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В обкомі
ЛКСМ України

Пленум обкому
Компартії України
28 травня відбувся пленум обкому Компартії Ук
раїни.
У роботі пленуму взяли участь голови міськрайвиконкомів, керівники деяких обласних організацій і ус.
танов, які не входять до складу обкому Компартії Ук
раїни і ревізійної комісії обласної партійної органі
зації.
Пленум розглянув питання:
1. Про підсумки квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК
КПРС і завдання партійних організацій області по
підготовці до XXVII з’їзду КПРС, XXVII з’їзду Ком.
партії України і XXII обласної партійної конференції.
2. Про скликання чергової XXII обласної партійної
конференції.
З доповіддю виступив перший секретар обкому
Комиарті України М. Г. САМ1ЛИК.
В обговоренні доповіді взяли участь: В. О. СОКУРЕНКО — перший секретар Кіровоградського міськ
кому партії, Ю. Г. ЦЕЛИХ — перший секретар Олек
сандрійського райкому партії, В. М. УЧАК1Н — ма
шиніст екскаватора вуглерозрізу «Морозівський»,
м. Олександрія, Б. Г. ПЕРЕВЕРЗЄВ — перший сек
ретар Знам’янського міськкому партії, І. Е. МАРОН—
генеральний директор виробничого об’єднання по ви
робництву будівельних матеріалів і конструкцій
«Дніпроеііергобудпром», м. Світловодськ, П. Я. МЕД.
ВЕДЧУК — секретар парткому колгоспу «Дружба»
Голованівського району, Г. Д. СОЛЬСЬКА — голова
Ульяновського райвиконкому, В. С. ГЕТЬМАН — го
ловний інженер Кіровоградського чавуноливарного
заводу, В. К. ДІБРОВА — перший секретар Кірово
градського райкому партії, С. П. ЛОБАЧЕВСЬКА —
вчителька Балахівської восьмирічної школи Петрівського району, І. О. ОКОВИТ1ІЙ — перший секретар
Устниівського райкому партії, Л. С. БЕЗСМОЛЬНА—
завідуюча молочнотоварною фермою колгоспу «Шлях
Леніна» Онуфріївського району, В. П. ІВЛЄВ — го
лова облпрофради, В. І. ТКАЧУК — перший секретар
Новгородківського райкому партії, В. 1. БАРАХТІЙ—
голова колгоспу імені Дзержинського Компаніївсько>о району.
З заключним словом виступив перший секретар об
кому Компартії України М. Г. САМІЛИК.
В обговорених питаннях пленум прийняв постанови.
У роботі пленуму взяв участь завідуючий відділом
сільськогосподарського машинобудування IіКом
партії України 10. О. БОНДАР.

ПРАЦЮВАТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНО,
ОРГАНІЗОВАНО
Рішення КЕІТНЄВОГО Пле
нуму ЦК КПРС і травневого
Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни, вказувалося у допо
віді М. Г. Самілика, сприй
няті комуністами, усіма тру
дящими області з глибоким
задоволення/л і почуттям ве
ликої відповідальності. На
шому пленуму, сказав до
повідач, належить виробити
конкретні заходи партійних
організацій області по за
безпеченню гідної зустрічі
XXVII з’їзду КПРС і XXVII
з’їзду Компартії України,
зразкової підготовки і про

ведення
звітно-виборних
партійних зборів і конфе
ренцій. Важливою складо
вою частиною цих заходів
повинно бути рішуче поси
лення дисципліни і органі
зованості, підвищення від
повідальності кадрів за до
ручену справу. Мова йде,
насамперед, про організа.
ційно-економічні і соціальні
фактори, тобто про ті ре
зерви, котрі при мінімаль
них затратах можуть дати
швидку віддачу.
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™. уроЖАЙ-85

-

-

Прес-центр повідомляє
ДОЕРОВЕЛ ИЧКІВСЬНИЙ

РАЙОН. На -150 гектарах
вирощують кукурудзу на
зерно і силос члени ІСОМСОиольсько-молодіжгіої
ме.
ханізованої ланки з кол
госпу імені Свердлова, яку
очолює Валентин Лиходід
) и період сівби, і нині на
догляді за рослинами мо.
іоді механізатори Віктор
Всликочій. Григорій Гончаренію. Василь Шевченко пі
в чому не поступаються
досвідченим
хліборобам.
Працюють хлопці з моло
дечим
завзяттям, високі
темпи поєднують з висо
кою якістю робіт, а це —
найперша запорука щедро,
го врожаю.
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ЙОН. Кілька років тому у
дружний колектив першої
тракторної бригади кол
госпу «Червоний прапор»
після служби у рядах Ра- |
дянської Армії повернувся І
комсомолець Микола Ком-І
папісць. Нині він мехаиіза- І
тор, широкого профілю і в І
ці дві по-ударному працює І
на догляді за посівами |
просапних культур.
З повагою говорять у гос
подарстві і про Григорія
Овчаренка,
Володимира
Цюцюру, Григорія Кореця,
інших молодих тракторис
тів, які на міжрядному
обробітку цукрових буря- Б
ків,
кукурудзи КОЖНОГО І
дня перевиконують пор чі я
виробітку.

Ціна 2 коп.

Одинадцять років тому прийшов на шахту машиніст
гірничо-виймальних машин Василь ГУБАНОВ. А сьогодні
він очолює комплексну бригаду прохідників першої під
готовчої дільниці шахти «Світлопільська» — бригаду, що
бореться за звання колективу комуністичної праці. Для
своїх товаришів бригадир — принлад у всьому.
Фото М. ПАЛЬЧИКА.

м. Олександрія.

ДОБРИЙ ПОЧАТОКТО ВЖЕ ПІВДІЛА
Минулорічна ініціатива
молодих
механізаторів
Новоукраїнського та Олексамарійського районів за
одержання високих вро
жаїв була одразу підтри
мана комсомольськими ор
ганізаціями області.
По-діловому займалися
питаннями' шефства над
вирощуванням кукурудзи
комітети комсомолу Новоукраїнського. Новоархангельського.
Добровеличківського
районів.
Тут
практично в кожному гос
подарстві були створені
комсомольсько - молодіж
ні ланки, причому біль
шість з них трудилися за
індустріальною
техноло
гією. Найкращих резуль
татів на збиранні кукуруд
зи серед окремих госпо
дарств добились комсо
мольські організації кол
госпів імені XXII з'їзду
КПРС Добровеличківського і Бобринецького, «Мир»
Гайворонського, імені Куйбишева
Новомиргородського. імені Ленінського
комсомолу
Новоукраїн.
ськцго. імені XXV з’їзду
КПРС Онуфріївськоїо ра
йонів, які визнані пере
можцями соціалістичного
змагання
серед первин
них області.
Звичайно, не можна не
сказати про результати ро.
боти окремих ланок, які
добились найвищих показ
ників в області: ланка
В. Пожвана з колгоспу іме
ні Калініна
Новоархангельського району — по

95 центнерів, В. Козленка
з колгоспу імені Ватутіна
Кіровоградського району—
по 84 центнери, О. Лнтонова (колгосп імені XXI!
з’їзду КПРС, Добровелич.
ківський район) — по 79
центнерів з гектара. За ви
значні показники групкомсоргові, а нйні ланковому
КМК кукурудзоводів кол
госпу імені Калініна Новоархангельського
району
Юрієві Піддубному недав
но присуджено премію іме
ні Ленінського комсомолу.
Нині колектив 10. Піддубного поставив перед
собою завдання — зібрати
І 00 центнерів зерна кача
нистої з гектара.
Минулого року комсо
мольці і молодь області
брали зобов’язання зібра
ти по 50 центнерів куку
рудзи з гектара, а вийшло
тільки по 43. Цс хоча і ви
ще середньообласного по
казника, але не дає права
на самозаспокоєння. Ось
чому молодь нині виріши
ла подолати 50-центнерннй
пубіж. Зросла і кількість
КМК — їх тепер 288.
Звичайно, сягнути по
значки
«50» не легко.
Уважний аналіз минуло
річної діяльності комсо
мольських організацій по
казав, що роль окремих
міськкомів і райкомів у
плані допомоги КМК ку
курудзоводів була недо
статньою.
Комсомольські
працівники ще мало бува
ли в господарствах, не ці
кавилися
труднощами,

Відбулося чсргоьс засідання бюро обкому комсо
молу, па якому було розглянуто питання <■ Про стад
внутріспілкової інформації в Кіровоградській міськії
комсомольській організації». У постанові бюро обко
му ЛКСМУ відзначено, що Кіровоградський місьх<
ком комсомолу проводить певну роботу по впкорнс*
таяню внутріспілкової інформації як важливого за
собу удосконалення стилю, форм і методів комсо
мольської роботи. В міськкомі. Кіровському і Ленін
ському райкомах комсомолу створені позаштатні ів.
формаційно-методичні сектори, до складу яких уві
йшли комсомольські активісти, лектори, иолітінформотори.
Велику увагу комітеті) комсомолу приділяють ви
вченню матеріалів Пленумів ЦК КПРС. посіако»
партії і уряду. Цьому були присвячені по ііт інформа
ції, заняття в школах комсомольського активу.
Разом з пім, як відзначило бюро обкому ЛКСАїУ,
інформаційно-методична робота в міській комсомолам*
ській організації те не відповідає грослим вимогам«
Торік .інше в 3-х з 26 первинних комсомольських ор
ганізаціях приймались рішення з інформаційної ро
боти, в 9—створені сектори інформації. У міськкомі
і райкомах не ведеться аналіз інформації, яка надхо
дить :: місць. Слабо узагальнюється iocr'. з роботи
первинних організацій.
Бюро обкому комсомолу зобов’язало міськком. Ле
нінський і К.іровськнй райкоми J1KCNW вжити конт
кретин« заходів по поліпшенню стану інформаційної
роботи. Треба добитися підвищення якості інформа
ції, високої ефективності її використання. Міськкому
і райкомам комсомолу рекомендовано проаналізувати
на місцях стан інформаційної роботи в комсомоль
ських організаціях, поліпшити контроль за виконан
ням власних постанов і рішень вищестоящих партій
них і комсомольських органів.
Бюро обкому ЛКСМ України розглянуло ряд ін
ших питань внутріспілкової роботи.

КУКУРУДЗІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ
проблемами механізаторів. товкн бриіаднрів та лан
Тому нині допомогти мо кових, молодих механіза
лодим кукурудзоводам від торів. Нерідко доводиться
ремонтувати техніку (має стикатися з тим, що й ком
ться на увазі «повоювати» сомольські працівники, сек
за запчастини), позитивно ретарі первинних організа
вирішити питання Із забез цій не зовсім чітко уявля
печенням гербіцидами по ють собі суть підряду ї
винно теж стати одним з свою роль у його впровад
основних завдань район женні.
них і міських комсомоль
А досвід передовиків пе
ських організацій. У цьому реконує: підряд — важли
плані показова робота Но- ва і потрібна справа. ! там,
воукраїнського
райкому де його вміло застосову
комсомолу. Тут всі питан ють (наприклад у згаданій
ня діяльності КМК механі вище ланці Ю. Піддубнозаторів взяли під особли го), там і результати від
вий контроль. Допомага радні.
ють їм. І це дає позитивні
Отже, завершено сівбу.
результати.
На порядку денному —
Окремо треба сказати обробіток міжрядь Уже
про впровадження бригад розроблені умови соціаліс
ного підряду в кукуруд тичного змагання під час
зівницьких ланках.
Як подальших польових робіт.
відомо, Пленум ЦК ЛКСМ Комсомольські штаби які
України
поставив зав створені у господарствах,
дання — до кінця п’я потурбувались, щоб на всіх
тирічки
забезпечити пе комсомольських полях бу
рехід принаймні половини ли встановлені щити із со
комсомольських ланок, зай ціалістичними зобов’язан
нятих вирощуванням ку нями, агропаспортами. Від
курудзи та цукрових буря булися семінари по ви
ків, на безнарядну форму вченню передового досві
організації праці. Нині 143 ду Розгорнулась робота
ланки кукурудзоводів з на. за присвоєння молодіж
явних 288 в області пра ним полям імен героїв-одцюють за цим методом. носельчаи котрі не повер
Безперечно, може трудити нулися з війни
ся й більше. Зовсім мало
Як і минулого року,
таких колективів у Компаштаб обкому комсомолу
иіївському,
Устннівськопо організації соціалістич
му, Ульяновському райо
ного змагання на збиран
нах. Повільними темпами
переходять на роботу по- ні врожаю-85 і заготівлі
новому в Голованівському кормів для громадської ху
і Новоархангельському ра доби. буде присвоювати
кращим
кукурудзівниць
йонах.
героївУ чому ж справа? Впро ким КМК імена
вадження підряду стри спартаківців, підпільна ор
мується слабкою організа ганізація яких діяла в селі
торською роботою, недо Красногірці
Голованівстатньою пропагандою пе ськбго району. Минулого
редового досвіду, низьким року таких колективів бу
рівнем економічної підго- ло сім.

2 с тор.

«Молодий

ПРАЦЮВАТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНО,
ОРГАНІЗОВАНО
Головне, на чому необ розвитку
матеріально-тех
хідно зосередити увагу — нічної бази лікувально-про
Як відомо, намічені в об це перехід до принципово філактичних закладів. Гос
ласті після
листопадового нових технологічних систем, подарські керівники і проф
перш
(1982 р.) пленуму ЦК КПРС до машин і механізмів ос спілкові організації,
заходи
по
наведенню танніх поколінь, які дають за все обласного центру,
недостатньо організовують
належного
порядку
зна найвищу ефективність.
Високі вимоги пред'явля оздоровчі заходи, слабо бо.
йшли повне схвалення ши
роких верств населення і ються сьогодні до плануван рються за поліпшення умов
Облплан,
керівники праці, побуту і відпочинку
дали свої позитивні резуль ня.
подолати
тати. Втрати робочого часу об єднань і підприємств ча трудящих. Слід
в
промисловості
області сом формують плани без відставання в будівництві
скоротились у минулому ро глибокої розробки, без ура підприємств охорони здо
відпо
ці порівняно з 1982 роком хування резервів і можли ров я, таборів, баз
на 40 процентів. Це дозво востей трудових колективів. чинку і санаторіїв-профілакпорочна торіїв. У справі утверджен
лило додатково
випустити Продовжується
промислової продукції май практика коректування зав ня здорового способу жит
же на 5 мільйонів карбо дань. Цього допускати не тя нам належить велика і
важлива робота по викорі
ванців. Однак деякі госпо можна.
Зараз
розробляються ненню пияцтва. Це потворне
дарські керівники, партійні
величезні
комітети, радянські органи плани на 1986 рік і на пер явище наносить
і
моральні
і громадські організації по спективу. У відповідності з матеріальні
ставились до виконання рі Законом про трудові колек збитки.
ре
У відповідності з вказів
шень по зміцненню дисцип тиви їх намітки треба
ліни як до короткочасної тельно обговорити з широ ками ЦК КГіРС зараз в пар
кампанії. В минулому році, ким залученням людей до тійних організаціях і трудо
наприклад, зросли
втрати активного пошуку резервів. вих колективах обговорю
робочого часу в будівництві Все це слід проводити під ються заходи, спрямовані на
керівниц подолання пияцтва і алкого
і сільському
господарстві, •безпосереднім
на ряді підприємств міста твом облпрофради, обкомів лізму. Партійним організа
ціям необхідно забезпечити
Кіровограда. У виробничо і райкомів профспілки.
За останній час в області неухильне виконання поста,
му об'єднанні «Олександріявугілля» з початку п'ятиріч проведена значна робота нов ЦК КПРС і Ради Мі
ки вони збільшилися в два по здійсненню Продоволь ністрів СРСР, Указів Прези
чої програми. В минулому дії Верховної Ради СРСР і
з половиною рази.
Верховної Ради
Велика увага на пленумі році обсяг валової продук. Президії
обкому партії була приділе ції, вироблюваної в колгос УРСР у цих питаннях.
З усією суворістю слід
на питанням зміцнення дер пах і радгоспах, перевищив
жавної, виробничої і трудо середньорічний різень де підходити до виконання ус
вої дисципліни, боротьби з сятої п'ятирічки на 8,7 про тановок партії про те, що ке
розбазарюванням і втрата цента і склав майже міль рівних працівників, які зло
ми а народному господар ярд карбованців. Більш ці вживають алкоголем, не за
стві, ефективного
викори леспрямовано вирішуються побігають фактам пияцтва,
селі. ухиляються від безпосеред
стання промислового устат соціальні питання на
кування і виробничих по Однак в розвитку сільсько ньої участі в боротьбі з цим
звільняти
господарського виробництва злом, необхідно
тужностей.
а комуністів —
невикориста з посад,
Немало ще належить зро є ще багато
бити для економного витра них резервів. Область спра притягувати до суворої пар
чання матеріальних і палив ведливо піддавалась крити тійної відповідальності, аж
виключення з
рядів
но-енергетичних
ресурсів. ці на Пленумі ЦК Компартії до
Значні втрати матеріальних України за те, що державні КПРС.
Не можна забувати про
цінностей допускаються по плани п ятирічки
виконала
всюдно через неохайність лише по одному виду про послідовне втілення в життя
під час їх перевезення, збе дукції — по продажу ясць. шкільної реформи.
В доповіді на Пленумі ЦК
рігання і витрачання, особ
У нас немало колгоспів і
ливо цементу, вугілля, міне радгоспів, які постійно не Компартії України наша об
ральних добрив, лісу, про виконують завдань по ви ласть була піддана гострій,
справедливій
дукції сільського господар робництву і продажу про але цілком
ства і продовольчих товарів. дукції полів і ферм. Не критиці за невиконання зав
Квітневий
Пленум
ЦК справляється
з п ятирічни- дань чотирьох років п'яти
КПРС головним
стратегіч ми планами по жодному ви річки по введенню в дію
ним важелем інтенсифікації ду продукції Олександрій шкіл, дитячих дошкільних
закладів і лікарень.
Вкрай
суспільного
виробництва ський район.
освоюються
визначив кардинальне при
Однією з головних причин незадовільно
скорення науково-технічно такого становища є недо кошти на соціально-куль
го прогресу з тим, щоб
у статньо ефективне викори турне будівництво і з цьому
від
короткі строки вийти на ви стання створеного на селі році. Пленум зажадав
Олек
щим рівень продуктивності виробничого
потенціалу, Кіровоградського,
Світловодсуспільної праці. В області низька продуктивність праці сандрійського,
в цьому напрямі проводи колгоспників і
робітників ського, Добровеличківсько
ться певна робота. За роки радгоспів. Головне — забез го і Новомиргородського
поточної п'ятирічки впро печити значне
підвищення райкомів партії вжити рішу
ваджено 13 тисяч науково- родючості грунтів і культу чих заходів по подоланню
технічних заходів, введено в ри землеробства. На кожний допущеного
відставання,
дію 233 механізовані пото гектар необхідно вже в цьо притягнути до суворої від
кові і автоматичні лінії, пе му і наступні роки вносити повідальності осіб, що без
реведено
на комплексну не менше 10 тонн органіки. посередньо відповідають за
механізацію і азтоматизацію Докорінно слід
поліпшити стан житлово-цивільного бу
152 цехи, дільниці і вироб використання
зрошуваних дівництва.
ництва. Почато серійний ви земель, ширше впроваджу
Трудові колективи про
пуск 719 найважливіших ви вати інтенсивну технологію мисловості,
в основному
дів промислової продукції. вирощування пшениці, ін справляються з виконанням
Проте заходи і темпи дустріальні технології ви планів і соціалістичних зо
впровадження науково-тех робництва кукурудзи, цук бов'язань
завершального
нічних досягнень у народне рових буряків, соняшнику, року п’ятирічки.
господарство
області не овочевих та інших культур.
Промисловість
в цілому
відповідають
зростаючим У тваринництві слід продов не забезпечує запланованих
вимогам. В минулому році жити роботу по поліпшен на п’ятирічку темпів росту
майже кожне четверте під ню породних якостей худо обсягів виробництва і про
приємство не займалося ме би,
Партій
зміцненню
кормової дуктивності праці.
ханізацією виробництва, 75 бази.
ним організаціям,
радян
процентів — його автома
На пленумі підкреслюва ським і господарським ор
тизацією.
лось, що до цього часу не ганам належить багато зро
В поточному році план на повну силу працюють бити, щоб упущене навер
першого кварталу по роз РАПО.
стати перш за все 8 пер
витку науки і техніки не за
Більш наполегливо необ шому півріччі, а в друго
безпечили виробниче об’єд хідно
вирішувати питання му — уже працювати на пе
нання молочної промисло технічного
переозброєння ревиконання планів.
вості, чавуноливарний завод, цукрової промисловості об
У сільському
господар
комбінат
«Кіровоградваж- ласті. Не можна миритися з стві перший крок до намі
буд» і трест «Кіроаоград- тим, що окремі цукрові за чених на 1985 рік рубежів
сільбуд». Постійно допуска води, перш за все Долин- зроблено. Зросли, порівня
ють зрив завдань виробни ський
і Маловисківський, но з відповідним періодом
чі об єднання пивобезалко- працюють
незадовільно. минулого
року,
заготівлі
гольноі промисловості, бу Допускаються значні втрати м’яса і молока. В
розпалі
дівельних матеріалів і обл- цукру. В той же час цукро польові роботи. Нині ОСНОВ
рибкомбінат.
вий завод в селі Липняжці НИМ завданням є забезпе
Серйозну тривогу викли Добровеличківського райо чення своєчасного і добро
кає те, що масштаби техніч ну будується вже сьомий рік якісного догляду за посі
ного
переозброєння під при нормативному строці — вами.
приємств, перш за все ву 4 роки, на що було вказано
Особливу
турботу слід
гільної, легкої і харчової на Пленумі ЦК Компартії виявити про організацію ви
промисловості не тільки не України.
рощування овочевих куль
достатні, а в останні роки
Істотного поліпшення ви тур.
навіть зменшились або воно магає якість медичного об
На пленумі вказувалось,
взагалі не^проводиться,
слуговування, прискорення що треба рішуче переходи-

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

ЗО травня 1985 року

комунар»

пики, не вистачає техніки

ДІЛОВОГО і зацікав
ти на цілорічну годівлю ху
практичних занять.
леного настрою всіх для
доби із сховищ. Для цього
учасників паради можна Багато учнів проживають
слід повсюдно забезпечити
було зробити висновок: на приватних квартирах,
виконання наміченої
про
питання туї порушувалися частина мешкає дома, в ін.
грами по створенню дво
серйозні і важливі, зокре іній місцевості. 1 це прирічного запасу грубих і со
ма, підготовка і виховання зводить до великих про
ковитих кормів.
кваліфікованих
кадрів ма пусків занять. Питається,
Багато невідкладних і тер
сових професій. Саме про для чого такі навчальні за.
мінових справ належить ви
це недавно йшлося і на клади і яких вони готують
рішити у тваринництві. Де
пленумі
обкому партії. спеціалістів? В першу чер
які райони, колгоспи і рад
Бюро обласною комітету гу таке критичне станови
госпи починають
втрачати
Компартії України і ви ще з відділеннями і філіа
раніше завойовані позиції.
конком обласної Ради на лами вищезгаданих та деТаке становище
необхідно
родних депутатів визначи яких інших училищ повин
невідкладно поправити.
ли конкретну _ програму но турбувати виконкоми
У відповідності з'установ
цілеспрямованої
роботи Рад народних депутатів,
ками Пленуму ЦК КПРС
у
партійних,
радянських, котрі мають вимагати від
вересні—жовтні
поточного
господарських органів, ко керівників базових підпри
року відбудуться звітно-ви
лективів
профтехучилищ в ємств серйозного ставлен.
борні збори в первинних
ня до будівництва комп
області.
парторганізаціях, в листопа
Затверджене урядом кра. лексів ПТУ. А ще складаєді—грудні — районні і мі
їни «Положення про базо ться враження, що деякі
ські, а в грудні нинішньо
ве підприємство професій м іськра »виконкоми, РА ПО
го — січні наступного ро
но-технічного навчального залишилися осторонь тієї
ку — обласні і крайові пар
закладу»
розкриває шпро- великої і дуже потрібної
тійні конференції.
'—
Звіти і вибори покликані-"^.—
сприяти дальшому зміцнен
ню ленінських норм партій
ного життя, розвитку вну
тріпартійної демократії, кри
тики зверху і знизу, росту
активності та ініціативи ко
муністів.
ЦК КПРС застерігає від
6
будь-яких проявів параднос
ті і марнослів’я. Не повинно
бути місця спробам прихо
НОТАТКИ З ОБЛАСНОЇ НАРАДИ ПАРТІЙНОвати
за
пустопорожніми
ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ З ПИТАНЬ
фразами суть справи, звали
ПРОФТЕХОСВ1ТИ
ти вину
за недоліки на
об’єктивні
обставини
або
відомі неув’язки. При цьо
му кожен комуніст повинен
кі можливості для подаль роботи по підготовці кад.
бути твердо впевнений, що
шого розвитку і зміцнення, рів масових професій для
його голос буде почуто, а
профтехшколи, значно під села. Незадовільно в цьому
думка обов’язково врахо.
вищує роль і відповідаль напрямку працюють відді
вана.
ність базових підприємств ли та управління облви
На зборах і конференціях
в організації трудової під конкому. 1 перш за все уп
повинні бути всебічно роз
готовки і виховання учнів. равління сільського госпо
глянуті питання
посилення
Як відзначалося в донові, дарства. Дивлячись на те,
партійного керівництва ді
ді другого секретаря об. як до своїх підшефних
яльністю Рад,
профспілко
кому Компартії України ставляться базові підпри
вих, комсомольських орга
Л. Ф. Кібця, за останні ро ємства та організації, скланізацій, органів народного
ки система професійно- дається враження, ніби
контролю, підвищення ролі
технічної освіти області в ПТУ готує спеціалістів не
трудових колективів, роз
основному справляється з для них. Бо як іще можна
витку соціалістичної демо
планами підготовки кадрів виправдати байдужість ад.
кратії.
для багатьох галузей на міністрації
виробничих
Останні роки відзначені
родного господарства, ку об’єднань «Червона зірка»
інтенсивними, плідними зу
ди
щорічно
приходять та «Олександр і и ву г ілл я »,
силлями партії по удоско
більше 9 тисяч вихованців заводу «Гідроспла», які не
наленню політико-виховної,
Г1ТУ. Всього за одинад приділяють потрібної ува
ідеологічної роботи. ПІСЛЯ
цяту п'ятирічку буде під ги
матеріально-технічній
червневого {1983 р.) Плену
готовлено 45 тисяч моло базі своїх училищ.
му ЦК КПРС і Всесоюзної
дих спеціалістів різних ро
Управління Одеської за
науково-практичної конфе
лізниці замість запланова
бітничих професій.
ренції в нашій області ба
На жаль, спорудження них
8 металорізальних
гато вже зроблено і роби
ПТУ ведеться, як і в мину верстатів для зміцнення
ться
для
удосконалення
лі роки надто повільно. навчально - матеріальної
ідейно-виховної роботи. Але
Так, затягнулося будів бази училищ не виділило
в ній ще не зжиті до кінця
ництво комплексів учи жодного. Це ж саме мож
формалізм, повчання,
від.
лищ виробничого об’єд. на сказати і про виробни
риа від життя.
нашій но сівалках «Черво че об’єднання «ОлександІдеологічна
робота, як
на зірка», заводів «Гідро- ріявугілля». А в Положен
сказав М. С. Горбачов під
сн.іа», чавуноливарного, а ні про базове підприємство
час перебування в Ленін
також Олександрійського чітко сказано, які великі
граді, нині повинна відріз
електромеханічного. Базо права і можливості мають
нятися особливою гнучкіс
ві підприємства, що висту базовики для упорядку-,
тю, чутливим і оперативним
пають
замовниками, це вання матеріалами та об
реагуванням на проблеми і
контролюють хід споруд ладнанням свого підшеф
явища життя. Вона поклика
ження. І все це призво ного навчального закладу.
на сприяти реальному росту
дить до того, що здача Вони можуть безплатно
трудової активності людей,
об’єктів не витримує ні передавати училищу різні
широкому залученню їх до
яких строків. Та хіба вза машини, механізми, тран
управління справами своїх
галі може про цс йти мо спортні засоби, сільсько
колективів. Особлива увага
ва, коли, приміром, ком господарську. і меліоратнв-,
повинна приділятися вихо
бінат «Кіровоградважбуд» ну техніку, паливо, інвен-і
ванню молоді.
торік на об’єктах профтех- тар культурно-побутового,
Ми вступили
в
період
освіти освоїв лише 25 про і спортивного прпзначен-.
безпосередньої підготовки
центів виділених асигну ня.
до XXVII з’їзду КПРС, XXVII
вань.
з'їзду Компартії України,
Незабаром в усіх галу
Нове Положення про зях народного .-.господар-,
звітновиборних зборів і кон
ПТУ вимагає, щоб у кож егва будуть широко впр.рференцій. Головними ло
ному районі, у кожного ваджуватися
зунгами моменту повинн
робототехпідприємства чисельністю нічні комплекси, комп’ю-,
стати творча праця, єдність
більше 2 тисяч робітників терна техніка, гнучкі авто
слова і діла, ініціатива і від.
було своє училище. Перші матизовані системи вироб
повідальність, вимогливість
до себе і товаришів. В тра
кроки в цьому напрямі, як ництва. В зв'язку з цим до
диціях нашої партії, радянвідзначали доповідач і ви підготовки кваліфікованих
ського народу завжди буле
ступаючі, уже зроблено. робітничих кадрів пред’яв
Відкрито філіали сільських
зустрічати знаменні події
ляються нові ВИМОГИ, під
ПТУ в Піщаному
Броді яких залежить темп осво
ударною працею, новими
досягненнями на всіх ділян.
Добровеличківського, Миєння найостапніших досяг
ках господарського і куль
к і л ьс ьк о м у С в і тл о во де ЬК 0 - нень науки і техніки. Підтурного будівництва.
го районів, діють відділен. готувати таку зміну, ство
Учасники пленуму запев
ня училищ в Петровому і рити для цього усі нсоб
нили Центральний Комітеї
Долинськіи. Але чи захоче хідні умови в стінах ПТУ—і
КГІРС, ЦК Компартії України
молодь учитися у тих умо обов явок базовпків.
в тому, що комуністи, вс
вах. котрі тут їй пропону
А Ще на нараді йшлося
трудящі області, вірні цій
ють? Ось, наприклад, в про проблему закріплення
традиції, не пошкодують зу.
Піщаиобрідському філіалі
силь і енергії, щоб внести
СП1У № 37 навчальний випускників ПТУ на. ви
робництві, кадри системи
свій посильний вклад
у
корпус, гуртожиток по су. пррфтсхосвїтп, правове ви
зміцнення
економічної
ті справи нікуди не годя ховання серед пстеуишіїоборонної могутності Бать
ться, харчоблок і їдальня— ків і боротьбу з пияцтвом
ківщини,
гідно
зустріти
в антисанітарному стані. та алкоголізмом. Було па-'
XXVII з’їзд КПРС, XXVII
Через відсутність потріб
мічено коло питань по
з’їзд Компартії
України
них умов З окремих пред дальшому розвитку і вдо
чергову XXII обласну пар.
метів заняття взагалі не сконаленню
професійнотійну конференцію.
проводяться,
Долііиське технічної ОСВІТИ ЯК ОСНОВ
Пленум прийняв постановідділення
І ІОВГОрОДКІВ- НОЇ форми підготовки ква
ву про скликання XXII об.
ською СП ІУ № 36 маєтні- ліфікованої робітничої зміг
ласної партійної конферен
шс одну Кімнату, відсутні Н1І.
ції 20 грудня 1985 року.

З

ХТО

навчальні і наочні

посіб-

Т. КУДРЯ-

4»

зо травня 1985 року

«Молодий комунар»

п()ХялиКиаД?ёп₽Х і3073“ ,,ассітаі"{У 22 червня 1941-го
прийняли на себе віроломніш напад німецько-фашист.
гя- - жод,,а не відступила без наказу. В ті дні
коодонниі и 1 Яґ П,ІС?ла: «Як леви бились радянські при.
кордонники, ям прийняли на себе перший раптовий набКеккт„.70Га«а»"» попри.'.» себе

тут сотні. Берегти боєпри
паси, медикаменти, воду.
1 головне — вселити на
дію бійцям.
Чотири дивізії 4-ї армії
генерала Коробкова стри
мували шалений натиск
Навічно увійшла в героїчний літопис боротьби радян.
десяти дивізій
правого
ськщ о народу ооорона Брестської фортеці. В ті червневі крила груші армій «Центр».
дн туї знаходились лише окремі підрозділи гарнізону, Малочисельннй
гарнізон
ворог кинув на них цілу дивізію, яка при підтримці Боестської
фортеці був
авіації, важкої артилерії, вогнеметів намагалась захопи оточений.
ти фортецю раптово. Цілий місяць продовжувалась леНа Східний форт сипа
іендарна оборона її очолили комуністи — командири І лись авіабомби, падали
полггпрацівники ГЕ М. Гаврилов, І. М. Зубачов А. ЛІ снаряди. Коли ворожі ав
Кіжватов, Є. М. Фомін, С. С. Скрипник. Останній — наш томатники кидались в ата
земляк, уродженець села Табакове, колишній вихованець ку, їх зупиняв загін на
Лебединсько! середньої школи Голованівського району,
чолі з політруком' Скрип-

(ї) АШИСТИ гнали їх, мов
череду. Літні жінки,
підлітки, матері з дітьми
на руках з жахом погля
дали на солдатів з автома.
тами, які оточили гурт по
лонянок, цькуючи собаками-вівчаркамн.
Ольга
Павлівна притиснула до
грудей немовля — малень
кого Славика, який наро
дився за кілька днів до по
чатку
війни.
Секретар
партбюро полку Степан
Сергійович Скрипник так і
не встиг посадити їх на
поїзд, який відправлявся
на схід з евакуйованими
сім’ями захисників
фор.
теці. Жінка
оглядалась
навколо, все ще сподіваю
чись побачити в гурті чо
тирирічну дочку Нелю. У
вогненній круговерті вона
загубилась, і ніхто не
знає, куди вона поділась.
Степан же так наказував:
— Не побивайся за мною.
Ми
вистоїмо. Це, ма
буть, провокація. Це ще,
мабуть, не війна. Ти тільки
діточок врятуй...
А він, нолітрук Скрип
ник, в цей час стояв перед
командиром 333-го стрі
лецького полку майором
II. М. Гавриловпм і слу
хав його наказ:
— Начальником штабу
Східного форту призначаю
капітана Касаткіна, а вас,
Степане Сергійовичу, —
комісаром.
1 додав:
— Ми не пустимо їх сю
ди. Ми повинні стояти до
останнього. Фашисти ма
ють переконатись, що нас

Комісар
Східного форту

ми тихими хвилями Захід,
ний Буг. Та як туди про
битись,
коли плацдарм
зайнятий гітлерівцями?
Скрипник скликає пар
тійні збори.
— Нас залишилось ма.
ло. Поранені комуністи ви
магають допустити їх на
вогневу. Троє рядових по.
дали заяви — прийняти в
партію. Вони хочуть піти в
останній бій комуністами.
Не здається
Східний
форт, який засипають мі
нами. Ось-ось закінчаться
боєприпаси.
— Є ще надія. Нас ви
ручать дивізії генерала
Коробкова.
Так сказав
полковий комісар Фомін.
Не знав тоді С. С. Скрип
ник, що ворожі з’єднання
вже прорвались в напрямі
Мінська майже на 180 кі
лометрів, а в напрямі Барановнчів до 250 кілометрів.
На двадцять другий день
героїчної оборони замість
снарядів на Східний форт
впали листівки: гітлерів
ське командування стави,
ло
ультиматум — через
годину почнеться штурм,
якщо захисники фортеці
не здадуться в полон; хто

ТВЕРЕЗІСТЬ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Не докоряти—карати
Пияцтво — зло,
пе
режиток минулого і вико
ріняти його — наша кровна
справа. Справа всіх і кож
ного зокрема. Діяльні' Р°*
боту
мають
вести в
цьому напрямку комітети
комсомолу. Сьогодні вони
вже розробляють
заходи,
планують конкретну роботу
для боротьби з алкоголіз,
мом.
Ніде, ні на якому вироб
ництві п’яниць не гладять
по голівці, не схвалюють їх
ніх вчинків. Досі боротьба
з цим пережитком минулого
велася всюди, але не завжди ми питали з порушни
ків трудової
дисципліни
так, як це належить. Указ
Президії
Верховної Ради
спонукає нас до рішучого
викорінення цього зла.
П’ятий рік комсомольці
нашого господарства обира
ють мене секретарем комсо
мольської організації. Стаж
я маю уже чималенький, а
тому хочу сказати: ми ви
падки пияцтва в молодіжиих колективах не обходимо
увагою. Інша справа, як ми
вели боротьбу і чого до
сяглії.
Комсомольців у колгоспі
імені Комінтерну мало не
півтори сотні, а разом з неспілковою молоддю — біль
ше двохсот. Зрозуміло, ЩО
чим більший колектив, тим
більше и ньому людей різ
них — за вдачами, характе
рами, звичками. Були і є се
ред наших заіалом трудо
любивих, дисциплінованих
спілчан хлопці зі згубною

пиком. Навіть вночі не бу
ло перепочинку. Тільки на
кілька
хвилин покидав
вогневу Степан Сергійович,
щоб навідатись до поранених, яких все більшало і
більшало. А фельдшер Раїса Абакумова, стомлена од
безсоння, доповідала, що
закінчуються медикамен.
ти, води залишилось кож
ному по ковтку.
— Копати криницю,—-на
казує Скрипник.
А де? Навколо гори цег
ли і глибокі ВИЯМКІ! від
снарядів.
— Копали там, де була
стайня.
• Копали. Але вода не придагна для пиття.
— Води! Води! — бла
гали поранені, знаючи, що
тут, поруч похлюпує свої-

звичкою — пристрастю до
спиртного. їх мало, але як
вони псують настрій у ко
лективі.
Комсомольсько-молодіжна
тракторна бригада Хг 1 —
одна з кращих в області. Не
один раз павлиські механі
затори виходили перемож
цями обласного соціалістич
ного змагання, завойовува
ли перехідні червоні пра
пори, кубок двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталова. Під час важливих
сільськогосподарських кам
паній по всьому селу, на
тракторній
бригаді, біля
контори правління «блискав
ки» постійно повідомляють
про високі трудові успіхи
комсомольців, вітаємо мо
лодих колгоспників із днем
народження й іншими важ
ливими подіями в їхньому
житті. 1 як прикро стає па
душі, <олн замість «блис
кавки» доводиться випуска
ти черговий номер «Комсо
мольського прожектора». А
як людям читати їх?
Гудимо винуватців ми по
гарячих слідах. У жнива, на
приклад, чи па сівбі важко
зібрати загальні комсомоль
ські збори, а в групі провес
ти принципову
серйозну
розмову легше і ефект від
неї не менший. Тому беру з
собою 2—3 членів комітету
комсомолу і в коротку обід
ню перерву на 15—20 хви
лин проводимо збори па міс.
ці. Ввечері лишається лише
зібрати комітет у повному
складі і затвердити рішення.
Дуже важливо — обгово-

рити негідний вчинок одра
зу, падати йому гласності.
На совісних людей цс діє.
«Комсомольського прожек
тора» бояться, ніхто не за
хоче вдруге потрапити на
його полоси. Та, на жаль,
доводиться наголошувати —
діє на совісних людей, які
бодай трохи почувають від
повідальність за свою ро
боту, за свою репутацію в
колективі. Але ж є кілька й
таких механізаторів, яким
байдуже, що про них ка
жуть товариші, односельці.
Я й досї не можу зрозумі.
ти — це бравада чи справді
абсолютна байдужість?
Такі молоді механізатори,
як Володимир
Балакало,
Сергій Вірич по кілька разів
протягом року потрапляють
під світло «КП». Я сміливо
називаю зі сторінок облас
ної газети їхні прізвища, бо
вони вже справді «заслужи,
ли» па таку честь. Остан
ньому,
приміром, стільки
разів докоряли, стільки апелювалось до його свідомос
ті, що залишився єдиний ви
хід — за грубе порушення
трудової дисципліни звіль
нити з роботи. З часом по
вернувся, благав: «Виправ
люся: дайте мені
місяч
ний строк — я виправдаю
ваше довір’я...». Пожаліли,
думали: може й справді
взявся за розум. Місяця не
минуло (де гам місяця —
кілька днів!), як він вивів з
бригади трактора... поката,
тися.
Ось що я думаю:
Указ
«Про посилення боротьби з

З стор
не підкориться
буде
знищений.
«Комуністи не здають
ся!» — таким було рішен.
ня останніх партійних збо
рів, на яких в партію прий
няли більше десяти при
кордонників. За дві хвили
ни до початку штурму
майор Гаврилов, видавши
«из», зібравши всіх тих,
хто ще міг тримати в ру.
ках зброю, зайняв оборон
ний рубіж. Па Східному
форті групу прикордонни
ків очолив полігрук Скрип
ник. Почався штурм фор.
теці. Горіли стіни. З-під їх
уламків назустріч вогневій
лавині
вставали
герої
Бреста...
д ДРУЖИНА секретаря
** партбюро полку Ольга
Скрипник,
притнсну ВШІ1
маленького
Славика до
грудей, йшла крізь куряву
в гурті полонених на за
хід. Якимось дивом в
польському селі, коли фа
шисти нарешті дозволили
бранцям напитись води, їй
пощастило заховатись в
яблуневому садку. Чужа
жінка дала їй маленький
окраєць хліба і кварту мо
лока, побачивши як страждає молода магір, схилив
ши голову над дитям.
Через кілька тижнів во
на рушила знову до фор.
теці. Вже не боялась гіт
лерівських солдатів, які
сміялись з неї, бачачи,
як вона блукає згарищем,
мов очу млина. Ольга все
зрозуміла, вона була пере
конана — немає вже в жи
вих її Степана, немає ко
муніста Скрипника, який
любив над усе в своєму
житті дітей. 1 заради цих
він став проти згубної си
ли навіть в полум'ї.
Серце щеміло від болю.
Навколо чулась чужинська
мова. і\ крізь той вовчій?
галас до молодої матері
доносились рідні слова:
— Збережи дітей!
Пішла на околицю міста.
Пішла до Бугу. Старий ді
дусь, який не покинув сво
го обійстя, де залишився
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один комин від печі, роз
повів їй, в якому напрям
ку відправляли дітей у ті
пекельні червневі дні. І во
на — туди,
незнайомим
шляхом...
...Перед нею будівля ста
рої школи, навколо якої
спалений сад. На подвір’ї
бігають діти в спецівках
каторжників.
— Діточки, ріднесенькі
ви наші! Ви не чули, ви не
бачили таку окатеньку, з
косичками дівчинку? Нель
кою звати...
— Мамо-о-очко-о! Мамо!
Худеньке, зовсім не схо
же па її донечку дівча бі
жить назустріч. Не . бі.
жить, а летить, мов ластівеия, уздрівши свій риту,
нок. Та н обхопило руче
нятами мамину шию. Тга й"
заплакало, обпікаючи жіночі руки слізьми.
— А де наш татко?
— Живий... Живий, Не.
люсю!.. Він думав і думає
про нас...
Живий... Живий він, лю
ди! Як і всі герої леген
дарного Бреста, який свої
ми набатішми
дзвонами
закликає нас до пильності'.
І на гранітних плитах
його обелісків є ім’я політрука Скрипника. І є
його ім'я в списках Голованівської районної ком
сомольської
організації,
до яких воно занесене. На.
вічио!
М. ШЕВЧУК.
с. Лебединка
Голованівського району.
у.
На
знімку:
с. с.
СКРИПНИК.
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пияцтвом» зобов’язує пас«
ФУТБОЛ
повести рішучий бій з таки- І
ТАБЛИЦЯ
РОЗИГРАШУ
ЧЕМПІОНАТУ
КРАЇНИ
ми як Балакало і Вірич. Ра.
З ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД ШОСТОЇ ЗОНИ
піше вони за свої вчинки
зазнавали здебільшого мо
ДРУГОЇ ЛІГИ (після першого кола)
ральних збитків. Та для та
1
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М
О
ких Указ передбачає рішучі
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8
20
заходи матеріального пока
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ним вчинком вони суворіша
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«Новатор»
ють. Правильно з цього при.
4
16—14
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«Зірка»
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4
5
4
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14
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«Зоря»
5
2
6
9
—
16
12
не доходить до чоловіка че.
13
«Кристал»
4
12
4
5
12
—
15
13
«Атлантика»
рез голову, то, може, дійде
6
4
3
10 — 15
13
11
«Колос»
через руки...
4
2
7
11
13
4—10
«Кривбас»
4
6
10 — 15
13
3
10
«Торпедо»
Постанова
ЦК
КПРС
3
7
9
9 — 18
13
3
«Металург»
«Про заходи щодо пияцтва
4
9
3 — 16
4
0
13
«Стахановець»
й
алкоголізму»
націлює
вати нинішні
результата
профспілки, комсомол, мі
Пнл НІЛ ГЛКЛПЛТІ команди з минулорічними.
ністерства і відомства, міс.
IIПО ЩО ГОВООЯТЬ можна сказати, що «Зірка»
цеві Ради народних депута
Г
“
Г
зробила деякий крок упе
ред. Команда виграла 6,
тів на ефективніше вихован
зіграла внічию 3 і програ
ня у людей відрази до піїяцла лише 4 зустрічі (в 1984
тва і наслідків, пов’язаних
році ці показники відМаиже два місяці про- повідно
були
такими
з ним. Виховання мистец
довжувалнея
ігри
першого
+4 = - —6).
Кіровоградці
твом,
суспільно-корисною
кола. За 57 днів у другій забили 16 м ячів і пропуспрацею, різноманітними ви
групі шостої зони зіграно тили 14 (в 1984 рот (15—
дами активного відпочинку.
91 матч, з яких 26 закінчилися
внічию. Господарі
Кращим
бомбардиром
Передбачаються серйозні
полів виграли 46 разів, «Зірки» в першому колі
заходи в цьому напрямі
гості — лише 19 Забито став Ігор Мартииенко (5
167 м'ячів, що дорівнює голів). Далі йдуть Едчард
здійснити і в пас. Напри
середній результативності Денисенко (3). Сергій Раклад, тільки найближчим
1,84 гола за гру.
люченко та Леонід Федо.
часом стане до ладу в ПавПерше коло попередньо- ров (по—2) Володимир Диго турніру кіровоградська мов,
Михайло
Калита,
лиші спортивний комплекс
«Зірка» завершила на 6-му Олександр Лисковець і Сер.
із футбольним полем, біго
місці (в минулому році гій Улицький (по—1). ВІдвими доріжками, снарядами
після цього 5к етапу пер- рапно відзначити, що шлях
шості наші земляки займа- до воріт суперника зна
для занять різними видами
ли дев'ятий рядок турнір, ють
троє
дебютантів
спорту, з двома роздягаль
ної таблиці). Якщо оціню- команди.
нями...
Одне
слово — завдан
ня в пас усіх велике
і
серйозне. Так само сер
йозно
треба поставитись
до його виконання. Від цьо
го залежатимуть наші ви
З червня «Зірка > — «Кривбас»
10 червня «Стахановець» — «Зірка»
робничі, мистецькі, спортив
13
червня «Зоря» — «Зірка»
ні успіхи, зростатиме наш
18 червня «Зірна» — «Маяк»
добробут і настрій на що
21 червня «Зірна» — «Колос»
28 червня «Шахтар» — «Зірка»
день.

Календар ігор «Зірки»
в другому колі

В. ТЕРЕЩЕНКО,
секретар
комсомоль
ської організації кол
госпу імені Комінтерну.

Онуфріївський район.

1 липня
7 липня
10 липня
18 липня
21 липня
27 липня
ЗО липня

«Новатор» — «Зірка»
«Зірка» — «Океан»
«Зірка» — «Атлантика»
«Торпедо» — «Зірка»
«Металург» — «Зірка»
«Зірка» — «Кристал»
«Зірна» — «Таврія».

4 стор.

«Молодий

тпавня 1985

комунар»

dokv

З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»
Із розповіді начальника тя біля сімейного гурто
житку райсільгосптехніки
міжрайвідділу енергонагля- (живуть у ньому, як прави
ло, молоді сім’ї) не забруд
ду В. Г. ГРОМКА:
— Дев'ятнадцять років
тому приїхав я в Новоукраїнку. І можу засвідчити:
тоді наша річка була куди
чистішою, ніж зараз. І ри
би в ній більше водилбея.
Зараз, крім витривалого
карася, у Чорному Ташлику важко що-небудь пій
мати...
Сам Віктор Григоровіе
протягом багатьох роки,
виключно з власної ініціа
тиви немало робить, ска
жімо, для озеленення Но-

нять Чорного Ташлика аж
занадто. Це якщо кожен
зокрема. А як усі разом?
І ще одне мене дуже
вразило в останніх словах
Наталки.
Щойно
перед
тим я розмовляв з одним
із мешканців провулку Ко
мунального,
який сказав
майже те саме, що й вона:
— Я їм (сусідам —П. С.) ка
зав. щоб вони не кидали в

воукраїнки.
Нема року,
щоб начальник енергона-

райпобутиомбінату, сирза- •
вод. Поблизу річки, у
, парну імені Шевченка (тут, до
речі, щодня граються й
відпочивають десятки
ді
тей. — зокрема з ближньо
го дитсадка № 3) знаходя
ться відстійники
хлібоза
воду. Вони майже повні.
Неподалік — каналізаційна
яма двох багатоповерхових
житлових будинків...
СІ КРАЗ у ті дні, коли го.
тувався
цей матеріал,
президія обласної ради
товариства охорони приро
ди обговорила спільно
з

«РІЧКА-НЕ РОЗКІШ...»

гляду не посадив своїми
руками кілька дерев, залу
чає до цього й своїх під
леглих. Працівники енергонагляду та району електрич
них мереж турбуються про
те, аби з території, закріп
леної за ними, до річки не
потрапляло ані сміття, ані
відходів чи паливно-мас
тильних матеріалів...

Згодом, пройшовши бе
регами Чорного Ташлика,
я мимоволі подумав: ех,
коли б усі працівники усіх
організацій, розташованих
на березі річки та меш
канці
прирічкової зони
так дбали про свою річку!
На жаль, не дбають — хто
через неуважність, а хто й
через
недбалість.
Втім,
про все по порядку.
Разом
із заступником
секретаря комсомольської
організації райсільгосптех.
ніни Н. Шапран ми оглядаг
“ —
- ------ ------------------ли
територію
автопарку й
майстерні
підприємства,
розташованих на самому
березі річки. Всього
за
кілька метрів од води натрапили на площадку, де
на землі виднілися темні
плями од палива й мастил.
— А що, невже воно по
трапить у річку? — щиро
здивувалася Наталка.
Коли за кілька хвилин
ми вийшли за межі лідприємства, то одразу за
воротами побачили поки
нутий кимось блок цилінд
рів і струмочок спрацьо
ваного машинного масла,
який протік од нього по
схилу в бік річки,

— А це не наше! —
сказала Н. Шапран, завваживши мій погляд, - Це,
мабуть,
хлопці із
СПТУ
№ 40.
Звичайно, ані той струмочок, ані та площадна на
березі річки, ані купа сміт-

нів міліції, зокрема, діль
ничних міліціонерів. Адже, .
згідно з наказом Міністер
ства охорони здоров'я та
Міністерства
внутрішніх
справ УРСР від 5 січня
1981 року «Про поліпшення
нагляду за дотриманням
санітарних правил
утри
мання території населених
пунктів», саме їм належить
здійснювати «щоденний на
гляд за утриманням в чис
тоті вулиць, площ, парків,
скверів... та інших громад
ських місць». І карати по
рушників.
Голова Новоукраїнсько-

Так можна було б сказати, перефразувавши знаме
нитий вислів героя роману Ільфа й Петрова... Однак
і розкіш теж. Адже гарна, чиста річка — це й поря
тунок від спеки жаркого літнього дня, і місце відпо
чинку та занять спортом, і просто прикраса міста чи
села... З цього погляду Чорний Танілик — не виня
ток. Але...

річку та на берег сміття,
щоб повивозили його. Зреш.
тою, моя хата скраю — на
впроти мене сміття зовсім
мало...
_
На мою думку, такі сло
ва свідчать, що як і той
обиватель, комсомольські
активісти
райсільгосптех
ніки всерйоз не задумува
лись, чи/л загрожують річ
ці хай невеличкі «внески»
тієї чи іншої організації
або того чи іншого меш
канця прибережної зони у
потік бруду, який так чи
інакше потрапляє в Чор
ний Ташлик.
А ПОТЕНЦІЙНИХ забруднювачів у річки виста
чає. В цьому можна пере
конатися, прогулявшись її
берегами, суціль вкрити
ми купами різного непо
требу. Чого тут тільки не

має! — починаючи від зно
шених черевиків і закін
чуючи старими люстрами
й чайниками. Чимало та
кого ж «добра» можна
знайти і в самій річці —

воно туди потрапляє з до
щовими водами, а то й
безпосередньо — з легко'
новоукраїнруки деяких
ців.
Крім Деяких мешканців
(а їх, повірте чимало), у
річну викидають
відходи
міська лазня
—— й пральня

обкомом ЛКСМУ питання
«Про роботу комсомоль
ських організацій області
по мобілізації молоді на
природоохо-.
виконання
ронних заходів», Вирішероботу
но «активізувати
.
рад з охорони природи
при міських і районних ко

мітетах комсомолу по ра
.
ціональному
використан

ню й відтворенню
приГ/'/
родних ресурсів». Що ж,
рішення, на нашу думку,
дуже вчасне й слушне. То.,
му що, як свідчать факти,
підпри- •
ані на окремих
ємствах, ані на рівні райкому комсомолу всерйоз
питаннями охорони приро
ди с Новоукраїнці не зай
маються.
Однак не можна не по
годитися і з думкою заступ,
нина сенретаря комсомоль
ської організації цукроза
воду Ірини Воскобоннико□ої, яка сказала у розмові
зі мною, що комсомолові
одному не лід силу захис
тити річку од забруднен
ня. Потрібно не просто про.
будити
в
новоукраїнців
тривогу за її долю, потріб
ні й конкретні заходи мі
ськвиконкому,
комуналь
ників, спрямовані в першу
чергу на регулярне д пла
номірне вивезення за межі
міста сміття та побутових
відходів. Потрібна й дійові
ша допомога з боку орга-

го міськвиконкому В. Д.
Мосякін, до
якого • ми
повідомив,
звернулися,
що цього року районна
санепідемстанція провела
по місту 7 рейдів, вісьмох
порушників
санітарного
стану оштрафовано, 13 по
переджено. Однак питан
ня вивезення сміття вирі
шується повільно, тому що
комбінат комунальних під
приємств не в змозі забез
печити потребу в транспорті через5 обмеженість
фондів пального. То що ж
ВИХОДИТЬ, ніколи
вивозити сміття і воно й далі псуватиме пейзаж міста й потраплятиме в річку?
Певно, важко тут давати
якісь рекомендації, тим
більше людям компетентним. Але сміття,і, як відо
мо, має здатність накопи
чуватись. Із року в рік все
бруднішою (цей процес
має прямий зв язок з по.
переднім) стає
й річка,
Поки що, за словами В. Д.
Мосякіна,
нема
можли
вості взятися за її очищен
ня. Але припинити той по
тік бруду, який потрапляє
до неї
з вини окремих
громадян, організацій та
підприємств, можна й тре
ба. І чим швидше це буде
зроблено, тим краще для

самих новоукраїнців. Ад
же перефразований вислів
великого комбінатора, по
чаток якого дав назву цій
статті, повністю звучатиме
так: «Річка — не розкіш,
а-засіб для існування».

П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
спецкор «Молодого
комунара».
м.‘ Новоукраїнка.

З БЛОКНОТА ПРИРОДОЛЮБА ват вся невтомності дорос

ТИХШЕ: ПТАХИ НА ГНІЗДАХ!
І Ірнс.т) хайтесь. Тьохка дувания і висиджування
ють солов'ї, плетуть сумо триває не лише у травні,
виті віночки пісень голо а й протягом червня та
систі іволги, кують зозу липня. Лісові у цей ч£с
лі. Га поволі затихає пта потрібно якнайбільше тиші
шиний хор: у солістів нині і спокою. В’їзд машинами,
важливіші справи — тур а особливо, мотоциклами
боти про потомство.
Не всі птахи сідають на
гнізда одночасно. Дуплогніздні — повзики, синиці,
дятли — вже вигодовують
малят. Нелегко дроздам
Ці птахи закладають гніз
да рано, коли дерева ще
не маскують листям їх
житла. До того ж вони
надто полохливі і при по
яві підозрілого злітають з
гнізда. Зігнана із гнізда
самочка, як правило, на
зад уже не повертається.
Яєчка захолонуть або бу
дуть з’їдені.
Більшість птахів внво
дить своїх дітей за ліго
двічі, ось чому період ГПІЗ-

й мопедами, вкрай неба
жаніш.
На узліссі росте велика
яблуня. В її дуплі — ма
лята голубої синички, їх
тут від десяти до шістнад
цяти. Можна лише диву-

лих пташок. Вони раз зо
разом прилітають до гніз
да з гусінню в дзьобику.
Скільки ж за день, за лі
то, рік знищать вони і їхні
малята шкідливих метели
ків, їхніх яєчок, лялечок?
За підрахунками вчених—
близько шести мільйонів.
Зайва допитливість теж
шкодить птахам. Не варто
без потреби підходити до
помічених гнізд, зазирати
в них, брати до рук яєчка.
Бережливість і уважність
при спілкуванні з прлродою має стати пормою нашого життя, Чарівність
рослинного і тваринного
світу повністю залежить
від вашої добро ги. поваги
до неї.
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
лектор обласної орга
нізації
товариства
«Знання», член Україн
ського товариства охо
рони природи.
На знімку: красуня
лебідка на гнізді.
Фото І. КУЦЕНКА.

Зажди, мамо: не встигаю.

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

сбпастного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуп. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 02359.

ОСсяі 0,5 друк, аріє

Щодня десятки хлопчинів та дівчаток поспіша
ють у будинок № 1 по ву
лиці Леніна у Світловодсьну, де розмістилася ху
дожня школа.
Влітку учні
проходять
практику на лоні рідної
наддніпрянської природи,
здійснюють
захоплюючі
екскурсії на численні під
приємства міста. Кремен
чуцьку ГЕС імені 50-річчя
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, у цехи
Світловодського лісгоспзагу, де майстри своєї спра
ви виготовляють з дерева
різноманітні сувенірні ви
роби.
— Наші вихованці брали
участь у республіканських
виставках дитячих малюн
ків у Миколаєві та Льво
ві, — розповідає директор
школи А. Ф. Биков.
Багато
колишніх
ви
хованців художньої шко
ли
нині
навчаються у
вищих та середніх спеці
альних закладах. Лариса
Коношенко — студентка ар
хітектурного
факультету
Дніпропетровського
буді
вельного Інституту, на ху
дожньо-графічному факуль
теті Курського
педагогіч
ного інституту навчається
Наталія Поліщук; Оксана
Копєйкіна та Ірина Кузнецова — студентки архітек
турного факультету Пол
тавського будівельного ін
ституту; Володимир
Товкайло і Сергій Чебернін —
учні
Дніпропетровського
художнього училища. Цей
список можна продовжити.
Багато світловодців побу
вало на виставці дитячих
робіт, яка діяла у Палаці
культури ім. В. І. Леніна. В
експозиції «Політичний пла
кат» почесне місце зайня
ли роботи «Природу плане
ти збережемо!», «Нам по
трібен мир!» Єагена
Гомана і Наталії Ковиріної.
Відвідувачі із захоплен
ням розглядали малюнки,
присвячені революційним
подіям 1917 року. Серед
них — «Штурм Зимового
палацу», «Жовтень 1917-го».
«Аврора» та інші, яні май
стерно виконали акварел
лю Ганна Клімань, Тетяна
Охріменко та Євген
Ку
лик.
З особливим
інтересом
знайомилися шанувальни
ки прекрасного з ліногра
вюрами «Форсування Дніп
ра»,
«За
Батьківщину»,
«Мир і свобода», «Пам’ять
війни»,
у
виготовлення
яких вклали все уміння і
хист Володимир Ковальов,
Станіслав
Лінерт. Олена
Гуща та Віктор Мссейно.

М. БЕНЦКОВСЬКИЙ.

ТЕЛЕФОНИ; редакюра — 2 45 0Н; иідпо
сідального секретаря — 2 40 87; відділів
комсомольського життя — 2 46 57; листів
і масової ооботи — 2 45 36; пропаганди
— 2 45-36; учнівської глолоді - 2 46 87:
військово-патріотичного
виховання
та
спорту, фотолабораторії — 2 45 35; ого
лошень — 2-56о5;
нореніоро>но< —
б: 83: нічної редакції — З 03 5'

Індекс 61103

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЧУДЕСНИХ БАРВ
ЧАРІВНИЙ СВІТ

м. Світловодськ.

Зам. № 284.

Гві нн

ю <00

Фото М. С АВЕН НА.

2 ЧЕРВНЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час?. 8.35 — До
Дня меліоратора. Докумен
тальні телефільми. 9.10
Народні мелодії. 9.20 —22-й
тираде «Спортлото?. 9 30
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00-?:
Здоров’я. 11.45 — Раннов®
пошта. 12.15 — Дитячий гуі
мористичпий
кіножурнал
«Єралаш?. 12.30 — Сільська
година. 13.30 — Музичний
кіоск. 14.00 — «По музеях і
виставочних залах». Всес<&
юзна художня виставка, при
свячена 40-річчю Великої
Перемоги. 14.30 — «Італій,
яку я знаю. Емілія-Романья?.
15.30 — Сьогодні — День ме
ліоратора.
16.00 — Кон
церт
до Дня меліорато
ра. 16.45 — Новини.
16.50
— Клуб мандрівників. 17-5.0
— Мультфільм
для ДО
РОСЛИХ. 18.00 — Міжнародні
панорама 18.45—Телефільм
•Пригоди
Тома СоЙєра і
Гекльберрі Фінна». 2 і 3 се
рії. 21.00 — «Час».'21.35
Чемпіонат Європи з боксу.
Фінал. 23.05 — Футбольний
огляд. 23.30 — Побили.

А ЦТ (II проірама)
8.00 - На зарядку ставай!
3.15 — В кожному малюнку
— сонце. 8.30 — Ритмічна
гімнастика 9.00 — Російська
мова. 9.30
Грас камерний
оркестр Держтелерадіо Уз
бецької РСР. 10.00 -- Доку
ментальний телефільм. 10.20
— Л. В. Бетховен. Концерт
№ 5 для фортепіано з ор
кестром. 11.00 — Супутник
кіноглядача. 11.45 — Міжна
родний турнір з йодного по
ло. Збірна Югославії
збірна СРСР. 12.15 — 9-А
студія. 13.15 — В гостях У
казки.
14.40 — Чемпіонат
Європи з спортивної гім
настики. Чоловіки. 15.25 -т
У світі тварин. 16.25 — VI
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор.
чість «Веселка?.
«Народні
костюми? (Ірак). 16.55 —
Мультфільм. 17.05 — Світ і
молодь. 17.40 — Видатні ра
дянські
композитори
77"
лаупеати Ленінської преміїГ. Свиридов 18.30 — Пере
можці. Клуб фронтових ДРУ
ЗІВ Зустріч ветеранів Тихо
океанського флоту. 20.00 -—:
Вечірня казка. 20.15 — Між
народні змагання з акаде
мічного веслування «Велика
Московська регата? 21.00—
«Час?. 21.35 — Телефільм
«Хазяїв води?
шаьг'Н" н* 11
••.гмаш®
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