Виходить з S грудня 1939 р.

ДВОДЕННИЙ СЕМІНАР
Питання підвищення організаторської
політпко-вихо'вної роботи міськкомів,
райкомів партії і посилення особистої
відповідальності керівних кадрів за ви
конання рішень XXVI з’їзду партії, траавсвого і листопадового (1982 р.) Плену
мів ЦК КГ1РС, завдань п’ятирічки розгля
далися в обласному комітеті Компартії
Украї-іп на дводенному семінарі перших
секретарів міських та районних коміте
тів партії
З доповідями виступили перші секре
тарі міськкомів партії: Кіровоградського
— В. О. Сокуренко, Світловодського —
В. М. Сідун, Олександрійського — В. І.
М’яснянкін; перші секретарі райкомів
вартії: Ленінського і Кіровеького міста
Кіровограда —
С. С.
Ліновнченко і
О. К.
Тупчієнко,
Гайворонського —
і

в
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МАГІСТРА

У виступах наголошувалося на необ
хідності посилення роботи міських і ра
йонних партійних організацій по патріо
тичному, моральному та інтернаціональ
ному вихованню трудящих, удосконален
ня роботи міських і районних комітетів
партії по керівництву первинними пар
тійними організаціями, підвищення аван
гард ної ролі комуністів.
Учасники семінару побували в колгос
пі «Україна» Кіровоградського району,
приміському радгоспі «Зоря» та виробни
чому об’єднанні «Друкмаш», де вивчали
роботу тепличного і підсобного госпо
дарств, практику використання промис
лових роботів.
На семінарі виступив перший секре
тар обкому Компартії • України М. ГСамими.

Де вимогливість поєднують з турботою
про тру
дівника, створюють хороші умови праці, там висока
дисципліна, там раціональне використання робочого
часу, вважають керівники колгоспу імені XXI! з'їзду
КПРС Новомиргсродського району.
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твшжя договір:
ВНЕСОК»
КОНСОНшг
Державою розроблено
цілим ряд заходів з ме
тою ширшого залучення
громадян до ведення до
машнього
господарства.
Помітні зрушення в цьо
му напрямі можна про
стежити
на
прикладі
будь-якого
населеного
пункту. Скажі/ло, у нашій
Олексіївці, хоч і не стрім
кими темпами, але почала
збільшуватись у колгосп
ників
кількість рогатої
худоби, Люди зрозуміли,
наскільки вигідно уклада
ти договори з колгоспа
ми. Бажаючим виділяється
комбікорм або
зерно,
0,15 гектара землі. Кол
госп видає для засіву ці
єї ділянки 50 кілограмів
ячменю.
Забезпечують
нас і грубими кормами.
Якщо житель села добро
совісно виконує умови до
говору, йому ідуть назуст
річ: виписують (за умови,
що є в наявності) те, що
він просить.
Багато господарств від
дають молодняк ВРХ на
дорощування
громадя
нам. У місцевому колгос
пі імені Горького більше
прижилася інша форма:

•

М. Д. Зяті»,
Повоархангельського —
і. С. Зубець, Новоукраїнського — В. ЯКруценко, Онуфріївського—В. Д. Іванов,
Ульяновського — Л. О. Дейнека.

і

ЯК

лгтдаі).

шш шші
колгоспники
зобов’язу
танніх років підтверджує
ються
відгодовувати
і
протилежне. У сім'ї Івана
здавати власну худобу. У
Семеновича
Євтушенка,
такий спосіб колгоспові
приміролл, троє малих ді
вдається не тільки збе
тей, та це не заважає по
регти поголів’я, а й знач
дружжю встигати еправно збільшити його. Адже
лятися і вдома, і на робо
кожному зрозуміло, що,
ті. Євген Михайлович Ле
вирощуючи нолгоспного
син працює на
фермі
бичка, господар хоч і від
слюсарем, його дружина
годовує його, але кіль
— доярка. Люди люлоді.
кість тварин у громад
Мають п’ятеро дітей. Але
ському стаді залишається
вони також укладають до
незмінною.
говори з колгоспами про
У
середині
лютого
відгодівлю худоби.
ми мали
7
договорів
Усе частіше приходять
на відгодівлю худоби і 20
До сільської Ради люди.
— на здачу молока. З на
Просять детальніше роз’
станням весни, коли люди
яснити умови договорів,
зайняті на польових робо
цікавляться закупівельни
тах, здавати молоко стане
ми цінами на продукцію,
зручніше.
Багато
кол
розпитують, від чого вони
госпниць
з
рільничої
залежать. Через деякий
бригади, йдучи на роботу,
час прізвище цієї людини
беруть з собою відра.
уже значиться в списках,
Опівдні колгоспна маши- - осіб, які активно допома
на підвозить їх до того
гають колгоспові. Отже,
місця, де зупиняється на
певний досвід є. Мета
водопій череда. Хазяйки
тепер — всіляко поширю
доять корів і тут же зда
вати його.
ють молоко.
Н. КУЙДД,
Доводиться чути, що до
гелоаа
виконкому
машнім
господарством
Олексіївської сільсь
можуть займатися люди
кої Ради народних
старшого віку. Вони, мов
депутатів.
ляв, звикли. Практика осКіровоградський район.

Ціна 2 коп.

вити, легші
умови? —
продовжую
розмову із
завідуючим фермою.
— Хоче є
сказати —
тепличні? Га сама молодь,
комсомольці проти цього!
Всі як один трудяться, не
боячись труднощів, нама
гаючись
добре зробити
свою роботу і підсобити
товаришам. Он та ж Люда
Гержован Дружить із на
багато старшою дояркою
Тамарою Здоровець. Зав
жди
допомагаю ,ь одна
одній. Такі ж і всі дівча-

І

IPÖI №ІД
ЬЕЕДІГіЯ. У хліборобів ви** хідний. Короткий пе
репочинок перед великим
наступом. На майданчику
тракторної — ні душі. А
через дорогу, на фермі,
яку очолює комуніст Ми
кола Ілліч Гуцул,
всі на
своїх місцях:
головний
зоотехнік Світлана Мико
лаївна Ноур. езм завідую
чий фермою,
чертозі з
парткому, комсомольської
організації, правління кол
госпу, депутати сільської
Ради, всі доярки фуражири..
Завершується зимівля,
яка склалася нелегко, бо
сутужно з кормами. Однак
ферма збільшує вироб
ництво продукції. За сі
чень цього
року, примі
ром, мали виробити 970
центнерів молока, вироби
ли 1154,
мали продати
державі 700 центнерів йо
го, продали 1050. Успішно
виконали і завдання лю
того.
Виникає природне питанічя: завдяки чому? Де
знайшли резерви? Адже,
кажуть що молоко у ко
рови на язиці, а до буйних
трав ще як до неба... Чо
му ж тоді
порівняно з
минулим роком надої на
тварину збільшилися нз
2 кілограми?
Біля ферми
зустріли
двох дівчат. Микола Ілліч
сказав:
— До своїх мам ідуть.
/Лами у них доярки. Дочки
ще вчаться у школі. Але у
вільний ча-:г у вихідні бі
жать сюди — і в поміч, і в
науку...
— А потім?
— Потім? Поговоріть з
3 нашими дояоками-комсо/иолками. їх багато.
... Люда Гержован при
йшла після школи.
— ЛюдоІ А як говорити
відверто, то, напевне, ти
закінчила школу, полиши
ла село, поїхала
кудись
вступати вчитися, верну
лась ні з чим додому тз
й пішла на ферму? — за
питую.
Засміялась,
замахала
руками:
— Ні, зовсім не так. Мо>
батьки
—
тваринники.
Батько, Анатолій
Карпо
вич, — кормачем, а мама,
Раїса Яківна, дояркою по-

над два десятки років. Бі га.. Правління кслгослу,
гала й м допомагати мамі. партком,
комсомольська І
турбуються І
Бачила, що у неї хороша організація*
молодих.
як і про І
робота, захопилась
нею. про
після школи
стала сама старших
На ферму всіх ПС--8О- І
дояркою і працюю з ра
зять і відвозять або авто
дістю
— Оіже, тебе настано бусом або спеціально об- ,
ладнаною автомашиною. Є
вили на цю путь батьки?
— Не тільки
поки У чудовий будинок тварин
школу до нас навідувались ника В ньому — кімната
голосе колгоспу і секретар відпочинку з
газетами, І
парткому...
журналами,
книгами, з
— У нас
тепер немає телевізором. Тут І ВІДПО
проблеми кадрів, — додає ЧИНОК, і навчання — ном- І
Микола Ілліч. — Раніше., гомельське й за спеціаль- |
бувало, задихалися від не кістю Щодекадні підсум
вручення червоних
стачі доярок. Основних і ки
підмінних. Групи корів за вимпелів премій...
Про навчання партком, і
лишались на
роздої. Чи
/логло бути велике моло правління колгоспу турбу- .
ко? Ми стали більше уваги ються особливо, націлюю
приділяти учням середньої чись на майбутнє. Світла- |
школи Бо тут і лише тут ну Ноур, приміром, кол
найголовніший
резерв госп послав на навчання,
поповнення рядів трудів виплачував ст -.пендію, ї
ників ферми. Не раз зуст тепер вона головний зоо
річалися
у класах — на технік на фермі...
Тут у будинку тварин
сиховчих годинах, на ком
сомольських зборах. Тут ника, душова кімната, лаз
звучало й слово наших ня Поруч їдальня. У ній
спеціалістів, доярок. І юнь — смачні недорогі стра
щоб
відгукнулася. Влітку допо ви... Все зроблено
гаяли, щоб
магала заготовляти
кор люди час не
ми, доглядати
теляток, були задоволені роботою.
старші йшли
працювати У пітній час — цікаві по
підмінними доярками. Чи їздки. Хіба забудеш ек
мало з них залишилося на скурсії в братню Болгарію,
фермі. Он Антоніна Пав- по видатних містах Вітчиз
лозз. Коли її мал*а — до ни?
Молодила сім'ям колгосп
ярка захворіла зразу ж
взяла її групу. Мати зго допомагає споруджувати
дом повернулась, а Анто- гарні будинни
І за есе не молодь від
нінз їй: «Мамо1 Не об
ражайся а гр^пи тобі не повідає самовідданою пра
віддам». Мати стала під цею зразковою виробни
мінною дояркою. Працю чою дисципліною На фер
ють разом... Є у нас і «сі мі у кожному корівнику, я
молоді б сказав ідеальна чистота.
мейні екіпажі»
А як же есе-тачи з кор
Хлопці стаподружжя.
ють скотарями, фуражи- мами? їх бракує Але тва
Добре ринники з самого початку
рами. їх багато,
сказати зимівлі худоби поьели на
слово хочеться
боротьбу за
про Бориса Язана, Василя полегливу
використання
Грузіна. Віктора Волинсь ощадливе
кого. І знаєте що їх за кожного кілограма силосу,
зерна, за суворе дотри
хоплює?..
Доярка Раїса Дсброван мання раціонів Тому зро
сла ціна
робочого часу,
каже на це:
якого. —
— Якось радісніше на ножна хвилина
серці коли чуєш і сміх, і додаткові порівняно з ми
кілограми
дотепне слово, і пісню, нулим роком,
копи оточують тебе ровес молока
м СТОЯН,
ники такі ж молоді, як ти
громадський
корес
Не про мікроклімат У
пондент
«Молодого
колективі який впливає і
на трудову дисципліну, і
комунара».
на кінцевий результат.
с Мартоноша
Новомиргородський
— Ви, нагевне створює
те для молоді так би мо район.

ПРИЙДИ НА ФЕРМУ З КВІТАМИ
Переможцями змагання вають себе на фермі місце
за
зразкове
естетичне вого колгоспу імені Т. Г.
оформлення
тваринниць Шевченка.
— Юні шефи
— гово
ких приміщень у господар
голова
правління
ствах Вижницького району рить
М.
М.
Сандулян,
—
дбають
Чернівецької області ста
ли... школярі. І серед них про те. щоб у тваринників
— дівчатка й хлопчини з завжди був добрий наст
Іспасьної середньої школи, рій. Ось чому вони часто
які зовсім не гостями почу приходять на ферму з нві-

тами. За ножним класом
закріплено певний тварин
ницький відділок. Старан
нями
юних на ножному з
них створено червоний ку
точок. Тут вивішені соціа
лістичні зобов’язання твариннинів і учнів. Школярі
часто
виступають перед
колгоспниками з концерта
ми.

С. КАШТАЛЯНЧИК.
кор. РАТАУ.
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«Молодий комунар»
ник» — такою була тема
комсомольських зборів у
середній
школі
№ 17
м. Кіровограда. Учні об
говорили звернення деле
гатів 1 зльоту
учнів
профтехучилищ УРСР до
ровесників із ПТУ і за
гальноосвітніх шкіл рес
публіки.

В РОБІТНИКИ!»
«Немає вищого звання,
ніж горде ймення робіг-

восьмикласників виявили
бажання
навчатися в
профтехучилищах міста,
а Ігор Спіцин,
комсо
мольський секретар, під
креслив, що влиття вели
кої
групи школярів в
колективи ПТ У — кон
кретна відповідь комсо
мольської
організації
школи на звернення де
легатів І республікансь
кого зльоту.

ня на мене
справила
Виставка досягнень на
родного
господарства
УРСР, на Дошку пошани
якої занесено і колектив
нашого училища,
На
комсомольських
зборах
виступили ко
лишній учей ь нашої десятирічкйі, а нині майстер виробничого навчан
ня МПТУ
№ 2 ЛІ. ЛІ.
Котельников,
викладач
цього училища О. Г. Черніков. Заступник секрета
ря комітету комсомолу
школи Юрій Куцарєв по
відомив, що майже 50

Делегат зльоту учень
МПТУ № 2 імені Героя
Радянського
Союзу
О. С. Егорова Станіслав
Смирнов, майбутній двтокранівник, схвильова
но розповів про дні, про
ведені в Києві:
— Найбільше вражеп-

яаеуьг-;

®
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В. КАЮКОВ,
організатор
позакласної роботи се
редньої' школи № 17.
м. Кіровоград.
....»листг’

мЕДг-тачтая

іанги

ОЛИ мова заходить про малочисельну комсомоль
ську організацію, ми часто стикаємося з проблемою пасивності, інертнссті. І аргумент для виправ
дання (в кращому разі, пояснення) пасивності теж
не новий: малочисельна ж первинна.
Природа цього аргументу криється в порівнянні.
Порівнюють малочисельну комсомольську організацію з великою — заводською чи вузівською. Там,
мовляв, і актив солідний, і масштаби — он які! Не те
що в нашій установі... У них сотні комсомольців, у
нас — десяток-півтора (хтось не прийшов на збори,
то вже й кворуму немає). На заводі о кожній брига
ді групкомсорг, а тут тільки й активістів, що секре
тар та його заступник.

Словом, якість роботи в абсолютній залежності під
кількості спілчан! Але чому ж тоді більша кількість
не завжди переходить у вищу якість!
Прикладом
тому може служити незадовільна робота деяких

ЗУСТРІЧ
У міському
Палаці
культури імені Компаній
ця відбулася зустріч сту
дентів педагогічного ін
ституту імені О. С. Пуш
кіна з тренерами та фут
болістами «Зірки». Стар
ший тренер В. Б. Самохіи
розповів про підготовку
до нового сезону, про
зміни в команді, познайо
мив майбутніх педагогів
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з молодими футболіста
ми. Л тренер В. І. Поле
вой, роблячи
короткий
екскурс в історію коман
ди, назвав імена колиш
ніх гравців «Зірки» — ві
домих усій країні фут
болістів
В. ЛАунтяна,
В. Веремеева та молодих
спортсменів В. Гошкодгрі, ЛІ. Михайлова, ЛІ. Ла
тиша, В. Євтушенка, які
вчились у педагогічному
інституті.
О. КОНОНЕНКО,
завідуючий відділом
міськкому комсомо
лу.
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крупних первинних. А в них же масштаби — «он які!» §
Мабуть, тому, що е самому понятті «масштаби» ми і
нерідко бачимо тільки проблеми, які треба розз’язу- І
вати, а не роботу по
розв’язанню цих проблем.
Тобто свідомо чи несвідомо намагаємося привчити себе до думки, що ціпком залежимо від умов і об- и
сгавин, замість того, щоб змінювати їх на користь Ь
справі. Звичайно, з таких позицій легше пояснюва- В
ти недоліки, але яка користь від такої «самореабілі- І
тації»!
І
Важко сказати, чи є взагалі абсолютно зразкові
комсомольські організації. Мабуть, немає, бс процес _
виховання (а саме виховання молоді головна функція 6
комсомолу) складний, у ньому всього не
передба- І
чиш. Але с чимало малочисельних первинних, які |;
розв'язують проблему якості своєї роботи не ТІЛЬКИ г
в кількісному аспекті. Одна з них — комсомольська І
організація Свіїловодської музичної школи.
__________________________________________
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НА 110—115 ПРОЦЕНТІВ ВИКОНУЄ ЗМІННІ НОРМИ
ОПЕРАТОР РОЗЛИВНОЇ МАШИНИ МАЛОВИСКІВСЬКО—
ГО ЗАВОДУ СУХОГО МОЛОКА
ТЕТЯНА бондар
БОНДАР., це
ЦЕ Іі
УСПІШНО
її ЗАСЛУГА В ТОМУ. ЩО ПІДПРИЄМСТВО
п.'Д"г:------------- ''
—
СПРАВЛЯЄТЬСЯ ІЗ ЗАВДАННЯМИ.
ТВДАННЯМИ.
Фото 1. НОРЗУНА.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ У МАЛОМУ —
ЕКОНОМІЯ У ВЕЛИКОМУ

Скільки коштує
поламаний стілець?
У кожному класі серед
ньої школи № 17 м. Кіро
вограда
створено пости
бережливих.
Основний
обов’язок
їх членів —
стежити за чистотою і по
рядком у десятирічці, збе
реження шкільного майна.
Керують
роботою постів
шкільний комітет комсо
молу і рада
піонерської
дружини.
Активно включаються у
рух бережливих жовтеня
та. Приміром, першоклас
ники
Андрійко Дар’їн,
Світлана Гуйван, Дмигрик
Коваленко, Оксана Скерсдан, Сашко Круглов від
повідають за
акуратне
ставлення до підручників
і зошитів у своєму 1 «В».
Разом зі своєю вчитель
кою Ольгою Леонідівною
Суржан ріні
добилися
того, що їхня класна кім
ната — одна з найкращих
у школі.
Бібліотекар Г. С. Лімперська
організувала
клуб «Кнпжчина лікар
ки», в
якому
беруть
участь багато школярів, в
основному молодших кла
сів. Вони із задоволенням
«лікують» книги. Результа
ти своєї копіткої роботі! і
рейдів «Про іцо розпозів
портфель»
оголошують у
стіннівці
«Юний книго
люб».
Діти не тільки бережуть
шкільне
майно, а іі самі
ремонтують
поламані
стільці, столи, інші меблі.
Давайте завітаємо в од
ну із шкільних майстерень.
Тут кипить робота — пра
цює ремонтна
бригада з
числа хлопців 7—8 класів,
її створив
учитель праці
Григорій Леоптінович Без-

палий. Учні
ремонтують
шкільний інвентар, фарбу
ють табуретки, виготовля
ють совки, швабри. Серед
членів ремонтної бригади
— восьмикласники Костя
Саєнко, Анатолій Грнцюк,
Сергій Коломієць, Віктор
Газрилов та інші.
Я звернулась до Віктора
Гаврилова і Сергія Коломійця:
— Що виготовляєте ви
на уроках праці?
— З нашою школою під
тримують ділові і дружні
зв’язки кілька підприємств
.міста. Серед
них РБУ-2
облрсмбудгресту. Для них
ми виготовляємо
болти
різних розмірів і мулярні
кельми.
— Хлопці, чи є у вашій
школі
гуртки технічної
творчості?
— Так, -продовжує
Сергій,’— ми і зараз відві
дуємо гурток «Умілі руки.>,
який
оч о л ює
Григорій
Леонтійовкч Безпалий. Ви
готовляємо різні іграшки,
займаємося випалюванням
і різьбленням по дереву.
Праця
в
ремонтній
бригаді допомогла
бага
тьом учням вибрати свою
майбутню життєву стежи
ну.. Так, Віктор Гаврнлов
.мріє
стати іпженеромтехиологсм, а Сергій Ко
ломієць продовжуватиме
навчання в Кіровоградсь
кому МПТУ
№ 4. їхній
наставник Г. Л. Безпалий
вчить хлопців праиелюбства, серйозного ставлен
ня до навчання і роботи,
поваги до людей праці.
М. КУНЧЄНКО,
десятикласниця
СШ
№ 17.
м. Кіровоград.

О ГОЛОВНЕ в роботі первин
ної? Однозначно на це пи
тання не відповіси. Однак такий
момент, як
виконання
комсо
мольських доручень, варто сиділити. Бо, зрештою, успіх залежить
від того, хто як виконує доручену
справу.
У громадській роботі виходить
іноді, що на виду той. хто працює (краще чи гірше). Інші ж утво
рюють прошарок, який називають
пасивом комсомольської організа
ції. (Як це не дивно,
але сюди
чомусь не відносять тих, хто пога
но виконує свої ■ спілчанські обо
в'язки).
— Сьогодні у нас кожен комсо
молець має постійне доручення,
— розповідає секретар комсо
мольської організації Світловодської музичної школи Тетяна Че
редничок.
Хочеться підкреслити
слово
«постійне». Що не кажіть, а тимча
сові доручення, якими б вони важ
ливими не були,
і є тимчасові.
Виконав, відзвітував — і вільний.
Чекай, коли щось нове запропо
нуюсь.
Безперечно, не можна
применшувати значення тимчасо
вих доручень, але коли постійно
займаєшся тимчасовим, то й сгазлення формується відповідне.
Добре, скажете, але це не зав
жди одне й те ж: усім мати по
стійні доручення і всім їх викону
вати як слід.

Відповіддю тут
може бути
спінка роботи комсомольської
організації людиною, яка, ма
буть, найппльніше стежить за
діяльністю первинної — секре
тарем
партійної організації
музичної школи Марією Васи
лівною СЛРДЛНОВОЮ:
— З двадцяти одного члена
ВЛКСМ
не можу
назвати
жодного відверто
пасивного.
Не тому, що всі такі діяльні за
натурою, а тому що члени ко
мітету «примушують» усіх пра
цювати. Примушують, звичай
но, в тому розумінні, що ніхто
не залишається поза увагою.
З кожним — індивідуальні ро
бота. А головне, вважаю, в ак
тивній позиції і комітету ком
сомолу, і первинної р цілому,
Якщо виникають проблеми, ви
рішують
їх досить сміливо,
впевнено визначають свою роль
у житті колективу. Скажу без
перебільшення: багато чого в
молоді можна повчитися. І па-

снвним у нас бути важко, бо
для інертності немає грунту.

Перебільшення в оцінці немає.
Звичайно, мова не про ідеальне
благополуччя, коли ніяких тобі
приходять
проблем. У колектив
комсомольці, яким
ще
тргба
адаптуватися з умовах мікрокліма
ту вимогливості.
— Доводиться декому поясню
вати, що комсомольська робота
не заважає виконанню основних
обов’язків, —
підключається до
розмови заступник секретаря ком
сомольської
організації Олена
Кошарська. — Навіть навпаки. Зід
активності
первинної залежать
результати
навчально-еиховно:о
процесу.
І підтвердженням тому практи
ка роботи первинної.
Гут діють
п’ять секторів, кожен з яких має
сбою комісію, що затверджується
на засіданні комітету комсомолу.
Про ефективність роботи комі
сій можна судити хоча б з такого
факіу. В музичній школі щоміся
ця практикують контроль за про
веденням відкритих уроків, а ре
зультати їх аналізуються на засі
данні комітету.
Минулого року
довелося констатувати, що Емма
Пугач недостатньо
професійно
веде уроки. Довелося представ
никові комсомольської організації
виступити на педраді. І ось ре
зультат: уже півроку до молодо
го педагога’ немає претензій Дос
відчені викладачі відвідують уро
ки молодших колег. Це теж можна
віднести до активу в роботі перЕИННОЇ.

Часто зустрічаєшся з таким. Діє
сектор, є певні результати, а якщо
глянути глибше, то виявляється,
що насправді працює тільки той,
хто відповідає за його роботу. Тут
же кожен у своем, секторі вико
нує конкретні функції, 6 від цьо: о
конкретності набуває й уся робота.
Сфера діяльності комсомопьціз
не обмежується
рамками своєї
первинної. Сзітлана Дудукіна і На
таля Луб яна ведуть роботу двох
секторів місцевкому профспілки:
перша
культурно-масового,
друга — сектору обліку.
Це — в будні. А у свята? По
свячення
в педагоги, хвилюючі
проводи з комсомолу (урочисті
збори «Коли тобі 28»), знаменні
дати... В музичній школі знають
що краще, ніж первинна комсо
мольська. цього Ніхто не органі
зує. За перше навчальне півріччя

д7* проведено
дев’ять
лекцій-концеотів.

концерті? і

ПРОБЛЕМА,
ЯКУ НЕВАЖКО
РОЗВ'ЯЗАТИ
Тетяна ЧЕРЕДНИЧОК:
— Як це де дивно, але іноді
доводиться старатися для са
мих себе. У нас немає постій
них контактів з комсомольськи
ми організаціями Світловодська. Скажімо, в заводському ко
мітеті думають
над тим, як
організувати дозвілля молоді,
а ми в той же час шукаємо со
бі аудиторію. Чому не укласти
договір про
співдружність з
робітничим колективом? Думаєіься, міськком комсомолу міг
би в цьому допомогти.

і

Що ж найголовніше в їхній ро
боті?
— Навчити дітей розуміти му
зику. Не тільки грати, а розуміти,
чому Бах не схожий на Моцарта.
А це важко, — каже
Олена Кошарсьча.
Що важко, то важко.
Не ВСІХ
можна навчити. І не всі діти хочуть навчитися. Але цього хочуть
усі батьки, діти яких відвідують
музичну школу. Та
це вже тема
для іншої розмови.
А комсомольська організація
взяла на себе і контакти з батька
ми; існує досить тісне співробіт
ництво з батьківським комітетом.
Раз ча місяць проводяться бать
ківські збори.
Не переоцінити
значення співбесід з татами і ма
мами учнів. Кожен хоче, щоб йо
го дитина зірвала свою квітку на
ниві мистецтва. Тож дехто вважає,
що чим довше
юний музикант
просидить за піаніно, тим краще
для нього. В таких
випадках не
зашкодить нагадати про користь
від дотримання режиму. Словом,
тем для бесід вистачає.
Не всі їхні
вихованці стануть
професійними
_______ __ Але
музикантами.
любов до прекрасного гони обов язково повинні винести з цих
стін. Так розуміють масштаби сво
єї комсомольської роботи спілча
ни Свігловодської музичної шко
ли.

А. РОМАНЮК,
спецкор «Молодого комуна
ра».
м. Сзітловодськ.
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«Молодий комунар»
ХТО ОПЛАЧУВАВ
ПОСЛУГИ БАРБ’Є?

ЗНАХІДНА
ЕКСПЕДИЦІЇ
ХОРНЕРА

«ПРИРУЧАЮТЬ»
ДЕРЕВА

політичному
житті
Франції з початку люго~о
появився новий
фактор,
пов’язаний із «повернен
ням» гітлерівця
Клауса
Барб’є — «ліонського ка
та». У пресу
хвилею ви
хлюпнулися спогади оче
видців про героїчний і тра
гічний період історії краї
ни сорокарічної давності.
Знову
розкуповуються і
терміново перевидаються
книги про Опір. З особли
вим почуттям вдивляються
французи
у кінокадри і
телепередачі
про роки
війни та окупації.
Слід зауважити, що анти
фашистська тема на За<оді
взагалі не в пошані. Тому
молоде покоління далеко
не завжди знає, що і за
ради чого пережили їхні
батьки і батьки їхніх бать
ків під час другої світової
війни. З цієї точки зору
нинішній погляд Франції
на минуле, на мою дулмту,
вельми корисний.
Мабуть, зайве говорити,
що все, пов’язане з ареш
том К. Барб’є
в Болівії,
його висилкою з Ла-Паса,
. доставкою у Францію і ни
нішнім
перебусанням у
в’язниці,
обговорюється
засобами
інформації до
найменших деталей. Рядо
вого француза зачепили
за живе розповіді
про
злочини ката
і обурила
його багаторічна безкар
ність. Свідчення істориків,
спеціалістів, журналістів,
як і свідчення очевидціз,
котрі публікує преса, схо
дяться в одному: Барб’є
був узятий під захист аме
риканськими спецслужба
ми, котрі не раз рятували
злочинця від гніву Фран
ції.
«Заокеанські спецслужби, — писала, наприк
лад, «Франс-суар», — оп
лачували послуги Барб’є,
прекрасно знаючи, з ким
вони мають справу».
Де ж солідарність союз
ників? Де справедливість?
Де, нарешті,
така популярна на Заході
турбота
про зневажені
права, та
не одного — десятків ти
сяч людей».
Права преса
«втішає»

невдоволених: переможці,
мовляв, «завжди користу
валися покидьками пере
можених». їх обізнаність і
досвіц в умовах «холодної
війни» зі Сходом виявили
ся дуже корисними. І де
хто мимоволі ставить під
сумнів необхідність пока
рання вбивці. Тим більше,
що той «може розказати
багато бридоти» Очевид
но, мається на увазі мож
ливість викриття «ліонсь
ким катом» декого
зі
зрадникіз і
прихаоснів
окупантів, чого зі зрозу
мілих причин бояться пра
ві. Серед тисяч французів,
закатованих Барб’є, б/в і
керівник національної ра
ди Опору герой
Франції
Жан Мулен. Ім’я людини,
котра видала його фашис
там, досі невідоме.
Французи чекають з’я
сування всіх обставин, по
в'язаних
із «роботою»
Барб’є в Ліоні. До речі, хо
ча відтоді минуло багато
років, колишній
гауптштурмфюрер ні на
йоту
не змінився, ні від чого не
відхрещується і ніскільки
не кається. Ще недавно,
входячи в німецький клуб
Ла-Паса, він
надривно
кричав «хайль Гітлер», а
кореспондентові журнал/
«Парі-матч» втовкмачував,
що есесівець — це надлю
дина.
Десять найбільших орга
ветеранів
війни,
нізацій
і
інтернованих,
засланих,
гітлерівських
ув’язнених[
учасників
концтаборів і
Опору представили1 суду
звинувачення.
Гросвої
:
одномадськість країни
стайно вимагає швидкого,
рішучого і справедливого
суд/. Сімдесят процентів
опитаних
висловилися за
трансляцію всього чи час
тини процесу по телеба
ченню, що взагалі-то забо
роняється
французьким
законом. Між іншим, мі
ністр
юстиції оголосив
про створення комісії, яка
обговорить
цю можли
вість.
О. ІГНАТОВ,
власкор АПН.
Париж.

Знецінення фунта стерлінгів
ЛОНДОН. Знецінення британської національної валюти
— фунта стерлінгів б’є все нові «Історичні рекорди». У
вівторок на лондонській валютній біржі за нього давали
лише трохи більше 1.5 американського долара. Це озна
чає. що ніколи ще за всю історію країн фунт стерлінгів
не оцінювався тут так нп;ьі:о.
Економічні експерти зв’язують нинішнє падіння курсу
англійської валюти з катастрофічним становищем в еко
номіці країни, яка переживає тепер найгострішу кризу
за весь післявоєнний період.

ШШ років до нашої ери
ГІПОТЕЗИ, ПРОБЛЕМИ, СУДЖЕННЯ
Незграбні, пасивні, при
мітивні. Якими тільки не
гативними
епітетами не
нагороджували
динозав
рів, котрі населяли Землю
в мезозойську еру! Однак
нині в наші уявлення про
цих істот необхідно внес
ти поправки.
Особливо
після серії
відкриттів,
зроблених групою палеон
тологів
Прінстонського
університету
(США) під
керівництвом Річарда Хор
нера. «Ці гіганти далеких
епох були не такими вже
її дурними та неповорот
кими, — говорить Хорнер.
— У період розмноження
вони збиралися у великі
колонії і доглядали своїх
«малюків» досить
довго
після того, як ті вилупили
ся з яйця. Вони були тур
ботливими
і
пильними
батьками».

На місці перших розко
пок серед горбів Монтажі
вчений
виявив залишки
гніздів’я
гадрозаврів —
травоїдних плазунів, од
ного з різновидів динозав
рів. У гніздах, які досяга
ли семи метрів у діаметрі,
не без ретельності влашто
ваних у м’якому
грунті,
лежало 24 яйця загостре
ним кінцем донизу. Судячи
з майже цілої шкаралупи
(вона розбита тільки в то
му місці, де вилуплював
ся малюк), вони залишали
гнізда одразу після появи
на світ. Поблизу гніздів’я
у великій
кількості були
знайдені закам’янілі остан
ки молодих
рептилій, З
цього факту
Хорнер робить висновок про те, що
молоді тварини продовжу
вали тут жити протягом
року чи й більше.

Учений
вважає, що в
динозаврів мали існувати
деякі
форми взаємодії.
Молодняк
групувався в
своєрідні «ясла», які зна
ходилися під
охороною
кількох
дорослих, в той
час як інші займалися до
буванням їжі. Тут же пале
онтологи виявили гніздів’я,
розташовані б кілька рядів
одне над одним. Цей факт
свідчить про те, що гадрозаври розмножувалися і
проживали тут не один рік
підряд.
Неподалік від місця пер
ших розкопок експедиція
знайшла сліди ще кількох
поселень динозаврів. Вони
були суцільно
посилані
розбитою
шкаралупою, і
там часто попадалися за
кам’янілі останки молодих
тварин. Хорнер вважає, що
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Великою популярністю в Чехословаччині користується розведення нарлинових дерев — бонсай. Кілька ронів тому в Празі було створено
товариство,
яке об’єднує нині понад 500 чоловік. Незвичайні рослини демонструються на
щорічних виставках, що проводяться в різних містах нраїни. їх відвідувачам
дається найдетальніша інформація про бонсай — складне мистецтво, що за
родилося в Південно-Східній Азії майже 1700 років тому. Досить сказати, що
ножне дерево повинне мати одну з п’яти форм, властивих бонсай. Ці форми до
сягаються з допомогою мідного дроту, яким обмотують гілни або стовбур, щоб
загальмувати процес росту. Дріт, як правило, не знімають протягом 16 тижнів.
Існує також інший шлях створення традиційної форми бонсай — «відтягуван
ня», коли до гілок дерев чіпляють невеличкі гирни. Організатори
виставки
намагаються створювати нові форми дерев і «приручати»
нові їх види для
своєї улюбленої творчості.
На знімку, відвідувачі празької виставки оглядають дерева
Фото ЧТН—ТАРС.

(ТАРС).

діти цього виду динозаврів
залишалися в гнізді протя
гом кількох місяців після
появи
на світ, батьки їх
годували.
За сто
кілометрів від
тих місць, де експедиція
Хорнера зробила свої зна
хідки, розташовані відомі
райони мешкання гадрозаврів в древню епоху —
долини рік, покриті бага
тою
рослинністю.
Тут
гадрозаври ставали здо
биччю хижих ящерів-тираннозаврів. Про це свід
чать виявлені у великій
кількості кістки дорослих
тварин.
Відкриття американсь
ких палеонтологів пролива
загадку,
ють світло на
якої довгий час не могли
пояснити вчені: чому поряд з останками доросдих
тварин ніколи не знаходи
ли кісток малят і яєчної
шкаралупи. «Шукали не
там, де треба», — вважає
Хорнер.
Хорнер заслужив репу
тацію одного з провідних
експертів, які займаються
вивченням динозаврів. Йо
му належить перше, зроб
лене в 1978 році відкриття
кладки яєць
динозаврів.
Його нові знахідки да
ють уявлення про звички
і поведінку цих викопних
тварин. Хорнер перекона
ний, що вони вели актив
ний спосіб
життя і були
теплокровними, що супе
речить гіпотезам, які іс
нували досі. Грунтуючись
на своїх відкриттях, він
твердить, що динозаври
деяких видів могли біга
ти зі швидкістю до сорока
кілометрів на годину, а ін
ші були хорошими плав
цями. Коли травоїдні ди
нозаври кочували, вони
збиралися у великі стада,
організовані як стада сло
нів: у центрі знаходилися
молоді тварини в оточенні
дорослих. Хорнер вважає,
що ці «досить високорозвинені» істоти, які панува
ли на Землі майже двісті
мільйонів років, заслуго
вують кращої репутації.
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За матеріалами зару
біжної преси.
(АПН).

а

ПРИЗ

ФРОНТОВИК
Ім’я колишнього бойо
вого льотчика
Героя Ра
дянського Союзу Валерія
Олександровича Верхолан
цева відоме в кожній пер
винній комсомольській ор

ганізації Кіровоградщппп.
Він громив
ворога
під
Москвою, в небі над Вар
шавою та Берліном. Зуст
річаючись із майбутніми
воїнами, Валерій
Олек
сандрович завжди закли
кає їх загартовуватись ду
ховно і фізично, готува
тись до армії ще зі шкіль
ної парти.
Ось і цього разу
В. О.
Верхоланцев вів розмову
про фізичне загартування
тих, хто незабаром піде
служити до лав Радянсь
кої Армії.
Перед
ним
стояли юнаки, що трену
ються в спортивно-техніч
них секціях сільських ко
лективів фізкультури і кол
госпних
організаціях
ДТСААФ. Вони приїхали
в Новом нргород, щоб ви
бороти приз Героя Радян
ського Союзу В О. Верхо
ланцева.
Валерій Олек
сандрович,
виступаючи
перед
допризовниками,
розповів, як став високо

класним лижником, як зай
мався гімнастикою, кульо
вою стрільбою,
як сгав
льотчиком.
— Хай переможе той,
хто буде боротись чесно,
хто готував
себе до ви
пробувань по-справжшюму! — такими були напут
ні слова герзя.
Вже па перших стартах
вовомнргорріець О. Кушпіт вміло діяв на вогнево
му рубежі і вибив 48 очок
з 5С можливих. З ним по
тім зрівнявся С. Фаюк з
Гайворона. Коли спортсме
ни викопували вправи па
перекладині, ч рекорд дня
встановив іще' однії позомпргородець — В. Васи
ленко, який підтягнувся 23
разів. А ось па 6-кілометровій кросовій дистанції
господарям траси не вда
лося фінішувати першим:!
— найкращий час тут мав
В. Романенко із Повоукр.тїнського району.
Командою все ж пере

мог.ти новом пргородці. І
В. О. Верхоланцев вручив
їм іменний приз, встанов
лений обласною
радою
ДСГ «Колос». Друге місце
в турнірній таблиці зайня
ли гайворонні,
третє —
знам’япці.

К. КОЛІСНИК,
завідуюча організацій
ним бідділол\ обласної
ради ДСТ «Колос».

ФУТБОЛ

ПЕРЕД

Новим
СТАРТОМ
У всьому відчувається
подих футбольної
весни.
Третього березня
відбу
дуться ігри однієї восьмої
фінзлу розиграшу
Кубла

СРСР.
У них
візьмуть матч. її суперником буг.и
участь
чот-ірнадцят0 кандидати до •»бірної Кіяким у
команд. Серед них і три ровоградщини,
травня
українські — дніпропет першій половині
ровський «Дніпро», хар доведеться захищати спор
ківський
«Металіст»
і тивні кольори області на
одеський «Чорноморець». VIII спартакіаді
України.
А динамівці Києва поч Гра закінчилася
перемонуть боротьбу за криш гою
основного
складу
талевий приз з однієї чет команди майстрів.
вертої фіналу, який прохо
Під час матчу виявлено
дитиме 11 березня.
над усу
Сорок шостий чемпіонат ряд недоліків
яких старшому
країни клуби другої ліги ненням
почнуть 25 березня. Згід тренеру «Зірки» В Самотренерам
збірної
но із затвердженим поло хіну.
женням «Зірка» гратиме в А. Кравченку і О. Кацман/
українській
зоні, в якій треба ще багато попра
виступатимуть цього року цювати, щоб підвесіи свої
двадцять
шість
клубіз колективи до
необхідно:
(на два більше, ніж торі.с), спортивної форми.
А поки що триває ре
В. ТВЕРДОСГУП,
тельна підготовка до цих
голова обласної феде
баталій. Перед від’їздом
рації футболу.
на заключний навчальнотренувальний
збір
до
Мукачевого
«Зірка» на
стадіоні «Піонер» провела
контрольний товариський

Редактор
Ю, СЕРДЮЧЕНКО»

4 стор

«Молодий комунар»

З березня 1983 року

Кіровоградський інститут
сільськогосподарського
машинобудування
ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ЗАОЧНІ
ТА ВЕЧІРНІ ЧОТИРИМІСЯЧНІ КУРСИ
ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІНСТИТУТУ В 1983 РОЦІ
Заняття проводитимуть
ся тричі на тиждень, вечо
рами. за програмою вступ
них екзаменів. Для заоч
ників працюватиме консультпункт.
Приймають осіб, які ма
ють середню освіту, а та
кож
учнів 10-х
клчеіз,
училищ, технікумів.
ДОКУМЕНТИ:
заяву на ім’я ректора,
квитанцію про
внесення
плати за навчання (гроші

18 крб. за вечірнє й 20
крб. — за заочне навчан
ня
надсилати поштовим
переказом на поточний ра
хунок КІСМу 14И8 в місь
кому
управлінні Держ
банку).
Прийом документів що
дня, крім неділі, з 11 до
18 год., у суботу — з 9 до
14 год, за адресою: м. Кі
ровоград, пр.
70-а, вуд. 511.

«Правды»,

Ректорат.

Виробниче об’єднання
«Олександріявугілля»
ЗАПРОШУЄ
на будівництво шахти
«Ведмежоярська» робітни
ків таких професій:
прохідників, електрослю
сарів підземних, кріпильни
ків, електрослюсарів шахт
ної поверхні, машиністів
підземних установок, гір
ничих
робітників підзем
них, машиністів електровозів, сигналістів, ламповщиць,
шахтної
..... робітників
....... ~ .......
поверхні, машиністів кон
вейєрів.
Бажаючі працювати па
будівництві, а потім па ек
сплуатації шахти можуть
набути будь-які будівельні
і шахтарські професії у
навчально-курсовому ком
бінаті, технічному учили
щі № 3, учбовому пункті
ціахтобудівельпого управ
ління № 2 з
відривом і
без відриві’ від впробішцтиа.
Працівникам шахтного

У вашому житті відбулася урочиста по
дія — ви одружилися або у вас народила
ся дитина.
З'явилася ще одна радянська сім'я! На
родилася ще одна радянська людина! Це
радість для всіх нас. Тому ваше одруження
чи народження вашої дитини урочисто від
значають не тільки ваші рідні, друзі, а й
представники колективу, в якому ви пра
цюєте, вашої комсомольської організації,
місцевої Ради народних депутатів, праців
ники служби побуту.
...В обласному центрі спеціально для про
ведення урочистих реєстрацій функціонує
обрядовий салон фірми побутових послуг
«Райдуга».
Дорогі наречені!

будівнпцтза, зайнятим на
підземних роботах, як і
шахтарям,
виплачується
одноразова винагорода за
вислугу років. Вони кори
стуються правом па піль
гове пенсійне забезпечен
ня.
При наявності підземно
______
_ роботи
~__ ___ не
_ менше
го стажу
іо років у віці* 50 років
гарантується
щомісячна
пенсія в розмірі Г20, при
стажі понад
15 років —
140, понад 20 років — 160
крб.
Робітники забезпечують
ся безплатним паливом і
спецодягом,
безплатним
проїздом до місця роботи.
Одиноким 1 малосімей
ним надається гуртожиток.

Незабаром ви станете подружжям. Ба
жаємо вам щастя, кохання, взаємної пова
ги. А для того, щоб ваше свято запам'ята
лося на есє життя, радимо звернутися до
обрядового салону. Тут можна проконсуль
туватися ЩОДО обрядових послуг і замовити їх.

...можна одержати напрокат:
весільний одяг (сукні для наречених
дружок),
кільця на автомашини,
...можна замовити приміщення
для проведення свята в супроводі вокаль
но-інструментального ансамблю. Розпоряд
ник весільного застілля допоможе зробити
весілля не лише веселим, а й цікавим.
ВАМ, МОЛОДІ БАТЬКИ!

Виростити дитину людиною, гідною своєї
великої епохи. Це побажання одержують
молоді батьки кожного новонародженого
під час реєстрації малюків. їм бажають ви
ростити дітей сильними, розумними, доб
рими. Щоб вони були чесними і мужніми,
пам'ятали, що щастя людини — у праці на
благо свого народу, своєї Батьківщини.
До обряду «Народини» салон обрядо
вих послуг пропонує стрічки для почесних
батьків.
МайбутніА* воїнам

Проводи в армію — це урочиста подія
не тільки для рідних призовника, а й для
колективу, в якому він працював. Тому і
святкується ця подія урочисто.
Нині проводи призовників — один з най
важливіших нових радянських обрядів.
До цього обряду салон пропонує стріч
ки призовникам.
₽

Адреса

салону — вул. Луначарського,

29. Телефон 2-41-48.
УКРПОБУТРЕКЛАМА.

По довідки звертатися
на адресу: м. Олександрія,
проспект Леніна, 77, кімната 231.

Товариші колгоспники
робітники і службовці!
Заготівельні організації
споживчої кооперації за
куповують у населення в
необмеженій кількості ве
лику рогату худобу, сви
ней, кролів, птицю, м’ясо
продукти, яйця, цукор, мо
локо та інші лишки сільсь
когосподарських продуктів
за цінами по домовленос
ті.
Повідомляємо, що в
1983 році підвищено заку
півельні
ціни на живих
кролів та кроляче м’ясо.
Також нагадуємо, що в
ньому році триває зустріч
ний продаж
комбікорму
громадянам, які продають
велику рогату худобу, пти
цю, м’ясо заготконторам
райспожпвспілок і район
них споживчих товариств.
Про умови продажу ком-

бікорму та
закупівельні
ціни па сільгосплродукти
ви можете дізнатися у за
готконторі свого районного
споживчого товариства, у
заготівельників на заготпунктах.
Для зручності населення
заготівельні
організації
укладають з громадянами
договори па
закупівлю
сільгосппродуктів Від гро
мадян, які уклали догово
ри. продукція приймається
в першу чергу.
ПРОДАВАЙТЕ ЛИШ
КИ
СІЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
СПОЖИВЧІЙ КООПЕРА
ЦІЇ - ЦЕ ВИГІДНО І
ЗРУЧНО!
Управління
заготівель
облспоживспілки.

ДО ВІДОМА
КЕРІВНИКІВ ШКІЛ

Нахимов» в 20 по 23 бе
резня в міста Севастополь,
Ялту та Одесу.
Кіровоградське бюро
Вартість путівки від 38
подорожей та екскурсій
до 57 карбованців.
По довідки звертатися
ЗАПРОШУЄ
па адресу: 316050, м. Кі
учнів шкіл у подорож ровоград. вуї. Фрунзе, 8.
на теплоході ' «Адмнрал Тел. 7-31-51.

Колектив релейнії газети «Молодий комунар» ви
словлює глибоке спігчугтя колишньому працівникові
редакції В. В. Гончаренку з приводу тяжкої втрати —
смерті його матері
Надії Мусіївни.

В САЛОНІ ОБРЯДОВИХ ПОСЛУГ

..можна придбати необхідну атрибутику
до обряду

«Одруження»:
квіти різних видів,
віночки,
корони,
весільні стрічки,
стрічки для почесних свідків,
запрошення на весілля (на ваше замов
лення на картках друкується текст).

ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ ФІРМИ «РАЙДУГА»

ОБ'ЯВИ ПРО ОБМІН КВАРТИР ТА

ПРОКАТ ФОТОАПАРАТУРИ

ПРОДАЖ БУДИНКІВ

фотоапаратів, фотозбільшувачів, фотобачків, ванночок та іншого необхідного при
ладдя.
Адреса прокатного пункту: м. Кіровоград,
вул. Андріївська,
«Темп».

109а,

будинок

побуту

приймаються на рекламній дільниці по вул.
Гегаріна, 7. Телефон 2-47-42.

На цю адресу рекламна дільниця переве
дена з будинку побуту «Інгул».
УКРПОБУТРЕКЛДМА.
ҐТ

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА!

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.

На украинском языке.
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Газето виходить у вівторок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда«
Кіровоградського обкому
Компартії України
м, Кіровоград, суп. Глінки, 2.

