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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

БУЛО В смішно припус
кати, що щось стоїть 

на місці. Що після вочора 
не настає ніч, що підняту 
руку зрештою не опуска
ють, а на задане питання 
рано чи пізно не дають 
відповіді. Тим паче, мало
ймовірно сумніватися й у 
тому, що людину можна 
змусити не мріяти про 
день завтрашній. Причо
му — мріяти про завтраш
ній світліший день, нра- 
щий від будня сьогодніш
нього.

! Тому не станемо запідоз- 
. рюрати в інфантильній ро- 

мантичності й молодих 
трудівників, які поки що 
на невизначсний строк по-

«Я МРІЮ,
в’язали свої біографії з 
новобудовою в придолин- 
ському степу — майбут
нім Криворізьким гірничо- 
збагачувальним комбіна
том окислених руд. Під. 
став для збагачення уяви 
у тамтешніх монтажників, 
столярів, слюсарів і звар
ників, водіїв і екскаватор
ників більш ніж досить; 
поки діло дійде до прак
тичного збагачення вели
ких понладів окислених 
руд на майбутньому мета
лургійному гіганті, вони 
можуть вдосталь фантазу
вати, поєднуючи це з без- 

: посередніми будівельно- 
! монтажними роботами на 

всіх майданчиках.
Хочу нагадати оцінку, 

' дану ударним будовам 
взагалі, в масштабах краї
ни. двадцятим з’їздом 
комсомолу нашої країни. 
На будовах окремих мі
ністерств, як вказувалося 
на з'їзді, «як не було, так 
і немає належного піклу
вання про люден. Керів
ники. як і раніше, по-спо- 
ж я в а ц ьк о ,м у ста в л я тьс я
до молоді, прикривають 
безгосподарність і неор- 
га н і.чона і'.ість ззлучені і я
додаткових трудових ре
сурсів».

Те, що одна з кількох 
десятків всесоюзних удар
них — Криворізький гір
ничо-збагачувальний — не 
була названа у переліку 
будов, які мало підтверд
жують своє ім’я ударних, 
свідчить про типовість іс
нуючих тут проблем.

Рецептів на всіх не ста
чить, але є перевірені кра
щими будовами принципи 
діяльності загонів, на
правлених на такі будови. 
По-перше, слід стати ви
ще над тактикою перестра
ховки у підтримці експе
риментів у спорудженні 
сучасних народногоспо
дарських об’єктів. Якщо 
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иглп центнери зерна кукурудзи зобов'язалися виростити і зібрати на кожно
му з 600 гектарів члени комсомольсько-молодіжної механізованої ланки колгоспу 
«Дружба» Онуфрпвського району. НМК, очолюваний Олександром Налашннном, 
першим у господарстві посіяв кукурудзу, нині готується до обробітку посівів 

На знімну: ланковий механізованої ланки Олександр КАЛАШНИК.
Фото В. ГРИБА.

ІБ^ЛіТВ НИВЯГіВ б«'•'Ік? і

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ,
підтримувати ініціативу, 
то йе па папері. 1 одно
часно з цим треба неухиль
но розширювати права 
комсомольських органі
зацій таких новобудов— 
від висунення керівників 
до відповідальності за всі 
справи на ударній.

Як це ув’язувалося з 
практикою па КГЗКОРі, 
наша газета висвітлюва
ла. зокрема, у кількох 
публікаціях і в першому 
кварталі цього року (див, 
«Ударна, бо б’ють?..» за 
З березня та «Якби, каже
те, знаття?..» за 19 число 
того ж місяця).

ТИ МРІЄШ,
Серйозно критикувався 

стан справ зі спілчан
ською активністю працю
ючих на будові комсо
мольців; наголошувалося 
на слабкому контролі за 
їхньою діяльністю з боку 
як самого штабу будови, 
так і Долипського райко
му комсомолу. Це була та 
«голова», яка спричиня
ла псування безпосеред
ніх, виробничих відносин.

— На сьогодні У НАС 
(на будівельному майдан
чику — І. К.) в дії вже 
десь дві третини дирекції 
будівництва. — оптиміс
тично вводить у курс 
справ начальник штабу 
Віктор Зіпчснко. — А це 
вже щось та значить — 
«керувати» справами з 
Кривого Рогу чи бути в 
самій гущі. Але, але... Ось 
приводили Вахту пам’яті 
до свята Перемоги — 
недавній приклад. То ко
жен же з працюючих по
бачив. шо можна-таки за
безпечити будову і мате
ріалами, і механізмами. І 
роботу організувати наба
гато краще, ніж звикле. 
Але то був якийсь ніби 
ривок приклад — «от ми 
вам показуємо, як треба, 
але щодня так робити не 
зможемо». І кого таке 
втішить?..

Будівельники пишаються 
тим, що в будови тепер є 
один головний господар— 
Міністерство будівництва 

СРСР. Так. це поклинано 
суттєво налагодити орга
нізацію робіт.

А що мріяння будівель
ників матимуть продов
ження в конкретних об'єк
тах, засвідчив й мі
сяць, що пройшов від на
шого минулого візиту на 
будову. Тоді побутове пи
тання все ще залишалося 
гіівмірою, вирішення куль
турного відпочинку ще 
«ув’язувалося» з реальни
ми можливостями момен
ту. Нині кожен може 
уважно вивчити «Додат
кові заходи по поліпшен
ню умов побуту і відпо
чинку трудящих на будів
ництві КГЗКОРу», що ви
сять у багатоцільовому па
вільйоні. У них вже не 
туманні «підвищити» та 
«досягти», а такі пункти, 
як ремонт діючої та бу
дівництво ще однієї 
їдальні, зведення будинку 
побуту і торгівлі, літніх 
спортивних майданчиків:

ВОНИ МРІЮТЬ...»
телефонізація з пуском в 
дію АТС на 200 номерів; 
введення в експлуатацію 
профілакторію та чимало 
інших планів з чітким вка
зуванням як строків, так і 
персональних відповідаль
них. Робитимуть уже свої 
для себе.

Але сумна слава нероз- 
порядливців вивітрюється 
не так швидко, як би то
го хотілося. Проте і ска
зане й побачене нами цьо
го разу все ж ближче до 
переконання; уроки недав
нього минулого не пропу
щено лиш через відомчі 
папери, але й через уми 
відповідальних осіб. І ще 
одне бачиться досить від
чутним: авторитет місце
вої комсомолі!'. Із переве
денням о Долинську всієї 
дирекції та організацією 
тут ВЛАСНОЇ будівельної 
організації напевне з’яви
ться та чіпка взаємодія 
між проектантами та ви
конавцями, про яку ще 
тільки мріють останні. Від
мінювання цього дієсло
ва — «мріяти», — на жаль, 
крім мовної, ніякої іншої 
вправності не дає. Буді
вельної танож.

1. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Долинська.

ІНФОРМАЦІЙНА доповідь
ОБКОМУ ЛКСМУ «ПРО ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ
З РІШЕНЬ СІЧНЕВОГО (1987 Р.| ПЛЕНУМУ ЦК КПРС,
XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ І XXV З'ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ».

Що слід зробити найближ
чим часом для вирішення 
завдань, визначених з’їзда
ми? По-перше, обговорення 
заходів комітетів комсомо
лу но активнішому залу
ченню молоді до вирішення 
завдань економічного і со
ціального розвитку підпри
ємств, міст і районів у ці
лому варто й треба буду
вати з врахуванням якісних 
змін у політичному і тру
довому вихованні молоді. 
По-друге, рішуче відмови
тись у роботі від того, що 
гальмує, стримує наші зу
силля, навчитися приймати 
сміливі рішення, діяти вмі
ло і енергійно.

Особливу увагу слід при
ділити широкому залучен
ню молоді області до все
народного соціалістичного 
змагання «XII п'ятирічці— 
натхненну творчу працю 
радянського народу». Важ
ливою особливістю соціа
лістичного змагання ниніш
нього року є ініціатива пе
редових колективів нашої 
області завершити план двох 
років п’ятирічки до 70-річчя 
Великого Жовтня. Такий 
високий рубіж намітили для 
себе і десятки комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. Серед них — КМК Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу. Кіровоград
ського заводу радіовпробів, 
Побузького нікелевого за
воду та інші. Важливо, що 
патріотичне починання пе
редовиків знаходить все 
більше послідовників. Ось 
повідомлення, що надійшло 
у дні роботи XX з’їзду 
ЙЛКСМ до редакції газети 
«Молодий комунар»: «На 
день відкриття з’їзду комсо
мольсько-молодіжна брига
да прохідників шахти іме
ні Ленінського комсомолу 
ВО «Олекса ндріявугілля» 
(бригадир О. Колесник) 
пройшла понад план 65 по
гонних метрів гірничих ви
робок».

Прикладом для інших 
райкомів може служити 
змагання, організоване між 
КМК молочнотоварних ферм 
з ініціативи Вільшанського 
і Ульяновського райкомів 
комсомолу. Однак іноді мо
лоді працівники і не підоз
рюють. що вони беруть 
участь у змаганні. А дізна
ються лише при підбитті 
підсумків. Так це заведено 
в колгоспі імені Шевченка 
Знам'янського району, АТП- 
13538 Ганворонського ра

йону. Але найбезвідповідаль- 
нішпй стан в організації 
соцзмагапвя склався у Иов- 
городківському, Добровс- 
личківському та Долинсько- 
му районах.

Бездумна погоня за кіль
кістю КМК на ділянках ви
робництва, де працює мо
лодь. породила формальне 
ставлення до них. Переате
стація, що пройшла у січ
ні—лютому, довела. що 
практично сотні колективів 
давно вже не молодіжні, а 
багато з ипх діють тільки па

папері, для підсумків. Напри
клад, в Головаиівському ра
йоні їх кількість зменши
лась із 49 до І9І

Головним важелем при
кладання сил для КМК за
лишається переведення їх у 
нові умови господарюван
ня, зокрема, у впроваджен
ні госпрозрахунку. Робота 
в нових умовах для біль
шості підприємств промис
ловості уже в цій п'ятиріч
ці стане нормою. Ось чому 
необхідно створити систему 
навчання молодих бригади
рів і широкого комсомоль
ського активу на прикладах 
передовиків. Нині практич
но в кожному місті є орга
нізації, що працюють в умо
вах держприймання. Однак 
міськкоми, комітети комсо
молу бачать тут лиш еконо
мічний бік. А увага має бу
ти і до роз’яснювальної ро
боти, залучення молодих 
спеціалістів до ліквідації 
вузьких місць у технологіч
них лапках виробництва. 
Саме така стратегія стала 
основою роботи комітету 
комсомолу кіровоградського 
ВО «Друкмаш» (секретар 
комітету комсомолу В, Вен
гер). На жаль, таку пози
цію займають не всі коміте
ти підприємств, де впровад
жене держприймання. Вони 
не цікавляться, з чиєї вини 
виготовлена неякісна про
дукція.

Проблема, що хвилює мо
лодь області особливо ос
таннім часом, — будівни
цтво МЖК. Можливості по 
його розвитку до кінця не 
вичерпані. Тривожне поло
ження складається там, де 
керівники при можливості 
будівництва МЖК підхо
дять до цього питання од
нобоко, „бачать тут лише 
факт будівництва, а не під
вищення трудової і громад
ської активності молоді. 
Обкому, міськкомам і рай
комам комсомолу треба не 
лише добиватися розширен
ня будівництва МЖК, але 
і турбуватися про більшу 
відповідальність за органі
зацію робіт на об’єктах. 
Однією із проблем па селі є 
також зведення житла. Це 
завдання успішно можуть 
вирішувати МЖСК.

Триває шефство комсо
молу над тваринництвом. 
Певний досвід склався у 
комсомольських організаціях 
Онхфріївського та Ульянов 
ського районів. Минулого 
року за комсомольськими 
путівками на ферми облас
ті були направлені 300 юна 
ків і дівчат. Однак дефіцит 
кадрів у цій галузі все ще 
значний. Зокрема, в Олек
сандрі яському, Н овоарха н - 
гельському районах він 
складає 400 чоловік. Важ
ливу роль у вирішеній проб
леми кадрів тваринників та 
рослнніійків може вирішити 
впровадження сімейного і 
колективного підряду. Та
кий приклад: свиноферму 
колгоспу імені Чапаева Кі

ровоградського району ми- 
ііулого року обслуговувало 
7 колгоспників із сторожем, 
теслею включно. Нині кож
ну ферму обслуговує одна 
сім’я; такий же приклад 
можна навести по МТФ кол
госпу імені Леніна цього ж 
району та по ряду інших 
господарств області. А все 
це говорить про те, що 2 
працівники райкомів ком
сомолу не просто криста« 
тують факти, вовн стали 
активними пропагандиста
ми передових форм органи 
зації праці, надають прак
тичну допомогу.

.Конкретною справою об
кому комсомолу, Устинів- 
ської комсомольської орга
нізації стало шефство над 
п'ятьма господарствами ра
йону. Спільно з ЦК ЛКСМУ,. 
тут проводиться цільове на
правлення спеціалістів усіх 
спеціальностей. Але ще існує 
проблема працівників масо
вих професій. Було б пра
вильно, якби наша моло
діжна газета організувала 
подібну акцію по направ
ленню юнаків і дівчат в 
Устинівський район (згадай
мо акцію, оголошену «Ком
сомольской правдой» «Оби
раю село для житла»).

Майже рік говоримо про 
необхідність сміливого екс
периментування в організа
ції комсомольського політ» 
навчання, гостро стояло це 
питання і па минулій об
ласній звітно-виборній кон
ференції. Однак реальних 
зрушень немає. Причина 
одна — форми залишаються 
старими. Ось чому вже ні
кого не дивує, що зривів за
нять все більше в Новоар» 
хангел ьськ ому, Бо бр и н ель- 
кому, Компапіївському ра
йонах. Сотні комсомольців 
поза навчанням також у 
Кіровському м. Кіровогра
да, Новоукраїпському, Гай- 
воронському, Світловод- 
ському, Зиам’яиському ра
йонах. Багато років не ви
рішується питання зі ство
ренням хоча б одного кабі
нету комсомольського ооліт» 
павчаіїня у Світловодську 
та Олександрії, Олександ
рійському, Долинському, 
Онуфріївському, Новоукра- 
їпському районах.

Сьогодні знову відрод
жуються колись популярні 
у молоді політичні диску« 
сінні клуби, політстудії, зу« 
стрічі «за круглим столом», 
прес-конференції, вечори за
питань і відповідей. Багато 
уваги цьому приділяють ко
мітети комсомолу обласно
го центру, Світловодська« 
Однак, у більшості районів 
ця справа на нулі. А про 
багато в минулому активно 
працюючих політклубів вже 
встигли забути, наприклад, 
у Новоукраїнському районі 
про диспут-клуб «Факел» 
або в Олександрії про місь
ке молодіжне прес-кафе.

Обком комсомолу не бу
де шлї м.нгч:тнся -з гаким

{Закінчення на 2-й стор.).
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\УВАГАІ КОНКУРС ВІКТОРИНА

Нагадуємо, що конкурс 
вікторину «Наша Батьків
щина» президія правління 
обласної організації Ук
раїнського товариства охо
рони пам'яток історії 
та культури спільно з об
ласним краєзнавчим му- 
векм та редакцією газети 
«Молодий комунар» ого
лосили в ознаменування 
70-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції з метою виявлення 
,та дослідження пам'ятни
ків і пам'ятних місць, що 
увічнюють видатних лю
дей та знаменні події пе
ріоду Великої Жовтневої 
соціалістичної ----------- --
громадянської 
встановлення.
влади па території Кіро- 
воградіцпин,

Конкурс триватиме до 
11 вересни 1987 року. От
же. псі відповіді на пер
ші запитання, які надру
ковані у газеті за 16 квіт
ня цього року, 
відповіді на наступні 
ташія редакція 
отримати до 
/терміну. Тому той, 
не 
має ще достатньо 
Але, 
те свої

революції, 
війни та 

Радянської

а також 
пи- 

повинна 
вказаного 

хто
включився в конкурс, 

часу, 
головне, розраховуй 

сили, товариші.

Надалі друкуватимемо по 
гри питання. Підсумки 
конкурсу будуть підбиті 
напередодні святкування 
70-річчя Великого Жовтня.

Приємно відзначити, що 
серед перших надісланих 
до редакції відповідей, 
найдосконаліші і повні в 
1. Т. Чорноівана з міста 
Кіровограда. Він постій
ний учасник наших кон
курсів і вікторин.
ПОДАЄМО НАСТУПНІ 

ПИТАННЯ 
КОНКУРСУ-ВІКТОРИНИ:

1. Хто із наших земля
ків був комендантом Крем
ля і коли?

2. Кого із наших земля
ків нагороджено орденом 
Червоного Прапора в ро
ки громадянської війни?

3. Що ви знаєте про 
бронепоїзди, які діяли на 
території нашої області 
під час громадянської вій
ни?

Повідомляємо, ІЦО, крім 
цих, вас чекає ще шість 
запитань.

Відповіді надсилайте па 
адресу редакції: 316050, 
МИС, м. Кіровоград, вул. 
Луначарського, 36, редак
ція газети «Молодий ко
мунар».

«Молодий комунар» 21 травня 1987 року

ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОВІДЬ
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

й 
часу 

ва
ніле

«ХОЛОДНІ-

ХОЛОДНІ!»
Під таким заголовком 

87 березня була опубліко
вана репліка, в якій кри
тикувалось об’єднання 
(громадського харчування 
'Ленінського району м. Кі
ровограда за неякісне ви
готовлення й продаж пи
ріжків. Редакція отрима
ла відповідь від директо
ра об'єднання В. І. Ши
яна:

— Репліку обговорено на 
виробничій нараді об’єд
нання І в кафе «Юність». 
Факти підтвердились. За 
відсутність необхідного 
контролю за реалізацією 
пиріжків, приймання й про
даж черствих пиріжків 
завідуючій кафе «Юність» 
-ІА, Смиченко оголошена 
догана.

Нииі посилено контроль 
роботи пиріжкового цеху. 
Для надання практичної 
допомоги за цехом закріп
лений технолог виробни
чого відділу. В цеху скла
дено графік завезення пи
ріжків у їдальні промис
лових підприємств, вузів 
і технікумів, а також у 
дрібнороздрібну мережу. 
Щодня контролюється до
тримання графіка й реалі
зація пиріжків у підві
домчих підприємствах.

В даний час пиріжковий 
цех ремонтується і рекон
струюється. Це сприятиме 
поліпшенню умов праці, 
дотриманню технологічно
го процесу і підвищенню 
якості пиріжків.

формалізмом. У Новгород- 
кінському районі ідейно-ви
ховна робота з молоддю і, 
у першу чергу, лекційна 
пропаганда настільки запу
щені, що на засіданні від
ділів комсомольських орга
нізацій і пропаганди обко
му комсомолу розглядалося 
питання навіть про необ
хідність зміцнення цієї ді
лянки роботи. Значно зни
жує ефективність лекційної 
пропаганди й відсутність 
координації між комітетами 
комсомолу і організаціями 
товариства «Знання». Рай
коми комсомолу не досяглії 
розмежування функцій, при 
якому комітети виступають 
організаторами лекційно- 
пропагандистських заходів, 
а товариство «Знання» за
безпечує їх кваліфіковани
ми лекторами.

Ця вимога стосується 
організації вільного 
молоді. Тут проблеми 
роджуються швидше,
вирішуються. Невміння і не
бажання серйозно займати
ся організацією дозвілля 
молоді властиве Новгород- 
ківському, Добровеличків- 
ському та ряду інших рай
комів комсомолу. Нині у 
жодному районі не створені 
молодіжні культурні центри. 
А у згаданих районах, як і 
в Олександрійському, Гай- 
веронському, Головапівсько- 
му, Долинському, Кірово
градському, Онуфріївсько- 
му, Петрівському не розв'я
зують питань погодження 
штатів, ставок і матеріаль
ної бази таких центрів із 
відповідними органами куль
тури.

Особливі вимоги сьогодні 
до загальнопрофесійної і 
ідей но-теоретичної підго
товки кадрів. Атестація дру
гих секретарів міськкомів і 
райкомів комсомолу, про
ведена минулого МІСЯЦЯ, 
показала, що приблизно по
ловина з них ще слабо орі
єнтується навіть в основ
них принципах перебудови, 
насущних соціально-еконо
мічних проблемах. Назвемо 
речі відверто — без широ
кого світогляду, загальної 
культури, систематичної ро
боти над підвищенням ідей
ного рівня комсомольський 
працівник не може нази
ватися ідеологічним бійцем 
партії.

Час вимагає нового під
ходу комітетів комсомолу і 
до військово-патріотичної 
роботи. Практика останніх 
років доводить натомість, 
що акцент зміщено до пи
тань військово-патріотично
го виховання за рахунок 
військово-технічної та вій
ськово-спортивної підго
товки. У загальноосвітніх 
школах, СПТУ знижено роль 
комплексних військово-спор
тивних ігор «Зірниця» та 
«Орля». Гостро стоїть пи
тання з навчальною мате
ріальною базою. У цьому 
питанні також немає коор
динації зусиль. Багато ро
ків спортклуб «Зірка» ВО 
«Червона зірка», скажімо, 
будує гир на своєму ста
діоні. А поряд дістають ви
щу освіту студенти педін
ституту, яким стрілецький 
тир потрібен також. І ніко
му не спаде на думку об'єд
нати зусилля будзагонів ін
ституту ІЗ можливостями 
виробничого Об’єднання. Так 
будівництво можна було б 
завершити за лічені місяці. 
Є, на жаль, й інші приклади.

Організація комсомоль
ської роботи и навчальних 
закладах пов язана з роз
витком самостійності учнів
ських колективів. На мину
лих звітно-виборних зборах 
У загальноосвітніх школах 
прошили принципові від-

вергі розмови з цих питань. 
В рішеннях 
відправні 
боти 
Однак 
все ще була надмірна опіка 
з беку педколективів. 
приклад, у СШ 22 .... ”.’ 
ровоїрада 
кандидатури 
у члени комітету комсомо
лу. 1 великим було здиву
вання учнів, коли під час 
виборів їм почали пронону- 
вагн зовсім інших комсо
мольців. Учні не погодили
ся із запропонованим и їм 
адміністрацією кандидату
рами і відстояли свою точ
ку зору. Отож демократії 
дорослих учили діти.

Нинішній рік — рік 30-річ- 
чя створення в області уч
нівських трудових об’єднань. 
Завдання комітетів комсо
молу створити в них атмо
сферу новаторства, відпові
дальності за результати. 
праці.

Слід зупинитися і 
проблемі зайнятості міських 
школярів в період літніх ка
нікул. Виникає питання, де 
вони можуть працювати са
мостійно? Як виявилось, у 
міське бюро но працевлаш
туванню жодне з підпри
ємств Кіровограда заявок 
не дає, а якщо є робочі 
місця, то з припискою: крім 
учнів, студентів та пенсіо
нерів. Чи не пора припини
ти нерозпорядливість відпо
відних органів? Досить під
міняти справжню роботу 
голим ентузіазмом найріз
номанітніших громадських 
бюро, рад. координаційних 
центрів тощо.

Успішне виконання зав
дань вимагає від нас сер
йозно підвищити виконав
ську дисципліну у всіх га
лузях. Окремі позитивні змі
ни в діяльності комсомоль
ських організацій 
набирають сили, 
комсомолу кіровоградсько
го заводу «Гідросила» (сек
ретар О. Персіянов), прагне 
будувати свою роботу по
шуково. Однією з форм ста
ла система 
наказів» 
яка дає 
взаємодію 
партійної 
організацій з комсомолом. 
До системи наказів увійшли 
виділення фонду житла для 
розподілу комітетом ком
сомолу. щоквартальне про
ведення «Днів дублера», 
безпосередня участь у фор
муванні резерву кадрів на 
виробничі дільниці. Усе це 
сприяє авторитету комсо
мольців і молоді заводу.

Протягом трьох років очо
лює комсомольську органі
зацію колгоспу імені Тель
мана Компаніївського райо
ну Віктор Солопчснко. За 
цей час первинна неоднора
зово виходила переможцем 
районного огляду роботи 
комсомольських організацій 
по виконанню рішень з'їзду, 
відзначалась обласним ко
мітетом комсомолу. Кон
кретні справи говорять са
мі про себе: за рік комсо
мольці і неспілкова молодь 
там здали в експлуатацію 
14 будиночків, завершили 
будівництво вулиці Моло
діжної, провели 8 суботни- 
Ків по ремонту Об’єктів соц
культпобуту. Вже цього ро
ку створена і працює 
методу ...... ..
бригада.

Добрі 
сьогодні і на адресу секре
тарів І комсомольських ор
ганізацій Олександрійського 
електромеханічного заводу 
(т. Чабан М.), Світловод- 
ського заводу чистих мета
лів (т. 1 Іаіідаєвський С) 
колгоспу «Іскра» Олександ
рійського району (т Куп- 
чанська В.), Зна мінського 
локомотивного депо (г Федоров С.) ' ' е

їх вироблено 
моменти для ро

по новому. творчо, 
на багатьох з них

. На- 
ЛЬ 25 м. Кі- 

обговорювалнсь 
на висування

Однак з цілому темпи пе
ребудови не співпадають з 
вимогами сьогодення. Тур
бує слабка індивідуальна 
робота, застиглість її форм, 
спроби видати бажане за 
дійсне, некритична оцінка 
досягнутих результатів. За
ходи обкому по наведенню 
порядку з обліком членів 
ВЛКСМ та в комсомоль
ській документації, визнає
мо відверто, очікуваного 
ефекту не дали. На 2190 чо
ловік у порівнянні з 1985 
роком збільшилась кількість 
комсомольців, які вибули 
бе.; зняття з обліку, не змен
шилась і кількість тих, 
не стоїть па обліку, 
годні в області 
членів ВДКСМ 
організаційний 
Спілкою.

Ленінський м. 
да, Новоукраїпськіїіі 
ровсличківськиїі [

вка «:вкн і розроблені систе
ми, якими б своєчасними во
ни не були, ніяк не замінять 
живого спілкування, сили 
особистого прикладу, вини- 
ву авторитету комсомоль
ського працівника.

На січневому Пленумі ЦК 
КПРС товариш М. С. Гор
бачов зазначав, що усшх 
перебудови у вирішальній мі
рі залежнії» від того, на
скільки швидко і глибоко 
наші кадри сприймуть иеоб- 

нереміи. наскільки 
і цілеспрямовано 

втілювати в життя

на

області 
Комітет

«комсомольських 
по підприємству, 
тіснішу і ділову 

адміністрації, 
і профспілкової

по
МЖСК житлова

слова слід сказати

хто
Сьо

5,8 тисячі 
втратили 

ЗВ язик Зі

хідність 
творчо 
будуть 
лінію партії. Для того, щоб 
актуальність 
підбору кадрів і 
обласної ......
організації 
ше, досить 
наймиі 
хід но 
тисячі 
шь:,

> своєчасною
і активу для 

комсомольської 
зрозу міти 

навести 
дані: нам цеоб-

глиб-
при-

<

Кіровогра- 
і, Доб- 

г___  райкоми
комсомолу не змогли знайти 
ефективні форми 
за просуванням 
ВЛКСМ. У зв'язку з 
дуже важливо, щоб

контролю 
членів 

цим 
пер

винні комсомольські органі
зації повно використовува
ли своє право остаточного 
прийому до лав ВЛКСМ, 
дбали про його якісний 
склад, приймали суто доб
ровільно, індивідуально.

Тільки тоді стане і 
фактів подібних тим, 
були у Знам'янському 
ськкомі комсомолу. Тут при 
перевірці виявилося на 
спілчанина завищеною кіль
кість міської комсомоль
ської організації. Погоня за 
красивими цифрами призве
ла до грубих порушень і 
вузловий комітет комсомо
лу станції Знам’янка. Тут 
приймають до лав ВЛКСМ 
комсомольців, що втратили 
свої 
менти.
тутних 
справи 
І все це відбувається в ор
ганізації, яку очолює звіль
нений комсомольський пра
цівник В. Жуков, стаж ро
боти якого не один рік і 
який, до того ж, раніше 
працював завідуючим від
ділом комсомольських орга
нізацій міськкому комсомо
лу. А в Долинському рай
комі комсомолу удвічі 
ни жена 
ВЛКСМ, 
зняття з 
обліку.

Слабка 
ганізованість, низька 
мадська 
терні і для комсомольських 
організацій тресту «Кірово- 
градміськбуд» 
Т. Кожушко), 
торгівлі м. 
(Г. Ольшанченко), 
пінської автобази 
(Л. Нощенко), 
«Рассвет» Бобринецького 
району (І. Волосовий), 
Олександрійського радгос- 
пу технікуму (Д. Юрченко). 
Причина тут у слабкій ви
конавській дисципліні ком
сомольських працівників і 
активу, у небажанні розби
ратися у суті явищ, що 
відбуваються в молодіжно
му середовищі.

Стереотип Із обліком чле
нів ВЛКСМ як із суто тех
нічним актом, що склався, 
все ще не подолано. Тут І 
підказка — центр наших 
зусиль треба перенести тіль
ки в первинні, у молодіжні 
колективи. Однак, в цілому 
ряді районів між комітета
ми КОМСОМОЛ],' і первинни
ми спостерігається велика 
дистанція. у Гайворон- 
ському районі групком- 
сор г ко М СО МОЛ ьсько- моло
ді ж ного колективу кол
госпу «Мир» Тетяна Лада- 
нюк про своє обрання на цю 
посаду дізналася лише від 
працівника обкому комсо
молу. Ні та подібні прикла
ди свідчать про одне: ніякі

менше 
що 
мі-
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комсомольські доку- 
за порушення ста- 
вимог персональні 

розглядають заочно.

за- 
кількість членів 
які вибули без 

комсомольського

дисципліна й ор- 
гро- 

активність харак-

(секретар 
управління 

Олександрії 
Голова- 
Ns 14 

колгоспу

такі
підібрати понад 7.6 
секретарів псрвиіі- 

...... цехових, бригадних 
ко мсо м о. і ьс ьк п х організацій, 
понад 400 звільнених ком
сомольських працівників, 
553 старших піонерських во
жатих. А якщо врахувати, 
що кожного року міняється 
майже кожний третій ком
сомольський працівник і ак
тивіст, неважко уявити, як 
важливо рскомендуваїи на 
цю роботу людей з автори
тетом. На жаль, до сьогодні 
ми не змогли організувати 
системи ретельного підбору 
до Спілки молодих, енергій
них й ініціативних кадрів, 
які б забезпечили наступність 
у роботі. Лише за минулий 
рік 5 звільнених комсомоль
ських 
усунені 
такі, що 
ченої їм 
но комсомольські стягнення,

Мабуть, буде правильним 
добирати комсомольських 
працівників ще зі школи. 
іг цьому плані заслуговує 
на увагу діяльність Кірово
градського міськкому ком
сомолу. Ще в минулому ро
ці наприкінці навчання мі
ськком провів співбесіди й 
анкетування з 350-ма 
пускниками середніх 
міста, які виявили

працівників були 
із своїх посад, як 
не виконали дору- 
сіірави, 27 винесе-

ви
шкіл 
себе 

здібними організаторами. Із 
шістдесятьма перспектив
ними підтримували контак
ти до працевлаштування 
або продовження навчання. 
Переважна більшість із них 
поступила до кіровоград
ських вузів, і відтоді є змо
га вести їх сходинками май
стерності.

Разом з 
що ці та 
ше перші 
боти но
Аналіз 
виборних 
мів, райкомів, членів комі
тетів комсомолу підказує 
висновок про недостатні 
спроби задіяти велику ар
мію нашого активу. Ось чо
му, виховуючи комсомоль
ські кадри і актив у дусі 
високої принциповості, ді
ловитості й відповідальнос
ті за доручену справу, слід 
пам'ятати слова В. І. Лені
на. що добре налагодже
ний контроль є незамінним 
засобом боротьби з розхля
баністю, бюрократизмом, 
безвідповідальністю і тяга
ниною.

Треба кінчати і з паперо- 
творчістю. Притому, рішу
че.

Темпи виконання зав
дань, визначених січневим 
(1987 р.) Пленумом ЦК 
КПРС, XX з'їздом ВЛКСМ 
та XXV з'їздом ЛКСМУ, 
задовольнити не можуть. 
Для активного просування 
вперед необхідно підвищи
ти організуючу роль бюро, 
секретаріату обкому, міськ
комів та райкомів комсо
молу. Зусилля всіх слід 
підпорядкувати вирішенню 
головного завдання — ак- 

1 тнвного залучення молоді 
: до багатопланової роботи,
■ спрямованої на прнскорен-
■ ня економічного і соціаль

ного розвитку країни.

цим слід сказати, 
подібні кроки ЛИ- 
ВІ хи великої ро- 

підготовці кадрів, 
діяльності членів 

органів міськко-

<

♦

Ж
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«ОТ І
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС ПРО ПЕРЕБУДОВУ

ПРОМИНУВ РІК...»
Із Світланою Джирмою 

ми знайомі давно: вона 
була учасником зустрічі 
колективу «Молодого ко
мунара» із старшоклас
никами Олександріаської 
СШ № 2 (про це позато
рік розповідала наша га
зета). Нині вчорашня де
сятикласниця працює мед
сестрою дитячого відді
лення центральної район
ної лікарні в рідному се
лищі. Тут разом з подру
гами П) роботі відвідує 

4^,'колу комсомольської по
літосвіти курсу «Приско
рення соціально-еконо
мічного розвитку країни— 
стратегічна лінія КПРС», 
Вона — одна з найактив
ніших у навчанні. Недар
ма саме їй та ще одній 
Світлані — Власовій ви
пала того дня честь по
класти квіти до пам’ятни
ка В. І. Леніну...

Покладання квітів було 
приурочено до важливої 
поди в житті комсомоль
ської політшколи — однієї 
І кращих у районі. Керує 
нею пропагандист Ю. Ф. 
Білоусов. Він і відкрив за
ключне заняття,
слово секретареві 
-““тізації лікарні 
Синьоок. Лідія І 
не лише привітала слуха
чів із закінченням на
вчального року, але я на
гадала, що канікули — це 
теж своєрідне продовжен
ня навчання, 
жен слухач 
використати набуті знан
ня для самоосвіти, само
вдосконалення. Особливу 
увагу приділила парторг 
(хоча вона не надто щед
ра на похвали) успіхам 
слухачів на лікувальній 
роботі. Як підсумок — пе
ремога у змаганні райлі- 
карень області, про що в 
колективі щойно дізнали
ся. Без перебільшення

ПОЛІТОСВІТИ

чить віддавати на підго- . 
тонну до занить і на самі 
заняття оі.аонстий час...

— І ому и Оуоає особ
ливо сумно, коли за.іяітя 
«не йде». Аби оживити 
слухачіз, прооудиги інте
рес, я інколи готую ко
роткі огляди на теми, що 
цікавлять усіх, — скажімо, 
з міжнародного життя, 
іому переоудоаа політ
освіти має, на мою дум
ку, поряд із скороченням 
кількості курсів, пер.едоа- 
чати розширення само
стійності пропагандист у 
підборі тем. Іобто, і в по
літосвіті, як всюди в на
шому суспільстві, назрі
ла пора перейти до про
гресивнішої організації 
роботи, позбуватися фор
малізму. І я, і мої слухачі 
сподіваємося, що втілен
ня в життя проекту ЦК 
КГІРС допоможе цьому.

Після заняття, яке про
водив 10. Ф. Білоусов. ми 
звернулися до слухачів 
керованої ним іюлітшко- 
ли з одним запитанням: 
чи задоволені нони 
вчання.м.' Більшість 
віла ствердно.

— От і проминув 
сказала паша давня 
йома С. Джлрма. - 
мене він Оув особливим: 
це був мій перший рік ро
боти в лікарні. Тож все 
сприймалося особливо 
гостри, багато чого запа
м’яталося. Що стосується 
занять у комсомольській 
політшколі, то мені на них 
теж бувало цікаво. В пер
шу 
Федоровичу 
недарма є одним 
пропагандистів 
Найважливішим 
дозі політосвіти 
зробити заняття 
усіх без винятку 
дах цікавими 
ними.

У голосі Світлани, коли 
вона говорила про те. що 
рік проминув (певно, ма
ла на увазі саме навчаль
ний!. вчувався легенький 
сум. Таке почуття не по
являється тоді, коли минає 
щось малозначиме й ма- 
лопотрібне.

С. ПЕТРЕНКО, 
емт Олександрівна.

На знімку: пропа
гандист Ю. Ф. БІЛОУСОВ 
із слухачками комсомоль
ської політшколи одразу 
після заключного заняття. 

Фото В. ГРИБА.

можемо усунути. З цього 
погляду мені видається 
перспективним введення 
одного чи двох загаль
них курсів для всіх політ- 
шкіл. Це дозволить кра
ще організувати підготов
ку пропагандистів. А їх 
підбір слід здійснювати, 
виходячи з того, наскіль
ки вони схильні до цієї 
непростої Д'ЯЛЬНОС ’ Ме-

цкможна сказати, зауважи
ла Л. І, Синьоок, що 
активна, неформальна 
участь медсестер та сані
тарок у громадській ро
боті, в роботі політшколи 
зокрема, посприяла ство
ренню в колективі здоро
вого морального клімату. 
А він — одна з головних 
складових успішної ліку
вальної практики.

Втім, урочисте засідан
ня було тільки прологом 
заключного заняття, що 
пройшло, як звичайно, у 
формі бесіди. Що таке 
перебудова, прискорення 
і його фактори?.. Як вони 
поз язані з охороною 
здоров’я в районі? В чо
му полягає відмінність 
між екстенсивним та ін
тенсивним шляхами роз
витку? Відповіді на ці 
запитання стали своєрід
ним повторенням вивче
ного протягом року і пе
ревіркою міцності одер
жаних слухачами знань. 
Оксана Химоненко, Надія 
Тищенко, Ольга Діордій, 
Валентина Яценко, Віра 
Полтавська, які взяли 
активну участь у розмові, 
відповідали 
по суті.
у кого 
віді чи 
одразу 
помогу

— На жаль, так. Тут при
чини бувають і об'єктивні, 
й суб’єктивні, Адже я не ли
ше пропагандист, а ще й лі- 
кар-тразматолог. Інколи 
робота вносить свої ко
рективи у розклад занять.

передбаченої проєнтом 
КПРС «Про основні напря
ми перебудови системи 
політичної й економічної 
освіти трудящих»?

— Я сподіваюся, що вті
лення з життя проекту 
дозволить вирішити й ЦІ
ЛИЙ ряд інших наболілих

на
відно-

pile,— 
эпа-

- Для

надаєш н 
парт- 

і Л. 1. 
Іванівна

л^рган
’£ Синьс

якщо ко-
постарається

здебільшого 
А як траплялася 

заминка у відпо- 
яка неточність, то 
приходили на до- 
подругк.

— Мабуть, тане проход
ження занять, судячи з 
активності дівчат, у вашій 
школі звичайна справа? — 
запитую пропагандиста.

— Знаєте, — відпові
дає Ю. Ф. Білоусов, — 
мені, відверто кажучи, 
самому заняття цікаві 
тільки тоді, коли бачу, що 
мене слухають: найкра
ще ж слухають тоді, ко
ли заняття проходить у 
формі діалогу між про
пагандистом і слухачами.

— А буває, що «контак
ту» із слухачами не вдає
ться встановити?

Через те, здається мені, 
для лікарень слід би тро
хи інакше планувати їх 
проведення — приміром, 
на пезний термін, а не що
понеділка, як це було 
досі...

— Певно, ці зміни в пла
нування можна було б 
внести у ході перебудови.

питань, до яких досі «не 
доходили руки». Адже не 
перший рік ми говоримо 
про шкоду начотництва, 
«відбувальщини» в комсо
мольській політосвіті, а 
першопричину цього — 
низький рівень деяких 
пропагандистів — ніяк не

ні здається, що людині 
«неконтактній» важко ста
ти хорошим пропагандис
том. А у 
таїти, ще 
ків шкіл 
ходячи з

— Керувати комсомоль
ською школою — це зна-

нас, чого гріха 
й нині керізни- 

призначають, ви- 
анкети.

чергу завдяки Юрієві 
він у нас 

з кращих 
району, 

у неребу- 
вважшо 

скрізь, в 
політшко- 
іі потріб-

(

НАДІЯ НА
До редакції надійшов 

лист, у якому читачі проси

ли розповісти про роботу 

Створеного недавно за іні

ціативою групи студентів та 

пенсіонерів обласного цент

ру кооперативу «Надія» для 

ббелуговування населення 

в.^ма. Про ідею коопера- 
-——----

тизіз доводилось чути ба

гато, але тільки чути... Що ж 

таке «Надія»? І які надії по

в’язані з нею у кіровоград- 

ЦІз? На ці та інші питання 

ми попросили відповісти го

лову кооперативу М. М. 

Кожухаря.

К0₽_: Миколо Михайло
вичу, розкажіть, будь паска, 
Детальніше про ваш коопе
ратив. Яке у нього поле ді
яльності!

М. М. КОЖУХАР: Наш ко
оператив обслуговуватиме 
населення вдома. Викону
ватиме багато видів послуг, 

насамперед догляд за 
каорими, інвалідами, при- 
с'ар:лими, дітьми. Послуги 

усіх будівельних профе
сій __ у нас є муляри, об- 
Лі|ц:-озальники, ремонтники- 
Рвставратори, обклеюваль- 
Ники шпалерів. До нашої 
сфери діяльності входить 
настроювання музичних ін- 
СтРУментів, ремонт радіо-і

СЛУЖБА СЕРВІСУ

«НАДІЮ»
телеапаратури, догляд за 
садом, обслуговування за
собами транспорту для осо
бистого користування, пран
ня білизни, постачання про
дуктів, періодики, влашту
вання на квартиру, послуги 
машинопису, палітурне 
оправлення книг, робота ре
петиторів...

КО?.: А чим відрізняти
меться кооператив від тієї ж 
фірми «Райдуга»!

М. М. К.: У нас все побу
довано на домовленості. 
Наприклад, вам треба від
ремонтувати квартиру, фір
ма «Райдуга» зробить це 
тільки за 150 карбованців. 
Ми ж домовимося із замов
ником, щоб і йому, і нам 
було вигідно.

КОР.: Отже, ви збираєте
ся конкурувати з фірмою?

М. М. К.: Хороша конку
ренція нікому не приносить 
зла.

КОР.: А де зи берете не
обхідний матеріал?

М. М. К.: Все виконується 
на матеріалі замовника. На 
жаль, поки що матеріалу в 
нас немає.

КОР.: А якщо такого ма
теріалу немає і в замов
ника!

Микола Михайлович роз
водить руками. Що ж, мов
ляв, кооператив робить ли
ше перші кроки. Він виник 
у кінці березня. Та, незва
жаючи на це, вже відремон
товано кілька квартир. Пра
цює один репетитор. А лю
ди йдуть і йдуть, щоб пра
цювати у кооперативі. За
питуємо студентку другого 
курсу факультету інозем
них моз педінституту І. Уса- 
чову: чому вона вирішила 

працювати в кооперативі? 
Виявляється, «почула випад
ково про існування «Надії» 
і вирішила попрацювати у 
вільний час».

— Скільки у вас членів 
кооперативу! — запитуємо 
М. М. Кожухаря.

— 70 чоловік. Люди заці
кавлені. Але від зацікавле
них органів і організацій 
ніякої допомоги не бачимо.

— Уявіть собі, — втру
чається в розмову голов
ний інженер фірми «Рай
дуга» А. П. Пономарен
ко, — ми живемо зараз як 
на вулкані. Вранці почи
нають дзвонити телефони, 
а після четвертої по обіді, 
коли з'являється Микола 
Михайлович, ні я,-ні дирек
тор взагалі працювати не 
можемо.

Поясню ситуацію. Коопе
ратив «Надія» тимчасово 
зайняв кабінет головного 
інженера фірми «Райдуга», 
про що Анатолій Панасо
вич, скрушно хитаючи го
ловою, говорить: «Постарав
ся я для власного задово
лення!», маючи на увазі те, 
що саме він привіз ідею 
кооперативу із Запоріжжя.

— Кімнати немає, теле
фона немає, — продовжує 
Микола Михайлович...

Нк.зже державні органи 
справді не можуть допо
могти кооперативові, який 
сьогодні потрібен, у якого 
великі можливості?

КОР.: Хто може стати чле
ном кооперативу!

М. М. К.: У кого є таке 
бажання. Для цього треба 
до нього вступити, подав
ши заяву на ім'я голови 
правління, і познайомитись 
із Статутом кооперативу. 
Наша організація добро
вільна. Я працюю на гро
мадських засадах, а спра
ведливо сказати — бігаю 
від однієї установи до ін
шої. І все-таки надіюсь, що 
«Надія» стане справжньою 
роботою.

Район видався напрочуд гар
ним і теплим. Місьний парк 
«Перемоги», що тільки-но при
красився ніжним молодим лис
тям. зустрів своїх численних 
гостей. У неділю, 17 травня тут 
проводилися обласні змагання 
шкільних санітарних постів. їх 
прибуло сюди 25.

Кожній номанді потрібно бу
ло пройти 7 складних, ало ці
кавих етапів змагання. Учас
ники повинні були показати 
рівень своєї стройової підго
товки, уміння надати першу 
медичну допомогу потерпілим.

Найдосконалішими виявили
ся знання дівчаток санпосту 
Олександрійської школи-інтер- 
нату. Вони й здобули перше 
місце. А призові місця по-пра- 
ву належали санітарним пос
там Кіровоградської середньої 
школи № 11 і Світловодської 
№ 4.

На знімках: капітан сан
посту Подорожнянської серед
ньої школи Світловодського ра
йону Оля ГРИГОРЕНКО. її коман
да з честю пройшла всі етапи 
і понаЗала хороші знання (фото 
вгорі); суддя першого етапу 
майор І. М. БІЛОНОНЄВ екзаме
нує санпост Долинської серед
ньої школи № 2.

Т. МІЩЕНКО, 
інструктор обласного ко
мітету Товариства Чер
воного Хреста.

Фтго І ДЕМЧУКА
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МОДЕЛЬ У КРИВОМУ 
ДЗЕРКАЛІ
ПРО ФІЛЬМ «ПЛЮМБУМ,

Хто він, цей «старий» 
хлопчик? Або «прудкий 
юнак», як називає його ко
мандир оперативного заго
ну. Жива істота з почуття
ми і ознаками свого віку чи 
модель для дослідів над 
суспільством, запроекто
вана авторами фільму? НІ 
перше, ні друге. Це якась 
суміш, асорті, кажучи га
строномічною мовою. Бо 
крізь живого хлопчика по
декуди прозирає рухома 
(діюча) модель, а в чисто 
змодельованому епізоді 
проявляється безпосеред
ність реального підлітка. 
така суперечність, на мій 
погляд, є головною дисгар
монією фільму.

Якщо ПОДИВИТИСЯ з точки 
зору громадськості, то по
тяг свідомого, суспільно 
активного школяра до бо
ротьби за порядок повинен 
лише схвалюватись. Так і 
вчувається: «Побільше б нам 
«таких хлопчиків». А на мою 
думку, — борони боже від 
подібних помічників-акти- 
вістів. І це вже сприйняття 
Плюмбума як реального 
хлопчика.

Що цінне, цікаве в філь
мі? Окреслене авторами ко
ло гострих проблем, «болю
чих точок». А саме: злочин
ність, бродяжництво, пока
зуха, фальш. Ознаки небла
гополучия присутні і в сі
мейному мікрокліматі. Фор
мальна ідилічність стосун
ків батьків і сина. Телеві
зор, що нав’язливо бадьо
ро виспівує браві пісеньки. 
Заспокійливі пояснення си
нових синців, що їх момен
тально відшукують батьки 
Русика для свого душевно
го комфорту. Можна зво
рушливо співати сімейним 
хором Окуджаву, а можна 
й трошки побраконьєрству- 
вати. І все в межах душев
ного благополуччя. Але ди
кувато й прикро, коли тебе, 
дорослого батька, затримує 
і допитує рідний син. Що ж, 
це платня за самообдурен
ня, самозаспокоєність там, 
де її просто не повинно 
бути. Коли красива брехня 
більше до вподоби, ніж 
гірка правда.

А що потрібно від учня 
школі? Поведінка й успіш
ність. І теж для звітів, пе
дагогічного спокою. Якщо 
розумний, жвавий, активний 
хлопець постійно живе в 
атмосфері подвійного і штуч
ного благополуччя, він усві
домлює це і протестує — 
шукає собі зтетосувапня. І 
в нагоді стає зиладок, ко
ли однрліток-хуліган відби
рає магнітофон. Ця подія і 
є поштовхом до активної 
правозахисницької діяльнос
ті Руслана-Плюмбума. Але 
свою особисту образу 
хлопець поширює на всіх по
рушників громадського по
рядку. Своєрідна помста. І 
при чому тут чесна бороть- 
ба зі злочинцями? і тут 
Факт хибності мотиву з са
мого початку. Навряд чи 
сорокарічна розумна люди
на сплутала б свої особисті 
амбіції із суспільно кррнс-

АБО НЕБЕЗПЕЧНА ГРА» 

ною справою. Плюмбум ме-. 
тодично твердить, що йому 
сорок років. Отут і визирає 
штучність і помилки в роз
рахунках «конструкції». На
багато реальніше і небез
печніше ’ге, про що мимо
хіть згадується на зборах 
оперативників. Оце вже тен
денція, відома навіть з га- 
званих «бичів», бродяжок, 
підлітків нападають на так 
званих «бічів», бродлжоїс, 
знущаються з них. навіть 
декого замордовують. Ще 
один спотворений спосіб са
моутвердитись. А щодо 
Плюмбума, то навряд чи 
з'являться такі ■ помічники» 
в майбутньому. В тому й по
лягає суперечність, що заяв
лені проблеми суто реаль
ні. а от спосіб їх вирішен
ня штучний, абстрактний,— 
словом, нездійсненний.

Слушні, правдиві слова 
кидає патетично «безком
промісний» Плюмбум в об
личчя своїм ворогам-жерт
вам: «Це такі, як ви, розі
крали країну». Але ж засо
би, методи, якими корис
тується новоспечений Пін- 
кертон — карикатура на 
методи правоохоронців.

Головний герой стрічки 
кидає відверті гострі доко
ри у праведному гніві. 
Шахраям з плодоовочторгу: 
«Це такі, як ви, розікрали 
країну». Оперативникам: 
«Може, вас купили?». Дів- 
чині-жертві: «За скільки він 
тебе купив?».

Запитання здебільшого 
справедливі. Які свідчать, 
що не все гаразд у нашо
му суспільстві. І тим біль
ше прикро, що ставить їх, 
а значить і замислюється 
над ними, підліток. Тим 
часом дорослі ніби гра
ють у якусь дивну гру — 
чи піжмурки, чи «білого- 
чорного не називайте». І все 
це викликає тривогу, зане
покоєння, пробуджує гро
мадянську свідомість гля
дача. Але... Дитина, яка 
пізнала смак влади над до
рослими, соціально небез
печніша, ніж ті, з ким бо
реться Плюмбум. Бо в пер
спективі, якщо логічно про
довжити моделювання май
бутнього Руслана, з нього 
вийде наполеончик, і вла
да стане для нього не за
собом, а самоціллю, і за
ради влади він буде штуч
но відшукувати «ворогів» І 
«боротися» з ними. І тоді 
настає ситуація, за якої доб
ро і зло міняються місця
ми. Коли люди стають під
собним матеріалом у бо
ротьбі, яка видається за 
боротьбу на благо людей.

І ця думка-занепокоєння 
авторів — та позитивна 
суть, заради якої і створено 
фільм.

В. СИДНІН.

І ПРОПОНУЄМО ГОСПОДАРКАМ
Різні електроприлади, що полегшують працю господарок, вже давно 

завс-ювали популярність, але сірники на кухні все ще в користуванні.
МИ ПРОПОНУЄМО

ЗАМІНИТИ СІРНИКИ
БЕЗПЕЧНИМ Й БЕЗВІДМОВНИМ 

П'ЄЗОЗАПАЛЮВАЧЕМ 
«ЭЛЕКТРОНИКА ПВ-1», 

ваш побут.
гіій ствол дозволяють запалити духовку, 
горілки, не знімаючи посуд. Цс робить 
«Электронику ПВ-1» незамінною у вашому 
господарстві.

ГІ’єзозапалювач «Электроника ПВ-В» 
відзначений державним Знаком якості. Ці
на 6 крб.

який внесе ще один сучасний штрих
Джерелом струму в п’езозапалювачі слу

жить електронний пристрій, який не потре
бує живлення від мережі, підзарядкн або 
заміни. Завдяки цьому «Электроника ПВ-1» 
безпечна навіть у руках дітей. Його ори
гінальна форма максимально пристосована 
до користування.. Зручна рукоятка й дов-

у

«ШАХТАР» Г. - 
«ЗІРКА» — 5:1.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МІСЬККОМ ЛКСМ УКРАЇНИ

направляє на роботу за комсомольськими путівка
ми в будівельне управління № 3 тресту «Кіровоград- 
гліськбуд» на будівництво драматичного театру робіт- 
нинів будь-яких спеціальностей.

Ті, хто не має будівельних спеціальностей, можуть 
набути їх в учбовому комбінаті «Важбуд».

Оплата праці — відрядно-преміальна.
Одиноким надається благоустроєний гуртожиток.
Сімейні, котрі потребують поліпшення житлових 

умов, беруться на квартирний облік з моменту оформ
лення на роботу.

При оформленні на роботу за комсомольськими пу
тівками трест «Кіровоградміськбуд» дає гарантійного 
листа про забезпечення сімейних протягом двох ро
ків малосімейними гуртожитками. Одинокі мають пра
во на постійну прописну с місті Кіровограді.

Наша адреса: проеулон Центральний, 1.
Телефони: 4-95-36, 4-87-41.

«Молодой коммунар» ■ 
орган Кировоградского 
областного комитета 
Э1КСМ Украины.

На украинском языке.
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Товари довгострокового користування — 
культурно-побутового і господарського при
значення: меблі, килимові вироби, одяг, а 
також окремі види хутра — ось далеко не 
повний перелік того, що можна купити в 
кредит.

Шановні товариші! Магазини споживчої 
кооперації проводять зараз продаж товарів 
у кредит на більш вигідних і зручних умо
вах.

Якщо раніше товари в кредит відпуска
лись иа строк від 6 до 24 місяців, то те
пер —- до 3 та до 4 років. Міііімялі іа вар
тість товарів при продажу у кредит — 50 
карбованців.

Сільські жителі можуть купити товари з 
розстрочкою платежів у будь-якому пасе- * 
левому пункті району за місцем роботи або . 
проживання. : ■ ’

Платежі вносяться або перераховуються $ ■ 
через бухгалтерію за місцем роботи. х '

На товари, продані в кредит, поширю- : • 
ються встановлені гарантійні строки корне- ; ■ 
тупання та порядок обміну. “ .

Ласкаво просимо за покупками!
Укоопторгреклама.

Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкохіу 

Компартії України 
м. Кіровоград, сул, Глінки, Ж.
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