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V ОБГОВОРЮЄМО
ПРОЕКТ
СТАТУТУ ВЛКСМ

ДО СПІЛКИНАЙДОСТОЙНІІ1ІИХ
Недавно в нашій комсо
мольській організації відбу
лися збори по обговоренню
проекту Статуту ВЛКСМ.
Були воші діловими. Але
ось то кинулося у вічі: зно
ву, як і завжди,
частина
комсомольців була відсут
ньою. З' числа отих ’ непо
мітних молодих людей, які і
працюють абияк, і в
гро
мадській роботі участі не
*>еруть. Щоправда, внески
хїлатять, але після кількох
нагадувань. Ми не даремно
називаємо таких
спілчан
між собою «баластом». Ад
же так воно і є: має люди
на комсомольський квиток,
вважається членом ВЛКСМ,
але користі від неї — нія
кої.
Закономірно, виникає, за
питання: а чи потрібно було
таких взагалі приймати до
к о м со мол у ? П ер е к о н а п нй,
зміцнити наші лави, попов
нити їх найдосконалішими,
найавторитетнішими юнака' ми і дівчатами допомогло
обов’язкового
б введення
кандидатського стажу для
тих, хто хоче вступити
у
ВЛКСМ. За рік його про
ходження випадкові люди
відсівалися б, а залишалися
б тільки гідні, ті, хто зможе
в майбутньому
приносити
комсомолу користь своїми
практичними ділами.
1 ще одне: слід проявля
ти більше відповідальності
тим товаришам, які дають
рекомендації для вступу у
ВЛКСМ.
В. БАБКІН,
інженер по експлуата
ції сільськогосподарсь
кої техніки
колгоспу
«Жовтнева революція».
Новгородківеький
район.

з ПАСПОРТОМ
У пункті 1 розділу І про
екту Статуту ВЛКСМ гово
риться, то «у
комсомол
приймаються юнаки і дівча
та віком від 11 До 28 років».
Але нам здається, то кра
ще було б приймати в ком
сомол в основному юнаків
і дівчат віком не молодших
16 років. У неп час людина
отримує паспорт громадяни
на СРСР, вступає у дорос
ле життя з почуттям повної
СВІДОМОСТІ своєї дорослості,
причетності до грандіозних
планів і завдань, якими жи
ве країна. Вступати у ком
сомол треба тоді, коли
в
тобі вже сформоване почут
тя свідомої відповідальнос
ті перед суспільством. Чо
тирнадцятирічні, на жаль,
не завжди бувають дорос
лими у свої 14. А якщо й
приймати у комсомол молодь
до 16-ТИ, ТО приймати найдОСТОЙНІШИХ.

м. МАЄВСЬКИЙ,
учень 10-ГО класу Кіро
воградської середньої
школи N2 6.

Ціна 2 коп.

СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД: ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ
під
ЩОПОНЕДІЛКА
час традиційної опера

тивки спеціалістів госпо
дарства голова надає сло
во і головному економісту
Олені Климівпі Рудій. Ок
рім інших питань планової
та фінансово - економічної
діяльності, є в її
звіті
обов’язковий розділ
—
проаналізувати хід підго
товки до впровадження сі
мейного підряду. Як пра
вило, він викликає особли
вий інтерес, адже
нова
форма колективного підря
ду має не лише перекона
них прихильників, а іі пе
симістів. Що гріха таїти,
дехто сумнівається у пе
ревагах, які обіцяє органі
підряду
зація сімейного
нового типу.
Особисто я — за сімейкожен
ний підряд, і на
черговий договір, підписа
ний правлінням з колгосп
ником, дивлюсь з надією.
Хтозна, можливо й вини
катимуть у нас труднощі
(без них навряд чи обхо
диться яка нова справа),
але той факт, що нині під
писано 50 договорів па ут
римання корів, 132 — мо
лодняка ВРХ, 112 — сви
ней, близько сотні— гусей,
багато про то свідчить.
Люди повірили в
нову
справу, а не, на мій пог
ляд, головне.

Зроблено перші кроки
У КОЛГОСПІ ІМЕНІ КРУПСЬКОЇ КІРОВОГРАД
СЬКОГО РАЙОНУ ТРИВАЄ МАСОВЕ ВПРОВАД
ЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПІДРЯДУ. СЛОВО—СЕКРЕ
ТАРЮ ПАРТКОМУ ГОСПОДАРСТВА П. Ф. ГОРОБ'ІЕНКУ:

Радує, що серед тих, хто
без вагань повірив у сі
мейний підряд,
чимало
молоді. Десять корів бе
руть на утримання Мико
ла та Ганна Лагодзинські,

?г»:;

Взятися за перо
мене
змусили попередні публі
кації «Молодого комуна
ра» стосовно розвитку сі
мейного підряду. Без сум
ніву, справа це важлива,
зацікавлевона вимагає
ності не лише трудівників,
котрі беруться за практич
ну її реалізацію, а й гос
подарств, інших організа
цій, керівників. Тільки за
таких умов ініціатива на
буде масового характеру.
Я не випадково акцен
тую увагу на словах «під
тримка» й «масовість». Це
обов’язкові важелі
утвердження нового,
прогресивного. З цього при
воду хотілося б поговори
ти про розвиток підсобних
господарств.
Починали ми кампанію
(не побоюсь цього слона),
сповнені райдужних надій.
Наліво й направо обіцяли
підтримку особистим гос
подарствам, подумки під
раховували. яку
користь
від цього матиме держава.
А що ж на ділі? Спробую
проілюструвати стан справ
на прикладі нашого сели
ща Власівка.
11а території
селищної
Ради розташовано ряд під
приємств:
кар'ероуправління виробничого
об'єд
нання
«Діііпроенергобудпром», автотранспортна ко.
лона, залізнична
станція
«Лівобережна». Усі
вони
мають підсобні
господар
ства. де вирощують вели
ку рогату худобу, свиней,
Останнім часом
велику
увагу приділяють розвитку
тепличного
господарства.
Майже всі працівники зга
даних підприємств корис
туються садовими ділянками. селища Рада виділяє
всім бажаючим городи для
тимчасового користування.
Створено два коопера-

ч
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ЧИТАЧ СТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ

КОЗА
БЕЗ
ВИПАСУ

вісім — Олександр Бонда
ренко, по кілька свиней
вирощуватимуть Олександр
Вериигор та
Володимир
Кіблик.
За попередніми підра-

тиви, які спорудили понад
500 сараїв для утримання
худоби, птиці, зберігання
овочів. їх власниками ста
ли ті, хто мешкає в кому
все
нальному житлі, Тут
зрозуміло,
все відлагоджено.
А як же бути 850 сім’ям, що живуть у власних
будинках, працюють не на
тих підприємствах, де роз
витку підсобних
госпо
дарств приділяється
на
лежна увага, а десь в ін
шому місці, проте, хотіли
б утримувати худобу
й
птицю? Вони, якщо наду
мають реалізувати
свій
план, будуть приреченими
на розв’язання, як
міні
мум, двох проблем:
де
взяти корми і поголів’я
молодняка?
За останні роки
через
відсутність випасів
кіль
кість корів v селищі змен
шилась до 50. а кіз — до
100 Р, 1978 — 82 рр. селищ
ній Раді виділялися комбі
корми дня заохочення тих.
хто продає лишки продук
ції заготівельним організа
ціям. Нині ж таке центра
лізоване забезпечення фуражем майже не практику
ється. що і) негативно
значилось на кількості
собних господарств
А молодняк? Телята,
росята, кролі, курчата
гуси на базарі надто доро
гі Що ж стосується район
ної інкубаторної станції, то
вона весною не в змозі за
безпечити всіх бажаючи <
навіть молодняком птиці.
Таких селищ, як
наша
Власівка, в області немало. Думаю, що комплексне розв'язання проблем,
про які я згадав, у подібних населених пунктах разом з розвитком сімейного підряду могли б зро
бити значний внесок у ви
конання
Продовольчої
програми.

І. ГОРБУНОВ,
голова виконкому Впасівсьної селищної Ра
ди народних депутатів
м. Світповодська,

щодня
хунка.мп наприкінці ниніш — ЗО кілограмів
нього року господарство на голову ВРХ, 150 гра
матиме з індивідуальних мів комбінованих кормів
господарств близько
70 На кожен літр молока. І
тонн молока, ЗО тонн м'я все не — за встановлени
са яловичини, 11 тонн — ми пільговими цінами.
Переконаний, що сімей
свинини, 9 тонн — м'яса
птиці. Однак, ми не тіши ний підряд — справа ви
сторін.
мо себе надією, що оті тон гідна для обох
гарантує
ни з'являться самі собою. Державі вона
Воші стануть можливими стабільне надходження твалише завдяки тісній взає- ршінпцької продукції, тру
модії, контакту колгоспни- дівникам — додаткові
сі
ків і правліния. Поясню можливості зміцнити
мейний бюджет. Це особ
чому.
Підписанню кожного до ливо важливо для моло
говору передувала чимала дих сімей, котрі вступають
організаторська
робота. у пору свого становлення.
У перспективі правління
На загальних зборах ми
також
чітко окреслили коло сво колгоспу планує
створити
кілька
госпрозра

забезпечиїх обов'язків:
хункових сімейних ланок в
ти сім’ї здоровим МОЛОД- рослинництві.
Думаємо
няком чи продуктивішми
доручити їм догляд
за
коровами в
необхідній
зерновими та технічними
кількості,
ПОВНОЦІННИМИ
культурами.
кормами, спорудити тимМинуло майже півтора
часові приміщення для ут місяці з тих пір. як дого
римання худоби, виділити вори по сімейному підряду
додатково 15 — 20 соток вступили в силу. Відтоді й
земельних угідь. В свою почалося завезення в гос
чергу, учасники сімейного подарство будматеріалів
підряду повинні гарантува для спорудження тимчасо
ти зразковий догляд по вих господарських примі
маємо
голів'я, а пізніше обов'яз щень. Ми вже
ково продати обумовлену близько 35 кубометрів де
кількість продукції госпо ревини, рубероїд, інші ма
прикладу теріали. Через день-другий
дарству. Для
плануємо в роботу включиться кол
скажу, то ми
виділяти колгоспникам зе госпна бригада будівель
лену масу з розрахунку 20 ників.

З точки зору читачів
У одному з січневих номерів «Молодий комунар»
провів «Пряму лінію» з головою Кіровоградського
райвиконкому О. В. Деннсенком стосовно розвитку
сімейного підряду. Розмова зацікавила наших чита
чів. Про це свідчать листи, відповіді на анкету - та
лон, то надходять до редакції. Пропонуємо вашій
увазі кілька з них.
■л * *
Переконана, що
сімей
ний підряд приживеться в
нашій області. Вірю,
що
стане він і справою моло
дих. Адже головне: знати,
що робиш важливу справу.
Без вагань візьму на ут
римання ЗО ягнят. Прошу
виділити гентар землі, що
не використовується, згод
на переїхати на постійне
мешкання в село Калинів
ку Кіровоградського райо
ну.

четверо^, і чоловік пообі
цяли у всьому допомагати
мені. Окрім користі
для
бюджету, гадаю, справа ця
допоможе виховати наших
дітей працьовитими. зро
бить їх справжніми колек
тивістами.
Просимо надати житло,
технічні засоби та
інвен
тар для обробітку грунту в
селі Веселівці.

Л. ПРОКОПОВА,
працівниця дитсадка,
м. Кіровоград.

К. ПІНЗУЛ,
зоотехнія,

* * *

емт Онуфріївна.

Давно живу □ місті, але
не перестаю думати
про
повернення до хліборобсь
* » *
кої праці. Хотів би жити в
Після сімейної ради ви Первозванівці, працювати в
рішили: візьмемо
десять місцевому колгоспі і, зви
корів. І діти (їх у
мене чайно ж, тримати худобу.

Що саме — залежить від
потреб господарства

М. ЗГАМА,
водій.
м. Бобринець

ВІД РЕДАКЦІЇ:
конуючи паші побажання
ще раз друкуємо анкетуталон для тих. хто вирішив
укласти сімейний підряд
ний договір. Просимо над
силати її за адресою ре
дакції:
316050,
МПС.
м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАФС.ЬКОГО 36 У ній
повідомляйте, на чому ви
рішили зупинити свій ви
бір. яке конкретне госпо
дарство маєте на
увазі,
якими професійними нави
ками володієте.
Для тих. хто вирішив
переїхати в село для по
стійного мешкання , нази
ваємо населені пункти Кі
ровоградського району, де
виділяється житло: овсяНИКІВКА. КАЛИНІВКА,
ВЕСЕЛІВКА,
ПЕРВОЗВАНІВКА.
Чекаємо відповідей.

Заповни відривний талон і відішли на адресу редакції.

Прізвище, ім'я, по батькові
Вік
Склад сім'ї
Місце проживання і де працюєш
(тваринника, механізатора,

водія)

Маю кваліфікацію

Згоден вирощувати
Прошу виділити мені
мною

корів, бичків, свиней, овець, птиці.
гектарів земельних угідь, закріпити за

одиниць технічних засобів і засобів механізації.

Прошу падати житло в селі
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«Молодий комунар»

2 стор

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ XXV З'ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ
И ВЖЕ починаємо лічити дні, що відділяють нас
від початку роботи XXV з’їзду комсомолу України.

У цей час хочеться принципово оцінювати свою ро-

боту, визначати шляхи перебудови, яка б

зробила

реальністю і неформальним прагнення як пожвавити

всю роботу з молоддю, так і визначити її напрями з
основних питань комсомольської діяльності, позбу-

тиси заорганізованості не па словах, а через конкрет-

ні справи. Ось і сьогодні ми надаємо слово делегатам

XXV з’їзду ЛКСМ України.

п. Білоус,
машиніст
електровоза локомотивно
го депо станції Знам’янка:
— Хочеться дивитися на
речі реально. А такий під
хід підказує мені певні ви
сновки. Ті, наприклад, що
зміни у нас на залізниці
непоки що проходять
швидко. Скажу так:
за
час, поки працюю маши
ністом, відбулися якщо не
дрібні, то якісь малопо
мітні зміни. «Молодий ко
мунар», здається, не раз

ти. Однак, стрижень у йо
го стилі є. А, значить, є й
напрям роботи. Поки що,
бачу, судять не лише по
наслідках, але й по тому,
як їх узагальнюють. Що ж,
хай і це буде одним
із
способів утвердження ав
торитету комсомольської
організації нашого депо.
Про це, тобто, не лише
про проблеми й складнос
ті роботи первинних заліз
ничного транспорту, але й
про задуми хотілося б по-

ку зі зворотним
боком
критики (критиканством),
подекуди комсомольські
працівники сходили
до
звичайного експеримента
вийторства — «може,
КМК
де...». А чи й про
варто було б спитати і по
слухати відповіді — чому
суті
ця прогресивна по
форма дійшла до такого
стану, що вже чути дис
кусії, чи й не переглянути
її доцільність...
Але питання ці — з тих,
що на поверхні. А от чо
му ми не беремося при
наймні до обговорення (не
кажу поки що за дальше
що
вирішення) ще поки
Танепевних проблем?
ких, як питання підготовки
до комсомолу. Ні, не прос
то підготовки взагалі,
а
підготовки з боку шкіль
них піонерських вожатих
та їхньої персональної від
повідальності за цю спра
ву. Чому навколо
цього
питання незручна мовчан
ка?
Нині чомусь так і
не
розмежовано функцій
і
обов'язків піонерських ке-

автоколони колгоспу імені
Шевченка Новоукраїнського району:

Всерйоз—і відчутно
уже писав про умови ро
боти на залізниці, у тому
числі з точки зору МОЛО
ДИХ. Якось відчутно навіть
окремі заходи на роботі
експлуатаційників не по
значилися. Були нарікан
ня на режим роботи й від
починку
локомотивних
бригад — ситуація все та
ка ж. Про побутові умови
питання
загострювалися
буквально на всіх рівнях
— усе йдуть якісь півміри, півнаслідки... Не скажу,
щоб це було критиканст
вом — раз так кажу, зна
чить, бачу, що власними
силами не подужаємо.
Тут, на мій погляд, вар
то підняти супутнє,
але
надзвичайно важливе пи
тання — про авторитет і
роль комітету комсомолу
підприємства взагалі і у
вирішенні конкретних про
блем господарювання зо
крема. Сергій Федоров,
відколи очолив комітет,
узяв основну і, скажу, пра
вильну лінію — опору на
кожного конкретного тру
дівника. Принциповість, по,шук нових форм, готов
ність не лише відповісти
за упущення, але й запро-

вести мову з трибуни XXV
з’їзду комсомолу респуб
ліки. І, відчуваю, кожен
мені може задати ще одне
питання. Так—про те, чо
му ні словом я не обмо
вився про роботу в умо
вах білоруського методу.
Річ у тім, що з такої високої трибуни треба говоі
рити аргументовано,
на
повному серйозі. А нині
щоб
ще не та ситуація,
можна було робити якісь
зауваження чи висловлю
вати конкретні міркування.
Можливо, небагато часу
мине, і завершиться
не
простий процес проведен
ня нормативних
перера
хунків — якщо вести мо
ву, скажімо, про це. Тож
із методом я ще не спі
шитиму. От про
сказане
вище можна говорити хоч
сьогодні. Не лише, прито
му, говорити, але й шука
ти відповіді. Тому цілком
серйозно ставлюся до про
позиції внести свої заува
ження на адресу конкрет
них міністерств, відомств
та організацій, тобто, щоб
вже на з’їзді почути кон
кретну відповідь або при
наймні ділову реакцію на

рівників по школах з різ
ною кількістю учнів і, від
Що
повідно, піонерів.
значить працювати у на
шій другій школі у Смоліно, де юних ленінців сім
сотень, і у школі, де чис
ло піонерів не сягає
й
двох! А це значить, що і в
тій, і в другій
школах
старша піонервожата по
при цю різницю в кількос
ті «підопічних» має за це
ту ж саму зарплату. Не
будемо відкидати цього
факту дійсності. Це
ж
майже автоматично
зна
чить, що віддача в роботі
першої і другої обернено
пропорційна матеріальним
стимулам, які вони мають
за цю роботу.
Поки ж що ми мусимо
відзначати ентузіазм акти
вістів лише морально. При
чина майже завжди одна:
до старших піонервожатих
пред’являються високі
і
правильні вимоги. Одною
з них є неодмінна
вища
освіта. Так суто анкетні да
ні, якими
користується
райвідділ народної освіти
при розподілі своїх осві
тянських сил, І
беруть
верх над дійсно діловими
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понувати нове, іноді не
традиційне — ці риси в
нього є, і їх він шукає в
колегах, однодумцях.
А
раз так — їх, однодумців,
стає все більше. Зізнаюсь:
не в усьому ми з ним схо
димося, можливо,
суто
внутріспілкової вправності
Сергію ще недостає. Та й
устремління довести спра
ву до кінця іноді
дово
Й ДИ1
диться, як кажуть, позича-

І

висловлене тепер. Згодом
це дасть безперечне пра
во використовувати це як
стимул до дальших дій.
І. ХМАРА, перший сек
ретар
Маловисківського
райкому комсомолу:

—Багато хотілось би ска
зати з трибуни XXV ком
сомольського з'їзду. Про
експеримент у внутріспіл
ковій діяльності, скажімо.
Про те, що , як І у випад-
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й потенційними здібностя
ми молодої людини, Тож
вихід тут один — відкину
ти згубну практику робо
ти за принципом « у семи
няньок...», а чітко визна
чити повноваження окре
мо районного
комітету
комсомолу у питанні до
бору кадрів старших піонервожатих для шкіл, і
окремо — райвно.
Сергій ВОРОНА, водійІ
ивиииив .яиминя

— Я хочу спростувати
думку декого про те, що
нібито в селах нині зали
шаються тільки невдахи,
які погано вчились у шко
лі. Приїздіть до
нашого
колгоспу, подивіться самі
— яка у нас молодь!
І в першу чергу цю за
слугу можна віднести на
рахунок нашої комсомоль
ської організації, яка ве
лику увагу приділяє вихо
ванню школярів. Коли ви
пускники школи вливають
ся до трудових колективів,
урочисто посвячуємо
їх
у хлібороби, механізатори,
оточуємо постійною турбо
тою, створюємо всі умо
ви для подальшого підви
щення професійного рів
ня. А з тими, хто пішов
служити в армію або їде
до міста вчитися, підтриму
ємо тісні зв'язки.
Тому
більшість з них
намага
ється повернутись до рід
ного села. Вони
знають,
що саме тут їх чекає ціка
ва робота. Але не треба
так думати, що матеріаль
ні пільги — щось на зра
зок такого собі
калача,
яким ми заманюємо у кол
госп. Нічого
подібного.
Комсомольська організа
ція ревно стежить, щоб не
було поміж нас таких, ко
трі прагнуть побільше ур
вати для себе, не внісши
нічого до спільної справи.
Всю свою організаторську
і виховну роботу
серед
молоді будуємо таким чи
ном, щоб кожен відчув;
здійснення його життєвих
планів знаходиться в пря
мій залежності від того,
яку участь він бере у гро
мадському житті, вироб
ництві. Одне слово,
по
праці й шана.
Вікторія МАЛОВИК, ін
женер - технолог Олексан
дрійського електромеха
нічного заводу:
— Вже другий рік як я
працюю секретарем ком
сомольської
організації
цеху штамповки
заводу,
Сьогодні ми всі є свідка
ролі
ми всезростаючої
вирішенні
комсомолу у
завдань,
найважливіших
Однак, якщо конкретно,
комсомольська
то наша
організація ще не діє на
необхідному рівні. їак, за
весь минулий рік
наша
робота обмежилася лише
участю в конкурсі худож
ньої самодіяльності під
приємства, кількома рейда
ми в гуртожиток та
по
місцю роботи. Ще не пра
цює на повних
обертах
штаб
«Комсомольського
прожектора», який обми
нає численні випадки по
рушення трудової та ви
робничої дисципліни. Але
ж це наш головний орган,
наш голос. Спортивна ро
бота трапляється від ви
падку до випадку.
Яка головна причина усіх
цих недоліків?
На мою думку, — неуз
годженість зусиль самої
комсомольської організа
ції, і впершу чергу її бю
ро, з керівництвом заводу,
які мають працювати без
посередньо з молоддю, а
також неефективна робо
та тих, кому доручено ви
ховання підростаючого по
коління. Адже нині ми по
винні працювати так, щоб
не рвався ланцюжок виховної роботи між
навчальними закладами і підприємством, до якого приходять молоді робітники.
НА ЗНІМКУ: зустрілися
делегати XXV з’їзду ЛКСМУ
машиніст
локомотивного
депо станції
Знам’янка
П, БІЛОУС, водій нолгоспу
імені Шевченка Новоукраїнського району С. БОНОгіА,
інженер - технолог Олек
сандрійського електроме
ханічного заводу В. МАЛО
ВИК та перший секретар
Маловисківського райкому
комсомолу І. ХМАРА.
Фото В. ГРИБА.

Увага! Фотоконкурс
«Молодого комунара»!
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ЗУСТРІЧ
З АБІїУРІЄНТАМИ
Відбулася зустріч профе
сорсько - викладацького
складу і студентів Башкир
ського сільгоспшстптуту з
учнями шкіл та профтехучи
лищ Буздякського району.
Майбутні абітурієнти по
знайомилися з аудиторіями,
лекційними залами, навчаль
ними, науковими лаборато
ріями, обладнаними сучас
ною апаратурою, побували в
обчислювальному центрі.
Перед присутніми висту
пили перший секретар Буз
дякського райкому партії,
випускник інституту М. М.
Ягафаров. Ректор інституту
професор О. І. Щепанськин
познайомив майбутніх абі
турієнтів з інститутом.
А. ЖУКОВ,
слухач школи молодик
журналістів.

НЕ БУТИ
УТРИМАНЦЯМИ
Я працюю на Мелеузько.му хімічному заводі недав
но і, мабуть, можу «свіжим»
оком оцінити становище в
нашій комсомольській ор
ганізації. Вона нараховує
більше 1500 комсомольців
—- не велика сила!
Запам’яталося мені,
як
проходила звітно ■ виборна
кампанія. Перед первинни
ми організаціями стояло зав
дання дати принципову оцін
ку своїй роботі, створити атмосферу творчого Егії"
пошуку.
Чи всі воші впоралися
з
цим? Якщо, наприклад, в
цеху контрольно - вимірю
вальних приладів і автома
тики з самого початку пішла
розмова гостра, зацікавлена,
то цього не скажеш
про
залізничний цех. Тут збори
проходили неактивно. Ска
зане з трибуни не зачіпало
аудиторію, вона лишалася
до всього байдужою. Лиш
потім, коли парторг А.
З
Заннетдінов прямо сказав

комсомольцям, що йому со
ромно за їхню
пасивність,
вони стали трохи активніши
ми.
Зараз справи в цеху піш
ли на краще: наводиться по
рядок у внутріспілковій ро
боті, «ожив» «Комсомольсь
кий прожектор». Однак за
лишається проблемою
не-,
сплата членських внесків.
Комсомольська організацін цеху СК-21 в заводсько
му комітеті комсомолу чис
лилась серед кращих. 1 бу
ло повного несподіванкою,
коли па звітно - виборних
зборах самі спілчани визна
ли роботу бюро незадовіль-.
ною. /Мене це, по правді ка
жучи, здивувало, адже кон
кретних пропозицій з їхніх
уст не прозвучало,
тільки
критикували — і все.
Всім, напевно, знайома та.
ка картина: приходить мо
лодь на готове — на вечір,
дискотеку тощо, а
потім
скаржаться: те не так бу
ло, інше погано, без «душі»
вечір пройшов. Або наріка
ють: щось комітет комсомо
лу нікуди нас не запрошує.
Останнім часом ми нема
ло говоримо про людський
фактор, який треба вико
ристовувати в усій повноті.
Певно, це означає й корінний
перегляд підходу усіх і кож
ного до колективних справ.
І головне тут: не зупинитися
на півдорозі, дійти до мети.
Е. ДАВЛЕТОВА,
заступник секретаря ко
мітету ВЛКСМ Мелеузького хімічного заводу.

ШЛЯХ ВИМПЕЛА
Пам’ятний
естафетний
вимпел ЦК ВЛКСМ із зем
лею Марсового поля Ленін
града продовжує свій шлях
по Башкирі'!.
Чотири дні знаходився він
у піонерів Краснокамського
району. В дружинах Редькинської. Агидельської, Но
во- Актанишбашевської, Ми»
коло - Берегівської
шкіл
відбулися урочисті мітинги,
зустрічі з ветеранами війни
і праці.
Г. ЗАПДУЛ1НА.

Краснокамський район.

Поповнився Фонд миру
Минулої неділі в Облас
ОблаєНій філармонії Відбувся за
ключний концерт II рес
публіканського огляду ху
дожньої самодіяльності се
ред дитячих та юнацьких
лубів за місцем прожи
вання, присвяченого 70-річ.
ЧЮ Великого Жовтня. Гур.
Ж^П- х-х-ір°вогРаДських
ЖЕДів №№ 1, 4, 8 та інЩПХ виконували українсь
кі народні пісні, пісні про
Батьківщину, мир, щасли
ве дитинство В. Шаїнсько-

*
го, О. Пахмутової, І Шамо, ІО. Чичкова, показала
хореографічні картинки.
Цього ж дня учасники
концерту провели антиво
єнний мітинг, влаштувала
виставку політичного пла
ката і ярмарок солідарнос
ті, де продавалися виго|
товлені дітьми Іграшки. «Зі
краме тощо. Виручені 210
карбованців перераховані
У Фонд миру.
Наш кор<
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ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

«ЧИ БУВ У НАС КОТОВСЬКИЙ?»
в Ульяновському проф
техучилищі № 11 постій
но відбуваються
уроки
мужності, зустрічі з ко
лишніми
фронтовиками,
активізувалась робота на
маршрутах походу «Шля
хами слави батьків».
У дні місячника в кож
ній групі влаштовуються
бесіди про подвиги урод
женців району Героїв Ра
дянського Союзу Л. Червонія, Д. Яремчука, А. Маніти, І.
Поворознюка,
М. Охмана, В. Драгомарецького.
Нині дтсаафівсьна орга
нізація училища спрямовує
свою діяльність на те, щоб
разом з фізкультурними
активістами
допомогти
юнакам та дівчатам склас
ти залін з фізичної
та
військово - технічної під
готовки. З цією
метою
зміцнюється і матеріальнотехнічна база. Є в дтсаафівців мотоцикли, картинги,

Щодня на вогневий рубіж
виходять учні
окремими
групами. А потім — фіна
льні поєдинки найсильніших.
Вихованці училища
—
постійні призери районних
змагань з багатоборства
ГПО, кульової стрільби.
Зрушення у військовотехнічній підготовці від
булись передусім завдя
ки копіткій роботі голо
ви первинної організації
ДТСААФ С. Д. Вигнаного.
Він згуртував боєздатний
актив з числа
кращих
спортсменів, ветеранів.
Нині в училищі
ідуть
бесіди з циклу
«Неперв;
можна і легендарна». На
них запрошують учасників
битв під Москвою і на бе
регах Волги, тих, хто фор
сував Дніпро і Ельбу, дій
шов до Берліна. А з ветера
нами приходять на уроки
мужності офіцери військ
комату, демобілізовані во
їни, вихованці
районної
комсомольської ооганіза-

ції, які вступили у
вищі
військові училища.
Три
ває розмова і про героїчні
подвиги учаснинів грома
дянської війни. І ось уже
зав’язалась дискусія:
чи
був Котовський в наших
нраях? Встановили:
був!
Встановили з допомогою
шнолярів
Перегонівської
десятирічни Голованівського району, які збирали ма
теріали про легендарного
полководця.
А тепер уже йде пошук
матеріалів про Г. І. Рогозинського — моряка-балтійця, більшовика,
який
встановлював
Радянську
владу в селі Вільховому і
був вбитий денікінцями,
Вирішено: їхати у Вільхове, де встановлено пам’ятник звитяжцю. А заодно
юнаки та дівчата хочуть
познайомитись з доробКОМ ВІЛЬХІЯСЬКИХ слідопи
тів і краєзнавців.
М. СЕМЕНЕЦЬ.

Активно включилися у проведення місячнина оборонно-масової роботи
учні
Новгородківського СПТУ № 36. В училищі проходять заліки з військово-приклад
них видів спорту, кульової стрільби, змагання «Нумо, хлопці», операція «Снайпер».
На знімку: вчитель з початкової військової підготовки Василь Іванович Гринь
ко перевіряє в учнів знання з військової підготовки.
ФЕНЕНКА

КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ
яких жили діти, організо
вували харчові пункти, де
малих годували). В Олек
цільне місце займають ма сандрії створювалися ди
теріали, присвячені історії тячі будинки для безпри
в
Створення МІСЬКОЇ комсо- тульних, для роботи
■^мольської організації. На яких були направлені кра
стенді серед фотознімків щі комсомольці. Вихова
перших комсомольців
є телем одного з них став
ці
і фото Гната Івановича Лі Г. Ліщенко. Пізніше
дитбудинки були об'єдна
щенка,
Гнат Ліщенко — ровес ні в дім робітничих підліт
ник першої російської ре ків. До речі, виховувався
волюції. Народився в груд тут відомий радянський ге
ні 1906 року. Незадовго нетик академік АН СРСР
лауреат
до того кривава сутичка з М. П. Дубинін,
царизмом закінчилася по Ленінської премії.
У ті тяжкі часи Гнат був
разкою народу, але то був
перший крок до перемож і членом частини особли
вого призначення. Багато
них днів Жовтня.
долю
Разом з молодшим бра роботи випало на
ком Сергієм Гнат рано за комсомольців. Вони нав
лишився сиротою і вихо чали грамоти дорослих і
вувався старенькою бабу дітей, були агітаторами.
Молодій Країні Рад по
сею, закінчив міське чоти
трібні були кваліфіковані
рикласне училище.
спеціалісти, і в 1926 році
Г, Ліщенка направляють на
навчання у
Дніпропет
ровськ на робітфак. Після
цього він працював
у
відділі технічного контро
лю на заводі імені Петровського. Звідти його приз
вали служити в прикордон
ні війська. Добре згоди
лася йому на службі ком
сомольська школа, прой
дена, в Олександрії. Звіль
нився в запас у 1931 році.
Знову працював у Дніпро
петровську.
Після віроломного напа
Після відновлення Ра ду фашистської Німеччини
дянської влади в лютому Г. І, Ліщенко доброволь
1919 року в Олександрії цем пішов на фронт. Слу
почала видаватися газета жив помічником команди
иИзвестия Александрийс ра кулеметного
взводу,
кого уездного исполкома був поранений, після оду
еСовета рабочих, крестьян жання повернувся в цей
ских и красноармейских же полк. Брав участь у
депутатов», в якій
Гнат визволенні Павлиша, Онуфпрацював розсильним.
ріївки, Знам’янки від ні
Першим
секретарем мецько - фашистських за
Олександрійського повіто гарбників. При визволенні
вого комітету комсомолу Кіровограда знову
був
був Дмитро Ямпольський, тяжко поранений.
Після
якого незабаром мобілі одужання працював на від
зували на фронт разом із будові промисловості До
значною частиною органі нецька.
зації. Після нього секре
Повернувшись у рідне
тарем стала Є. С. Шахунянц. Зростали ряди олек місто, незважаючи на інва
сандрійських комсомоль лідність, Гнат Іванович бе
ців. 1920 року організація ре активну участь у від
налічувала близько
100 будові народного госпо
на
членів. На початку цього дарства. З 1970 року
ж, 1920 року, став комсо заслуженому відпочинку.
Але і зараз
ветеран
мольцем і Гнат Ліщенко,
З
якому не виповнилося ще комсомолу в строю.
1968
року,
майже
з
дня
й чотирнадцяти років.
заснування Олександрій
Ко?лсомольці допомагали ського історико - краєзнав
парторганізації міста вес чого музею, на громадсь
ти боротьбу проти банди ких засадах працює в ньо
тизму, збирали одяг
і му екскурсоводом.
взуття для воїнів Червоної
Гнат Іванович
частий
Армії, проводили політосвітню роботу серед насе гість навчальних закладів
міста. Розповідає молоді
лення. Активним комсо про свою юність. І юнаки
мольцем проявив
себе
та дівчата, слухаючи йо
юний Гнат.
го, сповнюються величез
Для 3500 бездомних ді
тей Олександрійська ком ною повагою до людини,
що була творцем історії
сомольська
організація
провела місячник допомо свого краю.
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО

В МУ історико-краєзнавчому народному
музеї

ПОЧИНАВ
РОЗСИЛЬНИМ
У ГАЗЕТІ...

ги (заготовляли дрова, ре
монтували будинки,
в

М. ЛЕБІДЬ.

м. Олександрія.

ГПО НА МАРШІ

«Найголовніше—натхнення»,—
ТАК ВВАЖАЄ ДИРЕКТОР СВІТЛОВОДСЬКОЇ ВОСЬМИРІЧНОЇ
ШКОЛИ № 6 к. С. БУЦ.
Навчальний процес в цій вось
мирічній школі вперше було ор
ганізовано багато років
тому.
Ще тоді, коли на березі ДніпраСлавутича, на території Табурищанського мису йшло споруджен
ня Кременчуцької гідроелектро
станції. Пізніше учбовому закла
ду було присвоєно помер шість.
І хоч з того часу минуло більше
трьох десятків років, восьмиріч
ка в Хмельницькому мікрорайоні,
як була в тимчасових приміщен
нях барачного типу, так і зали
шилася. Лише з десяток років то
му вдалося ще в одному з примі
щень, звідки будівельників пере
селили у нові квартири, «присто
сувати» деяку площу під неве
личкий за розмірами гімнастичний
зал. В ньому нині розміщено і
деяку частину спортивних зна
рядь, здебільшого нестандартного
устаткування.
От і вся «матеріальна база»
для навчального процесу з фі
зичної культури. Ні пришкільного
стадіону з майданчиками для про
ведення футбольних чи баскет
больних змагань, ні стандартного
спортзалу світловодська восьми
річка № 6 не має.
Та у відсутності елементарних
умов — є бажання працювати. І

це бажання активно виявляє пе
дагогічний колектив восьмирічки.
Кожен клас — обов’язковий учас
ник внутрішкільшіх змагань
з
різних видів спорту. 1 хоча В МІ
СЬКІЇ! спартакіаді учнівської мо
лоді повинні виступати вихован
ці колективів фізкультури серед
бере
ніх шкіл, в кожній з них
участь і'збірна команда восьми
річки № 6. 1 її показники не гір
ші за ті шкільні колективи, що
мають добру матеріально - спор
тивну базу. Так, у проведених
змаганнях з легкої атлетики, ба
гатоборства комплексу ГПО ви
хованці вчителя
фізкультури
Олексія Васильовича Колесшіка
були у першій десятці.
Вдало
виступили вони іі на
кросових
дистанціях, а юні орієнтувальніїкп потрапили навіть до
числа
призерів міської першості. Добре
відомі в Світловодську й сестри
Криворучкп, які захоплюються
шахами: восьмикласниця Натал
ка стала чемпіонкою міста, а уче
ниця п’ятого класу Тетяна — па
другому місці.
Не поривають зі спортом й ви
пускники восьмирічки, які про
довжують навчання в профтехучи
лищах, технікумах та
старших
класах десятирічок. Вони постій
но вдосконалюють знання й на

Високі результати, пока
зані Сергієм Пальчнковим,
дозволили збірній плавців
Кіровоградщини посісти за
гальне третє місце
серед
Вихованець кіровоградсь восьми команд другої групи.
кого тренера В. Манька, при
С. МАКСИМОВ.
зер IX літньої Спартакіади
народів СРСР
майстер
БОКС
спорту Сергій
Пальчпков
взяв участь в зимовому чем
піонаті України з плавання.
Глядачі, які відвідали хар
ківський басейн «Спартак»,
стали свідками цікавої спор,
тпвної дуелі між ПальчикоВ Краматорську завер
вим та майстром
спорту
міжнародного класу київ шився особистий чемпіонат
Цим
ським армійцем Олегом Гав республіки з боксу.
риленком. Однак Сергій до турніром українські майст
вів, що на сьогоднішній день ри шкіряної рукавички роз
він єдине, чим набагато по почали сезон-87.
ступається
досвідченому
Головний тренер збірної
майстру, так це віком. На УРСР з боксу М. Зав'ялов
гадаємо, що Пальчпков)’ ві був незадоволеннй: «Ніхто
з молодих боксерів, па пре
сімнадцять років.
В запливі на дистанції 50 великий жаль, не запам’ятав,
метрів на спині кіровогра- ся. Тактична одноманітність
дець посів друге місце
з — ось головна біда майже
результатом 28,16 секунди всіх учорашніх юніорів. І
(у Гавриленка — 28,02), На що особливо прикро, більш
стометрівці першим знову досвідчені не складають у
став киянин, а ось дистан цьому плані винятку. Скажу
цію 200 метрів впевнено ви відверто: у переддень все
союзного чемпіонату не по
грав паш земляк.

ПЛАВАННЯ

Важкі метри надії

Юрій Вовк програє
і... дивує

вики, здобуті у рідній
школі.
Значних успіхів досяглії, паприк-,
лад, шахіст другого розряду Олен-,
сандр Вільтота, який нині нав-.
чається у дев’ятому класі
СШ
№ 2, боксери Валерій Трубников
— студент Крюківського маши
нобудівного технікуму 1
учень
СПТУ-5 Сергій Ковбас.
При активній підтримці всього
педагогічного колективу
прово;
диться повсякденна
позакласна
спортивна робота, яку тут вважа
ють одним з важливих факторів
фізичного гартування 1 оздоров
лення. Значну користь і природ
ну радість приносять дітям рух
ливі ігри на свіжому повітрі.
— Відповідні умови мають ве
лике значення, — говорить
ди
ректор школи К. С. Буц. — Але
дехто орієнтується тільки па них.
Ми не повніші викидати з поля
зору головний, на мій
погляд,
фактор — ентузіазм та організа
ційні здібності педагогів,
адже
без них навіть добрий спортивний
майданчик поросте бур’яном.
А діти, що навчаються у світловодській восьмирічній
школі
№ 6, кожного разу повертаються
додому з новим зарядом бадьо
рості, гарно відпочивши після на
пруженого навчального дня.
І. КАРДИТ,

і

м. Світловодськ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: 3 цієї розповіді ми починаємо відверту роз
мову
з актуальних
проблем
фізичного виховання школярів.
Пишіть нам про свої труднощі,
про тс. що заважає вам, юні при
хильники спорту,
займатися
улюбленими видами спорту. Усі
листи будуть уважно розглянуті в
редакції.

радували нас кандидати до
збірної республіки».
М. Зав’ялов щиро відзна
чив лише трьох
молодих
боксерів — Павла Міщенка
з Кременчука, запоріжця
Олега Булгакова та кіровоградця Юрія Вовка. Та як
що Міщенко став чемпіоном
республіки, а Булгаков ви
боров «срібло», то наш зем
ляк... вибув зі змагань уже
на першому етапі. Щоправ
да, програвши гідному су
пернику — майстру спорту
з Дніпропетровська Віктору
Швачці, який свого
часу
здобував титул
чемпіона
УРСР, ставав призером все
союзних псршостей.
Також стартові поєдинки
програли кіровоградні Олег
Аккерман, Костянтин Дуд
ник, Олександр Скворцов та
Вадим Лавриненко. А Ва
дим Волканов (вагова ка
тегорія до 60 кілограмів) та
Валерій Демеико (81
кг)
дійшли чвертьфіналу.
В черговий раз кіровоград
ські майстри шкіряної рука
вички залишилися
далеко
від республіканського п’є
десталу. Усі спортсмени, які

виступали в Краматорську,
є вихованцями одного тре-,
пера — Анатолія Яцепка. А
чому ж немає спортсменів з
інших спортивних товариств?
Л. ЛЕЙБЕНЗОН.

ФУТБОЛ

«Зірка» готується
«Зірка» завершила черго
вий етап підготовки до пер
шості країни з футболу. У
січні Кіровограді виїздили
до Черкас, де взяли участь
у турнірі чотирьох команд.
Наші земляки виграли
у
господарів майданчика чер
каського «Дніпра» з рахун
ком 1:0 (переможний
гол
забив Сергій Степашкр) та
зіграли внічию з чернігівсь
кою «Десною» — 2:2 (обид
ва м’ячі на рахунку Михай
ла Калити). Матч з криво
різьким «Кривбасом» мав ви
значити переможця турніру.
На гол, забитий новачком
Кіровограді^ Олександром
Кулаковським,
суперники
відповіли двома. Отже, «Зір
ка» посіла друге місце.
Л. ЛЕОНІДОВ.

і

4 стор. ----------------------------------- ------ ------ «Молодий комунар» ------------------------------------------------ 12 лютого

1987 року-------- .
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ІЛ А сторінках централь- ще раз, тут рок? А якби
’’ ної й місцевої преси не усе словесне лушпиння, яке
затихають суперечки про згадані групи намагалися
проблеми сучасної музики приладнати до ритмів ро
для молоді. Сперечаються ку, виконувалося в інших
про те, чи має рок перспек ритмах — що тоді?
тиви й чи потрібен він на
Скільки нісенітниць лу
шій культурі. Обговорюють нає з динаміків в
інших
знахідки й вади ритмів, які стилях — подумати лячної
лунають із Заходу. Диску 1 нічого...
тують про шляхи розвит
ку музичного дозвілля
і
смаків молоді тощо.
Однак давайте поміркує
мо про інше — як ми спе
речаємося? Чи не втрача
ємо ми в розпалі з'ясуван
ня думок предмету супе
речки? Чи завжди виваже
ні наші аргументи?
Варто подивитися через
призму порушених тут пи
тань на дискусії, шо роз
горнулися, й ми побачимо,
що система
аргументів
противників року та інших
музичних новацій, шо ці
кавлять молодь,
досить
сумнівна (про аргументи
протилежної сторони
я
скажу дещо згодом).
По суті ті, хто з приво
ду музики сперечаються,
якраз про музику й забу
вають. Можна було б на
вести безліч прикладів на
доказ Цієї тези, щедро за
позичивши їх із періодики,
Рок відкидають і па тій
до того ж зараз музична
тема стала буквально обо підставі, що концерти ок
в’язковою не лише
для ремих західних груп від
вакханалією
більшості популярних, а й значаються
навіть для багатьох, зда пристрастей, хуліганськи
валося б, винятково спеціа ми випадами, що рок збли
лізованих (немузичних) ви жується з порнографією.
Паралель: 1985 року ан
дань. Однак, аби не пере
вантажувати цю
статтю глійські футбольні боліль
необов’язковою інформа ники на стадіоні в Брюс
цією, візьму для аргумен селі влаштували
масове
тації приклади лише од побоїще. Але ж це не да
нієї, але цілком типової ло підстав вимагати забо
статті «Чи зійде російсь рони футбольних- матчів!
кий рок?». опублікованої в
Ще процитую автора тієї
одній з центральних газет.
статті:
Так. автор написав свою
«Всерйоз кажуть про те,
статтю дуже цікаво, гост
заводить
ро, з іронією, але до чого що рок-музика
молодь у такі небезпечні
тут рок?
Вій піддає аргументова ідеологічні хащі, шо жах.
ній, різкій і цілком спра Ось класична музика чи
ведливій критиці
тексти народна — інша річ. І зно
пісень рок-груп
«99%». ву - таки це нечесно. Як
«Динамік», «Рок-вересень» би ж справа полягала ли
та ін. Але до чого, спитаю ше у музиці!»

Кінокадр.
Гестапівець,
«стомившись» після допи
ту, розслабляється, слуха
ючи музику Моцарта
чи
Гріга. Пригадайте оркест
ри скрипалів у концтаборах: погано граєш — кре
маторій. А ось партизани,
які били фашистського зві
ра, найчастіше в класичній

НІСЕНІТНИЦЬ
ЧИ ЗАВЖДИ ВИВАЖЕНІ
НАШІ АРГУМЕНТИ
В ДИСКУСІЯХ
ПРО СУЧАСНУ МУЗИКУ?

Є

музнні тямили не
луже.
Слабкуватнй був колишній
селянин у нотній грамоті.
Віддавав перевагу народ
ному, фольклорному.
Але народне, фольклор
не награвали на губній гар
мошці й ті, що їхали пали
ти Хатипь! А російську ча
стівку чи циганський ро
манс примушував викону
вати задля власного задо
волення який - небудь фа
шистський покидьок з міс
цевих (звернімося ніс раз
до кіно, до сцен із фільму
«Іди й дивись»); і йшли
на всю шо погань в атаку
радянські воїни, серед яких
були й колишні студенти
консерваторій, іі джазист,
й узбек з такого віддале
ного кншлака, що ніякої єв
ропейської музики взагалі
досі не знав, але
серце
якого, як і серця десятків

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СПТУ № 33

Училище готує трактористів - машиністів 3-го кла
су та машиністів холодильних установок. Для трак
тористів строк навчання — рік. спеціалісти по холо
дильному устаткуванню навчаються — 6 місяців.
Учнів забезпечують гуртожитком і стипендією 20
карбованців на місяць, увільненим до запасу воїнам
стипендію підвищено до.96 карбованців.
Крім заяви на ім'я директора училища, вступники
подають документ про закінчення середньої або не
повної середньої освіти, медичну довідку, свідоцтво
про народження або паспорт і 4 фотокартки 3x4 см.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Адреса: 317900. м. Олександрія, селите Жовтневе.
пул. Трудрезервів. 1. Телефон: 5-10-80.

автонавчальний комбінат

Проводить

набір учнів

не курси по ПІДГОТОВЦІ на підприємствах
Мініс
водіїв категорії «ВС>»:
терства
автомобільного
з денною формою на транспорту УРСР у Кіро
вчання (строк навчання — вограді та області.
5 місяців). Час навчання
По довідки звертатися
зараховується до трудово,
го стажу. Учням виплачує на адресу: м. Кіровоград,
Новомиколаіека,
пров.
ться стипендія;
з вечірньою формою Першого січня, 6. Телефо
(строк навчання — 7 мі ни для довідок: 7-24-40,
сяців)
7-41-46. їхати автобусами
Випускникам надається №№ 2, 4, 14, 29 до зупин
робота за спеціальністю ки «Вулиця Колгоспна».

Нарешті, часто говорять
про те. шо ажіотаж нав
коло року
(вітчизняного
■ш зарубіжного) породжує
такі нездорові явища, як
спекуляція записами, неза
конне добування їх з пе
резаписом та тиражуван
ням тощо. То що.
коли
спекулювали квитками на
Гагзнку чи у
Великий,
треба було театри закпивати? Боротися слід
3;
спекулянтами, а не з тво
рами. Якщо .молодь
роком захоплюється, значить
ня музика необхідна, зна
чить, захоплення спричи

15 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

Більшість (поки то), га
даю. на жаль, перши*же'по суті прокручуван
ця рок - музики в даний
час є найледашшим (тоб
то таким, то потребує мі
німальннх зусиль) спосо
бом здаватися для оточу
ючих і для себе людиною,
що серйозно чимось захоп
люється. Натиснув клав шу
_ і пішло - поїхало, і
нібито й при Ділі: музику
слухає
та й батьки
нерід
ко
задоволені
- захоплю
ється дитина мистецтвом.
Фактично ж не "ебажанн
н невміння організувати
свій відпочинок. Для ша
Хів правила знати треба у
футбол грати — взуване
вдягайся, а там. гляди
по коліну влучили. А тут у
теплі, У добр’: .КЛпЯи„пб0Ч.
культурне дозвілля забез
печене.
.
Нерідко ті. хто Відпочи
ває таким чином, поняття
не мають, що Ж вони слу
хають. А це вже небезпеч
но Як І будь-яка бездум
ність. Тобто, по суті, сучас
на магнітофонна музика (з
згодом і відеомагнітофонн)
є універсальним засобом
маскувати байдужість дум
ки та душі.
Що, здавалося б. повин
не допомогти юному слу
хачеві знайти
правильні
орієнтири у світі музикиВ першу чергу — музиіна критика. Вона має бути
аргументованою, без вуль
гаризації. компетентною І
меломану, шоб розібратися.

і

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30
—’ Час. 0.05 — Грає квін
тет «Серенада». 8.30 — Рит
мічна гімнастика. 9.15 —
Тираж «Спортлото». 9.30
■— Будильник. 10.00 — Слу.
жу Радянському
Союзу!,
її 00 — Ранкова пошта.
11.30 — Кіноафіша. 12.00
— Дитячий гумористичний
кіножурнал «Єралаш». 12.15
— Якщо хочеш бути здо
ровим. 12.30 — Музичний
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина.
14.00 — Здоров’я^
14.45 — Шолом . Алейхем.«Тев'є ■ молочник». Теле.
вистава.
17.45 — Мульт
фільм. 18.00 — Міжнарод.
на панорама. 18.45 -- Ве
чір. присвячений 50-річчіо
Державного ансамблю на
родного танцю СРСР під
керуванням народного ар
тиста СРСР і. Мойсеева у
Державному Концертному
залі ім. П. Чайковського,21.00 — Час. 21.40 — «Пуш
кіну присвячується». Літе
ратурний альманах. 23.00
— Новини. 23.05 — Ковза
нярський спорт. Чемпіонат
світу. Чоловіки.
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ста
вай! 8.20 — «Хочу все зна
ти». Кіножурнал. 8.30 —5
Мультфільм. 9.30 — Кон
церт камерної музики. 9.50
— Програма Естонського
телебачення. 11.00 — Ро
сійська мова. 11.30 — «Із
скарбниці світової музичної
культури». С. Ра.хманіпов.
Перша симфонія. 12.20—1
Світ і молодь. 12.55 — Лиж.пий спорт. Чемпіонат сві
ту. 15 км. Чоловіки. 14.45
— Камера дивиться у світ.
15.50 — Концерт Рязансь
кого російського народно
го хору. 16.30 — Очевидне
—
неймовірне. 17.30
Спортивна програма: ков
занярський спорт. Чемпіон
пат світу. Чоловіки. Лиж
ний спорт. Чемпіонат світу.
Стрибки з трампліна Бокс,
Чемпіонат СРСР. Фінал. Хуо
дожпя гімнастика. Чемпіон
пат СРСР. Боротьба дзіодб.Чемпіонат СРСР. В перер
ві — 20.00 — Вечірня каз
ка. 21.00 — Час. 21.40 -З
Фільм «Вечірній варіант.».

ХТО є ХТО І ЩО є. то В то

му чи іншому музичному
стилі обов’язково
СЛІД
читати н слухати докази
як його захисників, так і
противників.

с. кичигін,
журналіст.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Крім заяви на ім’я директора, училища, вступники
подають: документ про закінчення неповної середньої
або середньої освіти, медичну довідку, свідоцтво про
народження або паспорт, 4 фотокартки 3x4 см.

Училище готує трактористів - машиністів 3-го кла
су.

Заняття починаються в міру комплектування груп.

Срок навчання — 1 рік.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СПТУ № 13
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Під час навчання учнів забезпечують гуртожитком
і стипендією 20 карбованців на місяць. Звільненим в
запас воїнам стипендію підвищено до 96 карбован
ців.

набір молоді із неповною середньою освітою
та
звільнених у запас воїнів Радянської Армії віком до
ЗО років для оволодіння сільськогосподарськими спе
ціальностями.

Адреса: емт Голованівськ, вул. Маякопського, 2,
Телефон 2-15-58.

Відділ по праці облвиконкому

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
Приймають осіб, звільнених з лав Радянської Ар
мії і юнаків, віком до ЗО років, які не мають спеці
альності зі скороченим строком навчання на
такі
спеціальності:
робітник гірничо - очисного вибою — строк навчан
ня 5 міс., стипендія 129 крб.,
прохідник — строк навчання 5 міс., стипендія
129 крб.,
електрослюсар підземний — строк навчання 6 міс.,
стипендія 129 крб.,
кріпильник — строк навчання 5 міс.,
стипендія
129 крб.,
водій — строк навчання 5 міс., стипендія 85 крб.
Під час проходження виробничої практики на під
приємствах виробничого об’єднання «Олександріявугілля» учні всіх спеціальностей додатково до сти
пендії одержують 50 процентів від заробітної суми.
Початок занять — у міру комплектування груп.
До заяви додають: документ про освіту, свідоцтво
про народження, 4 фотокартки 3X4 см.
Адреса: м. Олександрія, пл. Кірова, 18.

НАША АДРЕСА:

Орган (Сипсаогоадского

316050. МПС.

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 01447.

даючи ЦЮ можливість сушиє*. ї"“"’ ,,Ібн змов»«илісь. вибудовують
свої
Докази на прикладах
3
творчості найбільш иевдаЛИХ груп 1 звичайних до.морослих наслідувачів захід,
пою ширпотребу.
Діяти
таким чином - ВСе од,
10 "■'■''матися
.міркувавями на тему, чи потрібвзагалі спорт і чи має
в-н перспективу, коли лю
бительська команда наш,,.
ГО заводу (радгоспу, КО1.
кудиУ Т°Щ0) Г,,аЄ ГІ,,Шс

виражається: від безпр
світних лінощів і духовної
порожнечі ДО щирого ін
тересу, бажання збагатити
свій духовний «іт ” може,
й самому внести щось
У
становлення нових напря
мів нашої музики.

ОГОЛОШУЄ

«Молодом комА/.умар»

На vKiHium’KoM языке.

1 російська опера, і па.
Дянський джаз були колись
«вторинними», однак
те
пер наші досягнення
у
НИХ музичних
жанрах
впевнено утримують
пас
па провідних місцях. Скі
льки поколінь виросло на
«вторинних» Буряті,І0 й
■'зрівникові зі Смарагдово,
'о -міста, піших героях дитячої літератури!
НСПОКОЇТЬ і те, що, п()3.
Мфковуючи над можливос
тями УСПІШНОГО
вітчизняного
року розвитку
і ВІДКнУ

няється по
чимось
вагомим.
К
■ різному
воно
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оголошує прийом молоді з неповною середньою ос
вітою та увільнених до запасу воїнів Радянської Ар
мії віком до ЗО років для оволодіння сільськогоспо
дарськими спеціальностями.

ОБЛАСНИЙ

мільйонів інших громадян
СР, зворушцла покли,
кала у бій пісня «Священна війна».
«А один юний
читач
гнівно зауважує; «Не чі
пайте нашу рок - музику,
найкращу у світі рок - му.
зику!». Доводилося лише
дивуватися - „к це ВТо.
ЇЇь може 6уі„ „айкра.

Обсяг 0,5 друк. арк.

ОРГАНІЗОВУЄ

переселення до Далекосхідного
економічного району
На переселення запро
шуються сім’ї, що мають
у своєму складі не менше
двох працездатних членів
сім’ї, придатних до робо
ти в сільському госпо
дарстві.
Для більш детального
ознайомлення з умовами
праці і побуту в госпо
дарствах вселення
звер
тайтеся до відділень об
ласного бюро по прайс-

ТЕЛЕФОНИ: редантора — 2-54-2В; відпо
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влаштуванню
населення
за адресами: м. Кірово
град, вул. К. Лібкнехта,
26/70; м. Кіровоград, вул.
Щорса, 2; м. Олександрія,
вул. Шевченка, 91; м. Зна
м'янка, вул. Луначарського, 12; м. Світловодськ,
вул. Леніна, 12; м. Гайво
рон, вул. Кірова. 5, кімна
та ІЗ; м. Новоукраїнка,
вул. Леніна. 80/22; м. Долинська, райвиконком.
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