
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ
ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

Є в проекті нової редак
ції Програми Комуністич
ної партії Радянського Со
юзу такі рядки: «Партія 
виходить з того, що вихо
вання людини невіддільне 
від її практичної участі в 
творчому труді на благо 
народу, в громадському 
житті, у вирішенні завдань 
соціально-економічного іі 
культурного будівництва». 
Під ними словами міг би 
підписатися кожен учас
ник пленуму райкому ком
сомолу, що відбувся днями 
у Вільшанці і де розгляда
лося питання «Про даль
ше підвищення ролі ком
сомольської організації 
району по активізації про
паганди радянського спо
собу життя, викриттю бур
жуазної ідеології та релі
гійної моралі».

Адже в тих програмних 
рядках поставлене зав
дання и для нас, комсо
мольських працівників, ак
тивістів.

Згадую виступ члена 
райкому, секретаря комсо
мольської організації ра
йонного відділу культури 
Наталі Джамілащвілі. Слу
хали її з увагою, бо ко
ристується Наталя у мо
лоді району заслуженим 
авторитетом. 1 Іезважаючв 
на молодий вік, обиралася 
депутатом районної Ради 
народних депутатів, її 
портрет красується на ра
йонній Дошці пошани. За

що така повага? За тс, що 
слово у комсомольського 
ватажка не розходиться з 
ділом. Саме таку вимогу 
ставить сьогодні перед на
ми партія у проекті но
вої редакції Програми 
КПРС: «Єдність слова і 
діла — важливий принцип 
всієї партійної та держав
ної діяльності — виступає 
обов’язковою вимогою й 
до політико-внховної ро
боти».

Три роки тому приїхав 
у район випускник Київ
ського інституту культури 
Іван Ч.мир. Став працю
вати тренером з футболу 
ДСТ «Колос». З перших 
днів непокоїло комсомоль
ця, що хороший селищний 
стадіон, розрахований на 
три тисячі місць, напів- 
иустує. Гаряче взявся за 
справу. І довів її до кінця. 
Подібне можна сказати н 
про заступника голови 
колгоспу імені Леніна по 
роботі з молоддю Ольгу 
Кравець. Якими б корис
ними справами не займа
лася колгоспна молодь, 
Ольга завжди серед неї.’ 
Знають її в селі як актив
ну учасницю художньої 
самодіяльності, невтомно
го пропагандиста фізкуль
турного руху. Отже, саме 
життя підтверджує пра
вильність думок, викладе
них у проекті нової ре
дакції Програми КПРС. 
Наше завдання — активно 
впроваджувати їх у жит
тя.

г. шдллпко, 
перший секретар ВІль- 
шанськсго райкому 
ЛКСМУ.

Вирішувати проблему 
з житлом, зокрема, для 
залізничників, допома
гає й робота будівельно- 
монтажного поїзда № 704. 
Сьогодні електромонтаж
ники Віталій САЙКО, 
Світлана КРАВЧЕНКО 
та тесляр Олексій ОЛІ- 
ФІРЕНКО (на знімку) 
трудяться на будівництві 
нового гуртожитку на 
232 місця для працівни
ків Знам’янського відді
лення Одеської заліз
ниці.

Фото С. ФЕНЕНКА.

м. Знам’янка.
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ЕТ ОЧНЕМО з рішення ви- 
** кенкому Новгсродків- 
ської районної Ради на
родних депутатів «Про 
стан розвитку бджільни
цтва в господарствах ра
йону» від 12 липня 1984 
року. Як і минулого, так і 
нинішнього року ця поста
нова не стала для бджоля
рів району керівництвом 
до дії. П'ятирічний план

тільки 1684. І з кожним ра
ком кількість їх зменшує
ться. Розмовляєш із ке
рівниками і спеціалістами 
господарств і вимальовує
ться такий парадокс: у де
яких колгоспах с бджоли 
— немає вуликів, а в ін
ших — є вулики та немає 
бджіл. Є над чим замисли
тися керівництву!

До сказаного можна до

меду

брати 
в кого

державі найбільше 
в районі.

Так що є з кого 
приклад у районі, є 
повчитися. Та знову пара
докс: у районі за бджіль
ництво — всі, а справа 
стоїть на місці. Знову, як 
у тій приказці: «Прийшов 
хтось та взяв щось, та пі
шов кудись, а я за ним, те 
не знаю, за ким».

ОСЬ танї вони — пара
докси і проблем« 

бджільництва. Де речі, у 
вищезгаданому рішенні 
НоЕгсродківськсго райви
конкому відзначено, ще 
«...за останні роки б госпо
дарствах району прово
диться певна робота по 
розвитку бджільництва». 
Наша думка: проводити 
цю роботу {конкретне,
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Незважаючи на власну молодість, токар цеху № 15 
Світловодського комбінату твердих сплавів і тугоплавких 
металів В.ктор Нуц вже навчає інших Він і - переможець 
соціалістичного змагання на честь 50-річчя стахановцы 

риу-ху’ наг°Р°А>нении Почесним знаком ЦК ВЛКСМ «Мо-

Й”1Пр5ХниЖ;.°МЛЮЄ оперативний
На знімну: Віктор КУЦ.

по виробництву товарного 
меду виконано лише на 
66" процентів (найгірший 
показник в області).

Візьмєало для прикладу 
колгосп «Зоря комунізму». 
Колись тут мали три пасі
ки. Для них були створені 
хороші умови: господар
ство щорічно засівало 
близько 90 гектарів греч
ки, 700 — соняшнику, 100 
— коріандру. А цьогоріч
на осіння ревізія виявила, 
що в колгоспі залишилася 
лише одна веселика пасі
ка на 85 бджолосімей, то
ді, як господарству по
трібно ке менше 430. Хто 
ж винен у цьому? Голов
ний винуватець 
ління колгоспу 
санітарною та 
ною службами 
ства, які ке

гїА 399 колгоспних і радгоспних пасіках об.іасі; > 
** утримується близько 60 тисяч бджолосімей. Ма- г 
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ють бджолярі певні досягнення (цього року вони зда
ли державі 304 тонни меду) і прорахунки. Здебіль
шого — це неорганізованість і безвідповідальність як 
пасічників, так і колгоспних та радгоспних керівників.

Ми обстежили десятки пасік у господарствах різ-

ІІ
с них районів, але, щоб не повторюватися, розповімо, 
є як ведеться бджільництво у Новгсродківському та 
< Онуфріївському районах.
с
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Фото В. СТРИГУНА.

— цс ’.рав- 
разом із 
зоотехніч- 
господар- 

приділяють 
належної уваги розвитку 
бджільництва.

Не кращі справи й у кол
госпі імені Шевченка. Два 
роки тому тут було 150 
бджолосімей, сьогодні — 
тільки 50. А радгоспові 
«Третій вирішальний» вже 
кілька років планується 
мати у господарстві 100 
бджолородин, а там не 
утримують жодної, хоч і 
/гають більше 5000 гекта
рів сільськогосподарських 
угідь. Ігнорує рішення та 
постанови райвиконкому 
також правління колгоспу 
імені Мічуріна. Тут уже 
три роки, як ліквідували 
пасіку (було 80 бджолосі
мей) і не роблять навіть 
спроб її відновити. Крім 
того, не маючи права, во
ни дають дозвіл приват
ним особам на завезення 
бджіл з інших областей 
без обстеження на тери
торію своїх колгоспів, хоч 
це й заборонено рішен
ням облвиконкому та на
казом Міністерства сіль
ського господарства СРСР, 
яким Кіровоградську об
ласть оголошено замовни
ком українських степових 
бджіл — аборигенів на
шого краю.

У районі необхідно ма
ти 2720 бджолосімей, є

дати й відсутність належ
ної охорони пасік, що при
водить до крадіжок вули
ків. Незадовільно ведеть
ся боротьба із захворю
ваннями бджіл ветеринар
ними службами. Недостат
ньо здійснюється контроль 
за роботою пасік спеціа
лістами районного управ
ління сільського госпо
дарства. Щоправда, цього 
року призначили ноеого 
районного зоотехніка по 
бджільництву. Чи будуть 
зміни на краще — покаже 
час.

Для нас усі ці недоліки 
були одкровенням, адже 
бджоли — це мед і уро
жайна нива. А районним 
радянським органам все 
це давно відомо. І вихо
дить, як у тій приказці: 
«Бас гудить, скрипка грає, 
Микола мовчить а все 
знає».

Та есє ж у НоЕгородків- 
ському районі є бджолярі 
(і керівники господарства 
— теж), які дбають про 
бджільництво, розуміючи 
важливість цієї державної 
справи. У колгоспі імені 
Калініна, де пасічники 
В. Г1. Леоненко та І. Ф. Бо- 
гун доглядають 300 бджо
лосімей, минулої зими не 
загинуло жодної. А в кол
госпі «Іскра» цього 
одержано приріст,
годні тут мають 313 бджо- 
лородин. Майстром висо
ких медозборів називають 
і пасічника колгоспу імені 
Ульяноса В. А. Смешка, 
який не тільки добре збе
рігає та збільшує кількість 
бджолородин, а й здає

року 
і сьо-

В ОНУФРІЇВСЬКОМУ ра
йоні до бджільництва 

ставлення ніби краще. Та 
з дванадцяти господарств 
тільки два колгоспи — 
«Росія» та імені XXV з'їз
ду КПРС — утримують па
сіки, де більше 100 бджо
лосімей. А такі господар
ства, як «Шлях Леніна», 
імені XX з’їзду КПРС, ма
ють відповідно 25 і 40 
бджолиних сімей (на де
яких приватних пасіках 
бджіл буває у декілька ра
зів більше). І це тоді, ко
ли у Продовольчій про
грамі передбачено ство
рення бджолоферм та 
крупних пасік (120—150 ву
ликів). І навіть більших.

У районі жоден колгосп 
не виконав плану вироб
ництва товарного меду; 
загалом же район план ро
ку виконав лише на 70 
процентів. Гірший показ
ник тільки у новгородків- 
ських бджолярів — 44
проценти. Цікаве порівнян
ня: онуфріївські бджолярі 
всі разом виробили 60,7 
центнера товарного меду, 
а пасічники тільки одного 
колгоспу імені Кутузова 
Новоукраїнського району 
(старший пасічник О. К. 
Зосимов) одержали 100,3 
центнера. І ще одне по
рівняння. Колгосп «Росія» 
цього ж району (старший 
пасічник А. А. Стазилов) 
здав нинішнього року дер
жаві 9240 кілограмів ме
ду, а всі господарства 
Онуфріївського району — 
3330 кілограмів. Неміч, та 
й годі!

не взагалі) треба більш 
впевнено ! швидшими тем
пами. Таке побажання й 
и є-рівнинам деяких інших 
районів області, у яких та
кі ж невеселі спраек з 
бджільництвом.

М. ЛИТВИНСВ.
І

КОМЕНТАР 
СПЕЦІАЛІСТА
Начальник обласної 

контори бджільництва 
А. В. РИБАК:

Проблеми, підняті у ма- № 
геріалі, характерні не тіль- к 
ки для вищезгаданих ра- ₽ 
йонів та господарств. Хо- І 
чу додати, ще в деяких ■ 
колгоспах та радгоспах ще ® 
погано розуміють, яку к 
роль відіграють бджоли в І 
запиленні сільськогсспо- І! 
дарських культур. Вико- ■ 
ристання комах-запилю- <т 
аачів тут ще не стало част- К 
кою високої культури зем- І 
неробства.

У кожному районі об- 
ласті треба ставити ксн- | 
кретне завдання: мати в і 
господарствах не менше Е 
100 бджолосімей. По меж- ( 
либості створювати круп- 
ніші пасіки, на яких мож- В 
ливе збільшення прямої та І 
побічної продукції а в під- ■ 
сумку — підвищення рен- Е 
табельності пасік. «.

Дивує, що в області є І 
ще господарства, які від- І 
мовляються створювати В 
пасіки. Це — колгоспи ■ 
«Комуніст» Компаніївсько- в 
го району, імені Горького 1( 
Ульяновського, «Рассвет» н 
Голсввнівського, імені Ле- к 
ніна та імені Петровського Iі 
Устинівського. радгоспи ~ 
«Більшовик» та «Шарів- І 
ський» Олександрійського І 
районів.

1 ще одне. Дуже певіль- К 
но впроваджується вико- * 
ристання на договірних | 
умовах бджолиних сімей 
для запилення ентомо- 1 
фільних сільськогосподар- К 
ських культур. Недостатні- І 
ми темпами впроваджує
ться колективний підряд. 
Але це окрема тема для В 
серйозної розмови.
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ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

Як поставишся
«Молодий комунар»

до політзшття
ІЇОТИРИ роки працюю я 
* на заводі, з них уже 

Третій — пропагандистом. 
Ніби вже й досвід певний є, 
та асе одно перед почат
ком нинішнього навчально
го року хвилювався. Од
нією з йричин цього було 
ге, що курс, який вводився, 
виявився для мене новим: 
«Науково-технічний прогрес 
і економіка».

Ввести цей курс підказу
вало саме життя: адже у на
шій школі навчаються апа
ратники, лаборанти, слюсарі 
нашого заводу. Треба одразу 
сказати, що перші заняття 
підтвердили: комсомольська 
школа економічних знань 
потрібна, слухачам у ній на
вчатися не менш цікаво, ніж 
у школі суспільно-політич
них знань. Однак, оглядаю
чись на мід, мушу сказати й 
таке: який би курс не вивча
ли слухачі, наскільки б гли
боко вони не були зацікав
лені у його вивченні, успіх 
справи все одно у значній 
мірі залежить від того, як 
сам? орі ані іоване заняття, 
наскільки діяльну участі, бе
ре у ньому кожен слухач.

Перший рік езоєї роботи 
пропагандистом я проводив 
заняття у формі лекцій. Да
вав домашні завдання слу
хачам.. і вони по черзі ви
ступали перед товаришагии. 
Все йшло ніби нормально, 
але не часто мені вдавало
ся «розворушити» слухачів 
під час лекцій, та й далеко 
не всі з них були активними 
на семінарах — користува
лися з того, що за них від
повідали інші.

Порадившись із пропаган
дистом школи наукового 
комунізму О. Я. Топчій (во
на працює інженером-бак- 
теріологом на нашому під
приємстві), обговоривши 
стан справ у політназчанні 
комсомольців з секретарем 
парторганізації заводу Н. Ф. 
Сойченко, ввели нову для 
мене форму заняття — бе
сіду. Одразу виявилось, що 
турбот у мене додалося. 
Довелося не просто зазда
легідь, перед заняттям роз
поділяти питання між слу- 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

НЕЗАБУТНЄ
Осінь 1920 року. Зна- 

м’япськяй залізничний ву
зол. Багатий на події був 
той час. Залізничники зу
стрічають поїзд з делега
тами III Інтернаціоналу, і 
серед них — французький 
письменник і громадський 
діяч Раймон Лефевр. А од
ного разу на відпочинок 
тут зупинилися славні вої
ни 1-ї Кінної Армії. Після 
тяжких боїв на Заході 
червоні кіннотники здійс
нювали марш на Крим. 
Командування, політорга- 
ни і бійці Кінної надавали 
велику практичну допомо
гу активістам залізнично
го вузла у боротьбі з бан
дитизмом.

14 жовтня на залізнич
ному вокзалі зупинився 
інструкторсько - агітацій, 
ний поїзд «Жовтнева ре
волюція» на чолі з М. І. 
Калініиим. До складу гру
пи керівних товаришів 
входив і нарком ОСВІГП 
А. В. Луначарськпй.

23 листопада минає 
110-а річниця від дня на
родження одного з вірних 
соратників В. І. Леніна, а 
тому хочеться ще раз по- 
думки повернутися до тих 
днів, коли Ацатолій Васи
льович зустрічався із за- 
лізшічникамн і бійцями 
Кінної, цікавився їх жит
тям, роботою. їх планами 
на майбутнє...

Після мітингу в примі
щенні 2-ї трудової ніколи 
(тепер поруч З ЦИМ примі- 
іце-чпям вулиця, яка но
сить ім’я Луначарс

до справи
хачами, треба було подба
ти щоразу ще й про літера
туру, провести із кожним, 
хто мав виступити, підго
товчу роботу в індивідуаль
ному порядку...

1 все ж для нашої школи 
форма бесіди, активного 
спілкування виявилась най- 
прийнятнішою. А щоб під
тримати інтерес до неї у 
слухачів, довелося думати 
над тим, як її поступово 
вдосконалювати, виходячи 
із потреб моменту. Напря
мок дії обрали такий: вдо
сконалювати технічну осна
щеність занять, більше й 
краще дбати про наочність.

Тут ми зіткнулися із ці
лим рядом проблем. При
міром, виявилось, що недо- 
сить придбати діаскопа (хо
ча й це інколи дається з 
труднощалАи), треба ще й 
знайти відповідні діафіль
ми, продумати, як їх най
краще використати в ході 
того чи іншого заняття. І, 
звичайно, найгостріше по
стало перед нами завдання 
створення власного кабіне
ту політосвіти.

З самого початку виріши
ли: цю справу треба роби
ти самим. І найперше то
му, іцо ця робота може ста
ти своєрідним продовжен
ням занять. Адже зміст зо
браженого на стендах, у 
таблицях та іншій наочнос
ті, куди глибше й краща 
запам'ятовується, коли все 
це зроблено власними ру
ками.

У номері «Молодого ко
мунара» за 24 жовтня ц. р. 
у висі у пі Г. В. Журавель 
під назвою «Формалізму — 
не треба» йшлося про те, 
якої шкоди завдає в роботі 
комсомольських політшкіл 
формалізм. Так от, мені зда
ється, що саме таке став
лення до цієї справи, як у 
наших слухачів лаборанток 
Ольги Заєць і Ніни Бреху
нець. слюсарів Петра Шуль- 

нарком освіти вирушив до 
людей. Йому дуже хоті
лося почути їх голос, ви
слухати їхні думки. На
чальник політвідділу Те
рен тій Назаренко розповів 
про роботу, спрямовану на 
відновлення нормального 
життя трудящих: створені 
і діють при ревкомі відді
ли соціального забезпе
чення, народної освіти, ко
мітет праці, загс... Відкри
то трудові школи, діють 
вечірні курси для дорос
лих, працює бібліотека, 
щойно відкрив двері дит
будинок. /Хтось згадав і 
про роботу при клубі за
лізничників гуртка «Наука 
і праця».

Нарком освіти залишив
ся задоволеним почутим. 
Голова Знам’янського 
ревкому Федот Курченко 
розповів, що на сцені клу
бу виступав М. В. Лисен
ко, у першому ряду на 
постановці своєї п’єси си
дів М. П. Старнцькпй. 
Анатолій Васильович на
віть розхвилювався, адже 
обидва вони — і Лисенко, 
і Старнцькпй — його зем
ляки, полтавчани. У Пол
таві народився Анатолій 
Васильович, па Україні 
пройшли його дитячі і 
юнацькі роки. А ще один 
;емляк наркома, молод
ший брат композитора 
М. В. Лисенка Андрій пра
цював у Знам’янці лікарем 
і в 1905 році очолював 
страйковий комітет заліз
ничників.

Голова ревкому і на- 

ганською и Олександра Бі- 
лецького, і є ставленням 
справді неформальним, ді
яльним.

Незабаром ми плануємо 
одне із своїх занять про

вести у формі екскурсії, по
бувати в приміському кол
госпі «Родина», зустрітися з 
молодими тваринниками — 
слухачами школи комуніс
тичної праці. Вибір цей не 
випадковий, адже робимо 
спільну справу: забезпечує
мо людей молоком, пра
цюємо над втіленням ужит
тя Продовольчої програми. 
Про що хотілося б погово
рити в першу чергу? Ма
буть, про те, наскільки 
участь в громадському жит
ті, навчання в комсомоль
ській політшколі допомагає 
громадському змужнінню 
молодцх, виховує в них ха
зяйське ставлення до на
родного добра, діловий під
хід до колективних завдань.

Недавно на підприємстві 
комсомольські «прожекто
ристи» провели рейд, на
слідком якого стала поява 
гострого, дошкульного спец
випуску «КП». На фотогра
фіях, вміщених у ньому, бу
ло виявлено не введене 
вчасно в дію обладнання, 
яке зберігалося з порушен
ням технічних вимог. Виступ 
«КП» мав великий резонанс 
на підприємстві. Адміністра
ція вживає заходів до ви
правлення становища. 1 ме
ні здається, що не випад
ково ініціаторами проведен
ня рейду і його виконавця
ми були саме слухачі на
шої школи (зокрема Гали
на «Пемчевська виготовила 
фотознімки - звинувачення). 
Це просто свідчення того, 
що теоретичні заняття у нас 
поєднані із свідомим втру
чанням у колективні справи 
з метою добитися підвищен
ня ефективності виробни
цтва, використання техніки, 
як того вимагає час.

М. ТАСЕНКО, 
інженер-механік Мало- 
висківського заводу су
хого молока, пропаган
дист комсомольської 
школи економічних 
знань.

чальшік політвідділу до
повіли, як па вузлі ве
деться наступ па непись
менність. Анатолій Васи
льович поділився перспек
тивами розвитку в країні 
народної освіти, загострив 
увагу на необхідності 
вдосконалення п рофесі й - 
иої освіти, будівництва 
нової трудової школи. 
Нарком поставив конкрет
ні завдання перед комсо
мольською організацією 
Знам’янки, яка щойно тут 
виникла, наголосив на не
обхідності кращої турботи 
про сім’ї фронтовиків. 
Ного прекрасно розуміла 
аудиторія. Так було зав
жди, коли Анатолій Васи
льович Луначарськпй зу
стрічався з людьми.

До речі, на Україну Лу
начарськпй приїхав за 
завданням В. І. Леніна. 
Характеризуючи одного з 
видатних будівників ра
дянської соціалістичної 
культури, В. І. Ленін пи
сав про А. В. Луначар- 
ського: «Ця людина не ли
ше знає все і не лише та 
лановпта — ця людина 
будь-яке партійне дору
чення виконає, і виконає 
чудово».

...Я живу на вулиці Лу- 
начарського. Напроти бу
динку шумлять гіллясті 
дерева — свідки багатьох 
подій. З вікна моєї квар
тири видно приміщення 
колишньої 2-ї трудової 
школи. 65 років тому са
ме тут відбулися мітинг і 
важлива нарада з участю 
М. І. Калініна, А. В. Лу- 
начарського... Знам'янка 
пам’ятає ті події.

О. РЯБОШАПКА, 
«раєзназгць.

м, Знам’янка.

листопада

Вступити 
ленінця.

Рада піонерсьної дружини московської 
піонсф’йу А. ФЕДОРОВУ для
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стала звичною.
Петра...», 
мешканці 

уваги від
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Хороше навчання і пра
цю гарантує такий же 
серйозний відпочинок і вмі
ло організоване дозвілля. 
Та на сьогодні нам із при
крістю доводиться стверд
жувані, що для мешкан
ців більшості «других до
мівок» — рейдова брига
да, зокрема, побувала у 
гуртожитку № 4 Кірово
градського педінституту, 
гуртожитках 2, 3 Кі
ровоградського технікуму 
механізації сільського гос
подарства, гуртожитку Кі
ровоградського облуправ
ління зв’язку та в гурто
житку № 2 тресту «Кірово- 
градсільбуд» — розбіж
ність між першим і другим 
давно 
«Іван киває на
A, точніше, 
ждуть вияву 
адміністрації, остання по
кладається на волю керів
ництва підприємств та 
установ, чиїх вихованців 
воин навчають. А керівни
цтво... Мабуть, вірить, що 
мешканці в силах само
стійно вирішувати свої(!) 
проблеми — побутові, ор
ганізаційні тощо. На при
кладі принаймні трьох зі 
згаданих гуртожитків — 
№№ 4, 2, 3 — видно, що 
надії на «самоокупність» 
мешканців не виправдо
вуються.

«Експеримент на витри
валість» — так називався 
рейд, проведений по гур
тожитку № 4 Кіровоград
ського педінституту 
тому і опублікований 
« Молодом у' к о м ун арі» 
жовтня 1984 року. Уваж
ний читач, мабуть, спитає: 
що там у них, як перенес
ли сувору минулорічну зи
му?

Одразу заспокоїмо: хоч 
у бік поліпшення практич
но жодна із зазначених у 
матеріалі рейду проблем 
не вирішилася, всі шістсот 
мешканців успішно пере
йшли у рік наступний, 
більше того — зберегли си
ли для навчання і громад
ської активності. Проте 
заслуги щойно звільненого 
за власним бажанням ко
менданта (як і нового,
B. Гребенюка) у тому не
має. Ренд-85 з допомогою 
того ж В. Гребенюка, го
лови студрадп гуртожитку 
М. Лебедя та члена студ
радп Б. Чорновірова із су
мом виявив, що біологічно 
активними залишились і 
практично всі болячки цьо
го дев'ятиповерхового бу
динку, зовні такого охай
ного й затишного.

Про рівень виконання іі 
комплектність наочної агі
тації та документації у хо
лі гуртожитку мови не
має: усе не нове, хаотичне, 
непереконливе. Можна зро
зуміти зітхання представ
ників студентського само
врядування, котрі дивля
ться на все це поки що 
тільки як па свій завтраш
ній день. Дах над головою 
залишився, під ним зостав

до лав Ленінського комсомолу - заповітна мета кожного юного 

середньої школи N1 167 рекомендує 
ЙбРОВУ 'для вст’у’п’у’в-^ле'ни ВЛКСМ. Фото ТАРС.

= ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО Н А ДРУКОВАНОГО ============== , 
піше простежити зміни, та 
воші були мізерними. Так 
само продовжували скар
житись на брак необхідної 
кількості меблів дівчата з 
гуртожитку облуправління 
зв’язку. Спортивної кімна
ти з двох придатних пус
тих і до сьогодні німо об
ладнувані не спішить. Віє 
від незасклсних вікон, зі 
стелі тече, бракуючі што
ри й постільну білизну 
мешканці мусять купува
ти...

Зовні, видавалося б, міц
ніші й витриваліші хлопці 
з другою (чоловічого) гур
тожитку технікуму механі
зації сільського господар 
ства, як це не дивно адлгіЯ 
піст рації навчального 
кладу, теж обіцяли... 
будуть гріти батареї 
лсіііія, працюватимуть

я а а

напризволяще 
позвалюваним

ку- 
мешканців тих 

Оптимістками 
дівчата у жпт-

жит- 
ІНШІІХ 

лиш

ся кинутий 
днекозал із 
у ньому будівельним мот
лохом. Так же відлякує 
від душової (хоч гарячої 
води там і нема) встанов
лений у передбашіику роз
подільний електрощит. Та- 
кимн-Ж нсобжнтнми пуст
ками залишилися й душові 
на поверхах, та місця, де 
мали б бути червоні 
точки для 
поверхів, 
зосталися 
ловнх кімнатах: ошатні 
килимки та чистенькі сер
ветки аж ніяк не допов
нюються погрібною кіль
кістю секцій у батареях 
опалення. Вони хоч на 
противагу минулому року 
і гріють, та не всім: «щас
ливці» — лиш мешканці 
перших поверхів...

Сьогодні, гадаємо, немає 
потреби знову називати 
прізвища відповідальних 
працівників БУ-2 тресту 
«Кіровоїрадміськбуд». Хто 
і що має доробити чи пе
реробити в гуртожитку — 
справа ясна. Давно лиш 
треба перейти до дій, бо 
хто знає, як гуртожиток і 
його .мешканці перенесуть 
зиму НИНІШНЮ. Вони (жи
телі) охоче пропонують 
свої послуги у наведенні 
порядку в душових, 
ловнх кімнатах та 
приміщеннях — аби 
було з допомогою чого. А 
КОМІТСІОВІ КОМСОМОЛІ' ін

ституту не треба бути спо
стерігачем «захоплюючо
го» змагання... па витри
валість.

Координаційна рада при 
Кіровоградському міськко
мі ЛКСМУ на початку ми
нулого місяця розглянула 
на своєму засіданні робо
ту в молодіжних гурто
житках тресту «Кірово- 
градсільбуд», облуправлін
ня зв’язку та деяких ін
ших організацій міста. Бу
ли запропоновані конкретні 
пропозиції щодо поліп
шення побутових умов та 
виховної роботи. Та рейд, 
до об’єктів якого увійшли 
й названі гуртожитки, по
казав, що за час, що про
йшов, практично нічого не 
зроблено. Раді гуртожитку 
№ 2 «Кіровогралсільбуду» 
пропонувалося поповптп 
наочну агітацію, доповни- 
ти новими темами іі голов
не. читати лекції з атеїс
тичної та морально-побу
тової тематики, поліпши пі 
комплектацію житлових 
кімнат стільцями та відпо
відними шафами. Перевір
ка виявила, що адміністра
ція (в. о. коменданта гур
тожитку і І. П. Леоненко, 
вихователь Г. А. Боціян та 
голова ради гуртожитку 
В. А. Романчук) ще не 
зреагувала па критичні 
зауваження та побажання.

Тиха заводь сповнила її 
решту названих на засі
данні координаційної ради 
гуртожитків. Рейдова 
бригада прагнула уважно 
і, головне, якнайоб’ектив-

що 
опа-

ти ни кухнях. 1 заздрість^ 
до можливих щасливих 
володарів тих двох холо
дильників, що іронією долі 
у ролі... тумбочок містя
ться в кімнатах комендан
та та кастс.іяпші, і про
довження часу роботи єди
ної на 500 мешканців ду
шової. кімнати з двох го
дин щодоби до принаймні 
чотирьох (!), і... Рекомен
дуємо керівництву гурто
житку та технікуму най
ближчим часом влаштува
ти локальний семінар з 
виявленням автора ііай- 
барвіїстішого сну! А по
тім спробувати матеріалі
зувати хоч частку нав’яз
ливих сновидінь мешкан
ців.

Мусили бути солідарни
ми з хлопцями і ---------
гуртожитку № З 
технікуму. Побут 
звілля — цього 
су у гуртожитку 
Звичайно, мусить бути по
силене бажання самих 
мешканців. Та воно неод
мінно має зустрічати кро
ки у відповідь з боку ад
міністрації, які ніші ще не 
зроблені. Такий же без
турботний і комітет ком
сомолу технікуму, якому, 
ясна річ, відомо, що як у 
хлопців, так і в дівчат у 
гуртожитку далеко не все 
гаразд.

Переступивши поріг на
званих молодіжних гурто
житків, члени рейдової 

були відверто

дівчата з 
цього ж 
плюс до
ком плек- 
не існує.

житків, 
бригади 
вражені побаченим і почу
тим. По своїм приходом 
прагнули ми нагадати не
дбайливцям їх обов'язки. 
Про цс мусить постійно 
пам’ятані кожен із них, а 
також ті, хто опосередко
вано винен у плачевному 
стані роботи у більшості з 
названих гуртожитків. ’Гож 
хай досягнуто буде мети, 
такої простої і ясної — 
влаштувати побут і життя 
робітників і учнівської мо
лоді так, щоб гуртожиток 
поза всяким сумнівом став 
їхнім справжнім другим 
домом.

Рейдова бригада: 
М. ГІЛЯЦЬКА — Ін
структор міськкому 
ЛКСМУ, Л. ЄЛЬЧАНІ- 
НОЗА — інструктор 
обкому ЛКСМУ, 8. КУЩ 
— інструктор, член 

«Комсомоль- 
прожектора»’

штабу 
ського 
обкому ЛКСМУ, І. КУ
ЦЕНКО — спецкор 
«Молодого комунар?»».

м. Кіровоград.
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ч нас і сесіях і: 
і: ЖЇРНМ «БАРВІНОК» і;

Лариса ПИСЬМЕННА

НЕВОВК У ШКОЛІ

Що таке журнал 
«Барвінок»?

Це двадцять чіл при сторінки захоплюючих опові
дань, казок, віршів, яскравих малюнків.,,

Це зустрічі з уславленими трудівниками, героями 
праці, які редакція проводить для своїх читачів у 
«Клубі жовтенят» напередодні XXVII з’їзду КПРС 
та XXVII з їзду Компартії України; розповіді про 
жозтенят нашої країни, їхніх ровесників за кордоном. 
Це повільні уроки професора Маківки і пригоди го
ловного героя журналу Барвінка, твори дітей на сто
рінці «Первоцвіт» і дотепні історії у «Веселих кару
селях»...

«Барвінок» — це понад мільйон сьогоднішніх чита
чів у всіх куточках нашої країни (журнал виходить 
українською і російською мовами) і за її межами. 
Саме «сьогоднішніх», бо тих, хіо свого часу перед
плачував журнал, важко перелічити. Адже «Барві
нок» виходить уже близько шести десятиліть. Тож 
його читачами були діди чи, може, й прадіди тих, хто 
бере до рук його нині.

Девіз «Усе найкраще — дітям» втілюється у прин
ципі роботи видання. Для журналу творили відомі 
майстри пера і пензля. Досить сказати, що активни
ми авторами журналу були І1. Тичина, М. Стельмах, 
А. Малишко, що нині на його сторінках виступають 
найвідоміиіі письменники, які пишуть для дітей, зо
крема, Д. Пав.іичко, П. Воронько, Т. Коломієць, В. Ка
ва, В. Нестайко, О. Пархименко, Л. Письменна, А. Ко- 
стецький, А. Качан...

Пишуть нам вчителі, піонервожаті: всі, хто причет
ний до виховання дітей. Адже журнальні публікації 
часто використовуються для роботи з учнями в кла
сі, для позакласного чигання: живе слово письменни
ка, публіцистичні матеріали, які в доступній для юних 
читачів формі порушують морально-етичні проблеми, 
допомагають у виховній роботі.

«Барвінок»-8б запропонує своїм читачам нозі тво
ри відомих письменників і дебютантів, цікаві розпо
віді про справи найменших громадян нашої країни. 
Як завше, його сторінки будуть барвистими і святко
вими. Більше уваги приділятиме журнал технічній 
творчості юних. Частіше з являтимуться на його сто
рінках саморобки, — зокрема, і такі, як запропонова
ні юним читачам листівка-привітання ветеранам до 
40-рІччя Перемоги (№ 4) та книжечка віршів про 
школу «Дзвіночок» — подарунок першокласникам 
(№ 8). У січневому номері наступного року пла
нується публікація календарика для жовтенят; його 
можуть використати і ті, хто працює з дітьми.

До створення «Барвінка» можете прилучитися і ви, 
шановний читачу: своїми пропозиціями, порадами, а 
чи й літературними спробами. Чекаємо їх од вас.

Зачарований вовк Не
вовк з’являється у місті, 
щоб порозумітися з 
людьми. Він невидимий, 
його можуть побачити 
лише троє людей. Ми
колка веде Невовка до 
своєї школи: саме там 
він зустріне нових друзів. 
Сьогодні Миколка буз 

черговий. Як і годиться, 
він найперший прийшоз 
до свого другого «Б» кла
су. А що з ним пройшов і 
Невовк, того ніхто не по
мітив. Посадивши сірого 
друга під стіною біля 
своєї парти, Миколка по- 
відчиняз вікна, провітрив 
клас, витер вогкою ган
чіркою дошку й побіг на 
зарядку. Продзвенів дзві
нок на урок. До класу по
вбігали хлопчики й дівчат
ка, Миколчині ровесники. 
Зайшла й учителька. Не
вовка ніхто не побачив.

— Добрий день! — при
віталася вчителька.

Школярі хором відпові
ли: «Добрий день!», Не- 
возк і собі прогув басом 
«добрий день», бо оін був 
чемний возк. Зачувши бас, 
учителька озирнулася. 
Дивно!

— Хоча б не викликала 
ледацюгу Бориска,—стри
вожено шепнуз Невовкозі 
Миколка. — Бо схопить 
двійку, це точно. Бориско 
нашій зірочці усе псує. 
Розумієш!

Учителька викликала ле
дацюгу Бориска. Миколка 
аж застогнав.

— Скажи нам, Борисе, 
що таке жива й нежива 
природа? — запитала вчи
телька.

Бориско закліпав очи
ма, позорушиз губами,

8асиль МОРУГА, 
голозний редактор журналу «Барвінок».

ВЕСЕЛІ КАРУСЕЛІ
Хлопчик-рпбалка при

йшов до фотографа й ка
же:

— Збільшіть, будь лас
ка, рибу, а мій зріст за
лиште таким, як є.

* * *
— Тебе тільки-ио пока

рали за розбиту тарілку, а 
ти вже співаєш? 

крутнув гудзик на піджач
ку і пильно дослухався: 
що йому підкаже з пер
шої парти Миколка?

— Нежиза природа — 
сонце, земля, вода, — 
прошепотів Миколка.

— Що за дурниці, — 
пошепки обурився Не
вовк. — Як можуть сонце, 
земля й вода бути нежи
вими? Без них і життя не
має. Це жива природа.

— Нежиза. І взагалі, не 
заважай. Чуєш, Бориску? 
Вода, земля...

— Ні, жива! — аж спа
лахнув Невовк. Миколка 
затнувся, а Бориско, не 
розуміючи, чому Микол
ка сьогодні підказує яки
мось чудним подвійним 
шепотом, забурмотів щось 
зовсім безглузде.

— Замовкни й більше 
ні слова, — звелів Незоз- 
кові Миколка.

Зачувши таке, Бориско 
отетерів. Людмила Михай
лівна глянула спершу на 
нього, а далі й на Микол
ку.

— Знову підказуєш? Ось 
поставлю вам обом по 
двійці!

І вона поставила двійку, 
празда, тільки Борискові.

Коли скінчився урок, ді
ти з галасом вибігли з 
класу, тільки Миколчина 
жовтенятська зірочка ли
шилася проробляти Борис
ка за лінощі. Невовк не 
став того слухати, а й собі 
вискочив з класу. Бо де ж 
йому можна було показа
тися всім, як не на перер
ві?! А може, хто його й по
бачить?

Та на нього на зззжа- 
ли, лише геть повідтопту

— Але Ж я співаю ііль- 
к» сумні пісні...

* * *
— Хлопчику, де меш

кає товариш Петренко? — 
спитав чоловік малюка, що 
грався у дворі.

Хлопчик иовів чоловіка 
па десятії поверх і пока
зав на двері:

вали лапи. Невовк муж
ньо терпів усі штурханці, 
але марно: так його ніхто 
й не побачив. Тепер він 
хотів єдиного — швидше 
вибратися зі школи.

Саме задзеленчав дзві
нок, учні розбіглися по 
класах, а потовченого Не
вовка припхнули до две
рей з табличкою «Дирек
тор». Двері відчинилися, і 
Невовк улетів до кабінету.

— Слухаю вас, — по
важно мовив директор. 
Він сидів за столом і ста
ранно щось писав. Звівши 
голову й нікого не поба
чивши, підійшов до две
рей, мало не наступивши 
на Невовка. Визирнув: хто 
б це міг бути? «Чи не про
тягом відчинило?» — і зам
кнув двері на ключ.

Незозк зляказея; оце-то 
вскочив! Що ж його ро
бити?

Вікно було відчинене— 
осінь напрочуд тепла, то
му одна рада: тікати че
рез вікно. Але аби ж не 
ота рослина у глиняному 
вазоні...

Невовк добре стрибав, 
тому присіз і щосили — 
стриб у вікно! Та рослина 
вчепилася в густу вовчу 
шерсть.

— Ану, відчепись, — 
гаркнуз Невовк, навіть зу
бами клацнув, але колюч
ки ще чіпкіше вп’ялися в 
спину. Може, рослина пус
кала коріння, аби разом з 
Невовком помандрувати 
по білому світі?

— Кактус полетів! — 
вражено вигукнув дирек
тор, підбігаючи до вікна.

...Потому директор доз-, 
го міркуваз, як могла 
скоїтися така чудасія. Мо
же, хтось із школярів-пус- 
туніз заздалегідь прив’я
зав до кактуса мотузочок 
і висмикнув його з вікна? 
Але хто?..

— Петренко мешкає ось 
тут, але зараз його немає 
вдома, бо він сидить у 
дворі па лавці

* * *
— Мамо, яку сорочку ви 

мені дасте сьогодні? — 
гукає Петько з ванної.

— З коротким рукавом. 
А чого питаєш?

— Та щоб я знав, поки 
мити руки.

МОЛОДІЖНІ 
новини

Непередбачена навчаль
ним процесом лабораторія 
з'явилась у Запорізькому 
державному університеті. 
Замість наукової апарату
ри тут розмістились кар
тини. Шістдесят своїх тво
рів подарували новому ву
зу члени обласної органі
зації Спілки художників 
України. У роботах живо
писців, скульпторів, графі
ків відображено знаменні 
віхи біографії Країни Рад, 
наші трудові будні.

Університетська картин
на галерея стане центром 
естетичного виховання сту
дентів. Тут еони зустріча
тимуться з діячами мис
тецтва, слухатимуть лекції 
про жизопис, театр, кіно. 
Для самодіяльних худож
ників організовано кон
сультації магістрів пензля 
і різця.

ч» 4*
Усі питання працевлаш

тування юнаків і дівчат, яні 
не поступили цього року 
до Львівського державного 
університету, взяв на себа 
студентсьний штаб «Абі
турієнт^. Після відповідник 
консультацій молоді люди 
одержують тут направлен
ня на роботу, близько за 
профілем до обраної ними 
професії. Ректорат вузу 
підписав з підприємствами 
міста догозори про співро
бітництво. а студенти до
помагають юнакам і дівча
там знайти справу до впо
доби.

На університетських ка
федрах організовано гурт
ки юного хіміка, фізика, 
маїема'іика, геограма. Тіс
ні контакти антиаістіз 
«Абітурієнта» і з школяра
ми, учнями профтехучи
лищ. Практично з кожним 
з тих, хто поступає у вуз, 
проводиться профорієнта
ційна робота. І як резуль
тат — підвищився конкурс 
на «непрестияїні» раніше 
факультети, зріс контин
гент першокурсників, які 
мають стаж роботи за спе
ціальністю.

* * ♦
Кращі роботи учнів ди

тячої художньої школи се
лища Нова Водолага на 
Харківщині становлять від
криту тут експозицію. 
Більш як 200 сільських ді
тей оволодівають у цьому 
закладі секретами живопи
су. скульптури, графіки, 
карбування, вчаться щедро 
ділитися своїми творчими 
відкриттями з іншими. Ро
боти школярів, на яких 
відображено рідні пейзажі, 
поля і ферми, мирну пращо 
батьків і земляків, улюбле
них героїв казок, часто по
дорожують. не раз експо
нувались на всесоюзних 
виставках і за рубежем.

(РАТАУ).

В ІМ’Я НАЦІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ

КАБУЛ. Тут відбулася 
надзвичайна сесія Револю
ційної ради ДРА, на якій 
було розглянуто і схвалено 
декларацію «Про пацйзналь-

-дсмократнчііпй харакгер 
Квітневої революції та її 
Йевідкладні завдання в су
часних умовах». Виступаю- 

на сесії, генеральний сек
ретар ЦК ІІДІІА, голова 
Революційної ради ДРА 
Б. Кармаль підкреслив, що 
цей документ повинен лягти 
І) основу всієї політичної, 
економічної та організацій
ної діяльності державних 
Органів і громадських орга
нізацій країни. Політбюро 
Цк НДПА закликало роз
горнути широку роботу по 
роз’ясненню декларації і мо
білізації трудящих на про 
ведення її в життя.
Квітневу революцію 1978 р., 

говориться в декларації, бу
ло здійснено в ім’я втілення 
0 життя національних інте
ресів країни і задоволення 
Сподівань широких народ
них мас. Вона завдала ни
щівного удару по всіх фор
мах гноблення, по феодаль
но-бюрократичному ладу, 
який протягом століть при
рікав афганський карої на 
кабалу і злидні.

За минулі сім з лишком 
років ДРА добилася поміт
них успіхів. Здійснюються 
Соціально-економічні пере
творення, розвиваються на
ціональна економіка і куль
тура народів Афганістану, 
триває процес демократиза
ції суспільного і політично

го життя. Революція прого
лосила рівність усіх народ
ностей і племен, рівні права 
для всіх громадян незалеж
но від їхнього соціального 
стану, національності, статі 
і віросповідання. Зміцнилось 
міжнародне становище ДРА, 
підвищилась її роль у русі 
неприєднання.

Ці прогресивні перетво
рення, говориться в декла
рації, проводяться в умовах, 
коли революційний народ 
змушений вести запеклу бо
ротьбу з внутрішньою і зов
нішньою контрреволюцією. 
Революційна рада ДРА ви
ходить з того, що суть дер
жавної влади в Афганістані 
зумовлена національно-де
мократичним характером 
Квітневої революції. Вона п 
далі дбатиме про залучення 
трудящих до участі в управ
лінні країною, про підви
щення матеріального добро
буту і поліпшення умов 
праці н побуту робітників і 
службовців. Першорядного 
значення надаватиметься 
розв'язанню аграрного пи
тання в інтересах трудово
го селянства.

М і ж н а р о д 111 нї і м п е р і а. і і з м 
і регіональна реакція, під
креслюється в декларації, 
ведуть проти Афганістану 
неоголошену війну, яка су
проводиться широкою кам
панією наклепів. Щоб за
хистити державний суворе 
ііігст, територіальну ціліс
ність і національну незалеж
ність Афганістану від втру
чання ззовні, уряд ДРД був

змушений на основі норм 
міжнародного права і ста
туту ООІІ звернутися до 
Радянського Союзу — свого 
надійного, вірного і тради
ційного друга. Революційна 
рада підтверджує, що обме
жений контингент радян
ських військ буде виведено 
з Афганістану після того, 
як повністю припиниться 
збройне втручання, буде га
рантовано його нсвідпов- 
ЛСНІІЯ.

Зовнішня політика ДРА 
грунтується па додержанні 
статуту 00Н, принципів 
мирного співіснування. Це— 
політика неприєднання, зміц
нення відносин з іншими 
державами, особливо з ти
ми, які межують з ДРА. Аф
ганістан чесно прагне до по
літичного врегулювання 
проблем і конфліктів. Ви
тримала всі ви пробування 
часом і стала неоціненним 
надбанням народів нашої 
країни традиційна дружба з 
Радянським Союзом, відзна
чається в декларації.

(ТАРС).

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ 
ТАРС

І Життя МОЛОДІ 
І зо рубежем
І СОФІЯ. Високий рівень 
і зразків різних науково-тех- 
5 нічних виробів характерний 

для експонатів Всесвітньої 
виставки досягнень молодих 
винахідників «Бслгарія-85», 
яка проходить у болгарсько
му місті ПловдивІ. Це під
твердило й рішення міжна
родного жюрі, яке відзначн- 

| ло найвищими нагородами 
кращі з них. 50 золотих ме- 

Ідалей удостоєні експонати, 
представлені радянськими 
винахідниками. Це — своє
рідний «рекорд» Всесвітньої 
виставки. На одну нагороду 
менше у їхніх колег з Бол
гарії.

Серед удостоєних нагород 
1 виставки — зразки виробів 
» молодих винахідників з ка

піталістичних держав — ІфРН, Японії, США, Англії та 

інших, а також країн, які 
розеиваютьсн.

(ТАРС).

ЛОНДОН. Вулиці англійської столиці знову етапи 
ареною жорстоких сутичок з поліцією. Цього разу во- 
ни охопіїли лондонський район Тоттенем, розташова
ний на півночі міста. Тут запалали автомашини, з’яви
лися барикади.

Як і раніше, приводом для протестів послужила по
ліцейська сваволя по відношенню до виходців із ко
лишніх британських колоній.

Власті поспішно перекинули в Тоттенем полйцейські 
броньовики, спеціальні загони «по боротьбі з безна
рядном», озброєні пластиковими кулями і гранатами 
зі сльозоточивим газом. У ході жорстоких нічним 
зітннень одного чоловіна вбито, майже 200 поранеі-о. 
Вперше за всю історію молодіжних заворушень у Ве
ликобританії с хід було пущено вогнестрільну зброю.

На знімку: арешт учасника виступу протесту. 
Телэфото АП — ТАРС.
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РАДИМО ПРОЧИТАТИ

МІЦНІЮТЬ

крила

голова виконкому Нсвоук-

ХРОНІКА ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ

Фото С. КОВАЛЬЧУК.Натюрморт.

Масянін та начальник мі

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Негра. Зокрема, у перше-

нальних підприємств В. В,

раїнської міськради В. Д,

ВІЧ-НА-ВІЧ
З ПРИРОДОЮ

вміщений під таним загс-

ня цього рону. відповіли

ловком у номері «Молодо

му з цих листів сказане:

«Хоча при підготовці пи
тання на засідання міськ
виконкому проведено ана
ліз діяльності підприємств 
та організацій Новоунраін- 
ки, в результаті чого вста-

се-
Н. 

су- 
(М.: 

розглянуті

ропа здоров’я» (М.: Меди
цина, 1983). Розглянуто у 
пій питання охорони ото
чуючого середовища у 
зв’язку з охороною здо
ров’я людей. Автор — до
цент Першого Москов
ського медичного інститу
ту імені І. М. Сєченова — 
видав багато інших книг з 
різноманітних питань гі
гієни і охорони природи.

Путівник В. І. Левицько- 
го «Заповідні місця Кірд- 
воградщшін» (Дніпропет
ровськ: Промінь, 1984) 
Доповідає про цікаві при
родні об’єкти Кіровоград
ської області, про роботу, 
яка проводиться тут з ме
тою охорони та примно
ження природних багатств 
краю.

Названі видання розра
ховані на лекторів і про
пагандистів, слухачів і ви
кладачів народних універ
ситетів, а також на широ
ке коло читачів, які цікав
ляться екологічними проб
лемами. Познайомитися з 
ними можна у бібліотеках 
області, а також придбати 
в книгарнях.

Н. ІВАХНЮК, 
старший бібліотекар 
обласної наукової біб
ліотеки імені Н. К. 
Крупської.

0СЄН!і
боротьбі з браконьєрством. 
Серед тих, хто особливо 
відзначився при цьому — 
студентка педінституту 
Ж. Уфимцева. Студенти та 
старшокласники також 
розчищали та огороджува
ли джерела, заготовляли 
корми для диких тварин. 
Зокрема, в Новоархапгсль- 
ському районі найбільшу 
активність при розчищенні 
джерел проявили бійці за
гону «Романтик» Кірово
градського технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства. Велику роботу ио 
виявленню . забруднювачів 
водоймищ провели хлопці 
та дівчата із студзагоиу 
«Горизонт» КІСМу.

В. ПОДОБИНСЬКА.

ського комбінату кому-

Оглядаючись
З 1 червня по 1 жовтня 

обласний штаб студент
ських загонів спільно з об
ласною організацією Укра
їнського товариства 
рони природи 
огляд-конкурс 
Батьківщини», 
взяли участь 
студзагонів і

ноелено, що в більшості 
колентнвів природоохорон
на робота останнім часом 
активізувалась: розроблено 
заходи щодо підтримання 
в належному стані прилег
лих територій, пирішено 
питання збору відпрацьо
ваних нафтопродуктів, та 
вказані в замітці фанти 
мали місце. Критичний ви
ступ розглянуто на розши
реному засіданні міськви
конкому за участю керів
ників підприємств та орга
нізацій міста. Перед Кіро
воградським обласним уп
равлінням автотранспорту, 
обласним виробничим уп
равлінням будівництва й 
експлуатації автомобіль
них доріг порушено питан
ня про винесення автобус
ного парку АТП № 10041 
та автоколони N2 3 Кірово
градського спеціалізова
ного підприємства № 14 у 
промислову зону міста. 
Комбінат номунальних під
приємств міськвиконком 
зобов’язав закінчити ре
конструкцію парку імен! 
Шевченка у 1986 році.

За порушення природо
охоронних норм притягну
то до адміністративної від
повідальності керуючого 
будинкоуправлінням М. Г. 
Рсманескула, директора за- 
готконтори райспоживто- 
вариства В. М. Стратоноеа 
та інших. З метою контро
лю за виконанням наміче
них природоохоронних За
ходів вони будуть ще раз 
заслухані на засіданні мі
ськвиконкому в кеітні1986 
року».

Тихого осіннього ранку 
побачив я вперше чорно
гузів. Було це в селі Бук- 
варці Олександрійського 
району під час гостюван
ня в бабусі. Мене зачару
вали ці птахи, і особливо 
зміцніло це почуття після 
того, як почув од сіль
ських людей розповіді про 
них.

Чорногузи нерідко мос
тять гнізда на дахах. Цей 
гордий і сильний птах від
чуває довіру до людей, 
уміє цінувати людську 
доброту й 
кому разі, 
мене переконувала 
Ламанова, 
Букварці. Ще 1956 
поселилася у неї на 
сті сім'я чорногузів, 
тих пір щороку в 
вони повертаються

Через ПІВМІСЯЦЯ Б гнізді 
появляються яйця (як пра
вило, одно—двое]. Терп
ляче висиджує їх самка 
чорногуза, а самець тур
бується про корм для неї. 
А коли самка злітає з 
гнізда, то він її підміняє. 
В середині червня у гніз
ді появляються малята.

Виростають пташенята. 
Тісно їм стає у гнізді, по
чинають пробувати крила. 
А як зміцніють вони і 
приспіке час, вирушають 
чорногузи у далекий ви
рій. Буває це на початку 
жовтня. Відлетіли у жовт
ні й букєарські чорногузи. 
Де то вони зараз — по 
дорозі в теплі краї, чи 
вже добралися? Як би там 
не було, а я вірю: коли 
приїду наступного літа у 
гості до бабусі, знов по
бачу їх у гнізді на сусід
ньому даху. Або високо- 
високо в небі, звідки вид
но і ліс біля села, і ши
рокий неозорий степ.

Е. БІЛЕНКО.

щирість. В уся- 
саме в цьому 

“ Л. 
яка мешкає в 

року 
обій-

I з 
квітні 
сюди.

В результаті взаємодії 
суспільства і природи ви
никли екологічні пробле
ми. Чи зможе людство за
хистити навколишнє 
редовищс? В книзі С. 
Соломіна « Взаємодія 
спільста і природи» 
Мысль, 1983) 
актуальні, життєво важ
ливі екологічні проблеми і 
міжнародне співробітни
цтво на шляху їх вирішен
ня. Піддано критиці хй- 
жацьке ставлення до при
роди в капіталістичному 
суспільстві, географічний 
детермінізм і буржуазну 
соціальну екологію.

У серії «Людина і при
рода» вийшла книга 
«Проблема прісної води» 
(М.: Знание, 1985). Осно
ву випуску складає на
уково-популярний нарис 
доктора медичних наук 
Л. І. Ельпінера «Вода, яку 
ми п’ємо». В нарисі йде
ться про гостру проблему 
раціонального, використан
ня природної прісної води 
на планеті.

Збірка «Ради народних 
депутатів і охорона навко
лишнього середовища» (К-: 
Наукова думка, 1984) міс
тить дослідження діяль
ності Рад народних депу
татів і їх органів у галузі 
охорони навколишнього се-

0X0- 
проводив 

«Природа 
У ньому 
колективи 
трудових 

об’єднань старшокласників, 
які працювали на терито
рії Кіровоградіцини.

Оглядаючись на зробле
не, жюрі конкурсу відзна
чило помітний вклад сту
дентів у пропаганду знань 
з охорони природи. Штаб 
обласного студентського 
загону організував серед 
молоді навчання з приро
доохоронних питань. Про
читано 224 лекції. Прове
дено рейди по раціональ
ному використанню сіль
ськогосподарських угідь,

редовнща. Розглянуто, зо
крема, роль і значення 
природоохоронної роботи 
Рад, компетенція цих ор
ганів, а також форми і ме
тоди їх діяльності по пла
нуванню природоохорон
них заходів, впроваджен
ню їх у життя.

Книга «Вторгнення в при
родну сферу» (М.: Про
гресе», 1983) дає можли
вість оцінити вплив на 
навколишнє середовище 
різних видів людської ді
яльності, представленої 
найрізноманітнішими про
ектами екологічного роз
витку. Вона складається з 
двох частин: основного 
тексту, в якому вислов
люється обгрунтування, 
принципи і методи оцінки, 
і додатків з описом самої 
процедури оцінки.

В науково-популярній 
книзі С. Н. Кравченка та 
В. Д. Бондаренка «Спілку
вання з природою: еколо
гічні, моральні, правові нор
ми» (Львів: Вища школа, 
1984) подано екологічні, 
етичні та правові аспекти 
взаємодії суспільства і 
природи. Велику увагу 
приділено питанням еко- 
лого-правової культури.

Н. Б. Коростпльов на
звав сеоіо книгу так: 
«Охорона природи — охс-

Купуйте білети грошово-речової лотереї 
Української РСР шостого випуску!

20 грудня в м. Донецьку відбудеть
ся тираж виграшів грошово-речової 
лотереї Української РСР 1985 року 
шостого, святкового (новорічного) ви
пуску.

У тиражі буде розіграно 3 150 000 
речових і грошових виграшів.

Серед речових виграшів — 60 авто
мобілів «Жигулі» ВАЗ-2107, 720 мо
тоциклів, 360 мопедів «Карпати», 270 
телевізорів. 480 магнітофонів сВссна- 
211-стерео» і «Юпітер-203-стерео», 
300 магнітол «ВЕФ-260», 570 радіо
приймачів транзисторних «Мсридіан- 
235», 1830 фотоапаратів, 180 кінока
мер «Аврора-215», 90 діапроекторів 
«Альфа-203», 270 акордеонів «Мрія» 
з футляром. 660 годинників. 1200 ма
шин швейних. 630 холодильників 

«Мипск-16». «Донбас-ЮЕ» і «ЗИЛ», 
1080 машин пральних «Чаііка-З» 1 
«Либідь», 450 самоварів електричних 
та багато інших цінних виграшів.

Власники лотерейних білетів мо
жуть одержати грошові виграші в 
розмірі 100, 50, 40, ЗО. 20 10 карбо
ванців та інші.

Купуйте білети трошово речової 
лотереї Української РСР!

Беріть участь у тиражі!
Білети лотереї продаються в ощад

них касах, на підприємствах зв’язку, 
в кінотеатрах, магазинах, кіосках, бу
фетах, ресторанах, а також безпосе
редньо на підприємствах 1 в організа
ціях громадськими розповсюджувача
ми.

Державна внутрішня виграшна, позика 1982 року — 
зручна г вигідна форма зберігання грошових заощаджень

По облігаціях позики виплачується 
доход у вигляді виграшів, які розігру
ються щороку у восьми тиражах.

По облігаціях позики вартістю 50 
крб. можна виграти 10 000, 5000, 
1000, 500, 250 і 100 крб., враховую
чи номінальну вартість облігації. По 
облігаціях вартістю 25 
крб. виплачується поло
вина виграшу.

Власник виграшу е 
10 000 крб. має право на 
позачергове придбання 
автомобіля «Волга» або 
«Жигулі», а виграшу в 
5000 крб. — автомобіля 
«Жигулі» (з доплатою до 
вартості автомобіля влас
ником облігації).

Облігації Державної 
внутрішньої виграшної 
позики 1982 року вільно 
продаються і купуються 
всіма ощадними касаіпт.

Черговпіі тираж відбудеться ЗО 
грудня в М. АІОСКВІ.

Купуйте облігації позики!
Хай щастить вам на виграші!

Управління Держтрудощадкас СРСР
Кіровоградської області

і

еіМслсдой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БН 00673.
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