділ культури 
Олександрійського райви
конкому. Звідти написали.

«Факти, викладені в лис
ті молоді села Олексаид 
рівки, підтвердилися часі 
копо. Справді, місяць таи 
ЦІ в бу/уціку культури не 
проводилися, бо художній 
керівник п цей час був у 
відпустці. Тепер у клубі 
щосуботи проводяться ве
чори молоді, працюють 
гуртки художньої само
діяльності. Драма і пчнпй 
колектив будинку культу 
ріі цього року иагородже 
ний грамотою відділу 
культури за активну участі 
у проведенні свята «Ве 
ресиеві самоцвіти». За ос 
танпій час проведено ве 
чір вшанування ветерапін 
війни і праці, «вогник» 
для тваринників».

V СІ мої спроби з’ясувати 
* причини, які викликали 
незадоволення працівників 
їдальні № 118, з одному із 
залів якої містився студент
ський клуб, позитивних на
слідків не дали. Завгосп 
їдальні М. І. Антропова, ді
знавшись, що я з газети, ка
тегорично заявила:

— Дискотеки в залі не 
буде!

Більш детальної інформа
ції про причини цієї непри
язні я не одержала. За 
роз’ясненнями тоді зверну
лася до директора студент
ського містечка В. В. Гайду- 
ченка. Він відповів:

— Коли відвідувачі диско
теки починають танцювати, 
пил сиплеться у котли їдаль
ні. Санстанція заборонила 
дискотеку тримати в цьому 
залі.

— Але ж шість років ні
чого нікуди не сипалося!

— Тепер інша справа. Але 
вихід є. Якщо того карбо
ванця, якого платять сту
денти за вхід до дискотеки, 
віддавати їдальні, то, га
даю, проблема буде ви
черпаною.

Отже, все звелося до кар
бованця, якого так зажада
ли одержати працівни
ки їдальні.

Дискотека — організація 
госпрозрахункова і прибу
ток від клубу складав 800 
карбованців на місяць. Час
тина цих коштів іде на ви
плату зарплати працівникам 
дискотеки, які слідкують за 
технічним станом апарату
ри, готують тематичні про
грами і самі ж ведуть їх. 
Інші кошти ідуть на амор-

тизацію апаратури. Через 
студентський профком на 
них купують костюми для 
ансамблів народного та 
бального танцю. Отже, ко
ристь чимала. Прийшовши 
на дискотеку, студент міг 
купити собі у барі сік, каву, 
цукерки, бутерброд тощо.

Відтепер, якщо все ж та
ки той його вхідний зло
щасний карбованець йшов 
би до фонду їдальні, стра
ви виставляли б її праців
ники на столи самі. Хочеш— 
їж, не хочеш — не їж. А 
гроші плати.

— А як же ви збираєтеся 
утримувати дискотеку? —
запитала я у В. В. Гайду- 
ченка.

— Буде на громадських 
засадах. Бо працівники дис
котеки грабують своїх же 
однокашників.

І я поцікавилася, скільки 
ці «грабіжники» мали на мі
сяць. (Я кажу «мали» тому, 
що дискотека нині не пра
цює). Виявляється, що її пра
цівники одержували аж по 
ЗО карбованціз кожний. Ро
бота, яку вони виконували, 
погребує чималої кваліфі
кації, знань техніки, обізна
ності у музиці, режисурі, 
акторській справі. Якщо ж 
урахувати, що люди, які пра
цювали у дискотеці, витра
чали на неї практично весь 
свій вільний час, то виникає 
закономірне питання — чим 
робота студента в дискоте
ці відрізняється від інших 
робіт, які виконують їхні ж 
товариші в інших місцях, 
щоб зміцнити свою мате
ріальну базу, тобто додати 
до своєї стипендії ще ЗО—

50 карбованців на місяць. 
Адже цей заробіток чеснийі

— Але, якщо того карбо
ванця не віддадуть їдаль
ні — дискотеку взагалі за
криють! — намагався пере
конати мене Віталій Васи
льович.

Виходить, що за карбо
ванця можна зняти заборо
ну санстації на розміщення 
в їдальні дискотеки? Куди 
зникне пил, і чому він не 
осідатиме в котли?

ДОКИ вирішувалося пи
тання бути чи не бути 

дискотеці, минула весна, лі
то, вже осінь. За цей час 
було висунуто чимало про
позицій щодо влаштування 
студентського дозвілля. Але 
всі вони не змогли виріши
ти проблему.

Скажімо, ідея проведення 
дискотечних вечорів у холлі 
біля спортивного залу, яка 
нині вважалася найперспек- 
тивнішою, не викликає енту
зіазму в самих працівників 
диско-клубу. Тому що, згід
но постанови про влашту
вання самодіяльної диско
теки та положень про про
ведення платних вечорів, 
приміщений, де проводяться 
ці вечори, повинно бути 
стаціонарним. Ця необхідна 
умова пояснюється специ
фікою роботи- дискотек: 
встановлення акустичної си
стеми, освітлювальних при
ладів (світломузика, про
жектори, лазери, стробоско
пи повинні бути встановле
ні на стелі та стінах примі
щення), пульт звукооперато
рів та пульт відеооператора 
теж повинні маги постійно 
обладнані місця.

Крім того, диско-клуб по
винен мати підсобні примі
щення для зберігання апа
ратури. І окремий вхід до 
дискотеки не завадить — 
для підтримання порядку 
при заповненні залу відві
дувачами та збереження 
матеріальних цінностей. Це 
вже не кажучи про те, що 
взимку у холлі холодно. Крім 
того, тут немає сокового ба
ру, стойки. Нерозв'язаним 
лишається питання з санвуз
лами. Все це — далеко не 
повний перелік усього того, 
що стоїть на заваді влашту
ванню дискотеки в інститут
ському холлі.

Отож, виходить, що дис
котека інституту залишає
ться на семи вітрах. У той 
час студенти шукають роз
ваг у інших місцях. А дехто 
з них вже встиг «відмітити
ся» у медвитверезнику. На
вчальний рік тільки розпо
чався. То, може, керівництву 
інституту ще не пізно пере
глянути рішення про пере
ведення дискотеки із залу 
їдальні до іншого приміщен
ня, доки не буде збудовано 
чи знайдено йому повноцін
ної заміни? І нехай, як і ра
ніше, зустрічає своїх старих 
друзів Гном, намальований 
на стіні. Адже він так давно 
чекає на них!

О. АНОХІНА, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
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«Цирк-
половина
ятя»

ХЛОПЦІВ

Маленькі хитрощі
Булка, батон чи хлібина 

зачерствіли. Змочіть їх по
верхню водою й покладіть 
у теплу духовку. Хвилин 
через десять матимете сві
жі буханці.

* * *
Щоб не плакати, чистя

чи цибулю, поставте поруч 
посудину з водою і періо
дично вмочуйте в неї ніж.

* * *
Голландський сир швид

ко покривається несмач
ною кіркою. Ви уникнете 
цього, якщо кластимете в 
холодильник сир загорну
тим у вологу тканину;

МОДА
ДЛЯ

У нашому місті теат- 
лільвпх і музичних ама
торських колективів до
статньо, чого не скажеш 
про циркові студії. Тим 
помітніший успіх циркової 
групи клубу «Будівель
ник» комбінату ^Кірово
граде а жбуд», якою керує 
колишній артист Київсько
го держцнрку фрезеру
вальник Р. Д. Нікомаров.

У програмі аматорів — 
баланс на котушках, по
вітряна гімнастика на 
кільці, ілюзіон, гра з тарі
лочками, еквілібр акроба- 
тика-ексцентрика, силовий 
жанр, пластичні етюди; ей 
номери скоріше естрадні: 
пародії, сатиричні купле
ти, пісні. Досить високу 
культуру виступів демон
струють сестри Галина та 
Людмила Полякові!, Те
тяна Салаква, Наталія 
Жук. Смішать публіку 
клоуни Сергій Каптинар і 
сам керівник груші Р. Д. 
Пікомаров.

Артисти нирку — цс пра
цівники • Кіровоградваж- 
буду», молокозаводу, ба
зи сільгоспкомнлекту, 
швейної фабрики, учні. 
Але всіх їх об’єднує лю
бов до мистецтва, наполег
ливість.

Циркова група успішно 
гастролювала в Гаііворои- 
ському, Вільшанському, 
Нов ом м prop оденком у, М а - 
ловисківському районах.

Цирк — мистецтво екс
центричне, покликане ди
вувати чи п приголомшу
вати глядача.

— Ми ж прагнемо не 
тільки цього, — говорить 
Наташа Жук. — Ми та
кож хочемо переконати 
Публіку В TO.MV, 1Ц0 ЦИ|Ж— 
це мистецтво, і мистецтво 
прекрасне, радісне. Таким 
відчуваємо його і ми, ного 
творці. Наприклад, для 
мене цирк — половина 
життя...

К. КЕРІМЛІ.
М. КірОВОГрсД.

З ЛИСТОПАДА
д ЦТ (І програма)

в.00 — чЧас». 3.35 — Грає 
ансамбль «Райдуга» 9.00 — 
Документальний телефільм. 
9.20 — 44-іі тирані «Спортло- 
'го>. 9.30 — Будильник. 10.00 
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Здорова 11.45 — 
Ранкова пошта. 12.15 — Зу
стрічі на радянській землі. 
12.30 — Сільська година.
13 30 — Музичний кіоск.
Ій'СО — Діалоги про поезію.

ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ ВСІХ

Російська північ
Арханге.пьський музей 

дерев'яного зодчества в 
Малих Карелах є одним з 
найбільших музеїв під 
відкритим небом. Це не 
зовсім звичайний музей— 
на території площею 
гектарів розташовані 
м’ятники старовини 
хангельської області, 
то старовинні архітектурні 
споруди: будинки, млини, 
льодники, дзвіниці, церк
ви. Перевозити їх почали 
ще в 1968 році, а в 1973 
відкрився Каргопольсько- 
Онєзький сектор музею. 
Сьогодні діють три сек
тори дивовижного музею: 
Каргопсльсько - Онезький, 
Мезенський, Двінський. 
Проходить реставрація Пі
незького сектору. Будуть 
відкриті Поморський і 
Вузький. Однією з перших 
споруд, привезених у му
зей, була дзвіниця з села 
Кулига-Драковансво Крас- 
ноборського району, що 
збудована на рубежі XVI 
—XVII століть. Дзвіниця 
трохи молодша від міста 
Архангельська. Велична, 
неприступна, вона нага
дує сторожову башту. І в 
той же час вона красива, 
ошатна. На дзвіниці 9 
дзвенів, які, власне, рані
ше їй не належали, спів
робітники музею зібрали 
їх у різних районах Ар
хангельської області.

На жаль, я приїхала в 
Малі Карели, коли тут не 
було ніяких урочистих по
дій. Побуєети б під час 
фольклорних свят, коли в 
музеї виступають народні 
колективи з різних райо
нів, а дзвони чути далеко 
навкруги. Кажуть, і в са
мому Архангельську.

Втім, давайте знову по
вернемося в Малі Карели, 
пройдемося по музею. 
Звичайно, таку екскурсію 
краще починати з Архан-

б 78 
па- 
Ар- 

Тоб-

гельського краєзнавчого 
музею, де розповідається 
про історію архангельської 
Півночі, що в глибоку дав
нину була заселена фінс- 
угорськими племенами. 
Масове заселення Півночі 
росіянами почалося в XII 
столітті. Слов’янські пере
селенці принесли в цей 
край свою культуру, свої 
традиції. У взаємодії з різ
ними факторами прояв
ляються регіональні особ
ливості в культурі. Ось 
чому і необхідне розді
лення музею на сектори. 
Споруди кожного з них 
при тому, що відповіда
ють загальній традиції 
культури Російської Пів
ночі, мають індивідуаль
ний характер.

Центром Каргопольсько- 
Онезького сектору € дім- 
двір із сіл Каргопольсько- 
го району.

Будівлі північних сіл 
відрізняються не тільки

Почалися холоди, тож 
почнемо з необхідного в 
сиру й вітряну погоду 
верхнього одягу. Як і ра
ніше, популярними зали
шаються куртки — «пух
лі», прострочені подушеч
ками чи широкими смуж
ками, зі спущеною прой
мою. Модні деталі — за
строчені складки та «блис
кавки» на рукавах, рівні 
кокетки на грудях. Пла
щова тканина (не діагона
левої фактурні), можна з 
лискучим просоченням, — 
болонья — шкіра чи її 
імітація. Так за ступенем 
модності розміщуються 
матеріали для верхнього 
одягу. Отже, шкіра на зад
ньому плані. Якщо ж цей 
матеріал надто ежє подо
бається, віддайте перева
гу пальту — краще чор
ному, під ПОЯС, ІЗ ЕЄЛИ- 
кою шліцою.

Кросовки, особливо яс
краві, відступають перед 
м’якими закритими туф
лями на широкій блискав
ці. Чоловічі чобітки зали
шаються, але менш дуті, 
можна і вищі, ніж раніше, 
без каблука, замшеві.

З брюками «все ясно»— 
джинси і «вельветки» за
лишаються. У офіційній 
обстановці доцільні брюки 
з потовщених тканин, тві
ду, силует прямий чи ледь 
завужений донизу.

Яскраві барви (крім чер
воної) навіть для юних 
бачаться вчорашнім днем. 
Світло-сірі, беж, блідо-го
лубий, блякло-зелений ЧИ 
навіть линяло-рожєвий — 
ось яких кольорів виби
райте шарфик, джемпер, 
светр. Вони можуть бути 
вовняні, мохерові, з 
вкрапленнями тоестогс 
трикотажу чи грубої сітки 
на чохлі. Деталі — дрібні 
гудзики, металеві кнопки, 
пластмасові кільця. Кише
ні краще не накладні, а 
Бтачні,

Піджаки залишаються 
без хлястиків, із помірної 
ширини лацканами, гал
стуки вузькі, краще одно
тонні, /ложна чорні.

Важливий аксесуар — 
сумка чи портфель. «Дип
ломат» не здає позицій, 
«м ята» сумка через пле
че — теж.

чітким уявленням ЩОДО 
пропорцій будови.

В Мезєнському секторі 
домінують господарчі спо
руди, що зумовлене тери
торіальним наближенням 
до моря і розвитком 
болоблі та 
промислу.

Експонати 
ного музею 
нам глибше 
жили, як творили, як ду
мали (адже кожен му
зейний експонат — це 
прояв високого злету 
думки, це лист у прийдеш
ність) наші далекі предки.

І більш конкретно, по
знайомившись із музеєм у 
Малих Карелах, ми оціни
мо мудрість, талановитість 
старих безіменних май
стрів. Звичайно, народне 
зодчество було колектив
ною творчістю, але ж 
добре відомо, що серед 
селян були народні уміль
ці з талантом істинних са
мородків. Народ їхні твори 
вважав своїми,

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 

х комунара».

від наших українських, а й 
від хат середньоросій- 
ських селян. Від північних 
будов віс суворістю, вони 
стоять як 
фортеці. Та й не 
Адже їм постійно 
лось витримувати 
північних морозів 
БИН.

Композиційним 
північних сіл була церква 
і особливо каплиця. Пів
нічні села іноді мали трй;— 
чотири двори і знаходи
лись на такій відстані один 
від одного, що добратися 
із села в село було це так 
просто. В таких випадках 
селяни вирубуеали 
лицю, яку згодом і 
ристовували не лише 
релігійних цілей ---
проходили селянські 
ди, збори.

Каплиці — це справжні 
твори мистецтва: вони 
ошатні, красиві, я б сказе- Архангельськ 
ла, елегантні, створені з Кіровоград.

середньовічні 
дивно! 

ДОБОДИ- 
натиск 

і хурто-

цент ролл

кап- 
БИКО- 

1 ДЛЯ 
- тут

схо-

ри-
звіробійного

цього рідкіс- 
допомагають 
зрозуміти, як

На знімку: Архангельський музей дерев'яного зодчества. Малі Карели 
взимку.

Фото Б. ФЕДОРОВОї.
Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

14.35 — Концерт. 15.10 •—
Прем’єра документального 
фільму. 15.30 — Художній 
телефільм с Будинок. ЯКИЙ 
збудував Свіфт». і серія.
16.50 — Новини. 16.55 — Ху
дожній телефільм «Будинок, 
який збудував Свіфт*. 2 се
рія. 18.00 -- Міжнародна па
норама. 13.45 — Мультфіль
ми. 19.15 — Новини. 19,25 — 
Фільм-концерт «Фокусник». 
2о.оо — Клуб мандрівників. 
21.00 -- «Час». 21.35— Фут
болі,кий огляд. 22.05 — Кон
церт. 22.50 — Новини.

рат* (Єреван). 20.45 — Па 
добраніч, діти! 21.00—«Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«Червоні дзвони». 4 серія. 
22.30 — Новини
4 ЦТ (II програма)

А ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика 10.45 — 
Музичний телефільм. 11.20— 
«Село і люди». 11.55 — Ху
дожній фільм для дітей. -Ві
тер мандрівок*. 13.15 — Но
вини. 13.25 — По музеях і 
виставочних залах. 14.00 — 
Вистава «Лілея». 15.45 — Те
лефільм «Хохловка». 16.00 — 
• Слава солдатська». 17.00 — 
Концерт. 17.50 — Кінопро- 
грама «Міста і люди». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Ліричні мелодії. 20.Ор
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Динамо» (Київ) — «Ара-

3.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Веселі нотки.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.00 — Російська мова.
9.30 — Три дні на краснояр
ській землі. 10.25 — Рекла
ма. 10.30 — Документальні 
фільми. 11.00 — У свІтЦтва- 
рин. 12.00 — По країнах і 
континентах. 12.30 — В гос
тях у казки. 14.05 — Розпо
відають наші кореспонден
ти. 14.35 — Супутник кіно
глядача. 15.20 — VI Міжна
родний фестиваль телевізій
них програм про народну 
творчість «Райдуга». 15.45— 
• Світ 1 молодь*. 16.20 —
Концерт. 17.20 — Мульт
фільми. 17.55 —' Видатні ра
дянські композитори — 
лауреати Ленінської премії. 
19.00 — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — «Арарат». Під час 
перерви — 19.45 — «Вечір
ня казка». 20.45 — Виступ 
в'єтнамських артистів. 21.00 
— «Час». 21.35 — «Лина на 
шиї». Художній фільм.

ЩАСТЯ
Вітаємо секретаря 

комсомольської органі
зації колгоспу «Росія» 
Л іо бо м 11 р а Г о дсц ь к о г о 
та медсестру фельдшер
сько-акушерського пунк
ту села Чсрвонокостяп- 
тшіівкн Олену Москален
ко з одруженням.

Петрівський райком 
ЛКСМУ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІЗ ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Технікум готує техиіків- 

механіків сільського гос
подарства.

Строк навчання — 2 ро
ки 10 місяців.

Приймаються громадя
ни без обмеження віку, 
які працюють в системі 
сільського господарства і 
мають середню освіту. Ме
ханіки колгоспів і радгос
пів, бригадири тракторних 
бригад і їх помічники 
приймаються поза конкур
сом.

Вступники складають 
екзамени з україїіської або 
російської літератури і мо
ви (твір), математики (ус
ію).

Відмінники навчання за-

раховуготься без екзаме- 
пій.

Прийом заяв до ЗО лис
топаді.

До заяви слід додати 
такі документи: атестат 
про освіту (оригінал), По
тири фотокартки 3X4 см, 
виписку з трудової (к^Г; 
госппої)' книжки, довідку 
про етап здоров’я (ф’орма 
№ 086/у). '

Паспорт пред’являється 
особисто. ..

Вступі!і екзамени — з 2 
грудня.

Початок навчання Д. 
2 січня.

Адреса: 316050, ГСП-'?, 
м. Кіровоград, вул. Вол
кова, 11, заочне відділен- 
ня технікуму.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
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Друкарня імені Г. М. Димнтровв 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінни. 1.
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