ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

№ 147 (3498).

Виходить з 5 грудня 1939

зростання суспільного ви
робництва, які відповідають
сучасному рівневі розвитку
економіки, враховано нака
зи виборців депутатам Вер
ховної Ради СРСР і Вер
ховної Ради Української
РСР. У плані передбачає
ться дальша інтенсифікація
суспільного виробництва і
зростання його ефективнос
ті, поглиблення позитивних
зрушень, що відбуваються в
економіці, збільшення вкла
ду Радянської України в
розвиток єдиного народно
господарського
комплексу
країни.
Відзначалося, що в ни
нішньому році в результаті
підвищення політичної і ви
робничої активності трудя
щих, прискорення науковотехнічного прогресу, зміц
нення дисципліни праці по
чали більш стабільно пра
цювати галузі народного
господарства, створено спри
ятливі умови для розвитку
матеріальної бази вироб
ництва в наступному році і
розв’язання нових соціаль
но-економічних завдань. У
промисловості
забезпечує
ться стабільне зростання
випуску продукції, за 11 мі
сяців понад план її реалі
зовано майже на 2 мільярди
карбованців.
Очікуваний
приніст
промислового
.
,
_ впробництва за рік становитиме
3,9 процента при плані 3,1.
Напружена і плодотворна
робота ведеться в сільсько
му господарстві. Зріс вало
вий збір зерна. Підвищилась
продуктивність тваринниц
тва. .Цього року передбачає
ться перевиконання планів
впробпицва і закупок м’яса,
молока, яєць. Поліпшилась
робота транспорту. Очіку
ваний приріст національно
го доход}' і продуктивність
суспільної праці за 4 роки
перевищать завдання п’яти
річного
плану. Суспільні
фонди споживання в розра
хунку на душу населення за
рік зростуть па 4 проценти,
що відповідає завданням
п’ятирічки.
Планом на 1985 рік намі
чається поліпшити викорис
тання виробничого потен
ціалу республіки за рахунок
більш повного завантаження
виробничих
потужностей,
економного витрачання ре
сурсів, забезпечення безпе
ребійної і злагодженої робо
ти галузей промисловості.
Обсяг промислового вироб
ництва передбачено збіль
шити на 3,1 процента. Випе
реджаючими темпами, як і
раніше,
розвиватиметься
виробництво предметів спо-

жіівання — група «Б». Ва
лову продукцію сільського
господарства намічено збіль
шити па 1,9 мільярда карбо
ванців і довести до 31,9
мільярда карбованців. Пе
редбачено збільшення заку
пок усіх видів сільськогос
подарської продукції, під
вищення її якості.
Відзначалося, що бюджет
республіки складений відпо
відно до Державного плану
і забезпечує необхідними
фінансовими ресурсами на
мічений розвиток економі
ки, науки і культури, підви
щення рівня матеріального
і культурного життя наро
ду. Великого значення на
дається дальшому поліп
шенню житлових умов, тор
говельному і побутовому об
слуговуванню населення.
У виступах депутатів на
сесії говорилось про кон
кретні шляхи реалізації по
даних па розгляд проектів
плану економічного і соці
ального розвитку, ефектив
ного використання бюджету
республіки на завершальний
рік п’ятирічки. З позицій
зрослих вимог вони аналізу
вали досягнуте, розкривали
резерви дальшого поліпшен
ня стану справ на всіх ді
лянках
господарського і
культурного будівництва.
Одноголосно було прпйнято Закон Української РСР
про Державний план еконо
мічного і соціального роз
витку Української РСР на
1985 рік та Постанову Вер
ховної Ради Української
РСР про хід виконання Дер
жавного плану економічно
го і соціального розвитку
Української РСР у 1984 ро
ці; Закон Української РСР
про Державний бюджет Ук
раїнської РСР на 1985 рік
і Постанову про затверд
ження звіту про виконання
Державного бюджету Укра
їнської РСР за 1983 рік.
_У другий день роботи се
сії з доповіддю в третьому
питанні порядку денного
про план реалізації Основ
них напрямів реформи за
гальноосвітньої і професій
ної школи в Українській
РСР виступила заступник
Голови Ради Міністрів УРСР
депутат М. А. Орлик.
Яскравим виявом ленін
ської турботи про школу,
про дальший розвиток систе
ми народної освіти, відзна
чали доповідач і промовці,
стали рішення квітневого
(1984 р.)
Пленуму ЦК
КПРС, першої сесії Верхов
ної Ради Союзу РСР оди
надцятого скликання, якими
схвалено Основні напрями

Усп їх приходить до дбайливих
П’ять
комсомольськомолодіжних ланок виро
щували кукурудзу у на
шому районі. Найкращих
результатів досягла лан
ка Віталія Кірова з кол
госпу імені Димитрова,
яка при зобов’язанні 45
центнерів зібрала по 67
центнерів зерна з кожно

го із 204 гектарів. Успіх
до колективу, прийшов не
випадково, бо із ранньої
весни аж до збирання ка
чанистої його члени по
стійно турбувались про
свої комсомольські гекта
ри,
Олександр Тагіров
проводив міжрядний об
робіток, а Валерій Дяба

та Анатолій Степанов вно
сили гербіциди. Коли ж
прийшла пора збирання
врожаю, вирішили зібрати
кукурудзу в найшвидші
строки. Комсомольські по
ля були очищені від ка
чанів за чотири дні. На
перевезенні качанистої з
вогником працювали мо-
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В обкомі ЛКСМ України

Сесія Верховної Ради
Української РСР
к Прагнення
трудівників
|шст і сіл республіки пра
цювати ще краще, ефек
тивніше, успішно втілити в
життя соціально-економічну
програму партії висловлю
вали народні обранці, які
взяли участь у роботі деся
тої сесії Верховної Ради
Української РСР десятого
скликання, що проходила в
Києві 6—7 грудня.
В роботі сесії взялп
участь члени і кандидати в
члени Політбюро ЦК Ком
партії України товариші
В. В. Щербнцький, 10. Н.
Єльченко, Є. В. Качаловський, Б. В. Качура, О. П.
Ляшко, І. О. Мозговий, В. О.
Сологуб, О. А. Титаренко,
< О. С. Капто, В. Д. Крюч
ков, С. Н. Муха, Я- П. По
гребняк.
У порядку денному сесії
були питання: про Держав
ний план економічного ісо•ціальпого розвитку Україн
ської РСР на 1985 рік та хід
виконання Державного пла
ву економічного j соціаль
ного розвитку Української
РСР у 1984 році; про Дер
жавний бюджет Української
РСР на 1985 рік і звіт про
виконання
Державного
бюджету Української РСР
за 1983 рік; про план реалі
зації Основних напрямів
реформи загальноосвітньої і
професійної школи в Укра
їнській РСР; про проект Ко
дексу Української РСР про
адміністративні правопору
шення; про затвердження
Указів Президії Верховної
Ради Української РСР.
З доповіддю в першому
питанні порядку денного
ж виступив заступник Голови
Ради Міністрів УРСР, Го
лова Дсржплану УРСР де
путат В. А. Масол.
Доповідь у другому пи
танні порядку денного зро
бив міністр фінансів УРСР
депутат В. П. Козерук.
Депутати заслухали спів
доповідь постійних комісій
Верховної Ради УРСР у
першому і другому питан
нях порядку денного, з якою '
виступив Голова плановобюджетної комісії депутат
В. К. Метляєв.
Державний план економіч
ного і соціального розвитку
республіки на 1985 рік, від
значали доповідачі н промовці, включає комплекс за
ходів і завдань, спрямова
них на реалізацію рішень
XXVI з’їзду КПРС і XXVI
з’їзду Компартії України,
наступних Пленумів ЦК
КПРС, показників одинад
цятої п’ятирічки. В ньому
визначено темпи і пропорції

•

реформи загальноосвітньої
і професійної школи. В рес
публіці розгорнуто велику
організаторську роботу по
реалізації реформи. Це пи
тання всебічно розглянуто
на квітневому Пленумі ЦК
Компартії України, на сесії
Верховної Ради Української
РСР. На виконання Поста
нов ЦК КПРС і‘ Ради Мі
ністрів Союзу РСР прийня
то відповідні
Постанови
ЦК Компартії України і Ра
ди Міністрів республіки.
Практичні завдання шкіль
ної реформи обговорено на
пленумах обласних, міських
і районних комітетів, вони
успішно втілюються в життя.
Одноголосно
прийнято
Постанову Верховної Ради
УРСР про план реалізації
Основних напрямів реформи
загальноосвітньої і профе
сійної школи в Українській
РСР.
З доповіддю в четверто
му питанні порядку денно
го — про проект Кодексу
Української РСР про адмі
ністративні правопорушен
ня виступив міністр юстиції
УРСР депутат В. Г. Зайчук.
Завдання цього проекту,
підкреслювалось у доповіді
й виступах, — створити міц
ну законодавчу основу для
охорони суспільного ладу
СРСР, соціалістичної влас
ності, прав і свобод грома
дян, державного і громад
ського порядку, виховання
громадян у дусі поваги до
радянських законів, сумлін
ного виконання своїх обо
в’язків, відповідальності пе
ред суспільством, його ме
тою також є підвищення
ефективності роботи по за
побіганню адміністративним
правопорушенням і посилен
ню боротьби з ними.
Верховна Рада одноголос
но прийняла Кодекс Україн
ської РСР про адміністра
тивні правопорушення і По
станову про введення його
в дію.
З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради Української
РСР, прийнятих у період
між сесіями, виступив сек
ретар Президії Верховної
Ради УРСР депутат М. Г.
Хоменко.
Депутати прийняли Зако
ни і Постанови про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради Української
РСР. •
На цьому десята сесія
Верховної Ради Української
РСР десятого скликання
завершила свою роботу.

Відбулося чергове засі
дання бюро обкому комсо
молу, яке розглянуло пи
тання про роботу редак
ції газети «Молодий кому
нар» по мобілізації молоді
на виконання рішень XXVI
з’їзду КПРС, XIX з’їзду
ВЛКСМ. У постанові відзна
чено, що редакція газети
проводить певну роботу по
пропаганді матеріалів XXVI
з’їзду КПРС і XIX з’їзду
ВЛКСМ, по мобілізації мо
лоді на їх виконання. В ос
нову діяльності редакції
покладено
комплексний
підхід до висвітлення пи
тань
ідейно-політичного,
трудового, морального ви
ховання молоді.
Важливими темами для
газети стали показ соціа
лістичного змагання КМК,
боротьби юнаків і дівчат за
зміцнення трудової дис
ципліни, їх участі в русі
за економію і бережли
вість, впровадження нових
технологій, форм і методів
організації праці.
Оперативно і кваліфіко
вано газета висвітлює важ
ливі
сільськогосподарські
кампанії, широко показує
участь у них комсомольців
і молоді. Розповідає про
конкретні питання шефства
комсомолу
області
над
вирощуванням
кукурудзи,
цукрових буряків за інду
стріальною
технологією.
Газета регулярно публікує
на своїх сторінках яскраві
портрети наших сучасни
ків, молодих героїв XI п’я
тирічки.
Суттєво поліпшилося в
газеті висвітлення питань
ідейно-політичного
вихо
вання молоді. Проблеми
ідеологічної боротьби, кла
сового загартування юна
ків і дівчат знаходяться під
постійною увагою газети.
Слід відзначити контрпропагандистський спецвипуск
«Молодого комунара» «Ду
маємо, боремося, живе
мо». Велику увагу редакція
приділяє
пропаганді
рі
шень Пленумів ЦК КПРС.

Разом з тим, бюро об
кому ЛКСМУ
відзначило,
що в роботі редакції га
зети «Молодий комунар» є
ще ряд недоліків.
Деякі
важливі теми в газеті не
висвітлюються. Слабо по
казується на її сторінках
передовий досвід роботи
кращих КМК, комсомоль
ських організацій. У бага
тьох матеріалах на теми
соціалістичного
змагання
серед молоді проблеми і
недоліки тільки називають
ся, конкретних же шляхів
їх усунення не вказується.
Ряд публікацій газети но
сять поверховий, інформа
ційний характер. Слабо ви
світлюються теми побуту,
торгівлі. Не
показується
діяльність тут комсомоль
ських організацій.
Недостатньо розкриває
ться в «Молодому кому
нарі» досвід пропагандист
ської роботи серед пра
цюючої молоді. Мало на
його сторінках виступають
слухачі шкіл комсомоль
ської політосвіти,
поза
штатні
лектори комітетів
комсомолу, політінформатори і агітатори. Не зна
ходять потрібного висвіт
лення на сторінках газети
питання правопорушень се
ред неповнолітніх і молоді,
робота по їх профілактиці.
Бюро обкому
ЛКСМУ
вказало редколегії газети
на недоліки в роботі, зобо
в’язало
розробити кон
кретні заходи редакції по
поліпшенню роботи по ко
муністичному
вихованню
молоді в світлі рішень
XXVI з'їзду КПРС, XIX з’їз
ду 6ЛКСМ.
Редакційному
колективу треба будувати
свою роботу в світлі тих
вимог, які ставить перед
пресою червневий (1983 р.)
Пленум ЦК КПРС, добива
тися підвищення
ідейновиховного і літературнохудожнього рівня газети.
Бюро обкому
ЛКСМУ
розглянуло також ряд ін
ших питань внутріспілкової
роботи.

(РАТАУ).

лоді водії Микола Сербул,
Віктор Добров, Володи
мир Полоз.
Ланка була відзначена
на обласній нараді кукурудзоводів, а Віталій Кіров
нагороджений Почесною
грамотою обкому Ком
партії України.
В. ВОГУЛЬСЬКИЙ,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій Вільшанського
РК ЛКСМУ.

3300 нілограмів молока від корови — стільки надоїла
минулого рону доярка колгоспу імені Чналова Галина
СТУДИНСЬКА. А нинішній рік показав, що Галина від*
найшла додаткові резерви роботи: за 11 місяців вже на
доєно 3558 нілограмів молока від корови.
Фото В. ГРИБА.
Новомиргородський район.
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«Молодий

У НАШИХ ОДЕСЬКИХ ДРУЗІВ

МІЙ ЗАВОД
ЬСЯ доля
Одеське верстатобудів
не виробниче об’єднання
Недавно нагороджено ор
деном Трудового Черво
вого Прапора. Сторічна
Історія заводу радіальносвердлильних
верстатів,
Іцо входить до складу
Об’єднання — не естафе
та, по котрій з покоління
із покоління переходить
відданість справі партії,
робітничому обов’язку.
Об’єднання
ось уже
кілька років проводить
реконструкцію без зупин
ки виробництва.
Девіз
верстатобудівників: «До
строково
побудуємо —
достроково освоїмо!». Не
давно комсомольці висту
пили з ініціативою ство
рити молодіжні будівель
ні загони. У новому кор
пусі ковальсько - заготі
вельного цеху можна ба
чити будівельні ришто
вання поруч із роботами.
Комсомолець О. Мель
ник освоює роботу на ро
ботизованій дільниці цеху.
«— Із задоволенням пра
цював бн тут...». У захваті
від реконструйованої «радіалки» й електрик базо
вої електротехнічної лабо
раторії В. Грачов, котрий
із заводом познайомився
ще під час однієї із шкіль
них виробничих практик.
Впровадження роботів
— цс, ясна річ, святкові,
та все ж будні. КМК. від
ділу програмного управ
ління знає це добре. Робо
ти в
ковальсько-заготі
вельному цеху йдуть пов
ним ходом. Модулі гнуч
кої автоматизованої сис
теми проходять перші ви
пробування, а молодим
верстатобудівникам
уже
бачиться той час, коли
весь цех являтиме (і з їх
допомогою.’) гнучке авто
матизоване виробництво.
Л. БУЛЛО.

КМК-ГАРАНТІЯ
УСПІХУ
На звітно-виборній Кілійській районній комсо
мольській конференції за
гальну увагу
привернув
виступ групкомсорга ком
сомольсько ■ молодіжної
лапки кукурудзівників із
колгоспу «Світанок».
— Наша ланка, — ска
зав він, — працює лише
рік, але показники вже ви
сокі. Вважаємо, що скла
довими успіху кожної мо
лодіжної ланки ровинпі
стати комсомольський гарт
та робота за бригадним
підрядом.
Збільшиться
гарантія успіху і при спри
янні керівництва госпо
дарств, як-от у нас. КМК
нинішнього року на площі
100 гектарів з кожного з
них зібрав по 110,6 цент-

пера кукурудзи. І це з
лапу, який раніше давав
не більше 65!.. А серед
промисловиків району лі
дирують у соціалістично
му змаганні КМК судно
ремонтного заводу.
Та делегатів хвилювали
й недоліки 'В організації
роботи КМК. У сільському
господарстві багато земель
так і залишилось поза
увагою молоді. Йшла мо
ва про байдужість само
го РК ЛКСМУ до ство
рення -нових КМІ\. Де
легати висловили конкрет
ні міркування — що ж за
важає створювати КМК.
Анатолій
Черпіженко з
Вилківського міжколгосп
ного судноремонтного за
воду: «Перше, що сприя
тиме успіху, це реальне
підбиття підсумків зма
гання. Друге — обмін дос
відом». Доярка колгоспу
«Україна» Людмила Бабенко додала: «А ще — зао
хочення
переможців (є
приклади, коли грамоти й
нагороди «шукають» адре
сатів місяцями)».
Ці та подібні зауважен
ня знайшли втілення у
комплексному плані, прий
нятому конференцією.
Н. ОЛЕЙНИКОВА.

ЯК РОЗПОДІЛИТИ
ОБОВ’ЯЗКИ?
Під таким заголовком
на сторінках одеської «молодіжки» у середині ли
стопада почала своє пер
ше заняття «Заочна школа
комсомольського активу».
Із чого починати робо
ту новообраним членам
комітету
комсомолу? У
першу чергу із розподілу
обов’язків. Опісля це по
легшить їм планування
своєї діяльності, організа
цію перевірки виконання
комсомольських доручень,
підготовки до проведення
зборів, розгляд персональ
них справ тощо. Секретар
повинен відмовитись від
марних спроб робити все
самому, надійними поміч
никами у нього мають бу
ти заступники а організа
ційної та ідеологічної ро
боти.
Перший із них тримає
під контролем плануван
ня, виконання планів, про
водить навчання активу,
йому підпорядковані сек
тори організаційний, ін
формації, по роботі з мо-.
лоддю, схильною до ан
тигромадських
вчинків,
штаб «КГІ». Другий за
ступник спрямовує діяль
ність комітету комсомолу
по питаннях ідейно-полі
тичного,
інтернаціональ
ного, атеїстичного, патріо
тичного виховання молоді.
Саме під його керівни
цтвом працюють інші ос
новні секторі? — політнкомасовий, військово • пат
ріотичного
виховання 1
спортивної роботи, куль
турно-масовий, побутовий.
Т. ЖИТКОВА.
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КОР.: — Не можна не
помітити, що в новому
мікрорайоні проживає ма
ло людей похилого віку і
дуже багато дітвори..»
В. М.: — Дитсадки і
житло — одна із найго
ловніших проблем, які нам
треба вирішувати невід
кладно. Тому ми багато бу
дуємо.
З початку п’ятирічки
завод побудував 24 тисячі
квадратних метрів житла,
в тому числі два гурто
житки на 450 місць ко
жен. Збудовано середню
школу на 1176 місць, ще
один дитсадок па 280
місць, колгоспний базар,
два магазини. В цьому ро
ці до селища підведено
природний газ. У Новому
надаються практично всі
види побутових послуг. І
незабаром у 90-квартирному будинку, споруджен
ня якого ось-ось заверши
ться, відкриється молочна
кухня, перейдуть у нове

випадково потрапили на
завод, прийшли, скажімо,
після школи рік попрацю
вати, бо не вступили до
вузу...
В. М.: — Згоден, що
створення належних со
ціально-побутових умов —
лише частина справи. За
кріплення ж кадрів —

життя. І тому неабияке
значення має профорієн
таційна робота з учнями
нашої підшефної школи
№ 10. Виробниче навчання
старшокласників з шести
робітничих спеціальностей
проводять майстри нашо
го заводу в учбовому кла
сі, створеному тут же, на

—------------------ СПОСІБ ЖИТТЯ------- •----------- —
У словнику В. Дали слозо «старожили» трактува
лось тан: «здавна поселені, норінні жителі, ті, що ду
же давно прийшли». А чи можна назвати старожила
ми тих, хто був у числі перших мешканців новона
родженого міста, хто в ньому народився? Молоді міста
і селища — ознака нашого часу, і, мабуть, той, хто
заселив перший будинок Нового — мас право вважа
ти себе старожилом селища кіровоградських мета
лургів. Хоч далівському «дуже давно» воно трохи
суперечить — селище ще зовсім юне, од часу здачі в
експлуатацію його першого п’ятиповерхового будин
ку минуло янихось дев’ять років...
Сьогодні тут, за містом, виріс новий мікрорайон.
Коли під'їжджаєш до нього ввечері — світиться сели
ще у степу тисячами вікон людських осель, струнки
ми рядами ліхтарів на вулицях. Коли ж завітаєш сю
ди вдень, обов'язково звернеш увагу на стрімкі баш
ти підйомних кранів, що рвуться в небо тут і там —
І на новобудовах. І якщо приїхати сюди з часом, то
можна просто розгубитися від приємного здивуван
ня — ще кілька місяців тому на цьому місці був
пустир, і вже стоїть будинок.

В. М,: — На заводській
звітно-виборній комсомоль
ській конференції ми ГО-'ч
порили про це серйозно.
Нерідко ДОВОДИТЬСЯ чути
нарікання:
чому немає
танцювального майданчи
ка у селищі, чому не про
водяться вечори відпочин
ку у гуртожитках, хоче
ться займатися спортом,
аеробікою... Кому, як не
комсомольській організа
ції, взяти шефство над
розвитком художньої само
діяльності, організувати ці
каве дозвілля- молоді?
Танцювального майдан
чика, на жаль, у нас поки
що нема. Як немає у сели
щі поки що і .будинку
культури. Але буде! У на
ступному році почнеться
будівництво. А поки що
ми обладнали і здаля в
експлуатацію прекрасний
кінозал на 150 місць з та
кою ж прекрасною наз
вою — «Юність». Для дітей
відкрилася станція '

□□
Ідуть в Нове новосели«» *
приміщення пошта і ощад
на каса.
КОР.: — Валентине Сте
пановичу,
будь ласка,
кілька слів про те, за
яким принципом розподі
ляються усі ці бдаса? Ад
же контингент переважно
молодий, і майже усім од
разу потрібне і житло, і
дитсадки..,
В. М,: — Звичайно, є
свої складності. Але в
першу чергу
вирішили
проблем^' з молодими спе
ціалістами -- сьогодні во
ни всі забезпечені жит
лом (хто квартирами, а
хто — тимчасово ■— гур
тожитком). Вирішення цієї
проблеми допомогло уник’нути
іншої — плинності
кадрів серед молоді.
КОР.: — Але ж трап
ляються серед молодих
виробничників і такі, які

.
Ранками Нове несподівано дружно оживає — до
Я прохідної Кіровоградського чавуноливарного заводу П
І прямує широкою дорогою робітнича зміна. Тут меш- Н
І нають металурги, і селище це збудував для них завод, У
І
По дорозі до селища ви помітите, як розростається д
і будується саме підприємство, а, побувавши там, пеЯ ренонастесь, як набирає воно сили І могутності. Так,
я скажімо, з початку п’ятирічки випуск основної прои дукції — чавунного литва збільшився у два рази, а
В виробництво товарів народного споживання — у чотиІ РЯ.
Головною турботою керівництва підприємства була
І і залишається турбота про людину, про тих, хто
Я щодня множить трудову славу заводу. Комсомольська
1 організація заводу налічує більше Ь00 членів ВЛКСМ.
8 Тож не дивно, що предметом нашої розмови з сенреI тарем парткому заводу Валентином Степановичем |
9 МАРЧЕНКОМ стали саме ці питання — поліпшення со- І
і ціально-побутових умов працівників заводу, турбота 8
В про людяну праці.
;

Ц— -г,-,..—
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проблема комплексна. Сьо
годні нам не байдуже, хто
прийде де нас на завод.
Минули ті часи, коли на
шому підприємству потріб
ні були просто робочі ру
ки. Сьогоднішнє попов
нення повинне відповідати
тим вимогам, які ставить

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ
ВЛКСМ

’ Дарунка шкільних
умільціз
Комсомольці
Федор і вської середньої школи Кі
ровоградського району ак
тивно готуються до XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді та студентів, який
відбудеться у Москві. Не
давно
старшокласники
влаштували виставку, яка
так І називається — «На
ші дарунки фестивалю».
На виставці експоную
ться різні за жанрами ро
боти,
створені
самими
школярами — тут і різьба
по дереву, і вишивка, і
живопис... Експонати цієї
виставки будуть
продані
на ярмарку солідарності,
що відбудеться 8 лютого
наступного року н школі.
Виручені кошти
школярі
перерахують у Фонд фестипалю молоді і ст^щентів.

Л. МАРТИНЮК.

Токар Саратовського державного підшипникового заводу .4 3 0. КРАСНОВ —
лауреат премії Леьінського комсомолу. Олексій успішно завершив особисту п’я
тирічку, змінні завдання виконує на 120 процентів,
Фото тарс»

БУХАРЕСТ,
6 грудня.
(ТАРС). На запрошення ЦК
Спілки Комуністичної Мо
лоді СРР сьогодні в Буха
рест прибула делегація Все
союзної Ленінської Кому

підприємстві. Окрім того,
бажаючі працювати у нас
можуть за короткий строк
освоїти будь-яку спеціаль
ність через бюро підготов
ки кадрів на заводі.
КОР.: — А як вирішує
ться питання дозвілля мо
лоді?

ністичної Спілки Молоді
на чолі з першим секрета
рем ЦК ВЛКСМ В. М. Ми-.
шипим.
Делегацію зустрічали кан
дидат у члени ІІолітвиконкому ЦК РКП, перший сек
ретар ЦК СКМ, міністр у
справах молоді СРР Піку
Чаушеску,
інші офіційні
особи.
У ході розмови було роз-

юних техніків, розширено
приміщення музичної шко
ли. Словом, на культурне
будівництво завод не шко
дує коштів. А в іншому—
слово за молодими. І на
стільки цікаво буде їм жи
ти і відпочивати — зале'жить від них самих. Та й
комітету комсомолу слід
проявляти більше ініціати
ви в цьому плані. А парт
ком і адміністрація заво
ду
охоче
підтримають
будь-яку цікаву справу.
КОР.: — 1 на прощання:
то коли ж чергове новосілля у Новому?
В. М.: — Думаю, зовсім
скоро. 90 сімей одержать
під Новий рік гарний по
дарунок — ключі від но
вих квартир.

Розмову вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.

глянуто питання підготовгаї
до XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів і
Міжнародного року молоді,
участі радянської і румун
ської молоді в боротьбі за
мир, проти загрози ядерної
війни.
Зустріч проходила в сер
дечній товариській обста
новці.

САМІ СЕБЕ ЗА НОСА ВОДЯТЬ
РЕПЛІКА--------------------------------------------------За даними Знам янського міськкому комсомолу,
які він подав до обкому
ЛКСМ України, в районі
проводиться велика роботз по закріпленню молоді
на селі. І, зокрема, по
направленню її в тварин
ництво. Перевірки, однак,
спростовують такі запев
нення.
У колгоспі «Заповіт Ле
ніна», згідно з даними
міськкому, в тваринництві
працює п’ять цьогорічних
випускників шкіл.
— Ні, вони не трудяться
на фермах, — засмутив ме
не Г-«—
господарства В. І. Ро
маненко. — Донедавна
працювали
різноробочими, потім ми їх послали
на курси шоферів...
— У вас, мабуть, дефі
цит водіїв? — пробую ро
зібратися.
— Ні... Але ми думаємо
про завтрашній день се
ла, — продовжив секре
тар комсомольської орга
нізації Анатолій
Голова
тенко.
Що ж, таке спрямуван
ня гдумок видається пра
вильним. Але в подальшій
розмові з’ясувалося: во
діїв у господарстві виста
чає. Більше того, сек
ретар
зізнався,
що

хлопці, повернувшись .3
армії, очікують появи ва
кансії в автопарку. Багато
з них — безуспішно. Не
дочекавшися роботи, по
даються з рідного села.
Певно, таке ж спіткає і тих
чотирьох, що на курсах...
А ось проблема тва
ринницьких кадрів у кол
госпі існує. Як визна
ють
спеціа
лісти, бувають
дні, коли роз
дати коровам
корми
ніко
му. В госпо
дарстві вста
новилася парадоксаль н а
практика: на
тваринницький
комплекс направля ю т ь
працюва т и...
порушників Трудової ди
сципліни. Прогуляв день чи
то випив у робочий час —
відробляй на фермі. Де
які готові сплатити штраф,
аби не йти до тварин.
Он воно що! Почесна
робота тваринника в гос
подарстві нажила невтіш
ну славу ганьби й пока
рання. Така ось тут своє
рідна
«популяризація»
професії! Тоді, про яку ви
ховну роботу серед стар

шокласників — найближ
чої потенціальної трудо
вої зміни господарства —
може йти мова?
І все-таки, як розв’язує
ться кадрове питання у
тваринництві?
Відповідь просто при
голомшила:
— Складаємо графік ро
боти на фермі спеціалістів

господарства:
головного
інженера і головного агро
нома, а також секретаря
комсомольської організа
ції. Отак і крутимося...

До чого ж так
докрутитися?

можна

в. кущ»
інструктор відділу ро
бітничої І СІЛЬСЬКОЇ
молоді обкому ЛКСМ
України.

Знам’янський район.

• -

8 грудня 1984 рому -

_______ _______ ■

«Молодий

З стор,

комунар»

В. В. Іванов, які працюва
ли в органах внутрішніх
справ у далекі 30-і роки,
розповіли про роботу ра
дянської міліції в період
колективізації.
Тодішні
комсомольці вдень несли
основну службу, а вночі
охороняли громадську ху
добу, корми, щоб їх не
знищили куркулі.
Звичайно, у ті роки і
оснащеність міліції техніч
ними засобами, і виучка
міліціонерів не були таки
ми високими, як нині. Але
було головне, що об’єднує
комсомольців 30-х із ком
сомольцями
сьогодніш
нього дня — віра у право
ту своєї справи і самовід
дана турбота про людей.
Та ще — міцна чоловіча
дружба, згуртованість, лю
бов до пісні, танцю. Не
випадково ветеран Б. Я.

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ЧИТАННЯ

ВІД ЇДЕНІ ВСІХ СПІЛЧАН
Міністерства Йну^ішніГепоапУрс^'0 ЦК ВЛНСМ '
поліпшенню зв'язків комсомольських По°ргаЯнізїиійМУі

СїТ^гР’й«н}’ поділах

порядку»? На аарті балістичної,законності І правоПід час читань особлива увага відводилася питан
ням дальшого зміцнення правопорядку, соціалістич
ної законності та дисципліни серед особового складу,
ниніп^паЇ” Р'ВНЯ правосвідомості молодих співробітний
мпНог завАань- які поставили ЦентральТа УР"Д Ира‘"И ПЄРЄЯ «РГанамн

Сьогодні ми розповідаємо про те, як пройшли гро
мадсько-політичні
читання □
Олександрійському
міському відділі внутрішніх справ.
У

У Ленінській кімнаті від
ділу зібралися всі вільні
від наряду молоді спів
робітники. У президії —
начальник
міськвідділу

Ю. Кравченко, заступники
начальника МВВС Б. Смир
нов та Ю. Таразаноз, сек
ретар партійної організа
ції М, Волошин, секретар

міського комітету комсо
молу Л. Єгельська, секре
тар комсомольської орга
нізації відділу В. Сунько,
ветерани органів внутріш
ніх справ і Ленінського
комсомолу.
Читання відкрив Б. Смир
нов.
У доповіді секретаря ко
мітету комсомолу В. Суньиа,
виступах
спілчан
Я. Духа, В. Грицюка, О. Ша
повалова, Е. Феньо йшло
ся про роботу
номітету
комсомолу по зміцненню
правопорядку, дисципліни
і соціалістичної законності
у світлі вимог постанови
ЦК КПРС «Про поліпшення
роботи по охороні право
порядку І посилення
бо
ротьби з правопорушення
ми», вказівок і положень,

що містяться у промові
товариша К, У. Черненна на
Всеармійській нараді сек
ретарів
комсомольських
організацій, зверненні ко
легії МВС СРСР до всього
особового складу органів
внутрішніх справ.

Учасники читань слуха
ли також промову В. І. Ле
ніна «Що таке Радянська
влада?» та документальні
історичні грамзаписи про
утворення
робітничо-се
лянської міліції. З рефера
том «В. І. Ленін про зміц
нення дисципліни і соціа
лістичної законності» ви
ступив
комсомолець
В. Фільштейн.
Ветерани Г. С. Калашник, С. І. Замковий та

ПІОНЕРСЬКИЙ«
ТЕЛЕТАЙП

4

М. КЛИМЕНКО,
кор. РАТАУ.

А співробітник міліції
С. Коробкін, який того дня
вперше вийшов на службу,
одержав з рук начальника
міського відділу внутріш
ніх справ «Пам’ятку мо
лодому
співробітникові».
Ю. Ф. Кравченко побажав
молодому колезі успіхів у
службі, а його наставнико
ві Н. Ткаченку вручив що
денник наставника.

Учасники читань прийня
ли звернення до комсо
мольців 2000-го року, яке
разом
із фотографією
учасників читань буде за
кладено □ стіну приміщен
ня міськвідділу.
В. БОЛГАРИН,
помічник начальника
політвідділу обласно
го управління внутріш
ніх справ по комсо
мольській роботі.

ІЙ ТРУД вливається

ПРО ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ

Вибіркове соціальнодемографічне
обстеження

(Вишаус
музей
Відразу трьома експона
тами попоанизся музей бо
йової слави 203-ї Червонопрапорної Запорізько-Хінганської стрілецької диві
зії, створений в середній
школі № 9 Запоріжжя. Це,
по-перше, лист з подякою
червоним слідопитам від
колишнього
кулеметника
Героя Радянського Союзу
№. Є. Сімініхіна. Свій комсомольський квиток, одер
жаний восени 1943 року у
визволеному від німецькофашистських
загарбників
обласному центрі, передав
музею колишній рядовий
137-го артилерійського пол
ку І. І. Кучієв. Третій експо
нат — лист випускника шко
ли лейтенанта Володимира
Лощинського. Взвод, яким
командує молодий офіцер,
стаз відмінним підрозділом.
В експозиції — фотознім
ки, листи, копії нагородних
листів,
бойові
нагороди,
особисті речі і зброя вете
ранів прославленого з’єд
нання. Багато експонатів
розшукали школярі із заго
ну червоних слідопитів «По
шук». Музей стаз дійовою
формою військово-патріо
тичного виховання учнів,
допомагає їм
зміцнювати
дисципліну, добре ‘вчитись,
рости справжніми патріота
ми.
А почалося все із запи
тання, яке поставили шко
лярі: ким був Гудименко,
чиє ім’я носить їх вулиця.
Почалась велика пошукова
робота. Школярі дізналися,
що в запеклих оборонних
боях за місто в 1941 році
серед полеглих смертю хо
робрих воїнів був і політрук батальйону Іван Євге
нович Гудименко, який піс
ля загибелі командира під
няв бійців в атаку. Підлітки
розшукали також багатьох
воїнів 203-ї стрілбцькЬЇ ди
візії, які воювали біля стін
Запоріжжя восени 1943 ро
ку. Тільки тут восьмеро із
солдатів і офіцерів стали
тоді Героями Радянського
Союзу.
Тепер частина знайдених
документів експонується у
шкільному музеї, а інші
знаходяться в його фондах,
їх використовують на уро
ках учителі, старшокласни
ки під час екскурсій.
Крім реліквій тих неза
бутніх вогненних років
у
музеї знайшли місце і до
кументи днів нинішніх —
листи і фотографії випуск
ників школи, які проходять
службу в рядах Радянської
Армії або навчаються у вій
ськових училищах, характе
ристики, надіслані їх ко
мандирами. Вони свідчать —
хлопці прагнуть бути гід
ними слави батьків, служи
ти і вчитись тільки на «від
мінно».

Сипливий так багато роз
повідав молодим про піс
ні своєї юності. А потім ще
й заспівав найулюбленішу
з них.

Згідно з рішенням Політбюро ЦК КПРС і постано

вою Ради Міністрів СРСР
з 2 по 11 січня наступного

року проводитиметься

біркове

ви

соціально-демогра

фічне обстеження

населен

ня ^терміном на 1 січня 1985
року шляхом опиту 5 про

центів постійних мешканців.

Проводитимуть обстеження
обліковці, які будуть ‘залу
чені на короткий

строк

з

підприємств, організацій та
установ спеціальним розпо
рядженням
Підготовна до здійснення міжнародного проекту «Вега»,
що передбачає політ двох радянських автоматичних стан
цій до планети Венера і помети Галлея, вступає □ завер
шальну стадію. У проекті разом з радянськими вченими
беруть участь спеціалісти Болгарії, Угорщини, НДР,
Польщі, Чехословаччини, Австрії, Франції та ФРН. Нині
на космодромі Байконур ведеться передполітне відпра
цювання космічних апаратів із встановленою на них на
уковою апаратурою. Як уже повідомлялося, запуски
станцій намічені на 15 і 21 грудня нинішнього року.
Програма польоту складається з двох основних етапів.
При підльоті до Венери у червні 1985 року від станцій
будуть відділені спуснальні апарати, які проведуть до
слідження атмосфери й поверхні планети, а також будуть
випущені аеростатні зонди для дослідження циркуляцій
атмосфери Венери. Станції продовжать політ назустріч
комеїі Галлея, що наближається зараз до Сонця й Землі,
а в березні 1985 року пройдуть на близькій відстані від
її ядра. При цьому апаратура станцій проведе комплексне
вивчення складу газоподібної і пилової оболонок комети,
и ядра і передасть на Землю наукову інформацію та
зображення комети.
На знімну: радянські та французькі' спеціалісти
під час випробувань апарата «Вега» на носмодромі Бай
конур.
Фото А. ПУШКАРЬОВА тз О. НУЗЬМІНА.
Фотохроніка ТДРС.

райвиконкомів.

По місту Кіровограду для
обстеження по спеціальній
програмі відібрано 5 вибор
чих дільниць, що були ство
рені для проведення вибо
рів депутатів до Верховної
Ради СРСР з центрами, які
знаходяться в технікумі ра
дянської торгівлі, будинку
культури імені Калініна, фі
ліалі інституту «Укрземпроект», житлово-експлуатацій
ній конторі Хе 9 та школі
№ 10 в селищі міського ти
пу Новому. В обстеження
попало все постійне насе
ленья, що проживає на тери
торії даних дільниць.
Обстеження не торкає
ться ні майнових, ні осо
бистих інтересів громадян.

Воно не пов’язане ні з пптаннями прописки, розпо
ділу і використання жит
лової площі, ні з іншими по
дібними питаннями.
Запнсп в бланках обсте
ження і в опнтувальному
листі будуть використані
виключно для одержання
зведених даних про склад
населення за установленою
програмою.
Працівникам
обстеження — обліковцям,
інструкторам, контролерам
та іншим — забороняється
повідомляти кому б то не
було зміст записаних відпо
відей.
Майбутнє обстеження має
велике політичне і народно
господарське значення. Во
но дозволить простежити
зміни в складі населення
країни за час, що минув
після Всесоюзного перепису
населення 1979 року, одер
жати необхідні дані для
розробки державних планів
економічного і соціального
розвитку па дванадцяту п’я
тирічку і на перспективу до
2000 року. Результати об
стеження допоможуть кра
ще вивчити соціальні і де
мографічні процеси, що від
буваються в розвинутому
соціалістичному суспільстві.
Разом з іншими статистич
ними даними підсумки об
стеження складуть найваж
ливішу частину інформації,
що лежнгь в основі управ
ління і планування, послу
жать яскравою ілюстрацією
великих соціальних досяг
нень.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

ПЕРЕМОЖЦІ . ;
З БАЛЧИКА
Багато теплих і вдячних слів адресували гос
подарські керівники Балчицького
аграрно-про
мислового
комплексу
спеціалізованій молодіж
ній групі села Стражица
на чолі з бригадиром
Кальо Мілевим і комбай
нером Іваном Піковим.В
рекордно короткі строки
Я хлопці забезпечили зби| рання кукурудзи на зерI но і транспортування
■ ного без втрат із ланів
І па тік господарства.
Відмінних
результатів
добився на закріплених
■

І

кукурудзяних план і ащях
і молодіжний
трудовий
колектив імені Георгія Ди
митрова (керівник Дпмптр
Димитров, секретар ком
сомольської
організації
Цвстанка Желева). Балчнцький
аграрно промис
ловий комплекс виборов
першість у змаганні АПК
Толбухіпського округу на
збиранні зернової куку
рудзи.

ПЕРСПЕКТИВИ
РУХУ
«ПРАПОР МИРУ*
І
І

Високо оцінив роботу
спільної сесії Толбухін-

ської окружної
народ
ної ради та окружкому
комсомолу з порядком
денним: «Стан, пробле
ми і перспективи руху
«Прапор миру» член ЦК
БКП, міністр народної
освіти професор Алек
сандр Фол, який висту
пив тут.
У русі, що розгорнувся
по всій країні і відіграє
важливу роль у комуніс
тичному
вихованні під
ростаючого покоління, на
голосила у своїй доповіді
перший секретар, окружко
му комсомолу Иорданка
Коцева,
щороку
бере
участь 45 тисяч дітей Добруджі. В окружному цент
рі відкрито першу в На
родній Республіці Болгарії

пройшов третій зліт
тру
дових об'єднань старшо
класників Ленінського райо
ну м. Кіровограда.
Більше двох тисяч учас
ників трудового літа із 15
шкіл прислали на нього де
легатів. Хлопці і дівчата за
просили на своє саято ди
ректора
Кіровоградської
взуттєвої фабрики О. Н.
Удодовського,
заступника
голови колгоспу «Україна»

М. СЛІПЧЕНКО,
інспектор держстатистики.

м. Кіровоград.

книгарню «Прапор миру».
На республіканській
ви
ставці Толбухінський ок
руг був представлений 25
творами 19 юних художни
ків. Під знаком цього ру
ху
окружний
комітет
г СМ проводить піонер
ські науково-технічні вік
торини. конкурси тощо.
Спільна сесія, в якій
взяла участь член Дер
жавної
Ради Болгарії,
перший
секретар
ЦК
ДКСМ Стайка Шопова,
секретар окружкому БКП
Атанас Ілієв, одностайно
схвалила програму роз
витку руху «Прапор ми
ру» до 1990 року, визна
чивши конкретні завдання
для всіх організацій окру
гу.

У СФЕРІ ПОСЛУГ

І

в

республі
Мки»труд— моєї
під таким девізом

Серед численного об
слуговуючого персоналу
47 готелів і кемпінгів для

ПІСЛЯМОВА
ДО ЛІТНЬОЇ
ЧВЕРТІ
Знам’янського району І. !.
Шаповалова,
заступника
секретаря комітету комсо
молу Кіровоградського ви
робничого швейного об'єд
нання О. Жосан; було й ба
гато інших гостей.
На зльоті були названі
переможці огляду на краще
трудове об’єднання. Ними
стали табір праці і відпо
чинку «Старт-16» (СШ № 5),
постійно діючий табір пра
ці старшокласників «Ровес
ник» (СШ № 16), ремонтнобудівельна бригада восьми
річної школи № 8, шкільне
лісництво СШ № 30. їм вру
чені перехідні кубки, вим-*
пели і грамоти райкому
ЛКСМ України.
Потім учасники
зльоту
провели конкурс захисту
професії.
Кращою була
визнана бригада «Будівель
ник» восьмирічки N2 8.

Присутні
обговорили
проблеми ТОСІв: матеріаль
на база стаціонарних табо
рів праці і відпочинку по
требує значного поліпшен
ня,
Л. ТКАЧЕНКО,
комсорг по групі се
редніх шкіл Ленінсько
го РК ЛКСМУ.

туристів на Добруджанському узбере.-жі Чорного моря багато молодих толбухінців, які саме тут почали свою тру
дову біографію. Під ке
рівництвом наставників
вони ведуть творчий по
шук нових, досконаліших
форм культурного обслу
говування туристів.

Нинішнього курортного
сезону готелі та кемпінги
чорноморського узбереж
жя Добруджі прийняли на
17 тисяч туристів більше,
ніж торік. А загалом тут
відпочило 50 тисяч гостей
із Радянського Союзу, 28
тисяч — із Чехословаччпнп, 22 тисячі — з Німець
кої Демократичної Респуб
ліки, 10 тисяч — зі Шве
ції, 6 тисяч — з Англії...
Добірку за матеріала
ми то лбу хінської га
зети «Добруджансха
трибуна»
підготував
Н. ДОБРІМ.

4 стор

«Молодий

комунар»

8 грудня 1984 року
ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ІЗКУЛЬТУРНІ
акти
вісти, які працюють у
колективах
фізкультури
«Колоса», мають залучати
до занять фізкультурою і
спортом передусім трудів
ників села.
То що ж нового там, на
селі?
Як підкреслив на недав
ній обласній звітно-вибор
ній конференції облради
«Колоса» її голова О. О.
Кучерявий, за останні роки
на місцях широко практи
куються турніри під де
візом «Усією бригадою —
на старт!». В колгоспі іме
ні Щорса Ульяновського
району, наприклад, хлібо
роби змагаються за приз
пам’яті колишнього брига
дира тракторної бригади
Б. І. Барвіпського, а Зиа-

Ф

результати на рівні май
стрів спорту, 128 тисяч
фізкультурників
стали
значківцями ГПО. Вихо
ванка тренера І. К. Віль
ного Маргарита Заяц ста
ла чемпіонкою республіки
зі стендової стрільби, а її
одноклубник
Костянтин
Мандрик виграв юнацьку
першість країни. Чемпіо
нами і призерами респуб
ліки є кіровоградські сам
бісти майстри спорту Сер
гій Гержов, Володимир
Долгих, Володимир Паргамон, Олександр Шполяиськпй.
|
ВСЕ Ж у «Колосі» є
■
чимало нерозв’язаних
проблем. Одна з них—фіз
культурні працівники сла
бо залучають до занять у
спортнзних секціях юну
зміну, відчувається спад у
роботі колективів фізкуль-

у господарствах
Новомиргородського,
Бобрипецького районів посадові
оклади інструкторів отри
мували художники, концсртмсйстри, водії авто
машин.
І. К. Вільний, тренер
ДЮСШ облради:
— За останні роки ми
підготували кілька чем
піонів і призерів респуб
ліканських та всесоюзних
змагань. Скажімо, Кос
тянтин Мандрик включе
ний до олімпійського ре
зерву країни, Маргарита
Заяц у збірній республі
ки. Є приціл на те, щоб
підготувати майстра між
народного класу. Однак
наш стенд не дозволяє,
провести турнір високогорангу. Відсутня мікрог

Що нового

ФІЗКУЛЬТУРУ —
ТОБІ І ВСІМ

м’янська райрада влашто
вує турніри на призи дояркп-п’ятптнеячниці з кол
госпу «Союз» М. А. Кра
сильних та бригадира ме
ханізаторів колгоспу-«Ок
тябрь» Героя Соціалістич
ної Праці В. Ф. Назарен
ка; в Олександрійському
районі кращі спортивні
бригади отримують призи
Героїв Соціалістичної Пра
ці Г, П. Юрченка та М. Г.
Лагно.

тури середніх навчальних
спеціальних
закладів. З
восьми технікумів? скажі
мо, в перших юнацьких
іграх взяли участь лише
три спортсмени. На облас
ні спартаніадні старти з
плавання команди
виста
вили всі технікуми, однак
вони були не підготовлени
ми. З 58 чоловік лише два
А потім переможці ра показали результат друго
йонних
змагань беруть
------го спортивного розряду, а
участь у фіналах облас 35 учасників взагалі не
ної
спартакіади
«Всією вклалися в нормативи. Не
бригадою — на старт» на кращі результати були і у
призи двічі Героя Соціа велосипедистів, стрільців.
лістичної Праці О. В. ГітаОсь що з цього приводу
лова та Героя Соціалістич говорять
відповідальні
ної Праці Г. І. Ткаченко.
Свою майстерність на ос працівники облради.
танніх обласних
стартах
О. О. Кучерявий:
продемонстрували багато— Не мають очікуваної
борці ГПО з 62 тракторних
і 32 тваринницьких бригад. віддачі чимало наших тре

Активізації спортивномасової роботи
сприяв
конкурс на краще спор
тивне село. Ставилось за
мету поліпшити спортив
ну базу, залучити до за
нять фізкультурою і спор
том максимальну кількість
людей різного віку, перед
усім молоді. Досвіду в цій
роботі набуто в селах
Оникієвому Маловисківського, Кам’яній Криниці,
Грушці, Синьках, Лозуватому Ульяновського, Оситняжці
Кіровоградського,
Кіровому
Долинського,
Комншуватому
Новоукраїнського районів.
Кращі виробничники кол
госпів і радгоспів попов
нюють ряди фізкультурно
го руху. У трудовій і
спортивній
вахті знову
відзначився
механізатор
колгоспу імені Шевченка
Долинського району депу
тат Верховної Ради УРСР
Микола Ланкратов, а до
ярка колгоспу «Шлях до
комунізму» цього ж райо
ну Любов Датцишина пе
ремогла на обласних зма
ганнях
з багатоборства
ГПО серед тваринників.

А хіба не заслуговує по
хвали принлад інструкто
рів по спорту, які в жнив
ну пору теж працювали по
ряд з женцями, а після роботи нлинали їх на старти?
....... .........______
•— -1 сільНаприклад,
ватажки
фізкультурників
ських
------Олександр Кочерга
кочерга .з колгоспу «Ленінський шлях»
Олександрійського,
Воло„
..... ___________
димир
Кундель Иі
та Олек
сандр Баздка
з колгоспів
Г__
імені Щорса та імені Шев
ченка Бобринецького ра
йонів були помічниками
комбайнерів. У збиранні
врожаю в нинішньому році
взяло участь більше 80 ти
сяч сільських фізкультур
ників і майже 500 штатних
фізкультурних працівників.

Значно зросла і май
стерність
представників
«Колоса». За останні два
роки 32 з них показали

нерів. Із 32 з них лише 18
отримали залікові очки.
Особливо низька ефектив
ність роботи їх у Маловисківському,
Новойрхангельському, Головйпівсько.му районах.
Аналіз результатів
об
ласних змагань школярів
свідчить про те, що райра
ди недостатньо уваги при
діляють турнірам сільських
шнолярів, які проводяться
під девізом «Хто ти, май
бутній олімпієць?». Низькі
результати в масовості і
майстерності в юних спорт
сменів Новомиргородського, Маловисківського, Новгородківського,
Новоархангельсьного, Долинсько
го районів, бо райради
«Колоса» не мають належ
ного контакту з райвно.

Інша проблема — бу
дівництво нових та ек
сплуатація наявних спортбаз. Спортивних споруд
ще недостатньо. Але й на
явні бази використовую
ться дуже погано, багато
з них
просто-напросто
пустують.
К. В. Колісник, завідую
ча організаційним відді
лом облради:
— Нерідко працівники
райрад надсилають нам
рапорти про підготовку
сотень
значківців ГПО,
спортсменів масових роз
рядів, проведення великої
кількості змагань. Цифри
у звітах часом не відпові
дають дійсності. Форма
лізм
і окозамилювання
гальмують весь процес
спортивно - масової
ро
боти.
Як і раніше, головною
залишається
проблема
фізкультурних кадрів. Із
355 штатних працівників
«Колоса» лише 23 про
центи мають спеціальну
фізкультурну
освіту. В
колгоспах і радгоспах ду
же часто інструкторами
по спорту призначають
випадкових людей. А ось

«Молодой коммунар» -

-

»И

Сьогоднішній репертуар
дитячих і юнацьких філь
мів багатий. Тут і пригод
ницькі стрічки, і мелодра
ми, і кіноповісті. Все час
тіше порушуються в них
складні проблеми вихован
ня підростаючого поколін
ня. Мосфільмівська стріч
ка «Пугало» в цьощ, пла
ні — не виняток. Тут на
перший план виступає мо
рально-етичний аспект те
мп, яку розв’язує поста
новник фільму Ролан Биков.
Звичайно, можна гово
рити про перевантаже
ність сюжету, про те, що
деякі образи лише наміче
ні, окремі темп вирішую
ться ілюстративно, а поде
куди її плакатно. Напри
клад, стосунки в системі
«вчитель—учні».
АІаргарита
Іванівна
(арт. О. Сапаєва), керів
ник шостого класу однієї
із шкіл маленького містеч
ка — педагог, для якої ді
ти — пасивний «об’єкт ви
ховання». її зовсім не ці
кавлять моральні якості
учнів; які не завжди про
порційні шкалі одержува
них оцінок.
'
Конфлікт між класним
керівником і учнями —
картина не нова, але чн
часто ми, педагоги, врахо
вуємо індивідуальний під
хід до учнів? Ось і Маргарита Іванівна, не розі
бравшись до кінця в при
чинах конфлікту в класі,
поставила всі крапки над
«і» так: поїздка до Моск
ви учнів, на яку вони за
робили влітку гроші, пра
цюючи у радгоспі, і якої
так чекали, відкладається
на певпзначепий строк.
Зразком дитячої безпо

фопна подача мішеней,
мало
майданчиків для
стендовиків. І якщо по
чаткову підготовку па та
кій базі ще можна вести,
то готувати висококлас
них спортсменів
дуже
важко.
*
*
*
ЩО скажуть фізкуль
турні активісти, що
працюють на місцях, яка
думка окремих фізкуль
турників щодо поліпшен
няі роботи в «Колосі»?
М. А. Шевченко, ін
структор по спорту кол
госпу імені Фрунзе Кіро
воградського району:
— Певні здобутки ми
маємо. Тваринники, меха
нізатори нашого госпо
дарства часто виступають
на районних і обласних
змаганнях. Створюється в
селі культурно-спортивний
комплекс. Та ось яка роз
біжність: якщо в Оситнязькому будинку культу
ри є аж вісім штатних ке
рівників гуртків худож
ньої самодіяльності, то
тренера нема
жодного.
Адже десятки дітей наших
колгоспників хочуть бути
висококласними
гімнас
У лютому цього року ре
тами, легкоатлетами, фут
дакція оголошувала кон
болістами.
курс на кращий фотозні
М. О. Ланкратов, пред
мок, присвячений 60-річчю
ставник колективу фіз
присвоєння
комсомолові
культури колгоспу імені
Імені В. І. Леніна.
Шевченка
Долинського
Його метою було широке
району:
залучення фотомайстрів, п
— Змагання під деві
також тих, хто в цій справі
зом «Всією бригадою на
робить лише перші кроки, до
старт!» — то справді здо
рово. Але вони проводять
всебічної і цікавої розповіді
про нашого сучасника:який
ся від випадку до випад
ку, з мінімальною кіль
він? Що його найбільше
кістю учасників. Мало во
хвилює? Чим він цікавиться?
ни пропагуються в пресі,
Редколегія підбила під
по радіо. Хотілося б, щоб
сумки. Згідно з умовами
у наших селах створюва
конкурсу його
перемож
лись клуби любителів бі
гу, щоб'робочий день ко
ця — фотокореспондента
жен починав із ранкової
газети «Кіровоградська прав
гімнастики.
Комсомоль
да».!. Корзуна — за знімок
ські активісти могли б
«Прапор над копром» (га
цьому сприяти.
зета від 25 лютого) —- бу
* * *
де нагороджено цінним при
БЛРАДА
«Колоса»
зом. Два заохочувальні при
планує цілий ряд за
ходів, щоб усувати недо зи одержать О. Резніченко
ліки в роботі колективів
з Кіровоградського району
фізкультури, тренерів. Од
за фотознімок, вміщений у
нак, це треба робити опе
газеті від 14 серпня ц. р., та
ративно. Лінія дії відо
В. Всретенников із м. Кіро
ма: від облради до ко
вограда за фотознімок, вмі
лективу, від інструктора,
щений у газеті від 24 бе
тренера — до спортсмена,
резня.
фізкультурника.
М. ШЕВЧУК,
За активну участь у кон
спецкор «Молодого
курсі тт. М. Савенка та
комунара».
В. Хащиніна вирішено на
городити грамотами.

А

середності і душевної чис
тоти, глибокої перекона
ності в правоті своїх ду
мок виступає в фільмі го
ловна героїня Олена Бсзсольцева (Крістіна Орбакаііте), яку однокласники
прозвали «Пугалом».
Коли тверда характером
Миронова (її ще назива
ють «Залізною кнопкою»)
веде дізнання в пошуках
«зрадника», щоб оголоси
ти бойкот, — Оленка бере
на себе «вину» Сомова
(який колись заступився
за неї), бажаючи захисти
ти хлопчика від розлюче
них однокласників. Вона
викликала вогонь на себе,
сподіваючись, що Діма
обов’язково сам розкаже
про свій вчинок товари
шам. Вона навіть думки
не припускає, що Діма —
боягуз. Дівчинка пе по
кривала Діму, а давала
йому
шанс
виправити
свою помилку. Але цього
не сталося. І перед нами
раптом з’являється інша
Олена. Вона вже пе бої
ться «Залізної кнопки»,
Шмакової та інших. Вона
їх зневажає і відкрито ка
же про це.
Категорії добра і зла у
своїх фільмах Р. Биков
розглядає не вперше. Так,
пригадаємо
вражаючий
своєю жорстокістю епізод
із його фільму «Увага, че
репаха!», коли учні задля
цікавості
випробовують
бідну черепаху на міц
ність: ставлять на її пан
цир стіл, а потім несуть
тваринку на курний шлях
полігону. Але знайшлася
добра людина — танкіст,
який помічає безпомічну
черепаху і зупиняє заліз
ну машину за крок від

А. САРЖЕВСЬКИЙ,
педагог.

ПІДБИТО

ПІДСУМКИ

О

орган Кировоградского

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначэрського, 36.

Про те, який вигляд матиме Кіровоград у близькому
майбутньому, можна дізнатися, побувавши на виставці
архітектурних робіт Кіровоградського філіалу проектно
го інституту «Укрміськбудпроект». Тут представлено ма
кети майбутнього великого кінотеатру по вулиці Пацаева,
нового приміщення центру науково-технічної інформації,
інших об’єктів громадського призначення, житлових бу
дівель. Автори проектів — А. О. Чикирицов, І. В. Мединський, В. О. Рак, О. М. Бондарчук, Б. М. Моторний та ін
ші кіровоградські архітектори. Виставка діє у художньо
му салоні.
На знімку: житловий будинок, який завершить
формування площі Дружби народів у обласному центрі.
Фото В. ГРИБА.
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неї, щоб об’їхати і не при
нести зла.
Ось такою доброю лю
диною у фільмі «Пугало»
є Микола Миколайович
Бсзсольцев (арт. 10. Піку
лів), дідусь Олени.
Але у всій красі для од
носельців розкривається
характер його лише тоді,
коли він змушений поки
нути місто, з яким пов’я
зане все життя. Невже для
того, щоб побачити осо
бистість в Олені та глиби
ну душі старого Бсзсольцева, дітям та вчителям
треба було завдати їм
стільки болю?
На жаль, більшість того, про що йдеться у фільмі, зустрічається у житті
пе так уже й рідко. Не ви
падково кінцівка стрічки
відкрита. Автори фільму
залишили глядачеві до
мислити кінець цієї історії.
Якими людьми виростуть
той же Діма, «Залізна
кнопка», Шмакова та всі
інші? Чи зрозуміють вони
ціпу власної жорстокості,
чи пе дадуть сходи зерна
байдужості, посіяні у ди
тячих душах дорослими?
Фільм «Пугало» — це пе
ресторога. Зупиніться. Ві
дірвіться від особистих
справ та паперів, товари
ші дорослі. Зверніть увагу
на дітей, які живуть із ва
ми поруч. Не втомлюйте
ся спілкуванням з ними,
цікавтеся пе тільки тим,
чи ситі вони. Зазирніть у
дитячі душі. Ви побачите
там цілий світ із багать
ма проблемами, які вирі
шити самій дитині буває
пе під силу. Допоможіть
їй вирости людиною.
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