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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ
На черговій прес-конференції редакторів місьнра- 

йонних, районних і багатотиражних газет, кореспонден- 
тів-організаторів районного радіо, кореспондентів рес
публіканських засобів масової інформації, які працю
ють у Кіровограді, журналістів обласних газет і облас
ного телебачення та радіо обговорено питання «Про 
хід реалізації планів соціально-культурного розвитку 
області в десятій п'ятирічці». З широкою інформацією 
з цього питання виступив секретар обкому Компартії 
України А. І. Погребняк.

На запитання журналістів відповіли завідуючий об
ласним відділом народної освіти Б. П. Хижняк, началь
ник обласного управління культури М. І. Сичекко, за
відуючий обласним відділом охорони здоров'я О. І. Ни
кифоров та керівники інших відомств і організацій.

.ьЙЛЛ Субота, 29 березня 1980 року У прес-конференції взяв участь завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обкому Компартії України 
І. П. Оліфіренко.
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«з вашим, товаришу,
ІМЕНЕМ...»

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

Всесоюзна
Ленінська повірка

П ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

І НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО
- Світловодськс технічне 
училиінс № 5, міська біб
ліотека № 1 провели 
тацьку конференцію «Ле
нін і книга», присвячену 
110-й річниці з дня народ
ження творця Радянської 
держави.

«Ленін як читач». Допо
відає учениця Олена Гай
дук. Цитуючи спогади су- 

іі часників про Леніиа-чнта- 
ча, вона загострює увагу 

« слухачів па формувати 
читацьких інтересів Воло
димира Ілліча, на методі 
читання, виробленому 
вождем: поглинати відра- 

| зу цілі сторінки, миттю 
вихоплювати панважлвві- 

I ше. Дівчина розказала про 
роботу Леніна вад книгою, 
окремо спинившись на бе- 

Е режливому ставленні до 
В неї.

З цікавим рефератом

чи-

виступила Галина
І І.тічко: «Використання
Леніним образів худож
ньої літератури». Про 
роль у житті В. І. Леніна 
книги як «найстрашнішого 
снаряда... в голову бур
жуа» (вислів К- Маркса) 
розповів почесний гість 
юнаків і дівчат — лектор 
міського відділення това
риства книголюбів М. Т. 
Білокіпь. Огляд літерату
ри «Будемо вчитись у Іл
ліча» зробила бібліотекар 
Л. А. По.іякова.

Конференція закінчила
ся переглядом кінофільму 
про В. І. Леніна «Довір’я».

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учень середньої шко
ли № 2, староста гурт
ка юнкорів міського 
Будинку піонерів І 
школярів.

26 березня у приміщен
ні Будинку політосвіти об
кому Компартії України 
відбулася обласна науково- 
практична конференція 
«Виховання учнів загаль
ноосвітніх шкіл на прикла
ді життя і діяльності В. І. 
Леніна, революційних, бо
йових і трудових традиціях 
Комуністичної партії 1 Ра
дянської держави у світлі 
постанов ЦК КПРС <.-Про 
110-у річницю з дня народ
ження Володимира Ілліча 
Леніна» і «Про дальше по
ліпшення ідеологічної, по
літико-виховної роботи». 
Конференцію відкрила за
ступник голови виконкому 
обласної Ради народних 
депутатів Є. М. Чабаненко.

З доповідями виступили: 
секретар обкому Компартії 
України А. І. Погребним, 
доцент кафедри Історії 
КПРС.Кіровоградського пе
дагогічного Інституту імені 
О. С. Пушкіна, кандидат іс
торичних наук Ф. К. Бсля-

він, завідуючий обласним 
відділом народної освіти 
Б. П. Хижнян, секретар об
кому комсомолу Л. Г. Дро- 
тянно.

Із співдоповідями висту
пили: директор Маловискїв- 
ської середньої школи № З 
імс-ні В. І. Леніна заслуже
ний учитель УРСР Г. М. 
Перебийніс, учительна ро
сійської мови та літерату
ри Богданівської середньої 
ніколи А1?? 1 Імені В. І. Лені
на Знам'яиського району 
Л. О. Мініна, вчитель Істо
рії і суспільствознавства 
середньої школи № 5 
м. Гайворона, кандидат пе
дагогічних наук А 
нин та Інші.

На конференції 
про те, що в усіх 
іічних колективах__
проходять партійні збори 
З порядком ДСПНИМ; «ЖИТИ, 
працювати і боротися по
лені нському, по-комуніс- 
тичному». Присутні прин
ципово аналізують внесок

Б. Рєз-

йшлося 
педаго- 
області

ДО ІЛЛІЧА

жив, що

частіше 
Ілліча. В

«Ленін так тісно пов’я
заний з нашим «учора», 
«сьогодні» і «завтра», — 
писала у спогадах Н. К. 
Крупська, — так невід
дільний від усього нашого 
життя, що було б недо
пустимо, якби діти в школі 
не вивчали того, чим Во- 
ЛОДИЛАИр ІЛЛІЧ 

робив».
Учні дедалі 

звертаються до
його творах еони завжди 
відкривають для себе 
щось ноеє. 2 жовтня 1920 
року В. І. Ленін виступив 
з промовою на III з’їзді 
комсомолу. Цей день на
завжди ввійшов в історію 
нашої десятирічки: 2 жовт
ня 1967 року відкрито ле
нінську кімнату — гор
дість школи, центр вихов
ної роботи з піонерами і 
комсомольцями.

Протягом багатьох ро
ків рада ленінської кімна
ти листується з музеями 
В. І. Леніна в нашій країні 
та за рубежем. Ми одер
жали багато цінних ма
теріалів, з ними знайоми
мо всіх учнів школи.

У ленінській кімнаті є 
стенд «Учись, як Ленін». 
Біля стенда, за давньою 
традицією, лектори ко
ментують його матеріали, 
проводять бесіди, ВІДЛАІН- 
никам навчання тут ми 
урочисто вручаємо по-

свідчення про те, що їхні 
табелі передаються на 
зберігання до ленінської 
кімнати.

Ленінські уроки. Вони 
мають велике виховне 
значення. На них учні зу
стрічаються з орденонос
цями, новаторами вироб
ництва, 
проводять ці уроки 
пам'ятника В. І.
Вони клянуться 
честю виконувати 
заповіти.

У дружині працює 
перський лекторій 
третьокласників «Сьогод
ні жовтеня — завтра піо
нер». На його засіданнях 
читаємо оповідання про 
дитячі та шкільні • роки 
Володи/лира Ілліча. Для 
учнів 5—7 класів організо
вуємо послідовне вивчен
ня діяльності В. І. Леніна, 
його соратників, револю
ційних бойових і трудо
вих традицій радянського 
народу, яскравих сторінок 
піонерського літопису, 
знайолАимо з біографіями 
піонерів-гереїв.

Піонери 6—7 класів від
відують гурток комсо
мольської політосвіти 
«Наш Ленінський комсо
мол», старшокласники 
складають Ленінський за
лік.

Прищеплюємо учням 
ленінську любов до кни
ги. На захисті читацьких 
формулярів відзначається 
той, хто найбільше прочи
тав книг про В. І. Леніна.

Першскласники 
біля 

Леніну. 
Іллічу з 

його

піо-
Для

Н. РИБАЛКО, 
старша піонервежата 
середньої школи Не 5. 
м. Гайворон.

кожного вчителя у спрагу 
комуністичного виховання 
підростаючого покоління. 
Вчителі зустрічаються з 
ветеранами Великої Вітчиз
няної війни, героями пра
ці, _ влаштовують походп й 
екскурсії по ^ленінських 
місцях, хуцожпі виставки 
і читацькі конференції.

Комуністична партія ши
роко підтримує працівни
ків освіти, котрі несуть 
полум'яне слово партії в 
маси. Всі вчителі не шко
дують сил. щоб виховати 
пашу молодь у дусі марк- 
еизму-леніиізму, радянсь
кого патріотизму, інтерна
ціональної солідарності з 
усіма борцями проти імпе
ріалізму, за мир 1 соціаль
ний прогрес.

У роботі конференції взя
ли участь завідуючі район
ними й міськими відділами 
народної освіти 1 методич
ними кабінетами, секрета
рі райкомів комсомолу, 
вчителі-мстодисти, дирек
тори шкіл, організатори 
позакласної і виховної ро
боти, а також 350 освітян, 
що працюють перший рік.

ВОНИ ВИКОНАЛИ 
П’ЯТИРІЧКУ

ПРИСВЯЧУЮТЬ
ЮВІЛЕЮ

» - моло- 
» першої 

ферми 
Шевченка

Комсомольсько 
діжшгй колектив 
молочнотоварної 
колгоспу імені І 
Новоукраїнського району, 
очолюваний групкомсор- 
гом Ніною Лубсвець, ра
ніше наміченого викопав 
п’ятирічне завдання по 
надоях молока.

Найкращі здобутки у 
соціалістичному суперни
цтві молодих доярок гос
подарства мають Степа
нида Якубенко, Ніна Лу- 
бєнець, Галина Чернен
ко, Галина Запіздра.випробуй себе

На Кіровоградському заводі радіовнробів 
конкурс професійної майстерності молодих 
фрезерувальників, слюсарів.

Щойно закінчилася це
ремонія нагородження, а 
вів іще переживав пери
петії змагання. Тоді, зда
валося йому, було легше, 
думав лише про те, щоб 
краще викопати свою ро
боту. І все ж, коли жюрі 
назвало його переможцем, 
спочатку не повірив. Мо
же, помилка? Та помилки 
не сталося. Він — перемо
жець. Згадався хід бороть
би...

По команді голови жюрі, 
заступника головного ін
женера підприємства Віта
лія Миколайовича А не
певна. учасники шикують
ся. Молодь дізнається, що 
такі визнані в галузі май
стри. як токар Сергій Жа- 
дапов, слюсар Віталій Вол- 
ков. свого часу починали 
трудовий шлях теж із по
дібних конкурсів, причому 
Жадапов став переможцем 
галузевого конкурсу «Кра
щий за професією».

Умови цього конкурсу 
передбачали професійне 
вміння, знання теорії то
карної. фрезерувальної 
справи.

Запрацювали верстати, 
хронометри почали відлік 
часу. А в одній з цехових 
кімнат уже йшов екзамен 
з теоретичної підготовки.

відбувся 
токарів.

перши іІ ось перед жюрі 
учасник конкурсу. Це — 
фрезерувальник Микола 
Чоботарьов. Відповіді його 
на складні запитання чіткі, 
лаконічні. Знання Миколи 
жюрі оціню" найвищим 
балом.

Потім — за верстат. Пра
цював Микола Чоботарьов 
упевнено і вправно. Вій по
казав найкращий час. Але 
що скажуть спеціалісти? 
Як оцінять якість? І з прак
тичним завданням хло
пець справився відмінно. 
Тепер слово за жюрі, яке 
назве переможця.

Оголошуються резулыа- 
ти конкурсу Фрезеруваль
ник цеху № 20 Микола Чо- 
ботарьов успішно висту
пив в обох видах програми 
і. набравши найбільшу 
кількість балів, завоював 
перше місце серед моло
дих Фрезерувальників за
воду.

— Я орієнтувався на од
не з поизових МІСЦЬ. — 
розповідає Микола. — та 
коли став переможцем, не 
йнян віри Тепер старати
мусь, щоб довести — успіх 
не випадковий, адже з ці
єї хвилини я вже фрезеру
вальник IV розряду, а це 
не дає права працювати . 
абияк.

Такі конкурси, додає пе
реможець. потрібні пере
дусім для того, щоб пере
вірити себе Адже на робо
чому місці під час зміни 
не завгкда в змога це зро
бити.

Конкурс закінчився. Під
бито підсумки. Але хочеть
ся сказати ще про те. який 
великий моральний заряд 
від цих конкурсів. Вони, 
як сказав Микола Чобота
рьов. дають можливість пе
ревірити свою майстер
ність. утвердитись моло
дим на виробництві.

С. КОЛЕСНИКОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
На знімку: перемо

жець конкурсу серед мо
лодих фрезерувальників 
Микола ЧОБОТАРЬОВ; жю
рі підбиває піосумни.
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НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

За підсумками минулого року колгосп імені Леніна 
посів останнє місце а Новомиргородському районі по 
надоях молока від корови — навіть півторатисячного 
рубежу не спромоглися переступити доярки. Тому й не 
дивно, що план продажу молока державі господарство 
виконало тільки наполовину. Тепер становище не кра
ще. Колгосп ніяк не може розпрощатися з тим останнім 
місцем у районних зведеннях.

У райкомі комсомолу мене повідомили, що недавно 
у згаданому господарстві створили комсомольсько- 
молодіжний колектив доярок. Як їм працюсться нині, 
які проблеми розв’язує молодь, як прагне поліпшити 
справи на фермі — з цими запитаннями й вирушив я з 
Каніж.

„Молодий комунар“

ЩОБ НЕ ПОГАСЛА
ІНІЦІАТИВА
Перший корівник другої 

молочнотоварної ферми то
го дня жив своїми звични
ми буденними турботами. 
Молоді доярки роздавали 
корми, коли ми із зоотех
ніком колгоспу, заступни
ком секретаря, комсомоль
ської організації Володи
миром Воловиком зайшли 
до корівника. Між жолоба
ми рухався візок із «ка
шею» (так її тут називають), 
дівчата набирали її відра
ми і розділяли кожне на 
дві голови. «Кашу» корози 
Поїдають охоче, бо вона, 
приготовлена з різаної со
ломи і концентратів, дооре 
пропарюється з кормозмі
шувачах, тепло пахне хліб
ним духом. До речі, керів
ники колгоспу торік нама
галися шукати деяких ре
зервів кормовиробництва. 
У катати силосували буря
кову гичку впереміш із ко
шиками соняшнику, стебла
ми кукурудзи на зерно. Та 
на більш як півторатисячне 
стадо кормів запасли все ж 
не досить. Нині дозодиться 
скрупульозно розподіляти 
їх на кожен день, ла кожну 
голову, аби вистачило доти, 
поки в дію вступить «зеле
ний конвейєр».

— Середньодобові надої 
низькі, — зітхає зоотехнік.
— Та й нізвідки взятися ви
соким. Як не складаєш ра
ціон, а 7,6 кормозої оди
ниці у визначеній кількості 
кормів не набереться. Не 
вистачає в них майже по
ловини перетравного про
теїну, каротину.

Отже, все зводиться до 
одного — з колгоспі пога
на кормова база. Тому успі
хами своїми комсомольсь
ко-молодіжний колектив 
сьогодні не може похвали
тися. І ще не скоро високі 
показники залежатимуть від 
молодих доярок, але дів
чата з надією дивляться в 
майбутнє. Радує те, що в 
їхньому корівнику чисто, 
охайно, корови стоять до
глянуті. І це тоді, коли до
водиться навіть на підстил
ці економити.

Комітет комсомолу виро
бив для доярок умови со
ціалістичного змагання. Як 
воно ведеться, можна про
стежити з дошО’к показни
ків, вивішених у корівнику 
проти кожної групи. Прав
ління колгоспу надало ве
ликого значення створенню 
КАЛИ. Ініціативу комсомолок 
беззаперечно було схвале
но. Дівчатам запропонували 
Доглядати первісток.

• ‘ 3 них ми виростимо
високоудійних корів, — за
певняє від імені всіх чле
нів колективу Марія Липа.
- Починати справу завжди 
важко, зате згодом побачи
мо, хто чого вартий. Були б 
повні годівниці... Певні зру
шення • намічаються: недав
но голоза колгоспу Олексій 
Петрович Кудименко ви
ступив перед ними, розпо
вів про плани кормовироб
ництва в цьому і наступних 
роках.

Про згадані вище плани 
Слід розповісти докладніше.

Щорічна нестача кормів 
змусила керівництво госпо
дарства переглянути посів
ші площі, ущільнити кормо
вий клин. Цього року пла- 
нувться майже в шість разі» 

розширити площу під ба
гаторічні трави — люцер
ну й еспарцет. 311 гектарів 
пару буде засіяно горохом, 
ячменем, вівсом. Сінажем 
годуватимуть худобу ран
ньої осені. Пізньої ж зеле
нітиме поблизу обох ферм 
100-гектарний лан жита на 
випас. Удвоє більшу площу 
займуть повторні посіви.

Та й самих доярок вирі
шили залучити до створен
ня кормових запасів. Вони 
викопають усі кормові бу
ряки, що виростуть у гос
подарстві. Матеріальним 
стимулом для них буде де
сята частина врожаю. Пен
сіонери погодились догля
нути ЗО гектарів моркви, 
яку посадять на покинутих 
городах. Морква особливо 
цінна культура, бо ніяка ін
ша не має в собі стільки 
каротину.

Досі майже не вирощува
ли з колгоспі гарбузів. Ка- 
нежани тепер і їм знайдуть 
місце. Придбав колгосп ус
тановки активної вентиля
ції, з допомогою яких су
шитимуть свіжоскошене сі
но. Перетравний протеїн 
тепер повністю зберігати
меться в цих кормах.

— Взагалі, кормовироб
ництвом займемося серйоз
но, — робить висновок го
лова. — Ми його виділяємо 
з окрему галузь. Бригаду з 
п ятнадцяти механізаторів 
очолюватиме Петро Васи
льович Данилов. Правда, 
техніки ще не вистачає. Пре 
придбання її необхідно тур
буватися сьогодні.

Висновок празильний. Ду
мається, що проблема кор
мів зникне вже з наступної 
зими. Хотілося б, щоб і 
проблему кадрів тут роз- 
в язузали активніше. Через 
їх нестачу господарство що
року приймає на роботу 
доярками приїжджих. А во
ни, як правило, не трима
ються довго, попрацюють 
два-їри місяці і розрахо
вуються. Доводиться групи 
корів передавати в інші ру
ки. За худобою ж треба сте
жити постійно, тоді й від
творення молочного стада 
поліпшиться.

А хіба виграє справа від 
того, що доярки, не маючи 
вихідних, часто влаштову
ють собі хоч на обід пе
рерви (чергуються через 
дейь при роздачі кормів); 
Звичайно, ні.

Для того, щоб молодь 
охоче йшла на ферми, тре
ба краще вести профорієн
тацію серед випускників 
місцевої школи, поліпшува
ти умови праці на фермах. 
Перший крок уже зробле
но — створено комсомоль
сько-молодіжний колектив. 
Дівчата ревно взялися за 
діло. Тепер слід постійно 
стежити, піклуватися, до
помагати, щоб цей ентузі
азм не зачах передчасно. 
Такі завдання повинні по
ставити перед собою прав
ління колгоспу, партійна і 
комсомольська організації. 
Агітація прикладом — пе
реконлива, найефективніша. 
Від успіхів КМК, залежатиме 
чимало: прийде молодь на 
ферми чи й далі потрібно 
буді шукати доярок на 
стороні,

В. БОНДАР.

у ЧОМУ виявляється кін-
* цева ефективність 

планових пропорцій? Мож
на, скажімо, визначити 
найбільш розумне, опти
мальне співвідношення 
між зростанням окремих 
галузей промисловості,
всебічно врахувати мож
ливості нової техніки і 
технології, визначити
зручні райони розміщення 
нового виробництва, сло
вом,, закласти у план най- 
прогресивніші пропорції, 
що_ дають змогу одержати 
найбільший ефект на нож
ну одиницю витрат. Але 
якщо встановлені завдання 
повністю не виконуються, 
то цінність найпродумані- 
ших і найефективніших рі
шень виявляється зниже
ною.

Наприклад, недоліки в 
організації роботи на ме
талургійному заводі по
роджують постійні перебої 
в постачанні металу сот
ням зааодів-споживачів.

Дисципліна
плану і праці
заважають безперебійно
му, ритмічному ходу їх ви
робництва, викликають не
раціональні перевезення і 
невиправдані накладні ви
трати. Таким чином, нега
тивний імпульс, породже
ний порушенням плану в 
одній ланці, може пошири
тись по ланцюжку гості- 
дарських зв’язків на бага
то інших ланон. Тому пла
нуючим органам іноді до
водиться «на ходу» пере
будовувати схеми поста
вок, маневрувати ресурса
ми, перелічувати баланси, 
□ якійсь мірі коректувати 
затверджені пропорції.

Виходить, що кінцева їх 
ефективність нерозривно 
зв'язана з чітким і злагод
женим виконанням плану 
кожним підприємством, 
дослідною, проектною ус
тановою і т. д. Планова 
дисципліна, що виявляєть
ся в неухильному здійс
ненні затверджених зав
дань і взятих зобов’язань, 
— важлива умова реаліза
ції вимог планомірності, а 
підвищення рівня органі
зованості, зміцнення дис
ципліни господарських 
зв'язків — істотний резерв 
дальшої інтенсифікації ви
робництва.

Поставимо собі й інше 
запитання; чи можна звес
ти поняття планової дис
ципліни до простої форму
ли: треба виконувати вста
новлені завдання?

Звичайно, це — головна
вимога, що ставиться до 
працівників підприємств 
і об’єднань. Одначе понят
тя планової дисципліни 
ширше, комплексніше, 
оскільки включає в себе 
також заінтересованість і 
відповідальність трудівни
ків та виробничих колек
тивів за розроблення на
пружених і водночас нау- 
ново обгрунтованих планів, 
організацію найкращого 
використання наявних ре- 
сурсіс.

Суспільству, соціалістич
ній державі далено не бай
дуже, який саме план ви
конуватиме той чи інший
колектив — напружений 
чи «полегшений», такий, 
що повно чи неповно вра
ховує внутрішні резерви 
підприємства.

Тому зміцнення народ
ногосподарської дисциплі
ни виявляється не тільки
в неухильному виконанні 
вже затверджених зав
дань, а й у чіткому додер-

БЕСІДИ ПРО ЕКОНОМІКУ
жанні правил і норм гос
подарської роботи при ви
значенні планових завдань, 
у всебічній орієнтації ді
яльності .підприємств, об’
єднань, організацій на гли
боке врахування можли
востей інтенсифікації ви
робництва.

Показова з цієї точки 
зору господарська твор
чість колектизу родников- 
сьного меланжевого комбі
нату «Бзльшсвик». Постій
ний та енергійний пошук 
резервів, удосконалення 
застосовуваних норм ви-;
трачання сировини, енергії, 
інших ресурсів, комплекс
ний взаємопов’язаний під
хід до розвитку 
технології, 
професійної 
працівників, 
організації 

техн.іки, 
підвищення 

майстерності 
поліпшення 

виробництва і
праці — все це дало змо
гу йому одним із перших 
у країні прийняти напру
жений зустрічний план на 
десяту п’ятирічку і чітко

виконувати свої зобов'я
зання.

У міру розширення 
масштабів виробництва, 
появи нових видів машин, 
сировини, джерел енергії, 
введення в дію підпри
ємств, формування нових 
галузей безперервно роз
ширяєтеся кооперація сус
пільної праці, ускладню
ються господарські зв'яз
ки. А це веде до посилен
ня взаємної залежності 
підприємств, наукових зак
ладів, господарських орга 
нізаціи, до зростання зна
чення чіткості в їхній взає
модії і, значить, планової 
дисципліни. Саме на цей 
бік справи націлює увагу 
всіх трудівників Комуніс
тична партія, ставлячи 
завдання поліпшення орга
нізації господарювання, як 
одне з основних.

«Загалом, дисципліна і 
порядок потрібні завжди. 
Нині ж, коли гігантськи 
зросли масштаби господа
рювання, коли мережа еко
номічних взаємозв'язків 
стає все більш складною, 
густою і розгалуженою, — 
підкреслир товариш Я. |. 

на листопадовому 
(1979 р.) Пленумі ЦК КП?С 
— вони потрібні особливо, 
і не тільки слова про дис
ципліну. Не тільки занли- 
ни ДО порядку. А насампе
ред копітка, повсякден
на організаторська робота, 
чітка перевірна виконання, 
гнучка, продумана кадро
ва політика. Необхідно 
оперативно, гостро реагу- 
ва і и на прояви безгоспо
дарності, порушення вста
новлених планів, правил і 
норм».

Передовий досвід орга 
нізації виробництва і по 
Ліпшення яності роботи 
нагромаджено на багатьох 
наших підприємствах. Гре- 
оа ініціативніше його впро
ваджувати. Можна навести 
таний приклад.-На Москов
ському заводі автоматич
них ліній імені 50-річчя 
СРСР уже тривалий час 
застосовують «Єдиний гра
фік підготовки виробницт
ва і випуску спеціальних 
верстатів та автоматичних 
ліній». Він регулює процес 
підготовки виробництва, 
починаючи з погодження 
технічного завдання і стро
ків видачі проектної доку
ментації і кінчаючи вироб
ничими завданнями цехам 
регламентує хід складан
ня, випуску і відвантажен

29 березня 1980 року

Кримська область. Ком
сомольська організація 
колгоспу імені В. і. Леніна 
— одна з найкращих у Со- 
аєтському районі.

Комсомольсько - моло
діжні колективи господар
ства успішно несуть тру
дову вахту, присвячену 
110-й річниці з дня народ
ження З, І. Леніна.

Комсомольсько - моло
діжна бригада доярок зо- 
боз’ьзалась одержати до 
знаменної дати 400 тонн 
молока від закріплених за 
нею 350 корів. У ниніш
ньому році дівчата вирі
шили надоїти в середньо
му по 3300 кілограмів мо
лока від кожної корови. 
Вся продукція йде пер
шим сортом.

На знімку: перший сек
ретар райкому комсомолу 
Анатолій Богатиренко вру
чає перехідний вимпел 
бригадирові комсомольсь
ко-молодіжної бригади до
ярок Ніні Кривощоковій.

ня готових виробів.
На підприємстві завчас

но вживають заходів до 
«погашення» відхилень від 
наміченого графіка, що ви
никають. При переході на 
таку систему було ретель
но проаналізовано й уточ
нено функції різних під
розділів І служб. У Підсум
ку вдалося зв'язати зусил
ля десятків підрозділів в 
один цілеспрямований про
цес, який забезпечує рів
номірний випуск продукції 
по декадах, місяцях, квар
талах.

У постанові ЦК КПРС і 
Ради Міністрів ,СРСР «Про 
поліпшення планування і 
посилення впливу госпо
дарського механізму на 
підвищення ефектизності 
виробництва і якості робо
ти» передбачено комплек
сну систему заходів по 
вдосконаленню планової 
роботи, розвитку демокра
тичних засад в управлінні 
виробництвом і підвищень 
творчої ініціативи трудо
вих колективів.

Насамперед п'ятирічні 
плани складаються тепер 
як органічна частина три
валішої перспективи — 
основних напрямів еконо
мічного й соціального роз
витку, що розробляються 
на десять років. Розширен
ня тимчасового «горизон
ту» планування дозволяє 
краще зістиковузати су
міжні п'ятирічки, дає нож
ному колективові можли
вість чіткіше формусати 
перспективи розвитну сво
го виробництва.

Поліпшуються й умови 
для того, щоб підприємст
ва детальніше й грунтовні
ше розробляли свої п’яти
річки з урахуванням дого
ворів з постачальниками і 
замовцями. Зустрічні пла
ни, що приймаються на ос
нові розгортання соціаліс 
тичного змагання, виявлен
ня внутрігосподарських 
резервів, включаються до 
складу річного. Це ще 
більш розширяє простір 
для господарської ініціати
ви.

У розв’язанні завдання 
дальшого піднесення ефек
тивності планування і рів
ня злагодженості роботи 
всього народногосподарсь
кого організму покликаний 
брати участь кожний тру
дівник. Обгрунтовані, ра
ціональні пропорції ство
рюються не тільки в Держ- 
плані СРСР. Беручи і чіт
ко виконуючи підвищене 
зобов’язання, робітник-вер- 
статник теж бере участь у 
народногосподарс ьн о и у 
плануванні. Передбачене 
зобов’язанням робітника 
збільшення випуску про
дукції, підвищення її якос
ті, зниження собівартості 
та інші показнини знахо
дять відбиття у проенті 
плану підприємства, а по
тім через систему балан
сових пов’язань урахову
ються в плані галузі і на
родного господарства в ці
лому.

Планова дисципліна ба
зується на всебічному ви
конанні працівником сво
їх господарських функцій. 
Наприклад, точне додер
жання трудового розпоряд
ку — необхідна умова для 
злагодженої роботи і ви 
конання встановлених зав
дань бригадою, цехом, усім 
підприємством. Неухильне 
додержання правил техно
логії — важливий фактор 
виконання плану по підви
щенню якості продукції, 
забезпечення безперебійної 
роботи машин та устатку
вання. Точна реалізація 
плану поставок — обов’яз
кова умова для доброї ро
боти підприємств-суміжни- 
ків.

Л. ПЕКАРСЬКИЙ, 
старший науковий 
співробітник НДЕІ при 
Держллані СРСР.

Фото О. ОБУХІЗСЬКОГО. 
(Фотохроніка РДТАУ).

Нй ПРИЗ
ІМЕНІ 
«ШРТЙЕЙ» 
щороку під час весняних ка

нікул у Свігловодську про

водиться відкри гий облас

ний турнір з міні-футболу.

Організовані ці змагання 
юних футболістів Кірово- 
градщиин обкомом комсо
молу, обласним управлінням 
житлово-комунального гос
подарства та об.тепорткомі- 
тетом. У них беруть участь 
футбольні команди, які до
моглись успіху під час тур
нірів на призи клубу «Шкі
ряний м’яч-», що проводяться 
за місцем проживання.

— Нинішня першість із 
міні-футболу присвячена 
35-річчю Перемоги радянсь
кого народу у Великій Віт
чизняній війні, — сказав у 
розмові з пашим кореспон
дентом завідуючий відділом 
спортивної та оборонно- 
масової роботи обкому ком
сомолу Сергій Шаповалов, 
— На змагання ми запро
сили юних спортсменів із 
У.^аиі, Первомайська, що 
на Миколаївщппі, Дніпро
петровська. В поєдинках бе
руть участь три команди з 
Кіровограда і одна зі Світ- 
ловодська. Цей турнір ми •
намагались влаштувати так, 
щоб школярі якнайкраще 
провели свої канікули, щоб 
здобули високий фізичний 
гарт і гарно відпочили.

Змагання з міні-футболу 
па приз імені підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак», то діяла в 
роки Великої Вітчизняної 
війни в селі Красногірці .Го- 
лованівського району, від
крилися в Палаці спорту 
Світловодського заводу чис
тих металів. Комсомольські 
активісти, колишні фронто
вики розповіли юним спорт
сменам про гсроїв-спарта- 
ківців, про тс, як молодь 
області примножує славу 
батьків і дідів.

Впевнено провели перші 
зустрічі юні футболісти Кі
ровограда. Спортсмени 
«Дружби» (жек № 1) здо
були перемогу у двох мат
чах, а одну гру закінчили 
внічию. Дві перемоги на 
рахунку «Чайки» (жек №5). 
А серед гостей впевнено 
йде до фінішу дніпропет
ровська «Зоря», яка минуло
го року була призером рес
публіканських змагань на 
приз клубу «Шкіряний 
м’яч». Отже, нашим юним
землякам є в кого повчити-
ся. є з кого взяти приклад.

Турнір триває.
А після матчів—екскурсії 

на гідроелектростанцію, 
відвідання будинків куль
тури. кінотеатрів, спортив
них і туристських баз, зу
стрічі з цікавими людьми.
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МОЛОДЬ, НА ШАХТИ ДОНБАСУ!
комуиар”

За вікнами вагона про
пливали засніжені поля, 
ліси, переліски. ...І полину’ 
па тиха мелодія;

Там, на шахте угольной 
Паренька приметили... 
Руну дружбы подали, 
Повели в забой...
Пісні мажорно вторив 

бадьорий перестук коліс.
Хлопців чекала шахта 

«Криворізька» об'єднання 
сСтахановвугілля •. що на 
Ворошилов! радщнні. Шах
та... Членам комсомоль
ського загону кіровоград
ців. які вирішили пов'яза
ти свою долю з донецьким 
краєм, хотілося швидше 
побачити її, поговорити з 
кадровими шахтарями. Ад
же не на день і не на рік 
вибрали вони професію.

І ось місто Брянка, яке 
зливається -в 

країну 
Хлопці 
широкі 

світлі

поступово 
відомим на всю 
містом Стахановой, 
задивилися на його 
стрімкі проспекти, 
сучасні споруди.

— А ось і ваше ........
— сказав інструктор Кіро
воградського обкому
ЛКСМУ Дмитро Чеботарьов. 

Житло — справа вельми 
важлива. Ледь майбутні 
шахтарі переступили поріг 
гуртожитку готельного ти
пу. їх привітною усміш
кою зустріла вихователька 
Тетяна Русіпа:

— Хліб-сіль вам, дорогі 
\_-кі®овоградці!
■"* Перше враження най 

важливіше. Скільки теплії:: 
слів почули хлопці від 
працівиикі.і гуртожитку, 
від місцевих комсомольсь
ких працівників, старих

итло.

Недільні маршрути 
школярів

Питання про тс, як про
вести неділю, львівським 
школярам допомогли ро?-- 
Д’язагн створені тут клуби 

.-вихідного дня. Воші пропо
нують учням багато захоп
люючих і корисних справ.

Поки в середній школі 
№ 64 проходить ранок пер
шокласників, їхніх старших 
ї Жірпшів запрошують гурт
ки технічної творчості, сту
дія образотворчого мисте
цтва. Бажаючі відвідують 
музей легендарної Залізної 
дивізії, вистави театру юно
го глядача, здійснюють ек
скурсії по історичних міс
цях Львова. І, звичайно, 
вихідний не обходиться без 
спорту: багато підлітків бе
руть участь у змаганнях, 
проводять конкурси знав
ців олімпіад.

Кор. РАТАУ.

УВАГА: ПІДЛІТОК?

Бійці педагогічного загону
КОЖНОМУ мікрора- 
йоні Олександрії ство

рено інспекції по бороть
бі з малолітніми правопо
рушниками. Діють вони на 
громадських засадах. Є з 
місті й спеціальна добро
вільна’ дружина вчителів 
шкіл. А кілька років тому 
в педагогічному училищі 
появився педагогічний за
гін імені А. С. Макаренка. 
Начальником штабу стала 
секретар комітету комсо
молу училища Тамара 
Аноко. Торік вона була 
делегатом Першого Все
союзного зльоту педаго
гічних загонів у Москві.

Перший зліт... А в сім
десят сьомому в Олек
сандрії, теж уперше в об
ласті, Тамара організову
вала цей загін.

Командиром загону об
рали Надію Степанову, по
тім — Надію Проценко. 

і Тепер дівчина вже закінчи- 
\гч»,ла училище. Але ті перші 
{ 'дні, перші діла загону, ті 

удачі і невдачі не забуті й 
сьогодні.

Поступово виробилась 
ціла система діяльності 
педагогічного загону. Нині 
він працює по трьох на
прямах: індивідуальна
робота з підлітками, про
філактика правопорушень 
серед них, робота за міс
цем проживання.

За кожним загонівцем 
І закріпили підшефного. І 
\ ге, що вік і «шефа» і «під- 

шахтарів, директора шах
ти Геннадія Костянтинови
ча Сергеева! А учні одного 
з місцевих технікумів 
підготували до приїзду кі- 
роаоградців концерт ху
дожньої самодіяльності.

Словом, привітно тут зу
стріли Григорія Гарназзн- 
ка, учорашнього колгосп-

ТЛМ,НЛ ВУГІЛЬНІи
світловодця Воло- 
Гайфера. інших

Г. К. 
щодня

ника із Повоукраїпського 
району, Олександра Стол- 
гевича із Кіровограда, ко
лишнього знам'янського 
залізничника Георгія Тка- 
ченка. с ' “
дммира ГайфераГ хлопців.

Директор шахти 
Сергеев мало не 
приходив до молодих кіро
воградців. У світлому за
тишному залі третього по
верху, повністю відведено
го для них. відбувалися за
душевні бесіди. Перші за
питання' звучали наївно: 
«Шахта — це як коло
дязь?». «А глибока воїна'.’». 
Геннадій Костянтинович 
прагнув пояснювати най- 
популярніше:

— Уявіть собі метро, 
тільки зніміть із нього 
оболонку. А глибина — 
дрібниця: метрів сімсот.

— А як у неї спуска
тися?

— Як :іа ліфті,- натиснув 
на кнопку — і там.

У дні весняних нанінул Кіровоградський Палац піонерів став місцем вистав- 
ни дитячої художньої творчості, присвяченої 110-й річниці з дня народження 

В. І. Леніна. Фото С. КОВАЛЬЧУК.

шефного» майже одна
ковий, — іноді створює 
свої труднощі, щиро при
знається Тамара.

... У загоні сьогодні 
шістдесят п’ять майбутніх 
педагогів. Шістдесят п’ять 
сердець з КОМСОМОЛЬСЬ
КИМ запалом. І думка 
кожного члена загону 
спрямована на те, щоб 
допомогти підліткові ви
брати чесний і зірний 
шлях у житті.

Загонові зараз нелегко: 
він переживає друге своє 
народження. Майже поло
вина його бійців закінчили 
училище і працюють за 
фахом. Та до загону вли
лося поповнення. Новач
кам тут розповідають про 
колишніх бійців загону, 
які сьогодні працюють у 
школах, дитячих садках 
області. Серед них — То
ня Жилка, Ольга Чуб, Валя 
Сірий-Козак та багато ін
ших.

Учорашні його бійці ста
ють командирами. Ось, 
наприклад, Лариса Ільчен- 
ко. Вже другий рік вона в 
загоні. Командир відді
лення.

Як було у неї?
— Труднощів із підшеф

ними справді чимало, — 
каже Лариса.

Дівчина не наззала прі
звища свого підшефного, 
їй — вісімнадцять, йому— 
сімнадцять. їхнє перше 
знайомство відбулося а

Директор розповів, що 
нині рівень механізації гір
ничих виробок на шахті 
доведено до 80 процентів. 
Цілком виключено важку 
фізичну працю на інших 
роботах. Але потрібні лю
ди. які керують механіз
мами. Тому й запросили 
сюди кіровоградців.

— А коли можна привез
ти сім'ю? — запитав на 
одній із зустрічей з дирек
тором шахти Володимир 
Гайфер.

Запанувала тиша. Це пи
тання цікавило всіх.

— Через два-три місяці 
після початку роботи в 
шахті.

Це стільки хлопці навча
тимуться гірничих профе
сій. Отож у травні-червні 
молоді сім’ї справлять тим
часові новосілля. Тимчасо
ві. бо поселять їх поки що 
в кімнатах готелю-гурто- 
житку. де до послуг меш
канців — добре обладнані 
кухні з газовими плитами 
і холодильниками, просторі 
зали з телевізорами і кві
тами.

Що ж до матеріального 
забезпечення, то незадово- 
леннх не буде: середньомі
сячна заробітна плата шах
таря становить 350—500 
карбованців. Для тих. хто 
стабільно працює в брига-

інспекції у справах непоз- 
нолітніх. Тоді Ларисі за
пропонували взяти 
юнаком шефства.

Він обдивився «настав
ницю» з ніг до голови, 
примирливо кинув:

— Зійдеш. Шефствуй!
У Юрка аже була досить 

«солідна» біографія; дов
гий час бешкетував, потім 
за бійку був умовно засуд
жений.

Та зріла у хлопця 
— стати офіцером, 
у військкоматі йому 
зали, що з такою, 
нього, біографією робити 
у військовому училищі ні
чого.

Засумував тоді Юрко. І 
немало зусиль докладала 
Лариса, щоб розвіяти той 
смуток, переконати хлоп
ця, що є ще безліч інших, 
не менш цікавих, профе
сій.

Нелегко було їй зроби
ти це: Юрко був упертим. 
До того ж батьки не мали 
у нього авторитету: мати 
вийшла заміж удруїе і ви
ховувала його разом з віт
чимом. Але це «вихован
ня» мало надто вже пасив
ний, байдужий характер.

Минуло півроку. Кож
ний крок підшефного був 
на контролі у Лариси: во
на знала всі його удачі, бі
ди, допомагала порадою, 
щирим словом.

Перед випускними екза
менами в школі Юрко ска
зав: ,

над

мрія 
Але 
ска- 
як у 

р»

Ді — 600—700 карбованців. 
А кірозоградці всі без ви
нятку ввійдуть у комсо
мольсько-молодіжну брига
ду. Так вирішили адмініст
рація шахти 1 самі .члени 
загону. Сьогодні вже 29 
комсомольсько - молодіж
них бригад об'єднання до
бувають понад тдсячу тонн 
вугілля на добу. Продук
тивність їх праці втроє ви
ща, ніж у цілому по галу
зі. Відповідно висока й за
робітна плата. Навіть сти
пендія учнів становить 
160—170 карбованців. Крім 
того, вони одержали одно
разову допомогу у розмірі 
1000 карбованців.

Окремими квартирами 
всі без винятку сімейні 
шахтарі будуть забезпече
ні до кінця цього року. Он 
із Криму торік прибув мо
лодіжний загін, і кожен сі
мейний кримчанин уже 
має окрему квартиру з усі
ма вигодами.

Люди шахті потрібні. 
Потрібні ентузіасти, пере
конані у необхідності.. і 
важливості підняття на ви
щий рівень вугільної про
мисловості республіки. От
же, друзі, нц роботу, слав
ну, на діла хорошії

3. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
м. Бряйкз
Ворошилозградської об

ласті.

— Не хвилюйся, Ларисо, 
все буде гаразд. Вступати
му до Кіровоградського 
будівельного технікуму...

Ми часто кажемо, ще у 
чотирнадцяти — п ятнад- 
цятирічних — перехідний 
період. Розуміємо, що на 
цей час підлітки вже ви
росли з коротеньких штан
ців та платтячок, але не 
доросли до свідомості 
зрілого віку. І, отже, опи
нилися на своєрідному 
роздоріжжі, коли дитинст
во лишилося позаду, а 
юність попереду. І тут 
конче потрібно прийти на 
допомогу цим неповноліт
нім хлопцям і дівчатам.

У нас в Олександрії 
добре зарекомендував 
себе молодіжний «Кок- 
тейль-бар» зі своєю диско
текою, де можна послуха 
ти цікаву музику, дізнати
ся, що діється у світі, або 
просто зустрітися і пого
ворити зі своїми ровес
никами. 8 гуртожитку пе
дагогічного училища ство
рено «Клуб молодої гос
подарки», куди запрошу
ють кулінарів, косметоло
гів, модельєрів, офіціантів. 
Тут ведуться дискусії про 
молоду сім’ю, про ство
рення доброзичливих сто
сунків між їі членами то
що. Але, знов-таки, це для 
тих, кому вже за сімнад
цять.

А що робити, коли тобі 
чотирнадцять чи шістнад
цять?

лікуватись 
за рахунок 

райкому

«охочо- 
Дикого.

його по-

М. ТРУХАНОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».
м." Олександрія.

3 сзпор,

ЕКСПЕДИЦІЯ «АЛК» «ПОДВИГ»

ОПЕРАЦІЯ «ПАМ'ЯТЬ»

Вона сидить переді мною і неголосно розповідає 
про Нього. 1 від спомину голос її то теплішає, то 
розпачливо тремтить, очі мимоволі зволожуються 
кришталем сліз. Сорок шість літ минуло, а Фросині 
Степанівні той тяжкий спогад усе ятрить душу, гне 
до землі, і лише листи сина, що надходять інколи з 
Одеси, викликають радісну усмішку на устах.

Скільки ото горювати можна? — кажуть люди. За 
роки, що спливли по війні, біль втрати, здавалося б, 
міг притупитись. Не одна ж Ф. С. Дика втратила чо
ловіка. Он деякі вдови вже вдруге заміж повиходи
ли, дітей дорослих мають... То інші. Вона так не змо
гла. Бо у вірності своїй поклялася Василеві. І берегла 
цю вірність. Не для людей. Для себе, для сина.

Хто може виміряти горе? Хто скаже, скільки сліз 
після війни пролилося вдовиних’ Як передати синів
ські почуття до батька-ровесника, закатованого фа
шистськими нелюдами!

біль, різкий, невблаганний, 
пронизав усе тіло, враз 
назализся на нього, стис- 

. нуз сталевим обручем го
лову. Перед очима по
пливли жовті кола. Василь
ко зтратиз свідомість. Оп- 
ритоміз за кілька хвилин. 
Довкруг стояли хлопчики- 
пастушки. На обличчях в 
одних — переляк, в інших
— глузлива посмішка. Пе
реросток з Андрусізки, 
який, жартуючи, розгой-

•даз і кинуз Василька пря
мо на пеньок, теж злякав
ся, але хлопчик, гамуючи 
стогін, підвівся... І хоча не
стерпно боліло розбиіе 
коліно, виду не подавав... 
Усі заспокоїлись. Оцей ви
падок та кількагодинний 
перехід з худобою, яку 
пасли, холодними болота
ми дззея ззнаки. Василько 
Дикий захворів. Хвороба 
приз’язалась надовго...

— Сім’я у Диких, була 
зелика, дітей четверо. Ва
силько і три сестри. Оси
ротіли з 1926 році. Батько 
одружився вдруге, — зга
дує Фросина Степанівна.
— Лікуватися не було 
змоги. вчився Василько 
добре, хоча й подозгу ле
жав щороку в лікарні. В 
боротьбі з тяжкою неду
гою минали роки. Стаз 
комсомольцем. Його об
рали секретарем комсо
мольської організації: 
шкільної, потім — кол
госпної. Комсомол і допо
міг Василезі Дикому. Йо
го напразили 
до санаторію 
Знам'янського 
комсомолу. В Ялті зроби
ли оАерацію. Хзорооа по
чала відступати. І правлін
ня колгоспу «Серпень» 
прагнуло допомогти муж
ньому комсомольцеві, що 
віддав усього себе роботі, 
не рахуючись ні з часом, 
ні зі своїм здоров ям. 
Майже насильно послали 
ще на три місяці лікуза- 
тись...

АЛІ доля Василя Дико
го вимальовувалась 

щасливою. Робота, навчан
ня на робітфаці, згодом
— у педагогічному інсти
туті. І зсюди В. Дикий — у 
центрі комсомольських 
справ. Не легко було юна
кові, та від своєї невели
кої стипендії він ще відри
вав частинку батькові, що 
хворів, мачусі, старшій 
сестрі, у якої було четве
ро дітей...

«... Мене обрали членом 
комітету комсомолу, голо
вою редколегії, групоргом 
над дев’ятьма відстаючими 
комсомольськими організа
ціями. Оці навантаження 
змусили взятися за робо
ту, і тепер усі комсорги, 
мені здасться, аж бояться 
мене, бо «протягну» в га
зету. Недавно укладали до
говори на соціалістичне 
змагання, і зі мною ніхто 
не хотів змагатися, бо не 
впевнені в собі. Довелося 
діяти через секретаря рай
кому. Підшукали 
го» (3 листа В. 
20.'/.35 року).

Вона зберігає 
жовклі від часу листи ось 
уже сорок п’ять років. 
Крізь радощі, горе, війну 
пронесла їх ця сивочола 
жінка. Акуратне плетиво 
чіткого почерку. Для сто
роннього — це звичайні 
листи, написані нашвидку- нон.

руч близькій людині, для 
Фросини Степанівни Дикої 
— єдина можливість по
спілкуватися з Ним, відно
вити в пам’яті події дово: 
енних літ, нолись, здава
лося, такі малозначущі 
і такі неоціненні сьогодні. 
Вона знає ці нілька десят
ків листів напам’ять, але 
всё одно любить перечиту
вати кожен із них. Перечи
тує й не може повірити, 
що людини, яка писала оці 
рядки, вже немає і ніколи 
більше не буде...

1941 рік Ідуть зі зброєю 
в руках боронити Батьків
щину комсомольці. З по
чуттям болю прозоджзв 
їх Василь Дикий. З якою 6 
радістю став він у шерен
гу поруч них! Та марно 
про це й мріяти. З такою 
ногою який з нього сол
дат... Але сидіти склавши 
руки Василь не міг. Він 
стаз партизанським роз
відником... Про це ніхто 
не догадузазея, бо постать 
рахівника громадського 
двору здавалася непоміт
ною. Тому пояза в селі 
Гутниці листівок, зникнен
ня продуктів, мішкіз з бо
рошном, поінформова
ність селян про події на 
фронті ні у кого не асо
ціювалися з роботою «ра
хівника». Підозра виникла 
у зрадника. Він пізназ Ва
силя Дикого, коли той у 
спразах їздив до Кірово
града. Запроданець знав, 
що така людина, як Дикий, 
не здатна пересиджузаги 
без діла важкі роки оку
пації.

До 
податися 
арештували 
дня, коли на узліссі чека
ли товариші...

Кілька тижніз не дожив 
зін до народження сина. 
Але назіть смерть 
ставила його на колін.-. 
Фашистам так і не здало
ся нічого довідатись від 
Василя...

Минають роки. Незаба
ром країна відзначатиме 
35-річчя перемоги над фа
шистською Німеччиною. 
Як завжди, 9 травня Фро
сина Степанівна приїде до 
Кіровограда на побачення 
з Ним. Пройде вулицями, 
де ходив Він, понесе кві
ти на те місце, де загинув 
колишній ватажок сільсь
кої молоді, секретар ком
сомольської організації 
Кіровоградського педінс
титуту Василь Дикий...

Вдивлятиметься Фроси
на Степанівна в обличчя 
ветеранів, які прибудуть 
до міста на Свято Перемо
ги, зустрічатиме на вули
цях веселих людей, а по- 
думки розмовлятиме з 
Ним...

І ніколи, певно, не спа
де на думку Фросині Сте
панівні Дикій, що есе її 
життя — це теж подвиг. 
Подвиг вірності. 1 річ не з 
тому, що жінка не прагну
ла влаштуватись у житті.’ 
Вона присвятила його есе, 
до сьогоднішнього дня, 
людям, подвигу чолозікл- 
героя, зуміла виховати си 
на таким, яким його вихо 
вав би й батько. А це не 
легко.

К>. ДМИТРЕНКО.
Олександрійський ра-

партизанів Василь 
не зстиг. Його 

якраз тою
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и ВСЕСОЮЗНИЙ ТИЖДЕНЬ МУЗИКИ

ЕМОЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО 
МИСЛЕННЯ

ІІсдавно старшокласни
ки заповнили «музичну» 
анкету, їхні відповіді при
мусили нас задуматись...

Проблемою помер ОДНІ) 
для нашої шкоди, як і 
для багатьох інших, є від
сутність підручників Із 
співів і музичного вихо
вання. Немає тематичної 
фонотеки, необхідної для 
ведення уроків .музики.

Правда, є музичнпїі ка
бінет, кілька програвачів, 
набори пластинок із запи
сом музичної класики, бе
сід про музику Д. Каба- 
левського. Однак за один 
урок музики на тнждепь, 
передбачений програмою, 
небагато встигнеш...

Отож багато учнів по
повнюють знання у філіалі 
музичної школи.

На музичних вечорах 
школярі знайомляться з 
творами Чайковського,
Гділки, Мусоргського,
Бетховена, слухають лек
ції про великих музикан

тів. Користується попу
лярністю ' шкільний ан
самбль народних інстру
ментів, яким часто висту
пає у селищному Будинку 
культури та в школах ра
йону.

Напередодні 110-річчя з 
дня народження В. 1. Ле
ніна у школі, в колгоспі 
та на підприємствах сели
ща у виконанні наших уч
нів звучать улюблені му- 
пічпі твори вождя. Мріє
мо здійснити постановку 
музичної п’єси, лібрстто 
до якої пише ваш учитель 
музики комсомолець
М. Богданов.

Ще про труднощі у му
зичному вихованні. Тут — 
і недостатня пропаганда 
класичної і народної му
зики, і проникнення в мо
лодіжне середовище низь
копробних сентименталь
них пісеньок.

Думаю, що культура ви
ховного процесу в кожній 
школі в основному визпа-

чається гим, наскільки 
недколектив турбується 
про тс, щоб шкільне жит
тя було пройняте духом 
музики.

В. О. Сухомлинський у 
книзі «Серпе віддаю ді
тям» писав: «Якщо ви хо
чете, щоб слово вчило жи
ти, щоб ваші внховаив.і 
тягнулись до добра, — ви
ховуйте тонку емоціональ
ну чутливість юного сер
ця. В цін важливій справі 
видне місце належить му
зиці».

Вірю у виховну силу му
зики, котра допомагає ди
тині яскраво бачити нав
колишній світ, картини 
природи, сприяє фантазу
ванню, розвитку духовних 
сил. Музика завжди і у 
всіх дітей пробуджує енер
гію мислення, саме вона є 
емоційним джерелом мис
лення. Вона здатна вести' 
одночасно багатьох лю
дей по єдиному руслу, до
помагає кожному знайти 
в цім руслі своє місце. Без 
музики неможливе гар
монійне виховання особис
тості.

Г. НАСТАСЬЄВ. 
директор Павлиської 
середньої школи імені 
В. О. Сухомлинського, 
заслужений учитель 
УРСР.

її ВЕЛИЧНІСТЬ НУЗНКН
— Валю, чіткіше цей 

® такт. Стеж за пальцями.
Не напружуйся, і тоді у 

в тебе обсв язково все ви- 
I йде.
Б Ми — в музичній школі. 
’ А знаходиться вона в селі 

■ НіроЕому Долинсьиого ра
йону. Урок по класу баяна 

’■ у другокласниці Валі По- 
Е| хил веде викледач М. П. 
я Кир’ян. «■
fe Три роки тому місцевий 
Б] колгосп імені Леніна ВИДІ

ЛИВ кошти на створення
- сільської музичної школи 
Ц і придбання музичних ін-

струментів. Голсей прав
ління господарства М. В. 
Миркаленно — частий 
гість юних музикантів, по
стійно цікавиться їхніми 
успіхами.

89 хлопчиків і дівчаток 
Кіровсго і 
відділах: 
народних 
ментів.

Хочете
рі, трубі, 
тепіано?
Кваліфіковані і 
допоможуть вам.

... У класі тиша. Урок

вчаться на трьох 
фортепіанному, 

і духових інстру-

грати на дом- 
кларнеті фор- 
Будь ласка, 

викладачі

сольфеджіо веде О. С. 
КУДІНОВ (на знімку вго
рі).

Хто не знає пісні про 
легендарного трубача? 
Може, саме тому Сергій 
КОРОТКИХ і вирішив ос
воїти гру на трубі, цьому 
примхливому інструменті 
(на знімку ліворуч).

Учениця класу форте
піано Валя КОВАЛЬ 
знімку праворуч) 
виступати на великій 
ні, виконувати твори 
ха, Моцарта, Бетховена. А 
поки що вчителька Т. О. 
ЯЩЕНКО допомагає їй 
осягати музичні ази.

Фото с. ФЕНЕНКА.

«ПІСНЯ МІСЯЦЯ»
ЛЮТИЙ

Двадцять восьмого лю
того ми вдруге оголосили 
музичний парад «Пісня мі
сяця». Ваші смаки, дорогі 
друзі, досить різноманіт
ні. Про це свідчить той 
факт, що у своїх листах ви 
назвали понад тридцять пі
сень. І все ж лідерів було 
небагато. Ось назви пі- 
сень-переможціе: .

1. «Золоті сходи»
(Ю. Антонов — М. Танич) 
— Ю. Антонов — «Аракс».

2. «Злети над суєтою» 
(«Просто») (А. Путачова — | 
І. Рєзник) — А. Пугачова.

«Шукаю тебе» (О. За- і 
цепін — Л. Дербеньов) — 
Т. Анциферова; К. Георгіа- 
ДІ. • - ■ 1

3. «Здрастуй» (Д. Тухма- 
нов — В. Харитонов) — 
Я. Йоела.

Як бачите, пісні минуло
го року ще зберігають 
свої позиції.'-Правда, очо- І 
лила наш парад нова пісня 
Юрія Антонова «Золоті і 
сходи».

Гадаємо, що вам буде 
цікаво дізнатися про сма
ки ваших ровесників з 
Московської області. На
водимо результати музич
ного параду рубрики 
«Звукова доріжка» газети 
«Московский комсомо
лец»:

1. «Поворот» (П. Під- 
геродецький, А. Кутиков 
—- А. Макаревич) — «Ма
шина часу».

2. «Літній вечір» (С. На- 
мін — В. Харитонов) — 
група Стаса Наміна.

3. «Ворожка» з теле
фільму «Ах, водевіль, во
девіль» (М. Дунаєвський 
— Л. Дербеньов) — 
Ж. Рождественська — 
«Фестиваль».

4. «Мода» (О. Зацегіін 
— Л. Дербеньов) — 
«Аракс».

5. «Олімпіада-80» 
(Д. Тухманов — В. Харито
нов) — Т. Мягі — «Само
цвіти».

Дякуємо вам, друзі, за 
листи і пропонуємо взяти 
участь у складанні берез
невого параду пісень. 
Листи просимо надсилати 
до 10 квітня. На конверті 
зробіть позначку: «Диск- 
зал» «Вітрил».

«ПІСНЯ МІСЯЦЯ»

БЕРЕЗЕНЬ
(на 

мріє 
сце-

Ба-

Нагадуємо, що найак
тивніших учасників рубри
ки наприкінці року буде 
відзначено «Вітрилами».

СЕРЕД ГЕРОЇВ І БАТЬКИ, І ДІТИ
Створення нової експози

ції, яка відкрилась у міс
цевому історико-рево.’по- 
ційпому музеї, завершено 
операцію «Комсомольська 
слава», проведену молод
дю Горлівкп напередодні 
по річчя однієї з найстарі
ших у республіці МІСЬКИХ

комсомольських організа
цій, Центральним її експо
натом стала копія телегра
ми. відправленої 25 берез
ня 1923 року В. І. Леніну 
першими комсомольцями 
місцевих рудників. Від іме
ні шахтарської молоді во
ни обіцяли дорогому вож

дю добре працювати і вчи
тись. щоб стати гідною 
зміною старшим.

Численні матеріали і 
документи, старанно зібра
ні робітниками і школяра
ми, учнями технікумів'! 
студентами пузів, перекон
ливо свідчать про те, що 
покоління спадкоємців

юних горлівських комуна
рів міцно тримають слово, 
дане вождю, викопують 
його заповіти.

Кор. РАТАУ.
Горлівка
Донецької області.

Редактор
М. УСПАЛЕНКС.

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

Ид украинском языке.
БК 00207.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
І суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0,5 друк. при. Індекс 61197.

Приємно, коли вдома хтось трас на ліані- | 
но. А особливо, якщо це робить ваша 
тина!

Для тих, хто вже навчається чи збираєть
ся вступити до музичної школи, рекоменду
ємо піаніно «ОТРАДА».

Цей інструмент мас 7 октав, присмне, чис
те звучання.

Гарно оздоблене, облицьоване шпоном 
цінних порід деревини, піаніно «Отрада» 
стане окрасою вашого дому.

Вартість піаніно — 675 карбованців. При
дбати його можна за готівку та в кредит у 
магазинах «Культтовари», «Техніка» і в уні
вермагах споживчої кооперації Кіровоград’ 
щини.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛИА. 
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

КАЛІНІНГРАДСЬКА БАЗА ТРАЛОВОГО ФЛОТУ
ОБ'ЄДНАННЯ «КАЛІНІНГРАДРИБПРОМ»

ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ І

на судна закордонного плавання матросів Е мето- і 
ристів.

На роботу запрошують чоловіків віком від 20 до -10 
років, придатних за станом здоров'я до плавання. ч

Промисел ведеться протягом усього рогл/ на велике^ 
вантажних суднах і тунцеловних базах, що знаходя
ться в портах Гевана. Дакар, Луанда, Малабо.

Судна здійснюють рейси тривалістю до 175 діб у 
райони Центральної. Південно-Східної. Півіеішо-За- 
хідної, Північної Атлантики і Тихого океану

Оплата відрядно-преміальна. Середньомісячна за
робітна плата матроса в рейсі — від 390 до 400 крб. 
(залежно від виконання плану), крім того, виплачу
ється 7 процентів іноземною валютою від загального 
заробітку.

Під час роботи в морі плавсклад забезпечують без
платним спецодягом і чотириразовим харчуванням.

У період промислу для відпочинку особового скла
ду судна роблять заходи в пор ги Іспанії. Канади, Ку
бів Анголи. Гвінеї, Сенегалу, Перу тощо.

Прийняті на роботу, що не мають морської спеці
альності, проходять підготовку на дво- і чотиримісяч
них курсах. Під час навчання курсанти перебувають 
на повному державному забезпеченні, одержують 
стипендію.

Ті, хто бажає падалі підвищити свою кваліфікацію, 
можуть навчатися без відриву під виробництва в за
очній середній школі моряків, морехідпому училищі 
вищому інженерному морському училищі, розташова
них у КалінінградІ.

11а допомогу заочникам, нід час перебування їх у 
рейсі, на суднах працюють консультанти і викладачі

Осіб, які не мають житлової площі в КалінінградІ. 
прописують- по базі.

Від вступників до плавскладу обов'язково вимага
ють характеристнку-рекомевдаціїо для роботи па 
суднах закордонного плавання з останнього місця, де 
вовн пропрацювали не менше одного року, погоджену 
з райкомом партії. Характеристику висилають у двох 
примірниках разом з документами згідно з умовами 
прийому.

Після зарахування па роботу та укладення трудово
го договору прийнятому видають разову допомогу в 
розмірі місячного окладу та оплачують проїзд за зч.'.х 
лізничним тарифом (при пред’явленні квитків).

Докладну розповідь про умови висилають на запит.
Звертатися на адресу: 236015, м. Калінінград- облас

ний. проспект Калініна, 2, відділ кадрів КБТФ. Тсл.

відділ листіо І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —
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