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- КОЛИ МОВА
ЗРОЗУМІЛА ВСІМ
У Радянському Союзі на
вчаються тисячі студентівінозсмців з багатьох країн
світу, усі вони вивчають ро
сійську мову. Тон, хто в на
шій республіці вчиться на
мулярів, слюсарів, шліфу
вальників та • робітників ін
ших потрібних професій,
пізнає тонкощі свого май
бутнього фаху саме росій
ською мовою.
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училища, як О. О. Кириловой
Я. О. Бродсьної, Н. М. Бирю
ковой сприяла покращенню
процесу засвоєння знань з
незнайомої мови. Афганські
учні захоплено вивчають
мову не лише на уроках, але
й під час підготовки до кон
цертних програм, ноунурсів.
Активні тут такі з них, як
Змарай Команд, Ахмад Шах
Ферарі, Мохаммад Акрма,
Ширзай та інші. Змагаються
вони у кращому і виразні
шому читанні поезій.

У середині квітня у жит

Є нашому СПТУ № 8 вчи ті нашого училища відбула
ться понад сто майбутніх ся помітна подія: була про
фахівців, котрі приїхали ск>- ведена олімпіада з росій
ди з братнього Афганістану.
Починали з нуля: не маючи ської мови серед афган
навіть перекладачів, обидві ських учнів. Понад двад
сторони прагнули домогтися цять із них писали твори,
взаєморозуміння.
Енергія
таких викладач іе нашого відповідали па питання, за-

лропоновані їм спеціальною
комісією. Умовами олім
піади було також передба
чено виразне читання вір
шів. Усі учасники виявили
добре знання мови, їхні від
повіді були різноплановими
Й докладними. Сподобалися
присутнім
виступи учнів
Сарганда, Абдул Матіна,
Мохам мада Акрам а та Магферата. Різними були теми
їх виступів, але всі об’єдна
ла одна — боротьба за мир.
Із цим закликом звернули
ся Мохаммад Ясші, Змарай,
Деліп Кумзр. Переможці
цього конкурсу взяли участь
в республіканській олімпіаді
російської мови, що прохо
дила в м. Стаканові Ворошиловградської
області.
Команда афганських учнів
з нашого СГІТУ серед іно
земних студентів виборола
диплом II ступеня.
Т. ЛЕВІНА,
викладач російської
мови СПТУ № 8.
м. Кіровоград.

НАШ СУЧАСНИК
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Майбутнє
починається
зараз

— Яким я бачу сеоє жит
тя через 10 років? — Сте
панида Данилівна перево
дить погляд на вікно, ніби
там, за деревами, посмі
хається до неї майбутнє, і
світлішає на обличчі. —
Світланка моя, мабуть, вже
на вчительку поїде вчити
ся, Гриша зовсім дорос
лим стане.
В кімнаті тепло і затиш
не. У еікно видно, як прохурчала машина, піднявши
за собою куряву. Цією до
рогою Степанида Якубен
ко тричі на день ходить
;;
на роботу.
— 1 ферма наша краси
вою буде, — продовжує
господиня. — Механізова
ною. 15 корів у моїй групі, ніби й не багато, а ночами руки мліють... З п’ят
надцяти років на фермі.
Згадалися слова заві
дуючого фермою В. П.
Черненка:
«Часто після
уроків прибігають до нас
школярки матерям допо
магати. Пообступають ко
рів, як реп’яшки, — вча
ться доїти».
Мабуть, на такого «реп’яшка» була схожа і Сте
ня, коли порала маминих
корів. Тепер Надія Михай
лівна вже на пенсії, а тіль
ки дочка на поріг — роз
мови про ферму. Хоче,
щоб Стеня розбірливіше
пояснила
їй, що таке
«бригадний
підряд», за
яким працюють не фермі
з початку року.
І Стеня, забувши, за чим
прийшла до матері, почи
нає згадувати, як їм роз
повідав про це Віктор
Павлович. У- січні прав
ління колгоспу імені Шев
ченка і колектив МТФ № 1
уклали між собою договір,
відповідно до якого ко
лектив ферми зобов’язує
ться виробити і здати дер
бі жаві планову кількість молона, зберегти приплід, не

допустити перевитрат тру
дових і матеріальних ре
сурсів.
Зі сеого боку,
правління колгоспу забез
печує
оператиЕНо-господарську самостійність ко
лективу, виділяє інвентар,
корми...
Надія Михайлівна розу
міюче киває головою і раптом запитує:
— А КТУ — що то таке?
Степанида від несподі
ванки замовкає. Мама хоч
і пенсіонерка, а бач, від
прогресу не відстає. Бсе її
цікавить.
-т- Базовий
коефіцієнт
' трудової участі (КТУ) до
рівнює одиниці. Якщо я,
чи, скажімо, Рая або Га
.
лина добре
працюємо,
’
корови в нас чисті, надої
високі, виконуємо всі до
ручення завідуючого, то
до цієї одиниці додається
ще 0,1—0,3 бала. А коли
хто запізниться на роботу
чи пійло виллє просто в
жолоб, а не з відра роз
даватиме, або солому на
проході залишить — бали
знімаються. А це все буде
враховуватись в кінці року
при нарахуванні додатко
вої оплати. Віктор Павло
вич і «Зошит якості» спе
ціальний завів, записує всі
зауваження.
— Це там можна тако
го понаписувати, — біль
ше до себе, ніж до доч
ки, проговорила старенька.
Степанида усміхнулась.
Згадалися збори. 26 січня
засідала рада ферми, за
прошувалися всі бажаючі.
Людей зібралось багато.
Тож разом і вирішували—
справедливе
зауваження
чи ні, разом і міру пока
рання визначали. Жінки —
народ на язик гострий. Де
хто взагалі звик свос не
роботою, а криком брати.
Один завідуючий, та ще й
чоловік, мабуть, і не спра

вився 6 з ними. Але ж ра
да — переважно
жінки,
твої ж подруги. Тут вже
несправедливості бути не
може.
Успіхами таких
колек
тивних бесід В. П. Чернен
ко не нарадується: за лю
тий, в порівнянні з мину
ли//
місяцем, кількість
критичних
зауважень у
його зошиті зменшилась
вдвічі.
— Я працюю в цьому
колективі три роки,
розповів потім завідуючий. — Коли прийшов сю
ди, надої на корову ста
новили 6 кілограмів, за
раз — більше 15. Запору
ка нашого успіху, вважаю,
в налагодженій ТрУДОБІЙ
дисципліні. Все починеється з неї.
із введенням нової срганізації
оплати
праці
зросли прагнення самих
тваринників краще п ра
цювати, вимогливість кож
ної доярки до себе й
до інших. Люди більше ці
нують працю кожного, до
помагають один одному.
Тепер і поточний ремонт
своїми силами проводять,
і ставлення до інеентаря
в колгоспників бережливі
ше. Кожний зацікавлений
у тому, щоб гроші фермської чекової книжки ви
трачались якнайощадливіше. І оді в кінці року до-'
даткова оплата буде ви
щою.
Степанида Данилівна за
підсумками минулого ро
ку стала чотиритисячницею. Хоча цим званням ні
кого в колгоспі вже не
здивуєш. Таких завзятих
трудівниць тут 12. Та Стеня
чи не наймолодша з них.
В рік роботи XXVII з’їзду
КПРС взяла зобов'язання
надоїти
від корови по
46С0 кілограмів молока. І
відкриття партійного фо
руму комуністів вона зу
стріла з червоним прапор
цем на робочому місці.
Уявляти свою роботу че
рез 10 років можна довго.
Людина без мрії безкри
ла. Та майбутнє починає
ться вже з наступної хви
лини. А для Стені це озна
чає: пора уже розвішати
прання на шворку й не
гайно збиратися на вечір
нє доїння.

Л. КОНДРАТЬЄБА.
Колгосп імені Шевченка,
Новоукраїнський район.

Одна з публікацій про
новомиргородськпх шахтарів-поваторів
з'явилася
в газеті «Кіровоградська
правда» 15 березня шінішнього року й носила
назву «Внесок раціоналі
заторів». Зацікавлений чи
тач, приміром, міг дізна
тися про зміст постійної
раціоналізаторської та ви
нахідницької роботи нова
торів,
порівняти темпи
зростання ефективності їх
діяльності в порівнянні з
минулим, виділити для се-

міжвідомчі бар’єри — .ми,
«стара гвардія» раціоналі
заторів, вперті, йдемо впе
ред. Зрештою, і ми колись
були початківцями, та, ма
буть, якимись стійкішими
чи що... Вивчились само
стійності у вирішенні проб
лем — це гарантує кінце
вий ефект. Не залежати
від чиїхось смаків чи при
хильностей — це вже ба
гато. А що мені, як-і чле
нам моєї бригади молодим
раціоналізаторам
Вікто
рові Савчуку чи Володи
мирові Нслппі важлива не
нттм матеріальна, а моральна
підтримка, то її якраз і не
вистачає з боку зацівавлених товаришів».
Замість коментаря; Пи
тання з ростом молодих
раціоналізаторів і винахід
ників все ше залишається
відкритим. Поки що жод
них наслідків не дало ство
рення (її існування при
наймні на папері) школи
молодого
раціоналізато
ДО НАДРУКОВАНОГО
ра. творчих комплексних
бригад винахідників і ра
— А чому кожен моло
ціоналізаторів на кожній
дий раціоналізатор неод
дільниці шахти, та й в ор
мінно мусить уміти від
ганізаційних питаннях біль
стояти СВОЄ «ДІТІІЩС»?
ше схематичності, аніж
— Бо іноді (як це мож
конкретних справ.
на судити хоча б по нашій
Як і вчора, продовжу
шахті) у повернутій па доють
надходити нарікання
працювапня заявці варто
па иедопостачання мате
додати лиш окремі штри
ріалів та пристроїв для
хи, змінити буквально в
раціоналізаторської робо
деталях, а вже сам факт
ти, погану узгодженість в
повернення стає чомусь
роботі новаторів на різних
для такого яочаткуючого
ділянках, все тримається
нова гора цілою • трагедією.
на ситх'зіазмопі окремих
Початкуючпх тому й маю
людей. Рада товариства
на. увазі, що раціоналіза
раціоналізаторів та вина
тори зі стажем, звичайно,
хідників
включає б себе
чудово знають ці прописні
головних спеціалістів шах
істини. Причому, — гово
ти, та молодь якимось чи
рить інженер з нової тех
ном лишається осторонь її
ніки та раціоналізації Ва
діяльності. Розробляються
лентина
Володимирівна
плани обираються відпо
Сутуріла, — за словом
відальні товариші але...
«відстояти» зовсім не ро
Днина й позиція комітету
зумію потребу вміти зі
комсомолу, його секретар
своєю пропозицією, як ка
Олександр Горицькпй. який
жуть, сідати на голову,
фактично самоусунувся від
брати криком... Відстоюва
контролю й сприяння ро
ти — цс якраз і значить
боті молодих новаторів, ні
довести ї-ї, пропозицію, до
яких зв’язків з відповідни
кіпця.
ми технічними службами
Бригадир групи слюса
не підтримує.
рів по ремонту гідравліч
ного
обладнання Юрій
І. КУЦЕНКО,
Плотников висловився з
нор. «Молодого ко
цього
приводу просто:
мунара».
«Хай навіть у'нас не все
НоБомиргорсдсьний
ладиться, хай ще існують
район.
однодумці... А їх би пошу
кать і вам.
У розмові з О. П. Вішшчеиком ми прагнули з'ясу
вати, що тут у першу чер
гу, залежить від самих не
народжених новаторів. На
чальник дільниці, один із
кращих раціоналізаторів
шахти, причину бачить і в
них самих. Якщо заявку
на рацпропозицію з тих чи
інших причин відхилено,
ростуть ряди іншої кате
горії — ображених і зневі
рених.

Стомлений лик
молодого новатора
ПОВЕРТАЮЧИСЬ
бе прізвища найактивні
ших тощо. Була мова і
про внесок молоді у вико
нання виробничих планів,
удосконалення
техноло
гічних процесів.
— Щоб оптимістично го
ворити за молодих раціо
налізаторів шахти, утри
маюсь. Є окремі сумлінні
й допитливі хлопці, але
про струнку систему нова
торства мова йти не мо
же... — Так «охарактери
зував» нам своїх колег
секретар комітету комсо
молу Олександр Горинький.
_ »
— Власне, чогось ново
го в раціоналізаторській
роботі серед молодих шах
тарів немає. — зреагував
па прохання розповісти
про новаторів начальник
вугледобувної
дільниці
№ 1 О. П. Віннпчсико. —
Звичайно, ніякого пере
кручення фактів і щодо
прізвищ названих новато
рів не було — Юрій Плотпиков, Володимир ГІелппа,
Віктор Савчук та деякі ін
ші справді небайдужі до
недосконалосте» техноло
гії чи механізмів па видо
буваній вугілля. Та вас,
мабуть, цікавлять інші їх
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Справжнім святом стали районні та зональні огляди загонів юних інспентсп:в
дорожнього руху серед школярів. Пройшли ВОНИ у КВІТНІ цього СОКУ Б Г'-СТ?Х ІС(£
лящах області.
Ці свята стали складним іспитом для юних помічників автоінспекції- кожен
Член загону ЮІР повинен був мати високі теоретичні знання, майстерно' водити
велосипед, мати добру стройову виправну, вміти вести пропаганду безпеки дорож
нього руху серед молодших школярів.
Найкращі загони переможців зберуться на IV обласний зліт юних ікспєнторів
руху, який відбудеться 12 травня цього рону в місті Олександрії.
О. ВОРОНОВ.
II а знімку: дагіц юних інспекторів руху (СШ № 25), в якому номандиром
Руслан Буртник, став переможцем змагання юних помічників автоінспекції ИіРобсьного району обласного Центру,
Фото М. УРСУЛ ЕННА.
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«Молодий комунар»

2 стор

За рідну землю
2. Карбованець
для
«Кіровоградського
допризовника»
Щоб наблизити розгром во
рога, трудящі області взяли
антивну участь у створенні
фонду оборони. До
нього
вносили зерно, м'ясо та інші
продукти харчування, пере
давали у Фонд Червоної Ар
мії свої заощадження. На зі
брані кошти були збудовані
танкові колони «Кіровоград
ський комсомолець». «Кіро
воградський допризовник»,
танк
«Радянський журна
ліст», ланка бойових літа
ків—«Кіровоградський зв’яз
ківець»,
«Кіровоградський
медпрацівник», «Кіровоград
ський енергетик» та
інші.
Вагомий вклад у фонд обо
рони внесли вчителі та учні
області. Вони робили все. що
тільки в їх силах, щоб допо
могти Вітчизні подолати во
рога.
Так, учні
Знам'янського
району внесли на танкову
колону 63 тисячі карбован
Майбутній телеграфіст, учениця Знам’лнського СПТУ ц
ців, придбали облігацій Тре
№ 12 Жанна Курганська часто при підготовці до політінтьої Воєнної позики на суму
формаціТ (вона — агітатор в групі) використовує місцеву
майже 50 тисяч карбованців.
пресу.
З цієї загальної суми тільки
На знімку: Жанна КУРГАНСЬКА.
учні і вчителі Богданівсько:
Фото В. ВІТОХІНА.
середньої школи передали
м. Знзм’янка.
на будівництво танкової ко
лони 20 тисяч нарбоианців і
придбали позики на суму 18
тисяч карбованців. Учителі
та учні Златопільського ра
ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ привернення до них уваги.
Щороку проводиться по
йону підписали позику на
146 тисяч карбованців. Шко
точний ремонт, найближ
лярі
Іванковецьної серед
чим часом планується ре
ньої школи Новогеоргієвськоставрація усипальниці.
го району передали у спец
При районному правлін
фонд 17 300 карбованців, зі
ні Товариства активно діє
брали 800 кілограмів сушки
і вислали фронтовикам 69
лекторська група, яка на
посилок.
раховує 25 чоловік.
18 березня 1944 року з’єд
Анатолій Васильович ІваБлизько 90 пам’ятників ненко, Петро. Родіонович
нання 5-ї гвардійської армії
визволили Піщаний Брід від
Історії
нараховується
в Гресь, інші члени поза
німецько-фашистських
за
Олександрівському райо штатної лекторської групи
гарбників. Уже в перші дні
ні. До них належать па знайомлять своїх земляків
визволення трудівники села
м’ятні дошки та мемо з минулим району, при
і 550 учнів середніх і семи
річних шкіл взяли активну
ріали загиблим у роки Ве щеплюють любов до рід
участь
у русі
допомоги
ликої Вітчизняної війни, ного краю.
фронтові. Було зібрано 664
усипальниця
героя
Віт
Велику допомогу Това
тисячі карбованців на спо
чизняної війни 1812 року риству охорони пам'яток
рудження танкової колони
«Комсомолець
КіроЕоградМ. Раєвського тощо.
надають червоні слідопи
щини». На танку, збудовано
ти,
які
допомогли
встано

Правління районного То
му на кошти дорослих і шко
вариства охорони пам’ят вити чимало імен воїнів,
лярів Підвисоцького району,
ників історії та
культури які загинули при визво
житель села
Підвисокого
С. В. Печенюн до кінця вій
(секретар Товариства Люд ленні району від німецькони громив ворога. Подарун
мила
Іванівна
Стовбун) фашистських загарбників.
ком для фронту був збудо
робить усе можливе для
Г. ХАРИТОНОВ,
ваний на кошти дорослих і
збереження
пам’ятників, смт Олександрівна.
школярів села Підвисоке лі-

ВІДЧИНЯЮТЬ
В МИНУЛЕ
ДВЕРІ

«Організувати доставку газет передплатникам І в
роздрібну мережу, як правило, в день виходу їх З
друку, підвищити з цією метою рівень технічного
оснащення підприємств зв’язку».
(Основні напрями економічного і соціального
розвитку СРСР на 1936—1990 роки і на період
до 2000 року).

Па розмову з начальни
ком Новоархангельського
районного відділення «Союздруку» В. М. Шостаком
я йшов з незаперечним
фактом — періодику в ра
йон доставляю 11, з пере
боями. Під обід іого дня,
в середу, в райком комсо
молу доставили періодику
за два дні — вівторок і се
реду. В центральному га
зетному кіоску селища ме
ні сказали: «Це не дивина
і не випадковість. Буває
й гірше: по кілька днів ні
надходять газети, а потім
як завезуть одразу, то не
має де розкладати. Отоді
її найбільше хвилюєшся,
що не продаси газети, що
залишаться, бо ж одразу
стільки!..». Відповісти на
це запитання я її попросив
В. М. Шостака, чому газе
ти не потрапляють перед
платникам v день виході
їх з друку?
в. М’ ШОСЛЛК: В По
воархаїне.і д ьк пошта до
ставляється двома шляха
ми. Важча — посилки, бан
деролі, журнали — поїз
дом до Помічної, денна —
газети — літаком АН-2 з
Кіровограда. -Мова йтиме
про газети.
В Основних напрямах
правильно сталиться зав
дання: доставляти газети

передплатникам в день ви
ходу їх з друку. Во, зро
зуміло, газета найдорожча
нам сьогодні, коли ще не
вивіявся запах друкар
ської фарби. Вона несе
нам найсвіжішу інформа
цію про новішії політично
го, трудового, культурного
життя нашої країни, про
міжнародні події. Завтра
читач братиме газету дачеко не з такою зацікавтсністю. як сьогодні. Це
факт незаперечний. Ось
найпростіша
ілюстрація:
футбольний уболівальник
чекає «Спортивну газету»
й «Собєтс’’<ій спорт» одра■.у після футбольного мат
чу — щоб знайти цікаві
факти в коментареві, щоб
•.вірити свою думку з дум
кою газети після щойно
побаченого матчу но теле
візору, щоб оцінити зма
гання за найсвіжішою гур
іііріїою таблицею... Через
два дні, коли зіграно мат
чі наступного туру, перед
платник може іі не мати
ме охоти читати про те,
чим він уже перегорів, непе.хви.тювався.
Це простий приклад, але
кін яскраво показує, які
дорогі нам газети, коли
воші приходять вчасно.
Цим я не хочу стверджу
вати, що газета живе один

день, але оперативні нови
ни — так.А ми часто дові
дуємось про них із запіз
ненням.
КОР.: А телебачення?
В. М. ШОСТАК: Газета
й телебачення не завжди
дублюють одне одного. Га
зета — аііалітичніший за
сіб масової інформації. Як
правило, після короткого
важливого
телевізійного
повідомлення передплат
ник з нетерпінням чекає
газету — аби прочитати
про це детальніше, з ко
ментарем...
КОР.: Та літак не може
знятись в Кіровограді...
В. А1. ШОСТАК: Ну, це
ще півбіди — віл Новоархапгсльська до обласного
центру автобусом гри годіпііі. Частіше періодика
запізнюється, коли літак
не може знятись у Києві’
Якщо за графіком з Кіро
вограда о десятій ранку
не прилетить літак — паш
диспетчер дзвонить в об
ласний центр. А там ка
жуть — вибачте...
КОР.: Які ще збитки
маєте від ціди о ви?
В. М. ШОСТАК: Про
найголовніший збиток ми
тільки що говорили. А ще
від перебоїв у роботі по
терпають працівники зв'яз
ку. Ви ж знаєте, як пра
цюють люди в авральні
дні. Тоді вже нема коли
думати про якість. Є такі
авральні дні і в пас, коли
в один день доставляють
пошту за три доби. Велике

там. Матері і старики, ком
сомольці, піонери І школярі
села Глодос Хмелівського
району також зібрали гроші
на будівництво літака, який
передали своєму односельцю
старшому лейтенанту І. А.
Артеменку. На цій машині
льотчнк-землян громив фа
шистів. визволяючи Молда
вію.
На сторінках вільшанської
районної газети «Колгоспна
праця» від 21 жовтня 1944
року повідомлялось, що ра
зом з дорослими учні шкіл
Вільшанського району внес
ли понад 350 тисяч карбо
ванців на будівництво ес
кадри міноносців, а також
катера «Комсомолець
Оде
си». На кошти населення се
ла Хащувате Гайворомського
району було збудовано лі
так.

Серед комсомольців, піо
нерів і школярів міста Кіро
вограда, Олександрії широ
кого розмаху набрало со
ціалістичне змагання під де
візом «Все о ім’я перемоги!».
В школах діяли бригади
крою і пошиву. Вони допо
магали сім’ям фронтовиків,
інвалідів війни. Юні теслярі
виготовляли госпіталям спе
ціально обладнання для про
ведення
лікувальної гім
настики.

сько-молодіжиі бригади учи
лища по-ударному працюва
ли під час канікул в колгос
пах Олександрійського
ра
йону. Боки виробили 2285
людинеднів. Зароблені кош
ти передали в Фонд допомо
ги пораненим чараояоармійцям. Відзначилися
на кол
госпних ланах учні К. Чет
вертак, М. Четвертак, Г. Яцен
ко, Г. Мзрченно. які викону
вали норми на 150—130 про
центів.

4. Нз

3. Гостинці
фронтовикам

Комсомольці,
піонери і
школярі проявляли велику
На одному з літаків, виго любов і турботу до радян
товленому на кошти насе ських воїнів. Вони надсилали
лення Кіровоградщини, вою на фронт колективні та ін
вав лейтенант Іван Юхимо дивідуальні посилки, щирі і
теплі листи, в яких вислов
вич Нечипоренко. Відбувся
мітинг учнів і вчителів За- лювали побажання якнай
швидше добити
фашист
харівської
школи Рівнянських звірів. Діти збирали
ського району. Про це пові теплі речі, в’язали рукавиці,
домляла
«Кіровоградська шили
і вишивали
кисети,
правда» Зі грудня 1944 рому. сушили хліб, фрукти для
Учениця Клава
Коніченко фронтовиків і
поранених.
заявила на мітингу:
Тан, учні Златопільського ра
«Ми знову учимось в ра йону зібрали для воїнів Чер
воної Армії 508 кілограмів
дянській школі. Від імені
учнів школи виношу подяку сушених яблук і домашньо
го печива. Школярі Кам'янЧервоній Армії за те, що нопа дала нам змогу вільно ської школи Новомиргородвчитися.
11а
будівництво ського району надіслали вої
нам до Дня Червоної Армії
танків даю ПО карбованців,
в 1945 році 100 посилок.
які я заощадила»-.
Велику роботу проводили
Учень другого класу Ана комсомольці,
піонери
та
толій Максюта вніс 100 кар школярі в госпіталях: допо
бованців. 90 учнів Захирів- магали в ремонті приміщень,
ської школи зібрали на бу працювали санітарами, чи
дівництво танків 2400 кар- тали книги одужуючим вої
оованців. В газеті повідомля нам, виступали з концерта
лось, що протягом дня тру ми художньої самодіяльнос
дящі цього району зібрали в ті, писали під диктовку по
Фонд оборони готівкою 100 ранених воїнів листи їх рід
тисяч карбованців.
ним. Наприклад, учні Новогеоргіївського району зібра
Комсомольці та піонери ли дг.я госпіталю бібліотеку
вносили кошти в Фонд Чер з 11і0 книг, передали в
воної Армії і повідомляли
про це Верховного Головно їдальню 1190 штук різного
командуючого. Учениця 1-го посуду, 1130 кілограмів про
класу новопразької початко дуктів. Для поранених вони
вої школи
Нооопразького також провели 86 читок га
зет, книг і журналів, на
(тепер
Олександрійського) діслали Еоїнам-фронтосикам
району Я їда Костенко наді 760 подарунків. Вчителі Таслала в Москву лист такого ловобалківської, Рсзівської
змісту:
шкіл поставили для поране
«Більше двох років и пе них в госпіталі п'єси «Чекай
ребувала під владою німець мене, і я повернусь», «Дві го
ких фашистів. Разом з інши дини перед війною», висту
ми дітьми я не бачила ра пали з концертами худож
ньої самодіяльності.
дості, не навчалась. Кожен
день ми чекали приходу на
шої визволительки — Черво
Справжніми
патріотами
ної Армії. День, якого ми
Радянської Вітчизни вияви
довго чекали, настав. ?,Іи ли себе комсомольці
Кіро
знову щасливі... Я сердечно воградського та Олександрій
дякую Вам за наше визво ського педагогічних училищ.
лення. Я вже поступила в Бонн оточили піклуванням і
школу, навчаюсь па відмін увагою сім’ї фронтовиків,
но. Я хочу’ допомогти нашій
поранених воїнів, які пере
славній Червоній Армії, як бували в госпіталях
39 уч
найшвидше розгромити на нів Олександрійсь:
.
пе
ших ворогів і вже внесли в дагогічного училища працю
банк свої заощадження — вали я евакогоспіталях на
0 тисяч карбованців на бу
прийомі поранених
воїнів.
дівництво танкової колони
125 учнів вели облік збитків,
«Кіровоградський комсомо які нанесли фашистські за
лець».
гарбники місту. Комсомог.ь-

маршруті—
тимурівці
У роки Великої Вітчизня
ної війни остаточно сформу
вався і набув широкого роз
маху патріотичний тимурівський рух. Піонери і школя
рі турбувалися про сім’ї
фронтовиків, інвалідів
сій
ни. Тільки учні Устинізського району передали 12 а/0,
Аджарського — 5450 карбо
ванців на допомогу дітяглсиротам. інвалідам Великої
Вітчизняної війни та сім’ям
фронтовиків. Учні Маловискізської школи № 3 внесли з
цей фонд 593 карбованці.

У грудні 1944 року комсо
мольці, піонери, всі школярі
області взяли активну участі»
у декаді допомоги сім’ям
черзоноармійців та інвалідів
війни, яку проводили пар
тійні,
комсомольські
та
профспілкові організації. В
Кіровограді до фонду допо
моги
сім’ям
фронтовиків
трудівники та учні внесли
понад 43 тисячі карбованців.
Учні ГІетрівського, Онуфріївсьнсго.
Олександрійського,
Носомнргородського, Гйдвисоцького,
Знам'янського,
Хмелівського районів у дні
декади
завезли
паливо
сім’ям фронтовиків.
Піонери і школярі Олек
сандрійського району забез
печили паливом 120 сімей
фронтовиків, а учні Корсбчикської середньої школи
Носомиргородського
райо
ну — всіх інвалідів війни і
родини червоноармійців. Ді
ти ГІетрівського, Олександ
рі всьного, Компаніївсьного,
Онуфр.чеського, Рівнянського районів, міста Кіровогра
да збирали лікарські рос
лини і здавали для медичної
промисловості.

Комсомольська,
п.онерська організації, педагогіч
ний колектив нашої школи
вивчає і творчо використо
вує сьогодні досвід патріо
тичного та інтернаціонально
го виховання періоду Вели
кої Вітчизняної війни як
один із шляхів підвищення
ефективності трудового, вій
ськово-патріотичного
вихо
вання учнів на сучасному
етапі.

В. ДАЦЬКИЯ,
директор Кіровоград
ської середньої школи
№ 32, краєзнавець.

А ПЕРЕДПЛАТНИК
навантаження тоді лягає
па плечі і сортувальникам,
і постачальникам газет в
далекі села і особливо
листоношам.
В нашому районі пра
цює багато сумлінних лис
тонош: Любов Широкополе
із Кальппболот, Ліна Бобракова з Иадлака, Ольга
Томак з Торговиці та бага
то інших. Не один рік во
ни активно організовують
передплату, вчасно достав
ляють отримані журнали її
газети. А доставити є що,
повторюю. Скажу тільки,
що в таких селах, напри
клад, як Вільшанка, Мар'япівка, Надлак па кож
ну тисячу жителів перед
плачено більше двох тисяч
екземплярів газет і журна
лів.
Але справа в тому, що
із кадрами листонош у пас
є серйозні проблеми.
КОР.: Валентине Мико
лайовичу, ось ви говорили
про проблему кадрів, про
втрату на певний час пре
стижу професії листоно
ші... Все це, звичайно, за
лежить від рівня умов пра
ці. Мені пригадується та
кий випадок. Десь років
два тому в нас в редакції
поставили під сумнів та
ким факт: у Злинці Маловисківського району моло-

дин хлопець вивільнив од
разу дві посади листо
нош — він почав розвози
ти в селі пошту легень
ким, давно списаним в
колгоспі, тракторцем. Сум
нів виник з приводу того:
ефективно це чи ні?
В. м. ШОСТАК: Не мо
жу судити про конкретний
випадок, хоча якщо вже
той тракторець відслужив,
то чому ж не використати
ного?.. Скажу лише те, що
служба зв'язку повинна
невпинно оснащуватись су
часною технікою. Про це
записано і в Основних на
прямах. Бо у яких умовах
доводиться сьогодні пра
цювати листоношам, особ
ливо у далеких селах, де
бездоріжжя? А передплат
ник чекає ж газету і в
дощ, і в сніг...
Ми зараз намагаємось
полегшувати роботу листо
нош шляхом встановлення
в селах опорних пунктів—
в різних кутках села вста
новлюємо стандартні ко
лективні ящики. Вже є та
кі в Копеикуватому, Цадлаку... Кожне сільське від.
ділення
повинне
мати
власний транспорт. І, зви
чайно, треба дбати про до
роги: асфальт, бруківка...
Роботи в цьому напрямі у
нас ще чимало, але тільки

так ми зможемо добитись
того, щоб передплатник
отримав газету в тон день,
що значиться на газетно
му календарі.
Вів розмову В. БОНДАР»

Коментар заступника
начальника обласного
виробничо - технічно
го управління зв’язку
Ю. О. ГУЦАЛЕНКА.
Центральна і республі
канська преса для перед
платників Кіровограда н
більшості районів області
повинна надходити рейсо
вим літаком із Києва в
день виходу її з друку о
6 годині 15 хвилин.' Цей
графік дотримується вліт
ку. В осінньо-зимовий пе
ріод перешкоджають ме
теорологічні умови. Так,
наприклад,
за
перший
квартал цього року цент
ральна і республіканська
преса несвоєчасно наді
йшла в Кіровоград 51 раз.
З цієї ж причини Нозоархангельський районний вузол зв’язку невчасно отри
мав її 62 рази.
Такі факти справедливо
викликають багато нарі
кань з б0Ку передплатни 
ків. Це створює додаткові
т ру днощі сорту вал ьн ика.м,
листоношам. Мабуть, саме
через це серед листонош в
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«Молодий комунар»
І

РАДИМО
ПРОЧИТАТИ

ЗАЛЕЖИТЬ
ВІД КОЖНОГО З НАС

ІІ

В Статуті ьЛДСМ запи більшу частину свого жит
сано: «Дальше підвищення тя, ми повинні правильно
ролі ВЛКСМ в умовах роз планувати свій час. У цьо
винутого соціалістичного му вам допоможе і книга
суспільства залежить від А. Герасимова «НОН ком
активності іі бойовнтості сорга» (М, Молодая гвар
всіх Комсомольських орга дия, 1985). Книга відкри
нізацій, поглиблення зміс вається розділом «Робоче
ту, вдосконалення стилю місце», далі йдуть «Осо
ТІ методів їхньої роботи». би« і е планування», «Куль
йч
f
Л|кйтстн комсомолу по- тура роботи з документа
т8Р'-’- плідно вести В11ХОВ- ми», «КбЯсорг і наради»
. ву роботу серед молоді, не та інші. Особливо корисне
^лишатися осторонь від це видання новачкам ком
животрепетних
проблем, сомольської роботи.
ЯКІ ХВИЛЮЮТЬ
молодь,
Питанням
проведення
своєчасно реагувати на но комсомольських зборів при
ві тенденції, захоплення в свячена книга С. Ьабаєва
молодіжному середовищі, та Б. Матвеева «Комсо
надавати
їм необхідної мольські збори» (Леннздат,
ідейної спрямованості. Ус 1984). Автори її розгляда
пішно виконувати ці наста ють різні форми зборів і
нова можна лише оволо дають практичні поради
дівши формами і метода щодо їх проведення. Даю
ми комсомольської роботи. ться поради стосовно ви
У цьому вам допоможуть рішення питань, піднятих
пропоновані книги.
на зборах.
У книзі кандидата еко
У «Пораднику комсорга»
(К., Молодь, 198-1) йде номічних паук В. Смирнова
ться про зміст роботи ко «Час. Дисципліна. Еконо
мітету комсомолу, бюро мія» (М„ Молодая гвар
первинної комсомольської дия, 1985) розповідається
організації, шляхи і на про співвідношення таких
прями підвищення ефек понять, як «час», «дисцип
тивності роботі: низових ліна», «економія».
Рекомендуємо вам по
Лваок комсомолу. У кинзі
широко висвітлено досвід знайомитись також із кни
Шр-виховної та внутрі- гою «Організатору дозвіл
ДРкової роботи, нагро ля молоді» (М., Молодая
маджений у КОМСОМОЛЬ гвардия, 1984). Вільний час
СЬКИХ організаціях рес треба навчитися правильно
використовувати. Нині вже
публіки.
«Пам’ятка
комсомоль можна говорити про чима
ського активіста» (1\., Мо лий досвід його організа
лодь, 1983) — це збірник ції. Так, останнім часом
методичних і практичних великою популярністю у
порад з пита иь ідеііно-вн- молоді користуються дис
ховної роботі ' серед мо- котеки. їхній роботі при
лоді: формування марк- свячено дві статті збірки. І
про необхідні
снстсько-ленінського сві- Йдеться
елементи
програми
дискотогляду, трудового внхоклубу. Велику увагу приді
ванни.
Корисно буде вам по лено розвиткові художньої
знайомитися і з виданням самодіяльності, цикорнее ^Райком комсомолу» (М., танию традицій народної
Молодая гвардия, 1985). творчості.
Все більшого поширенНайперше ця книжка зго
диться працівникам рай ня набувають і клуби за
комів комсомолу, йдеться інтересами. Організації їх
про статутні вимоги до ор роботи в книзі приділено
ганізації роботи виборних значну увагу.
Л. АВДЄЄВА,
органів райкому та кого
старший бібліотекар
апарату, основні напрями
абонементу обласної
та форми діяльності, пла
наукової
бібліотеки
нування, контролю.
імені Н. К. Крупської.
Проводячи
на роботі

ПОТЕРПАЄ
області висока плинність
кадрів — 7,8 процента.
Обласне виробничо-тех
нічне управління зв’язку
Приділяє значну увагу по
легшенню праці листонош.
Нині доставка пошти че
рез абонентні групові ша
фи здійснюється на 816 до
ставочних дільницях. До
1995 року передбачається
перевести на механізова
ний спосіб доставки ще
Й96 дільниць, 10 з них —
у Нозоархангельському ра
йоні.
З кадрами у нас ще іс
нують
проблеми.
Так,
тільки а м. Кіровограді не
вистачає сьогодні 27 листо
нош, не рахуючи відкриті
дільниці через
хворобу
листонош чи інші поважні причини. Тому доводи
ться листоношам докладай?* максимум зусиль, щоб
передплатники не залиша
лись без газет і журналів.
Ми змушені шукати ре
зерви. Багато допомагають
нам і самі передплатники.
У Знам’янсько.му і Комианіївському районах по до
говору розносять пошту
школярі. Чимало трудових
колективів листонош лерейшля на бригадний МЄтод праці. Зв’язківці по^йпо підвищують свою
‘Жиіфікацію: торік пере-

підготовку пройшли 100
працівників зв’язку, 25 із
них — листоноші.
Щоб наблизити послуги
до населення, управління
зв’язку передбачає до 1995
року відкрити додатково
10 відділень зв’язку В НО
ВИХ мікрорайонах міст Кі
ровограда,
Олександрії,
Світловодська, Долинській.
Для поліпшення умов
роботи буде замінено 70
непридатних
приміщень
відділень зв’язку (в Новоархангельському районі зо
крема — 9). Передбачає
ться організація двох ук
рупнених доставочних від
ділень зв’язку і 15 пунктів
самообслуговування в об
ласному центрі та восьми
містах обласного й район
ного підпорядкування.
З метою прискореяня
руху пошти заплановано
використовувати 64 рейсо
вих автобуси загального
користування, в тому чис
лі 55 на внутрірайонних
маршрутах. Намічено впро
вадити й розширити кон
тейнерне перевезення га
зет і журналів на 7 авто
мобільних маршрутах (зо
крема на маршруті Поміч
на — Нозоархангельськ), а
також на двох залізнич
них маршрутах.

Державний департамент
США опублікузаз чергозу
доповідь «Про становище
в галузі праз людини у
різних країнах світу в 1985
році». Автори дослідження
намагаються стверджува
ти, що мовляв, відстоюють
виключно «благородні іде

ріалістичнмми державами
та їх маріонетками типу
Піночета. ЮНІСЕФ з три
вогою вказує на погір
шення становища дітей у
багатьох районах земної
кулі, уражених економіч
ною кризою, підкреслюю
чи, що високий рівень ди

З стор<
нуло стадо худоби через
те, що працівник замість
корму засипаз тваринам
вміст мішка з написом
«отрута». Він був непись
менним. А з вини військо
вого моряка, який не зуміз прочитати інструкцію,
зіпсовано техніку вартістю
чверть мільйона доларів.
Це приклади не століт
ньої давнини, коли спо
руджували статую Свобо
ди, а сьогоднішні факти,
коли статуя справляє юві
лей. Журнал «Рідерз дайд
жест», наводячи їх, з жа
хом зауважує: кожен п’я
тий американець функ
ціонально неписьменний!
Тобто 27 мільйонів дорос
лих у найбагатшій капіта
лістичній країні неспро
можні знайти номер у те
лефонній книзі, заповнити
анкету при прийомі на
роботу. Де вже тут розі

шах у відчай, часто закін
чується
алкоголізмом,
наркоманією.
Чого ж у такому разі
варті загальні міркування
про людську гідність і сво
боду, які так легко зліта
ють з вуст вашінгтонських
діячів? Злидні породжу
ють неписьменність, а во
на в свою чергу — злид
ні. Без роботи, без достат
нього доходу людина по
чуває себе невдахою, яка
більше нічого не значить
у цьому престижному су
спільстві, не може дозво
лити собі зустрітися з дру
зями, бо неспроможна бу
ти з ними на рівних. Для
багатьох у США життя ви
явилось нестерпно гір
ким, проте, за словами
президентського указу про
встановлення «року Сво
боди», у Сполучених Шта
тах статуя символізує «аме-

ТАМ, ДЕ ПРАВИТЬ КАПІТАЛ

СВОБОДА ПО-АМЕРИКАНСЬКОМУ
али боротьби за права лю
дини в усьому світі». «Іде
алізм» американських оці
нок красномовно показує
цинічна похвала на адресу
кривавої диктатури Гііночета в Чілі, з одного боку,
і брудні вигадки і наклепи
на сандіністську револю
цію в Нікарагуа — з дру
гого.
«Вашінгтон
звинувачує
в «порушенні прав люди
ни» інші країни, тим часом
з першого дня правління
нинішньої адміністрації Ні
карагуа стала об'єктом си
стематичного терору», —
заявив виконавчий секре
тар організації Вашінгтонське бюро по Центральній
Америці Р. Нортон. — Бан
дити, яких направляє ЦРУ,
вбивають учителів і селян,
руйнують лікарні».
Крикливий пропагандист
ський характер «табелю»
держдепартаменту
гра
нично ясний. Щодня в
країнах, які розвиваються,
вмирає 40 тисяч дітей —
жертв жахливих злиднів,
недоїдання, хвороб. Такі
цифри наведено в допові
ді Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ). Цей документ
звучить як трагічне зви
нувачення існуючій у світі
нерівноправності, еконо
мічному закабалению кра
їн, що розвиваються, імпе-

3 ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ
ТАРС
ГАВАНА. «Рішення
ПІ
з’їзду Компартії Куби — в
життя» — під таким деві
зом тут відбувся IX пленум
Національного
комітету
Спілки молодик комуністів
(СМК) Куби.

Учасники пленуму обго
ворили завдання Спілки
молодих комуністів у на
вчанні, виробництві та обо
роні, які випливають з рі
шень III з'їзду Компартії
Куби. На пленумі було да
но глибокий і різнобічний
аналіз якості роботи пер
винних організацій СМК і
кадрової політики, обгово
рено проблеми трудового
виховання, навчання, ідей
но-політичного і військовопатріотичного загартуван
ня молоді.
Делегати пленуму закли
кали молодь Острова Сво
боди демонструвати
при
клади повсякденного ге
роїзму в праці, навчанні,
підготовці до захисту бать
ківщини.

БРАЗЗАВІЛЬ.
Десятки
конголезьких юнаків змо
жуть опанувати спеціаль
ності мулярів, столярів, Ме
ханіків і слюсарів у центрі
професійної
підготовки,
який тут відкрився. На йо
го створення було асигно
вано 729 млн. африкан
ських франків. До занять
Гйого навчальних нласах
майстернях, оснащених
сучасним
устаткуванням,
приступили перші 80 учнів.
Через півтора року дипло
мовані випускнини будуть
розподілені На
ПІДПрИЄМства та будови країни, по
повнять ряди робітничого
класу Народної Республіки
Конго.
Виступаючи на відкрит-

тячої смертності, дуже по
ширені недоїдання і го
лод, часті хвороби якнай
тісніше зв’язані із злиден
ністю населення.

Географія дитячих страж
дань і злигоднів не обме
жується
тільки бідними
країнами. Тяжким є їх ста
новище і 8 багатьох розви
нутих країнах світу: на
приклад, у тих же Сполу
чених Штатах, за даними
громадських служб НьюЙорка, «рівень дітей, що
ледве животіють, можли
во, перевищує сорок про
центів».

Нинішній рік проголоше
но у США «роком Сво
боди» у зв’язку з тим,
що в жовтні минає сто
років з дня відкриття ві
домої на весь світ статуї
Свободи. Факел 8 її ру
ках має в ці дні особли
во яскраво
освітлювати
«свободи, рівні праза і
можливості»
громадян
США. Зокрема, право на
освіту. Яке воно насправ
ді, свідчать факти. У міс
ті Сіракузи в штаті НьюЙорк, недалеко від зна
менитої статуї Свободи,
було доставлено в лікар
ню дитину, якій мати за
мість лікіз дала засіб для
миття посуду. Вона не вмі
ла читати. У Чікаго заги

братись у своїх правах.
Неписьменність — вели
ка особиста трагедія «про
пащих»,
як називає їх
журнал. Це явище, що на
було характеру національ
ного лиха, згубно позна
чається на економіці краї
ни, яка втрачає внаслідок
цього мільярди доларів.
Але й породжене воно
саме американською еко
номікою — капіталістич
ною, яка по-хижацькому
ставиться до людини та її
праз. У суспільстві, де
прибуток, його викорис
тання — вихідний пункт і
кінцева мета, життєві ін
тереси трудящих відсту
пають на другий план пе
ред правом капіталіста
привласнювати і збагачу
ватись.

риг.анський ідеал свободи
і справедливості для всіх».
Нині
статуя Свободи
представляє для багатьох
американців, як вислови
лась телекомпанія Ен-бі-сі,
щось більше, ніж просто
символ. Компанії, які по
жертвували кошти на ре
ставрацію досить підтоп
таної статуї, що була в
аварійному
стані, мали
право використовувати її
зображення в рекламних
цілях. Винахідливі ділки
перетворюють Свободу в
своєрідне
торговельне
клеймо, яке безсоромно
ляпають на езою продук
цію: був би дозвіл спеці
альної комісії, що відпо
відає за підготовку скульп
турного твору до століт
нього ювілею.

Завдяки
виробництву
зброї концерни здійсню
ють свої «права» на каз
кові прибутки. На фінан
сування гонки озброєнь
йдуть мільярдні кошти,
яких вистачило б на осві
ту, медичне обслугозуоанна хліб і житло для бідня
ків. Відсутність можливос
ті дістати професію, без
робіття відразу ж після
школи — скільки світлих
умів гине в тіні зід факе
ла Свободи! Безнадія пе
реростає в молодих ду

Хіба не символічне са
ме це ставлення — генд
лярське, комерційне до
«ідеалу езободи і спра
ведливості для всіх». Під
знаком статуї Свободи ни
ні продають письмовий
папір, сосиски, автомаши
ни, смажену картоплю, пі
жами. Намагаються про
дати іншим народам і
«права людини по-амери
канському». Але товар,
слід визнати, залежаний.
(За матеріалами преси).
(РАТАУ).

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ
ті центру, міністр праці,
зайнятості, реформ дер
жавного апарату і соціаль
ного
забезпечення НРК
Бернар
Комбо-Матсіона
вказав на важливе значен
ня для конголезької еконо
міки
створення
таного
центру.
БРАЗІЛІА. Більш як ЗО
учасників проведеної в сто.
лиці Парагваю Асунсьйоні
масової антидиктаторської
маніфестації дістали тяж
кі поранення і каліцтва в
результаті
поліцейської
розправи. За наказом ва
тажна Стресснера на роз
гін студентських демон
страцій було кинуто сотні
озброєних
головорізів.
Агенти охранки арештува
ли багато активістів опози
ції. Диктатура обрала шлях
жорстокого
придушення
виступів протесту, конста
тує
бразільсьна
газета
«Жорнал ду Бразіл», Прав
ляча верхівка виступила з
погрозами нинути
проти
політичних противників не
тільки армію і поліцію, а й
молодчиків з напіввійсько
вих фашистських форму
вань.

БІСАУ. «За зміцнення на
ціональної єдності, мир і
розвиток» — під таним ло
зунгом у республіці КабоВерде пройшов традицій
ний тиждень молоді. Цього
разу він був присвячений
Міжнародному року миру.
Тисячі юнанів і дівчат
взяли участь у заходах,
проведених з ініціативи
організації
африканської
молоді імені Амілкара Наб
рала — Кабо-Верде, кіль
кість членів якої за остан
ні вісім років зросла з 1,5
до 10 тисяч.

(ТАРС, 3 травня).

ПО МІСТАХ І КРАЇНАХ
Місто Лас-Пальмас — центр однойменної іспанської
провінції, головне місто Канарських островів.
На знімну: місцевий художник пропонує свої тво
ри туристам.
Фото 6. КОЛЕСНИКОВА.
Фотохроніка ТАРи.

4 стор.
АГАТО
в цьому Па
Б
лаці було масштабним—
1 зали, коридори, вестибюль,
що

'

кількість кімнат. Прикину
ла, скільки гуртків може
в цьому велетні працюва
ти — зо два десятки. Од
нак тиша, що залягла між
стінами, не свідчила про
те, що життя тут ВИРУ£.
— Нічого дивного, —
пояснив директор Палацу
А. Д. Мицик. — У будень
та ще в денний час ходи
ти сюди нікому. Майже всі
на роботі чи вчаться.
Кількість гуртків теж не
відповідає
відведеному
простору. При Палаці ді
ють хоровий колектив, два
танцювальних (дорослий
та дитячий), любительська
кіностудія «Сигнал», два
клуби за інтересами, ВіА,
дискоклуб,
агітбригада,
шахова секція, клуб сімей
ного відпочинку. Я особли
во зацікавилась саме його

8 травня Ж року

«Молодий комунар»
синів і дочок, яких удома
за турботами й не помі
чали...
Анатолій Дмитрович Ми
цик — молодий комуніст,
з молоддю працювати вміє
І ХОЧЄ.
'
— Та молодих у нас не
дуже багато. Погано в нас
із інфор'Цацісю, з рекламою. В 40 карбованців
обійшлися афіші про ве
чір у дискоклубі, а роз
клеювати їх нікому. Наші
гуртківці за місцем про
живання розносять. Прав
да, дають хороші резуль
тати повідомлення про ці
каві заходи і почини у міс
цевій газеті. Саме таким
способом набрали відвіду
вачів секції аеробіки. І та
ке ще: був я в залізнични
ків, от деякі керівники з
претензіями — і те не так,
і те, й молодих робітників
до гуртків не залучаємо.
Я й запитую: а хто з вас їх

переповнена, а Палац у
центрі — напівпорожній.
Відомчі бар’єри... Могли б
допомогти заповнити зал
і артисти Кіровоградської
філармонії, яких тут уже
давно не бачили.
Останнім часом нас усіх
дедалі більше обурюють
бюрократизм, непотрібна
папсротворчість.
Такою
А. Д. Мицик, зокрема,
вважає вимогу до членів
шахового клубу складати
щоразу протокол засідан
ня. Оскільки шахи — це
гра, то ясно, що засідан
ня зеодяться здебільшого
до баталій за дошками та
їх розбору. Навряд •чи
стенограми поєдинків ко
мусь потрібні, хіба їв, о
для «галочки» тим, хто
звик звітувати не справа
ми, а паперами.
Ні того, ні іншого, прав
да, не вистачило закладам

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

; спортивнім
• вітрині?
Звертаюсь до головного
архітектора міста та в мі
ський сиорткомітет і про
поную встановити спортив
ну вітрину. Спортсмени
ГІДІ!! цього, адже високих
результатів
сови доби
ваються своєю працею. Цс
сприятиме пропаганді спор
ту серед молоді.
Де встановити вітрину?
Місце для цього є на розі
вулиць Леніна і Калініна,
у сквері проти магазину
«Дитячий світ».
Спортивна вітрина має
відображати сучасне спор
тивне життя і за минулі
роки; тут варто виставити
фотознімки кращих спорт
сменів, команд-лідерів (фо
то, інформація, вид спор
ту. де і коли досягнуто
високих результатів, яких);
тут має бути інформація
про спортивні заходи в
місті та області.
Нехай читачі висловлять
свою думку з цього приво
ду. Думаю, що багато хто
з них побажає взяти участь
в установленні вітрини.

«ПІШОВ БИ
В ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ, ЯКБИ...»

роботою — едже подібні
клуби «працюють» на той
Почніть читати що статтю не з заголовка, а з руб
самий здоровий побут:
дають можливість чолові і рики. Вдумайтесь у її зміст. Уже сама формула
кові й дружині відпочива «ефективна праця» є відповіддю на питання, яка цс
ти разом, що практично праця. А «здоровий» потребує розшифровкн: це по
неможливо, коли ні на ко бут без хмільного дозвілля, цс життя з дотриманням
го залишити дитину. А в високих моральних норм, з реалізацією своїх діло
таких клубах повинні бути вих, інтелектуальних і творчих нахилів, це і їх роз
й дитячі кімнати. Вникнув виток. Де вій має відбуватися? Вдома, в школі, на
ши глибше в зміст роботи роботі... і в цьому переліку заклади культур» далеко
«сімейного» клубу в дано не на останньому місці. Сьогодні читайте про внесок
му Палаці, подумала, що у впровадження здорових форм дозвілля Знам’яндосвід його роботи вар ського палацу культури залізничників
тий уваги.
На виділені профкома
ми локомотивного і вагон відвідус? Мовчання. Тим культури Одеської заліз
ного депо пошти культ часом приклад керівника ниці для того, щоб їх ро
працівники купили елек безперечно виплине ба бота була на висоті — її
тросамовар, 50 чайних сер жання наслідувати його...
визнано незадовільною.
візів, чай, цукор, яблука,
...Під вечір поверхи Па
Я поцікавилася у заві
цукерки. Через профкоми лацу стали поступово на
дуючого відділом комсо
розсилаються віддрукова повнюватися
голосами, мольських організацій мі
ні запрошення на вечір.
звуками
музики.
Почалися ськкому ЛКСМУ Віктора
Прибулі дорослі розмі
репетиції
агітбригади,
во Пономаренка, як взаємощуються в Малому залі на
■00 чоловік за сервірова кально - інструментального діють нині і що робити
ними для чаювання столи ансамблю, загомоніли в муть надалі міськком і
ками і... спрямовують по роздягальні юні танцюрист культпрацівники для ма
гляди на сцену? Так теж ки. Анатолій Дмитрович сового залучення молоді
буває, коли пропонується показав’ світлу зі слідами до участі в художній са
вечорах,
дискотечна програма чи свіжого ремонту кімнату: модіяльності,
виступи аматорів. Та мож тут буде музична вітальня. лекторіях тощо.
Міськком ЛКСМУ по
на тут і самим поспівати, і Ще б тут хотіли влаштува
членів
полечку під баян станцю ти безалкогольний бар із стійно присилає
оперзагонів для чергуван
різноманітними
соками,
вати, взяти участь у весе
ня на вечорах і підтриман
лих конкурсах і виграти коктейлями, де можна бу ня там порядку. Планує
ло
б
просто
спокійно
по

приз. У цей час діти пере
ться спільне анкетування
бувають з методистом у сидіти без усякого шуму— комсомольців. їм запро
це
дуже
потрібно
кожно

ігровій кімнаті. Оскільки
понують відповісти на за
віковий діапазон її відві му в наш стрімкий, спресо питання: «Як би ви хотіли
ваний
і
стресовий
час.
дувачів досить широкий
провести своє дозвілля?»,
Повертаючись до питан
(від 2 до 12 років), всіх
«Чому не ходите до Па
ня
про
холостий
простій
одним чимось не розва
лацу культури?», «Ходили б
жиш — треба групувати частини приміщень Пала туди, якби...».
«клієнтів» за інтересами. цу, слід сказати й таке. Ось
Які результати дало це
Для одних — телевізор, Великий зал — скільки б опитування, чи впровад
інших*, ляльки, «конструк він міг умістити кіногля жено ці «якби» в роботу
тор», гра на піаніно, діа- дачів! Проте ходить їх не Палацу, чи пожвавилося
фільми, а хто й на руки так багато, тему, що філь там життя? Відповіді на це
проситься. Чаювання від- ми сюди дають старі, не питання, мабуть, у прак
буваються і тут. А то високої категорії якості. тичному плані зацікавлять
якось, поки батьки відпо Нові передусім надходять і працівників інших за
чивали в своєму залі, ма кінотеатрам системи Мі кладів культури області.
культури,
а
лята в своєму підготували ністерства
Н. ДАНИЛЕНКО,
для них цілий концерт із профспілковим — яки/л с
спецкор «Молодого
віршами, піснями й танця Палац культури залізнич
комунара».
ми. Тата й мами були ра ників — що залишиться.
м. Знам’янка.
дісно здивовані талантами Тісна околична «Хроніка»

Стадіон «Кращі матчі не
зіграні».
В. ПОЛІЩУК.
Довідкове бюро «Де ра
с. Підвисоке,
ни зимують?».
Телеграф «Без зайвих Новоархангельський
район.
слів».
Хімчистка «Люди з чис
ФРАЗИ
тою совістю».
(£■' Життя навчить: з його
Магазин
грамплатівок
«Багато шуму 3 нічого».
уроків не стечеш.

ВИВІСКИ

«Молодей коммунар»

Ревізор дивився вос
ком: він любив поживити
ся б м’ясному відділі.
£> І «сухим» можна підМОЧИТИ репутацію.
& Шеф-повар працював
відважно: не шкодуючи
жиеота свого.
Р. ЛИМАРСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

орган Кировоградского

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЖСМ Украины.

вуя. Луначзрськсго, 36.

На украинском языке.
БК

обсяг М ЁРукА

Її виховала «Чайка»

Де бути

ВСЕСОЮЗНИЙ РЕЙД
«ЗА ЕФЕКТИВНУ
ПРАЦЮ
І ЗДОРОВИЙ ПОБУТ»

Н. НАБРОГА,
житель м. Кіровограде.

І

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

ФУТБОЛ. У двох остан
ніх матчах кіровоградська
«Зірка» здобула лише одне
очко. З травня в Кривому
Розі вона зазнала поразки
від «Кривбасу» — 6:0, а
6-го в Павлограді зустріча
лась з місцевим «Шахта
рем», де рахунок матчу
був нічийний — 0:0. В тур
нірній таблиці кіровоградці
тепер на десятому місці. А
очолює її «Кривбас», який
в минулому турі здобув пе
ремогу над «Нафтовиком»

Інженер 1. Є. Забродтій — один з кращих
спортсменів колективу фіз
культурі)
«Чайка». . Він
займається легкою атлети
кою, багатоборством ГПО.
Щоранку з донькою Іри
ною Іван Євменович на
алеях парків — біг для ба
дьорості, а потім — гім
настичні вправи. Ще до
того, як дівчинка пішла в
перший клас, батько на
вчив її триматися па воді.
Згодом Іван Євменович
привів Ірпііку в секцію
ял ава н и я аванга рді вс ької
ДЇОСПІ, де першим настав
ником юної спортсменки
став тренер Л. Котенко.
...Група початківців при
ступила до оволодіння технікою в... залі «сухого пла
вай ня». А потім — заняття
в басейні. Протягом шести
років Ірина Забродна по
ступово набувала
май
стерності, спеціалізуючись
по «кролю». Незабаром
прийшли і перші успіхи —
другокласницею дівчинка
викопала юнацький спор
тивний розряд. Поруч з
нею тренувалися і її ро
весниця Наталка Ромеиська, трохи старші за ві
ком Інна Ткачснко (всі з
середньої школи № 10), а
також учениці десятирічки
№ 4 Наталка Я кепко, Ок
сана Брижжата. Разом з
ними Ірпнка часто висту
пала на обласних і рес
публіканських турнірах і
матчовнх зустрічах.
З кожним роком міцні. шали м'язи юних, дехто з
них уже показував під час
контрольних запливів нор
матив кандидата у май
стри спорту. Ірпнка нама
галася добиватися швид
ких секунд, долаючи се
редні дистанції на блакит
них доріжках улюбленим
стилем плавання, краще за
інших «схоплювала» вка
зівки тренера, проявляла
більшу активність і на
стирливість у їх здійснен
ні. Все стійкішими ставали
її результати. На змаган-

У далеку давнину такі вітряки стояли по всій Ук
раїні, служили людям млинами. Тепер їх у натурі нав
ряд чи побачиш. А в Музеї народної архітектури і
побуту УРСР, розміщеному під відкритим небом на
околиці Києва,
будь ласка. Підходь, роздивляйся,
слухай скрипіння крил, відчувай поряд подих історії...
Фото В. ГРИБА.
ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря - 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; проЛИСТІВ І масової роботи —•
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; військово-патріотичного виховання та спорту, фотолабораторії - 2-53-22; оголошец.ь — 2-56-65; коректорської — 3-61-93.
»
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нях в басейні Кривого Ро
га Ірина була близькою до
виконання нормативу май
стра спорту СРСР. Вдали
ми були її старти і в Чер
нівцях, і в запливах ця
змаганнях ЇХ літньої сік
такіадп УРСР в УжгорояИг
Та зміна тренерів, він-—
сутність у рідному МІСТІ
п’ятдссятпметрової
вод
ної доріжки в басейні не
давали можливості ПОдальшого творчого зро_
стайня юних. Ірині було
рекомендовано продовжи
ти навчання і спортивне
удосконалення в Запорізь
кому центрі олімпійської
підготовки плавців, про
понувався і вступ до Мос
ковської ш кол її - і н ге рва ту,
вихованці якої щоліта-пе
ребували в спортивно-оз
доровчому таборі в Світловодську.
Батькам же
Ірини більш до вподоби
став Харків, в спортівтернаті якого вже вчилися
деякі з подруг дівчини.
Вже перші місяці навчапня семикласниці втрє<<
пера Харківського інтер
нату І. 3. Садикова на
ді
в' яг десятиметровий
басейну «Локомотиву» да
ли свої наслідки. А на все
союзних змаганнях добро
вільних спортивних това
риств профспілок, іцо про
ходили тут, Ірина Заброд,
на пропливла дистанцію
Б00 метрів вільним стилем
за 9 хвилин 33 секунди,
показавши найкращий ре
зультат. Паша юна зсм,
лячна викопала норматив
майстра спорту СРСР.
Ще раз в цьому ж році
цс високе звання Ірина За.
бродиа підтвердила в тур
нірі на приз газети «Ком-'*
сомольская правда», • що
нещодавно
відбувся в
м. Запоріжжі, — проплив
ла 1500-метрову дистан
цію за 18 хвилин 0-1,64 се
кунди, перекривши норма,
тіш майстра спорту СРСР
більш як на 5 секунд.
I. КАРАНТ.
М. СвІТЛОБОДСЬК.

Наступний номер
«Молодого комунара»
вийде 9 травня ц. Р-
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