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другий секретер обкому комсомолу.
ЦК ВЛКСМ постановою 

«Про проведения звітів і 
виборів у комсомольських 
організаціях країни» чітко 
визначив завдання на пе
ріод звітно-виборної кам
панії нинішнього року. В 
постанові відкреслено ви
могу глибоко і 
лроаналізува ги 
комсомольських 
ній но виконанню історпч- 

з’їзду 
з’їзду 
І ВНС" 
у ви

се к-

всебічно 
діяльність 
оргапіза-

них рішень XXV 
КІ1РС, XV111
ВЛК.СМ, положень 
повнів, викладених 
ступах Генерального 
ретаря ПК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. 
Брежнєва.

Готуючись до головних 
зборів року спочатку в 
трунах, потім у комсо
мольських організаціях, до 
звітно-виборних конферен
цій, комітети комсомолу 

і зоссредн- 
по.тіїїінепні 

підходу до 
виконання 
вести всю

1.

КОМСО* 
ре- 

для вступу 
у члени

ДОПОВІСТИ 10-
ком- 

колгосну

готь молоді робітники, за
довольнитися досягнутим. 
На звітно-виборних збо
рах вони планують пере
глянути свої соціалістичні 
зобов'язання, мова ніде 
про нові резерви для під
вищення ефективності пра
ні. Високе розуміння гро
мадського обов’язку — 
закономірна колекіивва 
риса к о м со м о л ьс ьк о - м о. і о - 
діжного. До 60-річчя ком
сомолу України кожного 
члена бригади нагородили 
Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ, а бригадира Ана
толія Сіверцова
мольська організація 
комендувала 
кандидатом 
КПРС.

Буде що
ловнн.м зборам року 
сомольцеві з 
імені Фрунзе Долнпського 
району Валерію Корякіпу. 
ІІа нинішніх жнивах з 
кою /КВН-6 він 
ранні зернові на 
гектарів і посів 
не в республіці 
лоднх жаткарів.

Знаменно, то 
ної більшості 
прані і громадській робо
ті комсомольці досягли в 
період підготовки до свят
кування 60-річчя ЛКСМ 
України. Слідом 
леєм починаються нинішні 
звіти і вибори в комсомолі. 
Тож завдання комітетів 
комсомолу під час звітно- 
виборної кампанії — ніс 
більше збагатити досвід, 
форми і методи спілкової 

У роботи, набуті папередод- 
’ ні 60-річчя комсомолу 

республіки.
Велику увагу на звітно- 

; комсомольських 
треба приділити 

у юнаків і 
дівчат марксистсько-ленін
ського світогляду, актив
ної життєвої позиції, мо
ральному. естетичному ви
хованню, організації до
звілля молодих, підвищен
ню культурного рівня, фі
зичному загартуванню мо
лоді. Правильно зроблять 
там, де глибоко проамалі- 

ь стан політичного, 
загальноосвітнього панчаїї- 

. . . .. . . ня юнаків і дівчат, врак-
— ініціатор почину «Плав тику 
чотирьох років п’ятирічки ського
— до 60-річчя комсомолу XXV

життя!» у світлі вимог по
станови ............
дальше 
логічної, 
•ної роботи», 
доповідях.

. . чан на і 
перемогу. А року слід

комітети 
області повинні 
ти увагу на 
комплексного 
комуністичного 
молоді, вмінні 
виховну роботу па мінній 
організаторській основі, па 
мобілізації зусиль 
і дівчат на гідну 
ИО ї річниці з дня 
ження В. 1. Леніна 
ній знаменній латі 
спілчанин, кожен 
діжішй колектив 
ються присвятити 
трудові досягнення, 
мі в навчанні і громадсь
кій діяльності).

За звітний період на за
водах і фабриках, буді
вель)! п х м а йда нчн ка х, 
господарствах області на
брало великого поширен
ня соціалістичне змагання 
юнаків і дівчат 
коне виконання 
мічених XXV 
КПРС, наказів 
ду Ленінського 
лу, більш масовою 
участь у Всесоюзному ру
сі «П'ятирічні ефективнос
ті і якості 
творчість 
Прикладів цього 
Так, 
діжний колектив ремонт- ...... ,
по-механічного цеху № 9 зую'тіі 
Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагріч ятів

жат- 
скосив 

площі 519 
друге міс- 
серел МО-

юнаків 
зустріч 
народ- 

(с.чме 
кожен 
мо.то

ста ря
сної 

успі-

лереваж- 
усніхів у

л кем 
за іові-

за достро- виборних 
планів, на- зборах ' .

з’їздом формуванню 
XVIII з’їз- 

комсо мо
стила

ентузіазм і 
молодих!», 

чимало, 
комсомольсько-моло

України, п’ятирічку — до 
110-ї річниці з дня народ
ження В І. Леніна!» — 
свої зобов’язання на чоти
ри роки 
ново. 22 
то року 
вав про 
сьогодні 
лс вдарі 
нень 1980 року. Та не по- 
комсомольському, в в а ж а -

проведення Леніїї- 
за.ііку «Рішення 

з’їзду КПРС — у

впконап досіро-
КВІТНЯ ІІИІІІПІПЬО- 

він уже ряноріу- 
Ц1О
на трудовому ка- 
нолективу — тра-

11К КГ1РС - Про 
поліпшення ідео- 

ПОЛІТВКО-ВНХГІВ- 
У звінніх 

виступах спіл- ' 
головних .зборах . 
і наголосити па 

участі молоді у здійсненні 
аграрної політики партії, 
капітальному будівництві, 
поліпшенні роботи трап-

спорту і сфери обслугову
вання.

Звітно-виборна кампа
нія — не не тільки час 
підбиття підсумків, аналі
зу зробленого, не й час 
визначення шляхів даль
шого підвищення бойовв- 
тості комсомольських 
гапізапій, посилення
нього впливу на молодь, 
зростання активності чле
нів ВЛКСМ Перелічені 
завдання актуальні для 
всіх організацій. 1 особ- 

малочпсельних. 
колективів 
надходять 

безді- 
нро 

та 
Так

Ор-
ЇХ-

Л1ІВО для 
Саме- з таких 
найчастіше 
скарги і 
тільність, 
них іноді 
райкоми 
сталося 
районі, 
комсоргів 
від випадку 
водночас працівники рай
кому рідко бувають в ма- 
лочисельвих 
групах, не 
практичної 
обізнані 
на місцях.
цих осередках 
ська робота — на низько
му рівні. Хто ж, як не 
райком, зобов язанвй до
помогти їм стати органі
заторами молоді? Бо ж 
не числом, а ділами визна
чається первинна.

Правильні висновки ма
ють зробити районні та 
міські комітети комсомолу 
у звітно-виборну кампанію 
з прорахунків Петрівсько- 
го райкому ЛКСМУ. Го
ловні збори року — не 
хвилюючий і серйозний ек
замен на зрілість, боііови- 
тість. Успішне його скла
дання залежить не тільки 
від рівня діяльності, до
сягнень окремої • КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ організації, а н 
від того, настільки вміло, 
цілеспрямовано керує нею 
райком комсомолу. Важ
ливу роль тут відіграє 
добре знання активу, пов
сякденний зв’язок із ним, 
правильно спланована ро
бота з ватажками всіх ла
нок.

1 Іо-діловому підготува
лися до зборів комсомоль
ські організації Олександ- 
рівського, Бобрпненької о, 
Ол ек с а н д р і й ського р а іі о - 
вів. Напередодні райкоми 
провели семінари секрета
рів комсомо іьськнх орга
нізацій і грункомсоргів, 
розробили і розіслали в 
усі первинні рекомендації 
щодо проведення звітно - 
виборних зборів.

У До.тпнському райкомі 
провели співбесіди з усіма 
із закріпленими за пер
винними 
на період звітів 
працівниками 
комсомольськими 
тами. Тут заплановано зу
стрічі із комсомольським 
резервом району.

На жаль, так по-ділово
му готуються до звітно- 
виборної кампанії не всю
ди. Ґолованівськпй, До- 
бровеличківськніі, Оїіуфрі- 
ївськнй і деякі інші райко
ми комсомолу, поки ЩО 
розкачуються, до початку 
звітів і виборів воли ма- 

(Закіїічеиня на 2-й стор.).

ла нудьгу, ( 
Забувають 
іі МІСЬККОМІ) 
комсомолу, 
в 1 Іетрівському 
Навчання грун- 

тут проходить 
до випадку,

організаціях, 
подають 
допомоги.

їм 
не 

зі станом справ 
. У результаті в 

КОМСОМОЛЕ"

організаціями 
і виборів 
райкому, 
актгівіс-

Невідкладні завдання
Відбулася обласна нарад® працівнииіе тваринництел. 

б яній узяли участь перші секретарі м сьних і райсн- 
них нсмітетів партії голови райвиконкомів начальни
ми районних управлінь сільсьного господарства, керів
ники і спеціалісти господарств і ряду обласних орга
нізацій. У доповіді голови виконкому Д II. Мзнсименна 
Суло підбито підсумки роботи тваринників області за 
єм місяців року, поставлено завдання по організо
ваному проведенню зимівлі громадської худоби.

На нараді виступив перший сенретлр обкому Компар
тії України ГЛ. ІЛ. Нобильчак. Він підкреслив, що поряд, 
з досягнутими успіхами у тваринництві є ще немало 
недоліків та упущень через які область нг виконує 
планів виробництва і продажу державі м’яса', молока, 
яєць, вовни. Так, у багатьох господарствах вкрай не
дбало готують корми до згодування: не подрібнюють, 
не здобрюють, часто раціони не збалансовано по б лку. 
Керівники середньої ланки ще мало цікавляться на
слідками роботи ферми.

Складні погедні углеви нинішнього літа, говорилос- 
на нараді, дуже позначились на нормовиробництв'. За
паси кормів нині значне менші, ніж у попередні рони. 
І тому постала необхідність використати всі резерві 
можливості, щоб забезпечити громадському стаду ситу 
зимівлю.
Велині завдання стоять і перед молодими трудівни

ками села: треба е короткі строки засилосувати нуну- 
рудзу. всю гичку цукрових і нормових бурям-є із сухим 
кукурудзяним бадиллям, заготовити ямемог'а більше 
трав'яного борошна, гіллячновего норму.

трш шнт м'ятою

«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

Й НОрмОДОбуЕ- 
дощ не пішов... 
ситуації важко 
оптимістом, 
вішайте, хлопці, 
сказав на нсм-

за-

Над селом повисли 
важкі хмари, і колгосп
ники полегшено зітхнули: 
нарешті випаде дощ. Йо
го чекали не тільки хлібо
роби, а 
ники. Та 
У такій 
лишатися

— Не 
носів, ---
(гомельських зборах 
ступник голови колгоспу 
імені Свердлова Іван Те- 
Л с Л 6*€ В.

Бсхки, шість десятків 
юнаків і дівчат, прийшли 
на збори з твердим намі
ром зарадити становищу, 
порозмірковувати з това
ришами, як це зробити. І 
всі зійшлися на одному: 
виручать дикоростучі тра
ви. їх чимало е лісосму
гах, у заплаві річки... У 
колгоспі є два агрегати 
по виготовленню вітамін
ного трав'яного борош
на — цінного корму не 
тільки для великої рога
тої худоби, а й для сЕи- 
ней та інших тварин. Ма
шини полагодили, приве
ли в повну готовність.

Шофер Микола Соло- 
маха, його 
Мамонов, 
тракторної бригади Ана
толій Маценко, тракто
рист Анатолій Твердоступ 
та їхні товариші вирішили 
оголосити тваринництво

колега Іван 
обліковець

сесєю ударною справою. 
А вирішено — значить 
зроблено. Таке пропиле у 
комсомольців колгоспу 
імені Свердлова. Бони 
згуртувалися в загін по 
заготівлі кормів, залучи
ли собі на допомогу ье- 
спілкову молодь І робо
та закипіла. Кожен узяв 
зобов'язання і прагнув 
будь-що його еииснати. 
Нині еже можна ГОЕСриТИ 
про деякі результати. 
Скажімо, комсомольці і 
молодь колгоспного гара
жа загстсеили 213 тонн 
дикоростучих трав, колек
тив другої тракторної 
боигади — 160, першої — 
120 тонн.

Своє зобов’язання мо
лоді колгоспники викона
ли. Та є можливість ство
рити міцнішу КООМОЕУ 
базу. І вони намагаються 
використати її, цю можли
вість. Але на молодь че
кають І інші сільськогос
подарські роботи: оранка 
грунту під озиму пшени
цю, на зяб, вивезення на 
поля органічних та міне
ральних добрив. Значить, 
треба розподілити робо
чий час так, щоб устигну
ти всюди. Розв'язали пи
тання там: на автомобі
лях, тракторах працює по 
два чоловіка. Коли один 
із них за кермом, інший 
бере е руки косу. Скажі

мо, шофер Віктор На- 
у/^енно обслуговує сьо
годні єилєюсзбиральний 
комбайн, а його напар
ник косить трави. Потім— 
навпаки...

У тому, що колективи 
їх Еиробничих підроз

ділів колгоспу справили
ся зі своїми завданнями 
по заготівлі кссм:е і про
довжують їх заготовля
ти, — значна заслуга ко
мітету комсомолу, який 
зумів добре організувати 
трудове суперництво 
між колективами, 
між 
бувниками. Великого 
чення ->ут надають 
кості змагання, 
вважає комітет, щоб 
ледь кожного дня 
результати своєї г 
знала, хто вийшов і 
можцем, хто відстав. Для 
цього в тракторних брига
дах виділили людей, ГО
ЛОВНИМ ЧИНОМ сбпїиСБЦ'В 
які щодня проставляють 
на дошках показників сє- 

-зультати роботи. В госпо
дарстві стало традицією 
і підняття прапора трудо
вої слави на честь пере
можця. Комітет комсо
молу узяв за правило що
дня випускати бюлетені, 
«блискавки». В них він 
розповідає про передові 
прийоми праці, пре орга
нізацію 
ництеа...
дих 
створює 
стрій, прагнення 
вати ще краще.

...Запахи 
П’янять 
виходить 
трав у 
Свердлова.

як 
-ак і 

окремими носмодо- 
Зна- 

глг<- 
Вгжт.иБО.

і мс- 
знвла 
праці, 
пєсє_-

трудсвого єупєр- 
Увага де мело- 
ксрмодобувникіс 
у них добрий ка- 

працю-

РІЗНСТРЕ'Е Я- 
всіх, хто 
кросенцю 

імені

БОНИ 
не

КОЛГОСПІ

Е. ДіМЕН.
Меілоеиєкіесьиий район.

Минулого ро
ку друзі вітали 
Катерину ГА
ЛАН, молоду 
доярку колгос
пу імені Лені
на Новоархан- 
гельськсгс ра
йону. з трудо
вою перемо
гою: дівчина
надоїла від 
ножної корс-ви 
своєї групи чо
тири тисячі кі
лограмів меле
на. І цей рік 
щедрий для 
Катерини. Нож
на закріплена 
за нею керсеп 
дає щодня 1С г 
більше кілогра
мів продукції.
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14 серпня відбулися збори обласного активу працівників народної 
освіти, які розглянули питання вдосконалення комуністичного вихован
ня школярів у світлі вимог постанови ЦК НПРС «Про дальше поліпшен
ня ідеологічної, політико-виховної роботи». З доповіддю виступив за
відуючий обласним відділом народної освіти Д. Ю. СТЕЛЬМУХОВ.

В обговоренні доповіді взяли участь: І. Л. МУДРИЙ — завідуючий 
Гайворонським районним відділом народної освіти, М. М. НІКОЛАЄНКО 
— завідуючий Кіровоградським міським відділом народної освіти, Г. С. 
РОГОЗИНСЬКА — директор Світловодської середньої школи № 5, Г. Г. 
ПРИЙМАКОВ — завідуючий Знам’янським районним відділом народної 
освіти, 3. Я. ЗВІЗДОВСЬКА — голова Долинського райкому профспілки 
працівників освіти, вищої школи і наукових установ, Ф. В. ТОМАЗЕН- 
КО — директор Новопразької середньої школи Олександрійського райо
ну, В. 8. НЕРУШ — організатор позакласної і позашкільної роботи Де- 
ріївської середньої школи Онуфріївського району. В. В. МАЛЬЦЕВ — 
сенретар обкому ЛКСМ Унраїни, В В. ЖОРНОВА — завідуюча Маловис- 
кіаським районним методкабінетом, В. М. ЗАВАЛЬНЮК — секретар пар
тійної організації Гайворонської середньої школи N1 5, 8. М. КУШНА- 
РЕНКО — завідуюча Вільшанським районним методкабінетом, О. І. СТРІ
ЛЕЦЬ — директор Кам’янецької середньої школи Новоархангсльського 
району, П. Л. ЖАДАН — директор Олександрівської заочної шноли.

В обговореному питанні збори прийняли резолюцію.
У роботі зборів узяв участь і виступив на них завідуючий відділом 

науки та учбових закладів обкому Компартії України Б. П. ХИЖНЯК.

ВИХОВУВАТИ
Як вирішальну умову успішного 

здійснення завдань комуністичного 
будівництва, говорилося з допові
ді, Комуністична партія розглядає 
підвищення свідомості, трудової і 
політичної актизності радянських 
людей. Нозим виязом турботи Цент
рального Комітету КПРС про підви
щення ефективності комуністично
го зихозання стала постанова «Про 
дальше поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи». Серце
виною цієї роботи є формування у 
радянських людей наукового світо
гляду, беззавітної відданості справі 
партії, комуністичним ідеалам, лю- 
бозі до соціалістичної Вітчизни, 
пролетарського інтернаціоналізму. 
З розв’язанні цього завдання важ
лива роль належить загальноосвіт
ній школі.

Цими днями у Всесоюзному піо
нерському таборі «Артек» відбула
ся зустріч товариша Л. І. Брежнєва 
з юними ленінцями Країни Рад і їх
німи ровесниками з багатьох країн 
світу. У своєму виступі Л. І. Бреж
нєв наголосив на тому, що значить 
стати справжньою людиною: «Це 
значить — вірно служити ідеалам 
свободи і справедливості. Любити 
свою Батьківщину, свій народ, пова
жати всіх, хто працює, і добре пра
цює на благо суспільства... Це зна
чить — бути активним у всіх проя
вах різноманітного і складного жит
тя, творчо і з внутрішньою переко
наністю підходити до справи, яко
мога більше давати користі людям».

Це заздання — формування сві
тоглядної зрілості — вирішується 
з процесі вивчення основ наук, зо
крема суспільних, на уроках, коли 
учні з пезній системі пізнають за
кони роззитку природи і суспільст
ва. «Кожному уроку — відмінну 
підготовку, сучасні методи, високу 
якість!» — під таким девізом пра
цюють сьогодні чимало педагогіч
них колективів області — Гайзорон- 
ської середньої школи № 5, серед
ньої школи № 13 міста Олександ
рії, Малозискізської середньої шко
ли № 3, Новомиргородської серед
ньої школи № 2, кіровоградських

за

Зони прокладають канал. 
Канал, що з’єднає Дніпро з 
Інгульцем, понесе живо
творну вологу до робітни
чого Криворіжжя. Вони — 
— це будівельники тресту 
«Кіровоградоодбуд». І о їх
ньому числі — робітники 
механізованої колони
М 144.

Знаходиться вона у Зна
м’янці. Сюди приїздять, ви

вантажують і знову відправ
ляють необхідні матеріали, 
щодня звідси траспорт 
доставляє на об’єкти і на
зад робітників. Тут, на 
базі, готують і проводять 
збори, підбивають 
ки соціалістичного 
ня, організовують 
відпочинок людей, 
ме? Про цо й піде

Комсомольська 
зація ПМК налічує 
ніз ЗЛКСМ. Г* 
ше. Та організаційну, ви
ховну роботу серед цієї ка
тегорії будівельників фак
тично пущено на само- 
ПЛИ8. Г.______ _
цифікою будівництва: 
бота пов’язана з 
женнлми. Мовляв, 
сенретар комсомольської 
організації пересувної ме
ханізованої колони, га
зоелектрозварник молодий 
комуніст Олександр Шсста- 
ков працює на об’енті в’ 
Новій Празі Олександрійсь
кого району. Йому керува
ти не з руки, ніноли. То, 
може, заступник секретаря 
Тетяна Саврадим чомусь 
зарадить?^Дівчина працює 
на базі, їй і справи легше

пір.йум- 
змаган- 

побут, 
Як са- 

мова.
органі- 
16 чле- 

МолодІ — біль- 
Та організаційну,

Пояснюють це спе- 
-: ро- 
відряд- 
навіть

політичного вихозання жовтенят, 
піонеріз і комсомольців. Не раз 
уже критикували тозаришіз з Голс- 
взнівського району за відсутність 
належної уваги до обладнання му- 
зеїз і кімнат В. І. Леніна. Проте й 
сьогодні з багатьох школах району 
їх немає, а там, де обладнані, во
ни працюють малоефектизно. З 36 
шкіл Олександрійського району ли
ше з 14 є такі кімнати. Не краща 
картина і в Устинізському, Петріз- 
ському та Бобринецьчому районах.

Нз одне з перших місць у езоїй 
ідеологічній роботі партія висузає 
заздання вихозання комуністичного 
ставлення до праці. 82 проценти 
старшокласників області охоплено 
поглибленою трудовою підготов-

ЗА РІШЕННЯМ '

БУДІВНИКІВ МАЙБУТНЬОГО
№№ 5 і 13. Для формування марк
систсько-ленінського світогляду уч
нів тут ефективно використовують 
матеріали XXV з’їзду КПРС, Консти
туцію Союзу РСР. ленінську тео
ретичну спадщину, твори Леоніда 
Ілліча Брежнєва «Мала земля», «Від
родження», «Цілина». Ці докумен
ти стали тут надійним компасом з 
ідеологічному вихованні школярів, 
могутнім засобом, становлення осо
бистості.

Разом з тим, зазначив доповідач, 
частина вчителів ще не має повного 
уявлення про структуру і систему 
світоглядних понять шкільних кур
сів, не приділяє достатньої узаги їх 
глибокому розкриттю та висвітлен
ню.

Часто вчителі задовольняються 
відповідями учнів, не встановлюючи, 
наскільки вони осмислені і чи є осо
бистими переконаннями школярів, 
наскільки учні готові послідовно і 
свідомо відстоювати свої ідейні по
зиції. Тим-то ще нерідкі факти, ко
ли окремі старшокласники, які ма
ють відмінні оцінки з багатьох пред
метів, стикаючись із нега
тивними явищами, чужими нам по
глядами, бувають не підготовлени
ми до активної протидії, рішучої від
січі. Це — свідчення відриву на
вчально-виховної роботи від життя, 
від реальної дійсності.

Невичерпним резерзом ідейно- 
політичного виховання учнівської 
молоді, підкреслювали доповідач і 
промозець, є прилучення її до скарб
ниці безсмертних ленінських ідей. 
В області нагромаджено цінний до
свід вихозання школярів на прикла
дах життя і діяльності В. І. Леніна. 
Визначальна риса цього досвіду — 
прагнення вчителів, педхолектизів 
до створення пезиої системи, яка 
дає можливість позбутися однобіч
ності і поверховості знань учніз. 
Нині в школах області створено 415 
ленінських музеїв, залів і кімнат, 
125 музеїв та кімнат бойової і тру
дової слави, 38 історико-крзєзназ- 
чих музеїв. Але, на жаль, далеко 
не вег вони стали центрами ідейно-

кою. Нинішнього літа з області дія
ло 257 трудозих об’єднань школя
рів, 19 тисяч учніз працювали з 187 
учнівських виробничих бригадах, 14 
тисяч старшокласникіз оздоровле
но у 244 таборах праці і зідпочинку.

Однак іще надзвичайно слабо 
ведеться у нас робота по створен
ню системи профорієнтації, яка 
включала б комплекс ідеологічних, 
організаційних, матеріально-техніч
них і соціально-психологічних захо
дів. Тим-то з області повільно 
зростає кількість випускників, які 
йдуть працювати з сільське госпо
дарство. Надзвичайно мало їх іде 
з будівельні організації, підприєм
ства громадського харчування, по
буту, з торгівлю. У Знам’янсьхому, 
Олександрійському, Олексзндрівсь- 
кому, Петрівськсму, Бобринецько- 
му, Новгородківському, Устиніз
ському районах у ці сфери трудо
вої діяльності не пішов протягом 
остзнніх років жоден з випускників. 
Сьогодні профорієнтація передба
чає не тільки вчасний і празильний 
вибір професій, а й соціальну орі
єнтацію школярів на свідому твор
чу працю, насамперед у галузі ма
теріального виробництва. Необхід
но ширше розгорнути серед ви
пускників рух під девізом «Зі 
шкільного — в робітничий клас!».

У доповіді те у виступах під час 
її обговорення розглянуто також 
питання атеїстичного виховання і 
гартування підростаючого поко
ління з дусі войовничого атеїзму, 
морального вихозання школярів, 
розвитку серед учніз загальноос
вітніх шкіл фізичної культури і 
спорту.

Збори намітили конкретні заходи, 
які належить здійснити педагогіч
ним колективам, партійним, комсо
мольським і профспілковим органі
заціям шкіл області для успішного 
втілення в життя постанови ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшення ідео
логічної, політико-виховної роботи».

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

ють виконати ще безліч 
справ. А не означає, що 
буде допущено поспіш
ність і поверховість у їх 
розв'язанні, що можуть 
повторитися недоліки то
рішньої кампанії. А уроки 
1978 року свідчать про те, 
що в окремих комсомоль
ських організаціях області 
готувалися до звітів і ви
борів формально, без вив
чення запитів та інтересів 
різних категорій молоді. 
Деякі комітети обмежили
ся лише прийняттям і за
твердженням графіків 
проведення зборів, і ірії 
цьому зовсім не врахува
ли виробничої специфіки, 
зайнятості комсомольці» 
на сільськогосподарських 
роботах. Л в результаті — 
випадки зриву і перене
сення зборів, низький про
цент явки на них спілчан. 
У Ленінському районі міс
та Кіровограда, наприк
лад, з цієї причини було 
порушено встановлені ЦК 
ВЛКСМ строки прове
дения звітів і виборів в 
організаціях з правами 
первинних.

Належну оцінку потріб
но дати названим упу
щенням. Міськкоми, рай
коми комсомолу мають 
організувати виступи чле
нів виборних органів пер
винних організацій з ін
формацією про вжиття за
ходів по критичних заува
женнях і пропозиціях, ви- 
с.тов.т^ипх на минулоріч
них звітно-виборних збо
рах. Комсомольці повинні 
бути перекопаними в то
му, що їхні зпетупи при
несуть користь виробницт
ву, сприятимуть поліп
шенню внутріспілкової 
роботи.

Відомо, що успіх внут
ріспілкового життя знач
ною мірою залежить від 
різня організаційно - полі
тичної роботи колективів 
комсомолу. А рівень цей 
визначається передусім, 
якістю складу комітетів, 
особистими якостями са
мого ватажка, його готов
ністю взяти на себе від
повідальність за справи 
товаришів, усього колек
тиву. Можна назвати чи
мало прикладів того, як 
завдяки появі на чо.іі ко

мітету вмілого, зацікавле
ного ватажка підвищу
ється авторитет комсо
мольської організації.

У первинній комсомоль
ській організації колгоспу 
імені Суворова Бобр;:- 
нсцького району ие вихо
дила будь-яка справа, 
навіть членські внески тут 
збирали нерегулярно, ііо- 
радившпсь із паріиніию 
організацією колгоспу, 
райком комсомолу' реко
мендував для обрання 
комсомольським ва га/нко>:^ 
молодого спеціаліста, ко
муніста Миколу ііедосту- 
пц, В тракторній бригаді, 
де він був помічником 
бригадира, Микола виявив 
себе хорошим організато
ром виробництва, колек
тив механізаторів постійно 
перевиконував норми ви
робітку. Сумлінним с яв
лениям до праці мо.іоді’ - 
ко.мунісг завоював до
вір'я й авторитет у това
ришів — з травня минуло
го року він комсорг кол
госпу. З його ініціативи 
на важливих ділянках ви
робництва створено три 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИХ колективи. Це дало 
можливість зацікавити мо
лодь господарства і отри
мати відчутні результати 
у виробничій сфері. Мико
ла Нсдоступ :—попереду 
в усіх починаннях комсо
мольської організації, йо
го обрали членом райкому 
комсомолу. А організація, 
очолювана ним. — нкіц^ 
одна з кращих у районі.

Міськкоми і. райкоми 
комсомолу зобов’язані по
стійно дбати про поліп
шення складу -комсомо :ь- 
ськіїх кадрів та активу, 
рекомендувати до вибор
них комсомольських орга
нів ініціативних, автори
тетних членів ВЛКСМ і 
комуністів, як! мають ви
сокі політичні й моральні 
якості, організаторські 
здібності і яких уже пере
вірено на конкретних ді
лах.

Звіти і вибори — відпо
відальний період у житті 
комсомолу. Успішне їх 
проведення гарантує по
ліпшення виховання мо
лоді в дусі вірності ідеям 
великого Леніна, справі 
комуністичного буДІЗІІІІЦТ- 
ва в нашій країні.

«МК» НА НОВОБУДОВІ

вести. Та хлопці, зайняті 
у Знам’янці, вже забули, 
коли й комсомольські збо
ри проходили. Тут їм ма
лоцікаво, обмежуються 
лише виконанням суто 
професійних обов’язків.

Знайомлячись із базою, 
з хлопцями-будівельника- 
ми, я жартома сказав од
ному з них, що збираюся 
влаштуватись у ПМК і 
обов’язково потрапити на 
канал. Він, усміхнувшись, 
щиро відрадив:

— Навіщо? Я сам звідти 
пішов. І спеціальність не
погану маю... Не я перший, 
не я останній.

Такі слова насторожили. 
Невже й там, на головно
му об’єкті ПМК-144, не все 
гаразд з організаційною, 
виховною 
молодих ...
Вирішив побувати на спо
рудженні каналу.

Тут, на будівництві 
каналу, згадалися слова: 
«Я... звідси пішов». І я 
зрозумів їх причину. Ад
же для сотні будівників 
каналу, що мешкають у 
вагончиках, у сусідньому 
селі Скельовому, як і на 
базі, не створено умов для 
нормальної роботи, відпо
чинку. У вагончиках ма
ло затишку. Постільну бі
лизну переміняють рідно.

Про організацію куль
турно-масової роботи на 
території містечна ніхто 
не знав з початку будівни
цтва. І в першу чергу ко
мітет комсомолу ПМК, ке
рівництво колони, очолю
ване М. А. Матвійчуком. 
Система діяльності спілчан,

роботою серед 
будівельників?

їхніх ватажків однакова і 
на базі, і на будівництві 
каналу. Чи можна знайти 
вихід із становища, що 
склалося? Звичайно, мож
на, Знам’янський міськком 
комсомолу, наприклад, не 
раз указував секретареві 
комітету комсомолу ПМК, 
його заступникові на не
доліки в роботі з будівель
никами молодіжного віку.

Комсомольському ватаж- 
нові і його заступникові 
не надають можливості ок
рім виробничої діяльності 
займатися роботою з мо
лоддю, бувати на об’єктах, 
обговорювати із спілчана
ми проблеми, запити. I не 
тільки обговорювати. Ра
зом сприяти усуненню не
доліків, разом робити крок 
у повнокровне, цікаве 
життя. На перешкоді — 
керівництво, яке навіть не 
вважає за потрібне підря
дити Олександра Шеста
кова □ міськком комсомо
лу на семінар чи нараду. 
Для них головне — план.

— Така специфіка робо
ти будівельників, — ска
жуть.

— У нас, бачите, ком
сомол і молодь очолюють 
по сумісництву.

Хочеться заперечити. Бо 
І на місцевому меблевому 
комбінаті по сумісництву, 
і в колгоспі «Україна» — 
теж. А комсомольські ор
ганізації тут працюють 
значно активніше, ефек
тивніше, ніж у ПМК-144. 
Так що знам’янським ме
ліораторам « у кого по
вчитися. У сусідів.

А. ШИЛОШИЙ.

ВИСОКИЙ КЛАС МАЙСТЕРНОСТІ ПОКАЗАВ НА РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ 
КОНКУРСІ МОЛОДИХ ЕЛЕКТРОЗВАРНИКІВ РОБІТНИК ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА» ВОЛОДИМИР ПЕТРУНІН: ВІН ВИБОРОВ ДРУГЕ МІСЦЕ. НИНІ КОМ
СОМОЛЕЦЬ ЩОДНЯ ВИКОНУЄ ПІВТОРИ ЗМІННІ НОРМИ ЯКІСТЬ ЙОГО РО
БОТИ ВІДМІННА.

 Фато В. ГРИ5А.
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ЩОБ ЗРОСТАЛИ 
НА РАДІСТЬ

с=г^—тг
ВЧОРА В БОЛГАРІЇ І 
ВІДКРИЛАСЯ -

МІЖНАРОДНА ! 
АСАМБЛЕЯ ДІТЕЙ |

Я

Планета «МК»
За повідомленнями кореспондентів 

ТАРС і АПН.

Виступаючи в перший 
день нового року по Все
союзному телебаченню, 
Леонід Ілліч Брежнєв ска- 
заз, що проголошення 
року 1979-го роком дити
ни — «це дуже хороше, 
правильне рішення. Ад
же діти — це наше май
бутнє, їм доведеться про
довжувати справу своїх 
батьків і матерів.., вони 
зроблять життя на землі 
кращим і щаслизішим. А 
наш обов'язок постара
тися, щоб діти всіх наро
дів не знали війни, щоб у 
них було спокійне радісне 
дитинство».

Міжнародний рік дити
ни радянські люди розці
нюють як рік огляду всьо
го, що зроблено для за
безпечення здорового й 
щасливого дитинства на
ших хлопчиків і дівчаток.

J£

ї
І

Це й погляд у майбутнє, 
адже наша партія та уряд 
усе найкраще віддають 
підростаючому поколінню, 
створюють усі умови для 
його навчання і відпочин
ку. Діти оточені повсяк
денним піклуванням та 
увагою.

Як же у нас, у Ленінсь
кому районі обласного 
центру, відзначається Між
народний рік дитини? Свою 
роботу ми спрямували в 
русло актизізації діяльнос
ті всіх організацій, закла
дів, зв'язаних з вихован
ням підростаючого поко
ління. Виявляти максимум 
турботи про дітей — це 
значить створити всі не
обхідні умови для того, 
щоб малюки відвідували 
добре обладнані дитячі 
ясла і садки, щоб хлопчи
ки і дівчатка були забез
печені всім необхідним 
для навчання, щоб у па
лацах піонерів, на станці
ях юних техніків вони 
знаходили собі захоплен
ня до вподоби.

Ми, дорослі, завжди по
буваємо свій обов’язок 
перед юними і стараємось 
використовувати різнома
нітні форми і методи ро
боти, щоб якомога ефек
тивніше впливати на фор
мування у дітей кращих 
якостей радянської люди
ни. Нині п районі прово
диться операція «Турбо- 
та-79». її мета — поліп-

шення роботи шкіл і гро
мадськості по організацї 
відпочинку дітей за міс
цем проживання. Слід 
відзначити, що цього ро
ку стали активніше пра
цювати клуби вихідного 
дня, тож матері та бать
ки можуть бути спокійни
ми: їхні діти мають занят
тя, вони не лишаються без 
нагляду. При всіх жеках 
району сьогодні є дитячі 
майданчики, куточки
відпочинку, ми впорядко
вуємо місця масового від
починку трудящих.

Літо — це, безперечно, 
турбота про відпочинок. 
Уже можна сказати, що 
наші плани на час літньо
го оздоровлення навчаль
ні заклади району викона
ли — в червні на при
шкільних піонерських май
данчиках відпочило 1890

дітей, у липні — 350. 1130 
юнаків і дівчат побуаали 
в таборах праці й відпо
чинку. Наші діти ниніш
нього року багато подо
рожували. 25 тисяч кар
бованців витрачено на ор
ганізацію екскурсій для 
школярів. Мабуть, подо
рожі в міста області, рес
публіки, до Москзи, Ленін
града запам'ятаються їм 
надовго.

Цікаво проходять літні 
канікули у дітей району. 
Ми праг.немо якомога 
більше хлопчиків і дівча
ток залучити до участі в 
гуртках художньої само
діяльності, технічної тзор- 
чості, спортивних. У Бу
динках культури і клубах, 
у дитячих садках, школах 
було влаштовано творчі 
звіти дитячих колективів 
художньої самодіяльнос
ті, виставки технічної твор
чості, малюнків, у бібліоте
ках—виставки книг для ді
тей, проведено районний 
огляд художньої самоді
яльності. В багатьох ко
лективах відбулися зуст
річі юних з письменника
ми і художниками, ар
тистами, композиіорами і
музикантами.

Із спортивних 
залам’ яталися 
надій» і «Веселі

змагань
«Старти 
старти», 

перший етап змагань нз 
призи клубів «Золота 
шайба» і «Шкіряний м яч». 
На високому організацій- 

йому рівні прозедено фі
нал піонерської військово 
спортивної гри «Зірниця».

В останній місяць літе 
центр нашої уваги ми пе
ренесли на школи. Ад
же незабаром почнеться 
новий назчальний рік. В 
усіх школах району вже 
виконано в основному по
точний ремонт, зроблено 
чимало по підготовці на 
вчальних кабінетів до пер
шого вересня. Так, на 
придбання технічних засо
бів навчання, дидактично
го, роздавального матері 
алу і наочних посібників 
витрачено понад 25 тисяч 
карбованців. Огляд на
вчальних кабінетів засвід
чив, що з школах №№ 2, 
5, 6, 11, 16, 34 кабінети з 
основних предметів відпо
відають сучасним вимогам, 
ефективно використову

ються для на
вчання, вихо
вання і зсебіч- 
|НОГО розвитку 
учнів. Чималу 
допомогу в 
ремонті шкіл і 
зміцненні їх
ньої матеріаль
но-технічної ба
зи подали під
приємства - ше
фи.

У нозому на
вчальному ро
ці, буде від
крито підготов
чий клас при 
десяти річці 
№ 34, клас ви
рівнювання при 
восьмир і ч ц і 
№ 8, збільше
но кількість 
груп подовже
ного дня.

Значну ува
гу ми приділя
ємо дітям-си- 
ротам, багато
дітним сім’ям 
І сім’ям мат2- 
різ - одиначок. 
Перезірили ма
теріальне за
безпечення та-
ких дітей, вжи

ли заходів з метою допо
моги їм. Перевірили та
кож стан виховної роботи, 
матеріально - технічного 
забезпечення, медичного 
обслуговування і шефсь
кої допомоги дитячому 
будинку, результати пере
вірки розглянули на засі
данні райвиконкому.

.Та, на жаль, не все нас 
улаштовує, коли йдеться 
про капітальний ремонт і 
капітальне будівництво в 
школах району. Підводять 
нас будівельники. Склад
не становище і з заклада
ми для дошкільнят. Хоча 
дуже багато робиться по 
ремонту, обладнанню, бу
дівництву дитячих садків, 
але черга в такі заклади 
ще велика.

•Міжнародний рік дити
ни — це огляд зроблено
го. Це етап у нашій по
стійній турботі про під
ростаюче покоління. Для 
нас це не кампанія, не 
тимчасовий захід. Усе най
краще — дітям. Такий 
принцип життя радянсько
го суспільства. Ми все ро
бимо, щоб росли наші ді
ти розумними, здорозими, 
щасливими. Щоб продов
жували вони велику спра
ву батьків — творили ко
муністичне майбутнє.

Л. ФЕНЬКО, 
голова Ленінського 
райвиконкому.
м. Кіровоград.

ДИТЯЧІ ЗШІДИ 
ЧИ КОНЦТШРИ?
Дитячі заклади чи кон

центраційні табори? Такс 
запитання мимоволі на
прошується під час озна
йомлення з офіційними 
даними про становище в 
американських закладах 
для розумово відсталих і 
душевнохворих дітей.

Державна лікарня 
Псинхерст у місті Спрінг- 
сіті (штат Пенсільванія) 
— типовий у цьому від
ношенні заклад. Як пока
зали . результати феде
рального розслідування, 
в цьому закладі, де налі
чується понад 1000 учнів, 
панує атмосфера жорсто
кості і свавілля.

Одна з випускниць 
Пеннхерста розповіла на 
судовому процесі, що за 
11 років перебування там 
їй, внаслідок побоїв, 40 

разів подавали медичну до
помогу. Як свідчать запи
си лікаря, протягом цьо
го часу у дівЧіїнкн було 
вибито кілька зубів, були 
переломи пальців рук, 
зламана щелепа, не раз 
було зафіксовано порізи, 
сильно забиті місця та ін
ші травми. Батьки іншого 
вихованця цього закладу 

. заявили на процесі, що 
протягом усіх 7 років во
ни відвідували свого си
на регулярно, раз на 
тиждень, і лише в чоти
рьох випадках не бачили 
па його тілі слідів від по
боїв.

Такс ж становище існу
вало і в державній школі 
для розумово відсталих 
дітей у Віллоубруку (штат 
Нью-Йорк). 1 тут допус
кались жорстокі побої, 
результатом яких були 
синці та вибиті зуби, а 
одного разу школяреві 
вибили око. Розслідуван
ня встановило також, що 
після перебування у Віл
лоубруку багато хто з ді
тей значною мірою дег

На знімку: В’ЄТНАМ. ЩАСЛИВЕ МАТЕРИНСТВО.

Фото в. СОБОЛЄВА.
(Фотохроніка ТАРС).

радував. У них було за
фіксовано погіршення ро
зумових і фізичних здіб
ностей, втрату навичок, 
які вони мали.

Фонди, що ВИДІЛЯЮТЬСЯ 
місцевою владою та бла
годійними організаціями 
на фінансування цієї ніко
ли, безсоромно привлас
нювала адміністрація, 
котра поводилася з діть
ми гірше, ніж із тварина
ми. Діти хронічно недої
дали і змушені були ЖИТИ 
в антисанітарних умовах, 
які нерідко призводили до 
інфекційних захворювань. 
Як показало обстеження, 
вага дітей у цій школі бу
ла' майже вдвоє меншою, 
ніж середній показник по 
країні для їхніх ровес
ників.

Не менш зловісна/кар- 
тіша постала перед слід
чим у державній школі 
для хлопчаків Мауптіп 
В'ю і в приватному Цент
рі по догляду за дітьми, 
що розташовані в місті 
Х'юстопі (штат Техас). 
У матеріалах суду від
значалося. що там «па
нувала атмосфера жор
стокості, при тушения і 
страху...» За найменші 
провини «вихователі» 
жорстоко карали дітей, 
по-звірячому били їх, ви
користовуючи навіть на
ручники і ланцюги, каме
ри одиночного ув’язнення 
й сльозоточивий газ.

Масштаби звірств і 
зловживань у цих «цент
рах виховання та навчан
ня» такі, що примусили 
міністра юстиції- США 
Д. Дейза відзначити: вар
варське ставлення до ді
тей «є поширеним яви
щем і являє собою сер
йозну проблему».

Л. БУЗ, 
кор. ТАРС.

Вашінгтон.

ЖИТТЯ
юних
ЗА.
РУБЕЖЕМ
Варшава ______

Три тисячі юних ар
тистів з Польщі. Угор
щини. НДР, Румунії, Ра
дянського Союзу і Чехо- 
словаччиїїи взяли участь 
у піонерському фестива
лі культури, який від
бувся в місті Кельні. В 
палацах, будинках куль
тури, на імпровізованих 
сценах і парках, на пло
щах і вулицях міста з 
ранку до вечора прохо
дили яскраві, веселі ви
стави.

Учасники фестивалю 
познайомилися також з 
життям цього куточка 
Польщі. Вони відвідували 

п ром непові піди риємства, 
разом відпочивали, наби
ралися сил до нового 
навчального року.

Рим ----- -----------------
Масова експлуатація 

дитячої праці залишаєть
ся в Італії серйозною со
ціальною проблемою. Не
зважаючи . на існуюче 
законодавство, за яким 
заборонено працю дітсіі 
віком до 14 років, сотні 
тисяч італійських дітей 
працюють на дрібних 
фабриках і в ремісничих 
майстернях, на бензоко
лонках і сільськогоспо
дарських фермах.

Як зазначає демокра
тична преса, насамперед 
змушепі посилати своїх 
дітей па заробітки ма
лозабезпечені сім’ї. Час
то-густо. зазначає газета 
«Сталіна*. за мізерну 
плату їм доводиться пра
цювати по, 12—14 годин 
на добу.

Кабул —___________
«Щасливе дитинство в 

країнах соціалізму» — 
під таким девізом в аф
ганській столиці відкри
лася фотовиставка, ор
ганізована в зв’язку з 
Міжнародним роком ди
тини. На 300 фотознім
ках. надісланих з Болга
рії, Польщі. СРСР, Куби. 
Монголії, НДР. Чехосло- 
ваччинщ В'єтнаму та 
Угорщини. ьображепр 
сцени з життя маленьких 
жителів країн соціаліс
тичної співдружності. Во
ни розповідають про пік
лування в соціалістичних 
країнах про матір і ди
тину. медичне обеллтову- 
ваніїя вітей. їх вихован
ня. про дитячі здравниці.

Рангун ___________
У рамках Міжнародно

го року дирпіи ■> Бірмі 
ус п і ш н о зді ііс і но ют ьс я 
заходи по фізичному і 
культур йому розпит ку 
дітей. За перше півріч
чя поточного року в різ
них містах - республіки 
відкрилися 57 початко
вих 1 середніх шкіл, сот
ні дитячих садків.

Велика увага приділя
ється охороні здоров’я 
дітсіі. В округах і націо
нальних областях регу
лярно проводяться ме
дичні огляди і профілак
тичні вакцинації дітей, 
збільшилась кількість 
дитячих поліклінік.

Мапуту ------------------
У расистській ПАР з 

кожної тисячі новонарод
жених вмирає до 300 
африканських дітей; по
відомляє мозамбікська 
газета «Нотісіаш да беіі- 
ра>. Кожна друга дити
на в резерваціях і бап- 
тустапах не доживає до 
10 років. Африканські під
літки не мають можли
вості відвідувати школу. 
Як зазначає мозамбіксь
ка газета, п тюремних 
катівнях тримають як 
політичних в’язнів понад 
300 неповнолітніх.

(ТАРС).

/
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У СЕЛІ А ЯК ЕІДПОЧИЕАЄТЕ ЕИ?

групи 
Шев-

у Малс- 
Тишківсь-

Нині
кол-

хоче 
нульт- 

пра- 
ИНИІ . _ й 
організацію відпо- 
молоді. Йдеться в 
про різноманітні 
при Будинку вуль
гарний спортивний

ансамблю 
нове 

придбанням 
появилась

певен автобус, і 
половини пасажи- 

убслівальники, Ар- 
дсводиться потіс- 

Забирають усіх

неявки на ре
йс були ніно-

сільськогос- 
робіт, без-

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

МОЗАЇКА

9ЯЯЯВ

І НЕЗВАЖАЮЧИ на 
■ в ■ мсвленість, ніхто 
Е вокиївці не чекав 

нього приїзду. Сільський 
І клуб зустрів їх пусткою.

НезадоЕолений чимось 
завідуючий, що обіймає 
ще кілька культурницьких 
посад. мовчки провіє ган- 
нотребинівців у непривіт-

* не приміщення.
— Сцена малувата, — 

сказав Вадим Шаповалов. 
— Танцювати ніде буде, 
коли розставимо інстру
менти й апаратуру.

В. О. Федунець. дирек- 
Ітор Ганно-Требинівського 

сільського Будинку куль
тури, усміхнулася: «Яка 
там апаратура!..» Підси
лювач і дві звукові ко
лонки від кіноустановки, 

(пристосовані до нього.
Окрім електрогітар, по
ки що не вдалося дістати 
ніяких інших інструментів. 
Ударні — саморобні, з 
піонерських барабанів. 

І Хлопці зробили для них 
підставки, розмалювали

.їх. Здалеку як дивитись, 
то наче й нічого. Та всі в 
ансамблі розуміють: це не 
те, що треба. Баян Ба- 

Ілентині Олександрівні до
водиться брати свій, з до
му, бо клубний давно вже 
нікуди не годиться. Ком
плект сучасних музичних 
інструментів — то блакит
на мрія самодіяльних ар- 

Ітистів з Ганно-Требинівки.
Пригадується, голова кол
госпу кілька раз давав на
віть дозвіл, аби перераху
вали гроші на поидбання 
інструментів. Та гроші зав
жди були потрібніш! на 

І щось інше.
1 все Ж електрогітари і 

підсилювач колгосп допо
міг нупити. Було це взим
ку минулого року. Маши
ну з Олександрії, нуди по
їхали по гітари, чекали ро 
півночі. А коли дочекали- 
Іся. то з Будинну нультупи 

довго ще ке розходилась 
молодь. Сашко Нужний.

Юрко Федунеиь. Віктор Лич- 
иан не могли стриматися, 
щоб не випробувати інст
рументів. 

І Відтоді У
«Юність» почалося 
життя. З і 
електрогітар 
надія й на те,

е Но- 
їх-

Наибільший усп'х випав 
долю Сашка Уманського. 

Ного буквально закидали 
квітами. Валентина Олек
сандрівна добре пам'ятає, 
як Сашко вперше прийшов 
на репетицію і спитав:

— Можна, я теж співати
му?

— А зумієш?
— Зумію. Коли тато на 

гітарі грає, я ж співаю...
Хлопці з ансамблю за

грали пісню Чебурашки. 
Сашко заспівав. Голос його 
всім сподобався. Еідтоді 
став хлопчин повноправ
ним членом самодіяльного 
колективу. Тепер разом зі 
старшою сестрою Тетяною 
(вона — ведуча програми 
молодіжного ансамблю) 
приходить на реп-зтиції...

При згадці пре репети
ції не уста Валентини 
Олександрівни мимоволі 
набігла усмішка. Є що 
згадати за вісімнадцять 
років. Це стільки вже літ 
вона активна учасниця ху
дожньої самодіяльності.

лярне тр о. Але при гсьо- 
му цьому ножну п’сню 
прочитують пс-свсєму --
оригінально, свіжо.

Взагалі, в Ганно-Треби- 
ніеці добирати репертуар 
уміють. Сергій і Наталка 
Малиновсьні, Людмила 
Шевченно. Валентина Фе
дунець, Вадим Шаповалов 
разом працюють над сце
наріями, програмами кон
цертів. виступів художньої 
агітбригади. Є в селі свої 
композитори і поети. А 
пісні В. Шевченка на сло
ва М. Золотаренна знають 
і за межами області.

Тісний взаємононтакт 
між художніми керівника
ми, активістами сцени і 
номітетом комсомолу кол
госпу імені Дзержинсьно- 
го, що його очолює Вадим 
Шаповалов, зумовив умілу, 
добре продуману організа
цію повноцінного, цінаво- 
го дозвілля молоді.

Не тільки юнаки і дів
чата села поспішають уве
чері на вогник сільського

пленти інструментів, ве
чорами зовсім мало буває 
молоді. Онрім танців, що 
влаштовуються гряди-го- 
ди, тут нічого більше не 
побачиш.

Причини цьсго в пасив
ності самих юнаків і дів
чат, у їхньому небажан
ні взятися за організацію 
власного дозвілля, невмін
ні повноцінно користува
тися правом на відпочи
нок, гарантованим Кон
ституцією СРСР. Ясно, ні
хто 
чий 
про 
ний 
то 
Г&ннотрєбинівцям у 
му поталанило, 
тор Будинку культури В. О. 
Федунеиь, і художній ке
рівник Наталка Малинов- 
ська, і музичний керівник

не знімає вини з тих, 
обев’язек — дбати 

культурний І ДУХОЕ- 
розвиток молоді, тоб- 
клубних працівників, 

цьо- 
I дирек-

херешеї футбольної 
ма нди.

Часто можна 
гати, енбжімо, 
ки художньої 
нссті виїздять 
цєрт у сусіднє село. Наби
вається 
більше 
рів — 
тистам 
питися.
бажаючих. Це своєрідний 
педагогічний прийом В. О. 
Федунєць. «Поїздять із 
нами, надивляться, послу
хають. Наступного разу 
хтось, гляди, й прийде на 
репетицію, скаже: «Запи
шіть і мене». Отак і при
лучається молодь до са
модіяльної ТЕОрЧОСТІ.

спсстері- 
як учасни- 
самодіяль- 

на кон-

ЖИВУТЬ

АРТИСТИ

надія й на те, що кол
госп допоможе придбати 
й інші Інcтpvмeнти. Тим 
паче, що в День молоді, 
коли численна делегація 
юнаків і дівчат «атакува
ла» голеву колгоспу В. К. 
Уманського саме з цього 
питання, ьіи твердо по
обіцяв комсомольцям: «Бу
дуть* у вас сучасні інстру
менти». А раз пообіцяв — 
слова свого дотримає. А 
поки що догодиться об
ходитись тим, що є.

... Валентина Олександ
рівна по-хазяйському ог
лянула сцену, зал і сказа
ла:

— А ми будемо танцюва
ти внизу, плямо перед 
глядачами. Місця виста
чить. На сцені . ансамбль 
розмістимо. Отак і вийпе- 
мо із становища. І до лю
дей ближче...

— Одна затримка — гля
дачів немає. — не без іро
нії сказав хтось із гурту, 

і Валентина Олександрівна 
І рпізнала по голосу Сергія 

Малиновсьиого музичного 
керівнина ансамблю.

— От ви запаз і займе
тесь організацією гляда
ча. Люди, певно. в’лвинли 
вже від того, що в їхньому 
клубі хтось виступає. Да
вайте апаратуру на вули
цю!

На перші ж зпуки музи
ки до клубу прийшли діти.

і — Розвідна. — засміяв* 
; єя Малиновгнкий. Він не 
І помилився. Малюки покру

тилися біля оркестрантів
1 і розбіглись по селу. За 

годину жодного вільного 
І місця в залі вже не було.

Сиділи навіть на проході, 
перед сиеною. Ледве вда
лося вивільнити місце для 
танцюристів.

Але не вважає себе вете
раном. Бо ж В. П. Пань
ков, скажімо, незважаючи 
на свої сімдесят два роки, 
не полишає аматорської 
сцени.

Не так давно стався та
кий випадок: мали показу
вати виставу «Фарбований 
наречений», в виконавець 
головної ролі в і.ей час 
був відсутній. В. О. Фєду- 
нець звернулась до Воло
димира Павловича. І хо
ча почував В. П. Паньков 
себе погано, однак, виру
чив аматорів, вийшов-та- 
ки на сцену і блискуче зі
грав головну роль.

Художня самодіяльність 
у Ганно-Требин:вці в по
шані. Сільський Будинок 
культури тут давно пере
творився в центр вихов
ної і культурно-масової 
роботи. Естрадний, духо
вий оркестри, драматич
ний, танцювальний, худож
нього читання, хоровий 
гуртки, художня агітбрига
да, вокальна група «Чай
ка».., Не так просте знай
ти в селі сім’ї, де б не 
було учасника художньої 
самодіяльності. Куди лег
ше назвати сім ї. де всі 
— самодіяльні артисти. 
Взяти, напоиклад. Шевчен
ків. Коли був живий В. Е. 
Шевченко — самодіяль
ний композитор, людина 
музично обдарована, та
лановита, він зумгв при
щепити любов до музики, 
пісні всій сім ї. Тривалий 
час працювала « Будинку 
культури його /ружина 
Марія Михайлівна, 
вона — диспетчер 
гсспу, але зв язків з культ
армійцями не пориває. І 
коли вона разом із сином 
та невісткою виконує зі 
сцени популярну україн
ську пісню «Тиша навкру
ги», зал завмирає. Шев
ченків у селі так і нази
вають — «наші Марєни- 
чі». Вони й репертуар до
бирають подібний до то
го, з яким виступає пспу-

Будинку культури. Серед 
учасників художньої са
модіяльності — і голова 
та секретар виконкому 
Ради народних депутатів 
В. Л. Водоп'янова та Л. М. 
Шевченко, диспетчер
М. М. Шевченко, ДІЛСЕОД 
Г. І. Панькова. Словом, 
майже третина працюю
чого населення села.

ЦИМ ЖЕ пояснити таку
* масовість і активність 

ганнстребинівців? Адже 
якщо добре розібратися, 
то навіть умов, потрібних 
для нормального розвит
ку художньої самодіяль
ності, в селі немає. І удар
ні інструменти доводить
ся самим робити, і баян 
з дому приносити, і кос
тюмів Будинок культури 
не придбав. Поки що ко
жен шиє собі сам. Прав
да, видам одну таємницю: 
Валентина Олександрівна 
пригледіла в магазині 
підходящий шовк на со
рочки учасникам ансамб
лю і збирається потурбу
вати голову колгоспу 
В. К. Уманського з цього 
приведу.

Справді, це поиємне ди
вує. адже далеко не пооди
нокі випадки бездіяльнос
ті організаторів дозвілля 
молоді.' Скажімо, в Слиса- 
вєтграпці Олександрійсько
го району, як пише житель 
села т. Юдін: «Будинок 
нультупи великий і краси
вий. Та ноли йдеш тули 
веечері. то бере' сум. Бо 
подивитися там можна 
тільки кіно. Колись і у нас 
щосуботи були танці, час
то давали концерти, чита
ли лекції, до нас приїзди
ли актеям. Тепер цього не
має. Завідуючий клубом 
В. Помпа байдужий до 
всього. В колгоспі «Друж
ба» велина комсомольська 
організація. Хіба но мож
на як слід організувати 
дозвілля молоді?»

Є в листі й такі слова: 
«Читаєш вашу газету про 
те. як десь відпочиває мо
дель, і думаєш, чи правда 
це?»

Правда. Ян правда й те. 
шо в деяких прекрлгких 
будинках культури Усти- 
н:всьиого. Голопанівськсо, 
Добровеличчіпсьі'ого. До- 
линсьного. Знам’янсьного 
та інших районів, де є на
віть найновіші сучасні ком-

Сергій МалинсЕСьний, і ке
рівник Еокельної 
«Чайка» Людмиле 
ченко — люди неспокій
ної вдачі, залюблені в 
мистецтво. Тим-то працю
ють БОНИ з молоддю охо
че, самовіддане.

Як часто доводиться нам 
чути таке: була дівчина ак
тивною учасницею худож
ньої самодіяльності. Ви
йшла заміж — немов од
різало. Які там репетиції! 
Сім’я, діти... Знайоме, чи 
не так?

У Геннс-Требинівці про 
таке мені не доводилось 
чути. Навпаки, Скажімо, 
ті ж Малиновські беруть 
на репетицію і свою ди
тину. Там і стоїть коляска 
із Сергійком на краю сце
ни, коли батьки репетиру
ють.

У селі, особливо в гаря
чу пору, не там просто 
вибрати час для репети
цій.

— Усян бувале, —згадує 
Валентина Олександрівна 
Федунеиь. — Марія Михай
лівна Шевченко. напри
клад. часом допомагала по
яркам Галині Козак. Вірі 
Гпижун навіть корів доїти, 
аби тільки дінчата не спіз
нювались на репетицію. 

Пяо дітей я вже не кажу: 
більшість із них приходить 
до клубу разом з батька
ми.. Цілий вечірній дитса
док іноді набирається... Та 
причиною 
петицію діти 
ли...

Специфіка 
подарських 
умовно, накладає свій від
биток і на організацію ху
дожньої самодіяльності. 
Доводиться й гзннотреби- 
нівцям пристосовуватись. 
Так, репетиції в культур
ному закладі іноді почи
наються П’ЗНО 
ються далеко 
Ніхто нікого, 
не може змусити 
дити в таку пору, 
роботи це не т?.к і 
Однак любов до 
красного слова, іскромет
ного т*нцю виявляється 
набагато сильнішою за 
втому.

Є в еєпі й просто убо
лівальники самодіяльних 
артистів. Тх багато, як у

АД И ЗУМИСНЕ вибрали 
* сільський Будинок 

культури у звичайному, 
невеликому селі одного з 
найменших районів облас
ті і докладно спинились 
на його діяльності, щоб 
іще раз нагадати, що вся 
культурницька робота за
лежить передусім від ак
тивності культпрацівників 
і самої молоді.

На Кірсвоградщині по
дібних ЕСГНИЩ культури, 
де юнани і дівчата зміс
товно й цікаво проводять 
сесс дозеілля, чимало. 
Можна назвати Кетриса- 
нівський СБК в Бобринець- 
кому районі, Хмелівський, 
МйнуЙЛІБСЬКИЙ 

висківськсму, 
кий у Добрсвеличківсько- 
му та багато інших.

Про їхню хорошу робо
ту свідчать листи наших 
читачів. Анатолій Погріб
ний із села Зеленого Пет- 
рівсьнога району, скажімо, 
через нашу газету 
висловити подяку 
армійцям, клубним 
цінникам села за вмілу 
цікаву 
чинну 
листі 
гуртки 
тури, 
зал, добре налагоджену ро
боту бібліотеки. Такі листи 
не поодинокі. Але трапля
ються й інші. Як, примі
ром, із села Веснянки Доб- 
ровеличиівсьного району. 
Про яке дозвілля тут може 
йти мова, коли в СБК пів
року тому навіть стеля 
впала7

Такі й подібні листи нас 
хвилюють. Вони свідчать, 
що не всюди ще комсо
мольські організації три
мають руку на пульсі по- 
зарсбочого життя молоді, 
не всюди вивчають її інте
реси, запити, незадовільно 
ще організовують дозвіл
ля юнаків і дівчат, нере
тельно добирають кадри 
для клубної роботи. А 
приклад є з кого брати. 
Це підтверджує робото 
сільського Будинку куль
тури в Ганно-Трєбннівці 
Устинівськсго району.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Устинівський район.

Винаходити велосипед, 
ян відомо, вже немає по
треби. Мотоцинл — теж. 
Але можна винайти міні- 
мотоцикл, як це зробив 
житель японського міста 
Какогава. Поліція префек
тури, одначе, знайшла цей 
«кишеньковий транспорт

ний засіб» не досить безпеч
ним і заборонила йсгє 
творцю виїздити ка доро
ги, якими їздять «справж
ні» мотоцикли.

Фото АП — ТАРС.

Куленепробивний жилет 
стає псе популярнішим по
дарунком у Нью-Иорну. 
Розгул злочинності, ще 
не припиняється, погра
бування банків, контор >з 
квартир робить ці жилети' 
— продукцію компанії 
«Коміоніиейшнс «ентрег. 
системе» (ККС) — мало не 
предметом ширвжитку, 
особливо для товстосуміе ІІ 
та їхніх охоронців. У вся- Ц 
кому випадну. «Нью-Йорк 
пост» настійно рекомен
дує придбати такий жилет 
«кожному торговцю. біз
несмену, голові ПРАВЛІННЯ 
банку...» Подейиуюті- І про 
те, щоб жилети ККС були 
прийняті на озброєння і 
всією нью-йориською по
ліцією. Шо ж. з одного бе
ку, це ц’лном зрозуміло: 
тільки в Нью-Йорк» мину
лого поку бчло здійснено 
570 355 серйозних злочи
нів — убивства, пограбу
вання і напади. Але з ін
шого боку. н«> одягнеш же 
ножного ньюйопиця в коль
чугу. Тим більше, що вар
тість жилета (е залежнос
ті сіл ступеня міцності! 
становить від 150 де 575 
доларів.

Б. БАСНАКОВ, 
власкор АГіІН.

Нью-Йорк.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

і суботу.

31650, МСП.

м. Кіровоград,

вул. Лунйчарського, 36.

ЕК 32327. Обсяг 0.5. друк лрн.

і закінчу- 
зй північ, 

звичайно, 
ппихо- 

Після 
легко, 
пісні,

Е(Д РЕДАКЦІЇ: Ми спо
діваємося з вашою допо
могою, шановні читачі, 
продовжити почату сьо
годні розмову. І для цьо
го пропонуємо відповісти 
на такі запитання:

J. Що ви вкладаєте в 
поняття f ідеально органі
зоване дозвілля молоді ?

2. Як оцінюєте роботу 
Будинку культури у ва
шому місті, селі?

3. Яким повинен 
директор сільського 
динну культури?

4. Хто винен у 
що дозвілля у вашому се
лі, місті організовано 
гано?

біті

тому,

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вико
нання та спорту — 2-45 35; фоіолабо- 
^гсз>^3П ~~ 24 н*чна редакція —

їпдекє Єї 197. Зам. 402.

Астомат, вимірює
тиск нрові, сконструйова
но в Англії. Досить опус
тити монету, І через 50— 
70 секунд на табло псяв- 
лятьсл цифри.

Фото Нейстси—- ТАРС.

Е, о, редактора
В. ЄТУП/.М.
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