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ОРГАН ОБКОМУ А КОМУ

• Четвер,

Новгородкіесі.не міжколгоспне водосховище займає ?.7О гектарів, і в колгоспі імені Леніна добре викорис
товують його для зрошення п'ятисот гектарів землі. Більшість цієї площі відведено під бобові й злакові 
багаторічні трави, городину тощо. Злакові незабаром збиратимуть на сіно.

На знімку: головний агроном колгоспу імені Леніна Новгородківського району В. 0. ТИМОФІЄНКО 
(в центрі) з маїииністгіми дощувальних установок О. ТИ. НЕБЕЛЕНЧУВОМ та В. А. ДОРОШЕНКОМ на зро
шуваній ділянці. Фото С. АНДРУСЕНКД.

Косовиця—початок літа
Нині в Новомпргородсьт 

ьому районі набирає темпів 
заготівля сіна для гро
мадської худоби. На полях 
колгоспів і радгоспів пра
цює понад дві з половиною 
тисячі хліборобів. 1900 із 
них — комсомольці. У п'ят
надцяти кормодобувних 
загонах — триста молодих 
механізаторів.

Тихий ранок, туман хви
лями накочується з низів, 
на травах вгЬккі роси зблис
кують проти сонця, ‘ віщую
чи погожий день.

Десь рипнула хвіртка — 
певно, ранній господар ко
рівчину випускає па росяну 
нашу. Десь рипнула хвірт
ка. /А десь уже: дзсиь-дзень- 
дзелепь... Косу клепають. 
Цс прокинулись паипетер- 
пляі,іші косарі. У поле зби
раються. Далі — вжіік- 
вжик, маптачкою жало 

правлять. Молоді господа
рі, видно. Досвідченіші — 
.ранку коси не клепають, 
клепають спскотпого полуд
ня, і не в холодку, а піт 
сонцем. Коса тоді аж руки 
пече, зате співуча сталії 
легше тягнеться. країно її 
клепати.

Косовиця... Луки з дорід
ними травами, і перший 
прокіс. Волохатий джміль 
сонно гуде, за плутавшись 
відвологлимп крильцями, 
комарі тонко лишать над 
головою. Та па цс по зва
жаєш — пильнуєш, щоб 
ручки не звузити. Валок 
зліва лягає покірний і пух
кий, а прокіс —- як кори
дор. і по ньому два сліди 
втоптано. Коси не відчува
єш у руках*, лише кісся 
влипло в долоню, і такс 
зручне, а що вже легке —

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

шліфоване ще дідовими чи. 
батьковими руками.

Трави, висихаючи, п’я
нять повітря духмяним за
пахом. і ось уже підсушені 
валки шелестять па вії пі, 
коетрлчаться. Можна гро- 
у плити.

Засмаглі дівчата у квіт
частих хустинах, як маки в 
полі. Орудують легеньки
ми дерев'яними грабелька
ми, валкують сіно. Хіба 
всилиш о пій порі вдома! 
lie всидиш. Комсомолки — 
колгоспний художник Зої 
Оіслспко. кіномеханік Ган
на Гоптарепко, бухгалтер 
іїадія Бабенко, лаборантка 
молочнотоварної ферми На
талка Карма.лпа і їхні под
руги шс вчора перевертали 
високі валки багаторічних 
трав на полі колгоспу «Ко
муніст», а сьогодні тут гро
мадять сіно. Молоді х.іі-

бороби Василь Волошин, 
Віктор Орел складають ко
нички. Беруть такі павнл’.- 
ішкн, що мало держаки не 
вгинаються. 1 Іокладеш
тричі — і є копичка. Рос
туть на полі їхні ряди, ки
шіть робота.

Колгоспний шофер Мико
ла Мартишок пояснює:

— Техніки, не вистачає, а 
залишати валки не можна: 
раптом дощ — пропала пра
ця. поб’є СІІІО. І’Іожпвпішс 
воно тоді, коли в полі не 
затримуються, а висохло — 
і відразу в скирти. Ось, — 
витягнув стеблину, — па 
ній усі листочки тримають
ся. Такого сіна корова не 
їсть, таким сіном корові 
ласує.

Двадцять комсомольців 
зайняті на полі. Дві брига
ди — дівчача її хлопчача 
(їх очолюють Олександр 

Лисенко і секретар комсо
мольської організації гос
подарства Ольга Спісарсн- 
ко) — завзято змагаються 
між собою. Хто більше, хто 
краще, хто вправніше!

Дзвенить колгоспний лап 
молодими парубочими голо
сами, повниться дівочим 
сміхом.

Па полях колгоспу «Жов
тень» теж не затихає робо
та. Кипить вона вдень і 
вночі. У дві зміни працюють’ 
механізатори. І Ісспілкова 
молодь і комсомольці — 
найактивніші кор м од об у в - 
вики. «Заготівлі кормів •- 
комсомольську турботу!» 
— під таким гаслом трудя
ться молоді хлібороби гос
подарства. Шістнадцять 
постів якості з початих 
«•зелених ЖНИВ» ДІЮТЬ ПО
СТІЙНО па найважливішій 
ділянках роботи. Контро
люють косовицю, перевезен
ня. скиртування сіна.

Скиртоправам ніколи пере
почивати— скиртокладом сі
но подає молодий комуніст 
Микола Кизіль, виконуючи 
півтори норми за зміну Це 
порушує злагодженого рит
му заготівлі Гі групкомсорг 
тпакторпої бригади № І 
Григорій Ільчспко. Комсо
молець Іван Сташенко хлі
боробський стаж має пай 
менший (хлопець тільки пе
ред «зеленими жнивами«'' 
закінчив курси механізато 
рів), але його грейферний 
навантажувач працює без
перебійно. Стараються хлоп
ці.

Не затихає в ці дні гул 
техніки на лапах, району. 
Поспішають механізатори 
заготовити вдосталь кормів 
для громадської худоби. Бо 
корми — то все: і молоко, 
і м’ясо.

В. САВЕЛЬЕВ.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

«BIBA 
КУБА!»

Того дня до нашого му- 
еею завітали гості з дале
кої Куби. Знайомлячись із 
матеріалами, що є тут, мо
лоді посланці острова Сво
боди ще раз відкривали 
для себе В. О. Сухомлинсь- 
когс — вчителя вчителів. 
Сільського педагога, що 
став академіком. Героя Со
ціалістичної Праці.

І раптом один із хлопців 
схвильовано вигукнув: «Віва, 
Куба!» Він побачив на одно
му зі стендів знайомий з 
дитинства краєвид Його то
вариші збуджено заговори
ли між собою... Так, то буй 
стенд «Перебування Сухом- 
пинського на Кубі»-

Василь«' Олександрович 
гостював на острові Свобо
ди сорок днів. Він багато 
виступав, розповідав про 
успіхи народної освіти, 
дальший розвиток педаго
гічної науки в СРСР. Його 
приймав Фідель Кастро Рус.

Кубинські друзі довго не 
відходили від «свого» стен
да. Ще і ще раз роздивля
лися розміщені тут матеріа
ли і фотодокументи. Ось 
8. О. Сухомлинський з по- 
братимами-кубипцями біля 
гальмового гаю, там — на 
одній з перших новобудов 
молодої республіки, а тут 
— у школі серед дітей ге
роїчного народу.

Зав’язалася невимушена 
оогмога. Ми з кожною хви
линою більше взнавали 
один про одного. краще 
розумілися між собою...

Я дивився на своїх ноеих 
цоузів і думав про те, що 
■тони народилися вже після 
«■ічня 1959 року, після пере
моги народної революції. 
Вони зростали в атмосфері 
революційного ентузіазму, 
готовності до боротьби за 
комуністичні ідеали. І ви
росли патріотами своєї кра
їни, справжніми інтернаціо
налістами-

Прощаючись із молодими 
кубинцями, ми казали їм,* 
«Віво Куба!»

Чіткіше крок, товаришу райком!
БЮРО ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ РОЗЕЛЯ 

БУЛО ПИТАННЯ ПРО РОБОТУ КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ИОВОМИРГОРОДСЬ- 
КОГО РАЙОНУ ПО ПРОПАГАНДІ І ВИВЧЕН 
ШО МАТЕРІАЛІВ XXVI З’ЇЗДУ КПРЄ І XXVI 
З’ЇЗДУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ,

Комсомольські організа
ції Новомиргородського 
району, говориться у 
прийнятій постанові, про
вели пезну роботу по про
паганді і вивченню комсо
мольцями та неспілковсіо 
молоддю матеріалів XXVI 
з’їзду КПРС і XXVI 
з’їзду Компартії України. 
Завдання комсомольських 
організацій по виконанню 
рішень з’їздів обговорено 
на комсомольських зборах 
первинних 
пленумі 
України, 
прийнято відповідні орга
нізаційно-політичні заходи.

Особлива увага приділи
лася вивченню матеріалів 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з’їзду Компартії України 
в гуртках комсомольської 
політосвіти, де виступали - Разом з тим, говориться 
члени лекторської груші у постанові бюро обкому

осередків, на 
райкому ЛКСМ 
на яких було

ЛКСМ України, у цій робо
ті районного комітету ком
сомолу є ряд серйозних 
упущень.

Ще далеко не повною 
мірою використовуються 
можливості Ленінського 

райкому днем заліку «Рішення XXVI з’їз-

матеріалів

у постанолі,

і члени 
України.

Вивчення 
партійного форуму, гово
риться далі 
сприяє підвищенню трудо
вої активності молоді. 
Гак, 734 комсомольці ра- 

.йону взяли підвищені со
ціалістичні зобов’язання, 
все ширшу підтримку се
ред юнаків і дівчат знахо
дить патріотичний рух 
«Завдання першого року 
одинадцятої п’ятирічки — 
до Дня Конституції СРСР».

Активну роботу по про
паганді і вивченню рішень 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з'їзду Компартії України 
ведуть комсомольські ор
ганізації Новомиргородсь- 
кьх середніх шкіл № 1 і 
№ 2, Панчсвської і Марто- 
ношівської середніх шкіл.

за успішне і 
виконання

ду КПРС —- у життя!», а 
також можливості соціа
лістичного змагання юна
ків і дівчат 
дострокове 
планів одинадцятої п’яти
річки.

Райком ЛКСМ України, 
первинні комсомольські 
організації мало дбають 
про зміст масово-політич
ної роботи серед молоді; 
еони не організували сус
пільно-політичних читань, 
циклів лекцій і лекторіїв 
по вивченню матеріалів 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з’їзду Компартії України.

Малоефективна діяль
ність і лекторської групи 
райкому ЛКСМ України, а 
також групи учасників єди
ного дня політичного ін
формування молоді. Слаб
ко налагоджено у районі 

всі форми політичної агі
тації.

Потребує серйозного 
поліпшення, говориться да
лі у постанові, керівництво 
райкому ЛКСМ України 
роботою комсомольських 
пропагандистів; працівни
кам райкому слід більше 
допомагати пропагандис
там, особливо початків
цям. Немає ще належного 
контролю за вивченням 
матеріалів XXVI з’їзду 
КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України, за ходом 
політнавчання у комсо
мольських організаціях 
колгоспів імені Куйбишева 
та імені Шевченка, Ново- 
миргородського елевато
ра, де втрачено усякни 
зв'язок навчання з вироб
ничими завданнями трудо
вих колективів.

Райком комсомолу ще 
не почав роботи по ідео
логічному забезпеченню 
літніх польових робіт.

Усі ці недоліки, гово
риться у постанові, пояс
нюються насамперед тим, 

^цо райком ЛКСМ України

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ще слабко слідкує за ви
конанням власних рішень, 
ще мало практичної допо
моги надас ідеологічному 
активові районної комсо
мольської організації.

Бюро обкому ЛКСМ 
України вказало бюро Но
вомиргородського райко
му комсомолу, особисто 
першому секретареві рай
кому Тетяні Дмитренко і 
друюму секретареві Воло
димиру Боську на недолі
ки в організації роботи 
ко/лсомольських організа
цій по пропаганді і вив
ченню матеріалів XXVI 
з’їзду КПРС і XXVI з’їзду 
Компартії 
бов’язало 
недопіки.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни рекомендувало Но- 
^миргородському райко
му комсомолу ряд кон
кретних заходів, прове
дення яких дасть змогу 
поліпшити і на належний 
рівень підняти роботу по 
пропаганді, вивченню І 
втіленню в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з'їзду Компартії України.

України і зо- 
викооінити ці

П. ЗЕЛЕНГУР, 
директор педагогічне- 
меморігльногс музею 
В. О. Сухомлинськсго. 
Онуфріївський район.

«ЗІРНИЦЯ»

Тринадцята— 

тринадцята
Як ми вже повідомляли, ® 

обласному фіналі Всесоюз
ної піонерсько» війсьнооо- 
спортивної гри «Зірниця» 
перемогла команда 7-го «А» 
нласу десятирічки Ку 13 
м. Кіровограда. Вона й учас
ниця республіканських зма
гань гри. що недавно закін
чилася у Львівській області.

З 27 юнармійських заго
нів у існих ніровоградців 
тринадцята сходинка. А в 
конкурсі «бойових листків» 
наші земляки виявились 
неперсЕершеними. «Бойовий 
листок» за редакцією Юлії 
Кочиної став найкращим і 
одсржаЕ найвищу нагороду 
на «Зірниці».

Третє місце у змаганнях 
Пс спеціальностях заЕоюва- 
ли юні позяіпниии Гена Бо- 
єв і Сергій Турчанов. Шос
тими за кількістю проколів 
у маршрутних листах стали 
наші юні інспектори руху 
Ірина Цимбал і Юрко Тар- 
навський.

1. КОЛІЙ.



З стер „Молодий комунар"

УЧИТЕЛЬ і лектор. Чи 
може хтос» провести 

чітку грань між цими виз
наченнями? Мабуть, що ні. 
оо педагог — це обов'яз
ково й лектор. А лектор 
не може сягнути вершин 
майстерності без знань ос
нов педагогіки.

Саме тому в нашому ін
ституті велика увага приді
ляється питанням лекцій
ної пропаганди. Активно 
діє лекторська група при 
комітеті комсомолу, що
року збільшується кіль
кість слухачів школи моло
дого лектора.

За десята років існуван
ня школи курс навчання в 
ній пройшло понад 3 тися
чі студентів. З них 800 ста
ли провідними лекторами 
у своїх колективах, вони й 
досі не поривають зв'яз
ків з молодими лекторами 
інституту. 160 торішніх ви
пускників школи молодо
го лектора стали членами 
обласної організації това
риства «Знання».

З МЕТОЮ підвищення 
ефактианості підго

товки лекторів-педагогів 
ми провели структурну 
перебудову школи моло
дого лектора. Перегля
нули навчальні 
і, врахувавши 
слухачів, курс 
подовжили 
трьох років.

Замість двох 
секцій 
Положенням 
І Іразидії 
«Знання» 
створили шість: суспільно- 
політичних питань, міжна
родних проблем, педагогі
ки і комуністичного вихо
вання, природничих і нау
кових знань, літератури,. 
мистецтва. Це передбача
ло вужчу «спеціалізацію» 
майбутніх лекторів, відпо
відало інтересам і запи
там як студентів, так і мо
лодіжної аудиторії, перед

з

програми 
пропозиції 

навчання 
двох до

постійних 
рекомендованих 

Мінвузу, 
товариства 

і ЦК ВЛКСМ,

якою в майбутньому ви
ступатимуть наші студенти. 
Очолили ці секції всіма 
шановані люди, досвідчечі 
викладачі, вмілі лектори 
Б. Л. Драгвер, Н. О. Голо
вань, І. Т- Артеменко, 
П. А. Тарасенко. Багато ча
су і сил віддає лекційній 
пропаганді керівник шко
ли Ф. К. Бєлявін.

Так, одне із 
школі молодого 
першого року 
провів секретар 
Компартії

занять у 
лектора 

навчання 
обкому 

України А І.

ВІ форми її ведення серед 
молоді виступила завіДУ" 
юча лекторською групою 
обкому КОМСОМОЛУ 8- *5а” 
сянєнко. Вона розповіла 
про досвід роботи кращі* 
ШМЛ вузів країни.
УСІ СЛУХАЧІ брали а;<- 
* тивну участь У VIII. 

Всесоюзному конкур-' 
студентських робіт з проб
лем суспільних 
над ЗО робіт 
лекторів нашої 
республіканському 
конкурсу відзначено дип_

конкурсі-гурнірі І 

~----- лек- І

наук. По- 
майбутніх 
школи н.і 

тур'

ПЕРШІ УРОКИ
дає майбутнім педагогам
школа молодого лектора

Погребняк, він ознайомив 
слухачів з актуальними 
питаннями ідеологічної бо
ротьби на сучасному ета
пі.

На Заключному занятті 
ШМЛ третього року нав
чання А. І. Погребняк спи
нився на підсумках роботи 
XXVI з’їзду КПРС, зав
даннях лекторів, пропаган
дистів, усього ідеологічно
го активу. Він Проінформу
вав майбутніх молодих 
лекторів про роботу Все
союзного семінару-наради 
ідеологічних працівників, 
про діяльність партійних 
організацій області по 
здійсненню історичних рі
шень XXVI з’їзду партії, 
по вдосконаленню ідейно- 
-зиховної роботи серед 
трудящих, зокрема під
ростаючого покоління.

На занятті слухачів дру
гого року навчання з до
повіддю про проблеми 
лекційної пропаганди, но-

ломами і грамотами. Ко
жен слухач два-три рази 
виступив у молодіжній ау
диторії за матеріалами 
XXVI з'їзду КПРС і XXVI 
з’їзду Компартії України.

Двадцять кращих слуха
чів школи, серед яких 
О. Баранов, Ю. Вороно», 
В. Гур’євська, О. Жуковсь
ка, В. Грінчук, В. Коваль
чук, К. Лисицин, В. Ма-зур- 
кевич, В- Осадчук, Г. Тка
ченко, Л. Шалаш брали 
участь в агітпоходах по ра
йонах області.

Серед ефективних і ці
кавих форм роботи а 
ШМЛ слід відзначити кон
курси на кращі реферати, 
присвячені партійним з’їз
дам, конкурси-турніри на 
кращого молодого лекто
ра.

Переможцями міської о 
конкурсу-турніру стали 
В Мазуркезич, О. Баранов 
і В. Дробчак. Вони пред
ставляли школу й на об-

лесному 
на кращого молодого лей- 
юра, де були нагороджені 
почесними грамотами об
кому ЛИСМУ.

Широку 
слухачів мала 
пропагандисті» 
«Червона зірке» — працю
вати під девізом «Активну 
життєву 
ністичне 
праці — 
чезі» та 
цівників 
заводу чистих металів, що 
почали рух «Кожен слухач 
— майстер по просресії, 
активний громадянин, но
сій високих моральних 
якостей». Схвалюючи іні
ціативи, у відповідь на рі
шення обкому комсомолу 
«Про патріотичні почини 
та ініціативу комсомольців 
і молоді області по вико
нанню історичних рішено 
XXVI з’їзду КПРС» слуха
чі ШМЛ зобов'язалися під
вищити якість навчанні, 
глибоко й творчо вивчати 
матеріали XXVI з'їзду 
КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України. Кожному 
слухачеві 
ферат 
тійних 
з ним 
рами.

... Складуть студенти ос
танні екзамени і роз’їду
ться. Хто а будзагін, хто 
відпливати, а хто вже й з 
направленнями — в школу- 
І багато з них повезуть із 
собою путівки комітету 
комсомолу, свої перші 
підготовлені лекції. І де б 
не б/ли наші 
вони матимуть 
практиці, самостійно пере
вірити набуті знань я, лек
торське вміння. Це будуть 
теж перші їхні уроки.

підтримку У 
ініціатива 

заводу

позицію, кому- 
стазлення до 

кожному слухо- 
ідеолотічних пр,|- 

Сзітлозодського

підготувати ра
за матеріалами пзр- 
з'їздів і виступити 
двічі перед школч-

студенти, 
змогу на

Л. КОНСТ АТИНОЗ А, _
студентка педінститу
ту.
м. Кірозоград.
■мав іняямммав вамві

ІЗ терлжзх 1981 ро^у
---- ТВОЇ НАСТАВНИКИ---------

Плече
стар шого

друга

Незважаючи на суботній, 
вихідний день, на будівель
ному майданчику гідролізно- 
дріжджового заводу ще 
зранку панував робочий на
стрій. Тут закінчувались ос 
танні приготування до міси-

ре.мбудтресту. КОТрІ безна
дійно відстані.

Зблискують па сонці ке.іь
мп-сердечка, цеглина лягав
до цеглини. виростають сгі- 
нп. Віртуозно працюють

ігого конкурсу молодих му
лярів. Ітредставники чоти
рьох найбільших організацій 
прибули сюди, 
монструаати 
майстерність, 
ремоги.

У тому, що 
звання «Кращий 
муляр» буде впертою та 
безісом пром ієною, сумнівати
ся не доводилось, адже біль
шість суперників не раз 
брала участь у таких зма
ганнях. Бригадир мулярів 
управління № 2 тресту «Кі- 
ровоградмашважбуд* О.іею 
сандр Семндітнпй, скажімо, 
був переможцем респубчі-

щоо проде- 
свої знання, 
золю до пе-

боротьба за
І АІи.іиДІШ

хлопці.
Чим ближче до фінішу, 

тим упертіша боротьба. 
Учасники конкурсу додачі 
частіше поглядають на ги- 
диннпкн. Але їх турбує не 
тільки швидкість виконання 
завдання, а і якість роботи, 
тс му дедалі уважніше пере
віряють воші правильність

Перше місце завоювала лан
ка Анатолія Вишняка та
Андрія Дрозденка, друге — 
Василя Морозова і Володи
мира Совкова. Всі вони пра
цюють в облмі;кколгосибуді.

Кілька слів про цю брига
ду. Нині вона по-ударному 
споруджує пусковий об’єкт 
свиновідгодівельного комп
лексу о радгоспі «Зоря» Кі
ровоградського району. Ден
ні норьи колектив постійно 
виконує на 140—150 процен
тів.

Трете місце за Олександ

ри в оріанізації конкурсу. 
Не все продумали в підго
товці робочих місць для 
учасників, не завезли пот
рібної кількості цегли, її 
доставляли вже безпосеред
ньо під час змагань.

Варто сказати й про таке. 
Конкурси проводиться не 
тільки для того, Щоб визна
чити кращого будівельника, 
а й для пропаганди передо
вого досвіду. Та міськком 
комсомолу не подбав зав
часно. щоб було кому вбо.чі. 
вати за своїх товаришів, 
повчитися кращих методів

кансьісого конкурсу, му.чяри 
бригади Василя Морозова, 

які представляла облміжкол- 
госпбуд, торік Ь'ізоюва.ш на 
обласних змаганнях звання 
«Краща молодіжна ланка». 
Сьогодні кожна з ‘дев’яти 
ланок (у ланці — муляр і 
підручний) мала одну мету

кладки.

..— перемргти.

З теоретичною частиною 
змагань успішно справилися 
всі учасники. Му.ляри роз
ходяться по робочих місцях.

1 раптом через підсилювач 
— несподіване поздоровлен
ня:

— - Вітаємо учасника кон
курсу муляр.» обліліжнол- 
госпбуду Андрія Дрозденка 
з народженням дочки. Вага 
дівчинки — два шістсот, 
зріст —сорок три сантимет
ри!

Ще не вляглося радісне 
збудження від приємної 
звістки і нараз — сигнал 
про початок змагань.

Після вчорашнього дощу' 
сонце смажить немилосерд
но. Непорушно застигли в 
синюватій млі баштові кра
ни, задерли до неба довгі 
дзьоби. /\ у мулярів кишіть 
робота. Високий теми одра
зу взяли робітники ПМК-1.17 
тресту <з Кіросоградсіл ьбч’д» 
К. Фоменко. В. Котик, В. Тка
ченко, І. Логвинов, Інших 
учасників це підганяє. Прав
да, Олександр Семндітнпй з 
Михайлом Чорних по поспі
шають, певно, щоб зберегти 
сп ін на фінішний спурт.

Минав півгодини.’ темп 
робіт зростає. Не всім він 
стає під Силу. Через годину 
залишають свою ділянку му- 
ЛЯ І НІ ремоптно-будіве.'іь.чого 
уираиліинн № 1 обласного

На з н і м н а х: угорі ('зліва направо) — переможці конкурсу муппри обп- 
міжнолгоспбуду А. ДРОДДЕННО, В. СОВКСВ. В. МОРОЗОВ та А. ВИШНЯК; спра
ва — иайспритніше, найкраще стіну кладе А, ДРОЗДЕНКО; внизу — жюрі 
прискіпливо оцінює відповідь ножного будівельника.

Останні хвилини змагань. 
До роботи приступає жюрі 
па чолі з го.чзвнпм інжене
ром тресту «ІПроиоі радмаїн 
нантбуд» С. М. Козловськ їм. 
Після прискіпливого огляду 
виконаних робіт, скрупу
льозних. підрахунків го/юйа 
згюрі оголошує результати.

ром Семпдітним і Михайлом 
Чорних.

Переможців тепло віта
ють. нагороджують Почесни
ми грамотами міськкому 
комсомолу, цінними пода
рунками.

1 іде одне — про ііедо.-іі-

Фото м. ХОРЕНЖЄНКА.

Г’раці. Тож без цих недо
ліків проведений конкуре 
па звання кращого молодого 
муляра міста став би справ
ді ДІЙОВОЮ ШКОЛОЮ Обміїїу 
1,еРЄДОВИМ досвідом.

С. ВіТЯРА, 
м- Кірозоград.

Володимнр І.І.ІІЧ Ленін . 
говорив, що складні скопа- і 
миші, соціально-політичні, і 
виховні завдання, які по- 
вйниі розв’язувати нові но- 
коліїшя будівників кому
нізму, вимагають високої 
освіченості, глибокої ідей
ної переконаності і мо
ральної чистоти. Ось чому 
партійний комітет швейної 
фабрики основним завдан
ням своєї ідеологічної ро
боти вважає комуністичне 
виховання молоді, і цс 
природно, адже половина 
робітничого контингенту' 
підприємства — це юнаки 
1 дівчата. .

ФОРМУВАННЯ нової 
людини відбувається в 

процесі її активної участі 
в будівництві нового сус
пільства, під впливом усієї 
вашої дійсності. Партком 
це враховує в роботі но 
вихованню молоді, врахо
вує ті умови, в яких вона 
живе і працює, в яких від
бувається становлення 
юнака чи дівчини як осо
бистості. Сьогодні на фаб
риці 65 процентів молоді 
мають вищу або середню 
освіту. Л 15—20 років то
му цей показник був удвоє 
нижчим. Тепер молоді лю
ди трудову діяльність у нас 
починають, маючи як мі
німум атестат про закін
чення середньої школи.

ІІідишцувагц свою осві
ту (як загальну, так і по
літичну) вони продовжу
ють на підприємстві. Нині 
близько 400 робітників 
фабрики вчаться в системі 
партійної і комсомольсь
кої мережі. Здобувані но
ві знання їм допомагають 
пропагандисти Марія Ми
колаївна Дорошенко, Ва
лентина Василівна ЯЦуя, 
Раїса Миколаївна Божко 
та інші. Ці жінки сгали не 
тільки грамотними викла
дачами, а іі чудовими на
ставниками.

КЕРІВНИЦТВУ комсо
молом наша партійна 

організація надає велико
го значення. Скажімо, 
комсомольський комітет 
фабрики очолила член 
партії Валентина Ткачен
ко, членами комітету об
рано її товарінпів по пар
тії Людмилу Дар’єву, Лі
дію Співак, Наталію По
тужну, Ольгу Гомспюк.

У яких же напрямах 
партком, комітет комсомо
лу ведуть ВИХОВНІ' робот}' 
серед юнаків і дівчат? Це 
перш за все виховання їх 
у дусі патріотизму, форму
вання у них 
тернаціоиальппх 
кань. Дуже І 
молоді зустрічі 
ми війни, ПОХОДИ 
цях бойової 
слави батьків.
но 9 травня в комсомоль
ській організації проходи
ла Вахта пам’яті, під час 
якої комсомольці і молодь 
провели операцію «Обов’я
зок», відвідали госпіталь 
для інвалідів Великої Віт
чизняної війни, влаштува
ли святковий «Вогник».

Для виховання у молоді 
почуття патріотизму та ін
тернаціоналізму партком і 
комітет комсомолу вико
ристовують традиційні 
зв’язки з трудовими колек
тивами братніх країн. Так, 
уже кілька років підряд 
ми дружимо з колективом 
заводу «Орлов» Толбухіи- 
ського округу Народної 
Республіки Болі арії. Особ-

ливо тісні Контакти нала
годила з цим ІІІДІЦШСМСі- 
ВОМ КО.МСОМО.ІЬСЬІІО-МОЛО- 
діж.іа бригада з це\у 5, 
яку очолює Лідія Усножа- 
ніна.

У РОБОТІ
немає

глибоких ІІ-- 
пер-еко- 

нопуляріїі у 
ветераііа- 

но міс- 
і трудозої 
З 9 квітня

з молоддю 
дрібниць, тут 

усе важливе —- навчання, 
відпочинок, побут, праця, 
виховання. Тому партком 
постійно спілкується з 
комітетом комсомолу, це- * 
х ови м и к оме ом ольс-жи у. п
організаціями.

Комсомольці 
вміють жити 
тиною. Молодь цеху 
наприклад, 
ініціативою
I червня кошти перераху
вати до Фонду миру. Ро
бітниці Наталія Васильє
ва, Ольга Сап щепко та 
інші є ініціаторами почину 
— виконати план одинад
цятої п’ятирічки за три з 
половиною роки. ДівчаТ 
підтримали 2ї4 чоловіка. 
Тепер усі вони успішно 
справляються з виробничи
ми завданнями.

Близько 500 молодих ви
робничників беруть участь 
у змаганні «Краща моло
да робітниця». Вже визна
чаються переможці. Це 
Наталія Потужна, іетяна 
Черевашко, Людмила 
Кравчук та інші, котрі да
ли слово завдання-першо
го року п'ятирічки викона
ти до 64-ї річниці Велико
го Жовтня.

У становленні молодого 
трудівника 
відіг рають 
кроки на
II ар ; ком з перших 
бити молодої людям.і в ко
лективі оточує 'її турбо
тою. За молодим робітнії- І 
ком чи робітницею ‘Закріп- і 
лює.мо досвідченого на- 
ставника. Влаштовуємо, 
вечори посвяти в робітні-1 
ки, де в урочистій 
повні вручаємо 
книжки. Широко внкори- ! 
стовуємо такі форми ви
ховного впливу, як вручен
ня першої заробітної пла
ти, вечори, на яких ушано
вуємо трудові дйяасгії.

Велику увагу партійна 
організація приділяє пи
танням побуту,1' культурно
го відпочинку молоді. Но
вачкам, які приходять до 
нас, надаємо місця в гур
тожитку. Тут ми організу
вали клуб «Подружка», 
вій став центром усієї по- 
літнко-вп.ховної роботи. 
Часті гості «Подружки» — 
передовики виробництва, 
ветерани війни і праці, лі- 

'тератори міста. Полюби
лись дівчатам українські 
вечорниці в національному 
стилі, зі справжніми укра
їнськими варениками. На 
базі відпочинку, що біля 
Обозиівського водоймища, 
влаштовуємо змагання з 
плавання, легкої атлетики, 
інших видів спорту.

Поліпшення виховання 
молоді, иі'ївшцсиня ролі 
комсомольців у вирішенні 
завдань господарського й 
К у.’І ьт у р и ОГО ОУ Д І В1НІЦТЗТ 
—■ це цілий комплекс 
складних, взаємозв’язанії' 
питань. Партком нашої 
фабрики справляється з 
ними успішно.

В. ВОРНИКОВА, 
секретар партійної ор
ганізації головного 
підприємства Кірово
градського швейного 
об'єднання.

фабрики
з перснек-

№ 2, 
внетуїшйа з 
— зароблені

важливу роль 
його перші 
підприємстві, 

днів ро-

обе іа- 
трудові



че?аая

СЕСІЯ, СЕСІЯ, СЕСІЯ...
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ЦЕРКВА-
ПОГАНИЙ

ЗУСТРІЧ

«ВАМ ЗАЛІК»
К студентів вищих иаа- 

чаиьянк закладів області 
тривав літня екзаменацій
на сесія. Наш кореспон
дент побував у Кірово
градському інституті сіль
ськогосподарського ма- 
шшюбудування 1... теж 
трохи похвилювався разом 
зі студентами перед чер
говим екзаменом.

... Біля аудиторії, сидя
чи на власних «дналома- 
іак», зручно влаштували
ся троє юнаків. Познайо
милися: студепти-друго-
курсникй групи Р-93 
моитно-технологічного 
культету Володимир Крив
да, Віктор За чужішії і Ва
силь Анд реє в. Володя 
Кривда ввічливо поступив
ся мені своїм «диплома
том*, 1. таким чином, далі 
наша розмова проходила в 
досить-таки вигідному по- 
лок-еіші: і сиділи, 1 стежи
ли за ходом екзамену.'

Двері прочинилися.
— ..'Ну; скільки?

Чотири бали, —

ка-
. Один 

«Статично 
система» 

Але ми бу-

„Молод**

*У тенетах

ВІДЕНЬ. Питання бо
ротьби за мир, політики 
розрядки і роззброєння 
стоять у центрі уваги 
18-ї європейської сту
дентської зустрічі, яка 
тут проходить, У ній бе
руть участь представни
ки 18 країн, у тому чис
лі Радянського Союзу, 
НДР, Чехословаччини, 
Польщі, Угорщини. У 
прийнятій на сьогодніш
ньому засіданні відозві 
До студентів Європи рі
шуче засуджується рі
шення НАТи про розмі
щення на території ряду 
3; хідноевропе й с ь к и х 
країн нових американсь
ких ядерних ракет, які 
становлять загрозу на
родам усього світу. В до
кументі підкреслюється 
необхідність об'єднання 
дій збереження миру, 
розширення співробіт
ництва, зміцнення аз «Є- 
мерозуміння. '

Як показало дослідменч і, 
проведене Національного 
асоціацію фінансових ін
ститутів Колумбії (ДНІФ), 
наркотики нарізні з кофе є 
основною статтею експорту 
країни. В 1979 році 3 Колум
бії було вивезено маріху- 
ани на суму близько двох 
мільярдів доларі», кокаїну 
— на 460 мільйонів дола
рів. Масова контрабанда 
наркотиків через 9000-кіло- 
мегрозии кордон 
приносить ділкам 
ното бізнесу

країни 
злочин- 

принаймні

13И- 
га.чює Микола Єременко, 
який ще мить тому відпо
відав на запитання викла
дача Г. Л. Музалевського. 

І всі дружно зітхнули. 
Микола — з полегкістю, 
інші — заклопотано.

— Щастить жЬ людям! 
Іще три. екзамени — і 
другий курс позаду, — 
замріяно мовив Віктор.
— А нам іще цілих чоти
ри...

Хлопці виявились дуже 
товариськими й говірки
ми, і я згодом узнала, що 
історичний матеріалізм
— другий екзамен’ 
вищої математики. 
переду — фізика,

нічна механіка

після 
А но- 
теоре-

і най-

складніший — опір мате
ріалів.

— Оце екзамен! 
ясуть хлопці, 
тільки розділ 
иевизиачувана 
чого вартий,
делю старалися.

— І все не таки уявіть 
на хвг,липку,, що всі хви
лювання у вас позаду.

— А попереду у нас 
стільки Інтересного. На
самперед, робота в сту
дентському б у д і в о л ы ю м у 
загоні «І’оризоіп-ВІ», — 
ділиться Віктор Залуж- 
нпй. — їдемо до Нроіо- 
нопішси, що в Олександ
рійському районі. Буду
ватимемо тваринницький 
комплекс.

— ( здорово те, що
«І’оризопт-81» — це май
же вся наша дружна 
Р-93, — додає Володя 
Кривда.

Поки ми розмовляли, з 
аудиторії вийшов Сергій 
Кравченко. У нього тож 
четвірка. Молодець, Се- 
рьожо!

У їхніх заліковках ни
нішня сесія —■ четверга 
числом. Цс приблизно 
більше сорока зарахова
них заліків і трохи менше 
складених екзаменів. Ось 
такий збіг: сесія — чет
верта, заліків — більше 
чотирьох десятків, багато 
четвірок па сьогоднішньо
му іспиті. 1 четверо хлоп
ців, відмінників групи. — 
Сергій Дапчул, Олег Лит
виненко, Михайло Шев
цов 1 Юрій Демченко — 
склали екзамен з історич
ного матеріалізму 
«відмінно»...

Т. КУДРЯ.

- _ екзамен з теоретичної меха- 
•. склада, студент .иституту

»х'”і( майбутн,и ,н",внср' 
Шляховик її. СИДОРУ«.

ЗАХИСТ
БОГОТА. В іюлумбійсь- | 

кому місті Перейра полі- | 
цейсьні підрозділи вдер
лися а місцеву церкву і 
арештували групу cry-.1 
дентів, яка там була. Мо
лоді люди намагались 
знайти в ній притулок від 
переслідувань властей за | 
участь у масових мані- | 
фестаціях протесту про
ти ^посилення репресій у 
країні. ' і

За останні дні демон- | 
страції студентської мэ- | 
лоді, яка вимагає припн- | 
ннги переслідування про- І 
гресивних сил, провести І 
реформу освіти, відбули- І 
ся в Боготі, Калі, Ме- 
дельіні, Барранкільї та 
ряді інших міст Колум- і 
Сії.

БЕЗ СУДУ
Й СЛІДСТВА

ЛОНДОН. З-.суджено до 
тюремного ув язненнп 
строком на 10 місяців 
трьох студентів ПіВДЗН- 
нокоренського універси
тету «Сонгюнгван» за 
організацію демонстрації 
протесту проти репресій 
кривавого диктатора Чон 
Ду Хвана. На боротьбу з 
студентами, які засуджу
ють антинародну політи
ку сеульського режиму, 
кинуто великі сили полі
ції, яка застосовує 
С.ОТОЧИЗИЙ газ для 
гону демонстрантів. Тіль
ки за останні п'ять міся
ців на території універ
ситету, повідомляє агент
ство Рейтер, було арешто
вано і кинуто за грати
без суду й слідства
б/.изько Ь0 студентів, які 
брали участь у 
тацілх протесту.

РІШУЧЕ
НЬЮ-ЙОРК, 

панська молодь 
виступає проти

СЛьЗ- 
роз-

маніфес-

«ПІ»
Амерн- 
рішу іе 

антина
родної економічної полі
тики адміністрації Рейга
на, проти її мілітарист
ського курсу, який ро
бить більш реальною за
грозу виникнення термо
ядерної війни.

Про це свідчать під
сумки регіональної нон- 
ференції Іллінойського 
відділення Союзу моло
дих робітників за визво
лення, яка відбулась у 
Чікаго. «Ми заявляємо 
своє рішуче «ні» злочин
ним діям правлячої вер
хівки, яка проводить по
літику масових звіль
нень», заявив у своєму 
виступі перший секретар 
Іллінойського відділення 
союзу М. Алмберг. «Ми 
ніколи не примиримося з 
розгулом расизму в краї- 
ні, соціальною та еконо
мічною несправедливіс
тю, яка давно узаконена 
в Сполучених Штатах ? 
Він також піддаз гострій 
критиці курс адміністра
ції Рейгана на нагнітання 
міжнародної напруженос
ті, на відродження холод
ної війни. п І

——  —— З епюр.— 
контрабандистів

500 мільйонів доларів на 
рік. Як правило, їх вивозять 
на невеликих літаках із со
тень таємних аеродромів.

Як повідомляє агентство 
Рейтер, у цій латиноамери
канській країні близько 190 
тисяч гектарів зайнято марі- 
хуанокз, зона «годує» 35 ти
сяч чоловік.

Контрабандисти наклали 
руки не тільки на наркоти
ки, а й на кофе, цукор, тек
стиль, тютюн. Асоціація ім
портерів сигарет, наприіс-

лад, підрахувала, що урдд 
Колумбії торік втратив і ви 
мільйонів доларів, не одер
жавши мита за нелегальна 
ввезені а країну сигарети. А 
текстильна промисловість, 
одна з провідних в економі
ці Колумбії, як писала пре
са, була буквально постав
лена на коліна 
дсю в країну 
шовку та інших 
країн Азії на суму 100 міль
йонів доларів.

контрабан- 
дешевого 
тканин з

(АПН|.

ЗАГУБЛЕНИМ
ГАМАНЕЦЬ

КІНЕЦЬ ЗА «КИТАЙСЬКОЮ 
СТІНОЮ» І

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ДОПОМІГ

п ВЕЛИКОЇ ЕЙФОРІЇ“|
Недавно італійська газе

та «Нвлуббліка» опубліку
вала статтю свого корес
пондента з Пекіна.

Агентство преси Новини 
пропонує її увазі читачіь. 
Стаття дасться з деякими 
скороченнями.

Китай переживає сьогод
ні погані часи. Країна хво
ріє численними недугами. 
Найтяжчі з них — велп- 
•ІСЗІІШІ дефіцит торговель
ного балансу, інфляція, не
достача енергії, сировини, 
зростаюче безробіття.

Внаслідок того, що за
криваються сотні нерента
бельних підприємств, ану
люються угоди і контрак
ти з іноземними фірмами 
щодо поставок сучасного 
устаткування, .згортаються 
плани розширення вироб
ництва, безробіття загро
жує досягти драматичних 
розмірів. Особливу занепо
коєність викликає високий 
рівень безробіття серед мо
лоді. Щоб зупинити розви
ток небезпечного иевдо- 

> ПОЛІТИКОЮ 
робітників і 
маніфестації 

явищами,

небезпечного 
волення своєю
— страйки 
студентські 
стають частими
— китайські керівники на
магаються відродити тра
диції «соціалістичної дис
ципліни» і «політичного 
виховання», що нагадують

.. часи Мао.
[ Всі ті незначні 

кп та ослаблення, 
були змушені піти 
тепер ЗВОДЯТЬСЯ І 
Дедалі частіше можна чу
ти голоси, що спад краї
ною подув крижаний і не
безпечний вітер».

В основі всього цього — 
прорахуііки, шо їх допус
тили китайці у плануванні. 
Так, прийнятий 1978 року 
амбіційніш десятирічний 
план був, НО суті, нездійс
ненним із самого початку. 
Згідно з ним иа 1985 рік у 
Китаї мали бути введені в 
дію 10 нових нафтових 
родовищ, подібних до наф
топромислів у Даціїїі, ви
добуток нафти повинен 
був досягти 250 мільйонів 
топи на рік, збір зерна 
400 мільйонів тони, а вип
лавка сталі — 60 мілько- 

I нів тонн.
І Тепер ЦІЛКОМ ЯСЇІО, і це 
І визнають у самому Пскі- 
1 пі, що всі ці плани не від

повідали реальним мож
ливостям Китаю. Але 

І тоді... Тоді почалася гаряч- 
I нова закупка за рубежем 
І різного устаткування, з

поступ
на які 
власті, 

нанівець.

допомогою якого передба
чалося ввести до ладу де
сятки великих промисло
вих комплексів. Крім того, 
мали бути збудовані кіль
ка індустріальних гігантів, 
подібних до сталеплавиль
ного комбінату в Баошані. 
Сотні іноземних компаній 
направили в Пекін своїх 
представників, багато з 
яких- після тривалих, 
складних і дорогих перего
ворів повернулися додому 
з підписаними великими 
контрактами. Одначе ца 
сьогодні більшість ІЗ них 
або вже анульовано, аоо 
буде анульовано в недале
кому майбутньому, бо, за 
влучним висловом одного 
спостерігача, «гігантський 
китайський ринок раптом 
перетворився^. карлика».

У зв’язку з анулюван
ням контрактів американ
ські і європейські компанії 
зазнали великих збитків. 
Але иайсильніше потерпі
ли японці, з якими було 
розірвано контракти иа 
суму в пізтора мільярда 
доларів

Якщо СЬОГОДНІ в еконо
міці допущено прорахунок, 
його можна помітити ліпне 
через роки.
ПИТЬ 
підходу. Допущені 
ПОМИЛКИ СЬОГОДНІ 
б’ють но всьому < 
сіву. Вже 
китайських 
простоюють або працюють ї 
не на повну силу, інші мо
жуть працювати лише чо-1 
тири дііі-ца тиждень. Роз- 9 
тягаються буквально цілі | 
заводи. «Навколо купив 
цегли, свіни, що падають, І 
стелі, що руйнуються, бите 
скло, виламані вікна і две
рі...» — гак описує корес
пондент «Жепьміпії гкібао» 
відвідання сталеплавиль
ного заводу’ у провінції 
асоєіі. Подібна" ситуація 
склалася й на тих підпри
ємствах, де вже встаїїовлс- 
но нове імпортне устатку
вання,

«... Ми зробили помилки, 
— заявив недавно один із 
керівнії кін китайського 
банку на зустрічі з пред
ставниками зарубіжних ді
лових кіл, — але й ви, іно
земці, допомогли нам зро
бити ці помилки, змусив
ши нас погодитись па по
купку того, що нам зовсім 
не було потрібне».
(«Репуббпіна» — АПН].

3 кожним роком наркома
нія на Заході набирає дедалі 
ширших масштабів. На сто
рінках газет раз у раз появ
ляються повідомлення про 
конфіскацію великих партій 
дурманного зілля. Одначе бо
ротьба з його поширенням 
не дає належного ефекту, 
хоча до неї залучено спеці
ально навчені сили поліції, 
оснащені найсучаснішою 
технікою, і навіть армійські 
підрозділи. За визнанням 
поліцаїв, частіше їм допома
гає випадок.

Недавно у Франції неда
леко від фешенебельного 
нурорту ііорт-Грімо було за
хоплено яхту з вантажем 
нарнотиків. Вона належала 
нащадкам паризького міль
йонера Флері — 23-річному 
Марку і 25-річній Діані. Ви
явивши, що їм не вистачає 
нишеньнових грошей, вони 
запропонували свої послуги 
контрабандистам. Злочинців 
удалося арештувати після 
того, як одна жінка зна
йшла на вулиці і принесла а 
поліцію загублений Марном 
Шлорі гаманець, де разом з 
грішми і документами лежав 
пакетик наркотиків.

{АПН}.

МІНІ-ГОТЕЛЬ

Вона не тер- 
волюнтаріїстського 

і вчора 
боляче 

суспіль
но процентів 
підприємств

Напевно, закзномірно, що 
ідея збудувати готель, номе
ри яного нагадують крихіт
ні капсули, народилася а 
Японії, одній з найбільш гус- 
тонаселених країн світу, іе- 
п=р таких готелів у країні 
сім, а перший — «Мітака 
фест інн> — появиася □ п<з- 
редмісті Токіо два роки то
му. Він займає . площу, на 
якій можуть розміститися 
два автомобільних гаражі. 
/0 одномісних «капсул» роз
ташовано в два яруси, як 
полиці а залізничному 
спальному вагоні. В номе
рах, звичайно, тіснузато — 
як-нс-лк усього два метри в 
довжину, пізтора з ширину, 
півтора у висоту. Тут є тілі»- 
зи найнеобхідніше: постіль, 
тумбочка, дзеркало. Але з 
постояльцях недостачі нема, 
бо такий номер коштус 12 
доларів за ніч— разів у де
сять дешевше, ніж у зви
чайному токійському готелі.

Власник «Мі гака фест інн>» 
єаажає, що за такими спору
дами майбутнє. Адже, за да
ними ООН, на 2030 рік насе
лення нашої планети по
двоїтеся і становитиме 10- 
мільярдів чоловік. Тепер, як 
повідомляє агентстао Ассо- 
шіейтед Пресс у Японії 
розробляють проект восьми
ярусного готелю-напсули з 
Токіо, на черзі—такого ж 
типу лікарні та житлові бу
динки.

СКАРБИ
(АПНЦ.

І

КАБІНБУРІ
Ще недавно мало хто-в 

Таїланді знав про існування 
у провінції Ярачінбурі села 
Набінбурі. Тепер же ця наз
ва раз у раз. мелькає на сто
рінках газет.

Місяць тому хлопчик, що 
пас биків на ділянці селяни
на Самана Вонгбата, зна
йшов злитоь блискучого ме
талу. Місцевий ювілір ви
значив, що це чисте золото. 
Таємниці появи золота на 
цій ділянці поки що не роз
крито.

Після повідомлень у пресі 
і по телебаченню тисячі лю
дей з усіх кінців країни ви
рушили в КаЗінбурі. Тепер 
колись доглянута ділянка 
нагадує місячний ландшафт, 
покритий сотнями великих І 
маленьких кратерів. Щодня 
сюди прибуває до 10 тисяч 
людей, котрі захворіли «зо
лотою лихоманкою».

(АПН|.
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«ТОРПЕДО» —
«ЗІРКА» - 0:1

РАДОЩІ
И ТУРБОТИ
ПОРІВНУ

Добре, коли людині є з 
кого брати приклад, є на 
кого рівнятися, в будь- 
яку хвилину є з ким поді
литися своїми успіхами, 
турботами, невдачами.

Для нас, учнів Гаііво- 
ропського машинобудів
ного технікуму, такою лю-

ВДЯЧНІСТЬ

диііоіо сі.ав керівник гру
пи Олександр Сергіііов;і і 
Медведчук. З перших же 
днів навчання пас захопи
ли заняття з математики і 
літератури, хімії та істо
рії. фізики і креслення. 
Дам цікаво вчитися ще

іі тому, що поруч пас заз- 
:кдн' старші
А. Т. Тигипко, 
ленгевнч, А. В. Пастенко 
і, звичайно я;, паш 
сапдр Сергійович, 
кожного слова, від 
ЛОЇ усмішки І просто БІ;і| 
палкого привітання стає! 
так приємно іі радісно на 
душі, що хочеться ще кра
ще вчитися, творити, дер- 
саш... Спасибі ііо.му за це.

А. НАЧОРНИЙ, 
учень Гайворонського 
машинобудівного тех
нікуму.

І «Лівша» СВІТ
ЗАХОПЛЕНЬ

ЯГОДИННИК КОТОВСЬКОГО“
ЩЭДНЯ залізничну 

станцію обстріл ді
ють з гармат банди Коьуб- 
ського. Вони підступили 
зовсім близько до Поміч
ної, але захопити її ніяк 
не можуть — червоно- 
гвардійські загони успіш
но відбивають бандитські 
наскоки. І в перервах між 
артобстрілами 
жпее своїм 
розміреним 
дії до всього 
До війни теж призвичаї
лись.

Гурт усюдисущих хлоп
чаків того дня, як завжди, 
вештався біля 
Хлопцям було 
розвагу якусь 
придумати. Нехотя пере 
кидалися словами. Надто 
вже звичайний день ви
дався — нічого такого не 
сталося, 
ти пі про що.

А втім, для Вані Дим- 
чеика том дань був не 
зовсім звичайним. Раз по 
раз він крадькома запус
кав руку в кишеню, де ле
жав великий кишенько
вий, ще май.ке зовсім по
вий годинник. Хлопець 
зміняв його вчора у яко
гось безпритульного. «Го
динник самого Котовсько- 
іо», — так вихваляв то
вар обірванець. Ваия ні
кому з товаришів годинни
ка не показав. Він прики
дав, чи не вдасться за 
нього на базарі поласува
ти кількома гарячими 
кінськими котлетами.

— Хлопці, а хто зі 
мною на базар? — покли 
кав товаришів. І вони по 
далися всі гуртом плямо 
через залізничні колії.

Людне місце помічняи-

містечко 
звичайним 

життям. Лю 
звикають.

станції, 
нудно, а 

годі бу.ііо

Олек- 
Від 
те:і-

забав-
1 (е — 110- 
підкозапа 

про- 
(па 

оііо-

то и поговори-

ськнй базар! Навіть тепер, 
коли йдуть запеклі бої. 
Коло забитої дошками 
крамниці (колись належа
ла відомому на етапнії 
торговцю) зібрався вели
кий натовп. Завернули до 
нього й хлопці — Що там 
такс? «Лотерея’ допомоги 
німецьким МОЛОДІЖНИМ 
комуністичним групах!. 
Ціпа квитка — 25 копі
йок», — прочитав по 
складах Ваня плакат, що 
висів на стіні. Внизу — 
ящик, а на ньому розкла
дено різні дрібнички. По
руч — двоє 
Вапя впізнає 
них, це син 
чсрвоногпардійського заго
ну — того, що вже дру
гий тиждень захищає 
станцію від наскоків Ко- 
зубеького.

— Що то воно ще за 
фірма? — Базарний народ 
розбирає неприхована ці
кавість. А ті два 
розповідають про повста
лих німецьких робітників, 
про те, що в 
голод.
кошти для дітей 
•тих. До ящика підходить 
червоногвардієць, знімає 
з плечей речмішок*.

— Ану. попитаю щастя. 
Може, виграю що, га?

хлопчиків, 
одного з 

командира

хлопці

Німсччині
і воин збирають 

повста

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

оК 067:39. Індекс СІ 107.

V

І барабан лотереї за
крутився швидко-швидко, 
потім став.

— Є, слово честі! Ди
вись. номер дванадцятій.

— Дерев’яна ложка! — 
кричить один із хлопців, а 
базарним люд буквально 
давиться від сміху...

Налетів порив холодно
го вітру. Був 
тень, видався 
лодяпм, і навіть 
па площі було 
затишно... ". 
єць оглядів натовп. Знову 
поліз до речмішка.

— На ось! Голодую
чим, — він простяг 
цям туго зав’язаний 
лик. -• пшоно тут. 
му віз. Але бери...

Рядами базарних 
пробіг шумок. Бонн 
вражені. А Вані 
поийшла в голову 
дівана думка. Він ще раз 
помацав годинника 
ІПЄНІ, ПОТІМ 
пяв наперед.

— Це від 
обвів очима 
друзів, — для 
комуністів 1 
Німеччини! — 
мовчавши, додав: — ІЦоб 
не голодували. Скажете, 
від молодих залізннчни- ■ 
ків Помічної...

саме кеі- 
він прохо- 

удень 
не дуже 

Червоноармі-

хлоп- 
вуз 

Додо-

зівак 
були 

раптом 
неспо-

Е КИ-
сміливо сту-

нас усіх, — 
здивованих 

молодих 
революційної 
— Потім, по-

•і: Ф *

... Вже зовсім скопо ча 
станції буде організова
но перший піонерський за
гін. І Дня Пелешенко, 
перша піонервожата, ро 
«учуватиме з хлопчаками 
піонерські пісні, читатиме 
масово політичну 
туру... Але поки 
лише 
йшла 
на...

літепа- 
що був 

квітень І 919 року. І 
громадянська він-

Г. ГУСЕЙНОВ, 
краєзнавець.

У вільний час Микола 
Доцковський .— . праців
ник одного з оренбурзь
ких заводів — із захоп
ленням займається виго
товленням мікромініатюр. 
С в його колекції 
пий експонат.
справжньому
блоха. Після неї ж і 

і звали ного «Лівшею»
честі, героя відомої 

І цілі М. С. Лескова).
—Захотів я якось пере- 

I Гіги з одного цеху нашо
го заводу 
розповідає
— Там була цікавіша ро
бота: ремонт різних уста- 

I новой і приладів. А на
чальник пеху, що 311.13 

І про моє хоббі, чи то жар
тома, чи то всерйоз ска
зав: «Поки не підкуєте 
блоху, по приходьте», і [у 
гаразд, думаю, раз таке 
діло — спробую. Дістав 

. у медичному інституті 
кілька заспиртованих 
бліх. Вибрав із -них ту, у 
якої ніжки були цілі, і під
кував...

І 3 ними словами «Лів
ша» дістав гарний фуг- 

Ілярчик, відкрив його і по
клав під мікроскоп. Я по
бачив па задніх ланках 
комахи крихітні підківки 
із золота. Кожна кріпила
ся трьома сталевими 

. цвяшками товщиною три 
мікрони. Цс приблизно в 
сто паз менше за крапку з 
газетного тексту.

Захоплення мікромініа- 
I тюрамп прийшло до Доц

ковського
хлопчиком 
вій до 
них виробів.

Після закінчення учили
ща пішов працюват п на 
теилозозоремоіліній завод. 
Якось в одному з кіно
журналів побачив впробії- 
мініатюрп свердловчанина 
Олександра Сисоті.ча. Ви
рішив спробувати в цій 
справі й свої сили.

Виготовив слюсарні лс- 
і'іатка. які поміщалися п 
сірниковій коробці, потім 
різні мініатюрні інстру
менти. З їх допомогою 
змайстрував електричний 
самоварчик, що нагрівав
ся від батарейки кишень
кового ліхтарика. Само
варчик був настільки ма
лий, що вільно поміщався 
ча однокопііічаній монеті. 
Але в ньому все ж можна

в ІНШИЙ, — 
Доцковський.

ла вйо. Шс 
пристрастився 

виготовлення ph-

було скип'ятити чай, пор
ція якого задовольнила б, 
.правда, тільки Дюймовоч
ку з казки Ап тсрсспз.

Микола Доцковеькіїіі 
показує електромоторчпк 
величиною із сірникову 
головку. ■

— «Малятко», так я 
ного назвав, — каже 
Доцковський, — склада
ється з тридцяти однієї 
деталі, включаючи три 
котушки з обмотками, 
для виготовлення яках 
використано провід у три 
рази тонший за людську 
волосину...

Щоб розглядіти багато 
виробів Доцковського. ме
ні довелося вдатися до 
мікроскопа. Заглянувши в 
окуляр, я побачив, на
приклад, шахову дошку з 
турою і двома ініпакамп.

— Який же її розмір?
— Сота частка мілімет

ра' Найважчим було зна
йти підхожий матеріал,— 
продовжує майстер. — 
Олив луже ТВРПЯИЙ. ін
ший .м’який. Виручила 
червона плівка від нбяскз 
пачки сигарет. Для фар
бування шахових клітин 
використав тоикотерту 
масляну фарбу. Наносив 
її л допомогою спеціаль
ного пристосування. Фі
гури вирізав із пластма
си...

Якось по допомогу до 
майстра- мікроміїйа порис
та звернувся спеціаліст в 
очних хворобах Леонід 
Липник.

— Вій запросив мене до 
себе в лікувальний центр,
— розповідає Доцковсь
кий. — І там 
його операції 
тому і найскладнішому 
органі людини — оці. Піс
ля операції ми обговори
ли можливості стзоренил 
деяких мікроінсгрумсиїї-ч 
за ескізами хірурга. Гак 
почалося наше снівробіт- 
пиитво...

Хірург провів безліч 
успішних операцій по ви
даленню пухлин і лікуван
ню глаукоми. І щоразу 
вій користувався, крім 
усього іншого, мікроін- 
струмсптамп і пристосу- 
ваііпямп, зробленими ру
ками Доцковського

Володимир СОКОЛОВ.
(«Московские новости»

— АПН).

Турнірне становище зо
бов’язувало суперників дія
ти обережно. Тому за перші 
сорок п'ять ,'ВІІЛІІІІ МЯ’І 
жодного разу не побував У. 
сітках воріт.

Після відпочинку актив
нішими виявились гості. Бо
ни атакували великими си
лами. Дедалі частіше сна- 
.тахувалн небезпечні .момен
ти у штрафному майданчи
ку торподівців. Під час од
ного з них господарі но.і’і 
порушили правила. Пенали? 
ті. Ного чітко реалізував 
Валерій Самофалов. Піс.і'к. 
тою як кіровоградці повелчГ 
в рахунку, ще кілька мож
ливостей вони мали, щоб 
збільшити рахунок. Та ЇМ 
бракувало прицільних уда
рів.

Виграш наших земляків 
р.плиле .на розподіл місць у 
таблиці ігор пято: українсь
кої аопп.

«Зірка» виступала в тако
му . складі: В. Музичук, 
М. Голик, О. Смиренно, 
1. Черненко, В. Хропон, 
Б. Димов (Б. Тарасов), 
М Журавльов (О. Алексе
ев), 10. Касьонкіп. В. Са
мофалов (1О. ІПейбак), 
С. Глпзснко, С. Ралючсіп о.

ІІйступг.ші тур — у п'ят
ницю 19 червня. «Зірка» в 
Ровно поміряється силами з 
«Авангардом». -

В. ШАБАЛІН. ’

ШАШКИ. В шаховому ля-
гільйоні ради товариства 
«Спартак'», що в Кіровоград
ському парку імені В. І. Ле
ніна. закінчилася особисті 
першість області з російсь
ких шашок. Добре нрочів 
поєдинки кандидат у майст
ри спорту снартаківеї’ь 
Юрій Сліосарспко. Він на
брав сім очок з дев’яти мож
ливих і завоював зза""" 
чемпіона цього року. На 
очка менше і 
майстри спорту 
ця Віктора 
Олександра 
«Спартака», 
друге й тпстє місця.

ФУТБОЛ. На стадіоні «Піо-

звапня 
.___ _ . ”1 Ііів

у кандидатів у 
авангардів-- 

Гончарова та 
Свстигнєєва із 
воші посілі

'Ь-
я побачив 

па иаптоп-

пер» обласного центру три 
дні проходила зональна пер- є 
шість України серед учнів 
5—6 класів загальноосвітніх 
шкіл. У ній узяли участь 
'команди Полтави. Черкас, 
Київської області та органі
заторів змагання — ііірово- 
градців. Упевнено провели 
турнір наші земляки — ви
хованці , тренера майстра 
спорту СРСР Юрія Івановича 
Горожанина. Вони перемог
ли киян — 2:0. черкащан — 
5:1 і зіграли внічию зі свої
ми однолітками з Полтави.- 
Набравши п'ять очок із шес
ти. паші футболісти посіли 
пепше місце і здобули пра
во' продовжити боротьбу у 
фіналі, що також відбудеть
ся в Кіровограді з 23 по 20 
чепіпія.

ЛЕГКА АТЛ ЕТИКА. Пер- « 
шість області з легкоатле
тичного триборства серед 
юнаків- 1966—1967 років на
родження відбулася на ста
діоні СПОРТИВНОГО клубу 
«Зірка». Добре на цих зма- 
іанпях виступали вихованці 
ДСТ «Авангард». Вони іі ста
ли переможцями в команд
ному заліку. Друге місце 
дісталося представникам 
ДЮСШ обласного спорткомі-
тоту, третє — товариства 
«Колос». Із числа кращих 
легкоатлетів відібрано збір
ний колектив, який захища
тиме честь Кіповоградщппіг- 
на першості УРСР. що поч
неться в Дніпропетровську в 
другій половині червня.

В. ШАБАЛІН.

Редактор В. СТУПАК.
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