уЗЯВШИ сьогоднішній
помер «Молодого ко
мунара», ти,
ровеснику,
звичайно ж, звернеш ува
гу па цифру — «3000». Са
ме стільки разів виходила
обласна молодіжна з по
чатку свого заснування, з
грудня 1939 року. Відтоді
минуло не одне десятиліт
тя, а вік газети
залиша
ється
комсомольським.
Секрет простий: вона пише
про молодих і для МОЛО
ДИХ. На її сторінках зав
жди палає комсомольсь
кий вогник.
А тому сьогодні, в цей
ювілейний день, хочеться
поговори ги про те, що нам
треба зробити, аби вогник
той горів ще
яскравіше,
освітлював
усі
хороші
справи юнаків і
дівчат
Кіровоградщини.

«Одинадцятій п'ятиріч
ці —. ударний труд, знан
ня, ініціативу і творчість
молодих!» — під таким де
візом сьогодні працюють І
вчаться шахтарі і маши
нобудівники, металурги і
будівельники, студенти і
учні. Це — не просто ло
зунг, а конкретна програ
ма дій.
Нинішнього року «Мо
лодці! комунар» став ар
бітром
змагання комсо
мольсько-молодіжних ла
нок Добровеличківського
району, котрі
вирощують
цукрові буряки
індустрі
альним методом. Відтак у
газеті з’явилася рубрика
«Операція
«Цукор», під
якою публікуються матері
али, що розповідають про
творчий пошук, ініціативу
молодих буряководів.
Прикладів
звитяжної
праці юнаків і дівчат об
ласті безліч. Про них разгГОйТдаюіїГ наші читачі у
листах, котрі надходять у
редакцію, а газета знайо
мить з ними широку моло
діжну аудиторію, Звичайколектизах
но, у ваших
проблеми,
існують і свої
Пишіть нам про них частіше,
діліться думктми,
пропонуйте. Разом шукатимемо правильні рішеїіпя, будемо радитись.
Ми,
молоді, особливо
допитливі, особливо заці
кавлені в тому,
щоб світ
навколо нас
був добрі
шим, щедрішим, духовно
багатшим. Обласна моло
діжна газета виносить па
свої
сторінки проблеми
морально-етичні,
чисто
житейські. Згадайте мате
ріали, зміщені під рубри
ками
«Грані
моралі»,
«Клуб молодої сім’ї». Від
гуків на них
багато. От
же, вам не байдуже, який
він, молодий наш сучасник,
і спасибі вам
за те, що В
допомагаєте
молоді ж ці і
знаходити вірні шляхи ви
світлення цих тем.
Подвиг
народний
—
завжди в серцях і пам'яті
радянських людей. «Моло
дий комунар» веде експе
дицію «Літопис
Великої
Вітчизняної», розповідаю
чи
про героїзм наших
батьків і дідів. А чим жи
ве нині
допризовник, як
він готується
захищати
Батьківщину?
Відповідь за вами, наші читачі і автори.
Тисячі нитей єдна
ють «Молодий кому
нар» і молодь Кіровотрадщинн. В цей юві
лейний день особливо
твердо віриться, що з
кожним
роком вони
міцнітимуть, що їх бу
де більше, що новин
імпульс
нашій співдружності
дасть одпнадцята
п’ятирічха,
творцями якої є герої
публікацій молодіжної
! а зети.

ПРОЛЕТАРІ! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
Виходить з
5 грудня 1929 р.

Є
СУБОТА,

ЄЕРЗСНЯ
1981 РОКУ

ОРГАН КІРОВО

■ОГО ОБКОМУ А КС МУ

ЗННННЯ, ІНІЦЙПІІВУ
і ТВОРЧІСТЬ МОЛОШІХ!

РИТМ П'ЯТИРІЧКИ

ДОСТРОКОВО
На три з половиною мі
сяці раніше справились із
соціалістичним!!
зобов'я
заннями
першого року
одинадцятої
п’ятирічнії
плавильники комсомольсь
ко-молодіжної бригади це
ху № 8 заводі’ чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР.
Колектив, що мого сьо
мий рік очолює комуністордеионосець Микола Пет
ров. перейшов рубіж на
ступного рохсу першим із
16 КМК, які працюють на
підприємстві. Бригада дав
но відома
як дружний,
стабільний колектив. Поруч
із старшими, досвідченіши
ми робітниками (такими,
як сам бригадир, групкомсорг Віктор
ГІрокопець,
плавильники
Олександр
О.тизько, Михайло Пицкодобре працюють і молод
ші — Станіслав Мажарепко, Петро Зозуля. Василь
Тихорєв.

Повідомля
ють корес
понденти
«Молодого
.комунара»

Г

і

ЖИТТЯ СПІЛКИ
. г-....... .зд-д

Семінар
Учора в
Нозоукраїнці
завершив роботу
триден
ний семінар перших сек
ретарів міськкомів і рай
комів комсомолу області.

«Про завдання комітетів
комсомолу області по гід
ній ЗУСТРІЧІ XIX
З’ЇЗДУ
ВЛКСМ, XXIV з’їзду ЛКСМ
України - — доповіддю на
таку тему, з якаю ви сту
пив перший секретар об
кому ЛКСМ Україні: Олек
сій Скічко. почалося нав
чання у
Новоукраїнці.
Учасники семінару зустрі
лися з відповідальними
працівниками обкому ком
сомолу. обмінялися досвіД ОМ І' ну тріспі. і КО ЗОЇ роФ>
. ТІ! г ІЦДЩ Ш,ІЗ - хіхд-и «ог-оукраінсшгого та
висківського районів. Пред
метом детальної розмови .
стала практика підготовнії
і проведення звітно-внбор-

]. 6ОГУШ.

ПРИКЛАД

колі гомельських

збо-

3. КОЗАЛсНКО.

«ВЕРЕСНЕВІ
С АМОЦВІТИ»
Володимир пріпак прицю-з у колгоспі імені Талішсвського заступнпком
бригадира
тракторної
бригади другого відділка,
А в гарячу пору «міняє»
професію — йде туди, де
найнсобхідніші ііого знан
ня,
досвід
(Володимир
кілька років поспіль вихо
див переможцем соціаліс
тичного
змагання серед
механізатооів господарст
ва). Цього літа В. Кріпак
збирав комбайном хліб. А
нині копає буряки на КСТЗА. З першого дня буряко
вих жнив Володимир уже
впорав понад 50 гектарів.
3. ТРОЯНСЬКИЙ,

Вільшанський район.

ЗМАГАННЯ
1 —-------------------

'

~~ і

Йа вчорашній день нолентив мав завдання пере
везти на
цукровий завод
2760 тонн буряків. Молоді
■"
шофери перекрили норму
у півтора раза.

Комсомольсько
МЭТОдіж.ча бригада водіїв авто
транспортного
підприєм
ства
10041, яку очолює
Василь ІОрескул, так пра
цює щодня. У бригаді деся
теро хлопців, вони виво
зять буряки з ланів трьох
колгоспів — імені Фрунзе,
імені Кутузова
та імені
Карла Маркса.
Шириться серед шофе
рів індивідуальне змаган
ня, Найкращі
показники
сьогодні
у бригадира —
вій уже перевіз 903 тонни
буряків при плані 534, ви
робивши 20,6 тисяч тоннокілометрів.
Гще гіро’юдин важливий
показник у своїх зобов'я
заннях дбають щодня водії
Новоукраїнкіг — про еко
номію пального. За остан
ню декаду вони зберегли
250 літрів бензину.
В. МИЗІН.

Нозоукраїнський район.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА

б НАЗВУТЬ ЇХНІ ІМЕНА

Скрізь, куди прийшло сзя«Вереснсзі
самоцвіти»,
відбулися з ці дні тоожесгза.
концерти художньої самоді
яльності. спектаклі.
Перший рік п'ятирічки тільки закінчується, а на трудових калег’дарих бага
У селищі Устннівці то се
тьох КМК області уже давно почався другий рік. Молоді робітники, хліборо
лі Бухоасцьному свого ра
би, тваринники готують гідний дарунок до дня відкриття XIX з їзду 8ЛКСМ
йону аматори сцени з 5о5ринецького
РБН показали
Сьогодні наша розповідь про передовий
КМК штампувальниць
із заводу
виставу << Пастка» за п’єсою
«Червона зірка».
Є. Володарського. В солі Зеселівці Бобранецысого райо
З
ЧАСУ
створення продукції дисциплінує ро СРСР. З планом першого
ну виступаа
драматичний
року
бригада
вже
справи

колектив сільського »удин
цього комсомольсько- бітників,
вболівання за
ку
культури
з
сусідньої
лася,
нині
дівчата
працю

молодіжного
колектизу, збільшення випуску виро
Новоградівки.
У
селах
який працює у заготіаель- бів змушує кожного підви ють у рахунок 1982 року.
Олександрівні та Злинці Маразом з усіма
ловискіасьного району побу
Завтра
но-пресозому цеху корпу щувати свій
фаховий рі
вали з виставою «І відлети
вони
су N2 90, не минуло й пів вень. І Галина Чорномаз, черзонозорізцями
мо
з вітрами»
по п’єсі
року. А нині за підсумка Надія Марченко, Лідія Си зустрічатимуть своє проМ. Зарудчого артисти Чер
День
фесійне
езято
--каського
му
зично-цр-а
матич
ми соціалістичного змаган доренко, Ганна Стрижеус,
ного театру імені Т. Г. Щез
ня другого кварталу се бригадир
Людмила Кос- машинобудівника. І сором
ченкл.
ред КМК промисловості тецька довели це. Серед лива черзонітимуть, коли
Поряд з цими зустрічами
називатимуть
відбулися
присвячені
сто
Кіровоградщини він посів ній виробіток КМК за ДРУ' з трибуни
річчю театру корифеїв науперше місце.
Успіхи ко гий квартал становить 168 їхні імена — імена пере- ноао-поактнчяі
конференції
підприємства. І
лективу закономірні, зва процентів,
у Малій Висці. державному
майже
всю дозиків
полагої ічному інституті іме
жають у комітеті комсо продукцію бригада здає з кожна з них, певно, подуні О. С. Пушкіна, в санато
молу заводу, з комсомолі- першого
пред'явлення. має, що нічого особливо
рії «Лісова пісня- і на хуто
СЬКІИ
О р і О г! ІЗ З Ц11
цеху Нині дівчата борються за го вона не зробила, а лирі Наділ
У них
взяли
участь до
Кандидатів у КМК підби право працювати
з осо ше сумлінно виконузала цент
Київського інституту
обоІ
рали скрупульозно, зважу бистим клеймом. Єдиний свої безпосередні
театрального мистецтва іме
вали можливості кожного бригадний наряд дає змо в язки.
ні
і. К. Карпенка-Карого,
О. П18НЄВД,
кандидат
мистецтвознав
члена бригади, здібності, гу чітко планувати роботу
ства
Ю. М. Бобзшко, канди
секретар комсомоль
нахили, зсе те, що обоз'яз- кожного члена КМК. Педат філологічних
наук, до
ської організації заго
ко8о впливає, на мікро рззаги такої
організаціі
цент Одеського держунівер
тівельно-пресового це
ситету
П. Т. Маою/шевськлімат у колективі. Осно праці ще . і в тому,
Ікий, завідуючий
кафедрою
ху заводу «Червона
вою для створення КМК бригада
широкий
має
української мови та літера
зірка».
став єдиний бригадний на фронт робіт.
тури Кіровоградського пед
На фото: комсомольськоряд. ГІ ятеро дівчат вирі
інституту А. П. Бойчук, нау
Комсомольсько - моло молодіжна
бригада Люд
шили ділом
переконати діжний колектив одним із мили КОСТЕЦЬНОї (перша ковий співробітник обппг.млго краєзнавчого музою 8. П.
молодь цеху, що така ор перших підтримав почин справа), яка посіла перше
Ярош. драматург В. Г. Бойганізація праці найбільш 8. І. Гетоманця: виконати місце серед КМЧ промнено. завідуюча
державним
лових підприємств Кірозозаплвідмнном-музеєм «Хутіз
ефективна.
Колективна п’ятирічку до сьомої річ градщнни.
Надія» В. 8. Тобілевнч. Кож
Фото 3. ГРИБА,
відповідальність за якість
кової
Конституції
на з цих зустрічей лишила
багато незабутніх вражень і
їх організаторам, і слухачам.
І

І

С. ПЕТРЕНКО.

А ТИХ зборах він хотів
свій виступ
запевненням:
«Вийдемо в поле
у повній
готовності». Але не сказав
цього. То так: трактори і сі
валки, борони, культивато
ри, інший інвентар полаго
дили першими
в районі. 1
веснооранки немає. Зерно
— першокласне. Відмінно
попрацювала
спеціальна
ланка, що загоювляла і ви
возила в степ добрива. Та
це не все. Погляд Харкааого схрестився
з поглядом
і орача
бувалого
сівача

Н закінчити
традиційним

А. В. УльяноЕа:

брались, — мовив стурбова
но. — А жаль.
Може, ще
попрацюєте, поки хлопці з
курсів повернуться? Он Бі
ти Рибак уже не хоче шо
фером, у комбайнери мі
тить. Того й поїхав у Гайво
рон.
— Та я й сам так думав...
А роботи не цураюсь. Мо
жу й помічником до ком
байнера. /Ложу і слюсарем,
коли требе виручити ремонтників.
І він знову прийшов у колектив, став
Н6СТ6ЕНИКОМ
І молодих. До Харкавсго теж
І із своею пропозицією:

нику вручали приз «Золотий
колос» — зібрав же уро
жай на 270
гектарах. Зви
чайно, поки що не зрівня
тись з таким женцем Вікто
рові Рибаку, але неодмінно
і його треба відзначити, бо
вже вміє
багато: слюсар
справний, і жаткар беручкий, і буряковий комбайн
поведе. Словом, мехзмізапрофілю.
тор
широкого
Проблема кадріс таки розвізується: дві третини ме
ханізаторів бригади /лають
посвідчення першого і Дру
гого класу, освоїли суміжні
професії. І серед НИХ ВІК-

.ТВОЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

в

Утверджуватися

завжди

26 вересня 1&81 ропу

„МОЛОДЕІЇ КСМУЕАРІ(

& схпор»

допомагав

житті
Анато

лію Харкавому приклад ко
муніста

/”\ДНСТО ₽АЗУ він прийшов у бібліотєну і сказав:
— Дайте мені тану книжку, щоб я
прочитав її до останньої
сторінки.
Щоб захотілось іще раз перечитати.
Молодс-нька бібліотенарна
лукаво
повела оровснятами, відповіла: «Сце
один написав у газеті: «Доярка пере
читала нупу журналів, систематично
користується зоотехнічною літерату
рою, тому и стала маяком
у своєму
колгоспі». То, може, й тобі, Анатолію,
щось таке підібрати/ Дибись, і твоя
бригада обскаче інших».
Харкавий зрозумів
дівчину: «Теж
мені критик: Знас, що я що мало
знаю, мало вмію: два роки возив во
ду кесарям, у погоничах ходив, чоти

ри — був причіплювачем, три — тан
собі — трактористом, а це раптом
оригаду доручили...»
Ні, він не такий собі:
навпомацки
розбере і складе двигуна,
віднайде
«іскру, Що загубилася
в просі», він
укіс сіяти, орати, молотити. А це вже
немало. Анатолій попросив:
— Можна, я сам собі щось підбе
ру?..
Знайшов на стелажі невеличку кни
жечку, на обкладинці яної хтосо олів
цем написав: «Франсуа де Ларошфу
ко».
Читав роздуми французького письменнина-моріїліста, і йому раптом за
хотілося виписати деякі з них у свій
зошит. От хоч такс: «Гой, хто думає,
що може обійтись без інших, дуже
помиляється,• але той, хто думає, що
інші можуть обійтись без нього, по
спіх: «Цікаве міркування».
Стриеай, це еін уже чув щось по
дібне. Так, так, це ж Оленсандр Васи
льович Гіталов звертався до двох ти
сяч молодих механізаторів республі
ки, нотрі зібралися на свій зліт: «До
поможіть один одному, не приховуй
те своїх реліквій,
поділіться ними,
хай вас оо’єднас світ добра і любові».

А вранці Анатолій Харкавий взяв у
руки свіжий номер обласної
газети
«Молодий комунар» і прочитав нарис
гро першу в області комсомольськомолодіжну
бригаду
комуністичної
праці, яна вирощує високі врожаї кунуРУДзи в колгоспі «Росія» Новоукраїкського району. І очолює
її учень
Олександра Васильовича Віктор Андріяш.
Харкавий постаьив собі за мету не
одмінно побувати на ланах Гіталова і
Андріяша — все роздивитись, послу
хати мудре слово бувалого хлібороба.
Він їхав у Новоукраїнку і КомишуЕате. Він
поспішав
на обласний
конкурс молодих
орачів, де першу
оцінку
номсомольцям-механізаторам
ставив Олександр Васильович...

То було 1961-го, двадцять літ тому...

буду того дня, коли
МСгії
вручали орден Леніна. І коЛИ мене приймали----- в ряди
партії комуністів...
Трохи подумавши, додав:
— Нині ми трохи не добрали урожай до двохсот
пудів на гектарі, не виста
чило
лічених
кілограмів
пшениці та ячменю
— не
помирились весна із зимою.
А в минулій п'ятирічці ми
більше п ятдесяти центнерів
мали на круг. Розповідав *
про наші
секрети
моїм
болгарським друзям Баси
лу Донєву, Живку Токанову,
Гіетрі Колєву, коли поїхав
ДО них на добруджанську
землю. І їхня вдячність
38
нашу щедрість ощасливлю
вала нас. Іакого теж не на
бути.

Перехідний
Червоний
прапор міжнародного клу
бу молодих
механізаторів
«Кірово'рад-Толбухін» п ять
разів вручали більхібським
хліборобам. Почесний голо
са клубу двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. ГітаІ
лов сам
вітав
Анатолія
Харкаеого і відзначав:
— Господарюєте
бувалі господарі.

— Як же зробити,
щоб
вони прийшли до нас?
— Навчіть їх по-спрачжньому
землю любити, і
хлопці самі попросяться в
бригаду.

Харкавий не вміє читати
ленцій. І, як сам каже, йо
го бесіди з випускниками
школи теж не дуже
пере
конливі. Він сам ще вчиться
»
Ульяновчх,
Олійників,
Козбелів. І ніколи не соро
миться
перепитати кілька
разів, порадитись,
коли і
що сіяти, на якому полі по
чинати укіс.
От і того разу, після збо
рів, попросив залишитись
на кілька хвилин Анатолія
Володимировича.
— Ви вже на пенсію зі-

Як повернуться хлоп тор Рибак. Тож варто перед
тепле
ці з курсів, ТО БИ ЇМ НОЕЄНІ- усіма хліборобами
кі машини доручіть. Зви слово сказати про нього, на
лист-подяку
ЙОГО
чайно,
коли старенького писати
тракторця
сам «оживить» сім’ї. І Харкавий не забукотрийсь із них,
то геть пає про це Ще й у райончиєю пізнає кожен вузлик, ну газету послав замітку
кожну гайку. Але довірте. про хлопця. Не називав ра
Щоб знали: не них наді зючих цифр, о писав пере
ються.
дусім про головне — про
Який
Допізна якось
тривала світ добра і любові,
розмова про висону куль звеличує хлібороба.
Почались жнива на буря
туру землеробства. Це вже
в постійно
діючій школі кових плантаціях. Тут одразу
хліборобської майстерності, вийшли вперед комсомоль
ланки Ми
котра створена
е бригаді. сько-молодіжні
Після лекції агронома Хар коли Бершадського та Ана
кавий все ж до А. В. Улья толія Пустовіта. І Харкавий
телефонував у райком ком
нова знову за порадою:
— Як Ви
думаєте, де сомолу;
— Бершадського ви від
можна взяти ще хоч один
значали, коли він сіяв, а те
клин доброї земельки?
— Широкі дороги у нас пер пішов на рекорд Пусзміни трипопід
лісосмугами,
між товіт — за дві
виконав.
Приїждплощами. Є пустирі,
Яри змінну
теж можна розрівняти, Але жайте!..
долини не чіпайте. Ну, по* ♦ ♦
садите там гектар-два на
ОРЕСПОНДЕНТ
брав у
пусти чи помідорів. Добре
нього інтерв'ю:
це. Однак річко стане бузь
— Згадайте
пам’ятний
кою, замулиться...
день у сеоєму житті.
*■ и« *
— Є у мене ордени Тру
|/ РАЩОМУ комбайнерові дового Червоного прапора,
Івану Петровичу ОлійЗнак пошани. Ніколи не за-
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молу постало й інше зав
дання: підгоювка майбут
ніх кадрів. Почали із шеф
ських зв’язків зі школою
№ 5, де молоді
гірники
стали постійними гостями, і
За кожним класом закрі
пили
окрему виробничу
дільницю.
Про те, що
зв’язки ці не
формальні,
можна судити хоча б по
тому, що
нині на шах, і
трудиться не один випуск
ник десятирічки. Двічі на
рік у Будинку культури І
гірників відбувається уро
чиста посвята новачків у
шахтарі, ветерани вироб-

колектив шахти
«Світлопільська» вироб
об’єднання «Олександріявугілля» відсвят
кував своє десятиріччя. Стаж для такого підприєм
ства невеликий, але за цей час воно десято таких рсзультгтіе, що сюди приїздять за досвідом. Молодь на
шахті становить четверту частину всього колективу.
Двісті сімдесят шість комсомольців об’єднані з 15
комсомольських організацій з правами
первинних,
13 комсомольських
груп.
15
номсомольсьно-молодіжних колективів з 34 КМК, які є у виообничому
об'єднанні, — на шахті «Світлопільська». Першин
КМК тут був створений 1976 року, коли секретар.м
комитету комсомолу став Володимир Григорзш.

НЕДАВНО
ничого

ви,

— А ми і є бувалі, — без
хвастощів відповів
Харка
вий. — бо мали в кого вчи
тись — у Бас, у Віктора Сте
пановича Андріяша. Андріяш он аж у
Монголію їз
див досвідом ділитися. А
ми до нього — в бригаду. І
так уже більше
двадцяти
років.

— Добре, дуже
добре,
коли людина
бачить світ
далеко за своїм полем, —
руку
Анатолію
потиснув
Васильович. —
Олександр
Багатійте і далі та з людь
ми діліться.

I Харкавий знову поїхав
У СОНМЧпип иилчгт... і іиочУі- '
тись господарювати у дру
зів...
* :> *

П ОПРОСИЛИ його) назеа•* ти ділові й
о
особисті
якості, котрі він ОСоблИЕО
цінує в людях, з якими жисе і працює.
Думав
довго, згадував
кожного свого односельця
і відповів:
—
Цілеспрямованість,
творче ставлення до спра
ви, любов до професії, ді
ловитість, розсудливість, бе
режливість...

— А моральні якості?
— Щедрість, хлібосоль
ство, порядність і чесність,
почуття обов язку і власної
гідності, відвертість, само
критичність...

■— Ідейно-політичні
і?
— Ми вислухали агроно
мів, економістів, інженерів.
А що Ви нам порадите,
Анатолію Володимировичу?
Літній чоловік кашлянув у
кулак і відповів коротко:
— Треба, щоб більше рук
молодих було. Бо ніяка пер
шокласна машинерія не ви
ручить, якщо бракуватиме
вмілих і завзятих механіза
торів.

ЦЕЙ

комсомольськомолодіжний колекгиз
людей
підбирали надій
них, таких, які могли б не
тільки дати план, а й по
молодь,
вести за собою
переваги
показати
їй
КМК. Разом з тим комітет
.комсомолу не
збирався
створювати йому «теплич
них умов».
Правда, на
перших порах КАЇК плану
не давав, та
вже через
кілька місяців членів ком
сомольсько - молодіжного
ставили в приклад іншим.
По півтори
норми стали
видавати хлопці за зміну.

У

якос-

— Передусім — патріо
тизм. І комуністична пере
конаність. І робітнича гор
дість...
Ось яка життєва позиція
в комуніста Анатолія Харкавого, який завжди
брав
приклад з комуністів.

Коли він навесні починає
засів на жнивній ниві, зга
дує О. В. Гіталова. В дні ве
ликих свят він іде зі своїми
друзями
до
пам’ятника
Г. І. Рогозинському,
роз
стріляному
денікінцями,
більшовикові, котрий вста
новлював радянську влзду
у Вільховому. Йде він у му
зей бонової слави, де збе
рігаються
документи про
уральського
журналіста
Г. Л.
Занадворова,
який

очолював патріотичну групу
«Червона зірка», і_,_
що діяла
в селі в роки Великої
------- ї Вігчизняної війни.
Комуніста
Занадворова
закатували
фашисти.
Так, він іде
до них на
розраду. З відкритим серцем. У світ добра і любові.
Е
М. ШЕВЧУК,
село Вільхове
Ульяновського району.

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ

Закінчується перший
рік одинадцятої п’яти
річки. Для комсомольців
шахти <• Світлопільська»
пін став роком змужнін
ня, для комітету комсо
молу — роком пошуків
1 сміливих експеримен
тів.
Про досвід тоді говорити
ще не доводилось, але він
І'ЇР бтн. і комітет комсо
молу використав його при
створенні комсомольськомолодіжної бригади про
хідників гірничо-капіталь
них робіт шахти.
Очолив
бригаду почесний шахтар
Віктор Архипович Прохо
ренко, групкомсоргом об
рали Олександра Касаткіна. Це був
експеримент,
тому що бригаду виріши
ли створити
не з досвід
чених гірників, а з моло
дих робітників, які тількино закінчили курси прохід
ників при учбовому комбі
наті. Комітет ставив перед
собою дві мети: простежи
ти, як швидко новачки ос
воюються з роботою, подруге — чи варто саме з
них організовувати
нові
КМК. І що ж? За кзрогкий час молоді прохідники
вишили вперед не тільки
по шахті, а й по об’єднан
ню. За підсумками чегвеотого кварталу
минулого
року вони
посіли третє
Місце серед КМК гірників
республіки, а за перший
квартал
нинішнього
—
перше. Перехідний Черво
ний прапор ЦК ЛКСМУ і
Міністерства
вугільної
промисловості України —
гідна відзнака роботи мо
лодих шахтарів. Експери
мент удався. Стало ясно,
що коли новачків очолює
досвідчений наставник, час
адаптації значно скорочу
ється, колектив швидше
освоюється з роботою, стає
монолітним.
У ЧЛЕНІВ
комсомоль9
сько-.молодіжнпх ко
лективів вже стало тради
цією під і римувати всі іні
ціативи, добрі починання
молодих гірників респуб
ліки. П ять КМК
шахти
першими підтримали зак
лик донеччан
привести у
серпні місячник найвищої
продуктивності праці. За
підсумками соціалістично
го змагання
три КМК
шахти
«Світлопільська»
посіли призові
місця но
об єднанню, вони видали
на-гора до чотирьох тисяч
тонн понадпланового ву
гілля.
Перед комітетом комсо-

♦

ніштва передають трудову
естафету в молоді руки.
А на одному із засідань
комітету комсомолу б\ло
вирішено створити чотири
КЛІК вихователів дитячо
го
садка «Світлопільський». В К.МК.
28 дівчат,
які так
поставили свою
роботу, що нині дитсадок
займає перше місце серед
дошкільних закладів місдобре, бо
та. 1 то дуже
продуктивність
праці
шахтарів
:значною мірою
залежить
і від того, як
влаштовані їхні діти. Почин вартий уваги, прикро
тільки, що міськком
і
комсомолу досіі не зумів ви
ьористатн мого
його
у своїй
роботі. На мою думку, він
цінний не тільки для Олек
сандрійського району, а й
для області.
М ИН1 ОСОБЛИВА ува' ’ та комітету комсомолу
спрямована на економію
енергоресурсів, матеріалів.
Начальник «Комсомольсь
кого прожектора» Сергііі
Пилипенко,
як правило,
запрошує у рейд народних
контролерів.
Збереження
техніки,
лісоматеріалів,
витрата електроенергії —
все це в сфері уваги про
жектористів. У діяльності
«КП» не було ще
такого
випадку, щоб виявлені не
доліки не
були усунуті,
іраплялося, що за гост
рим сигналом «КП» скли
калось засідання партко
му. Прийняті там рішення
допомагали
позбутися
прорахунків у роботі. Все
Цс стало запорукою того,
що за перший квартал ко
лектив шахти посів третє
місце серед
підприємств
вугільної
промисловості
СРСР.
— Все зроблене,
розповідає
Володимир
Г ригораш.
— передусім
заслуга членів
комітету.
Всього нас
ІЗ чоловік і
рідко хто не вносить на за- ■
сідання
комітету
яки
хось пропозицій. Особлива
прискіпливо ми обговорю
ємо кандидатів у групкомсорт и КМК. Нині 8 із них
кому місти і кандидати
члени КПРС.
В. КУЧЕРЯВИЙ.

І *«* .♦«

З стор

«Автобус за призначенням»
18 серпня цього року у нашій газеті було опублі
ковано матеріал ^Автобус за призначенням», у якому
пропонувалося залучати службові автобуси підпри
ємств Кіровограда до перевезення
пасажирів, роз
кривався досвід цілиноградців по впорядкуванню ру
ху пасажирського транспорту.
У редакцію надходять листи читач:в з цього при
воду. Сьогодні ми публікуємо деякі з них.

«Молодого комуна В обов’язковому (!) поряд
КАТЕГОРИЧНО читача
ра ■ В. Лаврова про під ку воші зупиняються на

«Запорізький
варіант»
Проблема. порушена у
матеріалі «Автобус за при
значенням*. звичайно ж.
дуже актуальна для Кіро
вогра.та. Про
неї багато
т-ншуть і говорять, але, як
бачимо, «віз і нині там».
Тому, вважаю, дуже поавнльною була пропозиція

тримку ініціативи цілиноі радців — використовува
ти службові автобуси для
перевезення пасажирів.
Але н ці.іиноградці, ви
являється, вже не одинокі
у вирішенні даної пробле
ми. Ще кілька років тому
я мешкав у місті Запоріж
жі і на власні очі бачив та
кий
експеримент у дії.
Прекрасний варіант! Ось
один з його
епізодів. У
густонаселеному мікрора
йоні міста є автопарк, звід
ки вранці службові автобу
си поз'їжджаються у нап
рямку центральної вулиці.

певних пасажирських зу
пинках. (Система оплати
проїзду, до речі, звичайна
— талонна). Увечері ці ж
автобуси, повертаючись на
стоянку, везуть пасажирів
додому.
До речі, рух с.іужбозкх
автобусів постійно контро
люеться
працівниками
ДАІ, котрі ні в якому разі
не пропускають такі авто
буси
порожніми. І пра
вильно!
В. КОЕАЛЕНКО,
лікар.
м. Кіровоград.

п

А ЕКО-

Бзаемна номія?
зацікавленість
Я добираюся на роботу
автобусом № 5. Чекати йо
го доводиться іноді півго
дини, а то й більше. І при
кро спостерігати за напів
порожніми службовими ав
тобусами, які часто курсу
ють мимо зупинки. Дарем
но витрачається
бензин,
відомчий
транспорт ек
сплуатується не на повну
потужність. На мою думку,
час серйозно
взятися за
цю справу. В цьому заці
кавлені передусім пасажи
ри, очевидна вигода і для
підприємств. По-моєму, іні
ціативу повинне проявити
в першу чергу АТП 10021,
яке на сьогодні не справ
ляється з
перевезенням
пасажирів.

О. ДАНИЛЕНКО,
робітник.

листи, Алисти...
Чому 1 більше ЗО? а Нази
ваємо варіант вирішення проб
леми. а Повідомляє редакційна
пошта.

З ПОЧАТКУ РОКУ РЕ
ДАКЦІЯ
ОДЕРЖАЛА
5107 ЛИСТІВ

КОНКУРСИ

Звітують аматори
У
Малоеискіссокому
Будинку нультури закін
чився огляд-конкурс ко
лективів художньої само
діяльності. У заключному
концерті взяли участь чо
тири колективи.
Багато
звучало того вечора дум,
пісень, віршів — журли
во-задушевних і врочисто-піднесених,
у
яких
славиться нова комуніс
тична доба. Особливо спо
добались глядачам сольні
номери
у
виконанні
А. Пихтіної та А. Івано
ва. Переможцями
стали
учасники художньої са
модіяльності Маловисківського Будинку нультури.
"------- .І----------йДруге
третєза
місця
ннли аматори
Хмелівськосо та Краснопільсьнобудиннів
го сільсьних
нультури.
кількість
—
Зросла
учасників конкурсу, а го
ловне, підвищився рівень
виконавської майстернос
ті, — відзначило жюрі.

І. ШУГАЙ.

ПРАВОФЛАНГОВІ
і

«Зразковому
порядку
комсомольську
турботу»під таким девізом про
йшли збори комсомоль
ської організації Новоукраїнського районного
відділу
внутрішніх
справ.
Збори констатували —
успіхи значні,
кількість
правопорушень серед мо
лоді порівняно
з мину
лим роком
зменшилась
удвоє.
Було відзначено
також роботу інспектора
інспекції у справах не
повнолітніх Олексія Івгшенка.
А ще на зборах
вирішили викликати нз
соціалістичне
змагання
схорокців
порядку Гансоронського
районного
відділу внутрішніх спраа.
Щоб разомі боротися за
зміцнення
високих морольних
1
норм
наших
громадян.

М. МАРАР.

ПРОПОЗИЦІЯ

О

вати

оплату
Уже не вперше мені ДО
ГОДИТЬСЯ добиратися додоМУ ЕР Учбовими автобусая,{
правило, міський
урзчепорт
третього мар
шруту ходить з перебоями,
запізнюється, і на зупинці
біля бібліотеки імені
Гай
дара збирається
чимало
людей особливо після ро
боти. Часто тут зупиняють
ся службові автобуси, які
йдуть за цим маршрутом.
“Они завжди
забирають
пасажирів. Якби впорядку
вати оплату
за проїзд у
відомчих
автобусах,
то
можна вважати,
що про
блема залученая їх для пе
ревезення
пасажирів на
згаданому маршруті
май
же вирішена.

А. ЦВЯХ.
м. Кіровоград.

Є

А У якому
раховується
стаж служба
Силах СРСР?
М. ЯНІОК з
кою району.

порядку зав трудовий
у Збройних
— запитує
Онуфріївсь-

Час служби у Збройних
Силах СРСР зараховуєть
ся до загального трудовою стажу. До безперерзного трудового стажу цей
час включається при умо
ві, що період між днем
звільнення
від служби і
днем початку роботи чи
навчання не перевершив
трьох місяців. Період вій
ськової служби зарахову
ється до загального тру
дового стажу і тим, хто до
призову не працював.

* *

ОЛЕКСАНДР САВИЦЬКИИ— ШОФЕР — ЛЮДИ
НА, ЯКА ДУЖЕ ЛЮБИІЬ
СВОЮ ПРОФЕСІЮ.

А Кому адміністрація
повинна надати відпустку
у літній час?
— запитує
Л. ГРИГОРЕНКО з Кі
ровограда.

Фото Е. ВЕРЕТЕННИКОВА.

Відпустки
надаються,
як правило, у
літній час
таким категоріям, праців
ників: робітникам і служ
бовцям, котрим ше не ви
повнилося 18 років (за ба
жанням цих працівників
відпустка може бути на
дана їм і в будь-яку
ін
шу пору року); вчителям
шкіл і викладачам вузів
та ’ середніх спеціальних
навчальних закладів; тим,
хто навчається без відри
ву від виробництва у за
гальноосвітніх школах.

ЗАКОН ПОКЛОНУ
Вересневі дні. З оберемками квітів
поспішають школярі.
А через кілька
хвилин радості як не було:
по школі
стебла, листки, на підвіконні — зали
шені букети. Такі беззахисні перед зви
чайною
людською забудькуватістю,
байдужістю,
допитливістю (нехай з
іігйблагородиішоїо метою).

А Чи'включає і ься час.
протягом якого людина пе
ребувала на лікарняному,
в іспитовий строк під час
оформлення на роботу? —
запитує Лариса
КУРІН
НА з Гайворонського ра
йону.

А скільки трапляється: жорстокі ру
ки, які наче живуть окремо від розуму
рвуть гілочку чи квітку лише для того,
аби піднести поближче до обличчя,
понюхати її, зрошену росою, яка плаче
соком.
Тому я пропоную закон «поклону».
Закон цей простий. Хочеш роздивитися
— нахилися до землі (не зривай!), по
любуйся. І кожен, хто йтиме за тобою,
зможе нахилитися і поклонитися... зем
лі і квітці.
Ось так ми вирішили б одну з най
складніших для нашого міста, області,
країни проблем — бути чи
не бути
цій квітні, рослині у майбутньому.

строк при
Іспитовий
па
роботу
оформленні
встановлюється для того,
щоб перевірити, чи відпо
відає робітник або служ
бовець роботі, яку йому
доручають. Тому важливо,
аби протягом усього іспи
тового строку людина бу
ла на роботі. У зв’язку з
цим в іспитовий строк не
зараховується час тимча
сової непрацездатності та
інші періоди, коли праців
ник був відсутнім з по
важних причин.

І. КУЗНЕЦОВА.

Нехай той, кого назиеають молодим слеціалістом,
благородног о
не забуває
максималізму
молодого
Маркса: «Якщо ми вибрали
професію,
в рамках якої
ми найбільше можемо тру
дитися для людства, то ми
не зігнемося
під її тяга
рем».
Три післявузівські роки.
Не секрет, що іноді благо
получно відслуживши цай
строк, молодий
спеціаліст
покидає село, яке так і не
стало для НЬОГО блИЗЬКИАА.
Покидає своє перше в жит
ті робоче місце, яке не ста
ло його долею.
А Олена
Колесник, ви
пускниця фізико-м атематичу" райвно
ного, заходить
"" і
вимагає:
— Направте у найглухіше
село.
Факт не такий уже й ординарний. Принаймні, заві
дуюча
Малозисківськйм
райвно подібних не прига
дує. Запропонувала Якимівку.
Вагань не було. Що пра
цюватиме на селі вирішила
десь на третьому
курсі.

В*«

МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Поле -----притягання
Можливо, ще під час прак
тики, коли один з хлопчаків,
Андрієм, здається, звали: *
— Олено Євгенівно, від
пустіть додому. Я ЕсМ дуже
гарний малюнок намалюю.
— Ні, ти краще фізикою
займись.
— Дома?
— На уроці і дома.
Андрій, здавалось, притих. А на обкладинці зоши:
та з’являвся новий малюнок. І в портфелі
замість
підручників
вирізки із
«Крокодила», малюнки, фо
тографії. Всі сатиричного,
гротескного характеру. «А,
можлиео,
це
закономір
ність? — подумала тоді. —
Настає час, коли негативне
бачиш гостріше, ніж хоро
ше /Аожливо, це вікове?»

їй захотілося поєднати у
таких Андріїв критичне /мис
лення з розумним оптиміз
мом, навчити бачити світле,
добре, прекрасне, І тоді
треба
відчула, що і в собі
бачити
розвивати вміння
духовного
складний шлях
становлення людини.
З перших днів
у ШКОЛІ
намагалася розпізнати —які вони, учні? Чим живуть.
Що їх цікавить? Вона хоче
вчити не тільки фізики. Ад
же викладачі у вузі також
навчали її не
самих лише
програмних дисциплін, а и
— головне! — вчили жит
тю.
— Мені треба, щоб ко
жен (кожен!) мислив, і все,
про що говорить, умів до
вести, коли хочете, матема-

тично, точніше, з матемазичною точністю, чітко, зрозуміло!
— Чи не набридає монзтонність? Адже уроки, ска
жімо, у двох паралельних
класах «дублюються».
Олена Євгенівна усміха
ється.
Яка гам монотон
ність... Кожен учень — за
дача.
Доки розв'яжеш...
Ось одна восьмикласниця.
Мати каже, день і ніч над
фізикою сидить. А на уроці
викличу: «Не ечила».
А ось ще. Хлопець /лапо
не кричить:
— Не можу я примусити
себе вчити цю фізику. За
дачі, задачі, задачі...
— Ну, який же ти мужчи
на? Думаєш, це найважчі у
житті задачі? Будуть склад
ніші, хто їх за тебе розв’я
зуватиме? Сідай і думай.

Один справляється сам,
другий звертається
за до
помогою. Нарешті, у тряссвині незнання
з’являється
твердий острівець. Можна
йти далі.
І виховання Олена Євге
нівна Колесчик пояснює з
точки зору фізики. Особис
тість — як магнітне поле:
єона може відштовхувати і
притягувати.
Треба лише
потрапити у сферу притягання.
Під час відпустки зустріпа
свою однокурсницю.
«Нарешті вирвалася з про
вінції» — хвалиться
те. А
для Олени Колесник провін
ція — поняття не стіпьни
географічне, скільки психо
логічне,
моральне Адже
немає транспорту, на'якому
можна було б утекти з про
вінції духовної
І вона йде до своїх шес
тикласників Шоб з дня на
день доводити просту і та
ку складну математику Ма
тематику
педагогіки,
де
один має бути більше трид
цяти.
Я. ІВАНИЧ.
А'іаловисківський район.

275 вересня 1981 року

Ві ОЕТИЧНИИ світ Леоніда Дмитришина на ЛеОНІД ДМИТРИШИН
диво різноманітний. Його Ліричному ге- ідмргу ,Іі'пмявмвеивмн —Пі
роеві близькі й доступні радощі
і турботи
людей, що живуть поряд. Переміни, що від
буваються на селі в період комуністичного
творення, ЕИСОНа одухотвореність хлібороб
ської праці,
Обов’язок інтернаціоналіста,
спогади гро щасливе дитинство — все це,
пропущене крізь призму ліричного сприй
няття поета, знаходить своє відображення
у його творах. Для творчості Леоніда Дмит
ришина характерні глибокий ліризм, образ
ність, відповідність форми і змісту віршів.
Зустрічаються
в нього і вади — багато
слів’я, прохідні рядки, стилістична невправ
ність. Все це — звичайні «хвороби росту».
Леоніду Дмитришину 26 років. Він наро- КОНКУРС
диася і виріс у селі Даниловій Балці Улья
новського району. Закінчив заочно бібліо„илплп:,., »лми!»
течне відділення Олександрійського культ«МОЛОДІСТЬ ЗЕМЛІ»
освітнього училища. Працює завідуючим
Будинком тваринника колгоспу імені Бог
дана Хмельницького о рідному селі. А вірші
почав писати ще в школі.

а®

І

До року нового — три місяці. І в редакції
чіМолодого комунара» робиться ескіз газетн82. За традицією ми просимо вас, шановні чи
тачі, доповнити, збагатити
цей ескіз. Такий
своєрідний читацький референдум допоможе
виявити смаки нашої аудиторії, відкрити нові
томи і рубрики в газеті, що відповідають су
часним вимогам.
“Заздалегідь зауважимо: коли обсяг цієї ан
кети не задовольняв вас, якщо вам хочеться
дати більш поширену відповідь, можете відпо
відати у формі звичайного листа.

*

*

♦

Не модні зараз коні й на селі,
Все більше— «Лади», «Москвичі»
та «Волги»...
А дід Степан не знать як довго
Ховає молодість в старім сідлі.
* * *
Далина, дивина, глибина
Переповнюють душу мені.
Дозрівання. Його таїна

1. Які вимоги ви ставите до молодіжної преси?
Назвіть теми, без яких, на вашу думку, газета існувати не може

Ярим сонцем цвіте в царині.
Далина, дивина, глибина
І невтомного жайвора спів.
Хліборобських душ вишина —
Синій край дозрівання хлібів.

Біль І!-го вересня
Над Сантьяго захмарене небо.
А життя тут — жахлизий сон...

Пада тінь на палац Ла-Монеда
Осоружним павучим хрестом.
Це — мій біль, не нічні примари,
Це — століття пекучий біль.
Смерть Неруди і муки Хари
Пропікають людську суціль.
Ми стаємо під клич «ВенсеремосІ»,
Ми їм кажемо: «Но пасаран!».
І гітари до рук беремо,
І з піснями вперед ідемо,
В завтра Чілі — біль від ран!

* * *
Ягнятко мого дитинства
Отам, біля ставу бігало.
Забігло собі на небо
і стало хмаркою білою..,
*

1«

Я:

Якби я був світлим променем,
Я б пестив ваше чоло,
В очах засинав би спомином
Про те, чого не було.
Якби мені хоч росиною
Упасти до ваших ніг —
Іскристою і красивою..,
Якби ж то, якби я міг.,.
* * *

Надгоризонтя у хмарках перистих,
А купол неба юно голубий...
Немов з криниць старих —
глибоких, чистих ;—
Приходить в поле ранок молодий.

2. Чи відповідає «Молодий комунар» вашим вимо

ХАРАКТЕР

гам?

3. Що вам подобається у нашій газеті?
значальна риса характеру
цієї людини. І вона у ній,
я б сказав,
триєдина. В
основі — три галузі люд
ської діяльності, які він
сам щойно назвав — істо
рія,
природа, культура.
Він тонкий зназець пей
зажного живопису. Може
годинами розповідати про
історію створення тієї ЧИ і
іншої картини, знає безліч ;
цікавих історій з життя ху- ■

4. Що не подобається?

5. Які важливі теми. на ваш погляд, лишалися поза

увагою газети?

ДОЖНИКІ8...

6. Запропонуйте тему газетного виступу, наз8Іг
адоесу

7. Які рубрики, на вашу думку, варто

скасувати і

які нові треба відкрити?

8. Яке запитання ми забули задати? Задайте його
-самі і напишіть відпозідь на нього ______________
9. З якого часу ви передплачуєте «Молодий кому

А СТОЛІ — журнали і
Н
газети, щойно видобу
ті з книжкозої
шафи. В

нар»? _____ *__________________________ Чи ради
те друзям передплатити його на наступний рік?

10 Ваші пріззище, ім’я, по батькові?

Скільки вам років?

працю-

єте, навчаєтеся?

(якщо у вас є причина не називати себе,
наполягаємо).
НАПЕРЕД — СПАСИ&І ЗА ПОРАДИ І ЗАУВА
ЖЕННЯ.
ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ БУДУТЬ ОБОВ’ЯЗКОВО
ВРАХОВАНІ ПРИ ПЛАНУВАННІ ГАЗЕТИ-82.

«Молодой коммунар»

— Знаєте, я поділяю ро
боту не на основну і дру
горядну, а
на цікаву і
нудну. І робота в інститу
ті, і мої мандри — речі для
.мене дуже цікаві. Вони, л
б сказав, взаємодоповню
ють одна одну. І під час
службового
відрядження,
буває, використовую віль
ну часину, щоб познайоми
тися з пам’ятками приро
ди. історії і культури міс
цевості, в якій опинився...

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЖСМ Украины.
БІС 04438.

Індекс 61107.
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— У природі така безліч
загадок! — гозориа
мені
М. М. Ножнов. — Мало цілого життя, щоб узнати хоча б соту часточку всього,
що приховано у її тайни
ках. Але я вірю,
що мою
справу продовжить син.
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Вася Ножнов уже зараз*
батькові за доброго по
мічника. Влітку вони ра
зом мандрують
лісами і
степами. Цього літа обох
прийняли до Всеросійсько
го
товариства охорони
природи.
У його робочому кабі
неті поряд з зиробничим
графіком — вислів
К. Г.
Паустовського:
«Всякий
рух дає подолання». А по
долання, додамо, дає рух
— до мети, до свого ідеа
лу.
Можливо,
саме а цю
хвилину, коли ви читаєте
нашу розповідь, відчиня
ться двері
редакції і до
нас прийде Михайло Ми
хайлович Ножнов,
— як
завжди, підтягнутий, зіб
раний. Він щойно повер
нувся з чергової експеди
ції. Позаду труднощі по
ходу, втома, несподівані
відкриття. Є цікавий мате
ріал! І він приніс
його,
щоб оіддати людям.

Захопленість — ось ви-

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

кожному виданні — фото
графії,
спостереження,
роздуми, висновки. І під
пис унизу: «М. Ножнов».
Довелося б гадати, багато
це чи мало — щороку до
100 публікацій у централь
них,
республіканських 1
місцевих виданнях, коли б
я не бачив, скільки на
кожну з них витрачає чо
ловік сил, енергії, часу...
У своїх постійних пошу
ках мій знайомий
не раз
потрапляв у критичні си
туації. Заблукавши
в го
рах, він разом з товари
шем з останніх сил, повз
ком добирався до людсь
кого житла. Було ще — у
густому тумані стомлено
прихилився до величезно
го дереза,
І вжахнувся,

коли туман роззіявся, —
він раптом побачиз, що
стоїть за півкроку від гли
бочезного
провалля... В
таких походах зібрав ве
личезну кількість
цінних
матеріалів —
фотодоку
ментів, спостережень.
— Михайле Михайлови
чу, — запитав якось я йо
го, — а як же ви це по
в’язуєте з основною ро
ботою
в проектно-кон
структорському інституті?

Окрім усього
іншого,
Михайло Михайлович ще
й винахідник. Має дза ав
торських свідоцтва. Його
останнє
захоплення —
наука біоніка, яка займається моделюванням біологічних процесів для вирішення
складних інженерних завдань.

Обсяг 0.5 япук. ащ*.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36: відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57: відділу пропаганди —
2-45-36;
відділу учнівської
молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
зихоа.ння та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; норекторсьної — 3 61-83) нічної
редакції — 3-03-53.
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Колективи фізкультури
підприємств,
КОЛГОСПІВ,
навчальних закладів, шкіл
діяльно
готуються
фізкультури
Тижня
на Україні,
спорту
триватиме з 1 по 7 жовт
ня. Проводяться
останні
тренування учасників май
бутніх змагань, репетиції
спортивних свят і вечорів
тощо.

Таким святом для стуцентів
Кіровоградського
інституту
сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня став легкоатлетичнийкрос, у якому взяло участь
понад 600 юнаків і дівчат.
Стартували і фінішували
кросмени на майданчику,
де будується інститутсь
кий стадіон.
Дівчата долали три ти
сячі метрів. ІІайсильпішоіо
на цій дистанції була сту
дентка першого курсу механіко-металургійкого фа
культету кандидат у май
стри спорту Лариса Воло
шина. Серед юнаків, що
змагалися
на дистанції
і|іість тисяч
метрів, най
кращий результат показан
студент першого курсі’ Ре'
монтно-техпологічного фа
культету Юрій Олійник.
Крос був останньою ре
петицією перед масовим
легкоатлетичним пробігом
вулицями обласного центру,
що відбудсться
жовтня.
М. 9ІВИЧ.

Редактор В. СїУПАК.
Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
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«Кіровоградська правда»
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