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В газеті «Радянська Ук
раїна» 28
березня ц. р.
опубліковано
звернення
учасників зустрічі в редак
ції — ветеранів
Великої
Вітчизняної ВІЙНИ, НОЕЙІст
рів виробництва, активіс
тів руху на захист миру,—
які пропонують провести
на честь Дня Перемоги
Вахту пам’яті під девізом
«Подвиги в праці — мир
на землі». Надаючи важли
вого значення цій ініціати
ві в підвищенні політичної
і
творчої
активності
у боротьбі за здійснен
ня рішень
XXVI
з’їзду
КПРС, — успішне
вико
нання
і
перевиконання
завдань одинадцятої п'я
тирічки,
бюро
обкому
партії постановило реко
мендувати міськкомам і
райкомам партії, первин
ним партійним, профспіл
ковим і комсомольським
організаціям забезпечити
широке розв’язання і пов
сюдну підтримку важливої

патріотичної ініціативи про
проведення з 9 квітня по 9
травня
Вахти
пам’яті.
Міськкомам
і райкомам
партії, первинним парторганізаціям,
виконкомам
Рад народних
депутатів,
облпрсфраді,
обкому
ЛКСМУ,
господарськигл
органам
запоопоноване
організувати Еахту пам'яті
у всіх виробничих колекти
вах, на кожному робочо
му місці, добитися під час
її проведення найвищого
виробітку, випуску продук
ції тільки найвищої якості,
посилення
ідейнс-вихзеної роботи, використати
проведення Вахти пам'яті
для посилення
турботи
про ветеранів війни, по
ліпшення умов їх праці й
побуту, підвищення гро
мадсько-політичної актив
ності колишніх фронтови
ків.

Члени
механізованої
ланки
по вирощуванню
цукрових буряків без ва
гань довірили очолювати
їхній колектив
комсо
мольцеві
Володимиру
Синенку. Сім років після
армійської служби тру
диться він у рідному кол
госпі «Шлях до комуніз
му» Добровеличківського
району: спочатку шофе
ром, а останнє п’ятиріч
чя — механізатором. Ва
гомі
буряки
вирощує
ланка Володимира без за
трат ручної
праці. За
нільна днів механізатори
порядкуватимуть на бу
рякових
лаках, а нині
хлопці сіють горох. При
плані 13 агрегат Володи
мира Синенка щодня за
сіває 17 гектарів поля.
На знімках: прапо
рець першості
сьогодні
майорить на Т-70, якого
г.еде комсомолець В. СИНЕНКО;
в
колгоспі
«Шлях до комунізму» сі
ють горох.
Фото Б. ГРИБА.

Поле нашої надії
Осінь
... Тепер навіть не при
гадаю, хто подав ту ідею.
Аркадій Вальчик? Яків Зацерковний? А може, брат
мій — Леонід? Головне —
захопила вона всіх без
винятку. Це ж так заман
ливо: працювати всім ра
зом,
комсомольсько-мо
лодіжним колективомІван Васильович Кошлаїс,
секретар
парткому, нас
підтримав. «Молоді при
таманні дерзання, пошук,
— говорив він, пам'ятаю,
на
засіданні
правління
колгоспу. — Хлопців ма
нять масштабні діла, де
вони зможуть повного мі
рою виявити енергію, ен
тузіазм,
показати здіб
ності, знання...»
Коли розповів товари
шам, що відтепер ми —
механізована ланка по ви
рощуванню
кукурудзи,
особливого захоплення на
їхніх обличчях
не поба
чив. Та цього й слід було
чекати: нікому ще в на
шому
господарстві
не
вдалося зібрати кукуруд
зи більш
як по 25—27
центнерів
з гектара. От
усі й розкисли («Хіба гут
докажеш себе...»).
Вдалось-таки перекона
ти, що відстаюча ділянка
виробництва — то найблагодатніший грунт для са
моствердження. Хлопці з
головою поринули в ро
боту.
1

Комсомольськомолодіжний:
аналіз практики
Перед більшістю ного- й полягають, що вони на
створених колективів по цілюють на спільний по
стає питання: з чого поча шук внутрішніх резервів.
ти. Нам Н'коли було заду
Ремонт
сільськогоспо
муватись. Ділянку (непода дарської техніки, підготов
лік від табору тракторної) ка її до весняно-польових
нам відеєли відразу. Рані робіт — процес
надзви
ше
цю площу зай/лала чайно
трудомісткий. До
озима пшениця. Про кра того ж для
успішного
щий попередник
під ка проведення його необхід
чанисту годі
й мріяти. на неабияка
професійна
Комсомольсько- молодіж
майстерність. А у кожнаному вдалося
виконати
одну
з
найголовніших го з членів нашого колек
тиву за плечами два-три,
хліборобських заповідей:
найбільше п’ять років ме
ми не залишили жодного
гектара землі на весно ханізаторського стажу... Та
оранку.
При зяблевому ні, не розгубилися хлоп
обробітку грунту в рядки ці. Більше того, виступили
внесли по
10 центнерів ініціаторами колгоспного
грунтооб
мінеральних добрив. Цей змагання: всю
агрозахід
обов’язковий робну техніку поставити
при
вирощуванні куку на лінійку готовності до 1
рудзи за індустріальною січня.
технологією.
Не буду вдаватися в по
Отже,
перший
крок дробиці, не розповідати
зроблено А попереду ще му про труднощі (а еони
були), скажу
тільки, що
стільки випробувань...
слова свого ми дотрима
ли.
Про повну готовність до
Переваги
колективних виходу в поле
комсо
форм праці саме в тому мольсько-молодіжний ко

Зима

лектив рапортував
редодні
відкриття
з’їзду КПРС.

напе
XXVI

Весна..,
От і прийшла вона —
гомінка, довгождана, хви
лююча. Ні, ми не чекали
весни склавши руки. На
впаки —наполегливо пра
цювали. Припасли чимало
органічних добрив, влас
норучно виготовили шість

вирівнювачів, які допомо
жуть провести сівбу ку
курудзи з найвищою якіс
тю. У
повній кількості
вже маємо й високоефек
тивний гербіцид «ерадикан». Внесення семи кіло
грамів його в
рядки під
час сівби
гарантуватиме
повну відсутність бур янів
пізніше, коли появляться
сходи.
Весняний вітер швидко
підсушує грунт. Не зогляділись навіть, як
настала
пора
закривати вологу.
Роботу цю плануємо вико
нати за кілька днів. А ко
ли грунт добре прогріїться, почнемо сівбу.
Весело, завзято працю
ють комсомольці на своє
му полі.

А. ЧЕРНЕНКО,
ланковий комсомоль
сько-молодіжної ме
ханізованої
ланки
колгоспу
імені XX
з’їзду КПРС.
Бобринецььий район.

кожен
У ПОШУКУ
Комсомольсько - моло
діжний колектив продав
ців магазину № 86 вийшов
переможцем иередз’їздівського
соціалістичного
змагання в системі міськпромторгу. Дівчата, очо
лювані Аллою Кузьменко,
значно перекрили планові
завдання, доведені до від
ділу «Галантерея», і, то
не менш важливо, обслу
говували покупців
куль
турно. ввічливо. Свідчення
того — численні
ПОДЯК!)
відвідувачів.
Добре йдуть справи у
дівчат і нині. Колектив
першим у магазині спра
вився з тримісячним пла
ном, реалізувавши понад
завдання товарів на 22 ти
сячі карбованців. Тож пі
хто не
здивувався, коли
на
відкритих партійних

зборах у міськпромторзі
Алла Кузьменко заявила
про бажання своїх подруг
Людмили Бичун,
Тетяни
Коваленко, інших
членів
КМК. а також
їхніх на
ставниць
Юлії Іванівни
Чалої і Раїсн Анатоліївни
Чоріїрї виконати план чо
тирьох місяців до 22 квіт
ня — II 1-ї річниці З ’ДНЯ
народження В. І Леніна.
Такі ж
зобов’язання
взяли комсомольсько-мо
лодіжні колективи Ірини
Тищенко, Валентини Єніч,
Наталії Чайковськбї, Іри
ни Овчаренко.
Ведучи колективний по
шук
резервів, впровад
жуючи нові форми торгів
лі, підвищуючи її ефек
тивність,
спілчани ділом
відповідають
на рішення
XXVI з’їзду нашої партії,
постанови ЦК КПРС. Ра
ди
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ
<Про Всесоюзне соціаліс
тичне змагання за успіш
не виконання і перевико
нання завдань одинадця
тої п’ятирічки».
!. ПРИХОДЬМО,
секретар
комітету
комсомолу
мієькпромторгу.
м. Кіровоград.

РІВНЯННЯ-НА КРАЩИХ
Добре
трудиться ни
нішнього року колектив
швейного цеху, що в селі
Злшші нашого району. За
січень та лютий
він ви
робив
продукції на 118
ті’сяч
карбованців при
завданні
71 тисяча На
163—J70 процентів вико-

нувалн швачки денні нор
ми в березні.
Завзяття, ентузіазм, міц
на
дружба,
досконале
знання своєї справи — ось
що характерне для цьрГО
колективу.
де Лпзиїофгь
тільки дівчата. '
Є. ДСНЦ.СВ.
МелоБисківсьний район.

Вонм справді — таки
невгамовні, ці
хлопці і
дівчата. Здасться,
в усіх
цехах, на розрізах і шах
тах побував, усе розповів,
а вони знов прийшли на
зустріч у Палац культури.
З не відпускають, розпиту
ють, розпитують...
У душі він буа вдячний
їм, цим юним, котрі ХОТІ
ЛИ ще і ще раз почути про
з’їзд партії і просили йо
го,
Павла
Йосиповича
Олефірова, делегата, фо
руму комуністів, очевидця
та учасника історичної по
дії, ще і ще раз розповіс
ти про ті неповторні дні.
«Як нелегко знайти сло
ва, щоб передати
ту ат
і
мосферу урочистості
водночас діловитості, що
панувала на з’їзді», — пі
ймав себе на думці Павло
Йосипович. Ні, йому,-ро
бітникові, машиністові ек-

Цс Валя Слета, ведуча,
звертається знову де» ньо
го. Молодець Валентина.
Спитала тс, що
хвилює,
мабуть, кожного
у свої
двадцять. І він свого часу
роздумував, коли будував
у 60-х роках розріз «Морозівськиії»: що важливі
ше — будувати шахти чи
видобувати вугілля...
Відповів коротко, чіт
ко:
— Праця. Ударна, напо
леглива. Па кожному ро
бочому місці. Щоб утіли
ти в життя
все. що .на
креслила
партія.
Щоб
краще жити.
Ці слова Генерального
секретаря ЦК КПРС Л. І.
Брежнєва, сказані на з їз
ді КПРС, узяла
за девіз
його
бригада.
«Кожна
зміна — ударна», — пові
домили йому
товариші
своє рішення, як повернув-

ДЕЛЕГАТ ПОВЕРНУВСЯ

ЗІ З’ЇЗДУ

Коли тобі

сказатора, не вперше ви
ступати перед такою чис
ленною аудиторією.
Не
раз, бувало, просив слова
на зборах,
звертався до
бригади, йшов у партком.
Коли
об'єднання «Олександріявугілля» катастро
фічно «валило» план, ко
ли його розріз «Бандурівський» був у критичному
становищі. Слів ніколи не
добирав, знав: розуміють.
Сьогодні ж, на зустрічі з
молоддю, хвилювався...

Розповідав неквапливо,
детально, по хвилинках —
так, як запам’ятав кожен
із тих
незабутніх днів.
Про Мавзолей В. І. Лені
на, про прийом у міністра
вугільної
промисловості
Б. Ф. Братченка...
Завмерли, кожне слово
ловлять про Звітну допо
відь ЦК КПРС XXVI з’їз
дові партії, з якою висту
пив Генеральний секретар
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.
Уважно слухають розпо' відь про виступ
Голочи
Ради
Міністрів
„.
СРСР
М. О. Тихонова, про вис
тупи дслегатів-шахтарів.
Старався не переказува
ти змісту, а виділити го
ловне, основне,
щоб до
нести значущість па рт їй них документів, велич їх
накреслень. Спинявся на
питаннях, що безпосеред
ньо стосувалися вугільної
промисловості.

ся з Москви. «За рік — З
мільйони кубометрів по
роди», — він першим по
ставив свій підпис під но
вим
зобов’язанням,
бригади.
Трохи більше місяця ми
нуло відтоді, а надплано
вий рахунок його
екска
ваторників
сягнуз
уже
більше 50 тисяч кубомет
рів гірничої
маси. Квар
тальне завдання першого
року п’ятирічки виконали
до 22 березня. Добрий по
чаток...

— Павле
Йосиповичу,
ви слухали в ііервооспові
документи партійного з’їз
ду. голосували за їх прий
няття. А як тепер працює
те з ними?
— Я відвідую економіч
ний гурток. Там вивчаємо
матеріали
XXVI з’їзду
КІІРС, пов’язуючи їх із
тими завданнями, що сто
ять перед нашим колекти
вом. Сам — наодинці —
читаю — перечитую пар
тійні документи. Не воіс
тину невмчерпйа скарбни
ця трудового натхнення...
II. 1-І. Олефіров зійшов
зі сцени, і юнаки та дів
чата відразу оточили йо
го в залі.
— Покажіть фотогра
фії... Це — на
Красній
площі?
— Таку медаль вруча
ють кожному, хто побу
ває в Зоряному? — допи
тувались.
— А коли
космонавт
Л. І. Попов
приїде в
Олександрію? Ви ж зустрі
чалися З НИМ...

Він любить молодих. І
ХЛОПЦІ Йдуть
до нього в
колектив.
Подобаються
йому новачки. Он Микола
Шандра вже працює на
рівні з ним —
машиніст
Вони й під час концер
екскаватора. Незабаром і
Сашко Кулик, що помічни ту не могли заспокоїтись,
зверталися до
ком
тепер,
освоїть цю раз у раз
професію. Хлопці — най нього
пошепки. І Павло
молодші у
бригаді, але Йосипович так
само по
спробуй сказати їм: «Мо- шепки відповідав, передзлоде-зелене» — образять ваз по ряду сувеніри, що
ся, тепер уже й досвіднепривіз зі
столиці. І вже
ним не поступляться. Важ
ко було справитися торік коли оголосили, що буде
із завданням, та вийняли і виконано український на
перемістили у відвали дВа родний танець, заблагав:
з половиною мільйони ку «Дазайте подивимося».
бометрів породи. Без Ми
Колись, як і йому було
коли і Сашка не змогли б двадцять, танцював у шах
СТІЛЬКИ...
тарському ансамблі. При
Павло Йосипович за ємний сюрприз зробили
мовк на хвилину, замігс- комсомольці, підготував
.. лився.
ши цей танець. Павло Йо
А скажіть, будь лає- 'сипович сидів зворушений,
ка,, що . ви вважаєте для щасливий...

молоді
житті?

найголовнішим у

...4 квітяя 1&81 року

„Молодий

2 стор.-

Н. ЧЕРНЕННОм. Олександрія.

Минулого літа всі п’ят
десят вісім комсомольців
Каиізькоі середньої шко
ли працювали па фермі, в
полі. Колгосп імені Лепніа
доручив їм вирош) вати на
площі п’ятдесят гектарів
кукурудзу. Гарну вирости
ли. Перед у роботі вели
секретар комсомольської
організації Наталія Рибка
та
бригадир
шкільної
навчально виробничої
бригади Таня Почка. Вісім
чоловік під час жнив бу
ли помічниками комбайне
рів.
А ще у.великій пошані
в школі, каже Наталко,
патріотична робота. Дів
чата вчаться па курсах
медсестер,
хлопці — в
оборонних гуртках.
Усі
воші листуються з рідни
ми воїнів, що
загинули,
визволяючи Капіж. Особ
ливо тепла дружба з рід
ними загиблого Героя Ра
дянського Союзу ЛхрІМ'.Шка. Коли йшов бій за село,
в’язкою гранаг ки-

торськии Інститут ство
рено на базі державно
го спеціалізованого кон
структорського бюро по
рівняно недавно. Значно’
розширився штат органі
зації, зросли можливості
колективу,
А разом з
тим виникли проблеми
зростання. Це:
такі, як
необхідність нідвйіци.чня загального рівия освіти і кваліфікації моло
дих кадрів (третина спів
робітників інституту —■
комсомольці, і їхнє чис
ло постійно збільшується
завдяки припливу нових
молодих кадрів),
це й
нагальна
потреба
у
зміцненні виробим чо-дослідиої бази, бо цех дос
лідного виробництва ни
ні змушений працювати
за надзвичайно напруже
ною програмою.
Комсомольці, що ви
ступали на зборах, го
ворили просто й по-діло
вому.- Багато сторін жит
тя організації зачіпали
ці вистуди, та все
ж у
кожному
прозвучала
думка про те, що ' ство
рення для
сільського
господарства таких по
сівних машин, які від
повідали б його
сучас
ним потребам, — найго
ловніше в усій спілчан
ській роботі, її вістря.

Фрагмент
життя
Марка сівалка
ССТ-12Б. Рік закінчен
ня
конструкторської
розробки — 4981. При
значення — сівба цук
рових боряків при ви
рощуванні їх за інду
стріальною технологі
єю, тобто без
затрат
ручної праці.

Чим відрізнятиметься
ця модель від своєї по
передниці, яка нині схо
дить з конвейєра «Чер
воної зірки»? Про це
розповідає
заступник
сек рета ря ко мсомо л ьс ьцрї організації інститу
ту Володимир Мельник;
— Для того, щоб за
безпечити високий про
цент схожості і рівномір
ність розподілу насіння,
ми застосували в цій
моделі нову сошникову
групу.
Запроваджений
нової системи контролю
дає
змогу обходитись
, при сівбі без сівальника.
Пониженням рівня бун
керів і збільшенням їх

Звіти і вибори в шкільному комсомолі

куйся під
головний фа
шистський танк, підірвав
його, загинув і сам. На мо
гилах воїнів весною, вліт
ку і восени ростуть квіти,
їх доглядають піонери і
комсомольці.
золоте
Існує в школі
правило: живеш у селі —
знай ного історію, людей,
сучасне.
Зустрічалися
комсомольці вісімдесятих з пер
шими комсомольцями се
ла — учасником Канізького повстання
1918 року
А. К- Яровенком, пенсіонеркоіо-вчптелькою В. 11.

Софу, делегатом
Хлу'і
з'їзду Комунісіичної пар
тії України М. Г. Гершкулом. Л коли його, Гершкула, цього року нагоро
дили орденом Трудового
Червоного Прапора '—
першими привітали його.
і ветарапам, і тепері шкім трударям як: подарунок комсомольці влаштовують концерти — в Будинку культури, в полі,, на
фермі. Сама
Наталка в
цьом*
зразок для всіх:
любить літературу, дуже
гарно декламує, співає, у
неї чудові голос, дикція.

Одним словом, заспівачка
Почалася
четверта
чверть.
іде напружене
навчання.
Комсомольці
вчаться добре. І Іаталка кругла відмінниця.
А Тйпя Почка уточнює
плани навчально-виробни
чої. З вогником, з комсо
мольським
завзяттям пі
дуть учні на поміч бать
кам... А тепер садять де
рева, прикрашають в\
ці, шкільний
майдан, сі
ють квіти. Розповсюджу.
ють політичну й художню,
літературу,
поповнюють,
комплектують свої бІб.-ІІотеки. Допомагають вете
ранам? інвалідам Великої.
Вітчизняної війни. ‘Збира
ють металолом — д,і:(
БАМу, для нових будов... •
Скільки хороших, ИО-.
трібних справ! І всюди за
співачкою вона, секрет ір
Каиізькоі шкільної комсо
мольської
організації, •
дев’ятикласниця Наталка
Рибка.
М. СЇОЯН.

ї

Новомиргородський
район.

120—130 процентів ви
конують змінні норми.
Комсомольці цеху запев
няють, що, рівняючись
на кращих, вони всі свої ,
силн спрямують на вико- ;
напня рішень з’їзду.
■
Вирішальна, найгостріша ділянка сьогодні —
впровадження наукових
відкриттів і винаходів.
Науково-дослідні і проектно-конструкторські ро
боти слід тісніше зіткнути — економічно й орга
нізаційно — з виробництвом.
(із Звіту ЦК КПРС XXVI з’їздові партії).

Всесоюзні комсомольські збори
«РІШЕННЯ XXVI З'ЇЗДУ КПРС
ВИКОНАЄМО!»

ВИПРАВДАТИ
ДОВІР’Я
об’ємів ми змогли підви
щити продуктивність ро
боти агрегату, полегши
ти його завантаження і
знизити
матеріалоєм
ність відкииепиям
під
ніжної дошки. Кілька та
ких машин уже відправ
лено на Кубань для ви
пробувань і впроваджен
ня у практику вирощу
вання буряків за інду
сі ріал ьн им методом.
Вії ГОТОВЛЕН II І
цієї та багатьох ін
ших машин, над якими
працює колектив інсгп-

У

туї у, беруть безпосеред
ню участь комсомольці
цеху дослідного
вироб
ництва. Який
же їхній внесок у загальну скарб
ницю?
Говорить слюсар цеху
Сергій Давидов:
— Ми успішно спра
вилися зі своїми передз’їздівськими зобов'язан
нями. З перевиконанням
завдань працювали в дні
роботи партійного фору
му. І нині, втілюючи в
життя його величні
шенпя, наші спілчани

Фрагмаит
життя
Островськии, Черед
ниченко, Малихін, Сагенко — прізвища цих
комсомольців
з від
ділу приладів добре
відомі в інституті. Та
воно й не дивно, адже,
мабуть,
неможливо
знайти в житті колек
тиву такі моменти, ко
ли б ці хлопці не були
в центрі життя, в гущі
цікавих і
потрібних
справ. Вони і спортсме
ни — ось
нещодавно
брали участь у стріле
цьких змаганнях, і ра
ціоналізатори — ак
тивні учасники конкур
сів новаторів...

Секретар комсомоль
ської організації інсти
туту Ольга Мацина, роз
повідаючи про цих мо
лодих людей, зауважила— Нічого падзвнчайного в тому, що хлопці
так багато . встигають,
немає. Просто їм довіря
ють...
Дов І ря ГИ
м ОЛОДИ М...
Про це і озорила на збо
рах і секретар Інститут
ської партійної організа
ції В. В. Гультяєва. До
вір’я зобов’язує. Виправ
дати його — це значить
зробити ще однії крок до
мети, до становлення са
мого себе.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

лосівних І грунтообоокнм К1Ро®огРаАського проентно-конструкторського інституту
випробування понадРсто зпТ-Гм^іГ ы
“• НИНіШньому році подасть на державні
Ділпється створенню іХл^ЗК| нових посівних машин. Особлива увага тут при
На зніМку:РЄПро^іднИиР? «°^ХХНИ* ' комб’н°ваних агрегатів.
гтруііторами. коиісг>мольипммНїї>У^ТОр’ ”астаамин М. І. Манякіна з молодими к.»ч’ рисок» Андріяш
мольцнми Тамарою Крестовою, Тетяною
Рибчинською і Ла—

_______

Фото Р. ЄПЄИКІНА.
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А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ? ~
₽О Б І Т Н ИЧИЙ
КЛУБ
КОМБ1 МАТУ

професіональним артистом
цирке Р. Д.
Нікомаровим дивували
будівель
ників спритністю, винахід
ливістю,
оригінальністю
кожного
номера. Па ки
лим виходили
акробатиексцентрнкп, силачі з ги
рями. бралися за перевті
лення
ілюзіоністи-маніпулятори, а роль клоуна
виконував сам Пікомароз.
... Весняного вечора за
вітали ми в клуб, знаючи
наперед, іцо там іде підго
товка до весняного балу.
Там панувала буденна, ро
боча обстановка. Керівник
вокально - інструменталь
ного
ансамблю
Юрій
Швець, закінчивши рспс-

«КІРОВОГРАДМАШВАЖБУД»
ВІ Д К Р и л и
БІЛЬШЕ ТРЬОХ
МІСЯЦІВ
ТО
МУ.
ДНЯМИ
МОЛОДІ БУДІ-

ВЕЛ Ь Н И К И
СПРАВЛ ЯЛИ
ТУТ НОВОСІЛ
ЛЯ —
САМЕ
ТОДІ, КОЛИ в
ЗАКЛАДІ ПО
СЕЛИ Л А С Я
ПІСНЯ.

нщію з гітаристами, роз
мовляв з дівчатам»-вока
лістами. Духовнії оркестр
відшліфовував
марш
«День Перемоги». Учасни
ки художньої .агітбригади
зі своїм керівником Ліді
єю
Абрамовою
читали
сценарії! пової програми, з
якою вони мають виступа
ти на міському огляді, а
бібліотекар Раїса Мартиіісііко
в кімпаті-читальііі
працювала зі своїми акти
вістами, які збираються
виступати на вечорі пое
зії. Чи ис найбільше кло
поту було у сміхотворців.
! Іікомаров розробляв, по
вий акробатичний етюд і
групову силову
вправу.

тттгіЖ йіі tr ifte

ВЕСНЯНИЙ ВАЛЬС
Спочатку тут, біля шосе,
що веде на Малу
Виску,
полаялося
два дев’ятипо
верхових
будинки — два
робітничих
гуртожитки..
Між ними — одноповерхо
ва споруда, ще з’єднує їх,
— їдальня. Потім до цього
комплексу
прибудували
ще один блок — клуб. Тут
просторий
зал,
кімнати
для гуртківців,
кафе, біб
ліотека з кімнатою-читальнею, сектор для шахістів,
тенісистів.
Перед тим
як створити
гуртки художньої
самоді
яльності,
директор клубу
Євген Векслер і художній
керівник Олександр Чоботарьоз зустрілися з хлоп
цями і дівчатами майже в
кожній з кімнат гуртожит
ку. на
будівельних
май
данчиках. Запитували во
ни їх про одне: «Що тре
ба зробити, щоб було всім
цікаво? До чого передусім
твій інтерес?»
Слюсар
Володимир Ку
ценко хотів не так уже й
багато:
— У клубі повинні бути
духовий
оркестр, вокаль
но-інструментальний
ан
самбль і гурток сміхотворціз — вечора
відпочинку
без цього не влаштуєш.
Інженер
Світлана
Гор
бань була за те, щоб хут
чіш відкрити
дискоклуб.
Плитковим
Сергій
Буга
пропонував
«реконструю
вати» художню агітбрига
ду «Мастерок», щоб у ній

було дві
групи
— одна
складалася з учнів проф
техучилища,
друга з ро
бітників.
Векслер
переконався:
треба з клубі створювати
нлуби за інтересами. І по
чалася копітка робота.
Керівник
духового ор
кестру Микола
Гурович
Кузьмич, записавши у свій
колектив понад сорок ро
бітників,
зрозумів, що й
це мало. Не обійдешся без
юних барабанщиць. Вибір
випав на старшокласниць
підшефної школи Ні 29. А
муляр
Леонід Слободян,
уже «старожил» з оркестрі,
вважав, що й без випуск
ників МПТУ N° 2, яке є ба
зовим для
комбінату, ко
лектив теж не матиме пер
спективи: на
завтра учні
профтехучилища
попознять робітничу сім’ю...

?г? УЛИ тема гпчні вечори,

бесіди, зустрічі з ці
кавими людьми, диспути.
І щоразу
перед тим, як
починались танці, за робо
ту бралися члени циркової
студії — цс той же гур
ток сміхотворців. Микола
Пономаренко, Віктор Ьогуиенко, Іван
Прожога,
Володимир Гайдай, Люся
Лкяіснко, Катерина Пет
ренко, Володимир Поля
ков разом зі
своїм на
ставником, у минулому

Отакі вони, сміхотворці

Хлопцям хотілося зробити
ці номери якнайшвидше,
але керівник циркової сту
дії прискіпувався до кож
ного фрагмента, до кож
ного нюансу.
— Ритм,
граціозність,
пластика, безпосередність
— підкреслював Пікомаров. — Це — передусім.
Якщо буде хоч одна сце
нічна ціліша,- номер ро?СІІНЛСТЬСЯ. СмііІІИТІ! — ЦС

не значить
прикинутись
дурником. Паші химерикіі повинні буї її розумни
ми, добрими й делікатни
ми.
Директор клубу попро
сив Олександра Чоботарьова взяти баян і захо
дився чигати сатирічиі мі
ніатюри. Біля ііьою з’юр
мились кілька
хлопців і
дівчаг; які теж збиралися
записатись у гурток.
А в спортивному
холі
— гамір: триває міні-туркір тенісистів. Хто сильні
ший у гуртожитку?..
Т ОСЬ нарешті
веспяпий молодіжний бал.
Дівчата наділи свої най
кращі сукні, причепурили
ся хлопці.
Почали свою
справу оркестранти — нопливла мелодія вальсу...
Тут. на вулиці Пацаєва,
вирувала мелодія весни і
молодості.
Дівчата, що
приїхали на бал з вулиці
Севастопольської
(там
теж є гуртожиток комбі
нату), по-доброму заздри
ли, що живуть не тут, у
новому
гуртожігіку, де
так багато робиться, аби
після робочої зміїні буді
вельники могли струсити
втому, набратись бадьоро
сті і втіхи.
Щоправда, Євген Векс
лер одразу ж зауважив,
коментуючи програму ба
лу:
— Це тільки
початок.
Пісня щойно поселилася у
пас. І ми ще
не знаємо
уподобань кожного нашо
го гостя. Треба ще заку
пити костюми, інструмен
ти, прикрасити
всі холи.
Бракує нам здібних тан
цюристів, співаків, витів
ників, читців, людей, обда
рованих
різносторонньо.
Вони, звичайно, тут є, в
гуртожитках. Але їм іноді
не вистачає сміливості вийтцАна сцепу. І ми шука
ємо талантів і розробляє
мо нові форми організації
відпочинку молоді. Щоб
усе було розумно, краси
во...
Знову хлюпнула мело
дія «Весняного
вальсу».
Вечір у робітничому клу
бі засвічував нові вогни
ки. В серцях молодих лю
дей. У нашому житті.
М. ВІНЦЕВИЙ.
Фото П. ХМУРИ

... А поті'* пісню подарували гості

Телефонували з гарнізон
ного офіцерського нлубу:
— Чи правда, що у вас у
гостях Віктор Женченко7
— Правда.
— А що він
співатиме?
Ціназлять,
зокрема,
«Два
кольори ». Десять років тому
він цю пісню
виконував у
Берліні. І ян!
— Цього разу він читати
ме вірші.
— При чому тут вірші?..
— Жіночий
голос на мить
урпагся. — Не розумію.
Довелося пояснювати, що
Віктор Женченио н.е тільки
соліст Київської державної
філармонії, відомий естрад
ний співак, а ще й поет, ав
тор кількох поетичних збі
рок. член Спілки
письмен
ників. ) що цього разу він
прябуз у Кіровоград
з ав
торськими
примірниками
своєї нової книжки— «Со
нячний бік вулиці»').
У ножному факті такого
поєднання
інтересів немає
якоїсь особливої
ВИНЯТКО
ВОСТІ. Література знає чима
ло обранців інших професій
інженерів,
лікарів, ху
дожників.

будівельників.

Д Ділова розмова в кімнаті-читальні (фото вгорі).

ПОКЛИК

повиюють один одного. Ві
зуально це простежується в
кількох напрямах. Навчан
ня в Харківській держав
ній консерваторії, робота в
Донецькому
театрі опери
та балету, Ташкентському
театрі опери та балету іме
ні Навої і, нарешті, в сто
личній філармонії’ ■ стали
своєрідним підмурком, осно
вою музичного начала в йо
го поезії. А ще — збагати
ли тематично.
Мотив мандрів постійний
V його книжках. І еографія
тільки тих поїздок, що за
Доля
В. Женченка — кріплені в слові, викликає
приклад щасливої гармонії. добру заздрість. «Стою і:а
Співак і поет взаємно до- Щипці», «Веймар», .«У
му морі», «Тюмень.
Дека*) Київ. «Молодь*. 1980.

та 3. ПОСТОЛАТІЯ.

ДОРІГ

™ Майстри««
да», «Самарканд», «Ураль
ські ескізи», «Вертаючись із
гастрольної поїздки», «Зно
ву в Архангельську», «Fla
Крайню Північ», «Порт Пе
вен», «Чукчанка». «Селище
Услем» — назви цих творі?,
свідчать самі про себе.
Не менш
красномовні й
назви
книг — «Струна.»,
«Батькова
скрипка», «Со
нячний бік вулиці».
Серея
творів останньої
книги, навіяних мандрівка
ми, — чимало зворушливо
поетичних, точних у дета
лях, цільних, безпосередніх
за настроєм. Узяти хоча б
вірш «.Вертаючись з гаст
рольної поїздки». В самому
ритмі
напруженому,

уривчастому — точно від
творено емоційний стан лю
дини, яка знудьгувалася за
рідною землею.
Лети, сльоза моя,
лети...
Ще мить —
зів’януть всі розлуки!
Я чую,
земле,
чую...
Ти
мені вже простягаєш
руки...

Та найбільш вдалий цикл
«Біг оленя», в якому зо
середжено північні вражен
ня
автора. І вірш «На
Крайню Північ», і особливо
тетраптих «Порт Певск», і
«Вірш, написаний у парі з
літньою тундрою», і, звичай
но ж, «Біг оленя»,
з його
напруженим
Динамічним,

інтонаційним
малюнком і
несподіваною кінцівкою —
емоційно перекопують не
абстрактним замилуванням
екзотичним краєм, а щирою
сповідальпістю, конкретніс
тю зірко підміченої деталі.
Підсилюють цей цикл і
«Чукотські переспіви», ство
рені за мотивами віршів
якута Дмитра Дидаєва, ес
кімоса
Анатолія Саліко,
чукчів Михайла Вальгиргииа, Володимира Тшіескпиа,
евенкійки Ліпи Лебедєвої.
Доречно вжиті автором і
подвійні епіграфи, розташо
вані за принципом «теза-аититеза», що грає на основ
ну ідею обох
тематичних
циклів.

ПІСЛЯ
ВИСТУПУ «ми»

«Резерв—
молоді
кадри»
Рейдовий матеріал під
такою назвою було па-,
друковано в номері нашої
газети за 27 січня. В ньо
му йшлося про недоліки в
організації соціалістично
го змагання
молоді, ос
лаблення уваги до руху,
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖч

них колективів у тварин
ництві
1 Іовоархангельського району. Було зачеп
лено також проблеми ор-._
гацізації дозвілля молоди
па селі, питання благоуст
рою сіл і тваринницьких
ферм.
відповідь
на
виступ
«Молодого Комунара» при
слав до редакції другий
секретар Новоархангель
ського райкому Компартії
України.
Він повідомив,
що матеріал
обговорено
на засіданнях бюро рай
ком}’ комсомолу, правлінь,
колгоспів імені Жовтневої
революції,
імені Кірова
та імені Карла
Маркса,
Критику визнано справед
ливою.
. ' > .
На
молочнотоварній
фермі № 1 колгоспу імені
Кірова
створено комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив доярок. До нього
ввійшло вісім працівниці»,
сім з яких — комсомолки,
Дівчата зобов'язалися на
доїти цього року по 3000
кілограмів молока від ко
рови.
У рішенні правління
колгоспу імені Жовтневоїреволюції передбачено за
ходи налагодження робо
чії поштучному осімешіїшо
худоби, підвищення
матеріальної заінтересова
ності тваринників у бороїьбі за якість продукції,
За кожною молодою до
яркою закріплено настав
ників із числа досвідчених
працівників форм.
Для вокально-інструмен
тального ансамблю Нобе
лівського відділка колгос
пу імені
Карла Маркса
районний відділ культури
виділив
необхідні елек
тромузичні
інструменти,
апаратуру.
Для подання практич-.
мої допомоги колгоспам у,
благоустрої ферм та бу
дівництві під’їзних шляхів
рішенням бюро
райкому
Компартії України і ви
конкому районної Ради
народних
депутатів за
ними закріплено
шефівбудівельників.

Тиша... А вона існує?
Чи не сон думок-невдак?
Чуєш:
мій цілунок (чую!..)
диха на твоїх губах.
... Знаю, що не вічно
жити,
зникне навіть тінь
моя;
все ж нелегко упаяти
безкрай...
безвість...
безгомінь...

Цс вже з вірша
іншого
плану, позначеного гонкісч
тю мислі і почуття.
Від дії «у МНОГОМОВ1ІО-»
дужім вирі дня» («Угорсь
кі ескізи») — до роздуму»
як творчого начала, і нав
паки — таку модель жиіія
утверджує ліричний герой
пової книжки В. Женченка,
В одному з віршів він ус
тами ав/ора обмовився: «У
мене
в грудях — нічний
клич доріг»,
тим
самим
стверджуючи свою активну
громадянську позицію. І цс
прикметна ознака доби.
"
ІЗ. БАЗИЛЕВСКИЙ.

м. Кіровоград

. ...

4 стор

4 жівітим

року

котилося

Йде обласним ог
ляд роботи колекти
вів фізкультури по
впровадженню
комплексу ГПО.

КУІБОИПсМК^

значківець . ГПО — удар
ник п’ятирічки».
Але є ще час надолужи
ти прогаяне. Адже святку
вання ювілею ГПО трива
тиме цілий рік.
Наш
громадський ко
респондент з Вільшанського району Валерій Горенко повідомляє, що в
ці дні в Йосипівській вось
мирічній школі йдуть зма
гання
між
командами
(Олімпієць»,
«Орля»,
«Юність». Міряються си
лами
бігуни,
гімнасти,
стрільці. Масовими були
змагання «Нумо, хлопці!»
Тут перемогли
саме ті,
хто успішно склав залік з
фізичної та військово-тех
нічної підготовки за про
грамою нового комплексу
ГПО.

«ОЛІМПІЄЦЬ»
ЗМАГАЄТЬСЯ
З «ЮНІСТЮ»
Наш огляд — це не інспектування фізкультурних
активістів, усіх тих, кому доручено роботу по фізич
ному вихованню молоді. Ми хочемо показати кра
щі колективи фізкультури, які стали правофлангови
ми. Наша мета — допомогти правильно зорієнтува
тись, тим, хто ще не визначився до кінця, готуючи
майбутніх значківців ГПО до залікових стартів.
Минув перший квартал року. Це — перший етап
огляду. В найближчих номерах
ми назвемо пере
можця, якому буде вручено перехідний кубок «Мо
лодого комунара». А сьогодні оглянемо матеріали,
що їх подали в редакцію районні й міські спорткомігети, перегорнемо листи читачів, прислухаємось
до пропозицій і сигналів деяких фізкультурних та
комсомольських активістів, самих спортсменів.

І» «П'ЯТЕ КОЛЕСО»
галузі. Диспетчер Людмила Зарудня успішно ст<іртуЕала на першості обласної ради ДСТ «Колос», до
брали
участь
збірні
команди районних рад то
вариства.
А. в Гайворонському ра
йоні показовими вважа
ють колектив
фізкульту
ри тепловозоремонтного
заводу, громадський акт
тив якого очолює дирек
тор підприємства майстер
спорту СРСР Д А. Дер
кач. У зимових
стартах
тут узяло участь 211 май
бутніх
значківців і тих,
хто почав перепідготовку.
Найбільш масовими були
змагання на лижних тра
сах, на вогневому рубежі.
Цього року
на розвиток
спортивно-масової роботи
в колективі, на
придбан
ня спортивної форми, ін
вентаря завком профспіл
ки виділив понад 20 тисяч
карбованців.
Нині в колективі
загін
кращих спортсменів очо
люють три майстри спор
ту, які виконали нормати
ви торік. Це вони переду
сім разом з громадськи
ми інструкторами
і тре
нерами допомогли в пер
шому кварталі вийти на
новий рубіж 86 розряд
никам і 89 значківцям.
Плодотворну
роботу
розгорнуто в
колективі
фізкультури
«Чайка»
м. Світловодська,
де в
однаковій мірі
складан
ням нормативів комплексу
охоплено ЕСІ вікові групи
робітників. Тут стали по
пулярними змагання мі:«
спортивними
сім’ями, за
місцем
проживання, між
командами цехів і відділів,
між комсомольсько-моло
діжними бригадами.
Устинівський
районний
спорткомітет
пропонує
відзначити колектив фіз
культури радгоспу «Інгульський», з Новгородки на

ПЕРЕДУСІМ про відзна“ чення 50-річчя ГПО. У
більшості
колективів Кі
ровограда, Голованівського, Онуфріївського райо
нів
досі не
проведено
жодного масового заходу,
який би присвячувався цій
даті^А ЦК ЛКСМУ, Спорт
комітет УРСР рекоменду
вали влаштувати старти з
багатоборства ГПО, тема
тичні вечори і конкурси,
паради
фізкультурникіз,
показові
виступи спорт
сменів,
зустрічі
з кра
щими
багатоборцями
ГПО, еетеранами спорту,
спартакіади призовної мо
лоді, активізувати шефсь

дійшла характеристика на
провідний
колектив міс
цевої
середньої школи
№ 2.
З деяких районів і міст
області ми ще не отрима
ли матеріалів
на кращі
колективи. Чекаємо їх до
10 квітня. І разом з цим
ждемо
повідомлень про
цікаві заходи, приурочені
до 50-річчя ГПО.
На знімку:
краща
багатоборка ГПО з Нобомиргорода
Людмила ЗА
РУДНЯ.
Фото В. ГРИБА.

ного колективу авангарУкраїни виступали

кід У потрійному стриб
ну мав результат 15 мет-

й кіровоградці — вихо
ванці тренера В. К. Іван-

рІВ 78 СЗНТИМвТріВ,
23
що
одержав
диплом
другого ступеня і срібну

дгеців

Пер

ця зі спортивного клубу
«Зірка» майстри спорту
СГ'СР Леонід
Левченко
та Ольга Демеха.
Лео-

л>.едаль. А Ольга на біго
вій дистанції 1500 метрів
на фініші була другою.

«Молодой коммунар» —

ПАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСЛ
м. Кіровоград,
вуя. Луначарського, 36.

областного комитета

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

1 квіїня в Палац куль
тури імені Жовтня гумо
ристи Кіровограда вкоти
ли «П’яте колесо». Так, са
ме те, яке ось уже
не
перший рік
мандрує по
сторінках
молодіжного
часопису
«Молодий ко
мунар».
Сценарій цього вечора
був виповнений усмішка
ми, гуморесками, весели
ми піснями місцевих авто
рів і відомих радянських
письменників та компози
торів. У програмі своєрід
ного концерту, присвяче
ного Дню сміху,
лунали
твори Бориса Чамлая, Пас
ла Глазового,
Михайла
Жванецьксго та інших.
Дзвінкі хвилі
дружних
оплесків накочувались на
сцену після
виступу ар
тистів народного
театру
Палацу
культури
імені
Жовтня
та вокально-ін
струментальних ансамблів
«Алегро»
і «Веселий на
стрій»'.

Особливий успіх випаз
на долю артиста обласно
го музично-драматичного
театру Бориса
Ткаченка.
Він прочитав кілька гумо
ресок сучасних авторів.
Головний стельмах «П’я
того колеса» — журналіст
«Молодого комунара» Ва
лерій Гончаренко проци
тував
кілька «а(фе)ризмів», вичитав кілька пові
домлень з «Дошки оголо
шень» і розповів дві «не
правдоподібні історії». Йо
го виступ усі слухачі зу
стріли
схвально,
тобто
добродушним сміхом.
Гуморину-81
дотепно
проілюстрували
акторикропивничаниЛюдмила
Феденкова і Борис Ткаченко, показавши
фраг
мент із
п’єси Г. КвіткиОснов’яненка «Шельменко-денщик».
Вибухом оплесків гляда
чі зустріли виступ учасни
ків самодіяльного цирку
міського профтехучилища
№ 2.
Цей вечір організували
працівники Палацу куль
тури імені
Жовтня і ре
дакції газети
«Молодий
комунар».

Кадр із фільму «Хліб, зслото, наган».

КІНОЕКРАН КВІТНЯ
Квітневий екран області
буде різноманітним і ціка
вим.
Прихильники будьякого жанру
— пригод
ницько-детективного, доку
ментально історичного,
фантастично-наукового —
зможуть задовольнити свої
інтереси.
Минає двадцять ронів з
часу першого
польоту в
космос, що його здійснив
радянський
космонавт
Юрій Гагарін. Цій історич
ній події присвячено тема
тичний показ фільмів. У
кінозалах області йтимуть
нартини,
які завоювали
широке визнання глядачів.
Це
—
«ПРИБОРКАННЯ
ЬОГНЮ», «ЗЛЕТ», «ЗОРЯНА
ХВИЛИНА». Про досягнен
ня радянської науки і тех
ніки в освоєнні
космосу
повідають
і хронікальнодокументальні й науковопопулярні фільми.
Традиційний
у квітні і
кінофестиваль,
присвяче
ний дню народження В. І.
Леніна.
Нинішнього року
він проходитиме під деві
зом «Ідеї Леніна живуть і
перемагають». Тисячі гля
дачів області подивляться
картини про життя і діяль
ність вождя світового про
летаріату,
інші стрічки,
які ввійшли
до золотего
фонду кіномистецтва.
Привертає увагу новий
твір молдавських кінема
тографістів
«ЕМІСАР ЗА
КОРДОННОГО ЦЕНТРУ». В
основу його сюжету покла
дено історичні
фінти ді
яльності чекістів
у рони
громадянської
війни.
Фільм поставив
режисер
В. Бреснану за сценарієм

Р. Гребенського. Сам ре
жисер знявся
в головній
ролі — ченіста Маріна.
З нових фільмів місяця
хочеться відзначити гостросюжетннй,
------■■---------- героїко-при«ХЛІБ, ЗОЛОгодчицький
поставлений
ТО, НАГАН»,
режисером С. Гаспаровим.
... Країну
знесилював
голод
«Хліба! Хліба!» —
благали
діти, жінки, еггд
рики... А навкруги — ро«Г
руха.
Потрібне
золота,
щоб нупити
за кордоном
верстати,
паровози, хліб.
Не дають спокою зовніш
ні вороги.
Мало зброї. В
нелегкій боротьбі відстою
ють завоювання резолюції
мужні, сміливі люди...
У фільмі зайняті відомі
актори Е. Марцевич, В. Бо
рисов,
О.
Гаспарова,
Ю. Григор’єв, О. Корчиков.
На суд глядачів винесли
свою нову
роботу митці J
студії імені
О. Довженка і
ТІКАЄ ВІД
«МЕРСЕДЕС»
ПОГОНІ». Фільм розповідає
про сміливий рейд наших
розвідників у фашистсь
кий тил. Режисер картини
— Ю. Ляшенко,
сценарій
А. Локотоша та І. Шевцооа.
Свої «за» і «проти» мас,
безперечно,
нова кіноко
медія
мосфільмівців «ВЕ
ЧІРНІЙ ЛАБІРИНТ». У
знялисл актори В. Басов,
О. Лазарев,
В. Тализіна.
Режисер — Б. Бушмелєу.
Ласкаво просимо вас до
нвітневого
кінозалу, ша
новні глядачі.

С. ІЛЛЯШЕНКО,
редактор управління
кінофікації облвикон
кому.

СЕРЕД КНИГ

тельських фото- і кіносту
Новомиргород с ь к и й
дій на краще висвітлення
спорткомітет
роботи з комплексу ГПО, районний
нам кращий
на кращу постановку ро представив
фізкультури,
боти з ГПО на спортивних колектив
спорудах. З метою даль який створено в райсільшого залучення трудящих госптехніці. Тут за три мімяці підготовлено понад
до систематичних
занять
значківців ГПО. Ін
фізкультурою і спортом, 40
до масового
складання структор по спорту Лео
нормативів ГПО слід було нід
Зінченко згуртував
використати і всесоюзний команду, яка зайняла пер
огляд-конкурс «Від значка ше місце
на
обласних
ГПО — до
олімпійської змаганнях із зимового ба
І*' медалі», ширше втілювати гатоборства
ГПО серед
в життя
гасло «Кожен спортсменів
колективів

Легма атлетика.

Стельмахи
<ПК»

В. ВАСИЛЕНКО.

ку допомогу сільським ко
лективам
фізкультури,
оголосити конкурси люби

шість ВЦРПС у закритих
приміщеннях
відбулася
в Москві. У складі збір-

в
•
і
Іі

ЬК 06 117.

Індекс 61107.

«Кишенькове
богослов'я»
Киижкоеиіі
фонд ате
їстичної
літератури по
повнився ще
одним ці
кавим виданням «Кишень
кове богослов’я, або Ко
роткий словник християн
ської релігії»,
написаний
абатом Бериьє
у XVIII
столітті.
Словник нале
жить
до кращих творів
світової атеїстичної літе
ратури.
Жвавою, життєвою, та
лановитою
назвав В. І.
Ленін публіцистику
ате
їстів
XVIII століття. У
цій публіцистичній книзі
засобами гострої атеїстич
ної сатири
викривається
антинауковий характер ос
новних понять християнсь
кого богослов’я, облуд
ність його культу і обря
довості.
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Незабаром літо — пора приємного відпочинку на лоні природи. Звичайно, проводити його ви будете з
дітьми, а для лих рух — один зі стимулів росту іі
розвитку.
Дігп люблять гратися, і в цьому їм у лршоді ста
ве

дитячий ГУМОВИЙ М’ЯЧ.

Придбайте його заздалегідь, щоб у погрібний час
він був під рукою.
Запрошуємо вас до магазинів культтоварів.
Адміністрація бази Унркульт-сргу.
Зам. 20.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний сенретар. відділ учнівсьної молоді — 2-46-87; відділ комсо
мольського життя, відділ військовопатріотичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія
— 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53.

Тираж 54000.

Зам. № 171.

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу

Друкарня імені Г М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки« 2.
---------- ==а

в

