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Ульяновці
відбувся
мітинг молоді на підтрим
ку
зовнішньої політики
Комуністичної партії Ра

Corp ОБКОААУ, АКС.МУ..
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На косовиці
гороху в
господарствах Голованіиського району в числі кра
щих механізаторів
нази
вають молодих хліборобі».
На ланах бурякорадгоспу
■»Персгоиівський» приклад
для всіх механізаторів по
дає
молодий
комуніст
Петро Паламарчук. Жат
кою КС-2,1 пін щодня ско
шує до 10 гектарів гороху,
що злачно більше норми,
відставати від

нього Микола Рибачок.
У колгоспі
імені Шев
ченка успішно трудяться
цва комсомольсько-моло
діжних екіпажі. Так, Вік
тор. Дідур з напарником
Віктором Мзрущаком по
стійно перевиконує змінне
завдання.
Непогані ре
зультати і в Ігоря Григораша та Володимира Лай
тера.
Жаткою
КС-2,1
хлопці щозміни кладуть у
валки горох на 7—9 гек
тарах.
М. МАРТИНЮК,
завідуючий
відділс/л
комсомольських орга
нізацій Голованівського райкому ЛКСМУ.
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вити стенд, з якого щодня КОРМИ — ТУРБОТА
можна буде довідуватись КОМСОМОЛЬСЬКА
про результати трудового
суперництва.
Голова колгоспу Анато
лій Кузьмич ЧорпоіванепТон у соціалістичному
ко вручив кожному стар
змаганні кормодобувний™
шокласникові
облікову
колгоспу імені Крупської
книжку, побажав наснаги
задають члени ВЛК.СМ
в роботі.
механізатори
Валентина
Каретна та Олександр ГоУчні працюватимуть бі
рошко. Перша транспор
ля роторних
жаток, на
тує з поля зелену масу,
токах, прийматимуть зер
перевиконуючи денне зав
но з-під комбайнів. Пере
дання
майже вдвоє. А
Олександр щодня скошує
можці
змагання
після
15 гектарів
однорічних
жнив поїдуть на екскурсії
трав
до Києва, Канева або ви
Успішно трудяться ком
рушать
у подорож по
сомольці — учасники «зе
лених жнив» і в інших гос
Дніпру.
подарствах району. В кол
Старшокласники
Паигоспі імені Ватутіна висо
чівеької середньої школи
ких
виробітків добива
закликали комсомольців і
ються шофер Віктор Малейко і тракторист
неспілкову молодь шкіл
... ..
Ми
хайло Симонець, а в кол
району, допомогти госпо
госпі імені Карла Маркса
дарствам у збиранні вро
лідирує у змаганні механі
жаю.
затор Володимир Бонда
ренко.
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В. ТКАЧЕНКО,
інструктор
Кірове грпдського
райкому
номсомолу.

СЬОГОДНІ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ
Своє професійне свято —
Міжнародний день коопера
ції комсоглольсько-молодіжнмй коленткв кондитерсько
го цеху харчокомбінату КоБсархангсг.ьської
райспоніивспілки зустрічає чимали
ми успіхами. Піврічний план
випуску кондитерських вк. робів дівчата
виконали за
п’ять місяців.
У колективі вісімнадцять
дівчат. їх очолює Надія Ко
лісник, хороший наставник,
чуйний товариш.
Цьогорічні успіхи копентиву закономірні,
лджс й
минулу п’ятирічну
він завершив достроково, за що

його нагородили
Почесною
грамотою, а трьох
комсо
мольців — бронзовими знанами «Молодий
гвардієць
п’ятирічки». Серед кращих
робітниць називають Кате
рину Наконечну,
групкомсорга Тетяну Грищенко, Ган
ну Вайпан.
Сьогодні
найкращі
ре
зультати має зміна Любові
Зайцевої, яна трудиться під
девізом «Жодного відстаю
чого поруч».
На змінну:
зміна Л. Зайцевої.

передова

Фото Г. ГОНЧАРОВОЙ

народів світу» викликало у
юнаків і дівчат
району
палке схвалення.
Перед присутніми ви
ступили: перший секретар

зокрема,
наголошується
на
активізації боротьби
кожного

комсомольця,

кожного юнака чи дівчини
за мир у всьому світі.

рейшли
до капусти. До
кінця дня хлопці і дівчата
обробили гііегектара цієі
культури.
Бригадир
городньої
бригади колгоспу
імені
Енгельса
Анастасія Ми
Добре
потрудилися
хайлівна Непритворна ли
днями
комсомольці, нешилася задоволена робо
спілкоаа молодь Новоартою /молоді. Бона запро
хангельського
району на
сила комсомольців побу
Всесоюзному
субогнику.
вати у бригаді наступної
Не різних ділянках пра суботи. Особливо відзна
цювали вони.
Так, п ят- чились у праці комсс/лолнадцять
чоловік з рай- ки Валентина Макаринська
споживспілки,
райвикон і Любеє Залізко.
кому,
райкол^у ЛКСМУ
М. НАКОНЕЧНИЙ,
спушували
міжряддя го
родніх культур. За чоти
завідуючий
відділс/а
ри години бони просапали
комсомольських орга
ЗО соток цибулі, потім пе-
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класу Ульяновської вось
мирічної школи № 3 Алла
Саврвнчук.
Учасники, мітингу прий
няли звернення до всієї
молоді району
В ньому,

Допомогли

УРОЖАЙ-81

У кабінеті голови кол
госпу
імені Куйбншева
І Ісвомиргородського
раI нону було людно: зібрало\ ся 56 комсомольців, старушокласників Панчівської
середньої школи, які впрішили в дві жнив допо.могти рідному гослодарству. Було тут і тринадцять цьогорічних випускників. Нині вони
працюють у тракторних брнгаи дах. Олександр Молодець,
Б Микола.Хоменко, Сергій
І Осипов,- Володимир Мань( ківськ-нй та інші зареко
мендували себе сумліпниР ми механізаторами.
Е У трьох відділках учні
ї створила шкільні виробній
І чі бригади. Очолили їх
1 Василь Осипов, Ігор Панй кул, Валерій Шакун. ОрЕ. ВОСЬМО.
В ганізувалн вони й штаб
В соціалістичного змагання, НоЕомиргородсьний
І) а колгосп допоміг вигото- район.

Ф

дянського Союзу «Звер
нення де
парламентів і

райкому коміомолу Лідія
Септик, робітник цукроза
воду Володимир
ВаснеТИНСЬКИЙ. механізатор кол
госпу імєнт Фсунзе Анвголій
Геркіял,
доярка
колгоспу імені
Ульянова
ТІД'Я Семно учениця 8-го

нізацій
КоБоархангельськсгс
райкому
ЛКСМУ.

Третій
тиждень вихо
дять з косами на незручні
землі комсомольці та не-

спілкова молодь колгоспу
імені Калініна Новоукраїнсьнсго оайону
Керує за
гоном
кормодобувників
заступник
голови
прав
ління господарства по ро
боті з молоддю
Андрій
Земба. Тридцять п'ять чо
ловік щодня перекрива
ють змінні
норми: за
мість 0,5 Тонни вони заго
товляють, 7—8 центнерів
кожен, Особливо відзначається на косовиці інжебезпеки
нер по техніці
Микола Гарасюк.
трави не
Дикоростучі
залежуються у валках. їх
зразу ж вивозять шофери
Григорій Будь,
Станіслав
Земба,
трактористи Іван
Таращин, Василь Балах та
інші.
З 300 тонн дикоросту
чих трав, заготовлених у
колгоспі, більша • частина
надійшла на ферми зав
дяки старанням
комсо
мольців, неспілковоі мо
лоді.
Молоді кормодебувниКИ Нарощують ТЄМПИ ЗЯГОтівлі кормів.

В. МИЗІН,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
Нсвоукраїннізацій
райкому
ського
ЛКСМУ.

Позавчора виставою ьРічард Ні» Е. Шексліра по
чав свої гастролі на Кіровоградщині Оренбурзький

драматичний театр імені М. Горького.
гі а знімку: сцена з вистави
Фото Е. ГРИБА.

Виконавчий комітет Кі
обласної й
ровоградської
Раді; народних депутатів В
радянсько! о
і кафедра
будівниці за
державного
та* права Вищої партійної
школи яри ЦК Компартії
України провели ЗО черв
ня є день депутата» облас
ної Ради.
Це своєрідне навчанні.
В заході взяло участь по
над сто представників ви
борчих
округів,
серед
них — третина
віком до
ЗО років. Цс — свідчення
ТОГО, що молодь бере ак
тивну участь в управлінні
державою.
Кандидат
юридичних
наук, завідуючий
кафед
рою радянського держав
ного будівництваі і права
ВПШ при ЦК Компартії
’
України
Л. П. ІОзькон у
своєму виступі особливо
наголосив, що з кожним
роль Рад
роком зростає
народних депутатів у ко
муністичному будівництві:
кандидат юридичних наук,
доцент тієї ж
кафедри
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на формах і методах ро
боти депутатів згідно із
Законом СРСР «Про ста
тус народних
депутатів
СРСР».
Потім Дч-Н; і аі и обміни.тнея досвідом і питань —
робо: II \ вчб.ір1;: му-окру
зі, - участі в підготовці
сесії, іасідаїи виконкому
І
ПОСТІЙНІ!" комісій, —
особмеїогс
іір'иіому ви
борців ро.-г.’я і\ пропози
цій заяв
і скарі грома
дян Крім юго нроводнлись практичні заняття „а
ситуаціями, індивідуальні
консультації з різних пи
тань радянського будів
ництва
На закінчення ; часпикн
лій: депутата» влаштува
ли с!-.ек\рс>:- па
іав'оди
'Червона нірка.-.- трактор
них гі.іроіігреГдтів, радіови робін...
із закличним
словом
ВИСІХ-Ші! засгуп !ІІК ГОЛОВИ
облвиконкому А. А. Дави
денко.

„Молодий хожувслр**

2 сшор
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лрийБюро ЦК ЗЛКСМ
«Про
під-'
няло постанову <
г
комсомольвищення ролі
■'_
ськик організацій у дальтвариншому
розви гну
рішенз
ництва у світлі
ЯХУІ з’їзду КПРС».
У постанові підкреслює
ться,
що визначені XXVI
з’їздом КЛРС завдання по
прискореному піднесенню
тваринництва
вимагають
від комсомольських орга
нізацій вжиття енергійних
і невідкладних заходів для
залучення комсомольців і
молоді до розвитку галузі.
Визнано необхідним роз
горнути рух комсомольців
і молоді
за найбільший
вклад у дальше піднесення
тваринництва під девізом
«Тваринництво — ударний
фронт молоді’.».
ЦК ВЛКСЛ? ‘
зобов’язав
комітети комсомолу доко
рінно
поліпшити
роботу
по організації громадсько
го призову- молоді в тва
ринництво,
направити й
закріпити з галузі у 1931
— 1935 роках не менш як
690 тисяч юнаків і дівчат.
Комсомольським органі
заціям необхідно забезпе
чити конкретну й ефектив
ну участь усіх комсомоль
ців, юнаків і дівчат міста
і села у створенні міцної
кормової бази
— основи
піднесення тваринництва.
Неред комітетами комезмолу, штабами
і постари и
«Комсомольського прожек
заадамтора» поставлено
ня брати участь у вирі
шенні питань поліпшення
умов праці, побуту і відпо
чинку молодик тваринни
ків, добиватись впровад
ження двозмінного або д-зоииклічного режиму
робо
ти, бригадного методу до
гляду за худобою, сприяти
зростанню
продуктивнос
ті праці.
У постанові відзначено,
що ударна ділянка діяль
ності комсомольських ор
ганізацій — шефство над
будівництвом, реконструк
цією, комплексною механі
зацією, благоустроєм і озеленонням об’єктів тварин-

ЕРШИЙ день липня для
юнаків,
котрі
до Кіровограда
усіх кінців області, запам’я
тається. . І не тільки тому,
що цей день
поставлено в
комсомольських
путівках,
які вони
збережуть, аби
знову і знову згадувати той
.час, коли наважилися зро
бити впевнений крок у своє
му житті —
вибрали собі
професію.
Залам ’ятає і ься
тому, що із самого ранку до
вечора був цей день іиереповнений враженнями, 3113йомствами, маленькимиі від
• крігітями.
Ось воші приїхали до
І Іовгородки. По дорозі їх
перестрів дощик, дрібний,
ЛІТНІЙ (як літепло),
та иа
нього вони не звертали ува
ги, — но дорозі вони знайо
мились. І па подвір’ї Повгородкіпського
СІЛЬСЬКОГО
професійно-технічного учи
лища № 6 уже
збивались
гурточками (як їхали в ав
тобусі, так і тримались од
ного гурту, — це вже пізні
ше стороннім оком
важно
буде визначити, де онуфріївські хлопці, а де гд.товапінські дівчата, де перший
автобус колони, а
де третій), гомоніли,
усміхались
дню прозорому,
ВМИТОМУ
зранку, мов па замовлення,
друзям усміхалися, самі со
бі — легко на
серні, три
вожно на серці,
як іще?
Сліп бракує, словами такий
стан, душі важко передати.
Дехто з них може коли й
був в училищі, але
біль
шість — уперше. Одна річ
— міжшкільний вйробіиі-’
чий комбінат, інша — учні
Пдівчаг
прибули

няцгза і кормозирооництва,
ЦК ЛКСМ союзних рес
публік,
крайкомам, обко
мам комсомолу
разом з
органами народної освіти,
сільського
господарства
рекомендовано
вдоскона
лювати роботу по трудово
му вихованню,
професій
ній орієнтації учнів, вихо
ванню у них любові і по
ваги до професії тварин
ника, прагнення влитись у
ряди трудівників ферм.
ЦК ЗЛКСМ звернув ува
гу комітетів комсомолу на
посилення роботи по залу
ченню молоді до розвитку
особистих
підсобних гос
подарств, підсобних госпо
дарств
підприємств про
мисловості,
транспорту,
будов. Ставиться завдання,
щоб кожна молода сім’я,
яка живе на селі, мала го
род. вирощувала худобу і
птицю.
Комітети комсомолу повдосноналюаатм
кликані
по ідейно-політ.ічроботу
моральному
вилойому,
трудівжівапню молодих
наполеглизо
кіз
ферм,
роль комсопідвищувати
організацій,
мольських
иомсомольгруп у житті
сько-молодіжних нолектив них
вів,
створювати
атмосферу,
живу творчу
посилити
.індивідуальну
............
роботу з молодими тварин
никами, зміцнювати серед
них дисципліну і організо
ваність.
Центральний
Кдмітет
ВЛмСМ зисловиз
упеанзність,
що комсомольці і
молодь у відповідь на тур
боту партії про підвищен
ня добробуту радянського
народу
докладуть
усіх
сил, знань
і енергії для
завдань
по
виконання
піднесенн о
дальшому
господарства,
сільського
з
зроблять усе, щоб уже в
цьому році значно підаизростанні,
вироЗщи ти
продуктіз тзари'.чництза
внесуть
гідний
ництва,
вклад у здійснення ісгоричних рішень XXVI з’їзду
КПРС.

.чище. Гут готують справж
ніх майстрів сільськогоспо
здарського
виробництва.
випускник
Певно, не один
пригадав у цей
час своїх
односе.ільчаи, хто вийшов зі
стін ос; цього або подібного закладу.
Більшість із сьогоднішніх
гостей СПТУ тут уперше —
гому-то так уважно слуха
ють розповідь заступника
директора навчального зак
ладу А. Б. Осиковської’о,
розповідь про історію ство
рення училища, про перших
випускників, тих, ким сьо
годні пишається І Іовгородківське сільське професійнотехнічне, про навчання і за
хоплюючу практику (пайдостонніші трудяться
щоро
ку на полях
Казахстану),
про техніку, яку має змогу
опанувати кожен учень, про
гуртки — технічної творчос
ті, спортивні, мистецькі, про
стимули в навчанні...
— Тепер важко
уявити,
що двадцяті.
шість років
тому наш заклад мав усьо
го три тісненькі неоплатані навчальні
кімнати, —
сказав Арсен Болеславович.
—- Сьогодні це...
Випускники мали -пагоду
пересвідчитись у словах за
ступника директора СПТУ.
Майстерні, лабораторії, кім
ната технічної
творчості,
навчальні кабінети гостинно
розчинили перед ними свої
двері. Довго не стихав жва
вий гамір у
приміщеннях,
на всіх поверхах училища—
багато хто з гостей (надто
■к хлопців) уже ВОДИВ, ре’моцтував техніку, тож діли
лися враженнями, а з- де
якими агрегатами нони сьо-

годні знайомились уперше,
цікавились.
перепитували.
Та найдовше кожен із при
булих затримувався в кім
наті технічної творчості —
тут усе: справа
рук їхніх
майже ровесників. 1 заздріс
но, і радісно, і...
(«Все це
чекає на мене попереду»,—
.мабуть, і так хтось думав...)
— Багато
випускників
училища трудиться
в на
шому колгоспі, на нашій
І молочнотоварній фермі, —
такими словами зустріла ви
пускників голова профкому
колгоспу імені Леніна ІІовгородківського раиоиу НаБурнк. —
дія
Пав.тівиа
тому наша
Може, саме
ферма — одна з кращих у
районі. Сьогодні ми хочемо
розповісти вам, як ми орга
нізували соціалістичне зма
гання
між тваринниками,
про моральні її матеріальні
стимули нашої праці, оз
найомимо з передовими ме
тодами роботи доярок, те
лятниць, хоча ви
якоюсь
мірою вже знаєте роботу нд
фермі, познайомимо з кра
щими людьми нашого гос
подарства...
Майбутні тваринники від
відали червоний куток бу
динку тваринників, охайно
прибраний корівник, профі
лакторій і телятник, літні ї
табір ферми.
Запитань хлопці і дівчата
ставили багато. 1 завідую-,
чому фермою Володимирові
І іотруку, і секретареві комі
тету комсомолу
колгоспу
Наталці Ткачснко (вона, до
речі, також працювала тут
завфермою; зоотехнік за спе
ціальністю), і дояркам. «Хі
ба можна всіх корів прив
чити до механічного
доїн
ня?», « Кажуть,
що у вас
визначають- переможця со
ціалістичного
змагання за
десятибальною
системою/
яка вже зацікавила не одне
господарство...», «У пас ма
леньких телят не так догля
дають. Може, розкажете...»
— ці та інші запитання бу
ли на устах.
Хтось диву
вався, хтось захоплювався,
хгось обурювався, хтось ці
кавився — та не знайшлося
серед
байдужих.
Навіть
г.пх, хто казав: «У нашому
колгоспі куди краще...»
комсомолок
А ось гурт
зібрався біля літньої дояр
ки в біленькому
свіжому
халаті. »
— Давно вже я на фер
мі, двадцять сім років, —
усміхається дівчатам кра
ща доярка колгоспу, депу
тат
Новгородківської се
лищної Ради народних де
путатів
Лідія Василівна
Солоцун. — Отака,
як ви,
була, коли дояркою попро
силася. Не жалкую. Бо ро
бота мені до душі. Та й, ко
ли хочете, заробіток хоро
ший. Головне
— любити
треба свою роботу,
тоді и
усе інше прийде. Працьови
тих у нас
поважають. Пе
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Наша газета вже повідомляла, що 1 липня в Кіровограді від
бувся зліт-зустріч випускників загальноосвітніх шкіл області, які
виявили бажання працювати у тваринництві. Сьогодні ми розпові
даємо, як проходило це свято, перше свято в житті юних тварин
ників.
звикла я сама
робити якнебудь, і людей тих шаную,

що роблять на совість. Як
що виі вирішили стати доярнами, свинарками, лташннпрзци
цими і знаєте, що
наша не з легких, хай щастип» івам па вашому шляЦих побажань,
щирих,
відвертих, од серця, в яких
неодмінно було слово «щас
тя», були інші теплі сердеч
ні слова, хлопці і дівчата,
які вирішили стати тварин
никами, чули того дня віїі
усіх, з ким зустрічались І
цим також запам'ятається
Перше
ЛИПНЯ НИНІШНЬОГО!
року.
Т А, МАБУТЬ, найбільш
■
хвилююча мить була
ще попереду, і вони, вину
ватці цього Зльоту, цієї зу
стрічі, чекали її — їм. 130
випускникам середніх шкіл
Кіровоградщинн, ввечері в
приміщенні міського профе-

ЗВЕРНЕННЯ
учасникш зльоту випускників середніх шкіл Кіровоградщини, яма
виявили бажання працювати у тваринництві, до всіх. випускників
області
ДОРОГІ РОВЕСНИКИ!

экасмо -:аоїм оооз’язноч
ділом відповісти
на зак
Ще недавно ми
були лик партії «Тваринництво
свідками знаменної події
— Ударний фронт на се
з житті нашої країни — а
включитися
лютому — березні цього лі!», активно
року відбувся ХХУ! з’їзд з рух «Одинадцятій п’я
Комуністичної партії Ра тирічці — ударну працю,
дянського Союзу. Комсо знання, ініціативу і твор
мольці, піонери і школярі, чість молодих!»
як і весь радянський на
Ми з вами живемо на
род, зустріли партійний щедрій, квітучій українсь
з’їзд новими
успіхами з кій землі. їм потрібні наші
навчанні, трудовій діяль сильні
руки,
полум’яні
ності і громадській робо комсомольські
серця,
ті. XXVI з’їзд КПРС яскра
юнацький запал І ентузі'
во
продемонструваз ве
лич звершень нашого на азм. Іим-то ми, підтриму
роду з будівництві кому ючи патріотичну ініціатив
нізму, визначив
головні ву випускників шкіл Кост
завдання економічного й ромської і Кіровської об
соціального розвитку кра ластей, вирішили • примно
їни на період до 1990 ро жити
лази
трудівників
ку.
ферм нашої
області. Тут
Вступаючи у велике са ми знайдемо застосування
мостійна ЖИ7ГЯ, ми, учас
знанням, здобу і им у шко
ники
зустрічі майбутніх лі, пізнаємо- радість твор
тварннникіз області, ввз- чої праці.

Ми
звертаємося . ЛР
всіх випускників шкіл: ак
тивніше вливайтесь у яазч
механізаторів і тваринни
ків, досконало
О8ОНОДІБайте технікою,
ділами
відповідайте
на
заклик
комсомолу «Живеш на се
лі — знай техніку!» Висту
пайте
ініціаторами
бо
ротьби за високу культу
ру землеробства і тварин
ництва, за збільшення ви
робництва
і підвищення
якості
сіпьсьногосяодарської продукції!

ДОРОГІ РОВЕСНИКИ!
Станемо гідною зміною
наших
батьків, матерів,
старших, товариші^!. Нема
більшого, щастя, ніж від
дати свою працю, енергію,
вміння на благо Батьків
щини, зробити
нашу ра
дянську землю ще краси
вішою та багатшою.

4 лжахя 1.&81 року

сій но-тех нічного
училища ла собі шукати. Сьогодні я
№ 8 мали
вручити комсо вже знаю, де буде моя гру
па, добре
ознайомилася з
мольські путівки.
Ми чомусь звикли, що за умовами праці. Чекають на
словами
«комсомольська комплексі мене
слннзркц,
путівка» одразу
бачиться вірять мені. Постараюсь їх
північ, тайга, височенні кра нє. довір'я виправдати.
З палким словом-нака
ни, довгі залізничні
колії,
бачаться обличчя обвітрені, зом до майбутніх тваринни
і мороз, і дощі, і взагалі: ків, з порадами па завтраш
ній день звернулася краща
не те, що за вікном.
доярка області
— доярка
— Сьогодні ми вручаємо колгоспу «Зоря комунізму*
ГЛМ КОМСОМОЛЬСЬКІ путівки, [ Новоархапгельського райо
з^їкими
вп повернетесь у ну М. А. Моиаща. Від імені
рідне своє село, в рідний всіх учасників зльогу-зустсвій колгосп. Нині в нашій річі випускників загальноос
області
потрібні
робо і вітніх шкіл області заклика
ла йти працювати
па твзруки на селі, надто ж у ^НГгіИІІЦЬКІ ферми випускни
тваринництві. Ферми чека ця Синьківської десятиріч
ють їк. — сказав, відкрива ки Ульяновського району
ючи урочисту частину зяьо- Павлина Москаленко.

„ЭХолодий КОМуНЛр™

гож і професію
вирішили
вибрати однакову, профе
сію тваринника. Чому саме
тваринника?
Однозначної
відповіді на це
запитання

годі знайти. Так уже скла
дається, що саме нам, сіль
ським дітям, доводиться ба
чити роботу своїх батьків,

найперше відчувати — по
требує тваринництво робо
чих рук чи, може, без них
обійдеться.
У виборі професії нам із
сестрою допомогли люди,
які живуть поруч. Та й мама
наша, котра працює на пта
хофермі колгоспу «Черво
на комуна», не відмовляла
з цьому. А ще зробити
важлизий крок у житті до
помогла школа.
В
між
шкільному
навчально-ви
робничому комбінаті, що з
Підзисоцькій десятирічці, я

КОМСОМОЛЬСЬКА
ПУТІВКО!
і--------------------------------------Комсомольські
путівки
ту. яруси« секретар обкому
десятикласни
комсомолу Анатолій Пере- вчорашнім
секре
возн-нк.
— XXVI
з’їзд кам вручив другий
КПРС поставив важливі тар обкому комсомолу Ана
завдання перед тваринницт толій Перевоз ник.
Незабаром учасники зльо
вом. І розв’язувати їх- вам, ту знову зберуться в Кіро
молоді гвардійці, завтрашні вограді, щоб виїхати
на
наші майстри сільськогоспо тримісячні курси до Бобридарського виробництва.
іієцького та Повгородківсь— Сьогодні вже вкотре кого сільських професійнови чуі те фразу
сТаарни- техиічимх училищ.
Ми ще
иицгвО — ударний фронт!» раз кажемо їм: хай щастить
«—- сказала на зльоті секре вам, друзі’
* * *
тар парткому колгоспу іме
ні Ватутіна Кіровоградсько
У зльоті взяв участі» і ви
го району Л. І. Пушкарен- ступів1. на цьому завідуючий
ко. — А раз фронт, раз відділом сільського госпо
ударний, то вій
кличе до дарства обкому Компартії
себе людей мужніх, стійких, України В. Р. Маринкевич.
іца полегліших, знаючих. Ми
8. БОНДАР.
віримо, що саме таким
хлоицям і дівчатам сьогод
ні вручаємо комсомольські
путівки.
— Я трохи заздрю
вам,
що саме так починається у
вас життєвий шля?:, — звер
нулась до учасників зльоту
молода знатна доярка кол
госпу «Перше травня* Малонисківського району На— Після
д!я Вовкобруїіь.
Є
закінчення школи я навчаНадія ПОПЕЛ’ОХ, ви
два роки
лась в училищі,
пускниця Копенкуватсьта «се
працювала в місті,
кої середньої школи Нож увесь час відчувала, що
зоархангельського райо
ну:
не можу жити без села. По
— На зліт я приїхала не
вернулась і першого 'Ж г>оГцу надоїла від кожної коро сама, а вдвох ізі сестрою
ми
разом,
і
ви більше як по
4 тисячі Вірою. Всюди
кілограмів молока. Сьогодні
комсомольсько - молодіжно
му колективові, який я очо
люю,
цікаво
працюеться. Творчої снаги додає
^змагання з КМК, де групкомсоргом Валентина Сиішева.
Про справжнє
супер
ництво двох молодіжних копектинів тваринників, друж
бу між ними розповіла Валсигииа Єпішева.
На трибуні зльоту — ви
пускниця
Білозерні вСької
середньої школи Нозгородківського району Світлана
Горда:
— Коли настав час виби
рати професію, я не вагала
ся. Понад двадцять
років
на
свиновідгодівельному
комплексі, що його очолює
Герой Соціалістичної Праці
Галина Іванівна Ткаченко,
-*
працює мій батько, в сіль
ському господарстві працю
вала моя
мама — певно,
тому Інших доріг я не ста-

Г озорять
учасники
зльоту

освоїла спеціальність майст
ра машинного доїння.
І тепер, коли мені вручи
ли атестат про середню ос
віту, я твердо
визначила
дорогу в житті — працюватиму в сільському господар
стві. А найближча мета —
вступити до сільськогоспо
дарського вузу. Сьогодні
сало потребує не просто
рук, а рук умілих. Широке
поле діяльності
нині для
молодих спеціалістів на се
лі. Стану зоотехніком. Цьо
го ж літа поїду складати ек
замени до Дніпропетровсь
кого сільськогосподарсько
го інституту; нзпразляє ме
не вчитись колгосп «Черво
на комуна». Хвилююсь пе
ред
вступними іспитами,
готуюся зараз наполегливо.

Ммкола 5АХІЯН, зипускиик
Добрянської
середньої школи Вільшаиського району:
— Майже половина трак
тористів у тракторній брига
ді N2 2 колгоспу імені Зайкоаського — молоді Хлоп
ці. Колектив дружний. Кажу
це тому, що часто навіду
вався до них
і раніше, і
особливо тепер, коли вже
надумав стати механізато
ром тваринницьких ферм.
Щороку випускники нашої
школи зостаються працюва
ти в селі. І працюють доб-

З сшор.

НАКАЗ
ветеранів сільськоігосподарсіьког© виробництва
майбутнім тваринникам області

Дорогі друзі!
XXVI з’їзд КПРС у чис
лі першочергових завдань
поставив завдання
даль
шого піднесення
сільсь
кого господарства, збіль
шення
виробництва, по
ліпшення якості і забезпе
збереження прочення
рослинництва
і
духції
тваринництва.
Тваринництво —ударний
фронт на селі, Ця фраза,
що прозвучала на недазньому форумі комуністів
сьогодні вже
країни, на
її знає
стала крилатою,
кожний сільський трудів
ник, вона закликає працкэвати сьогодні краще, аі:н
учора. Тому треба вияви
ти максимум
ініціативи і
старання, втілити в життя
всі свої можливості, зна
йти і використати всі ре
зерви піднесення тварин
ництва. Тільки
тоді ми
зможемо
виконати зав
дання одинадцятої п’яти
річки в цій важливій га
лузі сільського господар
ства.
Недавно
Центральний
Комітет КЛРС схвалив со
ціалістичні
зобов’язання

працівників
сільська;о
господарства Черкаської
області по
збільшенню
аиробництза
і продажу
державі продуктів тварин
ництва в нинішній
п’яти
річці. Підтримуючи
цін
ний почин наших сусідів,
тваринники
Кірозоградіцини ззяли підвищені со
ціалістичні зобов'язання.
Завдання наші великі й
відповідальні. З першому
році нинішньої п’ятирічки
трудівники області повин
ні виробити
153 тисячі
тонн м'яса, 679 тонн мо
лока, 273 мільйонів яєць,
1294 тонни вовни. На кі
нець
п’ятирічки вироб
ництво м’яса має збільшитись порівняно з мину
лим
п’ятиріччям на 34
проценти, молока
на
15, возим — на 7 процен
тів.
Ми,
ветерани
праці,
звертаючись до вас, нака
зуємо:
— підвищуйте ефектив
ність праці
на кожному
робочому місці;
— мінімальною нормою
кожного
молодого тва
ринника
лозинні
стати
тритисячні надої
молока
від кожної морози, 700—

300-грамозі прирости яловичини і 400—500-грамозі
свинини за кожну
добу»
мінімальною нормою для
пташниць
— одержання
150 яєць від яуркм-яесучки за рік;
— добиваючись високих
показників, думайте весь
час про якість вироблюваної вами продукції;
— день у день
підвиіцуйте рівень езоїх теоретичних знань і практичних
навиків;
— впроваджуйте передові прийоми праці, додержуючись
техно»югії
виробництва;
— любіть свою профе
сію,
почувайте відлозідальність за
доручену
вам справу;
— вишукуйте
резерви
збільшення
виробництва
тваринницької продукції,
Ми,
ветерани
праці,
учасники обласної наради,
наказуємо всім майбутнім
молодим тваринникам об
ласті віддати свою енер
гію, творчість і ентузіазм
успішному виконанню заздань,
поставлених XXVI
з’їздом КПРС.
Будьте гідною зміною
нашому .поколінню!
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свою школу, із вдячністю
ре. Хороші
слова кажуть,
згадуватиму своїх учителів,
приміром, про торішнього
бмпусиниим Зибкіясь- які навчили нас любити Віт
випускника
Володимира
кої десятирічки Онуфрі- чизну, поважати працю.
Стеблину,
з нетерпінням
ївського району
Наше село відоме в усій
тракторна бригада чекає з
республіці, відоме ділами
лаз Радянської Армії Сер
Галина КАЇКіНА:
слазних односельців двічі
гія Голозка, Костянтина Алнедавніх
фіренка, інших
— Цього року наш кол- Героя Соціалістичної Пра-’
учнів десятирічки.
госп «Путь Октября» відве ці О. В. Гіталова, Героя Со
ціалістичної
Праці Л. М.
вручили де
Щойно
мені
окремий телятник, у
орденоносців,
путівку. якому працюватимуть тіль Кравченко,
КОАЛ СОМО ЛаСЬКу
людей, закоханих у свою
Вручили її і моєму товари ки школярі. Вони догляда
літа учні
шеві Станіславу Макаренку. тимуть триста телят. Прав працю. Кожного
Ми й раніше (скажімо, рік ління господарства пропо школи трудяться поруч до
рослих на полях
і фермах
і
тому) не вагались у виборі нує мені бути
керівником
можна .
професії, бо любимо техні на такій фермі. Я погодила колгоспу. А хіба
коли з
працювати погано,
ку, г.юбимо працювати ко ся. Звичайно, ще сама бага
тобою
працюють
герої,
ло землі. Маємо поезідчен- то чого не знаю, та вчитикя механізаторів
третього мусь у старших, досвідче- звитяжці?!
У нашій школі діє гурток
класу: у Вільшанці з нав них тваринників, Хоча вже
юних тваринників. Ази про
чально-виробничому комбі дещо й можу, бо мол мама
наті успішно склали екзаме працює телятницею. А хіба фесії тваринника ми пізна
ни на права. Техніка сьогод раз-два доводилось мені її ємо саме на його заняттях.
Члени гуртка — часті гості
ні взяла на свої плечі май підміняти?
на фермах. Допомагаємо
же всю основну роботу в
Думаю, що
наступного тзаринникам годувати худо
сільському
господарстві. року на нашу тваринницьку
На фермі механізуються всі ферму прийде не одна ви бу, прибирати приміщення.
виробничі процеси. Тож бу пускниця. Хочу так. Шкіло- ■ Я зі своїми подругами са
де нам до чого
прикласти ■на виробнича бригада, яку мостійно доїла корів.
Перед
трудівниками
свої молоді руки, застосу мені доручають вести, по
ферм ми виступали з кон
вати свої знання, які дала винна посприяти цьому.
цертами. Випускали стінга
школа.
Віктор АЛЕКСАНДРОВ:
зети, взяли під шефський
— Старші мої
сестри, нагляд кімнати тваринників«
Надя і Люба, зайняті на У літній період окремі до
фермі, батько — тракто
ярки пішли у
відпустку, а
рист. Я поєднаю їхні спеці ми, учні, їх замінили.
альності: працюватиму ме
Майстерність старших —•
ханізатором на тваринниць
то взірець для
нас. І ми
кій фермі.
прагнемо бути гідними по
слідовниками слави труда
Олеяэ ПОНОМАРЕНКО:
рів. Шкільні роки підготу
вали нас до цього.
— Мрію стати шофером.
Я вірю, що мої ровесни
Подобається мені гака про
фесія. Маю права механіза ки не злякаються тимчасо
тора, але хочу водити ав вих труднощів, котрі виник
томобіль. Жінок-водіїв сьо нуть у перші діл. Ми розу
небагата
годні негусто, тим більше міємо, що мине
на селі. Однак мене це не часу, і наші ферми стануть
справжніми сільськогоспо
зупиняє. Буду шофером.
дарськими підприємствами.
Зробити їх такими — наш
обов’язок.

Наталка ЧЕРКАЩИНА,
випускниця Коммшуаатської
середньої школи
Нозоукрзїнського райо
ну:

Нл знімках: до майбутніх
працівників ферм з напут
нім слозом звертагтьсл дру
гий секретар обкому ЛКСМУ
ПЕРЕВОЗИЛИ;
випускниця Комишуватської Анатолій
Світлана
середньої школи Нозоукра-' учасниця зльоту
ГОРДА з Нозгородківщлни;
їнського району:
— З вірю — моє завтра' під час снснурсії и сільс-ь-,
професійно-технічнобуде щасливим. Скільки б' кому
муучилиіці N1 6.
не минуло років, а я зав
жди пам’ятатиму свій клас,

Фото 3. ГРИБА.
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4 липня

„Молодей кохсун&р

4 схпор»

ПРУДКІ ВЕСЛА
ЛІТО
в ПІОНЕР
СЬКОМУ
ГАЛСТУЦІ

Веселі
непосидиз
«Орлятка»

(Занінчення. Поч. у № 79
за 2 липня ц. р.).

Наприкінці виступу до кіровсградціЕ підійшла неви
сока
на зріст соромлива
дівчина і привіталася:
— Здрастуйте. Мене 3S6ти Женя Підручняк.
— Здрастуй.
— Я ваша землячка, Родом з Онуфріївського ра
йону. Навчалася в Павлиській середній школі. У Васи
ля Олександровича Сухомлинського.
Вона
трохи помовчала,
потім додала:
— Передайте привіт Кіровоградщині
еід муляра
комсомольсько- молодіжної
бригади Євгенії Підручняк.
Скажіть землякам, що Кіро
вограді не підведуть...

І все ж доля не була для
нього поблажливою В Ле
нінграді, під час блокада,
з десяти його прийомних
дітей померло... дев’ятеро.
Вижив наймолодший, кита
єць за національністю (йо
го, сироту,
Д. К. Заболот
ний підібрав у Манчжурії
під час епідемії
холери)
Ян-Гуй. Син пішов дорогою
свого батька: став військовим лікарем.
Життя академіка обірве*
лося 1929 року. Він заповів,
щоб його поховали в рідному селі...
Ми стоїмо біля його мо
гили в глибокій тиші, крізь
яку час
просочується, як
еодй крізь сухий пісок. Нід
селом видзеонює висока
баня мирного
неба, якою

тонні
армади перекрить,
змережені густою сіткою
арматури.
І саме тут, біля однопо
верхового будиночка їдаль
ні, було влаштовано імпрові
зовану сцену, на якій спер
шу виступали лектори агіт
поїзда, а потім жіночий во
кально - інструментальний
ансамбль «Гарний настрій».
Особливий успіх випав на
долю солісток
ансамблю
Тетяни Нікуліної, Світлани
Дерев'янко, Катерини Дон
ченко, Гіілі Марчик, Людми
ли Жирної. Про наших са
модіяльних
артистів з Кі
ровоградського МИТУ № 4
добре сказав зв’язківець
будови (є тут і така профе
сія) Михайло Гончар:
— Після виступу вашого
ансамблю ніби
крила ви
ростають. І за це
Еам від
імені наших людей велике
спасибі.
Тут же, на будові, ми по
знайомилися
з
членами
кращої
комсомольськомолодіжної бригади бегон'
ників — Костянтина Безбо-

Під бадьорий бара
банний дріб, закличну
мелодію сурми.
під
S К
срібний передзвін жит
тєрадісних дитячих го
лосів- ходить піонерсь
ке літо в тиіпківському
міжколгоспному таборі
«Орлятко».
Весело й цікаво тут
дітям колгоспників. Во
ни не тільки по-сирав;кньому відпочивають, а
й живуть
турботами
своїх батьків і дорос
лих, вникають у трудо
вий пульс нашої краї
ни, уважно прислуха
ються до того, чим ди
хає тривожний, напру
котиться оранжеве колесо
4
жений світ.
Так, 22
травневого сонця.
червня хлопчикигі дів
На
садибу-запсвідник
чатка почали нову по
славетного академіка Д. К.
шукову операцію «Ор Заболотного ми їхали з
ден у твоєму домі»,
особливим
хвилюванням.
провели лінійку слави,
Зустріч із мальовничим ку
де із захопленням слу точком
Крижспільського
Селищу Новодністроьськ
хали хвилюючу розпо району, де народився Да
немає й десяти років. Се
нило Кирипович,
для всіх
відь ветеранів війни і
редній вік його мешканців
агітпоїзда була
праці про їхні бойові й учасників
— 26 років.
дещо несподіваною. Адже
трудові подвиги.
Ноеодністрсвці
споруд
Тісні шефські зв’яз сюди ми їхали не виступати жують комплексний гідро
[що
робили
кожного
дня/,
ки піонері) зацочатку.вузол, де діятиме шість аг
валн і з місцевими гос а послухати розповідь про регатів потужністю 600 ти
життя
і творчу діяльність
сяч кіловатів. Об’єкт оголо
подарствами імені Каодного з перших радянсь
шено ударною республікан
ініна
та «Україна».
ких академіків.
ською комсомольською бу
На знак міцної друж
День був виповнений по довою.
бі! воип заготовили вже
вінця зелом і щебетливим . НоЕодністровцям особли
гри тонни
сіна для
птаством. День котив оран во припала до душі диско
громадської
худоби;
жеве колесо сонця над се тека «Диско-60». Начальник
часто їх можна побачи лом Заболотним, названим штабу ударної республікан
ти серед
трудівників
гак на честь видатного вче ської комсомольської бу
ної о..
волів і. ферм ЦИХ кол
дови Михайло Шлуговсыгий
госпів.
Хата батьків, де Д К. За на зустрічі з культармійця
Завжди є час у меш болотний уперше побачив ми «Комсомольця України»
світ (1866 року),
дивилася захоплено сказав:
канців
«Орлятка* і
на давнє подвір'я квадрат
— Ваша дискотека наче
для заготівлі кормів
вузеньких накрутила
напр/жину
шкільним кролям, кол ними шибками
«скліпуючи» строю наших
вікон, зрідка
хлопців. Те
госпній худобі,
і для
віконцями. пер вони мені проходу не
дерев’яними
дружньої
зустріч! зі
Стріха світоперекритого да дають; вимагають, щоб і у
своїми ровесниками з
ху низько нависала над бі нас створили щось подібне.
інших сіл і для розмо
лими стінами, облямовани Тим
~
у нас є і
більше, що
ви з головою колгоспу
ми традиційною призьбою. музиканти, і
оператори,
імені Калініна
Є О.
А високо Егорі загад- Тож приїздіть
на запуск
Головань, і для спор ново шумів
могутній дуб, першого агрегату десь во
іще
руками
тивних
змагань, ек посаджений
сени, і ми вам
покажемо
Данила Кирилови- сеою програму... Справді,
скурсій по визначних
батька
місцях Кіровоградіцича.
це так здорово, що ви роз
нй... Та хіба можна не
музики
Одноповерхова споруда повідаєте мовою
релічити все розмаїття
музею гортає своєрідні то про свій край, кращих лю
змістовного
ЖПТТЯ в
ми просторих залів, де ми дей міста, знаменитих зем
таборі!
нема
з хвилюванням перечитує ляків. А хіба у нас
... Знову лунає звук
мо сторінки надзвичайного, про кого розповісти? Ком
піонерської сурми. Лаподвижницького
життя в сомольська організація бу
1600
гідне проміння, ВІДбіР
ім’я науки, в ім’я людини. дови налічує понад
раючись у росинках
Справді, чи багато знайде членів ВЛКСМ. По-ударноміріадами
сонячних ться лікарів, які б ризикну му трудяться 20 комсо
ко
зайчиків, сповіщає про
ли... тричі г.ипробувати на мольсько-молодіжних
початок
нового табір собі вакцину
від холери? лективів... Ні, дискотека нам
ного дня. Чим він сьо
Мільйони людей сЕЇту зав потрібна!
годні порадує червонодячують Данилові Кирилогалстучиу юиь. якими Івичу Заболотному не тільки
цікавими піонерськими
здоров’ям, а й своїм жит
Уявити котлован майбут
справами буде заповне тям.
нього
Новодністровського
ний?
комплексного
вузла
не

поїзд

ОСОБЛИВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
ЧЕРНІВЕЧЧИИА

старшокласник Тишківської
середньої
школи № 2 Добробєличківського
ра
йону.

Селянин
із Вінниччини,
він іще за життя стає леген
дою. Гордістю нашого на
НАША АДРЕСА:
«Молодой коммунаря -—роду. Він — перший акаде

мік, що вийшов із селян.
орган Кировоградского Дійсний член Всеукраїнсь
316050,
МСП

©бластного комитета кої академії наук.

На украинском языке.

*

м. Кіровоград,
аул. Луначарсьного, 36.

БК 08483 Індекс 61107.

Обсяг 0.5 друк. арк.

ту. Олександр Яцун дадї
за всіх подав на воду рятувалышй
круг, а Юрій у
Савичев першим переткуз
фінішну
стрічку у пла
ванні на 200 метрів з и<Л
решкодами. В командно
му заліку найснльнішим й
були багатоборці факуль
тету фізичного виховання
Наталія
Теліна, Олек
сандр Яиун, Віктор Бзй,
Юрій Савичев.
О. НУШНІРОР,

заступник
судді
гань.

голосного

обласних

зма

знімках:
змагаються чов
нярі
(вгорі);
команда
фа
культету фізвихопання педін
ституту — пе
реможець зма
гань; внизу —
заплив на 200
метрів з пере
шкодами.
Фото Б. ЧЕРЕД
НИЧЕНКА.

♦

За де а
тижні
поїздки
агітаційна група з КіроЕоградщини виступила 132
рази.
Нв наших заходах
побувало майже
25 тисяч
глядачів. Поїзд особливого
призначення
виконував
особливу місію
— віз на
комсомольські будови рес
публіки (а це був основний
маршрут
агітпоїзда) нат
хненне
слово про рідну
партію і комсомол, дзвінку
пісню тв іскрометний танок,
розповіді про ударні будні,
окрилені рішеннями
XXVI
з’їзду КПРС.
Думається, що саме така
форма агітаційно-пропаган
дистської роботи, як республжанськкй
агітпоїзд
«Комсомолець
України»,
ЦІЛКОМ
себе
виправдує.
Свідченням цього с хоч би
ті численні ЕДЯЧНІ
відзиви
ка його адресу, які оін от
римав
і стримує на есіх
своїх маршрутах.

просто. Це — Ееличезна
В. ГОНЧАРЕНКО,
чаша (2754 квадратних мет
спецкор «Молодого ко
ри), є якій немов
потужні
мунара».
жуки-трудяги
вовтузяться
Кіровоград — Жмеринка
двадцятип’ятитонні
само — Крижопіль — Новодніскиди, пнуться в небо бе- - строііськ — Кіровоград.

С. КУЛИНИЧ,

ЛКСМ Украины.

родова, які змінні завдання
виконують у середньому на
200 процентів.
А ще мали зустріч
із
тендітною,
зовсім юною
кранівницею
висотного
двадцятитонного банкового
крана комсомолкою Мари
ною Б'/дурною.
— 1 не страшно працю
вати на такій висоті? — по
цікавились у неї.
— Вже ні. Звикла.
А ви
гляньте, яке довкола краса!
Всю її можна побачити тіль
ки згори.
найвищої
І справді,
з
(127 метточки котлована
зеленим
рів) перед нами
берег
крилом
у крутий
Дністра врізався; ліс. Річка
на
швидкоплинно даленіла
/
е сообрій, виблискуючи
нячних променях, мов роз
чеплений сріблястий брас
лет. А над нею велетенсь
кими лелеками
кружляли
висотні крани і мерехтливі
трикутники невгамовних чайок.

У Кіровограді, на нав
чальному пункті обласної
ради Товариства рятуван
ня на водах,
відбулася
першість області з ряту
вального багатоборства.
Найснльнішим у веслу
ванні виявився предегавнпк команди ГаТіворонського району Сергій Мо
гилко. Він же
був пер
шим і в буксуванні мане
кена на відстані 50 мет
рів.
Два інших види виграли
спортсмени
факультету
фізичного виховання Кіро
воградського педіпститу-

Через 20 років
ЗУСТРІЛИСЯ ОДНОНЛАСНИНИ
ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОЇ
ДЕСЯТИРІЧКИ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВИПУСК
НИЙ БАЛ ЯКИХ
ВІДБУВСЯ
ВЛІТКУ 1961-ГО.
Довгождані зустрічі, теплі
потиски рук, дружні обійми,
сльози... Так коротко можна
списати свято випускників,
котрі востаннє
сиділи за
партами рівно деа десяти
ліття тому.
У найбільшому й найкра
сивішому класі школи —
музичному —зібралися учас
ники торжестві: вчителі, по
чесні
гості,
випускники
1961 і 1981 років. Перші ря
ди, звичайно ж, для дорогих
і рідних людей — учителіп.
їх зайняли
М. С. Осадчий,
Ф. В. ГЛосиальова, І. П. Луньова, Г. Г. Полинутя, М. С.
Кривушко, В. О. Бобришева.
Л. В. Петрова, І. М. Слюсаренко...
І почалася хвилююча роз-

ТЕЛЕФОНИ; відділ листів І масово)
роботи, відди пропаганди — 2-45-36;
сідпооідтльний сенретлр відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя відділ військово!2а.цпіотичног° виховання та спорту —
«-45-35; фотолабораторія —< 2-56 65:
нічна оедлнція — 3-03.53.
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мова про те,
якими сталя
колишні
учні
школи 35)
двадцять років, що мннулИ,
По-різному
склалися їхні
долі. Приміром,
Валентин^
Федулко стала вчктельноіо
середньої школи Кї 5 м. Кі^
ровограда, Лідія СлюсарсНг
но — водієм
автомашини,
Григорій СІденно
— елек
трозварником,
Євгеній Б/дун працює
в місцевому
радгоспі «Україна», Григо.т
рій Матвіснно
— робітний
Кіровоградського чавуноли^
зарного
заводу, Григорій
Давидов — інженер...
Потім — нескінченні роз
повіді про житгя-буття, ВІДт
повіді на запитання «Ну яі«
ти?» сяяли лагідні, добрі, яй
І КОЛИСЬ, ОЧІ ЕЧИТЄЛІВ...

О. ВАСИЛЬЧЕНКО.

Редактор В. СТУПАМ.
Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
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