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Виходить з З грудня 1939 р.

ВИХОВУВАТИ СПРАВЖНІХ
ГОСПОДАРІВ КРАЇНИ
• ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ
Як уже повідомлялося, 16 липня відбувся пленум
обкому комсомолу, який розглянув питання «Про зав
дання комітетів комсомолу області
по дальшому
удосконаленню ідеологічної і масово-політичної ро
боти в світлі рішень червневого (1983 р.) Пленуму
ЦК КПРС і промови на ньому Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Андропова Ю. В.».
З доповіддю виступив перший секретар обкому
ЛКСМУ І. ШЕВЧЕНКО.
Як бойову програму дій,
підкреслив
доповідач,
сприйняли всі
радянські
V. люди рішення червневого
’ Пленуму ЦК КПРС.
КГ
Схвалю
ючи внутрішню і зовнішню
Ф ітику партії, комсомоль
ці і молодь області
праг

нуть самовідданою працею
в .ести достойний вклад у
реалізацію важливих народ
ногосподарських
завдань,
підтверджуючи цим непо
рушну єдність партії й нароДУОбласною комсомольсь

РЕЙД «МК»

Набрала темпів жнивна кампанія.
Зібрати
швидко і без втрат все. що вирощено на полях,
зберегти кожний кілограм хліба, овочів, картоплі,
фруктів, своєчасно довести до
споживача про
дукцію полів і ферм — громадський, моральний
обов'язок кожного молодого трудівника агропро
мислового комплексу.
(Із доповіді першого секретаря ПК ВЛКСМ
В. М. Міпінна па Пленумі ЦК ВЛКСМ).

«Не той хліб, що на по
лі, а той, що в коморі» —
говорить народне прислі
в'я. В ньому -*■ мудрість
людська, вивірена досві
дом не одного покоління
хліборобів, свіжість пуль
суючої думки сьогодніш
нього дня. Тому в жнив
ну пору немає більш важ
ливого і відповідального
завдання для хлібороба,
як швидко і без втрат зі
брати тс, що вирощено на
полях.
Нині на полях ІІовоархангельського району за
вершується боротьба за
за кожен грам зібраного
збіжжя. Буквально по мет
рах відвойовуються гекта
ри жнивного поля. Вере
дує погода...
Рейдова бригада поці
кавилась, як налагоджена
робота
по
зберіганню
хліба на токах господарств
району.
Секретар комсомольсь
кої організації колгоспу
імені Леніна . Іван Пентюк розказував про орга
нізацію праці
на току.
Від нього ми довідались,
що незабаром у колгоспі
почне працювати зерносу
шильний комплекс КЗС-40.
Даний агрегат виконувати
ме дві операції от почасно1
очищення насіння і дове
дення його до відповідних
кондицій.
це дасть змог; підвищити продуктив5й^ть праці па току.
Ціїні підготовка насін
ня до посівних
кондицій
ведеться пересувним очис
ником вороха ОВП-20 з
очисником насіння ОС-4,5.
а також зерноочисним аг
регатом
ЗАВ-10. Треба
сказати, що машини пра
цюють справно, без пола-

кою організацією
чимало
зроблено у справі вихован
ня молоді,
удосконалення
пропагандистської роботи.
Одним з головних напрямів
діяльності комітетів комсо
молу є формування
кому
ністичного світогляду в мо
лодих людей, ідейної пере
конаності,
виховання
справжніх господарів.
Нові можливості для про
ведення в дію усього тру
дового потенціалу нашого
суспільства, розвитку соці
алістичної демократії, зро
стання виробничої
і соці
альної активності .нашої ра
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дянської людини
відкри
ває прийнятий восьмою се
сією Верховної Ради СРСР
перший в історії
нашої
держави Закон про трудові
колективи, в
обговоренні
якого взяли участь більше
110 мільйонів
радянських
громадян.
Важливою складовою час
тиною трудових колективів
є комсомольсько-молодіжні
колективи. їх
створення і
забезпечення успішної ро
боти — одна з конкретних
справ комсомольських ор
ганізацій.
Нині в області
працює
1385 КМК, що на
100 колективів більше, ніж
минулого року. Однак по
рівняно з минулим роком,
їх кількість зменшилась в
Онуфріївському,
Компаніївському,
Бобринецькому,
Добровеличківському райо
нах.
Лише
10 процентів
тракторних бригад в облас
ті
комсомольсько-моло
діжні.
Далі
т. Шевченко під

креслив, що комітетам ком
сомолу, як
того вимагає
ЦК КПРС, треба проявляти
більше послідовності і ви
могливості □ організації со
ціалістичного
змагання,
удосконаленні практики мо
рального заохочення його
учасників,
активнішого
впровадження
передових
методів праці. Треба сміли
віше впроваджувати бри
гадну форму
організації
праці. В області поки що за
одним нарядом працює ли
ше кожен 10 КМК. Цьому
питанню не надають
по
трібного значення коміте
ти комсомолу Новгородківського, Устинівського, Улья
новського районів. Допові
дач проаналізував
роботу
комсомольських
організа
цій області по зміцненню
трудової дисципліни, органі
зованості.
Підкреслив, що
питання організації і дис
ципліни праці повинні стоя
ти в центрі уваги всіх комі
тетів комсомолу.

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ:
УСТИНІВКА.
Партгру
порг
збирально-транс
портного загону радгоспу
«Устинівський»
Ярослав
Миколайович Гера разом
із помічником комсомоль
цем Іваном Галінським на
молотив
9725 центнерів
зерна. Перевіз його на тік
Михайло Іванович Ковалович. Ударно працюють на
жнивах й інші комбайне
ри, трактористи, шофери,
які входять до складу за
гону. Високого виробітку
добиваються комбайнери
Петро Петрович Корнілов, Анатолій Дем’янович
Савенко, Степан Іванович
Кондратюк, Іеан Іванович

бельнпй. — Після дощу їх
вдається
просушити».
/Можливо, це
й так. Але
чи вистачить часу просу
шити не одну тонну зер
на при такій
організації
праці?.. Людей
на току
не вистачає, очисні маши
ни, як перекопалася рей
мок. Агрегати не простою дова бригада, простоюють.
ють. Тому в колгоспі імені Правда, поки що на току
Леніна збіжжя, яке надхо справляються своїми сндить від комбайнів, вчас
но переробляється.
У колгоспі
для збері
гання
зерна є просторі
зерносклади.
Окремий
склад відведений для по
сівного гороху. Приміщен
ня повністю підготовлені
до
зберігання врожаю;
проведено
дезинфекцію,
побілку.
На колгоспному току
встановлено флагшток, де
на честь переможців со
ціалістичного
змагання
піднімається
червоний
прапор. Кращим комбай
нером із початку жнив
став Петро Ступак, який
намолотив 2788 центнерів
зерна.
Добре організоване сор
тування зерна. Обов’язко
во встановлюються
таб
лички — так звані паспор
ти насіння, в яких вказа
но назву культури, сорт,
репродукцію, а також те,
з поля чиєї бригади наді
йшла продукція.
-У, ШІІСЛІ • Сергій Голуб одержав спеціальність
Колгоспний тік є нині
ТомУ в нього не було особливих пробдругим ударним фронтом
3. °?ранням майбутньої професії. Пішов працю
вати
трактористом
у рідний колгосп.
боротьби за хліб. Тут по
ппн
разом Із батьком — кращим комбайневинна вестись безперебій
Імен| фрУнз° — працює на збиранні
на робота по очищенню і
госпу' ВОНИ ,дуть ПОПЄР°ДУ У змаганні жниварів кол
осушенню зерна. Адже во
ії а знімку: комсомолець Сергій ГОЛУБ з бать
логе збіжжя через 8—10
ком Володимиром Михайловичем.
годин псується.
__ Кіровоградський район. Фото В. РЕШЕТНИКОВА.
У більшості господарств
району не вистачає бре
зенту. А без нього, якщо лами. Але становище не варто, питається, чекати
піде дощ, обійтися просто найкраще. «Коли вже не загрозливого становища?
неможливо. Зокрема,
в справлятимемось, то прав
...Запах хліба. А чи зна
колгоспі імені Кірова бре ління колгоспу направить єте ви, що народжується
поки що він не тільки в пекарнях,
зенту вистачає прикріпи бригаду на тік.
лише горох. «А для ячме більшість — па буряках» а іі на хлібному полі, на
ню і пшениці дощ
не — зізнається Володя. Чи таких от токах?
страшний, — говорить аг
Рейдова бригада: В. ЖУРБА, агроном райсільроном-насінник господар
г°Ж?ННЯг С Д°НЕНЬ, інструктор Р1< ЛКСМУ;
ства
Володимир Загре. ьои ІУК, спецкор «Молодого комунара».
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та Микола Іванович Марченки.
Всього в загоні
десять комбайнів.
ОЛЕКСАНДРІЯ. У зма
ганні жниварів району лі
дирує партгрупорг зби
рально-транспортного за
гону радгоспу імені Гага
рина Володимир Семено
вич Ткаченко. Разом з си
ном, /Ликолою, молодим
комуністом, вони перши
ми на нинішніх
жнивах
добилися тисячного намо
лоту зерна за день. І в Ін
ші дні сі/иейний
екіпаж
намолочує
по 650—700
центнерів. Усього він ви
дав із бункера «Колоса»
8634 центнери зерна. Пе-

На червневому
Пленумі
ЦК КПРС з новою силою
була підкреслена необхід
ність підвищення ефектив
ності, наступальності пропа
гандистської роботи. Комі
тети комсомолу області не
мало зробили по акткалізації змісту,
удосконаленню
форм і методів ідейно-ви
ховної роботи. Формуванню
у молоді наукового, марк
систсько-ленінського світо
гляду, умінню застосовува
ти набуті знання на практи
ці покликана служити наша
система
комсомольського
політнавчання.
Однак нас
не може не хвилювати низь
кий рівень навчально-вихов
ної роботи а окремих ком
сомольських політшколах і
семінарах, де заняття про
ходять нецікаво, не сприя
ють розвитку в слухачів ін
тересу до
політичних за
нять. Саме так
проходять
заняття
в школах комсо
мольського
політнавчання

(Закінчення на 2-й стор.)«

ревіз його на тік радгосп
ний шофер комсомолець
Сергій Авраменко.
ГАЙВОРОН.
Поруч Із
комуністами
в колгоспі
імені Крупської на жнивах
самовіддано
працюють
комсомольці.
їх у зби
рально-транспортному за
гоні вісім. Приклад удар
ної праці
показує групкомсорг Олег
Бойко. На
транспортуванні зерна він
щодня виконує норми не
150—200 процентів. Май
же в півтора рази пере
кривають змінні завдання
шофер Микола Шиндюк,
трактористи Станіслав Фомін, Іван Цуркан, Анато
лій Соколюк та інші моло
ді механізатори.

«Клуб-7». Я «Клуб-2»
Ці позивні часто зараз
можна почути у диспет
черській радгоспу «Шля
хом Леніна». Адже гаря
ча пора в хліборобів —
жнива. А в цей відпові
дальний період, як ніко
ли, диспетчерська служ
ба допомагає в роботі.
— Ось уже третій рік
у господарстві діє опера
тивний зв’язок, — гово
рить директор радгоспу
С. К. Дорошко. — Ра
ції встановлені на авто
мобілях всіх керівників
і спеціалістів господарст
ва, у тракторних брига
дах. Тож будь-які вироб
ничі питання вирішуємо
оперативно,
по-ділово
му. А під час
збирання
врожаю це і вчасний ма
невр технікою, і швид
ке усунення
поламон
машин.
Справді, оперативність
на жнивах —дуже важ
лива.
У комбайні,
який
водить хлібними полями
М. В. Шишак, раптом ви
йшли з ладу ходові ре
мені. Що робити? «Летучка» в цей
час була в
іншому збирально-транс
портному
загоні, а до
тракторного стану чима
ло кілометрів. Начальник
загону С. В.
Крамар
швидко зв'язався по ра
ції з головним
інжене
ром радгоспу і. С. Голо-

мозгим, і поламку було
ліквідовано
за
лічені
хвилини. Комбайн вклю
чився в роботу.
Отже, чіткій, злагод
женій
дії збиральнотранспортного конвейє
ра сприяє і оперативний
зв’язок. Щойно
на дис
петчерський пункт наді
йшли
повідомлення з
«передової» жнив. Висо
ких намолотів добиваюються комбайнери І. Л.
Дишлевий, М. В. Шишак,
В. М. Кравченко, комсо
молець В. Заславським.
Близько чотирьох тисяч
центнерів зерна намоло
тив і комсомольсько-мо
лодіжний
збиральний
екіпаж Івана Богаченка.
Він — секретар
комсо
мольської
організації.
На період жнив сів за
штурвал комбайна. А по
мічником у Івана інже
нер по експлуатації Вік
тор Коломієць. їхній екі
паж попереду в соціаліс
тичному змаганні моло
дих жнйварів господарст
ва.
Жнивують тут у комп
лексі. Слідом за комбай
нами йдуть скиртуваль
ники, трактори з плуга
ми. Адже
турботи хлі
боробів — і про ерожай-84.
С. ЮР’ЄВ.

Олександрівський
район.
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«Молодий комунар»

ВИХОВУВАТИ СПРАВЖНІХ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

колгоспу імені Куйбишеза
Устинівського району, рибколгоспу імені Петровського Сзітловодського району.
Організоване проведення
Ленінського заліку «Рішення
XXVI з’їзду КПРС — в жит
тя?» — важливий шлях реа
лізації комплексного підхо
ду до виховання
молоді.
Проте ряд комітетів комсо
молу не проявляють відпо
відальності у питаннях орга
нізації Ленінського заліку.
Так, в комсомольських орга
нізаціях колгоспу «Шляхом
Леніна», Знам'янського від
ділення залізниці громадсь
ко-політична
атестація не
проводилася.
Важливим завданням ко
мітетів комсомолу є даль
ше удосконалення лекційної
пропаганди серед молоді.
Треба і далі
розширювати
її системні форми — цикли
лекцій, тематичні
лекторії,
прагнути давать кваліфіка
ційні, аргументовані відпо
віді на питання, що хвилю
ють молодь. Ще слабо пра
цюють лекторські групи Кіровського м. Кіровограда і
Бобринецькогс
райкомів
комсомолу.
У доповіді
підкреслюва
лося,
що відповідальною
справою комітетів комсомо
лу є робота
по удоскона
ленню системи виховання в
сім’ї, загальноосвітній шко
лі, профтехучилищі і вищій
школі. Сьогодні добре ві
домий досвід роботи ком
сомольських і піонерських
організацій шкіл області в
боротьбі за глибокі і міцні
знання.
Знайшла широку
підтримку
ініціатива «Бе
режливість у малому — еко
номія у великому».
Це —
потрібна
справа. Але де
яким
комсомольським ор
ганізаціям не вистачає умін
ня доводити почате до кін
ця. Не знайшла поширення
згадана ініціатива в комсо
мольських організаціях Новомиргородського, Голозанівськсгс,
Доброзеличківсько. о районів.
Конкретною
справою
прикладання сил
комсо
мольських організацій по
винно стати
шефство над
навчальними
закладами
профтехосвіти.
Хороших
результатів у
_ виховній роботі добивають
ся там, де вона охоплює всі
сфери життєдіяльності лю
дей, включаючи
їх побут,
сімейні стосунки. І для по
ліпшення ефективності цієї
роботи у нас є всі можли
вості. В області діє 760 клу
бів і будинків культури, 800
бібліотек, близько 5,5 тися
чі колектизів художньої са
модіяльності. Але не зав
жди це багатство викори
стовується по-господарськи.
Часто
клуби,
стадіони,
спортзали бувають порож
німи. І з цим миряться де
які комсомольські організа
ції. Комітетам
комсомолу
треба посилити контроль за
ідейним спрямуванням ре
пертуару
вокально-інстру
ментальних ансамблів і про
грам дискотек.
В цілому організація зміс
товного дозвілля молоді по
требує серйозного поліп
шення. Об’єднавши зусилля
закладів культури і комсо
молу треба добитися того,
щоб кожен клуб чи буди
нок культури, кожний само
діяльний художній колектив
сприяв формуванню кому
ністичної моралі, піднімав
настрій у молоді, кликав її
до ударної праці.
Підвищення ідейно-полі
тичного виховання підроста
ючого покоління залежить
і від роботи засобів масової
інформації і
пропаганди.
На рахунку редакції облас
ної газети «Молодий кому
нар», редакції молодіжних
програм обласного радіо і
телебачення немало корис
них справ. Зростає актуаль
ність, компетентність публі-

кацій, художній рівень ма
теріалів,
організаторська
роль місцевих засобів масо
вої інформації і пропаганди.
Це відзначалося і на плену
мі обласного комітету пар
тії. І все ж трапляються ще
на сторінках газети і в пе
редачах обласного
радіо
матеріали, в яких
відсутні
глибина аналізу, публіцис
тичний
виклад,
серйозні
узагальнення,
Головний
шлях підвищення дієвості
молодіжної
преси в тому,
щоб публікації були переконлиаі, правдиві і реалістичні.
У виховній роботі з мо
лоддю нині, як ніколи вра
ховується той факт, що фор
мування світогляду підрос
таючого покоління прохо
дить в обстановці
гострої
ідеологічної
боротьби.
Прагнучи
повернутися до
часів «холодної війни», за
хідна пропаганда веде нас
туп на розум і серця радян
ської молоді. Комітети ком
сомолу посилили контрпропагандмстську роботу. Од
нак ще слабо
займаються
цією роботою Кіровоградсь
кий міськком, Ленінський
і Кіровський райкоми ком
сомолу м. Кіровограда.

Добровеличківський, Новоархангельський
райкоми
комсомолу. Тут не вміють
виявити голозне в роботі,
не здійснюють
належного
впливу на діяльність первин
них комсомольських органі
зацій.
Червневий (1983 р.) Пле
нум ЦК КПРС, восьма сесія
Верховної Ради СРСР намі
тили чіткі орієнтири нашо
го історичного руху вперед.
Тепер триватиме довгостро
кова і планомірна
робота,
спрямована на втілення в
життя складних і дуже важгивих завдань.
В обговоренні
доповіді
слово надається
першому
секретареві Олександрійсь
кого міськкому комсомолу
В. Тяглому:

— Рішення
черзневих
(1983 р.) Пленумів ЦК КПРС
і ЦК
Компартії
України
знайшли палкий
відгук в
серцях комсомольців і мо
лоді Олександрії. Форму
вання у юнаків і дівчат ви
соких
якостей політично
зрілих, ідейно переконаних
борців за комунізм постій
но знаходиться
в центрі
уваги комсомольських орга
нізацій міста. В матеріалах
Пленуму ЦК КПРС особлива
увага приділялась активіза
ції контрпролагандистської
роботи. В міськкомі комсо
молу створено
методичну
раду по контрлропагандистській
роботі з молоддю,
яка координує
і об'єднує
зусилля зацікавлених орга
нізацій, що
працюють з
молоддю в даному напрямі.
Хоч/ підкреслити, що до
корінного
поліпшення по
требує
масово-політична
робота в місцях відпочин
ку молоді. Наша методична
рада по контрпропаганді ви
рішила
спрямувати
езої
зусилля на цю ділянку ро
боти. Насамперед паспор
тизували, затвердили репер
туар
вокально-інструмен
тальних ансамблів. Залучили
їх до проведення загально
міських заходів.
Значним
авторитетом у
молоді користуються диско
теки. Ми розглядаємо дис-

Удосконалюючи систему
атеїстичного виховання, ко
мітетам комсомолу
треба
приділяти більше уваги ви
робленню продуманих за
ходів, які покликані забез
печити успіх цієї складної
роботи, активніше викори
стовувати суспільну думку
трудових колективів. Треба
активніше
впроваджувати
нозі радянські обряди.
Далі доповідач зупинився
на питаннях поліпшення вій
ськово-патріотичного, інтер
національного
виховання
молоді, В міцних патріотичних і
інтеранаціоааг.ьн”«
зв'язках ніби синтезуюкращі
якості
радянської
людини — її ідейна періконаність,
відданість справі комунізму, дружбі наро
дів,
постійна
готовність
зміцнюзати
могутність
і
обороноздатність
нашої
соціалістичної
Вітчизни.
Справою
честі кожного
юнака і дівчини
повинна
стати участь
у Всесоюзній
пошуковій експедиції «Літо
пис Великої
Вітчизняної».
Нині комуністи,
комсо
На жаль, ще досі слабо ве мольці, трудівники області,
деться робота по прове як і всі радянські люди, за
денню експедиції в Мало- цікавлено обговорюють рі
вискіаському, Світловодсь- шення червневого Пленуму
кому та деяких інших райо ЦК КПРС і намічають шля
нах.
хи реалізації
поставлених
На червневому
Пленумі завдань. Конкретну програ
СИЛОЮ му їх виконання
ЦК КПРС з новою
розробив
ЩО для
підкреслювалося,
червневий Пленум ЦК Комнашої партії немає завдан
ня вахтлизішого, ніж збере партії України.
миру.
ження і зміцнення
Правильно, що в центрі
Понад 70 мільйонів юнаків уваги обкому
КОМСОМОЛ}',
партії, всіх комсомольських органі
і дівчат, ветеранів
Великої
Вітчизняної війни, зацій області стоять завдан
беручи участь у Всесоюзній ня, які партія
визначила
комсомольсько- молодіжній
найголовнішими, найважли
антивоєнній акції «Я голо
сую за мир!», яка відбула вішими в роботі комсомолу,
ся недавно,
віддали свої не — формування юнаків і
голоси в підтримку миро дівчат політично активними
любної ленінської зовніш людьми, які знають справу,
ньої політики
КПРС і Ра люблять працю, готові ста
дянського уряду. Серед цих ти на захист своєї Вітчизни.
мільйонів
є й голоси 215
В області немало
комсо
тисяч трудівників
області.
організацій, ді
Виховуючи
молодь в дусі мольських
боротьби
за мир,
треба яльність яких відзначається
енергійніше
фор/луоати в цілеспрямованістю, ініціати
неї активну непримиримість вою,
глибоким
змістом,
до класового ворога.
умінням
організувати ко
Високі вимоги ставляться
лектив, спрямувати його на
нині до
комсомольських
працівників. Треба сміливі ударні справи. Однак у ви
роботі
комітетів
ше висувати на комсомоль ховній
ську роботу молодих пер
комсомолу
іце є недоліки,
спективних робітників, кол нерозв’язані проблеми. Так,
госпників, спеціалістів, хо
комсомольські
організації
роших організаторів.
Необхідно постійно удос області недостатньо уваги
коналювати стиль і методи приділяють формуванню по
роботи районних і міських треби в творчій праці, сві
коллітетів комсомолу. Відо домого ставлення до робо
мі факти, коли окремі комі ти. Тут треба не забувати
тети комсомолу витрачають
ідейно-моральний
бік. Не
багато часу для складання
знайшли широкого поширен
різних довідок, інформацію,
підготовку нарад. Нині ниж ня в КМК нові прогресивні
че своїх можливостей пра форми організації праці. Де
цюють
Олександрівський, які комсомольські організа-

котеку і як засіб контрпропагандистської
роботи. За
п’ять років роботи диско
молодіжного
клубу
тека
/
хороший
«Диско-60», має
репертуар програм, які маконтрпропагандистсьють
характер.
Одним із
кий
,. з
масозо-політичної
центрів
роботи з молоддю у вільний
від роботи час стало і мо
лодіжне
«прес-кафе». Тут
проводимо
політичні про
грами, диспути, вечори за
питань і відповідей. До пос
луг відвідувачів
газети і
журнали.
Відеомагнітофон
дозволяє відтворити цікаві
телепередач
фрагменти
панорама»,
«Міжнародна
«Сьогодні з
«9-а студія»,
світі».
— Завдання по комунісгичному вихованню мрлоді, — сказав у своєму висту
пі перший секретар Устинігського райкому комсо
молу В. Макаренко, — ви
магають від кожного ком
сомольського
працівника
серйозно
задуматись над
рівнем усієї нашої
роботи
комз молоддю. Райком
і—
наполеглизо прасомолу
удосконаленням
цює над
КОМСОМОЛЬСЬКО’’
системи
політосвіти. І досягли з цьо
му певних успіхів. Розшири
ли мережу шкіл політосві
ти, поліпшився якісний склад
пропагандистів.
Більшість
слухачів показують зразки
високопродуктивної праці.
Однак ще
в роботі шкіл
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ політосвіти
трапляються
формалізм,
школярство. В районі немає
і кабінетів комсомольсько
го політназчання.
В світлі
вимог червневого Пленуму
ЦК КПРС будемо вдоскона
лювати і лекційну пропаган
ду серед молоді.
Про удосконалення систе
ми комсомольської політос
віти, про організацію зміс
товного дозвілля учнівської
молоді говорила в езоєму
виступі учениця Бобринецького СПТУ № 2 Т. Бугера.
На трибуні
— електро
зварник заводу металокон
струкція
Світловодського
виробничого
об'єднання

«Дніпроенергобу д П р О м» на жаль, можуть пра-’і
3. федоряк. Він підкреслив, лише 25 процентів шко/7$«
ЩО сьогодні кожен моло міста. В районі назріла гос’г
дий трудівник повинен не ра необхідність будівництва
тільки сам сумлінно труди стаціонарних таборів праці
тися, а й добиватися
того, і відпочинку учнів.
щоб товариші
по бригаді,
Про ДІЄВІСТЬ МОЛОДІЖНОЇ
цеху, заводу на созість ви преси,
розширення поза
активу газети і
конували доручену справу. штатного
Саме а цьому молодий ро запровадження нових форм
редакції
бітник бачить виховну функ масової роботи
цію
комсомольсько-моло говорив-‘^своєму
виступі
редактор газети «Молодий
діжних колективів.
— Мені здасться, — гово комунар» Ю. Сердюченно.
Слово надається заступ
рить В. Федоряк, — що нам
голови
колгоспу
треба поліпшувати профорі никові
єнтаційну роботу. В ній ба імені XX з’їзду КПРС Новогато формалізму, мало ціка українського району по ро
вого, живого. Тут
треба боті з молоддю С. Брюхобагато попрацювати
й ор вецькій:
— Комсомольці і мо*о^,
ганам народної і професій
но-технічної освіти. А нам, нашого господарства
всім
робітникам,
частіше бува серцем сприйняли рішення
ти в школах, де вести від червневого
Пленуму
ЦК
верту,
ділову
розмозу з КГіРС, — говорить вона. —
учнями.
Наша комсомольська орга
Про роботу комсомольсь нізація спрямовує свої зу
ко-молодіжного колективу силля на те, щоб усі молоді
доярок по виконанню зав трудівники брали
активну
дань третього року одинад участь у вирішенні завдань,
цятої п’ятирічки
і Продо які стоять перед колгоспом.
вольчої
програми
СРСР Наша гордість — це трак
розповіла на пленумі дояр торна бригада, очолювана
ка колгоспу імені Мічуріна двічі Героєм Соціалістичної
Нозгородківського
району Праці О. В. Гіталовим, КМК
Г. Бугрій. Вона підкреслила, автогаража,
побу і комбіна
що прийнятий
на восьмій ту, молоді
виробничники,
сесії Верхозної Ради СРСР умілі спеціалісти. Нині мо>
закон про трудові колекти лодь колгоспу ударно
ви відкриває перед робіт цює на жнивах-83.
никами, колгоспниками нозі
Виступаюча розг.озілл;
*~.бЖ»їь
можливості. Великі повно ту робот/,
яку прозо,
важення колективу — це правління колгоспу, КОМСОнозий прояв соціалістичної мольська
оргамізація
по
демократії.
закріпйЬн.чю молоді на селі.
Про організацію трудово
Секретар Гайворонської о
райкому комсомолу Т. Ро го виховання молоді, дійо
манюк у своєму виступі го вого соціалістичного, зма
ворила про роботу район гання, про почуття відпові
ного комітету
комсомолу дальності кожного юнака і
по трудовому
вихованню дівчини за виконання пос
школяріз. Хорошою базою тавлених завдань, гозорили
трудового виховання учнів в своїх виступах на пленумі
у районі є міжшкільний нав перший секретар Ленінсько
райкому
комсомолу
чально-виробничий
комбі го
нат.
Він став
і центром м. Кіровограда І. Пазлов і
Ульяновської
спілкування старшокласни економіст
ків, центром обміну досві райспоживспілки Л. Кулик.
На пленумі обкому комдом роботи комсомольсь
ких активістів
шкіл. Влітку сомолу виступив секретар
Компартії України .
створюємо незеликі трудові обкому Компартіїзагони для роботи школярів А. І. Погребяяк.
Л'
питанні
у
господарствах
району.
В обговореному
І
Але трудове загартування, пленум прийняв ПОСі:ґї^ову,

І.

Погребняка

••
ції мало уваги приділяють ню боротьбу з антисуспільзростанню професійної май ними проявами,
пияцтва,
стерності молодих робітни хуліганством серед окремої
ків. Слабо працюють з цьо частини молоді.
Комсомольським організа
му напрямі комітети комсо
молу
Новоукраїнського, ціям треба проводити ціле
Олександрійського, Олексан спрямовану і послідовну ви
дрійського,
Знам'янського
ховну профілактичну робо
районів.
ту серед неповнолітніх і мо
Череневий
Пленум ЦК лоді, створювати обстанов
КПРС підкреслив, що при ку нетерпимості до фактів
всій важливості господарсь антисуспільних проявів.
ких, організаційних і інших
Відповідальне
завдання
питань, якими
займаються комсомолу, як відзначалося
партійні, комсомольські ор •на Пленумі
ЦК КП PC, ганізації, ідеологічна робо допомагати
___
партії в_ дальта нині все більше стає на тому поліпшенні військововиховання
перший план. Головною лан патріотичного
кою, серцевиною ідеологіч
ної роботи
є формування
наукового
світогляду,
в
якій важливе місце займає
система
політичного нав

чання комсомольців і моло
ді. В політяавчаниі
не по
винно
бути
формалізму,
шаблону.
Комсомольським

молоді, здійснювати мораль
но-політичну, психологічну і
військово-технічну її підго
товку до
служби в рядах
Зироиних Сил. У області є
добрі приклади
цієї робо
ти. Разом
з тим комітети
комсомолу ще слабо займа
ються питаннями
розвитку
військово-прикладних видів
спорту. Серед призовників
ведеться недостатня вихов
на робота.
Комітети
комсомолу ПО
ВИННІ цілеспрямованіше пра

організаціям треба ширше
пропагувати
історичні до
сягнення соціалізму, перева
ги соціалістичного способу
життя, поглиблювати кри
тику антигуманної суті ка
піталізму.
цювати по ще ширшому за
На
жаль, трапляються лученню юнаків і дівчат до
рііппч*:
«. п__
випадки,
коли в окремих участі у Всесоюзному похоДІ
І
Д
1
комсомольців
І МОЛОДІ
молодих людей проявляють ЛіІПОПТІ Г.л
_
області по місцях
рсполюся рецедиви міщанства, йа- цінної, бойової
і трудової
живи, вони
прагнуть аб
солюту ваги
кульг
речей. слави радянського народу,
Всесоюзній
Факти свідчать, що в містах У
'гі- ТОП,,С П
......"К0Ї експедиції
*І'
Вел
ВітчцзняКіровограді,
Олександрії,
ної».
Свігловодську та в деяких
Зусилля
комсомольських
ІНШИХ є МОЛОДІ ЛЮДИ, які
організацій
повинні
буї и
живуть за рахунок батьків,
спрямовані
на формував... комсомольські організа
ції проявляють при цьому мя в кожній молодій людипотреб,,
,
пасивність, ведуть недостач

«ортості,

стримі,,„н’Кро!

явити себе о своїй -життєді
яльності
як
особистість
цільну, гармонійно
розви
нену.
В останні роки в області
поліпшили свою роботу клу
би, бібліотеки,
музеї. Однак

кінотеатри,
в залученні

молоді до
культурно-масо
вої
роботи,
самостійної
творчості ще чимало нероз
в’язаних питань, над якими
треба настійливіше працювати комсомольським ор<я^
нізаиіям.
Комітети
комсомолу/, зобов’язані підвищити *^.іь *

значення первинних КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій, їхню
відповідальність за вирішен
ня соціально-економічних та
ідейно-виховних
витапо
треба ширше залучати мо
лодь до суспільно-політичної
діяльності, підвищувати ав
торитет
кожного
КОМСО
МОЛЬЦЯ.

Обкому, міськкомам, рай
комам комсомолу необхідно
добиватися
створення на
дійною резерву, З.МІЦ!ІСИ,1:’
якісною складу комсомоль
ських кадрів і активу. 1|н”
ба постійно залучати акти
вістів, які стоять я резерві»
до підготовки
різних захо
дів, питань на засідання
—
<
ро, пленуми тощо.
В
процесіІ
втілення
в ;ЖИТТЯ
Пленуму
червневого
КіІРС
всі КОМСОМОЛЬСЬКІ
організації повинні виходи
ти з того, що
ця робо і а
здійснюється на виконання
рішень XXVI з’їзду КПРСе
постанов партії з ідеологій*
них питань.
і

-

липня 1983 року
у ЦЕНТРІ
спектаклю
*
«Перевищення
вла
ди» республіканського ро
сійського
драматичного
театру імені А. П. Цехова
Молдавської РСР за од
нойменною п’єсою В. Чсріінх (постановка головно
го режисера заслуженою
діяча мистецтв РРФСР
Я- Ціціновськопо) історія
з Рум яйцевим — колиш
нім учителем, потім пра
цівником редакції район
ної газети і, врешті, робіт
ником заводу.
За сміливі, гостросюжетні статті, спрямовані про
ти формалізму
і бездуш
ності у навчально-вихов
ній роботі
школи, проти
безгосподарності і хамст
ва в поводженні з людьми
голови колгоспу, який вва
жався передовим у райо
ні (до речі, статті під тис
ком «зверху» так і не були
опубліковані)
він зазнає
переслідувань і, не витри
мавши, несподівано зни
кає з міста.
Партбюро заводу дору
чило старому
комуністу,
колишньому партизансько-

«Молодий комунар»

З стор.

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Таким постав Шилов у та
лановитому виконанні за
служеного артиста МРСР
В. Левінзона.
Про Егорова, один із пер
сонажів
говорить:
«Ти
правильна людина,
това
риш Егоров. Ти — еталон».
Він
правдивий,
чесний,
але надто обережний, над
то витриманий,
несміли
вий, уникає сварок, кон
фліктів, щоб не зашкоди
ти репутації
передового
бригадира, депутата міськ
ради. Заслужений артист
МРСР В. їзмайлов
пере
конливо
показує, як ця
чесна порядна,
але дещо
нерішуча
молода людина
під впливом
Шилова по
ступово
мужніє, гартує
свій характер і стає, вреш
ті, непримиренним борцем
зі злом,, з несправедливіс
тю. Заслуговує всілякої по
хвали гра актриси А. філі-;
пової, яка
створила при
вабливий образ Нулагіної,
— молодої, вродливої, ро
зумної жінки, життя якої
склалося так
нещасливо.
Снільки енергії, життєдай
них сил буяє в душі Кулагіної! А на руках же оди
нокої матері
троє мало
літніх дітей, яних треба до
глядати, ростити, а робота
агронома колгоспу не ли
шає для цього часу, а ду
шу травмують
нанлепнинн. І зсе
ж жінка духом
не падає, рук не опускає,
горя людям
не показує,

хоча ж видно — душа пла
му розвіднику
Шилову і че.
Глибоке співчуття гля
Єгорозу — члену викон дача викликає ця героїня.
кому міськради народних
Васильєв,
виконуючий
депутатів —
зайнятись обов’язки голови виконко
справою Рум'янцсва, з’я му міськради, молодий, бакерівник,
сувати, чому
й куди вій гатообіцяючий
правдивий образ
зник. Було зрозуміло, що дуже
не сталося через переви якого створив актор А. Акщення
влади.
Назвати чирін; Вороній, голова кол
імена тих, хто цьому спри госпу, Герой Соціалістич
яв. — таке завданя по ної Праці (актор В. Г’ольставили перед собою Ши цев) взагалі непогані лю
ди, але як керівники — з
лов і Єгоров.
У цьому суть конфлікту червоточиною, з.їловжпваданою їм владою,
п’єси. Особливістю ного є ють
права.
те, що конкретна жертва перевищують свої
перевищений
влади, Ру- Це вони образили Рум’яіім’яицев, не бере участі в цева, і Кулагіиу, глушили
боротьбі за свою реабілі найменші прояви критики.
тацію, за справедливість. ініціативи.
грубіян V
Вороній —
Тому конфлікт
набирає
ширшого,
узагальненого поводженні з підлеглими,
змісту: в ньому зіткнення Виправдовує це тим, що
народної, партійної прав він «людина проста». На
ди, радянської законності чебто хамство — це ви
з проявами сваволі деяких значна риса простих лю
керівників, які явно пере дей. І от що дивує: автор
більшили свої права.
п’єси і постановник спек
коли
Порушуються у виставі таклю під кінець,
й інші важливі проблеми: було повністю розвінчано
намагаються
керівних кадрів сучасного Вороніпа,
його,
колгоспного
села, його якось виправдати
перспектив; шкільного нав применшити зло, яке вій
чання й виховання; взає завдав людям. Таке трак
образу вважаю
мин і
зв’язку поколінь тування
нелогічним.
тощо.
Щодо
художнього
Незважаючи па деяку,
спектаклю,
на мій погляд, недоскона оформлення
лість
композиції
п’єси то його по суті немає. Два
(надто розтягнута експо дощані щити (їх призна
носезиційна частина, звідси — чення — загадка),
підвішені па
млявість дії), деякий від ред сцени
кілька білих
рив подій
від реальної вірьовках
дійсності: серйозний со поцяткованих жердин (ма
ціально-психологічний кон ють означати берези), ос
флікт набрав розголосу на лін — ото й усе. — Усі
весь район, а що
робить події відбуваються тут. А
райком партії —і не зга мають бути квартири, зо
дується; обтяженість кар крема ІІІилова, Кулагіної,
тинами (їх дев’ятнадцять), і службові кабінети з від
заслуга драматурга в то повідними • інтер’єрами.
му, що віні
створив ПОЗИ- Звичайно, така бідність в
сцени обме
героя — сильну, оформленні
тивиого
можливості актора
яка жує
яскраву особистість,
і
образ
розкривається саме в ак глибше розкрити
і спектакль
тивній дії, в напруженій свого героя,
боротьбі.
Цс — Шилов. зазнає втрат.
1 все ж вистава «Пере
Він комуніст,
командир
партизанської розвідки, а вищення влади», по-моє
тепер — робітппкскіосар му, значною мірою відпо
вимогам, які
найвищого класу, шанова відає тим
ставить партія
на па заводі людина, доб сьогодні
ра, безкомпромісно чесна, перед радянськими митця
мужня. А деякі «слабинки» ми — «створення образу
— приміром, перебільшена позитивного героя, близь
туга за двадцятими рока кого по духу і часу новим
героя, який
ми, коли було, «якого-пс- поколінням,
будь слюсаря з початковою би відобразив долю наро
освітою підучать па кур ду і сприймався б як ху
вплив
сах. і дивись, вій уже ди дожнє відкриття,
ректор заводу або посол па вчинки людей» (Перс-,
за
26
в Ріо-де-Жанейро», роб доза «Правди»
лять цей образ реалістич червня ц. р.).
Я. КОЗУЛЯ.
нішим,
повнокровнішим.

БАМБУКОВА
ПРАВДА
В ідо мий
а н гл і йськи й
публіцист
Девід Фрост
якось зауважив,
що під
злочином на Заході зви
чайно
розуміють «таку
поведінку нижчого класу,
яка викликає невдоволен
ня вищого класу». Справ
ді, буржуазні засоби ма
сової інформації доклада-?
ють немало зусиль, нама
гаючись довести, що злочинність — це своєрідний
привілей
н а й б і д ні ш и х

корпораціям 60 мільярдів
додаткових прибутків на
рік.
Порушення
трудового
законодавства. Ця форма
злочинності стала особли
во
розповсюдженою
в
зв'язку з широким вико
ристанням у країнах За
ходу робітннків-імміграптів. На підприємствах, де
зайняті іммігранти, нерід
ко відсутні
елементарні
умови охорони праці. Іно-

ЗЛОЧИН
БЕЗ

верств населення, расових
меншостей і ліворадикаль
них елементів.
Звичайно, президентові
крупної корпорації навряд
чп.спаде на думку »рабувати перехожих у безлюд
ному провулку,
а член
парламенту
навряд чи
станс- красти булки у су
пермаркеті. Однак чп оз
начає цс, що люди, котрі
знаходяться на найвищих
сходинках
соціальної
драбини, не чинять
зло
чинів? Ні в якому рай.
Просто злочинність
тут
набуває абсолютно нових
форм і, як
правило, не
надто афішується. Це гак
звана
«білоном і рцеїні»
злочинність, пов’язана не
з застосуванням насиль
ства, а з
фінансовими,
економічними і політични
ми махінаціями
осіб, що
займають високе соціаль
не становище
і наділені
значною владою.
До «білокомірцевої» зло
чинності належать у першу
чергу
найрізноманітніші
злочини
корпорацій. Но-,
дібні зловживання набу
вають величезних
масш
табів, стаючи, по суті, що
денною практикою приват
ного підприємництва. Тілокп за останні десять років
більше двох з половиною
тисяч американських фірм
здійснили ті чп інші кри
мінальні злочини.
Що входить у цю ста
тистику?
Ухиляння від виплати
податків.
Використовую
чи різного роду фінансові
махінації
і бухгалтсрськімаиіпуляції,
президенти
компаній приховують від
податкових
служб сотні
мільярдів
доларів. При
цьому вони
вдаються до
послуг висококваліфікова
них юристів, що спеціалі
зуються на приховуванні
прибутків від накладання
податків.
Порушення аптптрсстівського законодавства
і
встановлення монопольно
високих цін. У Сполуче
них Штатах це приносить

що злочини
корпорацій і
державних службовців за
лишаються,
як правило,
безкарними.
Більшість із
них карається невеликими
штрафами, які в кращому
випадку мають символічне
значення. Коли американ
ський автомобільний кон
церн «Форд моторе» був
спійманий на забрудненні
ріки
Канова у Західній
В і р джі ції
гіром псловп МІ1
стоками, його оштрафува
ли па максимальну суму
— 35 тисяч доларів. Нав
ряд чп подібний
штраф
завдав серйозних фінансо
вих збитків компанії, що
річні прибутки
якої ста
новлять 140 мільйонів.

МІЖНАРОДНІ
ЗАМІТКИ

Це свято відоме в бага
тьох
індійських
селах.
Правда, о різних районах
країни воно
припадає на
різні дні і навіть на різні
місяці. А втім, для мого цг
свято, а для кого...
Чоловікам —
сімейним
чоловікам, поважним бать
кам сімейств — цього дня
особливо
веселитися
не
доводиться. Справа в тому,
що в індійській
сім'ї го
ловною доброчесністю жін
ки вважається слухнянісіь.
І цілий рік вона у всьому
слухається
чоловіка.
На
сільську жінку покладемо
саму тяжку роботу на полі
і вдома.
Цього
дня
чоловіки
зранну йдуть за село і ли
ше після ударів сільсько
го барабана повертаються
до
населеного
пункту.
Один за одним вони йдуть
головною вулицею у пиш
ному жовтому
одязі. Ру
ками підтримують над го
ловами плетені щити, пре
кращен! квітами. Ло обид
ва боки стоять
сиятхово
зодягнені жінки. Обяичхя
закриті масками, в руках
— двометрові
бам »указі
жердини.
З'явився на вулиці пер
ший чолооін — перші уда
ри посипались
ьа
його
спину і голову. Поки чоло
віки йдуть до центральної
площі, на них сиплятзся
удари. У перші
хвилини
ножна жінка шукає с-злго
власного
чоловіка,
щоб
«почастувати-»
бамбуком
саме його, але скоро асе
перемішується.
Цього дня
чоловіки не
тільки сумирно
вносят*
побої, але н узечері дяку
ють за них втомленим, аг»е
задоволеним жінкам.
Адже тільки в цей ден»
виявляється які справжні
почуття мас
дружина до
свого чоловіка.
така ша
ноблива і покірна
ц лйй
рік...

земні робітники
нерідко
одержують зарплату наба
гато меншу від встановле
ного законом мінімуму, не
користуються соціальною
допомогою.
Злочини корпорацій тіс
Якщо особливо запеклі
но пов’язані з посадовими злочинці все ж потрапля
злочинами
урядових чи ють на лаву
підсудних,
новників і політичних дія корпорації роблять
усе
чів. Найбільші компанії можливе, щоб ВИЗВОЛИТИ
мають спеціальні
фонди своїх співробітників. На
для
підкупу посадових віть після
засудження і
осіб як у себе вдома, так відбуття
покарання «по
і за рубежем. У ході скан терпілі», як правило, зни
дального
розслідування ву повертаються на керів
незаконних операцій аме ні посади, а нерідко ще н
риканської авіапромисло одержують підвищення за
вої компанії «Локхід» з’я ви я слену
«ло ял ьн ість».
сувалося, шо за кілька ро Адже
готовність піти иа
ків вона виплатила у ви все, навіть на злочин, за
гляді хабарів державним ради інтересів
фірми —
діячам 14 країн понад 20 цс необхідна
якість для
мільйонів доларів.
керуючого корпорацією.
Не на
дизельному гопЧас віл часу у західній
Дивну терпимість право
ливі. а на риб'ячому жирі
пресі спливають скандаль суддя щодо злочинів кор
почали їздити грузовики з .
ні історії, пов'язані з ко порацій часто пояснюють
Ісландії. Двигуни
«прий
рупцією у вищих політич тим, що цс, мовляв, «зло
няли» новий вид пально, о ,
них і державних
сферах. чини без жертв». Визначи
без особливих заперечень,
До різних фінансових ма ти такий
збиток, якого
швидкість
не тільки -но
хінацій і хабарництва ос завдає
«білокомірцен:)« Я зменшилася, , а й забруд
таннім часом
виявились злочинність
суспільству,
нення повітря
знизилося.
причетними чотири японсь справді важко. І передусім
До того ж. і це. мабуть го
ких прем’єр-міністри, віце- тому, що більшість злочи
ловне — в Ісландії риб'я
президент і міністр оборо нів залишається иерозкричий жир
ноштує на 40
ни СІНА, міністри
внут тнмн. Але навіть за дале
процентів дешевше від ди
рішніх
справ
Англії і ко не повними даними, у
зельного топлива.
Франції. Але не лише вер Сполучених Штатах зло
хівка гігантського айсбер чини корпорацій обходять
га. Підраховано, що аме ся в 200 мільярдів дола
риканські посадові особи рів на рік.
не найвищого рангу щоро
В умовах кризи капі і аку беруть хабарів на 20— дієтичного суспільства, яка
ЗО мільярдів доларів. При дедалі
поглиблюється,
чому не менше п'яти міль грані між бізнесом
і зло
Санітарні власті Велико
ярдів із цієї суми таємно чинністю дедалі стирають
британії стурбовані. Здоро
виплачується монополіями ся: злочинність стає орга в'ю людей і запасам про
в магазинах 5
при укладанні політичних нізованою, професіональ довольства
на складах загрожує чис
контрактів. До незакон ною, набуває солідності і
ленний ворог — неоезпечніший, на думну біологів,
них фінансових
операцій респє-ктабельності; бізнес
миші та пацюки. Це...
систематично
вдаються же засвоює норми і пра ніж
горобці.
Останнім
часом
більше ста членів апглііі- вила поведінки криміналь їх розплодилося незлічен
на кількість. Вони прони
ського
парламенту.
ного світу, ігноруючи на кають на пекарні, фабри«Білоко.мірцсві» злочин віть нечисленні обмеження,
ни, у зерносховища, пак
гаузи... — і ніякої управи
ці відрізняються від зви встановлені
для
нього
на вертких пернатих поки
чайних кримінальних зло буржуазною державою.
що немає.
чинців не тільки зовніш
Почнемо з того, що від
А КОРТУНОВ.
ньою
респектабельністю.
стріл горобців
у Велико
британії заборонено зако
(АПН).
Набагато
важливіше те,
ном. Спалахи
світла
та

КАРИ

Поряд із найбільшими культурними центрами Непалу, такими, як Катманду
і Патан, славиться своїми архітектурними ансамблями Бхактапур (на знімку)
— велике за непальськими масштабами місто з населенням більше 100 тисяч
чоловік. Саме в цьому місті поєднання далекого минулого із сьогоднішнім життям найбільше приваблює туристів.
Фото Р. ГЛАДКИХ.
(ТАРЕ).

ГОРОБ’ЯЧА
ПРОБЛЕМА

ультразвукові сигнали на
них не діють. У деяких міс
цях робилися
спроби по
кривати
балки та пере
криття будівель особливим
відлякуючим розчином. Ні
якого ефекту. Дехто з про
мисловців спробував у цій
боротьбі гороб’ячу пустель
гу — птаха-хижа на з ро
дини
соколиних. Танож
дарма. Горобці виявилися
хитрішими, розумнішими і
навіть сильнішими. Ці пта
хи навчилися
долати на
віть повітряні бар’єри —
завіси
із
вертикальних
струменів гарячого повіт
ря, випробуваний спосіб у
боротьбі з іншими перна
тими.
Про всяк випадок зали
шаються ще отруєні при
манки. Однак біологи поки
що не наважуються засто
сувати їх. Є всі
підстави
вважати, що отрута тільки
поглибить санітарну (точ
ніше антисанітарну) ситуа
цію.

(За матеріалами жур- ,
налу «Вокруг света»).
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«Молодий комунар»

4 стор.

ФУТБОЛ
ДО 40-РІЧЧЯ

Мовою музейних експонатів
Ніхто не забутий, ніщо
не забуто!» — під таким
девізом у Кіровоградсько
му обласному краєзнавчо
му музеї йде підготовка
до святкування 40-річчя
Великої Перемоги. Акти
візувалася пошукова і на
уково-дослідницька робо
та. Привертають увагу від
відувачів
майстерно об
ладнані виставки до 40річчя
Сталінградської і
Курської битв. Цьому пе
редувала копітка робота
по збору експонатів для
музею.
Так, наприклад, на Кіровоградщині нині проживає
25 Героїв
Радянського
Союзу і 11 кавалерів трьох
орденів Слави. В музеї е
цікаві матеріали про ка
валерів трьох
орденів
Слави
В. Г. Косолапова
(село Чечеліївка Петрів-

ського району), І. А. Ка
танії (с. Плетений Ташлпк
Маловисківського району),
Є. М. Чорноконя (с. Покотилове Новоархангельського району), П. І. Сичова
(м. Долипська). Ряд мате
ріалів для поповнення ек
спозицій
взято в Героїв
Радянського Союзу І. X.
Календюка (Олександрів
на), Є. М.
Верховського
(с. Сальдове Гайворонського району).
При музеї
створений
клуб «Пошук», члени яко
го допомагають розшуку
вати ветеранів
Великої
Вітчизняної війни, учасни
ків Курської битви, визво
лителів м. Кіровограда і
області. В січні здійснена
експедиція в Крим, зокре
ма, до Сімферополя, Сева
стополя і Ялти. Зібрані та
кож матеріали про Геро-

їв Радянського Союзу
А. Д. Барвинського, 1. М.
Манагарова, О. О. Вільямсона.
Готуються лекції
про наших земляків —
учасників руху Опору в
в країнах Західної Європи
під час німецько-фашист
ської окупації. Йде добір
експонатів до виставок,
присвячених 40-річчю фор
сування Дніпра, 40-річчю
визволення Кіровограда.
З цією метою буде про
ведено екскурсії до Моск
ви, Ленінграда, Києва,
Харкова,
Дніпропетров
ська, Запоріжжя і в ряд
інших населених пунктів.
Нині триває листування із
ветеранами
військових
підрозділів, які визволя
ли Кіровоградщину, орга
нізовуються тематичні ек
скурсії і огляд виставок.
Важливе місце тут займає

СЛУХНЯНИЙ ((ВІТЕРЕЦЬ

«Атлантика»—«Зірка»—12
У стартовому турі дру
гого кола «Зірка» участі
не брала.
Свій перший
матч на
цьому відрізку
кіровоградці провели ми
нулої суботи в Севастопо
лі з «Атлантикою». Остан
ня сходинка, яку посідає
в турнірній таблиці «Зір
ке», примушує
її тепер
грати тільки на перемогу.
Отож матч почався з атак
гостей. На двадцятій хви
лині
Сергій Ралюченко
відкрив рахунок. А перед
тим, як піти
на відпочи
нок, відзначилися господа
рі — 1:1.

ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ
пауково- пропагандистська
робота.
Значну пошукову і дос
лідницьку роботу нині ве
дуть завідуюча відділом
історії
радянського сус
пільства музею Е. К. Тернавська, старший науко
вий співробітник Г. И. Ко
ган, молодший науковий
співробітник І. М. Шияновський.

В. ШАБАЛІН.

Впертою була боротьба
у другій половині зустрі
чі. Атаки наших футболіс-

Р. МИКОЛАЙЧУК.

ЇНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
№ 4

ТІВ були
гострішими. На *§
шістдесятій хвилині матчу
красиву багатоходову ком
бінацію завершує Володи
мир Димов. Отже, здобу
та важлива перемога
2:1.
Треба визнати, що на
безбарвному . тлі матйів
першого
кола у цій грі
з’явилися
виразні тони,
які вселяють певний опти
мізм у серця болільників
«Зірки».Учора кіровоградці гра
ли в Керчі
з місцевим
«Океаном».
<

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Обласне виробниче об’єднання
«ІваноФранківськтехобслуговування»

ПРОДАЄ

ОГОЛОШУЄ НАБІР
УЧНІВ

НАСЕЛЕННЮ

УКРАЇНСЬКОЇ РСР

на 1983—1984
навчальний рік
( і

на такі спеціальності:

повіє у вашій
кімнаті у
Гсрантійний строк екс
спекотний літній день, як плуатації
вентиляторів
що ви придбаєте вентиля 1,5—2 роки.
тор.
Вартість 9—18 карбован
Є вентилятори з авто ців.
матичним
поворотом, є
Купити вентилятори різ
без нього.
Вентилятори них марок та конструкцій
одних марок можна під можна в магазинах
«Гос
вісити на стіну, інших — подарчі товари» та «Техні
встановити на
столі. А ка» споживчої кооперації.
вентилятор марки БК5-У4
Облспоживспілка.
не займає місця в кімнаті,
бо монтується у віконному
Укоопторгреклзма.
отворі.
Зам. 69.

тракторист - машиніст
широкого профілю, строк
навчання —2 роки;
тракторист-машиніст З
класу, строк навчання
1 рік,
тракторист на трактор
К-701, строк навчання —
1 місяць;
тракторист на трактор
навчання
Т-150К, строк
— З місяці;
водій категорії «С» з
кваліфікацією
слюсаря,
строк навчання — 8 міся
ців;
водій
категорії
«С»,
строк навчання — 5 міся
ців.
Учнів забезпечують хар
чуванням, обмундируван
ням, гуртожитком. Особи,
які мають середню освіту
або звільнені з лав Радянської Армії, одер жують
стипендію — 9G крб. на
місяць.
Особи, які навчаються
на спеціальності тракторист на К-701, тракторист
на Т-150. одержують сти
пендію 20 крб.
Час навчання в училищі
входить до загального
трудового стажу.
Адреса училища: 317735,
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. їнгульське.
Дирекція.

Зам. 74.

ДО ОСЕНІ—ВЛІТКУ
пропонують кооператори р
для хлопчаків
шкільну ;
форму.
Шкільні
костюми всіх
розмірів,
мають
нові
зручні фасони, гарно по-1 «З
шиті, стриманого темнокоричневого кольору. Вар
тість — ЗО—40 карбован
ців.
Шановні батьки!
Заздалегідь
подбайте,
щоб ваші діти були підго
товлені до школи!
Купуйте шкільні костю
ми для хлопчаків в мага
зинах «Одяг» та в універ
магах споживчої коопера
ції.
Облспоживспілка.
Укоопторгреклзма.
Зам. 68.

ДЛЯ ВСТУПУ
ДО ВСІХ
УЧИЛИЩ

я
Ж

МІ
ЙіЯ
&

Й::

:'Ж

легкові автомобілі
ВАЗ-2121 «Нива».

Бажаючим придба
ти автомобілі необ
хідно звернутися
в
обласне
виробниче
• об'єднання
«ІваноФранківськ т е х о б-

слуговування» на адресу: м. Івано-Фран
ківськ, вул. Радянсь
ка, 210, обласне ви
робниче об’єднання.
Тел. 3-00-65 (торго
вельний відділ).
При собі мати пас-

Кіровоградське середнє ііське профтехучилище
Радянського Союзу О. С. Єгорова

порт і розрахунко
вий чек ощадної ка
си на
суму 10300
карбованців.
Обласне виробниче
об’єднання «ІваноФранківськтехобслуговування».

№ 2 імені Героя

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік
па спеціальності:
машиніст кранів автомо
маляр (будівельний);
більних;
,
лицювальник -плиткових,
електрослюсар;
штукатур;
машиніст екскаваторів;
муляр, монтажник по
машиніст бульдозерів.
монтажу сталевих і залі
зобетонних конструкцій;
Строк навчання — 3 ро
маляр
(будівельний), ки.
штукатур;
Учнів забезпечують гур
столяр (будівельний);
тожитком,
триразовим
машиніст по управлінню харчуванням, обмундиру
баштовими
самохідними ванням, підручниками.
КрсІІІЯМИу
виробничої

практики вони одержують
50 процентів заробленої
суми.
Адреса училища: 316026,
м. Кіровоград, вул. Червопозорівська,
23,
тел.
7-14-17, 7-12-81.
їхати автобусами №№ 2,
14, до зупинки вул. «Мічуріна».

Ж

Дирекція.

Зам. 70.

ТРЕБА ПОДАТИ:

зайву на ім'я ди
ректора,
документ про ос
віту,

три
фотокартки
3X4 см,

довідку з
проживання,

місця

медичну довідку
(форма № 286).

ДМИТРІВСЬКЕ

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
ОГОЛОШУЄ

№9

ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік
класу, строк навчання 8'
місяців.
із освітою за 8 класів:
Зарахованим виплачує
тракторист - машиніст
стипендія 90 крб. на
широкого профілю з квалі ться
фікацією слюсаря 2—3 місяць.
Майстер- квітникар- де
розряду і водія автомобі коратор
(приймають дів
ля, строк навчання — З чат), строк
навчання —
роки;
рік.
із освітою за 10 класів:
Учнів забезпечують три
тракторист-машиніст III разовим харчуванням,обна такі спеціальності

мунднруванням, гуртожит
ком.
‘
Адреса
училища:
с. Дмитрівна
Знам’янського району Кіровоградсь
кої області.
Проїзд від
Знам'янки
автобусом до
зупинки «Вітрогон».

Зам. 72.

Дирекція.

■-4
«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

3*96050, МСП,

сС остного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСі< Уквэины.

вул, Луначарського, 36,
Індекс 61103.
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