
J ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
На черговому засіданні 

бюро обкому комсомолу 
було розглянуто питання 
«Про хід виконання поста
нови бюро обкому ЛКСМУ 
від 25 вересня 1985 року 
«Про стан обліку членів 
ВЛКСМ в обласній ком
сомольської організації».

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни визнало роботу міськ
комів і райкомів комсомо
лу по виконанню даної по
станови незадовільною. За
ходи, які вживають коміте
ти комсомолу по наведен
ню порядку в обліку чле
нів ВЛКСМ, видачі і збері
ганні комсомольських до
кументів, є недостатніми.

Л' Знам’янському міськко- 
г.тГга Долпнському райкомі 
комсомолу допускають фак
ти приписок і окозамилю
вання. В Голонанівському 
та Компапіївському райко
мах не розглядають персо
нальні справи тих комсо
мольців, які загубили ком
сомольські документи. На 
низькому рівні те в міськ
комах і райкомах внутрі
спілкова дисципліна. До
пускаються факти грубого 
порушення нормативних ін
струкцій ЦК ВЛКСМ.

За халатне ставлення до 
своїх обов’язків, грубе по
рушення інструкції! по об
ліку членів ВЛКСМ, факти 
окозамилювання і приписок 
перший секретар Знам'ян- 
садого міськкому комсомо
лу*1 М. Давидов заслуговує 
{звільнення з роботи, але, 
враховуючи його особисте 
запевнення, то до 1 липня 
будуть усунені вказані не
доліки, обмежитись суво
рим попередженням.

За невиконання рішення 
бюро обкому комсомолу від 
25 вересня 1985 року по на
веденню порядку в обліку 
членів ВЛКСМ, грубі по
рушення Інструкції ЦК 
ВЛКСМ «Про облік членів 
ВЛКСМ і порядок видачі 
комсомольських докумен
тів зразка 1975 року» бю
ро обкому комсомолу ого
лосило суворі догани із за
несенням до облікової карт
ки члена ВЛКСМ першим 
се^старям Гай веронського, 
Долинського райкомів ком
сомолу т.т. Німчук Н„ їва- 
щенко С.

Суворо попереджено бю
ро і особвсто перших сек

*------ НАШ СУЧАСНИК

ВЕДЕ ДОРОГАМИ
НЕСПОКІЙ

Йому тільки двадцять 
два. Прекрасний вік, ко
ли ще все життя попере
ду, і можна встигнути 
стільки зробити! Треба 
тільки поспішати, не гая
ти часу даремно. Володя 
це добре розуміє. За 
свою коротку трудову 
біографію він устиг зроби
ти немало добрих справ.

Мрія стати шофером 
з’явилася у хлопця ще в 
шкільні роки. Вона й при
вела його в Ульяновське 
середнє професійно-тех
нічне училище.

Після училища на кіль
ка місяців, що залиша
лись до призову на служ

бу в Радянську Армію, 
молодий водій сідає за 
кермо автомобіля. Завзя
то, наполегливо, працює 
в колгоспі імені Леніна. А 
коли настав час йти вико
нувати почесний обов'я
зок перед Батьківщиною, 
проводжав юнака весь 
колектив автопарку гос
подарства.

Служба була нелегкою. 
Рядовий Володимир До- 
линський виконував ін
тернаціональний обов'я
зок у Демократичній Рес
публіці Афганістан. Слу
жив добре, відзначався 
дисциплінованістю і смі
ливістю.

Стрункий, підтягнутий,

здається, щойно тільки 
скинув військову форму, 
Володимир у вільну хви
лину розповідає товари
шам про службу. Та вона, 
пауза в роботі, випадає 
рідко. Бо завжди хлопець 
в русі, завжди знайде для 
себе справу. Не випадко
во й має він нині найвищі 
показники серед колег, 
достроково завершив пер
ший рік дванадцятої п'я
тирічки, а про виконання 
планів квітня та трьох мі
сяців нинішнього рапор
тував, як і зобов’язувався, 
напередодні XX з’їзду 
ВЛКСМ.

Комсомольці виявили 
Володимиру Долинському 
високе довір’я, обравши 
його делегатом XXV з'їз
ду комсомолу республіки.

— Це високе довір’я,— 
сказав, повернувшись з 
комсомольського форуму, 
Володимир, — постараюсь

ретарів Новоархангельсько- 
го (А. Шаров), Голованів- 
ського (С. Осипенко), Нов- 
городківського (О. Чалап- 
чіп), Добровелнчківського 
(В. Новосад), Онуфріївсько- 
го (О. Сисон), Новомнрго- 
родського (В. Буряк) рай
комів за повільне усунення 
недоліків по наведенню по
рядку в обліку членів 
влкем.

Бюро обкому вказало за
відуючому відділом комсо
мольських організацій
О. Сніжку, завідуючій сек
тором обліку членів ВЛКСМ 
і статистики Л. Горошко, 
інструкторам О. Штадченку, 
10. Савустяпенку, О. Сіомі 
на слабку роботу по надан
ню практичної допомоги 
міським і районним комсо
мольським організаціям.

Зобов'язано бюро міськ
комів і райкомів ЛКСМУ, 
комітети комсомолу з пра
вами райкому глибоко про
аналізувати етап індивіду
альної роботи з молоддю, 
вжити заходів по зміцнен
ню внутріспілкової дисцип
ліни.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло питання 
«Про перебудову роботи 
комітету комсомолу вироб
ничого об'єднання «Друк- 
маш» у боротьбі за підви
щення якості продукції у 
зв’язку із введенням держ
приймання».

У постанові відзначалося, 
що комітет комсомолу БО 
«Друкмаш» проводить пев
ну роботу по залученню 
молоді до боротьби за ви
соку якість продукції, яка 
випускається. Близько 2 ти
сяч молодих виробнични
ків. 24 комсомольсько-моло
діжні колективи взяли 
підвищені соп зобов’язання 
на 1987 рік. 15 комсомоль
цям надано право працю
вати з особистим клеймом.

Разом з тим комітет ком
сомолу ще недостатньо бе
ре участь у боротьбі за 
високу якість продукції, 
особливо із введенням
держприймання. Молодими 
робітниками ще допускає
ться брак, а комсомольські 
організації не дають цим 
Фактам принципової оцін-
ки.

Бюро обкому комсомолу 
звернуло увагу комітету 
комсомолу ВО «Друкмаш» 

(секретар В. Венгер) на по
вільність в перебудові ро
боти комсомольських орга
нізацій у боротьбі за під
вищення якості продукції. 
Комітет комсомолу зобо
в’язано вжити заходів по 
виправленню вказаних не
доліків.

Бюро обкому комсомолу 
на своєму засіданні розгля
нуло питання про особистий 
вклад заступника завідую
чого відділом комсомоль
ських організацій Долин
ського райкому ЛКСМУ 
В. Жернового у поліпшен
ня роботи комсомольських 
організацій агропромислово
го комплексу.

У постанові бюро обкому 
відзначається, то у верес
ні 1984 року в штати сіль
ських райкомів і міськкомів 
комсомолу для кращого ке
рівництва комсомольськими 
організаціями агропромис
лового комплексу було до
датково введено посади 
заступника завідуючого й 
інструктора відділу комсо
мольських організацій. Од
нак в стилі окремих райко
мів ЛКСМУ по-старому 
спостерігається поверховий 
підхід у керівництві ком
сомольськими організація
ми АПК. Аналіз справ у 
Долинській районній ком
сомольській організації по
казав. що тов. Жерновий В. 
самоусунувся від виконання 
своїх прямих обов’язків. 
Не знає і не вникає в стан 
справ комсомольських ор
ганізацій на місцях. Часом 
свою бездіяльність прикри
ває окозамилюванням, при
писками. В. Жерновий не 
займається залученням мо
лоді села до участі в роз
витку особистих підсобних 
господарств, впровадження 
бригадного підряду тощо. 
Райком не проводить робо
ту по створенню районної 
школи передового досвіду. 
Допущено формалізм в 
шефстві райкому над від
стаючою фермою, в органі
зації соціалістичного зма
гання молоді села.

За серйозні недоліки в 
роботі, допущені факти око
замилювання і самоусунен
ня від своїх прямих обо
в’язків бюро обкому 
ЛКСМУ оголосило сувору 

догану з занесенням до облі
кової картки члена ВЛКСМ 
наступнику заввідділом ком
сомольських організацій До- 
лииського райкому комсо
молу В. Жерновому і зобо
в’язало бюро райкому 
ЛКСМУ розглянути на 
своєму засіданні доцільність 
перебування його на даній 
посаді.

Бюро обкому вказало за
ступнику завідуючого від
ділом робітничої і сільської 
молоді обкому комсомолу 
С. Чернявському на недо
статній контроль за діяль
ністю відповідної категорії 
працівників райкомів і мі
ськкомів комсомолу. Звер
нуто увагу перших секре
тарів міськкомів і райкомів 
комсомолу на безумовне 
виконання інструктивного 
листа ЦК ЛКСМУ про 
функціональні обов’язки 
працівників райкомів, міськ
комів. які ведуть питання 
агропромислового комплек
су. В травні-червні провести 
атестацію згаданих праців
ників.

Бюро обкому ЛКСМУ 
розглянуло також питання 
«Про хід звітів і виборів у 
комсомольських організа
ціях загальноосвітніх шкіл 
області». У постанові бюро 
відзначається, що в облас
ті закінчилися звітно-вибор
ні збори в класних комсо
мольських організаціях. 
Більшість з них пройшли 
організовано, в творчій об
становці. У багатьох шко
лах міста Кіровограда, Кі
ровоградського. Петрів- 
ського. Олексапдрівського 
районів проводилося анке
тування. Нині тривають зві
ти і вибори в шкільних ком
сомольських організаціях.

Разом з тим трапляються 
випадки безпідставних пе
реносів зборів, формалізм у 
їх проведенні. Працівники 
райкомів комсомолу і актив 
ще мало бувають на звітно- 
виборних зборах. Бюро об
кому вказало бюро Ново- 
українського. Вільшансько- 
го, Кіровоградського рай
комів ЛКСМУ на недостат
ній контроль за ходом зві
тів і виборів. Вказано ре
дакції газети «Молодий ко
мунар» на недостатнє ви
світлення звітно-виборної 
кампанії у комсомольських 
організаціях шкіл.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло ряд інших 
питань внутріспілкового 
життя.

виправдати його сумлін
ною працею.

Нині Володимир Долин- 
ський разом зі своїми ко
легами допомагає хлібо
робам району в проведен
ні весняно-польових ро
біт: транспортує в госпо
дарства мінеральні доб
рива та гербіциди, як ви
никає необхідність, під
возить посівний матеріал 
до агрегатів у поле. Так 
буде аж до завершення 
відповідальної кампанії.

День за днем, впевне
ною рукою, пише свою 
трудову біографію моло
дий водій, член комітету 
комсомолу підприємства 
Володимир Долинський. 
І за кожним її рядком — 
справи. Великі і малі, по
мітні і буденні. Але обо
в’язково корисні, потріб
ні людям.

М. МУРІЄНКО.
м. Ульяновка.

Вахта 
пам’яті, 
вахта 
миру

НОВГОРОДКА. Рада ве
теранів війни та праці, 
створена при Митрофанів- 
ській сільській Раді на
родних депутатів, на честь 
Вахти пам’яті виступила 
ініціатором збору від 
громадян села добровіль
них грошових внесків у 
Радянський фонд миру. 
Всього зібрано понад 
430 карбованців.

МАЛА ВИСКА. Чималу 
допомогу ветеранам вій
ни і праці, котрі прожи
вають на території міста, 
надали протягом Вахти 
пам'яті учні Маловисків- 
ського професійно-тех
нічного училища № 16. 
Так, Віктор Сологуб, Ми
кола Рубан і Василь Гу- 
менний з чотирнадцятої 
групи попрацювали в са
дибі ветерана війни 
Олександра Корнійовича 
Коваленка. Хлопці обро
били присадибну ділян
ку, навели порядок в са
ду, заготовили паливо. А 
заступник секретаря ком
сомольської організації 
училища Валентина Во
лошин взяла шефство над 
ветераном праці Варварою 
Овсіївною Артишко.

УЛЬЯНОВКА. Всі учні та 

ВІТАЄМО

завідуючого відділом пропаганди «Молодого ко
мунара» Петра СЕЛЕЦЬКОГО з врученням 
диплому лауреата обласної журналістської премії 
імені Ю. Японського.

Олександрійська фабрика діаі рамних паперів —° 
місце роботи ударниці комуністичної праці Валенти
ни СОЛОМКИ (на знімку). Шість років тому почала 
Валентина тут свою трудову біографію, опанувавши 
професію укладальника-пакувальника. її портрет по 
праву на міській Дошці пошани — молода виробнич
ниця щозміни більш, ніж у півтора раза перекривав 
планові завдання, а в громадському житті активна 
як член редколегії «Комсомольського прожектора», 
заступник секретаря парторганізаиії цеху. А вечо
рами товариші бачать її ще й із червоною пов’яз
кою дружинника, на заняттях фабричної художньої 
самодіяльності.

Фото М. ПАЛЬЧИКА«

вчителі ГрушківсьнОЇ шно< 
ли зібралися на традицій« 
ну лінійку «Пам'ять», при« 
свячену Дню юного ге
роя-антифашиста. Присут
ні з хвилюванням слуха
ли пісню «Бухенвальд- 
ський набат«. Хвилиною 
мовчання всі присутні 
вшанували пам'ять тих, 
хто боровся за незалеж
ність своєї країни. В кін
ці лінійки «Слоео-обіцян» 
ну» зачитала учениця де
сятого класу Наталя Саф
ронова. Всі учні одного
лосно підтримали її.

КІРОВОГРАД. Усі двад
цять чотири комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви заводу «Гідросила» зо
бов'язалися зробити свій 
особистий внесок у Фонд 
Вахти пам'яті. Напередод
ні свята на честь 42-ї річ
ниці з Дня Перемоги у 
соціалістичному змаганні 
серед КМК підприємства 
лідирують комплексний 
комсомольсько - молодіж
ний колектив імені XXVII 
з'їзду КПРС (бригадир 
Олександр Товстенно) та 
бригада токарів (брига
дир Володимир Бадов).

м. Олександрія.
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8 СЕРГІЄМ Миколайови
чем Василюком та 

Михайлом Яковичем Ле- 
цом звів випадок. Обидва 
оони — старші зоотехніки- 
рибоводи РАПО, до Кірово
града приїхали з справах. 
Потрібного керівника на 
місці не виявилось, тому 
часу для розмови в нас бу
ло більше, ніж досить.

— З 1983 року ставкозе 
рибництво стало узаконе
ним підрозділом РАПО, — 
розповідав С. М. Васи
люк. —- Не знаю, як де, а в 
нас, у Петровому, реорга
нізація ніяк не позначила
ся на справах. Обновлює
мо все тих же 220 гекта
рів водного дзеркала, має
мо з кожного гектара не 
більше шести центнерів 
товарної риби.

.Тут доречно буде Зробити 
невеликий відступ. Переко
наний, їцо всі ми, незалеж
но від того, де мешкаємо, 
чим займаємося, більш-менш 
вільно володіємо сільсько 
господарськими термінами, 
можемо дати хоча б приб
лизну оцінку врожаєві, ска- 
їцГмо, пшениці чи кукуруд
зи, овочів. Л як бути з ри
бою? Важко збагнути: бага
то. це чи мало — шість 
Зентперів? Томі' звернемося 

0 фактів. Ще років

НА ПІДРЯДІ

про казкову володарку моріо-океанів,

здатну виконати будь-яку забаганку. Мова про 

рочі буденні, а тому стократ важливіші — ставкове

рибництво.

Свого часу — наприкінці серпня 1982 року — «Мо

лодий комунар» порушував проблеми, пов'язані з ве

денням цієї галузі а області. Можливо, про поперед-

ню публікацію ми й не згадали б, якби не одна об

ставина. Річ у тім. що й тоді, і нині довелося почути

із вуст компетентних людей одне н те ж визначення —

«золота риба». Сама тан — «золота», і стосувалося 

воно, ян неважно здогадатися, собівартості продукції.

Отже, як і чому стали загалом невибагливі меш-

Канці наших внутрішніх водойм мало не родичами

від-

«Молодий комунар»
7 травня 1987 року

АГРОПРОМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ

вважається мало не законо
мірністю.

сільсч.югосиидарське ви- 
^имиНЦТІЮ не стоїть НЦ МІС
ЦІ, воно невпинно розви
вається. Дедалі відчутніши
ми стають позитивні зміни 
в аерновнрооннцтві, тварин
ництві, більшості галузей 
давно вже торкнулися ефек
тивні форми організації й 
оплати праці, 1 тільки ри- 
боводство, як і колись, за
лишається в ролі пасинка.

Мені можуть заперечити: 
а як же, мовляв, розуміти 
створення підсобник цехів 
при Х-’АІІО, до складу яких 
увійшли і бригади рибалок, 
введення штатної посади 
зоотехпіка-рибовода? Давай
те поміркуємо разом. Чи 
можуть шість рибалок (са
ме стільки налічує’ бригада) 
окультурити, зарибнити, до
глянутії і’ обновити 42 став
ки, які є в Петрівському ра- 

. ноні. та "ще Іскрівське водо
сховище? Навряд чи. До то
го ж. па допомогу колгоспів 
їм годі й розраховувати. 
Господарства беруться за 
цю справу неохоче, видно, 
не вірять, що матимуть від 
неї якийсь зиск. Ось хоча б 
колгосп «Росія», Має най
більше в районі ставків — 
тринадцять. Та жоден з них 
не використовується. Во 
доііми ті замулені, порослі 
очеретом, іригаційні спору
ди знаходяться в аварійно 
му стані.

гос- 
про 
за-

Ma-

Тим
час

в

Мимоволі ми торкнулися 
ще однієї проблеми, яку 
при нинішній організації 
справи не можуть вирішити 
ні районні агропромислові 
об'єднання, ні окремі 
г.одарства. Мова йде 
матеріально-технічне 
безпечення галузі.

Бригади рибалок не 
ють у своєму розпоряд
женні не те що екскавато
рів чи земснарядів для 
очистки водойм, а навіть 
транспортних засобів, 
часом, давно настав 
вирішувати це питання 
комплексі, адже при го
дівлі риби можна і слід за
стосовувати засоби малої 
механізації.

ДО ВСІХ перелічених 
недоліків я додав би 

ще й селекційну роботу, 
відтворення промислових 
запасів риби, — включився 
в розмову зоотехнік-рибо- 
вод Вільшанського РАПО 
М. Я. Лец. — Мальків ми 
отримуємо з Ізмаїльського 
заводу, зрідка — з облас
ного виробничого рибком- 
бінату. На жаль, той зари

що вирощується 
районах, 
отакого нагро- 
«вузьких місць» 

той горезвіс- 
«золота ри-

во- 
ви- 
ви- 

ком-

заду-
покаже час. Та вже 

очевидною

бок задовольнити нас не 
може.

Пояснимо в чому тут річ. 
Навесні, коли проводиться 
зарибнення, вага кожного 
малька промислових риб —. 
коропи, товстолобика, аму
ра — повинна перевищува
ти 20 грамів. Тільки в тако
му разі при інтенсивній го
дівлі до осені риба досягне 
промислових стандартів — 
400 грамів. Досягти цього 
вдається далеко не завжди. 
1 тому, що мальки, як пра
вило, мають значно меншу 
вагу, і тому, що трапляю
ться серед них представни
ки непромислових видів — 
окунь, карась.

Нарешті, проблема годів
лі. Без вирішення її надій 
на успіх, вважай, ніяких. 
Підраховано, що при нере
гулярному підгодовуванні 
комбікормами і вітамінни
ми добавками промислова 
риба затримується в рості 
на третину, а при повній 
відсутності годівлі її потен
ціал реалізується менше, 
ник наполовину. Л саме та
ка доля в більшості промис
лової риби, 
в згаданих

ГІввНО, з 
мадження 
і народився 
ний вислів 
ба». Стосовно теми нашої 
розмови його використав 
Михайло Якович Лец. Він 
розповів, що якось собівар
тість тонни риби, вироще
ної в районі, перевищила 
8000 карбованців, тобто, 
по вісім — за-кілограм!

Чи є прийнятіїий вихід з 
тупикового становища? 
Здається, його вже знайшли 
в і л ьиіаі іськ і рибоводи. Кіль
ка днів тому вони створили 
міжгосподарське підпри
ємство, до складу якого 
увійшло !) колгоспів. Тепер 
господарства на паях заку
повуватимуть необхідну 
техніку і корми, зарибок, 
вирощуватимуть промисло
ву рибу. Райсільгоспхімія 
взялася очистити всі 
дойми від мулу, який 
користовуватиме для 
рибництва поживних 
постів.

Що вийде з того
му, 
сьогодні стає 
істина: важливо не просто 
прийняти чергову постано
ву із словами «зобов’язати», 
«покращити», «звернути 
увагу», провести реоргані
зацію. Будемо дивитися на 
речі тверезо: усі заходи, 
навіть своєчасні, доцільні, 
можуть повиснути в повіт
рі, якщо не будуть приве
дені в дію економічні ва
желі.

Якщо коротко, то суть їх 
ось у чому. Ми багато го
воримо про переваги внут
рішнього госпрозрахунку. 
Воли очевидні. Але разом з 
тим очевидний і той ефект, 
що господарський розраху
нок нерідко не спрацьовує 
по тій .простій причині, що 
(як би нам цього іноді не 
хотілося) не всяке вироб
ництво — натуральне гос
подарство. Воно являє со
бою тісний зв’язок, своєрід
ний ланцюг, ланки якого ін
коли одна від одної знахо
дяться доволі далеко — цс 
постачальники, споживачі. 
Трапляється, що прибуток, 
який може отримати під
приємство, образно кажучи, 
летить в трубу через еле
ментарну нерозпорядливість 
тих же постачальників. А 
ЧИ не спробувати перевести 
новостворене підприємство 
після певної організаційної 
Підготовки на повний госп- 
розра ху її о к, дозво л и щип
здійснювати всі операції аж 
до реалізації продукції на
пряму? Тим паче, що в ос
нові його лежить натураль
не виробництво. Здійсню
вати ж керівництво крім 
адміністрації підприємства 
могла б і Рада голів кол- 
госпів-пайовиків. Вона ж 
вирішувала б і долю при
бутків з обов'язковою умо
вою найповнішого викори
стання всіх можливостей 
галузі. Беї сумніву, ство
рення ЄДИНОГО фонду роз
витку виробництва і заохо
чення підвищило б зацікав
леність в більш ефективно
му господарюванні.

М. ЧЕРНЕНКО, 
споцкрр «Молодого 
комунара».

Кілька 
обрали

особли- 
й цінна: розра- 
багато почерп- 
практичної ро-

скажу — д;яль- 
по-

ВИДНО з роз- 
цієї науково- 

конференції

ПОЛІТОСВІТА І СЬОГОДЕННЯ

ПРИКМЕТИ НОВОГО- 
ОРІЄНТИР НА ЗАВТРА
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МбС”
печення навчання.

ІЗ РОЗМОВИ З УЧАС
НИЦЕЮ КОНФЕРЕН
ЦІЇ О. КОЛОМІЄЦЬ:

кОР.: Олександри, ші 
перший рік працюєте про
пагандистом комсомоль
ської політшісолм у КОЛ
ГОСПІ імені Леніна До.інн- 
ського району...

О. КОЛОМІЄЦЬ: 
місяців тому мене
ще и секретарем комітету 
комсомолу колгоспу. Так 
що маю турбуватися не ли
ше про свою, але й решту 
політшкіл (всього їх у нас 
чотири). Так що нинішня 
конференція мені особли
во цікава 
ховую тут 
нути для 
боти.

Відверто 
ність КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
літосвіти залишається 
слабкою ланкою в роботі 
нашого спілчанського ко
мітету. А наша комсомоль
ська організація — одна з 
найсильніших в районі, і 
Кількісно, і якісно. Діє 
шість комсомольсько-мо
лодіжних колективів — на 
свино-та звірокомпленсі, 
в автопарку, загоні родю
чості тракторної бригади 
№ 6, дитсадку та їдальні. 
Наша агітбригада «Бонів- 
чанна» цього року стала 
переможцем обласного ог
ляду агітаційно-художніх 
бригад. Є □ нолгоспі всі 
умови для нормальної ро
боти й відпочинку, відбу
вається немало цікавих 
заходів у години дозвілля; 
міцна дружба єднає ком
сомольців села із молоди
ми німецькими будівель
никами, яні зводять ком
бінат окислених руд 
у Долинській... А от з 
організацією роботи по- 
літмережі — постійні пере
бої. Одна з причин: всі 
розуміють, що старі її фор
ми зжили себе, та по-но
вому працювати ще не на
вчилися..,

Отже, ЯК 
мови, тему 
практичної 
підказало саме життя. В 
залі було немало і лю
дей. які, подібно до Олек
сандри. зовсім недавно 
працюють в комсомоль
ській політосвіті, і досвід
ченіших. Та всі вони зі
йшлися на думці:, життя 
вимагає перегляду прин
ципів організації політос
віти комсомольців.

З ВИСТУПУ ДРУГО
ГО СЕКРЕТАРЯ ЛЕНІН
СЬКОГО РАЙКОМУ 
КОМСОМОЛУ м. КІРО
ВОГРАДА Ю. УСТ И НО В- 
СЬКОГО:

Нам здасться доціль
ним запровадити в політ- 
школах підприємств міста 
виборність посади пропа
гандиста. Може, варто 
було б, з огляду на те, що 
підготовка до занять ви
магає чимало часу, за
провадити в порядку екс
перименту оплату роботи 
пропагандиста в деяких 
школах? Вважаю за не
обхідне позбавити школи 
скучних і «повчальних» 
тем. Інакше нам не доби
тися перемін у ставленні 
слухачів до занять.

Вже нині ми пішли на 
скорочення числа мало- 
чисельних політшкіл за 
рахунок їх об’єднання. 
Цс дозволило вирішити 
проблему з підбором ква
ліфікованих кадрів про
пагандистів...
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О. ко-

теоретична підго- 
деяких пропаган-

ІВЛХ-

себе в 
робо-

3 ДОПОВІДІ СЕКРЕ
ТАРЯ ОБКОМУ КОМСО- 
МОЛУ О. КОТОВА:

Нинішнього навчального 
року курс «Прискорення 
соціально - економічного 
розвитку країни — стра
тегічна лінія КПРС» ви
вчався в 1336 школах су
спільно-політичних знань 
і теоретичних семінарах, 
які об'єднують 35 тисяч 
молодих трудівників. 
Близько двох тисяч юна
ків та дівчат навчалося 
за індивідуальними 
нами...

В. організації цієї 
боти можна виділити 
основні напрями: 
заційна робота і 
по комплектуванню шкіл, 
вдосконалення самих за
нять, підбір і навчання 
кадрів пропагандистів, 
турбота при їхній резерв 
і навчально-методичну ба
зу навчання, контроль за 
ним, підвищення відпові
дальності кожного за 
оволодіння марксистсько- 
ленінською теорією, вико-, 
ристания одержаних знань 
па практиці. Це передба
чає планування, обгово
рення проблем і аспектів 
навчання комсомольця
ми, розроблення мето
дичних рекомендацій, по
ширення досвіду, постій
не ведення питань політ
освіти на сторінках пе
ріодичних видань тощо.

Зміст політосвіти най
перше пов’язаний з орієн
тацією на конкретні спра
ви колективу. «Яку ко
ристь можуть дати, ска
жімо, лекції або полі са- 
ияття, —- говорив перший 
секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербиць- 
кип, — котрі зводяться 
лише до переказування 
загальновідомих істин, та 
“1е й скучною, казенною 
мовою?».

З ВИСТУПУ ДРУГОГО 
СЕКРЕТАРЯ ОЛЕКСАН
ДРІЙСЬКОГО РАЙКО
МУ КОМСОМОЛУ 
А. ІВАХНЮК:

По всій країні широко 
Обговорюється проект Ц.К 
КПРС «Про основні на- 
прямії перебудови систе
ми політичної Й еконо
мічної освіти трудящих»

Вбачаю провідним у пе
ребудові політосвіти впро
вадження активних форм занять. * 1 * з

назнового персонажу?

тому обласний рибкомбінат 
виловив на кожному гекта
рі по 17 центнерів промис
лової риби. Ще більші «вро
жаї» мають рибалки кол
госпу імені’XXV з'їзду КПРС 
Ойуфріївського району — 
по 20—22 центнери з гекта
ра. До речі, рентабельність 
цієї галузі в окремі роки 
там сягає 40—43 процентів.
І останній показник. кот
рий одна з центральних га
зет наводила як приклад 
раціонального використання
природних багатств, вміння 
господарювати: в Угорщині
з гектара внутрішніх водой
мищ мають до 60 центнерів 
риби.

— Зарибнено у нас було 
менше половини плеса, — 
пояснив С. М. Василюк. — 
До того не, не з усіх ставків 
отримали очікувану 
дачу.

Дивно, але факт: до ви
користання земельних і вод
них угідь керівники все ще 
підходять з різними мір
ками. Якщо, приміром, в 
господарстві гуляє гектар- 
другий землі, то за цю 
безгосподарність з вину
ватців питають суворо. Яі:- 
іц<> ж десятки (а в масшта
бах області — тисячі) гек
тарів ставків і озер не при
носять ніякої користі, то це

з ДОПОВІДІ
ТОВА:

В останні роки коміте
ти комсомолу Й пропа- 
гандисти відмовляються 
від ’•’постративно-поясию- 
вального методу, ширше 
використовують проблем- 
че навчання, практичні 
завдання слухачам. В Гай- 
вороиському, Кіровоград- 
тК°Мм ОлсксандріГісько- 
му. Новомиргородському 
районах накопичено дос
від організації суспільно- 
політичної практики слу
хачів, які досліджують ді
яльність СВОЇХ трудових

• колективів з практичною 
метою...

: Однак аналіз навчай
ного року свідчить, щ0 в“ 
сока
товка
листів не підкріплюється 
знанням сучасної методі-, 
ки навчання. Серед за. 
пять переважають інфор
мативні. В усуненні ЦЬо. 
го недоліку — один з на- 
прямій перебудови

З ВИСТУПУ А
НІОК:

Впроваджуючи у 
районі таку форму 
ти, як політичні дискусії 
ми повернулися до колись 
популярного, але забуто
го варіанту — політбоїв. 
У нас вони схожі з відо
мими «телемостами», які 
стали способом проведен
ня політичних дискусій із 
зарубіжною молоддю. Ви
являється, і в нашому мо
лодіжному "середовищі їл 
можна впровадити: учаг 

. пики діляться на такії-., 
хто задає «каверзні» пи
тання, і тих, хто шукає 
на них відповіді. Досвід 
таких иескучинх занять 
має, приміром, школа, де 
пропагандистом Володи
мир Рижепко...

Вже ці короткі витрим
ки з виступів засвідчують: 
науково-практична конфе
ренція проходила зацікав
лено, в обстановці вимог
ливості н самокритики. Се
ред тих, хто браз участь 
в обговоренні доповіді, 
був і пропагандист зі Зна
м'янки Д. П. ЖМАРЬОВ. 
Працюючи 20 років у си
стемі політосвіти, ВІН не 
лише набув досвіду, але 
й переконався, наскільки 
ефективними од старих, 
начотницьких форм є ак
тивні форми, які забезпе
чують індивідуальний 'під
хід до слухачів.

— Погано те, — гово
рив Дмитро Петрович, — 
Що ми і раніше вислов
лювалися за активні фор
ми, але далі слів справа 
не рухалася.

Пропагандист вважає од- 
н,єю з головних перешкод 
живої участі слухачів у 
заняттях одноманітність 
їхнього проведення. А ЇЇ 
коріння — танож у слаб
кому знанні пропагандис
тами молодіжних запитів 
і проблем. Це слід би вра
хувати при навчанні про
пагандистських надрів. По
долати одноманітність до
поможе дискусія з тими ж 
«металістами» чи «рокера- 
ми»„. Завдання — поста
вити о центрі політосвіти 
нв....сУ** цифри, а людину 
з в реальними запитами и 
проблемами. Завдання по
літосвіти — не залишати 
молодь наодинці з трудно
щами та світоглядною ома- '! 
ноіо, а допомогти їй у по-Ч? 
шУну істини.

Саме на це націлює про
пагандистів методична ра
да _ Новомнргородського 
райкому комсомолу. Ви
ступаючи на конференції, 
голова ради Н. Воронецьна 
не намагалася, однак, під
носити цю роботу як зра
зок, хоча певні успіхи і є, 
оже той факт, що соціа
лістичні зобов’язання пер
шого кварталу ц. р. у себе 
на виробництві виконало 
всього 78 процентів слуха
чів, змушує ДО роздумів. 
'-’Дна з причин цього, на 
думку н. Вороноцької, — 
наявність розриву між 
теорією навчання і прак
тикою життя.

Виступи учасників кон
ференції у чомусь допов
нювали ОДИН ОДНОГО і до
повідь. в чомусь і повто
ряли. Воно й зрозуміло: 
СЬОГОДНІШНІ недоліки Й бі
ди КОМСОМОЛЬСЬКИХ політ- 
ШКІл у більшій чи меншій 
6 характернішими для 
сотень колективів області. 
*ак само, як і давно ви
зріла думка про необхід
ність перебудови іі праг 
ненця провести її плано
мірно. на науковій осло
ві. Що п засвідчила крас
номовно нинініпя конфе 
ренція.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

♦
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УВАГА!
ТРИВАЄ КОНКУРС 
НА КРАЩУ ЕМБЛЕМУ 
МІЖНАРОДНОГО 
КЛУБУ МОЛОДИХ 
МЕХАНІЗАТОРІВ 
«КІРОВОГРАД — 
ТОЛБУХІН.»

Як ми вже повідомляли, 
обком ЛКСМ України та 
рада міжнародного клубу 
молодих механізаторів «Кі
ровоград — Толбухін» ого
лосили конкурс на кращу 
емблему клубу. До участі 
в ньому запрошуються про
фесіональні та самодіяльні 
художники, члени гуртків 
рбіразотзоочого мистецтва 
при Палацах піонерів та 
клубах 
дружби.

В ескізах емблеми по
винні знайти відображення 
дружні зв’язки

ровоградщини

сьо-

і на- 
най-

«Молодий комунар»
СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДІО, СВЯТО 

ПРАЦІВНИКІВ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗВ'ЯЗКУ

піонерів
інтернаціональної

трудівників
та Толбу-

хінського округу НРБ, нові » 
елементи технічного СПІВ- I 
робітництва молодих меха- » 
нізаторів обох' країн. Саме | 
цим вимогам, на нашу дум- її 
ку, відповідають ескізи, » 
надіслані олександрійцем | 
Василем Веряскіним. Один | 
з них ми публікуємо 
годні.

«Молодий комунар» 
далі публікуватиме 
кращі малюнки.

Нагадуємо, що конкурс« 
триває, взяти участь у ньо-$; 
му можуть всі бажаючі.« 
Ескізи слід виконувати на« 
креслярському папері, роз-Я 
мір ПО ширині якого непе- " 
ревищує 7 сантиметрів (ви
сота довільна). Оригінали 
виконуються в двох варіан
тах: кольоровому — гуаш, 
акварель та чорно-білому— 
туш.

Разом з ескізами автори 
повинні повідомити про 
себе такі дані: прізвище, 
ім я та по батькові, вік, про
фесію, домашню адресу і 
телефон.

Малюнки надсилайте на 
адресу обкому комсомолу: 
316050, вул. К. Маркса, 41. 
На конверті обов'язково $ 
зробіть помітку: «Конкурс^ 
клубу «Кіровоград —- Тол- ? 
бухін».

Підсумки конкурсу 
дуть підбиті під час 
засідання 
клубу, яке 
вересні нинішнього року.

Переможці конкурсу бу
дуть нагороджені Почес
ними грамотами обкому 
ЛКСМ України та цінними 
подарунками, їх буде за
прошено на засідання клу
бу.

- Як я став радіожурна- 
лістогй? — Віктор Дзеркаль 
на хвилинку задумався. Це, 
мабуть, найперше завдяки 
дружині — вона в мене ви
пускниця факультету жур
налістики Київського держ
університету... Я, за освітою 
інженер-електрик і до того, 
як стати редактором район
ного радіомовлення, працю
вав на радіовузлі — здійс
нював, так би мовити, тех
нічні: забезпечення передач 
районного радіо...

Ми знаходимося □ студії, 
де Вінтор (щоправда, з пе
рервою) пропрацював близь
ко семи років. Ноли при
йшов сюди вперше, все 
оснащення студії складало
ся зі старенького • 
тера», стола, стільця 
фи. Тож гордість, із 
господар демонструє 
мені свою техніку,

«Репор
та ша

пкою 
нині 

можна

зрозуміти. Тут і стереоприй- 
мач з програвачем, стерео
магнітофон, «Репортер» ос
танньої модифікації — не
великий за розміром, зруч
ний у користуванні, -------
фон.

Двічі на тиждень 
15 хвилин на сьому 
на сьому звучать для ком- 
паніївців передачі районно
го радіо. Досить заглянути 
□ квартальний план, щоб 
переконатися—тем у редак
тора не злічити—тут і питан
ня, що стосуються тварин
ництва, рільництва, хроніна 
життя району, сімейний під
ряд, виступи спеціаЯістів 
Різних галузей... і асе це 
треба вмістити в отих п’ят
надцять хвилин.

— Останнім часом, — ді
литься своїми думками 
В. Дзеркаль, — стало легше

динто-

— Від 
до п|в

<

бу- 
XVII 

міжнародного 
відбудеться у

ЩОБ НЕ
СВІЖИЙ

ОСЛАБ і
ВІТЕР

Гіеред звіт но виборним» 
зборами у школі ніби подув 
рвіжий вітер. Оксану Кру- 
пенко. Ларису Кал і ні ченко, 
Олександра Я гольшщького 
їа її інших членів комітету 
комсомол у Пер у б ямської 
середньої школи все часті
ше збирали , '__ ‘
Проблеми. І головна: як ор
ганізовано, по-новому проц
вести збори.

разом спільні

ЗВІТИ І ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

На допомогу собі взяли, 
перш за все. матеріали XX 
з’їзду ВЛКСМ і XXV з’їз- 

Тду комсомолу України. І 
все ж, свої збори треба 
проводити - на місцевому 
матеріалі. Туч і виникали 
труднощі: на що ж зверну
тії увагу Як па першочерго
ве, а про що... Власне, на 
зборах з’ясувалося, що 
другорядних справ якраз і 
не існує.

Секретар комітету ком
сомолу Оксана Крупенко 
зробила свій звіт стислим, 
але повним критики. Ніби 
все й зрозуміло, де є про
махи, за що братися 
шу чергу, але ж:

«Яке ж становище 
ІНІЙ комсомольській 
нізації? Одні і ті ж
мольці, які добре навчаю
ться. беруть активну .участь 
і в громадсько-корисному 
Житті школи. Серед них: 
Ігор Пилипенко, Андрій 
Майдебура. Юра Пригула. 
Іра Телиця. А інших ком
сомольців і не видно, чи є 
вони в школі. Не вистачає 
нашій комсомольській ор
ганізації бойовитості. іні
ціативи».

Критичний тон підтрима- 
■4 ли ї( інші комсомольці, Де

сятикласниця, загонова во
жата Ольга Пилипенко:

«Прикро, що піонерська 
Дружина дає піонерові ре
комендацію про те. ЩО він 
«хороша людина». А 
ВХОДИТЬ у це- поняття/

в пер-

у на- 
орга- 

ког.ісо-

що 
хо-

роша людина не та, яка жи
ве собі тихесенько, не за
важає іншим. На мою дум-' 
ку, • це людина, яка ие-| 
байдужа до 
школи. Тому 
комсомольцю 
.можливість проявити себе».

Ігор Пилипенко, член ко
мітету комсомолу, відпові
дальний за ідейно-політич
ну -роботу, в своєму висту
пі зупинився на роботі по- 
літгуртків, політклубу.

«Це питання розглядало-1 
ся на засіданні комітету 
комсомолу. Якщо робота по- 
літгуртків поліпшилася, 
в діяльності політклубу 
ще багато прогалин».

Лариса Бабій, відпові-, 
дальня за навчальну роботу,

«Не радує той факт, що 
серед 46 комсомольців ли
ше -1 відмінники. Навчання

справ класу, 
майбутньому 
треба дати

то 
eF.

— наш головинії обов'язок. 
І те. що серед нас є ком- 
сомольці-трієчники, не ро
бить нам 
танні ми

Багато 
лося про 
мольцями .... .
ті в трудових справах. Тут 
же комсомольці вирішили 
на літній період створити 
ланку стригалів із учніві 
8—9 класів, які будуть пра-і 
цювати на вівцефермі. Га-І 
кож комсомольці зобов’я-і 
залися виростити у колгос-» 
пі імені Карла Маркса цук-в 
рові буряки на 10 гектарах,# 
кормові на площі 5 гекта-* 
рів, картоплю — на 5 гекта-х 
рах. 11

Що ж, можна сказати, ; 
що 'збори були бойовими.' і 
Але от саме значення «по- , 
новому» КОМСОМОЛЬЦІ зро-. І 
зуміли дещо однобоко. За
хопилися критикою і забу
ли детальніше зупинитися, 
на хороших, позитивних, 
справах, які треба б про
довжувати далі, які б мог
ли служити за приклад у, і 
роботі новообраного комі- > 
тету. Адже, безсумнівно, 
що незабаром перед ним 
постане питання: «То з чо-, 
го ж почати?». А починати, 
треба негайно, і 
якому разі не ослаб той сві-( 
жни вітерець.

С. РІЗНИК, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської мо
лоді Новоархангель- 
ського райкому ком
сомолу.

честі. В цьому пи-г 
недопрацювали».

на зборах говори- 
виконання комсо- 
доручень', їх учас-

хороших, позитивних, 
зах, які треба б про

щоб ні в
' " "‘ї

3“ ОЛОВА Олексіївської 
■ сільської Ради Добро- 
величківсьного району Л. Г. 
Ковальова розповіла мені 
жахливий випадок у їх
ньому селі: молода мати 
своє друге дитя несподі
вано народила вдома і не 
пам'ятає про це, оскільки 
була така п’яна. Дитину 
врятували: швидка допо
мога доставила її з поро
ділею до лікарні вчасно. 
Але ще довго виходив з 
матері хміль. Ще чимало 
минуло часу, поки молода 
жінка, ховаючи сизі від 
похмілля очі, запитала: 
«Де моя дитина?».

ЛИШЕ

селища й містечка, 
похвалитися: у нас

це

Це один із фактів, які 
виявлені були під час рес
публіканського рейду дру
жинників - комсомольців 
в кінці квітня нинішнього 
року. Метою р^Аду було 
виявити молодь і неповно
літніх, які зловживають 
спиртними напоями; вста
новити суворий 'контроль 
за всіма місцями, де про
водять своє дозвілля під
літки, схильні до пиятики, 
інших негативних проявів. 

Перед членами рейдо
вих бригад в першу чер
гу стояло завдання відві
дати неблагополучні сім’ї.

Неблагополучні сім’ї... 
Сьогодні, мабуть, рідко 
яке село, не кажучи вже 
про 
може
таких нема. І всюди 
лихо коїть горілка.

Під’їжджаємо в Олексіїв- 
ці до хїати, де живе моло
да родина: Андрій Бондар 
і Валентина Шепеля, обом 
ледве по двадцять п’ять 
виповнилось. Живуть у 
батьнів. Мають четверо 
дітей.

— Перед новим роком 
повернулись із Дніпропет
ровщини додому, — роз
повідає голова сільради 
Лідія Григорівна. — П'ють. 
Мало в нас своїх неблаго
получиях, а тут нате і 
ще. На роботу не 
чуть ходити. В нього 
три місяці 16 всього 
хододнів...

Молодих «хазяїв» ми 
застали вдома.

— Я ні вони хазяї? 
жалілись нам своїм горем 
старі батьно й мати. — Ми 
ж-їм від нового року хліб 
у магазині нупуємо. А во-

оам 
ко
за 

ви
но

працювати в тому розумін
ні, що люди охочіше ділять
ся своїми думнами з при
воду тих чи інших недолі
ків, здаються до критики, 
бо вірять, що це допоможе 
справі.

Про дієвість своїх пере
дач Віктор, на відміну аід 
колег з обласного, скажімо, 
радіо, дізнається безпосе
редньо від людей. В Ком- 
паніїпці його знають усі — 
тут народився й виріс. Отож 
коли хвалять, то тільки за 
діло, а як навпаки — то теж 
напрямки, по-земляцькому. 
А то приходять на адресу 
районного радіо листи. Сьо
годні це найчастіше — про
хання передати пісню, При
вітати передовика-односель- 
ця. Музична передача ра
йонного радіо, певно, най- 
популярніша в районі. А 
крім неї, щомісяця привер
тають увагу радіожурнали 
«Юнь Компаніївщнни», «Ате
їст».

Передачі районного ра
діомовлення все ж носять 
переважно інформаційний 
характер — така специфі
ка. Отож мимоволі ми пе
реходимо в розмові на проб
леми — труднощі в органі
зації радіопостів у колгос-

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ РЕЙД

пах району, надмір «офі< 
ціозу» тощо.

— Тільки за одної умо
ви, — каже В. Дзаркаль, .-Ч 
почуваю задоволення од 
своєї роботи: якщо вдасться 
зробити цінаву, динамічну, 
передачу з використанням 
плівкових записів на місцях. 
А це можливо лише за си
стематичної роботи над ма-; 
теріалом. От саме за цю за
глибленість у будні, з'азем- 
леність 
боту.

Нашу 
прихід .. . . 
мольсьиої організації 
побуткомбінату Т. 
женко. Це означає: 
ся підготовка 
ступних передач. По 
рету скажемо: йтиметься у. 
ній про необхідність ство
рення КМК н колективі пб- 
бутовиків і про те, що за
важає цьому...

С. ПЕТРЕНКО.
На знімках: біля мік

рофона — редактор радіо
мовлення Компаніїзсьного 
району Вінтор ДЗЕРКАЛЬ; 
готується майбутня радіога- 
зета.

Фото 3. ГРИБА, 
смт Компаніївка.

і люблю свою ро-

розмову перериває 
секретаря номсо- —l.., рдй^ 

Дробя- 
почала- 

oflHjei з на-: 
сек-

нн п'ють. За що п'ють, де 
беруть — ми не знаємо. 
Горе ж діточкам!.. Бони ж 
маленькі ще, не розумі
ють!..

Четверо дітей на рунах 
у діда й баби. Найменшень
ко ще тільки вчиться хо
дити: стоїть на ліжечку, 
тримається за підвіконня 
й усміхається - 
Наче виглядає 
матір'ю.

— Покличемо 
комісії, 
сказала 

відповідальний сен- 
номісії у справах

у. вікно, 
батька з

на засі- 
послухає- 
післл оід-

даннл 
мо, — 
відин 
ретар 
неповнолітніх Добровелич- 
нівського райвиконкому 
Тетяна Крнмова.

Тими днями рейдова 
бригада записала не одну 
таку сім’ю.

Пияцтво — страшна хво
роба на тілі нашого су
спільства. Її треба лікува-

ОКРЕМІ

Віктор Тітенко. Ще тільки 
сходились до нлубу хлопці 
і дівчата, ще, як кажуть, 
був не вечір...

До речі, про роботу 
клубів за матеріалами 
рейду можна було б по
вести окрему розмову. 
Ось лише кілька фактів з 
Устинівського району. Ні
де відпочивати хлопцям і 
дівчатам районного цент
ру, бо вже скільки 
не відчиняються їм двері 
районного будинку куль
тури. Причина проста — 
приміщення не відповідає 
протипожежним вимогам. 
Тож 
про 
гуртків художньої 
діяльності чи інші 
заходи. Кіно подивитись 
ідуть комсомольці в кол
госпний клуб на край се
лища.

Врешті, й у багатьох 
селах ця проблема не 
розв'язана. Рейдова брига
да виявила шість сіль
ських будинків культури

нічого 
дискотеки,

часу

й говорити 
роботу 

само- 
цікаві

ти. Республіканський рейд 
комсомольців - дружинни
ків сприяв виявленню цих 
кран».

Сумне враження зали
шається після 
неблагополучних 
Запустіння на 
безладдя в хаті, 
жість — на лиці.

— Ну хоч би один ал
коголік зізнався, що він 
сам у всьому винен! — з 
розпачем говорить 
Григорівна.

Так, вони, пияки, 
Але нам аід цього 
винно бути легше, 
вони живуть серед нас.

В Новоукраїнському ра
йоні рейдова бригада по
серед білого дня мала на
году «познайомитись» із 
дев’ятнадцятилітньою Оле
ною Хилинсьною. На те
риторії колгоспу «Росія». 
Майже випадково. Вона 
сиділа на лавчині під Ти
ном і на прохання підма
зати адресу відповідала, 
но піднімаючи голови. Бо 
п'яна. Сором пін щоки? 
Ще добре, коли так (рід
ко яний гіркий п’яниця 
здатний соромитись) — ще 
є наділ, що совість проки
неться й заговорить.

В колгоспі імені Ленін
ського комсомолу члени 
рейдової попередили вій
ну, яму зривався затіяти 
підпилий учень сільсько
господарського технікуму

ФАКТИ
відвідин 

сімей, 
подвір'ї, 

байду-

Лідія

винні, 
не по- 
Бо ж

на замках. Причина та ж 
сама — замки навішали 
пожежники. Всю зиму не 
дозволялось опалювати 
приміщення і всю зиму ви
сіли замки на дверях. Не 
кращий вихід був би, як
би замки знялись і мо
лодь покликали до клубу. 
Та й чи пішла б вона у 
«морозильню»? (Таких, до 
слова, клубів також чи
мало в районі). Сьогодні 
у багатьох комсомольців 
району появилась надія. 
Разом з теплом.

А районному відділу 
культури й культпрацівни
кам на місцях уже 
годні слід думати 
наступні холоди. Це 
ки здається, 
далеко.

Хлопці й 
винні мати

що до

СЬО- 
про 

тіль
них

лодівчата
приміщення, 

аби провести змістовно 
вільний час, попробувати 
свої творчі здібності, 
врешті — відпочити. Бо

■е>^

не кожен, відомо, знайде 
чим зайняти себе в на
топленій власній хаті. За 
прикладами далеко ходи
ти не треба. Того ж таки 
дня рейдова бригада в 
клубі колгоспу імені Кі
рова Устинівського райо
ну не потрапила 
центральні 
ни були 
чулись же 
дини. Хід 
пропустив 
ських 
молодих хлопців, які без
турботно гаяли час 
пляшкою... самогону.

Незатишно в вільний 
час не тільки устинівським 
комсомольцям. Резуль
тати рейду назвали дово
лі адрес.

Незатишно учням Гай- 
воронського профтехучи
лища у своєму 
ку. Незатишно 
в кімнатах, де 
зісім-дев’ять 
кожній, а й у 
кутку: тут проводять своє 
дозвілля учні. Та чи про
водять? — це теж суттєве 
запитання. Бо єдине, що 
може покликати сюди 
хлопців і дівчат, — теле
візор. Брудно, стільці по
ламані...

Лише окремі факти... З 
тих багатьох, що потрапи
ли під руки членам рес
публіканського 
який проводився 
комсомольськими 
нізаціями, дружинниками, 
молодими працівниками 
внутрішніх справ, вчителя
ми, студентами області. 
Виявлено вагомі недоліки 
і в антиалкогольній 
боті, і в організації 
звілля молоді. Нині 
гальнюються факти, 
ляться висновки.

через 
двері, бо во- 

замкнені. Але 
голоси зсере- 

на задвірках 
комсомоль- 

дружинників ДО

за

гуртожит- 
не тільки 
стоїть по 
ліжок у 
червоному

рейду, 
всіма 
орга-

ро- 
до- 

уза- 
роб-

не за- 
ДРУ- 

комсомо- 
пам’ятати

1
1

Та на цьому рейд 
кіпчуеться. Кожен 
ЖИІІІІИК, кожен 
лець повинен 
про це, Доки в в нашому

суспільстві зло, доки схиль
ні до нього молоді хлопці 
і дівчата.

В. ТЕЛІЖАН.
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«А-а, це ота,
що...»

Інакше звільню по статтіп...
І КОЛЕГИ, І АДМІНІСТРАЦІЯ

Міні-футбол ТУРНІРНЕ

ну і відсторонити 
боти в дискотеці, 
шивши обов’язки 
нього керівника,

існувати? 
Втратить 
скандал,

поїхала. Я погоди- 
Тут і трапилося те, 
що я зараз без ро-

Д ми 
пра-

№ 8. Долю вирішальної гри 
визначив єдиний гол, заби
тий нападаючим «Зірочки» 
Толею Чернявським.

Я питаю у 
Доброве- 

райкому 
зем- 

культпрацівника
— то зал їй 
роздягалку...). 
дискотеці ре-

такіади «Юність». Тринад
цять комайд вийшли на 
старт турніру. До фіналу 
дійшли дві — ДЮСТК «Зі
рочка» та «Космос» з ЖЕД

НЕ НЕВДАЧІ В РОБОТІ, А МІКРОКЛІМАТ У КОЛЕКТИВІ СТАВ ПРИЧИНОЮ ТОГО, ЩО 
НЕПОГАНИЙ СПЕЦІАЛІСТ РОЗРАХУВАЛАСЯ. А ВПЛИНУЛИ НЕГАТИВНО НА ЦЕЙ МІКРОКЛІМАТ 
І САМА ПРАЦІВНИЦЯ,

Олександровичем, 
підлеглими прак- 

все, написане На- 
щодо роботи РБК. 
те, що ВІА грає

освіту). Я 
нашій газеті 

минулого

з Дробот довіряли 
дній, білети я не 

чила, а коли по-

істо-

тем-
художника 
любителям

КОЛИ ТІ, що знають 
ще не бачену нами 

людину, беруться за
очно відрекомендувати 
її, ми Інтенсивно зосе
реджуємо увагу не стіль
ки на змісті перших 
фраз, скільки на інтона
ції. У ній ловимо став
лення посередника при 
знайомстві до того, з 
ким нам доведеться ма
ти справу, 
працівників 
личківського 
комсомолу про їх 
пячку
Н. Коваленко і чую «А-а, 
це ота, що села диско
теку і...». І пауза. І очі 
з посмішкою вбік. І вже 
ясно, що згадана моло
да особа — не гордість 
райкомівців. Скоро з я- 
совується, що навіть на
впаки. Роботу вміє орга
нізувати, діяльна, але, 
але... «Розмови про неї 
нехороші точаться, чут
ки всякі. Які? Ну.._ про 
її аморальну поведінку. 
В чому це проявляється? 

першим 
райкому 

В. Новоса- 
і заступником зав-

Ну...». Ці доні 
секретарем 
комсомолу 
дом 
орга Л. Стеценко насто
рожуючі і загальні ха
рактеристики заворг 
райкому А. Малик кон
кретизував:

— Якось ми з члена
ми оперативного комсо
мольського загону дру
жинників зайшли в ра
йонний будинок культу
ри — подивитися, чи не
має на дискотеці школя
рів. Коли бачимо, Ко
валенко там п'яна і ще 
кілька дівчат у такому 
ж стані. Викликали мілі
цію, склали протокол,а 
на другий день я подзво
нив заступнику директо
ра, щоб її звільнили. Во
на вже й раніше розра
ховувалася, чули, що за 
«аморалку»... Дитину в 
батьків за парканом за
чинила, а сама...

А сама Наталя надісла
ла в редакцію густо спи
сані

двадцять шість 
сторінок 
у клітинку,

що й стали приводом 
для мого приїзду в 
Добровеличківку. Там

На футбольному майдан
чику дитячого спортивного 
клубу «Вогник» відбувся 
турнір па Кубок міста з мі
ні-футболу серед юних 
спортсменів 1976—1977 ро
ків народження. Ці змаган
ня, в яких беруть участь 
підліткові клуби обласного 
центру, ідуть в залік Спар-

ЖОДНОГО зайвого штриха
Близько 80 робіт представлено на персональній 

виставці кіровоградського художника Володимира 
Олександровича Федорова. що розгорнута у худож
ньому салоні обласного центру.

Ім’я цього 
добре відоме
живопису Кіровограда. По
над 40 років присвятив ми
тець улюбленій справі, у 
його творчому доробку — 
сотні живописних, графіч
них робіт.

Різноманітні творчі 
реси художника. За 
життя він чимало 

Інте- 
свое 

мандру-

вона висвітлила своє 
життя в ракурсі, що ли
шився працівниками рай
кому чи то зал\овченим, 
чи то непоміченим.

♦Розрахувалася з ра
йонного будинну культу
ри, пішла працювати у 
музшколу. Завідуючий 
відділом культури рай
виконкому М. О. Федо
ров запропонував повер
нутися в РБК, а його ди
ректор А. І. Компанієць 
сказав, щоб я на ставці 
художнього керівника 
вела дискотеку, а згодом 
мене тарифікують на и 
ведучого. Я готувала про
грами, про які писалося 
в пресі, з ними виїздили 
в села району, найчасті
ше в Лилняжку. Ці виїз
ди давали РБК хорошу 
виручку, але бензину ви
діляли нам обмаль, ми і

за свої гроші його нупу- 
вали. На селі білети про
давали або місцеві культ
працівники, або дочка 
нашої касирки. А у 
жовтні касир №. С. Дро
бот попросила посидіти 
в касі мене, бо дочка ку
дись —“------- " ----------
лася. 
через 
боти.

Ми 
одна 
пере.-: 
вернулася, то виявилося, 
що не вистачає 42 шту
ки. Я злякалася, не зна
ла. нуди вони поділися, і 
сказала, що поверну вар
тість після зарплати. 
Розмови про білети ство
рили в колективі напру
жену обстановку, і в цей 
час один із диснотечни- 
нів запропонував М. О. 
Федорову замість мене 
взяти хлопця, який мав 
багато записів, світлогір- 
лянд. Федоров почав до 
мене прискіпуватися. За
ступник директора БК 
велить їхати в село. Фе
доров не дозволяє. Але 
ж ми на виїздах зароб
ляли гроші, ч яних одер
жували доплату мето
дисти РБК. Крім дискоте
ки. таких великих при
бутків ніхто не давав. 
ВІА більше цікавиться 
халтурами, з яних у бух
галтерію йде мізер, а 
основне — в кишеню му- 
зинангам, і потім вони 
розпивають з працівни
ками РБК могоричі. Всі 
програми готувала я. ме
тодисти в цьому участі 
не брали. М О. Федоров 
з ними в РБК грао у 
більярд іноді з обіду до 
вечора. Я обурювалася 
подібним, і це нікому не 
подобалося.

Просила я зал для дис
котеки, бо в нас тісно.

вав, відображаючи у робо
чому блокноті все. що його 
цікавило. Жодного зайвого 
штриха не побачиш у неве
личкій картині «Псйзяж».

Теплотою, ліричністю про
низана й робота «Околиця 
Кіровограда», яка була на
писана ще у 1947 році. За
раз уже важко сказати, чи 
залишилися зараз ЦІ місця, 
та це й не головне. Адже 
любов митця до рідної при- 

нема гардероба. Зверта
лась до В. Новосада, хо
тіла, щоб можна було 
проводити вечори в ка
фе. Якось провели там 
дискотену, а М. О. Федо
ров дорінав: «У кафе му- 
зина, а в РБК темно». А 
чого ж він не спитав Із 
керівника ВІА, який з 
успіхом міг би грати в 
будинку культури? Ке
рівник ВІА С. Мкртчян 
приходить на роботу но
ни заманеться, навіть по 
телефону його виклика
ють.

Моїм хлопцям спочат
ну платили ЗО процентів 
надбавки, а ноли прибу
ток дискотени зріс, нам 
«зрізали» до 20 процен
тів. М. О. Федоров з бух
галтерією вирішили, що 
то нам і так багато, 
ж і до першої ночі 
цюємо, І у вихідні.

Та повернуся до

рії з білетами. У неділю 
ми з подругою відзначи
ли день народження І 
пішли в РБК. Тут ми з 
касиром знову заспере
чалися за білети. Я про
понувала заплатити за 
них пополам. Вона мене 
обзивала, і тут появила
ся міліція. Склали про
токол, що я напідпитку 
з’явилася на роботу. По
тім були збери, де М. 0. 
Федоров звинуватив ме
не в прогулі (а ноли в 
мене Має бути вихідний, 
неясно), в тому, що я і в 
Липняжці була на диско
теці нетверезою, що бі
лети приховала. Мене й 
раніше звинувачували в 
зникненні білетів і під
силювачів. Спочатну ме
ні за той снандал із ка
сиром хотіли дати дога- 

від ро- 
зали- 

худож- 
а по

тім М. О. Федоров скли
кав збори колективу і, 
говорив про мене як про 
злочинця. Велів написати 
заяву, інакше, сназав, 
звільню по статті.

Так я опинилася на 
утриманні в батьків Із 
шестирічним сином.
Якось, перекладаючи йо
го іграшки, знайшла ті 
42 квитки — син поду
мав. що то блокнотин, І 
взяїз собі. Повернула їх. 
Відводжу душу тільки 
тим, що на громадських 
засадах веду дискотену 
в Липняжці, де до мене, 
спасибі, поставилися 
добре, хоч М. О. Федоров 
дзвонив і наказував ме
не не брати. Взимку нлуб 
у Липняжці не опалю
вався, сніг на підлозі, 
іній на стінах, та молодь 
усе одно ходила.

А як жити далі мені? 
Я дуже хотіла б працю-
•44Є444 ««444««««44444444

Мотокрос
На одеському міському 

іподромі відбувся чемпіонат 
України з мотокросу. Коман
ди шістнадцяти областей 
республіки та міста Києва 
виборювали почесні трофеї.

родн не залежить від 
пів індустріалізації.

Поруч із панорамою бу
дівельного майданчика, на
чебто символізуючи єдність 
праці робітника та селяни
на, висить робота «Пшени
ця дозріла». Широке хлібне 
поле, наповнене спілим ко
лоссям, безкрає блакитне 
небо і яскраве сонце... 

вати, але в усьому роз
чарувалася».

Тільки перечитати та
ке, нзеіть у скорочено
му вигляді — голова за
болить. А бути дійовою 
особою цих подій, від
чувати себе потерпілою, 
ображеною? Чи, може, 
з часом все сприймає
ться не так гостро?

Сто грамів 
для сміливості

— Я вже працюю, — 
повідомила Наталія, — 
вихователем у гуртожит
ку цукрозаводу. Стаж 
перервався. А дискоте
ку в Липняжці, як і ра
ніше, веду. Що зараз в

працівників РБК, 
інструменталці 

Чи он тих, що 
на дискотеці, 

не докличешся, 
приїдуть,

РБК — не знаю і знати 
не хочу. Тоді справді ви
пила 100 грамів для хо
робрості, я визнаю свою 
вину. Але треба тоді на 
всіх протоколи складати, 
і на тих 
що в 
п'ють, 
б'ються 
Міліції 
дружинники 
подивляться...

...«чи немає школя
рів», — так, ви пам'ятає
те, зауважив А. Малин. 
При розмові з Наталею 
була Л. Стеценко, яка 
пояснила:

— Учні рвуться туди 
тому, що там можна і в 
брюках з явитися, і з 
косметикою на обличчі, 
а в школах це не дозво
ляють.

Хто відбиває 
публіку у ВІД?

М. О. Федоров, на 
чию адресу скаржниця 
висунула найбільше зви
нувачень, читав Наталчи- 
ного листа вголос за 
довгим столом, де зі
бралися і представники 
РБК, і райкому комсо
молу, І навіть комісії у 
справах неповнолітніх 
при райвиконкомі. Чи
тав, раз по раз кидаючи 
на аудиторію одну з 
двох реплік: «Бачите, які 
ми погані» і «Було таке,

Честь Кіровоградщнни на 
цих змаганнях захищали 
гонщики Олександрійської 
автошколн ДТСЛЛФ. В кла
сі мотоциклів з об’ємом 
двигуна 175 кубічних сан
тиметрів переможцем став 
вісімнадцятирічний кандидат 
у майстри спорту Дмитро 
Скпчко. Це вже шоста ме
даль юного спортсмена у 
всесоюзних та республікан
ських змаганнях.

Увагу глядача приверта
ють ескізи до картини 
«Страта декабристів», «Т. Г. 
Шевченко серед казахських 
рибалок на Аралі», «У Гру
зії», «Машиніст електрово
за Бут В. А.», малюнок до 
«Наймички» Т, Г. Шевченка 
тощо.

Роботи Володимира Олек
сандровича Федорова не
одноразово демонструва
лися на обласних, респуб
ліканських, міжнародних 
виставках. 

Г. ХАРИТОНОВ.

правда». Було, тобто 
підтверджувалося і Ми
колою 
і його 
тично 
талею 
Навіть
на весіллях і проводах 
в армію. Чи розпиває 
привезені з халтури мо
горичі? «Ні-ні, тепер не 
п’ють», — дружно заві
рили мене. Звернули 
увагу на слово «тепер»? 
Хлопця, котрого мали 
взяти на місце Наталі, 
не взяли — вимоги в 
нього великі. (І в Наталі 
«вимоги» 
давай, то 
Зараз на

нічим. Наталя, 
«відбивала» публі- 

ВІА, заманюючи до 
своїх знайомих сві- 
репертуардм 

музиканти

жисер драмстудії (якої 
в РБК немає). Але поки 
що дискотеці, за слова
ми працівників РБК, хва
литися 
було, і 
ку у 
себе
ЖИМ 
місцеві музиканти за 
магнітофонами не всти
гають його оновлювати...

Слухаючи, як праців
ники К відстоювали 
свою версію зникнення 
білетів: «Вона їх прихо
вала, бо якби син їх 
узяв, то потріпав би, а 
так новенькі», я підходи
ла до думки, що певною 
мірою Наталі відводила
ся роль «дівчинки для 
биття». «Биття» не за 
невиконання службових 
обов'язків, а за супутні 
обставини, винуватцями 
яких часом була й не во
на. Позицію стороннього 
спостерігача зайняв й 
райком комсомолу, по 
суті не розібравшись у 
ситуації.

«Чим однобічніша дум
ка, тим доступніша вона 
для більшості, яка лю
бить, щоб хороше було 
неодмінно хорошим, а 
погане — поганим, і яка 
й слухати не хоче, щоб 
один і той же предмет 
містив у собі й хороше 
й погане, — писав В. Г. 
Бєлінський. Я згадала ці 
слова до того, що М. О.

Цю самку скорпіона привезли к зоопарк юл- 
іандського міста Еммен більш як півтора року 

тому. Протягом року вона пристосувалась до но
вих умов існування і недавно принесла потомство 
3 ?ес™ малюків. Маленькі скорпіончики, судячи 
з їхньої поведінки, відчувають себе прекрасно, од
нак не поспішають поривати з матір’ю. Це вони 
зроблять, коли природа їм підкаже, іцо вони мо
жуть за себе постояти. Адже не треба забувати, 
ЩО и у скорпіонів багато ворогів.

Фото АП — ТАРС,

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО. ,

Федоров наголошував 
на одностайній негатив
ній думці більшості чле
нів колективу щодо 
Н. Коваленко. «Це я її 
довго жалів, добра ба
жаючи, тримав на ро
боті...». А якого добра 
бажав Микола Олек
сандрович Наталі, за
стерігаючи липнязьких 
культпрацівників, щоб не 
брали її на роботу?

Працювати на культ
освітньому поприщі На
талія хоче і може (має 
відповідну 
знайшла в 
за 19 липня 
року репортаж «Бел мо
лодожонів» — то вона 
його організувала. Під 
музику її дискотеки 
«Вічний рух» танцювали 
гості. В основному пра
вильним видався мені і 
її підхід до організації 
дозвілля. Масового до
звілля, але не власного. 
Це все про ті ж зло- 
часні «сто грамів». За 
них ми, є гріх, звикли 
соромити (тих, хто по
падався) так: негарно 
пити жінці, хіба можне 
пити культпрацівнику, 
ганебно «вживати» не 
роботі... Виходить, що в 
інших випадках це ніби 
й допустимо. Тоді, не 
свято, вважай, навіть 
треба...

А якщо не пити ніко
ли? Чи втратить щось 
людина, для якої спирт
не перестане 
Безумовно, 
шанси затіяти 
не буде служити пред
метом пересудів, не ма
тиме 
тити 
бою. 
воду 
б не 
ли в 
що якби Наталя 
сім відмовилася 
принципу: «А що, 
не можна випити?» 
ла стриманішою в 
куванні, але не відмов
лялася від намірів «про
бивати» зал, апаратуру, 
шукати нові цікаві сце
нарії, — вона змогла б 
дочекатися, щоб про неї 
говорили:

— А-а, це ота, що на П 
дискотечні програми не 
протовпишся...

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
номунара».

Добровеличківський 
район.

можливості втре- 
контроль над со- 
Гадаю, що з при- 
тлких «збитків» ми 
сумували, а труби- 
фанфари. І думаю, 

назов- 
від 

хіба 
і ста- 
спіл-

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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