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ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР 

ПРИСВЯЧУЄМО 
ПЛЕНУМУ
Наша комсомольсько-мо

лодіжна бригада сьогодні 
працює вже в рахунок 
грудня. З початку року 
заощаджено сировини і ма
теріалів на суму 95 тисяч 
карбованців, електроенергії 
понад 200 тисяч кіловат- 
годин. В умовах роботи за 
госпрозрахунком бригада 
досягла понадпланового 
зростання продуктивності 
праці на 10 процентів, по
дано й впроваджено три

Активну участь у громадській роботі бере старший 
бухгалтер Онуфріївської ощадкаси № 3075, комсо- 

Надія Ярошенко. Вона голова первинної орга- 
'■‘‘жЦії науновб-енономічного товариства, член реві- 
з^//ої комісії обласного товариства боротьби за тве
резість, секретар комсомольської організації райфін
відділу. Портрет Надії Ярошенко — на Дошці по

шани райкому ЛКСМУ.
На знімку: Надія ЯРОШЕНКО.

Фото В. РУДЕНКА.

раціоналізаторські пропо
зиції.

Колектив і надалі високо 
триматиме знамено успіху.

М. ПЕТРОВ, 
бригадир, 

В. ЛАГНО, 
групкомсорг КМК пла
вильників імені XIX з’їз
ду ВЛКСМ цеху № 8 
Світповодського заво
ду чистих металів.

Не буду приховувати; 
від пленуму чекаю бага
то. Думаю, що його рішен
ня стануть керівництвом 
до дії у першу чергу тим, 
хто відчуває невпевненість 
у своїх силах.

Для нашого райкому 
вважаю завданням номер 
один — кадрове питання. 
Немає сумніву щодо по
треби висувати на комсо
мольську роботу людей 
енергійних, шукаючих, пе
реконаних та ідеологічно 
підготовлених. Зрештою, 
це ще далеко не повний 
перелік якостей, якими 
має володіти секретар ко
мітету комсомолу або 
первинної. А чи не до па
радоксу ми йдемо? Не
складні підрахунки дово
дять, що молода людина, 
щоб відповідати (і це ре
ально) переважній біль
шості вказаних рис, має 
встигнути закінчити се
редню школу, відслужити 
в армії, поступити і закін
чити вуз та додати обо
в’язковий рік стажу, — і 
давайте подивимось, скіль
ки... місяців -залишиться 
такому спілчанину до мо
менту здачі комсомоль
ського квитка за віком! 
Від сили рік! А рік — це 
наймізерніший строк, щоб 
звільнений секретар міг 
зробити щось помітне, 
серйозне і корисне в сво
їй організації.

Який вихід? Він є. Ми 
заводимо на 100 — 150 чо
ловік комсомольського ак
тиву СЕРЕДНІХ ШКІЛ спеці
альну картотеку (це пере
важно учні дев'ятих — де
сятих класів) і в майбут
ньому ретельно стежимо 
за його комсомольською 
діяльністю, активно впли
ваємо на «професійний» 
ріст комсомольського ва
тажка одночасно з відпо
відними органами вузів, 
військових частин, де слу
жать хлопці-активісти, як 
І інших організацій. Тож 
наш відгук про того чи ін
шого спілчанина якоюсь 
мірою впливає і на його 
розподіл після закінчення 
вищого навчального закла
ду. Така взаємодія однако

во корисна і нам, і нашим 
колегам на місцях роботи 
наших активістів. А тому 
найпереконливішим аргу
ментом тут і буде тверд
ження про те, що ТАКІ 
кадри дійсно могтимуть і 
прагнутимуть вирішувати 
все.

Ще два слова про змі
нюваність кадрів. Ми — за 
це. Нічого одному й тому 
самому працівникові ледь 
не десять років поспіль 
вважатися секретарем то
го чи іншого підрозділу. 
Практика доводить, що 

ПРОШУ 
СЛОВА

вирішувати все

• *

чогось помітно нового 
від такого ветерана нічо
го чекати. Перший рік ро
боти, як правило, це вход
ження в колію, а рік-два 
наступні — період плідної 
роботи. Далі вже неод
мінно підуть повтори. А 
кому вони потрібні?’ Ми 
рішуче вестимемо бороть
бу з такими посадами за
ради посад.

Другим питанням доста
вимо дисципліну. Не бу
деш дисциплінованим сам 
— ніякі найдисциплінова- 
ніші заступники й активіс
ти тебе не врятують. Яке 
ти матимеш хоча б мо
ральне право вимагати, 
скажімо, неформальної 
допомоги активу на міс
цях, якщо сам приріс до 
стільця 8 своєму райкомі, 
міськкомі чи й обкомі? Не 
маєш ти такого права. 
Скажуть, мало відвідин — 
тобі довіряють. Але це не
правильна постановка пи
тання! Якраз не в усьому 
й довіряєшся своїй Ін
туїції та досвіду, ждеш 
фахової допомог^ згори, 

а звідти заспокійливі жес
ти: «УправишсяІ». Та й не 
відвідинами обмежитися— 
а дійсно попрацювати в 
первинній і у вищих орга
нах. А поки що приїзди, 
якщо брати саме наш РК 
ЛКСМУ, представників ви- 
щестоячих органів зводя
ться переважно до ревізій 
та інспекційних перевірок 
у пошуку (чим не само
ціль, еге ж?) неодмінних 
недоробок...

Зізналися ми якось (тоді 

я ще лише починав свою 
діяльність як перший сек
ретар райкому) у... одній 
тисячі восьмистах «мерт
вих душах» у своїй органі
зації, це виявила самопе
ревірка. Уявляєте, який 
ажіотаж? Несподіванка бу
ла не лише для Ліс — у 
помітному зніяковінні ви
явився й обком комсомо
лу — який, очевидно, вва
жав свої відомості про 
нашу н/о вичерпними. За 
короткий час ми зменши
ли цю страшну цифру до 
400 не поставлених на об
лік і не знятих з нього. Ро
бота триває, і таких прин- 
рих випадків вже не трап
ляється. Але це було суво
рим уроком по дисципліні. 
І не лише для нас. Але те
пер маємо фронт в іншому 
місці: підупав авторитет 
нашого оргвідділу. Колиш
ній завідуючий Віктор Тю- 
па підніс непогано престиж 
цієї посади в райкомі, а от 
теперішній заворг Олек
сандр Августов все ще но 

перебудується. Значить, ма. 
ло вимогливості як від ме
не особисто, 
як райкому 
міськкому

-ЛНСМУ.
Навчання 

тично немає 
досвіду в інших 
жай, що ти працюєш непо
гано». А досвід є, як пока
зує статистика, — хоч би 

так і до нас 
загалом від 
та обкому

активу. Прак- 
запозичення 

«вва-

й на Дніпропетровщині із 
обліком. Далі — експери
мент із наданням прав 
прийому в комсомол са
мим первинним комсо
мольським організаціям. 
Це дає якість, стабільність 
і перспективність, про яку 
вже було сказано. Ми й 
надалі будемо так працю
вати. Ентузіазм окремих 
секретарів в цьому пи
танні (наприклад, Ольги 
Ємельянової із СПТУ № 8) 
лиш схвалюватимемо. Про 
оргтехніку вже стомився 
казати — вона просто не
обхідна. Замість дзвінків 
у свої 180 первинних по
ставити автомат-«секре- 
тар», щоб той самостійно 
повідомив про той чи ін
ший захід райкому точно, 
коротко і, головне, опера
тивно. Аргументи про де
фіцит фондів несерйозні, 
в першу чергу, тим, що 
тут головне — не витраче
ні гроші, а втрачений не
продуктивно час. А він 
дорожчий. Вакансії? Вихід 
є — або дозволяти під
робляти таким секрета
рям ще на півставки до 
їхніх 120 карбованців, або 
підвищувати ставни цент
ралізовано. Те ж — із ко
оптуванням. Хай вирі
шують доцільність залу
чення кадрів зі сторони не 
там, а на місцях, у тих же 
обкомах.

Нс про все сказав, про 
що хотів. Але вірю в одне: 
за таким стилем роботи 
майбутнє небайдужості, ви
знавання своїх хиб і не
одмінне реагування на них 
кращою роботою, постій
ний пошук нових форм то
що. Це й реальне теперіш
нє окремих секретарів —' 
до згаданих додам ще Ми
колу Цигульського з «ГІД- 
росили». Вінтора Шереме
та з АТП-10021. Працювати
мемо так, щоб вони не по
чували себе одинокими.

С. МАЛЬОВАНИЙ, 
перший секретар Кі- 
ровського РК ЛКСМУ 
м. Кіровограда.

д.

Багато років колгосп «Дружба» ніяк не міг вийти 
з прориву. Занедбана економіка вимагала рішучого 
хазяйського втручання. І коли два роки тому «Друж
бу» перейменували в колгосп імені Комсомолу Ук
раїни, шефство над відстаючим господарством взяв 
обком і Компаиіївський райком комсомолу...

Приїзд вашого кореспондента в господарство не
вимушено співпав з черговим суботником райкомівців 
на овочевих плантаціях підшефних.

Голова, колгоспу імені 
Комсомолу України В. М. 
КРАВЧЕНКО:

ДВА з гаком роки тому 
прийняв я це госпо

дарство. Воно було ниж
че середнього рівня. Сьо
годні, якщо судити за кін- 
ц чи результатами, не 
м стверджувати, що
ми зробили істотний .крок 
уперед. Так, на жаль,Із ви
конанням планових показ
ників ніяк не можемо ви
йти на очікуваний рівень.

Зміни, щоправда, за ос
танні два роки в колгоспі 
відбулися серйозні. З до
помогою обкому комсо
молу ми практично не 
маємо проблем з поста
чанням техніки.

Розгорнуто широке жит
лове будівництво Знову ж 
таки завдяки старанням 
обкому комсомолу з поряд
ку денного знята пробле
ма забезпеченості будмате
ріалами. Цього пеку здамо 
8 житлових будинків. А до 
кінця 1588 рону тільки в 
Нечаївці з’явиться ще два
надцять нових, в Антоновці 
і КриничуВатому — по 
п’/Лр будинків. За поперед- 
нігИГпідрахунками .саме в 
цей період сподіваємось на 

вирішення кадрової проб
леми. Поки що ж, вона — 
ахіллесова п’ята для нашо
го господарства.

Дбаємо і про поліпшен
ня умов праці на виробни
чих ділянках. На МТФ № 1, 
що в Нечаївці, механізува
ли трудомісткі процеси. 
В недалекій перспективі 
почне діяти на двісті голів 
новий корівник, а ще один 
буде напітально реставро
вано. Подумуємо і про при
міщення для вирощування 
нетелів. До речі, позитивні 
зміни в організації праці 
на тваринницьких Фермах 
вже зараз дають відчутні 
результати. Нині ми доїмо 
від ножної корови в се
редньому по 8.5 літра мо
лока. що на 2.3 літра вище 
минулорічного показника 
на цей же період.

Багато в чому допоміг 
нам цього літа і студзагін 
Одеського політехнічно
го інституту, який діяв у 
колгоспі більше 50 днів.

Є зрушення і в організа
ції дозвілля молоді. За 
ініціативою комсомоль
ської організації придба
ли музичні інструменти, 
щотижня організовуємо в 
Нечаївці Еечори відпо
чинку.

Але головне, що все

Хазяйновитість
на терезах 

економіки
йде по наміченому плану, 
на жаль, не доводиться.

Ми, повторююсь, не ви
конуємо планові намітки 
майже з усіх основних по
казників. Найшвидше по
долати відставання допо
міг би бригадний підряд. 
Але до переходу на нього 
не готові ні спеціалісти, ні 
трудівники.

Секретар комітету ком
сомолу колгоспу Ольга 
ДОНЧЕНКО:

Е ДВА роки тому в кол
госпі були 52 комсо

мольці, тепер — 75. Але 
«прибавка» більше пов’я
зана з повною постанов
кою на облік, ніж з тим, 
що молодь стала залиша
тись. Ті умови, які зараз 
конче необхідні для за
кріплення кадрів, тільки 
створюються.

В організації дозвілля 
дещо зроблено. Діють 
секції з футболу, баскет
болу, волейболу. Запов
нили і вакансію завклу

бом: молодь у клуб тепер 
іде охочіше.

Не менш важливі для 
молоді побутові питання. 
Найбільше її хвилює фак
тична бездіяльність... на
ших магазинів. Вісім міся
ців тому сталася пожежа 
в промтоварному магазині, 
вже чотири місяці, ян за
чинено продуктовий. Ще з 
травня йдуть розмови про 
відкриття ще одного про
дуктового, а віз І нині там. 
Такий магазин, щоправда, 
є на фермі, але ж — для 
доярок! Туди постійно бі; 
гати якось незручно та и 
далеко.

Оце кажу «зачинено», і 
думаю: чи велика різниця 
між нашими відчиненими і 
зачиненими продунтовими 
магазинами? Та, мабуть, ні. 
Бо й раніше, коли магази
ни ще працювали, з того 
бідненького асортименту 
товарів майже нічого не 
вибереш. Круп узагалі не 
було, цунор завозили рідко 
і дуже мало, постійно не 
вистачало хліба. Чи не бу
де так само, коли магази
ни таки запрацюють?

Про найболюче: кадри. 
На трьох фермах із 45 
доярок ледве десять на
береться молодого віку.

Перший секретар Ком- 

панїївського райкому ком
сомолу Володимир ЧА
РІВНИЙ:

РАЙКОМ охоче шефствує 
над колгоспом імені 

Комсомолу України. Але 
повного відчуття задово
лення результатами свого 
шефства не відчуваємо. 
Невдоволеність криється 
в низьких темпах позитив
них змін в економіці гос
подарства.

Так, розумію, важко і 
членам правління, і кол- 
госпника/д. Заборгова
ність колгоспу державі 
немала, становить 2,5 
мільйона карбованців.

/Лені здається, що члени 
колгоспу ще не відчули 
чи не хотять відчувати ті 
позитивні переміни, що 
вже відбулися і відбуваю
ться. Так чи інакше, але 
ставлення деяких до до
рученої ділянки роботи 
буває просто несерйозне. 
Виходить, зрештою, так, 
що колгоспники не ви
робляють свої вихододні. 
Не пройнялася справж
ньою турботою про проб
леми господарства і еко
номічна служба колгоспу.

Ось такий парадокс: на 
поливі одержують майже ті 
врожаї, що й на богарі. По
ливна система, до того ж, 
наполовину не працює. 
Можна було б більше мати 
і овочів, якби левада зна
ходилась недалеко від 
ставна. Та й асортимент 
вирощувальної продукції 
надто бідний і простий: 
помідори, огірки...

Ні нопійки прибутку не 
дав сад. Є багато перед
умов для вирощування 
сорго.

Треба хазяйнувати. Мо
же я в чомусь і помилив
ся, чогось не так зрозу
мів. Але хазяйська жилка 
у цьому колгоспі не від
чувається. Словом, пере
будова роботи тут йде по
вільніше, ніж цього хоті
лося б. Ніж можна...

■у. * *

ТАК, цьому колгоспові 
допомагають. .1, як пе

реконались, допомагають 
добре. І результати певні 
є. Але вони не радують, як 
бачимо, нікого. Плани по
ра виконувати, час не жде,

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Компаніїеський район.
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«Партія пласким прикладом дала 
урок принциповості, урок правди і 
закликала до активної участі в бо
ротьбі за новий якісний стан нашого 
суспільства, за перебудову всього 
дому, в якому ми з вами живемо 
житимемо».

(З промови Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С. Горбачова на зустрічі 
з партійним активом Краснодарського 
краю ).

У великому колективі 
Знам’янського локомотив
ного депо молодь помітно 
відзначається не тільки 
трудовими здобутками на 
виробничих ділянках, а й 
активною участю у гро
мадсько-політичній діяль
ності, спрямованій на зміц
нення трудової дисциплі
ни, бездоганного порядку, 
моральної чистоти заліз
ничників, а то й просто 
створення доброго на
строю, бадьорості.

г. Регулярно, двічі на 
| сяць, у кабінеті секретаря 
У комітету комсомолу Сер- 
Й гія Федорова збирається 
[І редколегія «Комсомоль
ці ського прожектора». Чле-
З

мі-

СПІЛЧАНСЬКІ
БУДНІ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

і и редколегії Юрій Саф- 
ронов, Леонід Поліщук, 
Олена Валуєва жваво об
говорюють підібрані фак
ти, карикатурою чи влуч
ним дотепом доводять їх 
до відому широкої гро
мадськості.

Проте критичні заува
ження—це лише допоміж
ний засіб у зусиллях ком
сомольського активу ви
правити допущені вже збо
чення в роботі чи побуті. 
Головне — не допустити 
їх. Саме тому комітет при
діляє багато уваги орга
нізації дозвілля робітни
ків. Серед заходів, прове
дених нещодавно: вечір 
передового машиніста, за
сідання сімейного клубу, 
урочисті проводи ново
бранців до лав Радянської 
Армії, дискотека, виступи 
учасників художньої са
модіяльності тощо.

Для любителів активно
го відпочинку створює 
умови спортивний сектор, 
яким керує випускник Кі
ровоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна 
Валерій День. Він органі
зував футбольну команду, 
в якій одночасно й сам 
Грає і тренує її учасників. 
Команда не раз була при
зером змагань за першість 
міста. Призових місць до
бивались і волейболісти та 
гімнасти депо.

Оперативний комсомоль
ський загін дружинників 
очолює слюсар апаратного 
цеху Олександр Корж, 
який нещодавно у складі 
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обмеженого контингенту 
військ надавав допомогу 
дружньому афганському 
народові у боротьбі з во
рогами Квітневої револю
ції. На фото дружин
ники Сергій Безребрий, 
Сергій Моторний, Віктор 

Стреленков, Михайло Коля
да, Леонід Поліщук, Юрій 
Сафронов, Олександр Під- 
кам’яний і Олександр Ба
сюра перед виходом на 
чергування слухають' на
станову секретаря коміте
ту комсомолу Сергія Фе
дорова.

Пам'ять про сторічну 
історію депо, про трудові 
й бойові звитяги його ро
бітників, теперішні їх про

довжувачі збагачують в 
історичному музеї підпри
ємства. Музей засновано з 
ініціативи ветерана праці 
Івана Мефодійовича 'Гка- 
ченка. Разом з ним і за 
його порадами комсомоль
ці й активісти комітету 
профспілки зібрали й кла
сифікували велику кіль
кість експонатів і доку
ментів, розмістили їх на 
стендах та в вітринах і ви
ставили для широкого ог
ляду.

Обмежений відведеним 
в газеті місцем репортаж, 
це лиш незначна частка 
щоденної роботи комсо
мольської організації ло
комотивного депо. Та вар
то все-таки назвати най
активніших помічників ко
мітету комсомолу, за
стрільників усіх його по
чинань. Це групкомсорг 
комсомольсько - .молодіж
ної колони машиніст елек
тровоза Петро Білоус — 
кавалер ордена «Знак По
шани», його колега, також 
машиніст електровоза і 
кавалер ордена Трудової 
Слави ПІ ступеня Євген 
Костів, слюсар пункту тех
нічного нагляду групком
сорг комсомольсько-моло
діжного колективу Воло
димир Полоз, економіст 
Олена Валуєва та багато 
інших.

У ці дні комітет особли
во активізував роботу, го
туючи гідну зустріч на
ступному Всесоюзному 
форуму комсомолу.

Р. ВОЛОДИМИРЕНКО.

Почати

новини

Наша
ініціатива

Ця ідея народилася □ 
кінці минулого навчально
го року, тож про якийсь 
значний досвід говорити 
ще рано. Однак... Комітет 
комсомолу КрининнянсьНої 
середньої школи разом з 
радою піонерської дружи
ни. взялися за організацію 
змістовного дозвілля своїх 
колег серйозно: було орга
нізовано нлуб вихідного 
Дня.

У вихідні, свята та інші 
дні відпочинку школа у їх 
розпорядженні з десятої 
ранку до обідньої пори та 
з восьмої до одинадцятої 
вечора. Тоді й працюють 
гуртни за інтересами, яки
ми керують переважно са
мі школярі.

Все ж одного ентузіазму 
не досить. Секрстао комі
тету комсомолу Світлана 
Бодунова та голова ради 
дружини школи Світлана 
Сокур прагнуть не залиши
ти поза увагою й наймолод
ших шнолярів: для них 
старші товариші влаштову
ють на засіданнях клубу 
ігри, читають казки, во
дять у походи. Проте є й 
«але»: замало матеріалів 
для роботи гуртків; взага
лі, варто було б поновити 
й поповнити матеріальну 
базу клубу. Та й про своє 
приміщення для стількох 
бажаючих варто було б по
ставити окреме питання.

Я. ЗАЇКА.
секретар вчительської 
комсомольської орга
нізації Криничнянської 
СШ.
Устинівський район.

ПЖ.Л 1 Ь, .1 , джюд——

...І про створення нових КМК, і про споруджені 
спортивні майданчики, і про чисельний ріст рядів ра
йонної комсомольської організації, і про шефство над 
відстаючою фермою. Та яка користь від того звіту?

Хочеться вірити, ми знайдемо відповідь на це запи
тання разом з вами, працівники Новомиргородського 
райкому комсомолу. Разом з вами, шановні колеги 
згаданих у цьому матеріалі комсомольських праців
ників. Разом з вами, учасники сьогоднішнього плену
му. Разом з вами, дорогі наші читачі. Тим більше, що 
проблеми і недоліки, про які піде мова, ще характер
ні і для деяких інших райкомів комсомолу. Хочете 
для переконання кілька ситуацій? З висновками, зро
зуміло...

«ГІРШЕ
НЕ БУДЕ!» 
(Ситуація перша)
Разом з інструктором 

райкому комсомолу зайшли 
до перукарні, щоб по
цікавитися, як працює 
КМК.

— Що ви хотіли? — за
питали пас..

— Поговорити з вами...
— Бачите, це жіночий 

зал, якщо вам постригти
ся, зайдіть у чоловічий, — 
ніби й не чули дівчата, і, 
стенувши здивовано пле
чима (чого, мовляв, хо
дять), продовжили пере
рвану нашою появою роз
мову.

Олександр Полінськин, 
інструктор РК ЛКСМУ, 
на якусь мить і справді 
відчув себе ніяково: за
йшов у жіночий зал з ба
жанням поговорити, а там 
виявляється і без нього 
охочих «поспілкуватися» 
вистачає — поки клієнтка 
підставила вам свою голо
ву (для зачіски, звичайно), 
треба ж її чимось зайня
ти. Все одно про що, все 
одно — з нею чи колегою,

з невідкладного
мені довелося ви
на пленумі обко-

Якби 
ступати 
му комсомолу, то найбіль
ше я хотів би сказати про 
те, чому останнім часом 
надто мало молоді йде 
працювати у тваринництво. 
Відчуваю за собою право 
говорити на цю тему, бо 
сам я ось уже два роки 
працюю фуражиром на 
другій молочнотоварній 
фермі колгоспу «Шлях до 
комунізму» Добровелич- 
ківського району.

На околиці села Піща
ний Брід, де живу і нині, 
я народився й виріс. Мені 
20 років, але пам’ятаю 
час, коли тут і молоді біль
ше мешкало, коли у сім’ях 
було більше хлопців та 
дівчат, які нині повироста
ли та й роз’їхалися по 
містах. Чи не тому, що їх 
звабило місто, у нашому 
колгоспі сьогодні зовсім 
немає доярок-комсомо
лок, та й взагалі молоді 
тваринники — велика рід
кість? Хочу поділитися 
своїми думками про те, 
чому ж молодь так неохо
че йде працювати в тва
ринництво і що нам слід 
робити, аби краще вирі
шувати проблему кадрів 
на колгоспних фермах.

Не секрет, що нині біль
шість випускників сіль
ських шкіл навіть думки 
не допускає про те, що 
піде працювати на фер
му. Бо — непрестижно. 
Відверто скажу, що я не 
раз помічав, як зразу по
слаблюється у ровесників 
інтерес до тебе, коли ска- 

ао.і не нудьгувала, ду
маючи про щось своє. Та
ка вже тут специфіка ро
боти...

А ще й інструктор рай
кому комсомолу виявився 
охочим до балачок. Ну що 
ж, будь-ласка, пройдіть у 
чоловічий зал і розмовляй
те. Про що? КМК? Ну, то й 
що, що КМК? Групком- 
сорг? Антоніна Гаяиська. 
Хіба ні? Так вона ж їде 
вчитися...

Нам з Олександром обом 
стало незручно: відволі
каємо тут увагу людей 
якимись дивними запитан
нями. /Мало того, що пе
рукарню за попередньою 
адресою не знайшли (вона 
вже понад два місяці як 
переїхала у інше примі
щення), виявляється, пра
цівник райкому комсо
молу ще й групкомсорга 
сплутав. Як же бути, коли 
дівчата не пригадають, хто 
У них групкомсорг?

Ситуація врятувала. Мо
лода особа з мокрим во
лоссям — вона тільки-но 
«обслуговувалась» у жіно
чому залі. Тепер же одяг
ла білий халат, взяла у 
руки ножиці й гребінець, 
кивком голови вказала чо
ловікові з черги на крісло, 
а нам повідомила:

— Ну, я групкомсорг. 

жеш, що працюєш на фер
мі. І причина тут здебіль
шого не тільки в тому, що 
ці люди малознайомі з 
фсрмським виробництвом— 
у багатьох батьки й сьо
годні працюють тваринни
ками. Не можна сказати, 
що у нас мало займаю
ться профорієнтацією в 
школі. Хіба що, може, ро
бота ця занадто, якщо 
можна так сказати, парад- 

• на і тому відірвана пев
ного мірою від реальних 
умов, у яких працюють 
колгоспники на фермах.

Ось, приміром, мій ро
бочий день починається о 
восьмій годині ранку, по
тім з 12-ї до 14-ї — пе
рерва на обід, а о 17-й — 
кінець роботи. Є і вихід
ний день. Зарплата хоро
ша. Але... Робота моя, са
мі розумієте, не контор
ська. Завозиш корми, об
мішку — обов’язково за
бруднишся, та й чуб доб
ряче упріє. Обслуговуєш 
транспортери для вида
лення гною — знову ж та
ки слід би після роботи 
привести себе в порядок, 
помитися. А ось якраз ду
шової на нашій фермі й 
нема. Влітку ще нічого — 
підеш на річку, скупаєшся. 
А як похолодає, то хіба 
приємно щодня після ро
боти носити та гріти во
ду з криниці, щоб поми
тися?

А мені, як і кожній мо
лодій людині, ще хочеться 
встигнути на танці в цент
рі села (до речі, там ас
фальт, а мені в негоду з

Людмила Жижко...
Сказала так, що вже бу

ло незручно їй надокуча
ти. Тим більше тут же у 
дверях з'явилися її зна
йомі, і їй бу'ло цікавіше 
знати, як у них справи, ко
ли вони приїхали, куди 
збираються...

Та й навіщо? Про куль
туру поводження на своє
му робочому місці членів 
цього комсомольсько-мо
лодіжного колективу ми 
вже мали уявлення. Пра
цює тут 6 комсомолок: 
Людмила Жижко, Антоні
на Гаянська, Наталія 
Красько, Любов Голубець, 
Ольга Сивак, Надія Ква
ша. Вивіску, що тут пра
цює КМК, мабуть, загуби
ли при переїзді. Та що во
на змінить? Адже суть не 
в 
І

формі, а в її змістові... 
все-таки не Гіду звідси,

РАИ
не одержавши відповідь на 
запитання: чому виникла 
ідея об'єднатись у КМК?

— А це ідея райкому. Он 
він, — кивнула у бік Олек
сандра Людмила, — про
понував нам весь час. І на 

збори прийшов, каже: «Гір
ше не буде». Ось і створи
ли кмк...

— Ну, і як, не гірше?
— Ні, попервах райком 

навіть одеколон і леза до
помагав діставати.

_ ???
— Щоб план був — це 

у нас дефіцит, розумієте...
Отже, за першою си

туацією слідує і перший 
висновок. Але спершу од
на деталь: у конкретних 
рубежах Новомиргород- 
ського райкому ЛКСМУ є.

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

окраїни у туфлях не дій? 
ти). Хочеться менше віль
ного часу тратити на по
бут, бо в житті чимало ці
кавих справ. Приміром, 
учитися можна заочно...

Не можна сказати, що 
працювати на наших фер
мах . не стає краще. При
міром, ось і у нашому кол
госпі на першій фермі по
явилося немало новобудов, 
і серед них — прекрасна 
сауна для тваринників, ма
газин, кормокухня (а у 
нас така, що продувається 
наскрізь). Переконаний, що 
пройде якийсь час — і по
більшає молоді на першій 
фермі. А на нашій?

Ні, я не збираюся поки
дати ферму — робота тут 
мені до вподоби. Та й жи- 
ву неподалік, це теж дуже 
зручно. І село своє люб
лю. Але разом з тим ро^-, 
зумію Й ТИХ ХЛОПЦІВ 7^ 
дівчат, які не поспішають 
записуватись у тваринни
ки. Бо вони бачать, що не 
скрізь стараються вирішу
вати давно назрілі проб
леми тваринницьких ферм, 
далеко не завжди підкріп
люють заклики йти у тва
ринництво конкретною, ді
ловою турботою про мо
лодого працівника ферми. 
То невже ж ми і далі бу
демо спокійно спостеріга
ти за тим, як «старіють» 
колективи тваринників?

В. МІГУЛКО, 
працівник МТФ № 2 
колгоспу «Шлях до 
комунізму» Добро- 
величківського райо
ну, комсомолець.

зобов’язання створити 
протягом року три КМК 
(1-у сфері обслугову
вання, 1 — у тваринництві, 
1 — де вийде). Ту.-^кже 
відмічено, що у побули-« 
бінаті створено КМК пе
рукарів у березні 1986 ро
ку. Тому й захотілося по
бувати у новоствореному 
КМК, дізнатися, яку прак
тичну допомогу одержу
ють комсомольці від рай
кому комсомолу. Не впев
нена, чи варто райкомів- 
цям брати на себе функ
цію постачальника і забез
печувати дівчат лезами та 
одеколоном. Якщо й було 
таке один раз — все ж це 
обов’язки керівництва рай- 
побуткомбінату. А от чим 
живе, чим «дихає» колек
тив, які настрої тут пану
ють, — ось тут вислухову
вати треба чи не щодня, а

може й з фонендоскопом. 
Яйщо вже взяти на себе 
функцію опікунську у пи
таннях побуту, то й тут у 
райкому абсолютно ясна 
точка прикладання — ство
рити належні робочі умо
ви. Перукарня переїхала у 
інше приміщення (схоже, 
О. Полінськин тут перший 
із райкомівців, хто побу
вав за цей час у цьому 
КМК), а водопроводу тут 
нема, освітлення нікудиш
нє, навіть радіо не підве
дено. Потурбувати район
ні служби, організувати 
комсомольців на суботник 
(їх же тільки в рай побут- 
комбінаті понад 40 чоло
вік!) — ось коли б усі від
чули турботу прс^йрмсо- 
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖН«|Г ко-
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твоя позиція, комсомольцю!

ЛАЙ ■!
Жз Ж ' »■ WF' ' • і

НЕ БУДЕ
коїька років тому Гайво- 

ронський винзавод з не
абиякою старанністю за
валював полиці магазинів 
«Золотою осінню», «Аро
матом садів», «Дніпро- 
бузьким» та іншими на
поями «зеленого змія» з 
надумано-вибагливими на
звами, які народ замінив 
одним влучним словом — 
бормотуха. Хоча й чималі, 
але явно сумнівні прибут
ки давала та продукція, а 
шкода від неї була без
перечною.

Робота є робота, і пра
цювали на заводі дівчата 
сумлінно. Та як було 
Незручно сором’язливо 
опускати очі, коли дово
дилося зізнаватися, що

БІЛЬШЕ ВИНОКУРНІ
вони... з винокурні.

З ініціативи секретаря 
комсомольської органі
зації заводу Алли Мацик 
дівчата не забарилися з 
перебудовою. Комсорг за
кінчила Одеський техно
логічний інститут харчової 
промисловості, знала, що 
без спеціальних затрат 
можна використати ту са
му виробничу лінію для 
виготовлення й розливу 
іншої продукції, скажімо, 
фруктових сиропів.

Охоче підтримали свого 
ватажка працівниці Світ
лана Ковбасюк, Галина 
Шевчук, Ніна Фармілей, 
Галина Сербина, Валенти-, 
на Білевич, об'єднані в 
комсомольсько - молодіж

ну бригаду. Попрацювати 
довелося-таки добре, ін
коли й понад норму, щоб 
не зупиняти виробництво.

Зате тепер з конвейєра 
сходять ніби й звичайні 
собі пляшки, та в них уже 
не «Яблуко», а ароматні, з 
кришталевим відблиском 
яблучні, вишневі, апель
синові, лимонні, полунич
ні сиропи.

А ще розливають тут 
мінеральну воду з поетич
ною назвою «Іванкова 
криниця». Не просту во
ду, а гідрокарбонатну маг
нієво-кальцієву, як підка
зує етикетка. Вона не 
тільки тамує спрагу, але й 
корисна при деяких неду
гах.

Звітно-виборні збори в 
житті комсомольської ор
ганізації подія надзвичай
но важлива. І де підхо
дять до їх підготовки з 
усією серйозністю, можна 
но сумніватись, наслідки 
будуть непогані.

Діловий приклад підго
товки до звітів і виборів 
зафіксував наш фотоко
респондент на кіровоград
ському ливарно-механіч
ному заводі «Більшовик». 
Секретар комсомольської 
організації Ганна ВОЛО
ХИ НА зібрала своїх акти- 
вістів-комсомольців Вік
торію ТАРАСОВУ, Воло
димира ЧЕРНОВА, Вікто
ра БЕРЕЗОВСЬКОГО, 
Валентину САВКО та Пав
ла КРАЙНИКОВА (зліва 
направо), щоб дізнатися 
які на їхню думку питання 
Потребують негайного ви
рішення.

Фото В. ГРИБА.

У кожному гастрономі 
області можна побачити 
тепер також і гайворон- 
ську вершкову ковбаску, 
дитячий ірис, щербет, сма
жений арахіс у цукрі та 
інші ласощі. Колишній ку- 
пажний цех став карамель
ним. Звідси надходять 
споживачам «Олівці», 
«Морські кремінці», «Ка
русель», «Самоцвіти», дра
же в цукрі й какао тощо.

Завод не потерпів збит
ків, заробітки працівників 
стабільні. Зате зріс прес
тиж. А дівчата з комсо
мольсько - молодіжної 
бригади тепер гордо ка
жуть про себе: ми кон
дитери.

В. РУДсНКО.

ЗВІДКИСЬ
НЕ З'ЯВИТЬСЯ

В Маловисківській ра
йонній комсомольській ор
ганізації є сильні, ‘енергій
ні, дійові первинні осе
редки. Візьмемо хоча б 
злинський колгосп «Пер- 
вое мая». Тут працює сьо
годні понад сто спілчан. 
Юнаки переважно меха
нізатори, дівчата — дояр
ки. Чимало й молодих 
дипломованих спеціалістів.

У господарстві чотири 
КМК: два •— в трактор
них бригадах і два на мо
лочнотоварних фермах. 
Добра слава йде у селі і 
за його межами про Ми
колу Кушиірьова, Миколу 
Голованова, Марію Кап- 
лунову, Надію Вовкобрунь.

Варто згадати й комсо
молку Світлану Хпжняк. 
Наслідуючи свою матір,— 
першу п'ятитнсячиицю кол
госпу Надію Оннспмівну 
Трстякову, — теж працює 
ударно. У минулому році 
вже вийшла на чотирити
сячний рубіж надоїв.

У значній мірі діловий 
ритм роботі первинної за
дає сам секретар коміте
ту комсомолу господарства 
Василь Псшсхоиов. Він —• 
своєрідний «посол» молоді 
у правлінні, партійному 
комітеті колгоспу. Ось і 
тепер турбується про ство
рення вокально-інструмен
тального ансамблю, хоче 
організувати футбольну 
команду.

А от спілчанам Мар’я- 
нівського радгоспу немає 
чим хвалитися. Констату
вати подібне особливо 
прикро, бо ще не так дав
но, років п’ять—сім тому, 
вирувало у цьому радгоспі 
комсомольське життя.

А сьогодні? На третин) 
зменшилась комсомоль 
ська організація. Не тому, 
що виїхала молодь із се
ла — вибула з комсомолу 
за віком. Комсомольці тут 
е, от тільки ніхто не спі
шить поставити їх на об
лік, підключити до життя.

Втім, що говорити про 
це, коли вже кілька міся
ців у первинній немає ва
тажка, вряди-годи прово
дяться комсомольські збо
ри, засідання комітету.

Розмовляв недавно з 
першим секретарем рай
кому комсомолу Іваном 
Хмарою. Знову довелося 
почути нарікання на парт
ком радгоспу, який, мов
ляв, не вирішує питання з 
секретарем комсомольської 
організації, не шукає кан
дидата на таку відпові
дальну і важливу посаду. 
Так, партком, зокрема, 
його секретар М. П. Лихо- 
грай, не до кінця виконує 
свої обов’язки щодо ке
рівництва комсомолом. 
Але ж і райком комсомолу 
пасивний, наївно споді
вається — якось буде, 
звідкись та з'явиться но
вий ватажок молоді. Ро
зірве павутину сну, яка 
заплутала сьогодні пер
винну комсомольську ор
ганізацію Мар’янівського 
радгоспу... Думається, по
трібно постійно розповсюд
жувати кращий досвід, до
лати інерцію. Тим більше, 
що зразки позитивного 
поряд. Лиш так, у постій
ному навчанні, можна рос
ти.

А. МИХАИЛОВ, 
журналіст.

Маловисківський район.

лектив. Якби він був, звіс- ху ситуація була б не ніше, поки його нема на
но, не тільки на папері... менш конфузливою. Тим справді. Так що тут, хоч і 

— Невже райком задо- більше знаю, що ніхто з не вклалися у строки, до
ведений таким поповнен- райкомівців не зміг попе- ведеться будувати. Щоб 
ням ^ИАК? — запитую реднти по телефону про не повторити помилку, як 
О. Пермського. наш приїзд секретаря зі згаданими новостворе-

Йому нічого відповісти, комсомольської організа- ними КМК. 
Він сам продемонстрував ції шкірцеху. Олександр 
формальне вирішення пи- боявся повторити помнл- 
тання, про які так палко ку. А сам пояснював: 
говорив у райкомі... — Коли до нас хтось із

обкому приїжджає, чи ще 
звідки, дуже рідко таке 
буває, щоб як ми оце 
пішли з людьми познайо
митись. Усі в райкомі з
документацією знайомля- Нещодавно другий сек- 
ться... ретар Новомиргородського(Ситуація друга)

Зранку мені обіцяли по
казати обидва новостворе- 
ні КМК — в побуткомбі- 
наті і в шкірцеху (молодо
му промисловому підпри-

НЕ

П Р О З В ІТ У є...
емстві /гайову, де, як я ді
зналася в райкомі, працює 
чимало молоді). Другий 
секретар райкому Віталій 
Давидеико, проводцсаючи 
нас до автобусної зупин
ки, запевняв, що Олександр 
усе покаже, адже це «його 
організації». Але після від
відання перукарні ми від 
визначеного маршруту від
хилились... Виявляється, 
шкірцех від перукарні ду
же далеко, і коли ми туди 
прийдемо, буде обідня пе
рерва, а після обіду там 
нікого не знайдеш...

Я не стала наполягати, 
оскільки тільки що була 
свідком незручної ситуації, 
у яку потрапив інструктор 
райкому комсомолу. І га
даю, лШю право на таке 
приписний, що в шкірце-

Тепер було зрозуміло, 
чому напередодні в рай
комі на будь-яке моє за
питання мені приносили 
папку: «Тут у нас НТТМ. 
Все є, дивіться...».

— Що ж, не пішли в шкі
ряний цех, давай подиви
мось спортмайданчики, які, 
згідно прийнятих конкрет
них рубежів, обладнали у 
дворах по вулиці Леніна 
і Кірова комсомольці шах. 
ти «Новомиргородська»?

— Чесно кажучи, вони 
ще псДообладнані, — від
повідає Олександр.

Справді, спортмайдан
чик — річ така: або вій є, 
або його немає, або на 
ньому грають в м’яча, або 
ні. Тож, створити його 
формально важко, і про- 
звітувати про нього склад- 

РК ЛКСМУ виступив у 
нашій газеті зі своєю про
позицією щодо перебудо
ви в комсомолі. Для тих, 
хто не читав, у двох сло
вах її суть: комсомольська 
організація має відповіда
ти за якусь конкретну ді
лянку роботи, а не хапа
тися за усе — користі біль
ше. Ми довго говорили з 
ним про це у райкомі. В 
принципі все правильно. 
Але ж вибачайте, хто не 
дає вважати щось своєю 
комсомольською справою, 
і віддавати цій справі 
увесь свій хист і вміння? 
Та й сама ідея роботи за 
конкретними рубежами 
підпорядкована цьому: із 
безлічі справ обрати одну 
найголовнішу. Чому ж тут 
не визначився Новомирго- 

родський райком комсо
молу? 1, на жаль, не тіль
ки він. Під час виїзної 
редколегії у Олександрій
ському районі ми уже кон
статували; цю нову і ціка
ву форму важливості і 
значимості комсомольських 
справ заформалізували са
мі ж комсомольські праців
ники. Приклад з новоство- 
реними КМК, про які рай
ком успішно прозвітує у 
кінці року, красномовний 
приклад цьому.

Віталій розповів мені, 
що перед моїм приїздом у 
нього був цікавий відвіду
вач. Данило Якович Афа
насьев — киянин, хоча ро
дом з цих місць. Доктор 
біологічних наук, україн- , 
ський вчений, ХОЧ ИПІІІ й 
пенсіонер, прийшов у рай
ком забити тривогу: що 
твориться з річкою в Но- 
вомиргороді, куди диви
ться КОМСОМОЛІ

— Спочатку я здивував
ся, — розповідає Віта
лій. — Причому тут ми? 
Але після його' пристрас
ного монологу повірив, а й 
справді — Вись можна 
врятувати. Що для цього 
треба: найперше, не розо
рювати пагорби — тут тре
ба відповідного рішення 
райвиконкому; друге — 
пагорби навколо річки тре
ба «закріпити» лісонасад
женнями — кілька комсо
мольських суботників у рік 
і вже через деякий час на
явні наслідки; і, нарешті, 
охорона побережжя від за
бруднення...

Чом не справа для но
вомиргородського комсо
молу? 1 не тільки комсо
молу. Піонерські «голубі 
патрулі» зникли сьогодні 
з нашого лексикону..,

— ІІу, а хто з нас зніме 
шефство над тваринниц

твом, над будівництвом 
об’єктів соцкультпобуту, 
над вирощуванням куку
рудзи.., — і другий секре
тар почав перераховувати 
довгий список справ, по
ставлених їм у обов’язок.

Ось у чому біда — по
ставлених у обов’язок... 
Виходить, не за власним 
бажанням прикрасити своє 
місто приходять на спо
рудження фонтана на пло
щі, не з душевною триво
гою «чому ж у хвості?» 
ідуть комсомольці вирвати 
із прориву відстаючу фер
му, не з інтересу до ви
робничих проблем моло

дих хліборобів виїжджають 
у первинну комсомольські 
працівники... А за чим? 
Невже тільки за поміткою 
виїзду у табелі перебуван
ня райкомівців у первин
них, що, не секрет, є під
ставою першому секрета
реві РК ЛКСМУ для ви
плати надбавки до зарпла
ти, за відрядження... До 
речі, я бачила в оргвідділі 
той табель. З травня у 
ньому жодної помітки.

— Відпустки, розуміє
те.., — пояснили мені. — 
Але ми в первинних бу
ваємо, тільки табель не 
ведемо...

Бувають, не. бувають. 
Якщо так, як ми відвідали 
з О. Полінським первинну 
в побуткомбінаті, а потім 
в шкірцеху, то у першого 
секретаря є всі підстави 
виплати працівникам рай
кому комсомолу гроші за 
відрядження... Ну, не за 
відрядження, так за тер
мінову роботу. Складання, 
скажімо, термінових дові
док, планів, інших папе
рів. Не псе одно? Люди ж 
працюють днями (а то й 
ночами) з кабінетів не ви
ходять... А краще б ви

йшли. Тоді б у Новомирго- 
родському РК ЛКСМУ бу
ло б набагато більше кой* 
кретних добрих комсо
мольських справ.

«ДЕ 
ЗНАХОДИТЬСЯ 
РАЙКОМ 
КОМСОМОЛУ?» 
(Ситуація 
четверта, остання)

І найкоротша. Тому, хто 
в Новомирґороді вперше, 
обов’язково доведеться 
перепитати про це у пере
хожих. На жаль, на бу
динку, де знаходиться рай
ком комсомолу, вивіски 
про це немає.

— Чому немає вивіски 
при вході?

— Запитайте про це ) 
Валерія Буряка, — відпо
віли в райкомі.

Перший секретар рай 
кому комсомолу Валерій 
Буряк на той час був у 
відпустці. Тому й доводи
ться адресувати йому за 

• питання через газету. Як
що вже Нопомиргород- 
ський райком комсомолу 
працює переважно за сто
лом і в кабінеті, то нехай 
хоч вивіска нагадує спіл
чанам, куди їм топтати 
стежку. Якщо треба. Якщо 
раптом виникнуть труд
нощі...

Л. ЯРМОЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новомиргородський 
район.



4 стор. - «Молодий комунар» 26 вересня 1986 року
/члллалллллл,

Вихідний день, відпустка. Одні вибирають маршрут 
у ліс, інші — на береги річок, а то й далі — на гір
ський перевал. Це щоб провести свій вільний час, на
братись бадьорості. Коли ж йдеться про масовий ту
ризм, коли комітети комсомолу планують свою ро
боту в цьому напрямі, то передусім згуртовують мо
лодь на маршрутах всесоюзного походу «Шляхами 
слави батьків», кращим виробничникам — перемож
цям соціалістичного змагання вручають путівки в за
рубіжні туристичні поїздки. Про це наш кореспондент 
веде розмову з головою бюро міжнародного моло
діжного туризму «Супутник» обкому комсомолу 
Сергієм ЛУШНИКОВ ИМ.

КОР.: Які маршрути ни
ні найбільш популярні □ 
молоді області!

ЛУШНИКОВ: Без пере
більшення можу сказати: 
участь юнаків та дівчат у 

і всесоюзній туристичній 
експедиції «Моя Батьків
щина — СРСР». Тут такі 
маршрути: «Пам'ятні ле
нінські місця», «Ордени 
Батьківщини на знаменах 
комсомолу», «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуте», 
«Вітчизни вірнії сини», 
«До архітектурних та іс
торичних пам’ятників», 
«Шляхами дружби», «Буд
ні великих будов». Вони 
пролягли до Москви і Ле
нінграда, Мінська і Одеси, 
Волгограда і Севастопо
ля. Тільки в цьому році 
на маршрутах експедиції 
«Моя Батьківщина — 
СРСР» побувало близько 
4,5 тисячі молодих степів- 
чан. Це лише за межами 
нашої області. Є ще 26 
маршрутів на території 
Кіровоградщини. Найбіль
ше туристичних загонів 
вирушає в село Красно- 
гірку Голованівського ра
йону, щоб відвідати му
зей підпільної комсо
мольської організації 
«Спартак», місцями 
народних месників у 
Великої Вітчизняної 
ни — в Чорний ліс. 
більш організовано 
ведено туристичні, походи 
в музучилищі, СПТУ № 2,

і
боїв 

роки 
вій- 

Най- 
про-

Ш М> •>.

на заводі радіовиробів 
м. Кіровограда, Світловод- 
ському заводі чистих ме
талів, у школах Голованів- 
ського району, Олександ
рії.

Школярі, наприклад, під 
проведення експеди- 
побували на засідан- 

республіканських і 
героїко-пат-

мес 
ЦІЇ 
нях 
всесоюзних 
ріотичних клубів «Корчагі- 
нець» (Хмельницький), 
«Червона троянда» (Ленін
град), «Подвиг» (Вороши
ловград), «Прометей» 
(Дніпропетровськ). Тут 
червоні слідопити Кірово
градського, Ноеоархан- 
гельського, Устинівського 
районів, м. Олександрії по
знайомились з досвідом 
пошукової роботи своїх 
ровесників, з їх допомо
гою зібрали матеріали 
для музейних кімнат.

КОР.: Д куди були видані 
туристичні путівки «Супут
ника» переможцям соціа
лістичного змагання!

ЛУШНИКОВ: Більше 200 
молодих робітників, кол
госпників у цьому році 
провели свої відпустки в 
міжнародних туристичних 
центрах і круїзах по Дніп
рі, їм ми пропонували «Зо
лотий круїз Росії», ту
ристичні центри «Березо
вий гай» (Москва), «Вер
ховина» (Закарпаття), «Бол
гар» (Кострома) та інші. 
Майже 400 кіровоградців 
побувавли путівками

ЗАВТРА — ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ ТУРИЗМУ

«КОРЧАПНЦЯ»
«Супутника» в ЧССР, НДР, 
СРР, ПНР, НРБ, СФРЮ; в 
НРБ, Алжір, на Кубу до 
кінця року поїдуть ще 200 
юнаків та дівчат. В м. Тол- 
бухіні в жовтні наша де
легація візьме участь у 
засіданні /міжнародного 
клубу молодих механіза
торів «Кіровоград — Тол- 
бухін», зустрінеться зі 
своїми давніми друзями, 
які побували і в нас, на 
Кіровоградщині, — з Тол- 
бухінського округу ми 
зустрічали 130 молодих 
трудівників, які побували 
на заводах і фабриках, 
колгоспах і радгоспах, 
відвідали пам’ятні місця 
Кіровоградщини.

КОР.: Тепер стали по
пулярними маршрути ви
хідного дня. Де можуть 
свій недільний і суботній 
день провести кіровоград- 
ці найближчим часом!

ЛУШНИКОВ: У своїх 
листах про це запитують 
юнаки та дівчата і нас. Як
би вони своєчасно звер
нулись у райкоми комсо
молу, то їм би запропону
вали побувати у Львові, 
Києві, Одесі, Кишинев і, 
Херсоні, Запоріжжі, Ми
колаєві. Туди ми відправ
ляємо постійно свої ту
ристичні автобуси. Там 
молодь може познайоми
тись з пам’ятками історії 
та культури, відвідати 
театри, музеї. Та й безпо
середньо в дорозі дуже 
цікаво.

У жовтні, листопаді, 
грудні ми також запро
шуємо кращих .виробнич
ників, комсомольських ак
тивістів у туристичні цент
ри країни. Тож вже тепер 
комітети комсомолу ма
ють підібрати кандидату
ри, вивчити інтереси кож
ного з 
почити 
ході. А 
явок з

тих, хто хоче від- 
в туристичному ле
ми чекатимемо за
мість.

Солістки вокально- 
інструментального ан
самблю «Молодіжні 
ритми» Хащуватсько- 
го будинку культури 
Гайвороиського рано
ву Раїса і Ольга ЛІС- 
НИЧУК.

Фото С. ФЕНЕННА.

свого

групи 
чем-

П ОЧ А ЛОСЯ друге коло 
“ ■ чемпіонату області з 
футболу. В ньому беруть 
участь 35 команд: дев'ять 
— у першій, найспльнішій 
групі, інші — в трьох зо
нах другої групи. З яким 
же багажем прийшли фут
больні колективи до 
проміжного фінішу?

Команди першої 
виборюють звання 
ніона Кіровоградщини, яке 
дає право в кінці сезону 
в додатковому турнірі (з 
кіровоградським «Радис
том» чи зі знам'янським 
«Локомотивом», котрі не
вдало виступають в чем
піонаті України серед ко
лективів фізкультури), 
провести два перехідні 
матчі (на своєму і чужому 
полі).

З другого кола з метою 
виявлення молодих пер
спективних футболістів 
для команди майстрів 
«Зірка», колективи першої 
групи зобов'язані вистав
ляти юнацьку команду 
футболістів, рік народжен
ня яких ось вже третій рік 

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

незмінний — 1971—1972-й. 
Очолюють таблицю спар- 

таківці Олександрії (тре
нер В. Двраменко) — брон
зові призери минулорічної 
першості. Єдине очко вони 
втратили у зустрічі у себе 
вдома з одноклубниками 
обласного центру (1:1).

Хорошу яність гри де
монструють спартаківці Кі
ровограда (тренер В. Гірик), 
в яких один з найміцніших 
захистів, та сільські фут
болісти новоунраїнського 
«Колоса» (АТП № 10041), де 
виступає кращий бомбар
дир чемпіонату двадцяти- 
трьсхрічний Сергій Бонда
ренко (10 м’ячів).

Здав свої позиції срібний 
призер минулорічної пер
шості долннський «Ко
лос», чимало невирішених 
проблем сьогодні має 
«Шахтар» з Олександрії.

В окремих матчах непо
гану майстерність показу
ють «Вись» (ремонтно- 
транспортне підприємство 
Маловнсківського РАЛО) 
і «Тясмин» (колишній 
«Харчовик» Другого імені 
Петровського цукрокомбі- 
нату). Проте для кращого 
росту їм вкрай необхідна 
більш дійова допомога з 
боку місцевих зацікавле
них організацій.

Якщо минулорічний пе
реможець другої зони дру
гої групи кіровоградський 
«Спартак» впевнено почу
ває сс-бе у вищій по класу 
групі, то переможець ін
шої — першої зони другої 
групи — колектив віль- 
шаиської «Аврори» слабо 
підготовлений. Питання 
комплектування команди, 
пошуку надійних голкіпе
рів, технічної підготовки 
вирішують і залізничники 
гайвороиського «Локомо
тиву».

Коротко про становище 
другій групі. У першій 

оні новачок — команда 
Локомотив» з кіровоград

ського АТП Яз 10021 (ін- 
струнтор-методист по спор

ту М. Дяченко, тренер 
М. Журавльов) впевнено 
заявляє про свої наміри б 
наступному сезоні грати 
у першій, вищій по класу 
гри, групі (13 очок). Після 
річної перерви успішно 
виступають студенти об- 

■ ласного центру, в яких 
друге місце (на два очка 
менше від лідера). Десять 
залікових очок у новгород- 
ківського «Маяна».

У другій зоні явна пере
важають своїх суперників 
гравці «Цукрозаводу» 
(шість перемог, дві нічиї) 
з Маловнсківського цукро
заводу (тренер В. Цуцол), 
які на кожен пропущений 
м’яч у своГ ворота (4) від
повідали шістьма (23). Ни

ні у них стільки очок, скіль
ки вони їх мали за сумою 
двох кіл в 1985 році.

В третій зоні йде вперта 
боротьба між світловод- 
сьною «Чайкою» (тренер 
В. Тначенно) — 12 очон — 
та «Променем» з села Бог
данівни Знам’янського ра
йону (тренер П. Кисіль), у 
якого тільки на одне очко 
менше.

Замикають турнірні таб
лиці «Іскра» (с. Дослідне 
Поле Кіровоградського 
району) — у першій зоні,

«Спартак» (колгосп імені 
Тельмана Голованівсько- 
го району) — у другій зо
ні, «Зоря» (Світловодськнй 
район) та «Автомобіліст» 
(автопідпрпємство № 6 з 
села Нова Прага Олек
сандрійського району) — 
у третій зоні.

Основна причина про
грашів цих колективів та 
деяких інших — неявка на 
виїзні ігри через незабез
печення їх автотранспор
том, відсутність резерву 
хороших гравців, низька 
технічна і фізична підго
товленість, Еобринецький 
«Колос», наприклад, не 
виїхав до новомиргород- 
сьного «Шахтаря», кіро
воградська «Існра» — до 
бобринчан, новгороднів- 
ський «Маяк» — до «Авто
мобіліста», «Спартан» не 
з’явився на гру до доброве- 
личківського «Колоса» і 
малосиснівського «Геоло
га», новоархангельсьиа 
«Ятрань» — до гайворон- 
сьної «Еврики», «Зоря» не 
гостювала у петрівського 
«Інгульця». За таку неяв
ку, ігнорування болільни
ків, які даремно прийшли 
на стадіон, командам за
раховано поразку.
ГГП РОДОВЖУЄ давати 
“ про себе знати давня 
«хвороба» суддів в полі, 
які обслуговують ігри — 
не висилають протоколи 
зіграних матчів (усні по
відомлення не є офіційним 
документом). За перше ко
ло до цього часу відсутні 
протоколи па десять поє
динків. Спортивно-техніч
на комісія обласної феде
рації футболу прийняла 
рішення зарахувати по
разки командам, якщо до

де- 
110-

О. Клюзов 
«Промінь»), 

(новсунраїн-

25 вересня на зіграні між 
суперниками матчі не бу
дуть представлені прото
коли.

Викликає тривогу низь
ка виховна робота в 
яких командах, грубі 
рушення правил гри. По-! 
рушуючи «Положення Про' 
чемпіонат», тренер;: бага-! 
тьох команд Дозволяють; 
вилученим з поля гравцям > 
до рішення СТК в;
наступному матчі замість 
обговорення таких вчин
ків у колективі. Такі ігри 
провели А. Качина (Усти- 
нівка), В. Христаченко 
(Новомнргород). В. Брат
ко («Іскра» Кіровоград
ській! район), В. Ільченко 
(«Еврика». Гайворонський 
район). -

Після ДВОХ попереджень 
за грубу гру не мали пра
ва грати а одній наступній 
грі футболісти М. Мохий 
(Устинівка), ~ “
(знагл’янський 
А. Поповній . .
ський «Колос»), Л. Сорока 5 
(«Вись» з Малої Висни). Ре- 
зультати цих матчів СТК < 
обласної федерації зали- і 
шає за собою право ану- < 
лювати, а гравців умовно * 
дискваліфіковано до німця ) 
сезону.

І що вкрай прикро, гай- < 
воронець В. Ільченко у зу- ! 
стрічі своєї команди «Ев- 1 
рика» з добровеличків- ! 
ськи.м «Колосом», а зва- ; 
м’янчаиіпі В. Темрюк з ко- < 
лектину «Старт» в матчі; 
проти олександрійські! 
«Автомобіліста» грубс?Ж-, 
водили себе на полі, по- • 
грожували арбітрам, чи-! 
нили безпорядки. Думає- 1 
мо, що Гайвороиський та! 
Знам’япський райкоми1 
комсомолу разом з ран-! 
спорткомітетамн розберу-' 
ться в негідній поведінці і 
зазначених гравців, дадуть; 
їх поведінці принципову І 
оцінку.

У матчі «Автомобіліст» . 
(Олександрійський район) ■ 
— «Кристал» (Олександрій
ський район) грав незаяв- 
лений гравець в енладі «Ав
томобіліста» О. іванченно. 
Поле не було підготовлено 
до гри, за що автомобіліс- 1 
там зараховано справед-1 
ливу поразку, незважаючи 
Р?2) перемогу п поєдинку;

Окремо слід сказати про 1 
підготовку стадіонів, по
лів до проведення футболь
них матчів. Якщо стан зе
леного газону на стадіоні 
«Шахтар» (Олександрія), 
«Спартак» (Кіровоград), 
«Локомотив» (Гайворон), 
«Колос» (Мала-иМкска) 
сприяє високій якосТ? гри, 
то футбольні арени в Боб- 
рннці, селі Богданівні Зна- 
м’яневкого району, селі 
Новій Празі Олександрій
ського району майже без 
трав'яного покрову, виби
ті, потребують капітально
го ремонту поля в Ново 
українці, Олександрівні, 
Новгородці, вже пепондат- 
чий газон на стадіоні «Пе
ремога» Долинської.

Без хороших баз, зміс
товної гри. належної рек
лами болільник не прийде 
на гру. Замість активного 
відпочинку на спортивній 
споруді він буде нудьгу
вати. Про це ми всі повин
ні весь час пам'ятати.

Ю. ПОВОРОЗКА, 
начальник учбово-спор
тивного відділу обя- 
спорткомітету.

...Якось весняного соняч
ного дня ведмежатко Тимчо 
спочивало па лісовій галя
вині. Співали птахи, радію
чи появі пташенят. 1 раптом 
Тимчо побачив у траві яєч
ко зозулі. Шкода стало ве-

ВЕСЕЛЕ ВЕДМЕЖАТКО ІЗ МОСКВИ
селому ведмедику, що ні
кому буде висідити пташе
нятко, і вирішив він зроби
ти цс сам...

Це спектакль «Весняні 
клопоти Тимчо» Москов
ського обласного театру 
ляльок. Колектив театру 
покаже його юним гляда

чам Кіровограда, Світло- 
водська, Олександрії, Зна
м'янки під час гастролей, 
що недавно почалися.

Першу виставу театр по
казав 1933 року. Це був 
«Ревізор» М. В. Гоголя. До
сі в музеї державного ака
демічного Центрального ге- 

атру ляльок під керівниц
твом С. В. Образцова дбай
ливо зберігаються -чудові 
ляльки з «Ревізора».

Для Московського облас
ного театру ляльок охоче 
пишуть п’єси відомі драма
турги і прозаїки. Серед них 
автор «Чебурашки» Е. Ус- 

пснськпй, сценарист «Ну, по
стривай!» О. Курляндський, 
автор казок «їжачок у ту
мані», «Як Левенятко й Че
репаха співали пісеньку» 
С. Козлов, сатирик Л. Кор- 
сунськнй, казкар Ф. Кривій 
та інші.

Московські лялькарі зу
стрінуться з глядачами в 
будинках культури та бу
динках піонерів, дадуть два 

шефських спектаклі для ви
хованців дитбудинків об
ласті.

Б. ГОЛДОВСЬКИЙ.

Наступний номер «Мо
лодого номунара» вийде 
у вівторок, ЗО вересня ц. р.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

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

На украинском языке.
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