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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

ЗУСТРІЧ В ОБКОМІ ЯКОМ УКРАЇНИ
В області на навчальній
практиці перебувала група
слухачів з Німецької Де
мократичної Республіки Мо
сковської партійної школи.
Представники з НДР побу
вали на ряді підприємств,
колгоспів, організацій, на
вчальних закладів області,
де мали зустрічі з трудовіїми колективами, студента
ми, молоддю.
29 травня відбулася зу
стріч в обкомі комсомолу.
Другий
секретар обкому

ЛКСМУ В. Іванов розповів
про роботу обласної комсо
мольської
організації по
виконанню рішень XXVII
з’їзду КПРС, удосконален
ню стилю, форм і методів
діяльності комітетів комсо
молу у світлі вимог сього
дення.
Па зустрічі, яка пройшла
в дружній обстановці, ви
ступив керівник групп до
цент Московської Вищої
партійної школи М. М. Ча
лов.

•У ногу з часом
На календарі червень
— перший місяць літа.
Чимало турбот у ком
сомольських
працівни
ків,
активістів. Насам
перед треба продовжити
напружену
роботу по
роз'ясненню і пропаган
ді серед молоді
доку
ментів і матеріалів XXVI!
з’їзду КПРС і XXVII
з’їзду Компартії Україви. Мають бути визнамені маршрути ударних
справ, завдання діяль
ності комітетів комсомо
лу на всіх важливих ді
лянках.
XXVII
з'їзд
КПРС дав поштовх іні
ціативі юнаків і дівчат,
бажанню слоном і ділом
утвердити
себе. Тож
треба діяти, комсорг. Гозавдання — з по
чуттям відповідальності,
послідовно і цілеспрямо
вано проводити в життя
рішення XXVII з’їзду
партії.
Червень — Завершаль
ний місяць першого пів
року
річчя
першого
II ЯТИрІЧдванадцятої
км. Саме зараз, комглибоко
сорт, важливо
проаналізувати
результати, з якими колектив
відійшов до фінішу’ пер
шого півріччя року. По
говорити відверто про
те. як комсомольці і мо
лодь беруть участь в со
ціалістичному змаганні,
виконують їх. Тобі, ком
сорг, треба падати нової
сили руху «.Ні одного
—відстаючого поруч.':». Котрудовий день, мі
сяць слід підпорядкувати
головному — успішному
виконанню планів і . зо
1986
року,
бов’язань
розмаху в
Широкого
колективі має
твоєму
набути соціалістичне зма
гання <?План двох років
— до 70-ї цічнипі Вели
кого Жовтня».
Ці дні по-справжньому
гарячі для трудівників
села. Триває заготівля
чорнів для громадської
худоби, догляд за по
сівами просапних, підго
товка до жиив-86. Успі
ху добиваються там, де
вміло
організовують
справи, дбають про лю
дей, що трудяться в иоддпі- на фермі. Комсорг,
треба створити комсо
мольсько - молодіжні
бригади, лапки но заго
тівлі кормів, організуй
їхню цілодобову
робо
ту, проведи декаду удар
ної заготівлі кормів.
Па
комсомольських
зборах, засіданнях жомі-

' ЩОДЕННИК
ГРУПКОМСОРГА:

І

КОР.: У «Положенні» даА останній звітно-ви
«У своїм діяльності
борній районній ком писано:
«Комсомольський прожек
сомольській конференції тор»... тісно взаємодіє з ор
діяльність районних «про ганами народного контро
лю...».
жектористів» була піддана
Я. МЕНДУСЬ: Наші сто
серйозній критиці. Тому
сунки
тісні і результативні.
новообраний склад райко
Форму
активного співро
му взявся за виправлення
стану справ рішуча і без бітництва підказало саме
розкачки. Почали з ретель життя. Щоб уникнути зай
ного підбору кадрів. Ура вого дублювання, раціо
використовувати
ховуючи завдання, роз нально
людей,
транспорт,
для за
маїття напрямів роботи
безпечення
високої
якос
«КП.ч, членами штабу об
ті
рейдів
штаб
«КП»
і ра
рали автоінспектора, агро
затвердили
нома, будівельника, інже йонний КНК
нера,
техніка, вчителя, спільний план роботи, ви
комсомольського секрета робили спільну пам'ятку
ря первинної, двох пра для члена рейдової брига
цівників райкому комсо ди КНК та штабу «КП».
Практика показує — ми на
молу.
Наступним етапом ста- правильному шляху.

І
І

«Комсомольський
■ ло ретельне вивчення ч.че
нами штабу «Полоягення
про «Комсомольський проI жеігтор». Адже без міцних
(знань своїх обов’язків годі
й говорити про високу
ефективність рейдів.

ЧЕРВЕНЬ
тетів комсомолу необ
хідно правильно, з ура
хуванням
професійної
майстерності, розставити
комсомольців,
молодь,
котрі будуть зайняті на
збиранні урожаю. Візьми
під контроль, комсорг, і
питання організації по
буту, відпочинку моло
дих жниварів. Повинні
активізувати свою діяль
ність
і комсомольські
«прожектористи».
29 червня — День ра
дянської молоді. Юнаки
і дівчата повинні відзна
чити свято ударною пра
цею.
Завершується навчаль
ний рік в системі комсо
мольського іюлітнавчаиня і економічної освіти
молоді. Треба подбати
про організацію політзаліків, атестацію слухачів,
захист рефератів по ви
вченим темам. Комсорг,
завжди пам'ятай: кані
кул у політчавчанпі не
має.
У вузах і технікумах,
випускних класах і гру
пах шкіл і профтехучи
лищ, — час підготовки і
здачі екзаменів. Основ
на турбота тут комітетів
комсомолу — успішне за
вершення
навчального
року. Успіх буде там, де
панує атмосфера взаємо
допомоги, старання, де
всі шггання вирішуються
спільно, зацікавлено.
Літо — пора третьо
го, трудового семестру.
У червні вже перші студзаіоїш виїдуть на місця
дислокації.
Тож нині
треба використати час,
який залишився для лік
відації недоліків, подба
ти про чітку організацію
роботи і відпочинку сту
дентських
будівельних
загонів.
Стартує і літня трудо
ва чверть для старшо
класників.
Комсоргам
теж треба уміло органі
зувати роботу трудових
об’єднань старшокласни
ків з тим, щоб літня
чверть пройшла
для
школярів цікаво, по-ді
ловому.

ристи», допускати лібера розповідалось про невідо
мого, іцо поцупив у при
лізм там, де треба проявля биральниці
віника і »штабти рішучість і непримирен ру. Погодьмось, несерйоз
на постановка питання.
ність?
Деякі «прожектористи»
Бюро райкому виріши утвердились у думці, що
ло: тим шістьом не місце поздоровлення зі святом
привітання з днем на
в комсомолі. Двох думок чи
родження в стіннівці —
тут бути не може.
найперша їхня функція.
Хан не складеться вра Для цього с стінна газета
ження. що ми рубаємо з адміністрації, партійної і
плеча. Кожна персональна профспілкової організацій
справа ретельно вивчає господарства, установи то
ться і рішення про пока що. «Прожектор» же, ко
рання приймається спра ротко кажучи, покликаний
ведливо. Десь рік тому пропагувати, узагальнюва
один відомий молодий ме ти досвід, принципово і рі
ханізатор «спіткнувся» на шуче боротись з недоліка
чарчині. Цей факт зафік ми.
Так. саме принципово. А
сували «прожектористи».
Бюро уважно вивчило ма ось Олександру Бичкову,
теріали справи і обмежи комсомольському ватажку
лось суворою доганою із колгоспу імені Леніна, не
занесенням. А через кіль вистачає саме твердості,
ка місяців .ч особисто вру невідступності позиції. Ду
чай цьому механізатору мати примушує осі. такий
перехідний вимпел за нс- факт. У стіннівці «КП» за

не

І, нарешті, склали пер
спективний план
роботи
на рік...
КОР.: Але план
догма...
Я. МЕНДУСЬ: Звичайно.
І В ньому враховано прове
дення рейдів по основних
комсомольських операціях
— «Тепло»,
«.Фільтр»,
«Енергія»,
«Транспорт»,
«Засіки» тощо. Усе запла
новане, як показав мину
лий рік, ми виконали, але
часто-густо коригували на
шу діяльність. Тобто про
водили по необхідності й
додаткові рейди з цих
питань. Організовували та
кож перевірки, які взагалі
не врахували у перспек
тивному плані. Досвід поІказує, що одного рейду
на місяць замало. У нас
виникає потреба протягом
місяця у 3—5 перевірках.
Нинішнього року ми за
неповні п’ять місяців про
вели вже 18 рейдів-перевірок і в доцільності кож
ного не сумнівалися і не
сумніваємося.
Крім цього, хотілось би
сказати про рейди по ста
рих адресах. Попався раз
— став об’єктом постійно
го контролю. Як правило,
наступні рейди недоліків
не виявляють. Але трап
ляється, поли висновків
не роблять. 'Гак. повторний
рейд в магазин
27 села
Камбурліївки показав: зно
ву порушуються правила
торгівлі спиртним До про
давця вжиті ще суворіші
заходи з боку народного
контролю і пайінтабу «КП».
До речі, серед названих
вище спеціальностей чле
нів нашого штабу «КП»
немає представника тор
гівлі. Як же так. запитаєте
ви? ІІе секрет, що торгів
ля — та сфера діяльності,
яка ще потребує підвище
ного контролю. Особливо
І після заходів партії і уря
ду ЩОДО викорінення люд
ського зла — пияцтва і -ал
коголізму, Отож V нас діє
дві спецгрупи «КП» по тор
гівлі.. куди входять КОМСО
МОЛЬСЬКІ активісти із спе
ціальними знаннями. І щоб
І уже завершити розмову
про структуру районного
• КП» скажу, що при його
штабі діє сектор по конт
ролю ефекти иного ннкористайпя культосвітніх
за
кладів і спортивних СШ1ІРУД.
Рейди у сфері торгівлі і
з питань дозвілля молоді
проводимо в суботу і не
ділю. У ці дні, як правило,

ОБОТІ молодих дозорців Онуфріївський рай
ком ЛКСМУ надає'особливої уваги. Тож сьоюднішля розмова про стиль роботи районних «про
жектористів», про здобутки і проблеми штабу «КП».
Слово Я. МЕНДУСЮ — першому
секретареві
райкому комсомолу, начальнику районного штабу ■
«Комсомольського прожектора».

Р

Крім
вшцеперелічеинх
моментів, така форма взає
модії наших організацій
дозволяє економити робо,
чий час і тих. кого треба
перевірити. Уявіть собі ПО
СЛІДОВНУ перевірку однієї
організації, звідки посту
пив тривожний сигнал, на
родними контролерами, а
незабаром — «прожектопястамн» Перевірки, нерсп'рки. . А працювати коли?
КОР.: Ярославе, з іншого
боку,
окремі райштаби
«КП» області нерідно хо
ваються за спини народ
них контролерів. Телефо
нуєш, буває, в райком з
проханням розповісти про
черговий пейд і чусш у від
повідь: «Зараз збігаємо в
народний контроль, тям усі
матеріали рейду...». Почи
наєш розпитувати подро
биці цього рейду і одразу
стає ясно: «прожекторис
тів» у ньому не було. Ян
це пояснити?
Я. МЕНДУСЬ: При всій
нашій тісній взаємодії з
НК, не забуваємо, що ми
— «Комсомольський про
жектор». Адже с ряд спе
цифічних питань, які від
носяться до суто комсо
мольських. Народний конт
роль, як правило, переві
ряє питання в комплексі
дії адміністрації,
партій
ної і профспілкової орга
нізацій, Нвм же іноді необхідно заглибитись у діяльність саме первинної,
В таких рейдах районні
народні контролери, як
правило, участі не беруть.
КОРл Ярославе, перегля
даючи стіннівки «КП». ува
гу привернула ось ця. «За
зловживання
спиртними
напоями з лав ВЛКСМ ви
ключені: Олег Дярамемко,
Іван Троян. Михайло Рг.биков. Юрій Лябедсв, Іван
Жебиа. Юрій Ольшанов.
Одразу шість чоловік!

Я. МЕНДУСЬ: Після XXVII
з'їзду КПРС комсомол уза
конено як громадсько-по
літичну організацію. Пар
тія вірить в наші можли
вості, серйозний
підхід
до вирішення складних пи
тань по вихованню підро
стаючого покоління. Пар
тія і держава повели рішуму боротьбу проти пияцтва. Хіба можемо ми,
райкомівці
«прожеито-

ремогу в районному СОЦзмаганні серед комбайне
рів. Очі не підводив, соро
мився брати вимпел... Упев
нений: такий вже не пи
тиме.
До речі, дієвість рейдів
висока. Ось такий приклад,
Раніше протягом
рейду ми затримували по
10—12 порушників-водіїв.
В ході останнього — тільки двох, причому один —
не з нашої області.
КОР.: Мабуть, в роботі
«Прожектора» Ще не без
недоліків, існують проблеми...
Я. МЕНДУСЬ: У нас на
місцях є хороші штаби
«КП». Гострі питання порушує «Прожектор» кол
госпу «Шлях Леніна», са
мостійність і впевненість
характерні для «прожек
тористів» колгоспів імені
XXV з’їзду КПРС та імені
Комінтерну. Але ми ще
не узагальнюємо їхнього
досвіду, не пропагуємо
форми і методи роботи.
Одна з причин нього —
тірЯТітнчпа
неможливість
забезпечити явку па на
вчання начальників штабів
та постіл »КП». Вихід пев
ного мірою знайшли —
практикуємо' запрошення
їх на наше спільне засі
дання з ппподішми контро
лерами. Даємо завдання
-прожектористам» І на що
місячних нападах Із секре
тарями первинних. Але в
ідеалі я уявляю исе Інак
ше: .зібралися самі «про
жектористи»,
обговорили
«Положення», жваво поді
лилися досвідом, пробле
мами і задумами.
разом
проаналізували діяльність
«КП» на місцях, визначили
кращий і гірший «Ппожек
тор» кппрталу
Мабуть, непогано було б
проводити рейди по пе
ревірці
роботи
штабу
«КП» спілки, і, можливо,
прийняти відповідну
по
станову
бюро райкому
комсомолу. А факти тлін
ня, а то й повної безді
яльності «Прожектора» на
місцях, коли «КП» світить
пустим оком, у нас є.
Трапляються і курйози,
У випуску
«Комсомоль
ського прожектора» район
ної міжгосподарської ІІіїІК

недоліки в роботі покрити
кували трьох працівників
середньої лапки. Ті обра
зились, поскаржились на
Бичкова
адміністрації.
Справа дійшла до проку
рора. І лише після втру
чання райкому комсомо
лу конфлікт було вичерпа
но: «прожектористи» мали
рацію. Та замість того.
щоб продовжувати активну
діяльність. «КП» господар
ства принишк, -пішов v
тінь».
Щодо недоліків у ро
боті безпосередньо ра
йонного штабу. Відомо,
що «КП» повинен будува
ти свою роботу на основі
ленінських принципів конт
ролю — масовості, дієвос
ті 1 гласності. Та якщо два
останні у нас на більшменш високому рівні, то
з масовістю поки ще не
все гаразд. Вести пошук
активних, непримиренних
до негативних явищ життя
молодих людей, залучати
їх в рейди—це ще не стало
нашим правилом. Я не хо
чу сказати, що в цьому
плані абсолютно нічого
не робиться. Робиться, але
не в таких масштабах, як
хотілося б.
Турбує пас і відсутність
реальних повноважень у
«прожектористів». Па жаль,
навіть у «Положенні» нічо
го не говориться про по
свідчення для молодого до
зорця. А буває й так (і не
рідкої). коли наочно під
твердити свою місію прос
то необхідно.
Звичайно, ми могли б
підготувати такі посвід
чення членам нашого райштабу «КП». Але ж ска
жуть: самодіяльність! І ма
тимуть рацію. Це питання
треба вирішувати центра
лізовано.
КОР.: На порядку ден
ному — жнива. Ян «про
жектористи» готуються до
операції «Засіки»?
Я. МЕНДУСЬ: Найближ
чим часом, точніше в пер
шій декаді червня, відбу
деться організована KHK 1
райштабом «КП» нарада,
де будуть присутні секре
тарі парторганізацій,
го
ловні економісти і началь
ники штабів та постів «КП».
Мова йтиме про забезпе
чення контролю по зби
ранню, перевезенню і збе
ріганню
хлібопродуктів.
Для «прожектористів» бу
дуть розроблені спеціаль
ні пам'ятки про форми і
методи діяльності...
Розмову «Ев

А. БЕЗТАКА.
ОнуфрІЇВСЬИИЙ район.
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ЗАВТРА — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Пісні й усмішки
Приморського спуску

Меліорація у сільськогосподарському
вироб
ництві нашого степового
краю має неабияке зна
чення. Добиватися висо
ких врожаїв за будьяких умов — ось лозунг
сьогоднішнього дня. Во
лодимир ІЗЮМОВ, що
працює на зрошувальній
установці
«Волжанка»,
зустрічає своє професій
не свято високими по
казниками в роботі. Та
інакше й бути не може,
адже секретар комсо
мольської
організації
колгоспу, має бути взір
цем для всіх спілчан
господарства.

— А де це алея Героїв
Сталінграда? — з дитячою
безпосередністю розпитує
трохи старшого від себе то
вариша червонощоке жов
теня. Той чіпко вдизляється
в барзисте оголошення й
авторитетно повчає:
— Там, де
спуск!..

Приморський

— Де фонтани? Ой, ході
мо скоріш, там, мабуть, уже
почали.

Фото з. ГРИБА.

Приєднаймось до хлопча
ків і завітаймо до цього ві
домого, мабуть, кожному
світловодчанину району міс
та. Бадьорі звуки піонер
ських пісень лунають дале
ко довкола — сьогодні ди
тяче свято. Скільки квітів,
повітряних кульок, а, го
ловне,
щирих
усмішок!
Амфітеатр, ясна річ, затіс
ний сьогодні для всіх гос
тей свята — тож дітлашня
разом з батьками оточила
майданчик естради тісним
колом. Але зацікавлені ве
селими
звуками мелодій
жителі
Світловодська та
гості міста все надходять.

Колгосп імені Ульяноаа,
Новгородківський район.

Уже вкотре отак разом
напередодні першого черв
ня збираються дітлахи і до
рослі на свято, а саме тут—
вперше. Тож можна зрозу
міти хвилювання організа
торів. Як-не-як, прем’єра на
новому сценічному майдан
чику! Але кумедні гримаски
хлопчиків і дівчаток, котрі
обжили плечі своїх тат, як і

;Г’ ЛОВО «перебудоза» нині часто можна почути.
Та далеко не з кожному
молодіжному колективі зсі
його члени ясно усвідом
люють суть і конкретність
цього поняття. Ще більше
утруднення відчувають зо
ни при визначенні свого
місця в ній. Це турбує.
існує виробничий про
цес, за який відповідають
спеціалісти. Вони плану
ють, рахують, направля
ють, контролюють, вима
гають. Вони приводять при
цьому в дію економічні і
адміністративні
важелі.
Комітет комсомолу пови
нен вилизати на форму
вання суспільної свідомос
ті своїх спілчан. Будити з
кожного непримиренність
до проявів безгосподар
ності і порушень трудозої
дисципліни. Виховувати з
кожного громадянську ак
тивність через духовне і
фізичне
самовдоскона
лення. Це празо комітету
і обов’язок.
Але виховання молоді
це справа керівників і спе
ціалістів — справа
всіх.
І вирішення багатьох мо
лодіжних проблем часто
залежать від багатьох по
садових осіб.
Про це не лозинні за
бувати і з колгоспі імені
Карпа Маркса Устинізського району. Чому тут неза
довільно працюють гуртки
художньої самодіяльнос
ті? Тому, що уже два ро
ки в сільському будинку
культури не можуть від
ремонтувати
опалюзальну систему, підлогу в
центральному фойє та зро
бити
поточний
ремонт
кількох гурткозих кімнат.
А любителів самодіяльної
творчості з господарстві
достатньо.
Не на висоті а господар
стві фізкультура і спорт,
робота первинної органі
зації ДТСААФ. Причину
висувають одну — дефі
цит робочої сили. Так,
дійсно. Нині становище в
господарстві з кадрами
склалося напружене. Що

року на заслужений від
починок ідуть а серед
ньому п’ять чоловік, а пра
цювати приходить один.
Голозним чином той, хто
відслужив армію.
У бесіді зі старшоклас
никами місцевої середньої
школи зіткнувся з непере
борним бажанням шзидше залишити село. Піти
куди-небудь вчитись. Та

чого. Бо не сіяли вчасно.
Більше того, останнім ча
сом з колгоспу розрахо
вуються і досвідчені ме
ханізатори.
Причина —
низька організація праці
на тракторній бригаді. А
керівники
господарства
донині зволікають із впро
вадженням колективного
Підряду.
Комсомольські збори тут

твердження,
що діють
формально, для галочки.
Ось, скажімо, КМК спецкомплексу по вирощуван
ню нетелей. Тут до складу
КМК зараховано дев’ять
чоловік — три фуражири,
обліковець, ветфельдшер,
електрик, дві доярки і ли
ше одна телятниця Євге
нія Руда... Кому ж і для
чого потрібні такі «папе-

вдозолені погляди дорослих і невдачі. Ще б пак — і гра
гостей свідчили; свято вда ли, і судили самі діти! У на
лось.
городу призерам дістались
Присутніх- гаряче вітали смачні пироги, якими пере
дорослі, запрошені на свят можці, либонь, були ВДГ^-кування ветерани Великої лені не менше самої учпЛ
Вітчизняної війни, які пода в змаганнях. А скільки жи
рували малечі мирне ди тимуть спогади про вражен
ня! Знизу до малечі привіт
тинство, їх старші друзі —
но усміхається водосхови
піонери й комсомольці міс ще, яке кожен місцевий ка
та. Ветерани й найдостойні- рапуз зове морем.
ші серед юних міста покла
Щоб дітям було весело й
ли квіти до обеліска Слави.
цікаво, потурбувалися до
А згодом «винуватці» тор рослі. Це вони, їх тата й
жества
показали
цікаву мами — педагог-організатор
концертну програму, орга Л. О. Кармазина, керівник
нізовану самодіяльними ко ВІА О. В. Новиков, ентузіаст
лективами дитячо-підлітко танцюристів Р. Ю. Гурова,
вого клубу «Олімпік».
нерівник радіогуртка А. Л.
Пасько, комсомольські пра
Не шкодували долоньок
цівники міста — доклали зу
розпашілі від сонця мало
силь, щоб побільшало щас
літні глядачі: дуже бо спо
тя дітям.
добались їм виступи ровес
Лозунг свята таким був:
ників. Усе сподобалось: і
веселі пісні у виконанні «Мир і щастя дітям всієї
Землі!». На грудях кожного
клубного ВІА, і кумедні но
з учасників красувалась ем
мери танцювального колек
блема — знайомий кожно
тиву... Ледь зазвучали пер
му з нас профіль голуба
ші такти танцю «Аеробіка», миру. А в один з моменпв
як виконавців на сцені взя
■ святкової програми в
лися підтримувати й гляда
знялися живі голуби — як
чі — як не показати свою символ. Першого червня
енергію й гарний весняний дитяче свято стане ще маснастрій!
штабнішим,
загальномісь
А потім всіх запросили ким.
позмагатися
на граль ,их
Тож хай більшає в світі
майданчиках, в конкурсах щастя й миру. Хай більша
малюнка на асфальті, весе стане свят — цих світлих
лих стартів,
спортивного серпанків безхмарного май
орієнтування «Полювання на бутнього для дітей і для
всіх нас.
лисиць». Пристрасті супро
Наш коз.
воджували однаково не
м. Світлозодськ.
стримно як перемоги, так

маючи значний дефіцит
робочої сили у тваринни
цтві, дирекція школи, ке
рівники колгоспу разом з
комсомольськими активіс
тами не потурбувалися про
створення шкільних ланок
саме тваринників, як це
робиться в інших школах
області?
Втратили в господаре
свою активну, наступальну!
позицію і комсомольські’
«прожектористи». Ні фак
ти порушення трудової і
технологічної дисципліни,
ні досягнення окремих
комсомольців не потрап
ляють в поле зору «Ком
сомольського
прожекто
звіту РАПО, становила 100
ра».
центнерів з гектара, бага
Сьогодні, як не прикро
торічних і однорічних трав
про це говорити, комсо
— 17Й центнерів. Майже
мольська організація фак
такі ж дані й по Устинівтично не має свого ліде
ському району. Отже, по
ра. Не має вона і конкрет
масі
багаторічні
трави
ного напряму роботи. Хо
більш як у півтора рази
ча всі рекомендації рай
перевищують врожайність
кому комсомолу беруться
силосної кукурудзи, а по
до уваги і розкладені по
поживності, до речі, вдві
відповідних папках. А са
чі. Це і є той резерв, який
ма Алла Когут, секретар
з року в рік господарство
комсомольської організа
ігнорує.
ції господарства, виступає,
У колгоспі нині ведеться
в особі і секретаря, і «прс,Ч
житлове будівництво, за
жекториста», і культармій
вершується спорудження
ця. Та не це турбує. Мож-|
нової середньої школи.
ливо, є в неї ще й інші !
Закінчено реконструкцію
доручення, але, певно, що і
спецкомплексу по виро
немає
справжнього нащуванню нетелей. Саме
ставника і дієвої допотут, подумалось мені, й
моги правління і партслід шукати зародження
кому колгоспу.
перспективи майбутнього
Про боєздатність комдня господарства. Огля
сомолу господарства гово- І
даючи новг житлові бу
рити не доводиться. Зви
динки, поцікавився в мо
чайно, можна ще раз пря- І
лоді: чи пішли б у них жи
мо покритикувати, вказати І
ти? Не підемо, кажуть. Бо
на недоліки комсомоль- >
житло це дороге. На ньо
ському секретареві, його І
го все життя треба працю
комітету. Ал^ серйозні І
вати, щоб розрахуватись.
висновки зі сказаного ви-|
Ось і маєш! Про кого ж
ще треба робити і прав- І
турбота?
ПІМММ"» Гіагтгімиш
лінню,
партійній Лгчгш!
організа І
Неоціненний дарунок го
ції колгоспу. Стримування
тує
своїм дітям
кол
самостійності, недостатня
госп — нову школу. Чим
допомога і підтримка,
ідтримка, нє^
н“' __
би вони могли віддячити
віра в сили і можлизос^Ч
за це рідному колгоспо
молоді, небажання
1
кання займа
займаві? Є в школі виробнича
тись )ї проблемами... Мо
бригада. Протягом кіль
же досить перераховувакох років вона допомагав
т|і? Треба рішуче братися
господарству
доглядати
за діло.
сільськогосподарські куль
М. СА8ЕНКО.
тури. Але чому донині,
Устинівський район.

Адже це справа кожного
члена колгоспу.
У колгоспі з року в рік
негаразд із виробництвом
кормів для тваринництва.
Це вкрай серйозна пере
пона на шляху до високої
продуктивності всієї галу
зі. За одинадцяту п'ятиріч
ку врожайність кукурудзи
на силос і зелений корм
по господарству, згідно

АТЕСТУЄ ЖИТТЯ
лише одиниці змогли грун
товне відстояти своє пра
во на подальше навчання.
А інші? Навчання заради
навчання — такий напро
шується висновок. Обрати
вірну стежину дітям до
помогли батьки. Додала
своїх рук і школа, де тру
дове виховання і профорі
єнтаційна робота протягом
багатьох років велася на
формальній основі, як ка
жуть, згідно виділених го
дин і тем.
Не на висоті були керів
ники господарства, які не
знаходили часу поговорити
з молоддю про взаємні
плани, про майбутнє кол
госпу і рідного села, не
старалися зробити її спів
учасником
своїх звер
шень, посіяти в молоді ду
ші зерна розуміння обста
новки, що склалася.
Якраз доречно згадати
керівників колгоспів імені
XX з’їзду КПРС, XXV з’їз
ду КПРС, «Шлях Леніна»
Онуфріївського
району,
які не вважають для себе
приниженням відпочивати
разом з молоддю. У неви
мушеній бесіді з нею ви
рішують складні виробни
чі і соціальні питання. На
віть разом виступають у
спортизних змаганнях. Мо
лодь тут — на виду, з
центрі уваги, якщо хочете.
Віддача — відповідна.
Ззісно, кожен пожинає
те, що посіяв. А пожинати
керівникам колгоспу імені
Карла Маркса майже ні

проходять мляво, безіні
ціативно. Наче й порядок
денний нагальний, потріб
ний, і рішення приймаю
ться важливі. Але вони
нічого не міняють ні з сві
домості людей, ні на ви
робництві. Декому такі
збори вигідні. Вони ні до
чого не зобов’язують. Не
турбують, не ламають сте
реотипу, не закликають до
відповідальності і не при
мушують дивитися на се
бе
самокритично,
при
скіпливо.
Чи ж надається необхід
на увага і дійова допомога
комсомольському осеред
ку з боку парткому кол
госпу? Ні. На моє запитан
ня, чи проводив партком
спільні засідання з комі
тетом комсомолу з важ
ливих питань політичного,
соціального або виробни
чого характеру, чи є по
цих питаннях спільні рі
шення секретар парткому
В. С. Сурченко відповіла
відверто — не прозодили
і рішень немає...
У господарстві діють
нині три комсомольськомолодіжні колективи. На
вряд чи буде помилковим

розі» КМК? А що змінило
ся в роботі молодих, коли
створили комсомольськомолодіжні в тракторній
бригаді і автогаражі? Та
практично нічого. Як пра
цювали, так і працюють.
Без прискорення,
ініціа
тиви.
До речі, на спецкомплексі, через нестачу кормів,
свідомо пішли на змен
шення планів добових при
ростів живої ваги тварин
до 300 грамів на добу. Це
дало можливість стабілі
зувати заробітну плату об
слуговуючого
персоналу
і тим самим утримати ро
бочу силу на місцях. Але
ж така довільна маніпуля
ція приростами живої ва
ги тварин при вирощуван
ні нетелей недопустима.
Не люблять у господар
стві ні вчити молрдь, ні
прислухатися до неї. Ну, а,
коли хтось із молодих
пробує винести на суд
старших ще, можливо, не
дозрілу пропозицію, тут
раціонального зерна на
шукають, обірвуть звич
ним: «Молодий ще, не лізь
не в своє діло!». А чому?
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напрями роботи студзагонів, налагодити роботу ці
лорічного загону, наукововиробничого й 17 спеціалі
зованих педагогічних заго
нів;
—• організувати
роботу
студентського агроконвейєра
на збиранні ц реалізації
сільськогосподарської про
дукції;
— брати активну участь у
трудових акціях іі громад
сько-політичних
заходах
Всесоюзного студентського
загону. На місцях дислока
ції студзагонів упорядкува
ти пам’ятники, обеліски, мо
гили загиблих воїііів, нада
вати практичну допомогу
ветеранам Великої Вітчиз
няної війни, солдатським
вдовам. До складу кожного
лінійного загону зарахувати
Почесними бійцями героїв
громадянської й Великої
Вітчизняної. воєн, членів
комсомольського
п і дп ілл я
«Спартак»”;’— у кожному студентсько
му загоні на високому орга

ПОЗИВНІ ТРУДОВОГО ЛІТА

За студентами
не стане!
В ключявишсь у всенародну боротьбу за виконання
рішень XXVII з’їзду КПРС
Ж XXV/II з’їзду Компартії
України
«
країни, студентські заго
ни й трудові об’єднання уч
нів Кіровоградської облас
ті беруть на себе такі со
ціалістичні зобов’язання:
— улітку 1986 року на. правити на будівельні, сіль- ськогосподарські та ііщїі
рМоти студентський загін
Загальною кількістю 1600
чоловік, сформувати облас
не трудове об’єднання шко
лярів загальною кількістю
Зо тисячі осіб;
—1 завдяки
широкому

впровадженню
передових
форм і методів організації
виробництва і підвищення
продуктивності праці вико
нати в різних галузях на
родного господарства робіт
па 2 мільйони карбованців;
— організувати
роботу
12,7 тисячі школярів у скла
ді учнівських виробничих
бригад, 12,5 тисячі—у скла
ді таборів праці і відпочин
ку та виконати робіт сила
ми школярів на 2,8 мільйо
на карбованців;
— організувати в загонах
та об’єднаннях соціалістич
не змагання
за високу
ефективність і якість робіт,

присвоєння об’єктам сту
дентського Знаку якості,
продовжити і розвивати рух
наставництва, співробітни
цтва студентської й учнів
ської молоді з виробничими
колективами;
— підготувати її органі
зувати роботу за методами
бригадного підряду 10 будзагонів;
— продовжувати шефство
над соціально-економічним
розвитком
села,
узяти
участь у будівництві 15
житлових будників;
— заощадити будівель
них матеріалів на 4,3 тися
чі карбованців;
— отримати економічний
ефект від поданих рацпропозвцін на 7,5 тисячі кар
бованців;
— організовувати
нові

нізаційно-політичному рівні ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»
провести Дні ударної праці,
Повертаючись до
на
операції «Студентські заго
] друкованого
фейлетону в
ни — дітям!», «Природа
жовтні
минулого року
Батьківщини». Продовжити
(3.10.85.
«Новосілля»,,
«Молодий
комунар» під
Шефство над школами іі ди
таким заголовком сдру.
тячими дошк.ільпими закла
ге критикував будівель
дами;
ників БУ
411 за неякіс
но виконані .роботи при
— під час суботішків і а
спорудженні кооператив
недільників заготовити для
ного будинку по вулиці
громадського тваринництва
Маршала
Конєва,
15
І(«МК», 20 березня, 1986).
2,5 тисячі тони кормів;
На критику відповідає
— широко
пропагувати
начальник
управління
безкорисливу працю сту
капітального будівництва
виконкому
Кіровоград
дентської молоді, роботу
ської міської Ради на
інтернаціональних загонів іі
родних депутатів Л. К.
КОШОВИЙ.
таборів праці і відпочинку.
— Управлінням розгля-,
За зароблені загонами без
нуто критичні зауваження,
корисливої праці кошти на
опубліковані
газетою. З
дати матеріальну допомогу
приводу цього ПОВІДОМЛЯЄ
МО
стан
справ
на даний
дитячим будинкам і школамчас:
інтернатам області;
— благоустрій території
— силами студентських
виконано згідно проекту:
— ліфти здані в екс
загонів і трудовик об'єднань
плуатацію;
шкіл і ПТУ зібрати 4500 кі
— зовнішнє освітлення
лограмів лікарських рослин.
73-го мікрорайону викона
Соціалістичні зобов’я
зання
обговорені на
зборах в колективах сту
дентської та учнівської
молоді.

но й здано Кіровоградсько
му підприємству електрич
них мереж; освітлення, ву
лиці Маршала Конєва за
кладено проектною екс
плуатацією
при будівни
цтві су.-иці.

СЬОГОДНІ О 22.00. ПРОГРАМА ЦТ.

На вулиці Кременчуцькій
'ВІДБУЛОСЯ СПОРТИВНЕ
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
Сюди, з дитячо-юнаць
кий
спортивно-технічний
клуб виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка» щодня поспіша
ють десятки хлопчиків і
дівчаток, синів і дочок ро
бітників, ті, хто живе по
вулиці Кременчуцькій. Юні
умільці чаклують біля те
левізорів.
електролічиль
ник машин, роблять мо
делі кораблів, літаків, ра
кет.
А на спортивному комп
лексі,
який
вважається
одним з найкращих в Кі
ровограді, зз місцем про
живання, набираються ба
дьорості, підвищують свій
фізичний гарт футболісти,
тенісисти,
волейболісти,
майбутні значківці ГПО.
На цей раз тут зібра
лось більше тисячі
до
шкільнят, учнів десятиріч
ки № 23, вихованців спор
тивно-технічного
клубу.
На спортивне свято червонозорівці прийшли
ці
лими сім ями.
Від численних прапорів,
полотнищ,
з
написами
«Подаруй собі бадьорість»,
«Всі — на старти ГПО!»,
«Спорт
і
труд
поруч
ідуть», від квітів, що при
несли сюди батьки і їхні
діти, спортивне містечко
стало ще святковішим.

СВЯТО ЮНИХ

ЧЕР8ОНОЗОРІВЦІЗ,

Спортсменіз вітала ве
теран Великої Вітчизнян&ї
війни Т. Ф. Хомінська, їх
громадські тренери та ін
структори з
робітничого
колективу.

сім’ї заводчан 8. Л. Карандукоза та В. І. Андреєва.
Найсильніша в футболь
ному турнірі команда «Зі
рочка», котра вже не раз
була призером міських та
обласних змагань. А серед
волейболістів
кращими
були вихованці СШ № 23.
Мірялися майстерністю
шахісти і шашкісти, сприт
ність і натренованість де
монстрували хлопчики і

го спорту виступили з по
казовою програмою
4а
Інгулі.

І ось уже
вихованці
спортивних секцій розі
йшлись у визначені місця.
Почалися «Веселі старти»,

Традиційні
змагання
«Тато, мама і я — спор
тивна сім’я». Передусім —

поєдинки волейболістів і
футболістів,
тенісистіз.

поєдинки на біговій ди
станції. Тут
відзначились

дівчатка на рукоходах.
Призи отримували спортсмени-розрядники.
Але
найбільша похвала була
п’ятирічному Альоші Карандукову та шестирічно
му Дімі Гай-Воронському.
Перший сім разів підтяг

ДИВІТЬСЯ

РЕ-8

ПОРТАЖ ПРО УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЧЕМПІОНАТУ
СВІТУ З ФУТБОЛУ. ПЕРШИЙ МАТЧ — МІЖ ЗБІРНОЮ!]
БОЛГАРІЇ ТА ІТАЛІЇ. ЗБІРНА СРСР 2 ЧЕРВНЯ ЗУСТРІ
ЧАЄТЬСЯ З ФУТБОЛІСТАМИ УГОРЩИНИ.
І

ПРИУРОЧЕНЕ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ

Свою майстерність про
демонстрували вихозабці
автомодельної секції, а
любителі судномодельно-

■*■

З стор<-----

ФУТБОЛ

НА ПРИЗ

«КОЛОСОК»
Три дні па стадіоні «Ком
сомолець» м. І Іовоукраїнки
проходили змагання з фут
болу на приз «Колосок».
У них взяли участь вісім
команд спортсменів 1971 —
1972 років народження.
Успіху на цьому турнірі
добились іднаки Новоукраїїіки. На шляху до фіна
лу поїш з рахунком 13:0
перемогли новом пр гор одців, а в наступній грі про
вели два м’ячі у ворота
своїх ровесників з м. Бобршіця. У фінальному по
єдинку господарі поля зу
стрілись з футболістами
м. Гайворона і домоглися
перемоги з рахунком 5:0.

Отже, у ворота супер
ників забито 20 м'ячів, а
свої лишились недоторка
ними. Успіх команди па
цих змаганнях закономір
ніш. Місцеві футболісти
переважали своїх суперни
ків з усіх компонентів гри
і здобули право захищати
честь Кіроврградщіпш на
р ес п у бл і к а 11 с ь к н х змаган
нях на приз «Колосок».
Найрезультативнішим грав
цем турніру був учень Новоукраїїіської СШ № 6
Олександр Впсоцькнй, який
8 разів примушував воро
таря суперників виймати
м’яч з сітки воріт.
Переможці нагородже
ні кубком облради «Колос»
та дипломом І ступеня.
Л. КУГЄЛЬ,
суддя республіканської
категорії.

м. Новоукраінка.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОГО КОЛА
ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ З ФУТБОЛУ
СЕРЕД КОМАНД ШОСТОЇ ЗОНИ ДРУГОЇ ЛІГИ
н П
Ы
В
О
«Динамо»
6 6 1 ІЗ— 6 18
«Кривбас»
6 5 2 19— 9 І 7
«Океан»
7 2 4 18—12 16
«Поділля»
6 3 4 21—16 15
«Зірка»
6 2 5 11-17 14
«Шахтар» Г.
14
5 4 4 13—11
СКА К.
5 3 5 13-10 13
5 3 5 12— 9 ІЗ
«Закарпаття»
5 3 5 11—10 ІЗ
«Торпедо» 3.
4 5 4
8-10 19
«Нива» ІВц.
4 4 5
9—12 12
«Спартак»
4 4 5 11 — 12 12
«Нафтовик»
2 3 8
9—23
7
«Новатор»
5
і 3 9
8—21
«Шахтар» П.

нувся на перекладині, дру
гий захоплюється моделюзанням. їм
спеціальні
призи заводського колек
тиву — за інтерес до пре
красного.
Раділи батьки.
Раділи
організатори свята — ак
тивісти
спортивно-техніч
ного клубу. Раділи за ді
тей, які щасливо живуть,
вчаться, набираються сил,
бадьорості,
відчуваючи
батьківське піклування про
них.

Д. БАДІЯН.
директор дитячо-юнаць
кого спортивно-техніч
ного клубу «Зірочка».

ТАК ТРИМАТИ, СЕРГІЮ!
Активно
тренується в
секції веслування на бай
дарках і каное десятиклар
ник Світловодської серед
ньої школи № 5 Сергій КаЙЬнюк. ШІСТЬ років тойу
Йрнйщов ВІН ца З^щття до
грбнера майстра Спорту

Віктора Храпачеика 1 за
хопився цим видом спорту.
Майже щодня поспішав
юнак >■$ водно-спортивну
базу виробничого
об’єд
нання
«Дкіпроенергобудпром». Тут 1 виріс з новач
ка-початківця
до веслу-

вальшша високої спортив
ної кваліфікації, спеціалі
зуючись на каное-одинЦіСталі, високі результати
дали можливість Сергію
виконати норматив цаіідпдата у майстри спорту.
Недавно на першості рес
публікапської ради «\иа»<гарду», що відбулася в
місті Новомосковську, юнак
здобув перемогу, найкраще

подолавши на каное-одняці
250-метрову дистанцію.
Сергія Каленюка. па на.
вча.чьно - тренувальному
зборі включено до складу
збірної команди апангардівців республіки. Незаба
ром він виступить в м. 'Грапай (Литовська РСР) в ро
зтраті першості Всесо
юзної Центральної Ради
профспілок.
И. КАРДИТ.

Стрибоя-дует.

фото М. ХОРЕНЖЕННА.
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ДУМКИ, ВІДГУКИ.
РЕЦЕНЗІЇ

ЦЕ-СУЦІЛЬНИИ
ЦИНІЗМ

ТВОРЧІСТЬ

ДЕБЮТУВАВ
У «МАЛЯТКУ»...
У кіровоградській облає-,
ній юнацькій бібліотеці
імені О. Бойчеика відкри
лася персональна виставка
самодіяльного художника
з Новгородки Олександра
Босого. На ній експонує
ться двадцять робіт моло
дого аматора.
Маленький
Олександр
уперше взяв у руки олі
вець тоді, коли й усі — В
дитинстві. Досі у його сім’ї
зберігається журнал «Ма
лятко», де був надрукова
ний малюнок п'ятирічного
Сашка під назвою «Моя
вулиця».
Хлопець малював у шко
лі, вдома. Але ставився до

цього заняття як до зви
чайного відпочинку, тако
го ж, як побігати, з дру
зями похлюпатись у воді
або пограти у футбол. Се
ред серйозних захоплень
годі міг назвати фізику і
математику, астрономію,
ллє не малюнок.
А от після повернення
Сашка з лав Радянської
Армії у нього наче проки
нувся «голод» на живопис.
Олівець, пензлі стали його
постійними супутниками.
Пейзажі рідної природи,
графіка дедалі більше ва
били юнака.
Чому саме живопис, а не
щось із минулих захоплень

вийшли па перший план?
Мабуть, усе ж таки дала
про себе знати спадкова
любов до мистецтва. Уро
ду Босих багато хто ма
лював.
Роботи
Олександра,
представлені па виставці,
різнопланові. Тут поруч з
натюрмортом можна поба
чити міський пейзаж, по
руч зі «Спогадами про
рідну хату» — серію гра
фічних листів до твору
В. Базилсвського «Поема
про Івана Розливана...».
Для О. Босого немає
«модних» тем у живопису.
Усе, що вів пише — близь
ке його душі. Безперечно,
професійний художник при
бажанні може знайти у
роботах Олександра якісь
хиби. Але ж то тільки перші
кроки. Попереду — чима
ло часу для вдоскона
лення.

і гриб продовжує збільшу
ватися в розмірі.
Цікаво, що тут же, на
місці зрізаної гілки, мину
лого року теж вигнався
гігант із діаметром ша
почки близько 40 санти
метрів і вагою до п'яти кі
лограмів. «Просидів» гриб
на дереві з місяць, поки не
зрізали. Він виявився твер
дим, як дерево.

Гриб—акселерат

Біля вікна оселі пасіч
ника М. Н. Козлова росте
клен, звичайне собі дере
во, та на його стовбурі
всього за 4 дні вимахало
таке-от диво. Господар,
щоб визначити, на скільки
підростає гриб за добу,
зробив насічку проволо
Фото Г. ВАСІНА.
кою. Три сантиметри — с. Олександрівна,
темпи прямо акселеративні, Маловисківський район.

ноіван (Кіровоград) —
296, Е. Володимирська (Кі
ровоград) — 292, ІО. Чуб
(Петрівський
район) —
259, Н. Філонснко (Світловодськ) — 251, В. Ільченко (Вільшанський ра
йон) - 184.
Нинішній тур передос
танній. Відповідей чекаємо
до 25 червня.

В
По горизонталі: 2. Гол 20. Вогнепоклонство. 22.
ландський
живописець. Ступінь якогось періодич
6. Прийом передпосівної ного явища. 23. Сріблястий
підготовки насіння. 9. Круг метал. 24. Мінерал класу
лий згорток. 10. Посудина. силікатів. 27. Відношення
11. Місто в європейській до соціальних явищ, люд
частині СРСР, затоплене ської діяльності, поведінки
при спорудженні водойми тощо. 28. Баюра. 29. Су
ща. 14. Одночасне поєд купність видів рослин, що
нання різних за висотою ростуть на певній терито
звуків. 16. Багатокутник. рії. 31. Сукупність науко
17. Друкарський шрифт. вих праць, яким властива
19. Сербський архітектор. внутрішня єдність, 32. Пай-

доброякісніше сортове на
сіння.
По вертикалі: 1. Наука
про форму та будову ор
ганізмів. 2. Ортопедичний
апарат. 3. Сузір'я Півден
ної півкулі. 4. Особа, яка
має сплатити за переказнп.м векселем. 5. Підвище
на кислотність крові. 7. Пе
ретворення
нерівновагових кристалів на порівня
но рівновагові. 8. Періо
дичне видання. 12. Ліжко.
13. Зображення конфлік
тів, боротьби в художньо
му творі. 14. Німецький па
толог. 15. Вогнетривкий
матеріал,- 17. Радянський
штучний супутник Землі.
18. Парний танець амери
канського
походження.
21.
Розділ
анатомії.
25. Рослини або тварини,
вивезені з країни, де клі
мат дуже відрізняється від
клімату країни, в яку вони
ввезені. 26. Частіша вій
ськової форми. 29. Відті
нок динаміки в музиці.
30. Кровоносна судина.
Склала
Е. ВОЛОДИМИРСЬКА.
м. Кіровоград.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
В. ІЛЬЧЕНКА, ВМІЩЕНИЙ
У «МК» ЗА 1 ТРАВНЯ Ц. Р.

По горизонталі: 3. Ре
корд. 5. Байкал. 7. Афгані
стан. 9. Одін. 10. Ажур.
11. Венера. 13.
Луара.
14. Проза.
15.
Котик.
16. Колвс.
18. Алупка.
21. Ірак. 22. Нура. 23. Аст
рономія. 26. Тобаго. 27. Таліон.

По вертикалі: 1. Торф.
2. Айєа. 3. Роздол. А. Дра
же. 5. Бастр. 6. Лагуна.
7. Антарктика. 8. Наковаль
ня. 11. «Ванька», 12. Апте
ка. 15. Корнет. 17. Сарган.
19. Ларго.
20.
Клодт.
24. Стан. 25. Ікла.

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

СКЛАДНИМ

СИМВОЛ

В ритмі танцю.

Справжній
Для справжнього уз
бецького плову потрібна
баранина. Але коли у ва
шому .розпорядженні сви
нина — не біда.
М’ясо (жирне, без кіс
ток і жил) ріжуть на шма
точки і трохи обсмажують
на дні казана. Далі дода
ють дрібно посічену цибу
лю і порізану соломкою
моркву. Моркви — побіль
ше: підсмажена на салі,
вона якраз і надасть стра
ві «колориту». Хвилин че
рез десять у казан доли
вають 4 склянки окропу,
додають сіль, червоний
стручковий перець і дово
дять до кипіння. Далі кла
дуть у казан змитий рис і
варять, поки вода вики
пить. Коли ж це стане
ться, ножем роблять в
товщі рису кілька заглн-

ПЛОВ

бнн аж до дна. По них
загиблинах
підніметься
жир. Ні в якому разі не
можна мішати плов лож
кою, як ми звикли. Через
кілька хвилин влити в кож
ну заглибину потрошку
води — аби плов не підго
рів. Цю операцію повто
рювати кілька разів, поки
плов не буде готовий.
Якщо плов розсипає
ться, кожне зернятко рису
відокремлюється ВІД іншо
го і стає прозорим від
жиру, можете вважати,
що плов удався.
На 400 грамів жирної
баранини чи свинини 2—3
склянки
рису, 200—300
грамів моркви, 150—200
грамів цибулі, 200 грамів
баранячого жиру або олії,
трохи перцю.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; пролист(в І масової роботи —
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; військово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83,
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Фото І. ДЕМЧУКА.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ

Па украинском языке.
БК 02098.

1. КУШЕНКО,
студентка Кіровоград
ського музучилища.
V

Г. ХАРИТОНОВ.

КОНКУРС «ЕРУДИТ»
Кросворд минулого туру
виявився чи найлегшим
з-поміж інших — майже
немає помилок у відпові
дях. Попереду В. Нечипорсико (Знам’янка) — 302
очка, далі В. Д^анойленно
(Кіровоград). — ЗОЇ,
В. Гродзіцький (Гайворон)
та 10. Іванов (Кіровоград)
— 300, П. Онищенко (Кі
ровоград) — 298, І. Чор-

Недавно
в кінотеатрі
«Комсомолець» • подиви
лася югославський філ^у
«Чудо небачене». Дс4Я|^'
намагалася зрозуміти, яка
ідея цього фільму, яка
його моральна цінність?
Які нерозв'язані проблеми
еін порушує, над чим
примушує замислитися? Де
тут герой — ідеал добра
й справедливості, що на
дихнув би нас?
Шукали на це питання
відповіді й мої товариші.
І дійшли одного висиовну:
фільм аморальний, циніч
ний. У цій стрічці немає
присутності надії на кра
ще, чіткого розмежування
простих й вічних понять--добра й зла. Ось, скажі
мо, індійські фільми. Хай
це іноді явно надумані
історії з казковим сюже
том, але їхні герої від
стоюють
справедливість,
розвінчують зло, прохо
дять через труднощі й
знеюди. Вони ніби про
мовляють з екрана: «Сій^
те добро!».
~
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— Нісенітниця, а н^
фільм! — такі чи подібні
відгуки я чув, збираючись
на «Чудо небачене».
Югославський
кінема
тограф свого часу пора
дував нашого глядача не
поганими фільмами — до
сить
згадати «По сліду
Тигра» та «Настав час ко
хати».
Після перегляду
стрічки «Чудо небачене»
зрозумів, що негатив».'^_
оцінка фільму глядачеі^
викликана його непідго
товленістю,
консерватиз
мом.
Це
фільм
складний,
фільм-символ. Він пока
зує занепад старого села,
безперспективність віко
вічного укладу життя його
мешканців. Сюди приїз
дить гарна екстравагантна
дівчина, що поводить себе
з викликом. Але ж це
форма самозахисту. Во
на — втілення спокус ци! вілізації, вона протистав
лена іншій молодій ге
роїні — символу старого
світу, вона примушує жи
телів села хоч трохи роз
ворушитися. А взяти отця
Макарія, схожого на пер
сонажів
«Декамерона»,
котрий з метою особисто/;
вигоди
йде на ганебні
вчинки! Він борсається,
намагається таким чином
; чинити опір гнилому жит
тю, та врешті воно і його
засмоктує.
Є у стрічці й місця, без
! яких можна було б обійти
ся — епізоди з дукатами,
братами
Коничами. Тут
режисер з метою привер
нути увагу глядача ско
тився на стандарти захід
ної «масової культури».
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