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Виходить
з 5 грудня (939 р.

ПЕРША КОЛОНКА

ч
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Мабуть, ніхто так гостро не від
чуває приходу
весни, як хлібо
роб. Ота найперша, найтепліша і
така непомітна усмішка ссіщя зав
жди щиро відгукується
в його
серці передчуттям
прийдешньої
радості. Радості справдження сво
їх надій
і сподівань. І для тих,
хю зустрічає в полі вже не першу
весну, і для
тих, хто тїльки-яо
став і-а хліборобську стежку, інші
передчуття це особливе
тям, що
засівається колгоспна нива
на
г рож а її першого року одинадцч»
тої п'ятирічки. Щедрим
повинен
бути цей урожай.
Адже ниніш
нього року господарства Кіровоградщнни мають виробити 3 міль
йони 125 тисяч тонн хліба і про
дати його державі не менше 140(1
тисяч тонн, ( права честі кожної
комсомольської
організації кол
госпу чи радгоспу — внести спій
найвагоміший вклад у виконання
цих високих зобов'язань. Отож і
винятково важлива роль в орга
нізації молоді
на боротьбу за
найвищу віддачу
кожної сотки
землі сільських комітетів
комсо
молу. Від їхньої бойовнгості, чіт
кої предметності в роботі, вміння
захопити ідеєю, повести за собою
колектив і водночас діиги до кож
ного — г. найбільшій мірі зале
жить доля врожаю на комсомоль
ському полі.
Безперечно: за високими кінце
вими результатами праці завжди
стоїть добрий початок. Особлизо
в хліборобському
ділі. Недарма
люди кажуть:
«Що посієш, тс й
пожнеш». А добрий початок хлі
боробської весни — це, передусім,
забезпеченість господарств
висо
кокваліфікованими кадрами меха
нізаторів. Триває Всесоюзній ек
замен по технічній підготовці сіль
ської молоді. Комсомольським ак
тивістам щодня треба знаходити
час для зустрічей з юнаками і дів
чатами, які закінчують
молодіж
ний механізаторський
всеобуч. І
не тільки залучити їх до роботи в
колгоспі, а й створити для них усі
умови, оточити увагою, зробити
кожного
активним
учасником
життя первинної.
Звісно, на весняних польових ро
ботах безвідмовно
повніша пра
цювати техніка, у грунт необхідно
дбайливо покласти тільки першо
сортне насіння. До виходу в поле
штаби та пости «Комсомольського
прожектора» не повинні знімати
цих питань
з порядку
денного
своєї діяльності. Перевірити ще і
, ще раз. Добитися усунення вияв
лених недоліків. Тільки так!
Не менш важливо добитися та
кої організації
соціалістичного
змагання, коли
кожен молодий
хлібороб почуває
себе справжиім господарем на своєму комсо
мольському полі: має зобов'язания, працює за досвідом передови
ків, має суперника по змаганню і
'завжди знає про результат його
праці та інших. Найкраще тут за
рекомендували себе ксмсомольсько-молодГжні ланки механізатори.
Повчальний приклад: па підміну
від більшості господарств області,
де комсомольське
поле вимірю
ється участю членів спілки у внро-

Незабаром учні бригадира трак
торної бригади
колгоспу Імені
Ульянова Ульяновського
району
А. С. ХАРКАВОГО виведуть свої
агрегати ла Веснине поле.
Фото Р. РУБІНА.
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Молодий комуніст Василь СКО
РОМНИЙ очолює
комсомольськомолодіжну механізовану ланку по
єирощуванніо цукрових буряків у
колгоспі «Зоря комунізму»
Нопоархангельсьного району. Торік цей
нолектив зібрав з кожного гектара
по 499 центнерів
коренів, одним
з перших в області занінчив підго
товку до весняних польових робіт.
Фото В. ГРИБА.

Ударно трудиться
в ці весняні
дні
доярка колгоспу «Аврора»
Вільшанського району молода ко
муністка Любов ПІЧКУР. Нині во
на надоює щодня від кожної коро
ви 11 — 12 кілограмів молока*
Фото С. АНДРУСЕКНА.

!

щупанні майже всіх сільськогоспо
дарських культур, у колгоспі «Зо
ря комунізму»
Новоархангельського району
комсомольське поле
має чіткі
межі.
Чотири комсо
мольсько-молодіжні ланки механі
заторів і одна
рільників, які
об’єдвують понад 80 чоловік, ви
рощують у господарстві всі цук
рові буряки і кукурудзу на зерно
на площі 1400 гектарів. Таке кон
кретне доручення молоді, певно,
продиктувало й винятково кон
кретну спрямованість роботи ко
мітету комсомолу.
Спершу було
затверджено склад лайок. Очоли
ли їх молоді, але досвідчені й пра
цьовиті механізатори Василь Ско
ромний,
Дмитро Каричковськнй,
Людмила
Васильєва,
Михайло
Кукурудза та Іван
Загорулько.
Взимку юнаки і дівчата навчалися
р. колгоспній агрошколі. Не про
сто опановували ази хліборобсь
кої науки, а вчилися вирощувати
найвищі врожаї сільськогосподар
ських культур. Згодом на засідан
ні комітету йшла предметна роз
мова про пошук резервів підви
щення родючості комсомольського
поля. Нелегко було шукати стеж
ки до надпланових центнерів, ад
же торік на комсомольському полі
було одержано по 476 центнерів
цукристих і по 76 — качанистої з
кожного гектара.
Ніна Ісаченко,
секретар комітету комсомолу кол
госпу, передбачила це. З її ініціа
тиви та з участю членів комітету
дане питання комсомольці спершу
обговорили на зборах своїх відд.ілкових організацій. Тому н пі
шли пропозиції. За кожною відчу
валося справжнє
вболівання за
долю майбутнього врожаю. І зима
пе стала для механізаторів своє
рідними канікулами. За рішенням
комітету було проведено громад
ський огляд готовності техніки до
весняних робіт. Першого
січня
цього року секретарі відділкових
комсомольських організацій прозвітували про -його успішне закін
чення. Це був перший подарунок
механізаторів XXVI з’їздові пар
тії. Тим часом увесь комсомольсь
кий колектив на чолі зі своїм ва
тажком
побував у
сільських
культармійців, побутовців, торго
вельників. ішлося про їхню при
четність до долі майбутнього вро
жаю. про зразкове обслуговуван
ня механізаторів у гарячі весняні
дні.
Можна ще і ще наводити прик
лади сіаранної підготовки сільсь
кої молоді до
весняної сівби —
свого першого трудового екзаме
ну в одинадцятій п’ятирічці Вони
П’.)О висок?
переконливо свідчать
піднесення
трудове й політичне
юнаків і дівчат, викликане історнчними рішеннями XXVI з'їзду
КПРС, про їхнє палке прагнення
взяти найактивнішу участь у здій
сненні
продовольчої
програми
країни, накресленої партією в Оснозинх напрямах. Спрямувати це
патріотичне піднесення на ударні
комсомольські діла, наполегливу
боротьбу зд високі врожаї хліба
найперше завдання
сільських
комітетів комсомолу.

23 березня 1981 року проведено стикували.1,
космічного корабля <Союз-39», пілотованого екі
пажем у складі командира корабля Героя Радян
ського Союзу, льотчика космонавта СРСР Вс.із
димира
Джаиібекова і космонавта-дос.тідннка,
громадянина Монгольської Народної Республіки
Жугдердемідійпа Гуррагчі, з орбітальним кемплсксом «Салют-6» — «Союз Т-4». Після перевір
ки герметичності стикувального вузла космонавти
Джанібеков і Гуррагча перейшли в приміщенн і
станції.
Програма наукових досліджень, яку спільно
розробили вчені Радянського Союзу і Монгольсь
кої Народної
Республіки, розрахована
на сім
днів. Планується проведення технологічних, ме.іико-біологічних і технічних експериментів, фотог.
фуваиня земної поверхні в інтересах дослідження
природних ресурсів землі і вивчення
навколиш
нього середовища. Буде продовжено також дос
лідження та експерименти, початі на станції «Салют-6» міжнародними екіпажами в попередні:-: по
льотах.
Космонавти Ковальонок, Савіних, Джанібекоз і
Гуррагча почувають себе добре і приступила до
виконання спільних досліджень та експериментів.
[ТАРС{.

СУБОТНИК

ПЕРЕВИКОНАННЯ
СТАЄ НОРМОЮ
На 250 карбованців гото
вої продукції при денному
завданні 220 вирішили ви
робити дівчата з нашої ком
сомольсько
- молодіжної
бригади е день комунісги«ного суботника. На зборах
колективу майстерні,
що
відбулися цими днями, пал
ку
підтримку
ініціативи
москвичів висловили керів
ник бригади
Тамара Пер
шина,
комсомолки Люба
Калюжна, Тамара
Смик та
інші дівчата. Двадцять гото-

вих виробів вручать замосникам 18 квітня тільки наші
спілчани.
У планів колективу — міц
на основа. Дружно і вміло
трудяться молоді
швачки.
Вони — серед переможців
передз’їздівського соціаліс
тичного змагання молоді
області. Давно стало у нас
нормою 125-процентне ви
конання планових завдань.
Так, у січні і лютому наша
ЧС/ЛССМОЛЬСЬКО- молодіжна
бригада виготовила продук
ції на суму, що на
чверть
перевищує планову. Шити
гарні, модні, зручні речі,
приносити людям
радість,
щоб і самим мати від того
задоволення, — так будемо
праиюлати ми весь той час,
що відділяє нас від дня ко
муністичного суботника.
Л. ЦИЦАР,
комсогрупкомсорг
мольсько - молодіжної
бригади швейної майстерні № 2 м. Знам’якми.

— Спізнюються курсан
ти на заняття не тільки по
понеділках. Майже щодня.
Проте ніхто не контролює
їхнього відвідування. А не
обхідно,
щоб і керівники
господарств, і комсомольсь
кий актив приділили цьому
питанню максимум уваги.
На курсах навчається в ос
новному молодь, але це аж
ніяк не хвилює райком ком
сомолу. Приїжджав, правда,
до нас одного разу завіду
ючий відділом комсомольсь
ких організацій
Анатолій
Голобородько. Тоді на збо
рах курсантів обрали ком
соргом групи Петра Ульяно
ва. А звідтоді ніхто з райкомівнів до нас не навіду
вався...
А ось іще одна відповідь
•— комсорга П. Ульянова:
— Не допомагає вам рай
ком комсомолу. А допомога
Третій місяць навчаються потрібна. Адже чимало на
молоді
механізатори
на ших курсантів часто без
курсах, що діють
при рай- поважних причин не відві
дують занять, погано вчать
сільгосптсхніці.
Керуючий
об'єднанням М. М. Момот, ся. Все це передусім через
колгоспи «Росія»,
з яким
я розмовляю про те, що
«Путь
Октября»,
інші не
роботу цих курсів, розпові
вчасно привозять курсантів
дає:
на заняття Тому й відста
— Ми не
набрали того ють хлопці від
програми.
контингенту курсантів, що Вкрай незадовільно вчаться
передбачався. Бо нам не до Віктор Скорик, Василь Сай
помагали п колгоспах. Та й ко, Юрій Педенко та інші з
нині керівники господарств колгоспів імені Комінтерну,
стоять осторонь цього. Ви «Зоря», «Путь Октября»,
ходить так, ніби справа ця
Тож хочеться спитати: хто
її не повинна їх цікавити...
дбатиме про підготовку ме
За розкладом заняття по ханізаторських
кадрів,
з
ипнні починатися
о дев’я якими знаннями весною при
тій годині ранку. Повинні. йдуть майбутні механізато
Але такс не часто трапля ри
в тракторні бригади?
ється. Минулого понеділка, Спитати у керівників вище
наприклад, перший урок по згаданих колгоспів. А вод
чався мало
не па годину ночас і у райкому комсомо
пізніше. В чому ж справа?
лу та у самих комсомольців.
Начальник курсів Ф. М.
В. ЯЦЕНКО,
Стельвиков відповів:
Снуфріївський район.

ТРИВАЄ
ВСЕСОЮЗНИЙ
ЕКЗАМЕН
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
З ТЕХНІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ

ПОТРІБНА
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ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО,
ПРАЦЯ РУК МОЛОДИХ!
РОЗПОВІДАЄМО ПРО ТЕ/ ЯК ЮНАКИ І ДІВЧАТА
ВТІЛЮЮТЬ У життя РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ КПРС.
п’ять. Тож — «велике МО
ЛОКО» попереду, успіхи та
кож.

На мали» и-

к у: краща до

ярка

колгоспу

«Кому И і С ї»

комсом о л к а
Г алина

МА-

ЦЕБОРЛ.
Малюнок

автора.

дояр он трудиться в селі Листопад овому
Ноізомиргородського району
Напруженими для сім і Антонівн
Тимофіпши
Мацебори були передз’їз^івська трудова вахта і
вахта в дні роботи голосного форуму комуністів
країни: вона з дочками — Галиною і Людмилою
— працювала натхненно, з тим творчим ентузі
азмом, що притаманний людям, які люблять свою
професію, які не уявляють свого життя без робо
ти. Мати, вже літня жінка з привітною усмішта очима, що випромінюють душевне тепло, і і:
діти етапи переможцями соціалістичного змаганпя серед доярок ферми.
А ЛЕ Ж переможець буоає однії, заперечить
чита і. Правильно. Та ста
лося так, що .Мацебори
зоставили далеко позаду
подруг, надоюючи щодня
понад десять кілограмів
молока від кожної коро
ви. Середньодобові ж на
дої- по фермі
не сягають
вище 6 кілограмів...
Мати раділа за обох до
чок, надто ж за Галину:
та впертістю
домоглася
свого — сама
доглянула
групу нетелей і тепер до
бивається високих резуль
татів. Багато молока дають
її первістки, а скільки ж
мороки вола мала :: ними!

Антоніна
Тимофіївка
пригадує, що не одній до

ярні пропонували
групу
нетелей,
та дівчата від
мовлялися: це й зрозуміло
— легше працювати з гру
пою роздоєних, -та й чи
вдасться з нетелей зроби
ти високоудійних. А Гали
на не відмовилася. Сама
не набивалась,
але й не
відмовилась — бо комусь
же треба. Доярки знають:
якщо береться за справу
Галина Мацебора — будь
те певні.
За перші два місяці ро
ку Антоніна Тимофіївна
від кожної
корони своєї
і руни надоїла по 484 кіло
грами молока, Галина —но
438. Людмила найменше —
по 387. але з 18 корів у її
групі отелилося
тільки

уз/» ІІВЕ і трудиться сім'-і
Мацеборів у селі з поетичною назвою Листопа
дове, в колгоспі
«Кому
ніст». Це ж тут, на фермі,
Зі рік працювала іі рідна
сестра Антонівн Тимофіїв
ки Любов Тимофіївна. Не
давно вийшла на пенсію,
але вдома не всидить: но
місяцю-півтора допомога-’
своїм колегам, бо ж буває
так, що .хтось захворів, у
когось щось інше трапить
ся — не зостав.тятп ж лю
дей у біді. Любов Тимофі
ївка — кавалер ордені
Трудового Червоного Пра
пора. Племінниці ще зма
лечку по-доброму заздри
ли тітці. Може, саме тому
й пішли після закінченн і
школи на ферму. А ще
приклад матері, шанова
ної в селі доярки,
стаз
для них тим маяком, що
освітив їм стежку в житті.
Галина і Людмила
—
активні комсомолки. Часто
обговорюють стан сповз
на фермі під час підбиття
підсумків роботи колекти
ву за декаду, шукають, ра
дять. Ось і на останнім ви
робничій
нараді Галина
сказала:
— Минулого року кор
мів колгосп
запас удос
таль. Та це не значить, іцо
їк можна використовувати
й на підстилку
(трапля
ється й таке).
Треба так
поставити роботу, щоб жо
ден кілограм
корму не
пропав.

Галина зобов’язалася в
ІіерЩОМу РОЦІ ОДИИЗДЦЯІ.П
п’ятирічки надоїти від
кожної корови по 2800 кі
лограмів молока. Впевне
на у своїх можливостях,
тому так твердо
обіцяє.
ГІо-господарському
пра
цює дівчина:
з любов’ю
доглядає корів, корови у
неї завжди чисті, охайні
(«Мов перемиті»,
— ка
жуть доярки.).

КІРОВОГРАДЩИНМ

НАС ЄДНАЄ ДРУЖБА
ЛИСТ У НОМЕР
у тому, що першим до
кументом
Радянсько, о
уряду був Декрет Про мир.
є щось символічне, що ви
значило всю подальшу по
літику молодої держави.
Боротьба зз мир і дружбу
між народам;і — основний
стрижень політики нашої
Комуністичної партії.
І
XXVI з’їзд партії з новою
сі.-лою
продемонстрував
це.
Глибоко
вивчається в
нашому студентському ко
лективі
доповідь
-І. І.
Брежнєва па
форумі ра
дянськії?;
комуністів.
І
особливий інтерес
викли
кають положення та вис
новки. в яких звучить ре
алістичніші заклик до ми
ру; рядки, де йдеться про
те, що СРСР не має наміру
виробляти
нейтронну
зброю, поки
Гі не мати
муть інші країни, про го
товність підписати угоду,
яка раз і назавжди забо
ронила б виробництво її.
Цей інтерес зрозумілий.
Адже в наиюмі
інституті
навчається іі 62 студенти з
Гвінеї. Ефіопії. Іраку. Мон
голії. з багатьох соціаліс
тичних республік. Усі во
ші — палкі прнхп ’іьн.нлі
миру і з надією чекають
скликання
з радянської
ініціативі; спеціальної на
ради в Раді Безпеці з ме
тою поліпшення міжнарод
ного становища. Бони вба
чають у нашій партії оп
лот миру 1 гордяться тим.
що мають змогу бути оче
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видцями великих перетзо
ремь на радянській землі.
Ми
ЖІІВЄМО
однією,
дружною.
веселою, сту
дентською сім'єю. Комітет
комсомол}' інституту уклав
договори
про культурну
співдружність із молодіж
ними організаціями Мон
голії. ИДР. В’єтнаму. Те
пер їхні посланці — часті
гості в школах, на підпри
ємствах міста.
Здається.
студентське
життя було
б неповним і
нецікавим без ваших клу
бів
інтернаціональної
дружби. Вони діють у кож
ному гуртожитку, на кож
ному факультеті. Ось і ми
нулої суботи в гуртожпті у відбувся тематичний ве
чір «Біля карти
світу»,
щирими
й захопленими
були на ньому
відгуки
студентів-іноземців
про
паш з’їзд.
Вони ще раз
засвідч піп, що наші зару
біжні ровесники
глибока
розуміють і
схвалюють
миролюбну політик} нашої
партії. Вони вірять у неї.
І ніякі намагання очорни
ти діяльність Комуністич
ної партії СРСР. ніякі на
клепи і залякхвапня не кохитчуть їхньої віри.

С. ЛУШНИКОВ,
ленінський стипендіат
Кіровоградського ін
ституту сільськогоспо
дарського машинобу
дування.

ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАТОМ

ЩОБ ЗМІНА

ГІДНОЮ БУЛА
Позернузшчсь з партійно
го форуму
комуністів рес
публіки, сповнена враження
і нових думок,
Т. М. Руда,
секретар партному колгоспу
«Росія» поспішила
поділи
тися ними найперше з мо
лодими
виробничниками
господарства. Вона побува
ло у колективах тракторних
бригад Геооїв Соціалісти
ноі Праці 3. С. Андріяша і
М М. Цертія, де більше по
ловини
механізаторів
—
комсомольці.
Зустріч запалила механі
заторів, викликала
з н«.<
бажання працювати
з под
воєною енергією. ! зони по
обіцяли делегату дострокова
завершити ремонт техніки.
— Слова додержали. Вся
грунтообообна й збиральнл
техніка — на лінійці готов
ності! —
рапортували не
давно
механізатори обох
бригад Т. М Рудій, зустріч
з якою відбулася у місько
му Будинку культури ЛЬ 1.
У своєму виступі
Таїса
Миколаївна
велику уза'-у
приділила питанню комуніс
тичного виховання молоді,
наголосивши на тому, що
воно було одним із головних
у доповіді першого секретарл ЦК Компартії
України
В. 3. Щербицьного.
Молоді самодіяльні митці
господарства
підготували
своїй наставниці цінаву лі
тературно-музичну
нохпозицію.

Н. ЧЕРНЕНКО.
Ноззукраїнський район.

Недавно
секретар пар
тійної організації колгос
пу М> М. Литвинов вру-п.л
матері і дочкам перехід
ний червоний вимпел пе
реможця.

... Славна династія доя
рок живе в Листопадово
му. Славна трудом своїм,
справами своїми.
3. ШУЛЬГА,
позаштатний
корес
пондент
«Молодого
комунара».
Нозомиргородський
район.

Високими результатами з соціалістичному змаганні на честь XXVI з’їзду
КПРС відзначився комсомольсько-молодіжний колектив трикотажного цеху
ательє «Берізка» міста Олександрії. Недгвно його нагоооцжено Грамотою об
кому комсомолу.
На знімку: молода
шзачна Світлана ПЕРЧУНЕНКО з наставницею
Р. К. КАМИШАН.
Фото С. АНДРУСЕЯКА.

ІЗ

М ОРШАДОМ

ДЕЛЕГАТА З’ЇЗДУ
Зверненням ДО МОЛО
ДИХ робітників^ розпочав
комсомольські
збори в
ливарному цеху ковкою
чавуну заводу «Червона
і зірка» запрошений
па
них депутат
Верховної
Ради
СРСР
делегат
XXVI з’їзду Компартії
України Віталій Івано
вич Гетьманець.
В. І. Гетьманець ви
ступив з ініціативою —
еанернінти
п’ятирічне
завдання до сьомої річ
ниці Конституції СРСР.
Молодий
комуніст,
бригадир комсомольсь
ко-молодіжної,
Віра
Драчук першою відгук
нулася на заклик депу
тата.
О. СІОМА.
А4. Кіровоград,

ГОВОРЯТЬ
ПЕРЕМОЖЦІ
ПЕРЕДЗ’ЇЗДІВСЬКОГО
ЗМАГАННЯ

лаіо’тьИвисокіатоупппГИ?^0«ЛЛЄМО 3 поаагою. Право називатися переможцяпаотії »очи
аоа»ли
зцооутки. З соціалістичному змаганні на честь XXVI
з їзду парти еочи
доа.ли свою висипу професійну
глайстеоність свої лілові
гності, організаторське
вміння Алл гп.лЬ ш» - майстерність, свої ділові
спозвою, без почуття її потрійності Т
3 и,И?°‘ захоплензст' саое'°
цінності, власної о існування
Їхн7 дос^
5еоев,дчуття ,1ОВН°?г-т*еті ултончх гпг>з=
'ХН Дпснгненнл не були 5 такими вагомими.
ди продовжують працювати та’к само“ ьи»п« занінчУ£ТЬСЯ- ’ сьогодні ці молоді люпеоп-и з’їздом та е дні йпг»
само високопродуктивно, так само завзято, як і
ки і” трудові звеошення
Отож0°ТИ'г,т?ТІИНС слоза надихас на нові тво₽чі пошулективя.
що перемогли у
-° молоД«и Л'ОДЯМ,
які представляють коу пїздізсьному соціалістичному змаганні.
4'ї-чіу
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Світлана БОДНЯ, групкомсорг комсомольсько-мо
лодіжної бригади швачокскладальниць
цеху № З
Кіровоградської
взуттєвої
фабрики:
— Ми виготовляємо ди
тяче взуття. Робимо все від
нас залежне для того, щоб
воно було красивим, зруч
ним, практичним.
Щозміни ми повинні ши
ти 1300 пар взуття. Видає
мо на 100 — 150 нар більше.
Чудово освоїли свою про
фесію строчильнпці молода
комуністка Ольга Кривен
ко. комсомолка
Світлан і
Ауліна. Першою у змаган
ні йде Надія Григораш —
нащ бригадир. Уся бригада

знайти
рівнясться на них у труді,
адже девіз колективу —
зробити рубіж передовика
підвладним кожному.
Андрій
СНІСАРЕНКО,
ірупкомсорг
КОМСОМОЛЬСЬ
КО-МОЛОДІЖНОГО
колективу
НовгородКІВСЬКОІ МІЖГ оспо-

дарської

будівельної оро-

нізаиії:

— Наш колектив ,:іі:і((.,і.
І мені приємно
в області,
говорити про те,*, що :і нині,
як напередодні парі іпного
з'їзду. ми будуємо швидзначно н?КО, доброякіепо.
1. ,
ревиконуючн впробгіїї’н гачдашія.
А нині попі свіжі
сили

плизаюгься до нашої комп
лексної будівельної брига
ди. Часто .хлопці навіть ге
мають будівельної професії.
• а навчати ми вміємо. їа
кожним
закріплюємо иас-

кожен міг при потребі ста
ти на місце товариша. То
му-то
освоюємо суміжні
спеціальності. А приклад у
цьому покачують паставнлкч. Ветеран брнгадл комуміст В. М. Дорофєєв має
їх три.
Олександр ЯКОВЕНКО,
бриг адчр
комсом ольсько(молодіжної бригади верчшіціка.’Причому — вихо ст.кініків
мехаиоскладальдячи з ного особистого ба«-аніїн. Масти
бажання —
за кілька місяців
сізнені
справжнім спеціалісти. 1акьм, як наші недавні ново
бранці шн.сомодиіі Микола
ьо:о цеху
№ 4
заводу
Ьш'нсіов. (Ка(1 Ірахановсь- «Червона
зірка»:
К'іц. і.еріііі Хнльчсііко. А.-іе
— Наш колектив одним
на цьому навчання но за
і : перших підтримав почни
кінч їсться. Адже наша сил.:. бригаді!
формувальників,
і'11 йиажасмо, в тому, щоб очолюваної
В. І. І стьман-

С£Й

В РОБОТІ

ием, — «Завдання першої о і
року одинадцятої п’ятиріч
ки — до Дня Конституції».
Це й визначає нині характер нашої роботи. І60-про-і(
центне виконання
денних .
завдань стало для кожного
члена нашої комсомольсь
ко-молодіжної бригади нор
мо го.
Сергій
ГЕТЬМАНЕН
КО, бригадир комсомольсь
ко-молодіжної
тракторіюї
бригади
колгоспу
імені
Жданова Кіровоградського
району:
— Першу весну одинад
цятої п’ятирічки ми зустрі
ла. як завжди, у всеозбро<пні. Достроково підготува
лись до весняних польових
робіт. 22 трактори. 13 зер
нових,
6 кукурудзяних, З І
бурякові сівалки, культнва-;.
юри, зчіпки та багато іншбі !•
техніки танка ремонтників
іп чолі з молодим комупісго.м Борисом Диркою ПО.ІЛіодила
на сопісТь. .Спеці
альна комісія перевіряла її
готовність до весни і пере
коналась у високій
якості
роботи хлопців.

2в березня 1981

„Молодий к©дагуяар<<г------ ,------------------------,

ПОЗАВЧОРА 8 КІРОВО
ГРАДІ ВІДБУВСЯ ШОСТИЙ
ОБЛАСНИЙ ЗЛП
БІЙЦІ З
СТУДЕНТСЬКИХ ЗАГОНІЗ

трудов;.іі семестр? Яких ус
піхів ДОСЯГНУТО?
Які нові
плани, перспективи, пробле
ми? Відповіді на ці запитан
В актовому
залі Кірово ня дав зліт. Про цс йшлося
градського Інституту СІЛососпмашинобуяузанни
зі і в доповіді секретаря обко
бралося 800 хлопці з і діа му Компартії України А. І.
мат — тих, хто свій семестр Погребняка.
у робочій спецівці проводи з
З інтересом присутні про
иа риштованнях нозобудоз
і на колгоспних
полях, у слухали
виступи
бійців
тракторних бригадах і з за СБЗ
Сергія
Лушникова,
водських цехах Кіровоград
Пічкура. Валерія
ської, Тюменської,
Київсь Віктора
кої, Ульяновської,
Хмель Козуба, Василя Кириченко
ницької областей. Радісний, та інших.
збуджений
настрій, теплі,
Тут же, па зльоті, стати
приємні спогади
— асе це
дало змогу згадати ту неза відомі переможці третього,
бутню гарячу пору літа-БО.
А ще
проаналізувати, як трудового.
кажуть, розкласти по попич
Серед лінійних СБЗ воло
ках усе пройдене,
пережи дарями
почесних
грамот
те. Напружені будні, об’єк
ти, споруджені власними ру облвиконкому, об.іпрофради
ками. нові знайомі і раніше та обкому комсомолу і цін
не знані населені пункти...
Все те було. Але скоро, зов них подарунків стали бійці
сім скоро, буде знову, всьо «Технолога»
(КІСМ). За
го через кілька місяців.
гін «Дружний» Кіровоград
Яким ясе був минулий ського
машинобудівного

технікуму переміг серед за
гонів небудівельного профі
лю, а серед зональних заго
нів
особливо відзначився
Олександрійський об’єдна
ний загін.
На зльоті виступили сек
ретарі обкому ЛКСМ Укра
їни
А.
Перевозите та
Л. Дротянко, командир об
ласного студентського заго
ну В. Коротун.
У
роботі зльоту взяв
участь інструктор Республі
канського штабу студент
ських загонів
ІДК ЛКСМ
України В. І. Руденко.
На
зльоті одноголосно
прийнято, звернення до всік
бійців СБЗ Кіровоградщчни.

ДНІ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОЛОДІ

ї. СГОРОЖУК.

(Матеріали зльоту
опубліковано).

буде

Новий корпус

■■машиагшмпяі

Радість весняних
Під час весняних кані
кул у гості
до кірово
градських школярів за
вітали їхні ровесники —
піонери
і комсомольці
І Іілиноградсько.ї області
Казахської РСР.

За п’ять днів перебу
вання на Кіровоградщині (з пашим
краєм ка
захські хлопчики
і дів
чатка
знайомляться
вперше) вони побувають
у місті енергетиків Світловодську, на хуторі іІадія, відвідають відомий
в усьому
світі
завод
«Червона зірка», озна
йомляться з визначними
місцями нашого обласно
го центру. Цікавими і

СОФІЯ. Почалися занят
тя в новому навчальному
і науково дослідному кор
пусі ’ вищого інституту на
родного
господарства
їм. Д. Блаюєва у Варкі. В
буднику.
спорудженому
студентами інституту, роз
містилися 34
аудиторії,
зали. лінгафонні кабінети,
друкарня, ідальня. Два ро
ги потрібно було студен
там. щоб закінчити будів
ництво. Вдень вони працю
вали, а вечорами вчились.

корисними стануть та
кож зустрічі з творчим
колективом
обласного
музично - драматичного
театру імені М. Л. Кропивішцького та з юнна
тами обласної станції
іспвх натуралістів.
8. КОСТЮКОВА,
відповідальний виноназець
обласного
бюро міжнародного
молодіжного туриз
му «Спутник».

Відкрився
фестиваль
ХАНОЯ. Кінофестиваль,
присвячений піввіковому
ювілею Спілки комуністич
ної молоді Хо Uli Міна,,
відкрився у в’єтнамській
столиці. В його програмі
ісудонсні і документальні
фільми, які розповідають
про
муясність і героїзм
в'єтнамської молоді в бо
ротьбі за свободу і неза
лежність батьківщини, про
творчу працю
молодого
покоління будівників со
ціалізму,
дружбу і солі
дарність з прогресивною
молоддю всього світу.

А У НАС 8 ГОСТЯХ КАЗАХСЬКІ ШКОЛЯР»
▲ ОЛІМПІАДА ЮНИХ ЗНАВЦІВ
СЬКОЇ МОВИ З ЛІТЕРАТУРИ

УКРАЇН

Без віри

в майбутнє
ЛІССАБОН. Португальсь
ка молодь зустрічається з
дедалі серйознішими труд
нощами. Опити громадсь
кої думки.
що проводи
лись останнім часом різ
ними газетами показали,
що величезна більшість
юнаків і дівчат жиг/.1 без
віри в завтрашнії!
день.
Одні з них безуспішно на
магаються здобути освіту і
спеціальність, інші так са
мо безуспішно
шукають
роботи. Молоді, люди віком
до 25
років становлять
один з найчисленнішпх за
гонів безробітних — 35 ти
сяч чоловік.

І ПЕРША РЕСПУБЛІКАНСЬКА
Позавчора з приміщен
ні Кіровоградського місь
кого Будинку
культури
імені Компанійця розцвіла
весняна веселка усмішок
та квітів. В урочистій тиші
заступник голови Кірово
градської обласної
Ради
народних депутатів Є. М.
Чабаненко відкрила пер
шу республіканську олім
піаду юних
філологів —
зназціз української мови
і літератури. Цьому святу
красного слова передува
ли обласні конкурси стар
шокласників
України, в
яких взяли участь понад
18 тисяч учнів. До Кірово
града приїхали 140 пере
можців.
З теплим слоаом-вітанням до своїх юних колег
звернувся завідуючий ка
федрою української літе
ратури Київського педаго
гічного
інституту
імені
Горького, доктор філоло
гічних
наук,
професор
П. П. Хзопок.
Завідуюча
зідділом
учнівської
та
стУДентської молоді Кіро
воградського обкому ком

сомолу 3. Хадук побажа
ла учасникам
олімпіади
успіхів у змаганні (за час
олімпіади відбудеться два
тури своєрідного герцю
на кращий
твір) і в нав
чанні.
Схвильовано прозвуча
ли виступи учасників олім
піади — нашого земляка

Сергія Кулинича з Добровелимківського

району,

Оксани Цимбалюк з Київ
ської

області

та

Олек

сандра Пересунька з Чер
нівців.
Від імені молодих жур
налістів
Кірозоградщини
учасників цього першого
свята
республіканського
знавців художнього словз
привігаз редактор облас
ної газети «Молодий ко-

мунар» В. Стулак.
З напутнім
словом до
юних філологів звернула
ся старший інспектор Мі
ністерства
освіти УРк,Р
П. М Якозгнко.
Учасники
першої рес
публіканської
-олімпіади
юних філологів
поклали
квіти до підніжжя пам яг-

ника 3. І. Леніну.
Після урочистої частини
відбувся великий святко
вий концерт.
Його дали
юні музиканти Кіровогра
да,
учасники
десятого
Зсегоюзного тиж«я музи
ки для дітей і юнацтва...
А
вчора
в учасників
республіканської олімпіа
ди юних філологів почав
ся перший тур змагання
на кращий твір. Підсумки
його стануть відомі через ■
дза дні.
Наші юні гості відвіда
ють визначні місця Кіро
воградської області, побу
вають в обласному музич
но-драматичному
театрі
імені М. Л Кропизницького, зустрінуться з його
творчим колективом, з кі
ровоградськими письмен
никами. Попереду у них
цікава й різноманітна про
грама олімпіади.

8. ВАСИЛЕНКО.
На знімку: квіти Іл
лічу несуть учасники пер
шої
республіканської
олімпіади юних тЬілологів.
Фото 3. ГРИБА.
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Є диплом

немає роботи
БОНН. Десятки
тисяч
молодих людей, які закін
чують у ФРН
вищі на в
кальні заклади і школи,
змушені відразу ж іти на
біржі праці. Як повідомляє
газета «Зіоддойчс цайтунг»,
тепер у країні налічусть
ся псліад 40 тисяч безро
бітних учителів, інженерів,
економістів, архітекторів,
лікарів, інших дипломова
них
спеціалістів.
Віль
шість із них після закін
чення вузу так і не змогли
знайти роботу.

Проти планів

НАТО
Австрійська де
мократична молодь сноп
нена рішимості вести бо
ротьбу проти небезпечних
планів НАТО І Пентагону
розмістити в Західній Єв
ропі нові
американські
ракетно ядерні
системи
середньої дальності і ней
тронну зброю. Про це за
явили промовці на зборах,
ор гяпізоваштх ком у и І стцч
ПОЮ
МОЛОДДЮ Австрії у
Відні.
ВІДЕНЬ.

І

(ТАРС).

БУДАПЕШТ. (Кор. ТАРС).
Святкова, піднесена атмо
сфера панує в ці зесняні
дні в молодіжних колектизах заводів
і сільсько
господарських кооперати
вів, в інститутах і гімназі
ях Угорщини. Яскраві пла
кати, розклеєні
в клубах
університетів
і підпри
ємств,
спозіщають про
початок Днів революцій
ної молоді, які ось уже в
шістнадцятий раз прово
дяться з республіці в дру
гій половині березня --на початку квітня кожного
року. 8 ці дні
угорська
молодь зустрічається
з
ветеранами революційно
го руху, передовиками ви
робництва,
провідними
діячами науки і мистецт
ва. Комсомольці заводів
і фабрик, навчальних зак
ладів звітують
про свою
роботу або навчання, ді
ляться досвідом, розпові
дають про
організацію

дозвілля молодого поко
ління.
Свято молодості не ви
падково
приурочене до
весни. Саме з цією порою
року зз’язані
переломні
моменти в історії Угор
щини. У березні 1919 ро
ку
почався
героїчний
шлях Угорської Радянсь
кої Республіки.
Квітень
1945 року приніс на зем
лю Угорщини визволення
зід фашизму. 8 ці дні мо
лодь УНР дає
клятву ні»
вірність
революційним,
традиціям своїх славних
попередників.
Особливої
значимості
дням революційної моло
ді в нинішньому році на
дає та
ановка,
що
комсомол^-!
Угорщини,
всі юнаки і дівчата країни
живуть і працюють тепер
напередодні важливої по
дії — чергового X з’їзду
УКСМ, який намічено про
вести наприкінці травня.

БЕЗНАДІЯ / ШДШ
Безробіття з Англії досягло 2,5 мільйона чоло
вік. Воно супроводжуєть
ся зростанням цін на про
довольство,
промтовари,
комунальні
послуги.
З
квітня на 11,5
процента
підвищиться
плата
за
електрику, на 15 процен
тів — за газ. А восени ни
нішнього року тарифи на
газ підскочать
ще на 10
процентів.
Зростання цін ставить у
дуже тяжке
становище
мільйони низькооплачузаних трудівників, пенсіоне,різ і особливо тих, хто жи
го на допомогу
по без
робіттю. Анна і Гаррі Пан
елі, молоде
подружжя,
потрапило до списку без
робітних 5 місяців тому.
У них двоє дітей — 6 17
років.
У листі в газету
сДейпі міррор» вони пи
шуть:
«Безробіття — це
безнадія і відчай». Анна за
прошує
прем’єр-міністра
пані Тетчер
приїхати до
неї з місгечко Чім, непо
далік Лондона, і подиви
тись, як живе її сім’я. «Я
дивлюся на свого чолові
ка, коли він повертається
з біржі праці. Він підхо
дить до мене і тихо каже
«Вибач, люба». Розриває
ться серце, коли чуєш, як
йому весь час відповіда
ють на біржі: «У нас для
вас нічого немає». Гаррі
відчуває себе непотрібним
: це пригнічує його.
У нас відключено
опа
лення, Діти приходять до-

дому із школи і кажуть;
«Мамо, нам холодно». Та
що я можу зробити?»
Навіть для
того, щоб
подзвонити або придбати
марку
для листа Анні
Панелі двічі
доводиться
подумати і заглянути в га
манець. У цьому немає
нічого дивного: плата за
телефон в Англії збільши
лася за рік на 44 процен
ти, а поштозі
тарифи —•
майже вдвоє.
Надій на
скорочення
безробіття немає, бо асиг
нування на цивільні галузі
економіки
зменшуються,
а на озброєння зростають.
Цього року уряд консер
ваторів планує збільшити
їх ще на 1 мільярд фун
тів стерлінгіз. Навіть пре
м’єр-міністр
назвала ос
танні дані про безробіття
«дуже трагічними». Однак
вона категорично відмов
ляється змінити або хоч
трохи
скоригувати соці
ально-економічну політи
ку.
В телевізійному
інтер
в’ю Маргарег Тетчср за
питали, на якій цифрі зу
пиниться
безробіття
в
країні. Вона обминула це
питання і почала розпові
дати про світле майбутнє
Британії, двері
якого, як
кажуть англійці, вона на
магається відкрити не на
родним ключем, а злама
ти з допомогою капіталіс
тичної кувагди
В

ШАШКОВ.

ЗРІЄ ПЕРШИЙ УРОЖАЙ
СОЛСБЕРІ. Молодіжний
кооператив «Сімба»
за
100 кілометрів від зімбаб
війської столиці тепер до
сить відомий в країні. Ко
ли кілька місяців тому сю
ди
прийшла молодіжна
бригада, це був занедба
ний край. Напіврозвапені
будівлі колишньої ферми
білого колоніста, що втік,
і поля, які заросли бур’я
нами.

Завдяки
ентузіазмові
молоді і підтримці держа

ви кооператив перетворю

ється у зразкове госпо
дарство. Тепер
тут пра
цюють разом 55. юнаків і
дівчат. На полях коопера
тиву зріє перший урожай
кукурудзи та інших куль
тур.
(ТАРС|.
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„Молодий комуялр(і

СПОРТ
БОРОТЬБА САМБО

На двох
килимах
Два дні в легкоатлетич
ному манежі дитячо-юна
цької
спортивної школи
обласного спорткомітету
на .чвох килимах точилися
юстрі поєдинки особисто
го чемпіонату Централь
ної ради товариства «Ко
лос» із боротьби самбо.
Найсильнішим виявився

Й6 береэкя 1981 року------ —'

лікар
Кіровоградської
студентської
голіклініки,
майстер спорту з вільної
боротьби і дзю-до Сергій
Гержов. Він виграв усі по
єдинки у своїх суперників,
причому більшість із них
чистими перемогами,
і
став чемпіоном товари
ства в абсолютній ваговій
категорії. На другі й тре
ті сходинки п’єдесталу по
шани піднялися
кіроеоградці Артур
Оганесян,
Юрій Кулешов, Анатолій
Шполянський.
В інших ваювих катего
ріях
звання
чемпіоніз

“ СПОРТ ™——

СПОРТ

СПОРТ
Центральної
ради това
риства «Колос» вибороли
харків'яни Басик Тумгос.з,
Володимир
Переверзев,
Басла/д Цураєв, львів’янин
Василь Чих, Анатолій Ботурчук і Сергій Ярослав
цев з Дніпропетровська,
Роман /Лицюк
з Хмель
ницького,
донецький
спортсмен Віктор Калини
ченко і ААихайло Шулик, з
Волині.

—•

РІШУЧІСТЬ

М. ВІВИЧ.
На з и І м к у: голова об
ласної ради ДСТ «Колос»
О. О. КУЧЕРЯВИЙ вручає
нагороду с. ГЕРЖОВУ.
Фото Е. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Після семирічної перерви ВІДНОВИВСЯ
розиграш чемпіонату
області з боксу.
Нього разу
виборювати особисто-ко
мандну першість у легкоатлетичному ма
нежі ДІОСШ обласного спорткомітету
.зібралося понад
40 атлет.ів. Змагання
пройшли при цілковитій перевазі спорт
сменів обласної ради товариства «Тру
дові резерви» (тренери
А. О. Японко,
Б. С. Тертилов). Вони перемогли в усіх
вагових категоріях. Чемпіонами області
1981 року стали Леонід Сеньков, Олек
сандр Китаєв, Олег Порошок, Сергій

Вступайте
до військових закладів

МВС СРСР
Училища готують офіцерІЕ
внутрішніх
ВІЙСЬК
МВС СРСР.
Приймають
цивільну
молодь віком від 17 до 21
соку із середньою осві
тою.
Строк навчання — 4 ро
ки.
Вступники
складають
конкурсні вступні екзаме
ни:
до вищого політичного
училища — з російської

мови і літератури (пись
мово), математики, істооії
СРСР і географії (усно);
до
Новосибірського,
Орджонікідзевського
й
Саратовського еищих вій
ськових командних учи
лищ, а також «до Харків
ського вищого військово
го училища тилу — з ро
сійської мови і літерату
ри (письмово), математики
(письмово й усно), фізики
(усно).

ТРУДРРЗЕРВІВЦІН ■

Вступники на інтендант
ський профіль Харківсь
кого вищого військового
училища тилу замість ек
замену
з
математики
(письмово) складають ек
замени з хімії (усно).
Початок екзаменів з 10
липня.
Кандидатів
до училищ
забезпечують безплатним
проїздом,
гуртожитком,
харчуванням.
По закінченні училища
випускникам присвоюють
офіцерське звання «лей
тенант» і Еидають диплом
загальносоюзного зразка
з присвоєнням кваліфіка
ції:
у вищому політичному
училищі
— «сфіцєр-політпрацівник»;
у
Новосибірському,
Орджонікідзевському
й

Саоатовському вищих вій
ськових командних учили
щах — «офіцер мотострі
лецьких військ»;
у Харківському вищому
військовому училищі тилу
— «офіцер автомобільної
служби, інженер-механік»
(автотехнічний
профілв),
«офіцер
артилерійськотехнічної
служби, інже
нер-механік»
(збройовотехнічний профіль), «офі
цер служб продовольчо
го й речового постачання,
інженер-ексноміст»
(ін
тендантський профіль).
Бажаючим вступити на
навчання звертатися
за
місцем
проживання
в
міськ(рай)військкомати до
1 квітня цього року.
Відділ кадрів УВС
облвиконкому.

Зам. 11.

«Отрада»—

еаМітко, Анатолій
лієв, Володимир _
Зрозуміло, що і в командному заліку І
першими були трудрезервівці. Другими
призерами стали боксери Кіровогрздсь;^сі
кою заводу радіовиробів, третє місце'
посіли представники обласної ради «Бу- |
рсвіспика».
О. КУШНІРОВ.

і

На знімка
Д. Муллагалієо; право
руч — на рингу. ‘
шваиязвЕяяяажмвгЕИЕгаж

Редактор В. СТУПАК

ВІДДІЛ ПО ПРАЦІ ОБЛВИКОНКОМУ ЗАПРО
ШУЄ СІМ’Ї РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ
ПРОЖИВАЮТЬ У МІСТАХ, РОБІТНИЧИХ СЕЛИ
ЩАХ ТА РАЙЦЕНТРАХ, на переселення б
РАДГОСПИ
Переселенцям у місцях поселення надаються упо
рядковані кеартпрп або окремі будинки з присадиб
ними ділянками, виплачуються одноразова грошова
допомога на голову сім’ї 200 крб. та по 75 крб. на
кожного члена сім’ї. Протягом двох перших років но
восели звільняються від квартирної оплати, одержу
ють безплатно паливо та інші комунальні послуги, а
від сплати сільськогосподарського податку звільня
ються протягом восьми років.
По детальніші довідки щодо умов переселення та
пільг, які надаються переселенцям,
звертайтеся до
міських відділів обласного бюро по працевлаштуван
ню населення та економістів відділу по праці облви
конкому на такі адреси:
м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 78, аул. Щор
са, 2;
м. Олександрія, вул. Пе’ршотравнева, І І;
м. Світловодськ, вул. «Леніна, 4, кім. ЗО;
м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 80/22;
м. Знам’янка, Нопомяргород, Голованівськ, Гайво
рон — міськрайвиконкоми.
Зам. 23.

Іде весна, іде красна...

інструмент і для початківця, і для любителя «зі стажем». Буде задоволе
ний ним і професіонал — піаніно має приємний, насичений тембр звучання
в діапазоні всіх семи октав.
Корпус — світлих топів, облпцьовапнн шпоном цінних порід деревини, оз
доблений поліефірші.м лаком.
Висота піаніно — 1220 мм.
Ширина
— 1452 мм.
Глибина
— іі00 мм.
Вартість
— 675 карбованців.

Щоб рясніла земля врожаєм, чимало сил і вміння слід докласти — це зиас
кожен.
Нагадаємо лише — не забудьте пре мінеральні добрива! Азотні, фосфор
ні, калійні та комплексні для садів, городів — вони с у великому асортимен
ті в магазинах господарських товарів споживчої кооперації Кіровоградщкнн
Спосіб застосування вказано на упаковці.

Купити піаніно «Отрада» можна із магазинах «Культтовари», «Техніка» ті с
універмагах споживчої кооперації Ніровоградщики.
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