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Основним напрямом діяльності Долинського рай
кому комсомолу у період між конференціями стала
турбота за зміцнення первинних комсомольських ор
ганізацій, значне поліпшення внутріспілково? роботи.
Яких успіхів досягнуто? Що якісно нового появи
лося за цей час? Про не сьогодні розповідає дру
гий секретар райкому ЛКСМ України Віктор ВА
ЛА НІ И Iі.

Долинський
район:

Разом
ГОЛОВНІ ЗБОРИ РОКУ з товаришем
по Спілці
ЗВІТИ І вибори В КОМСОМОЛІ

Сьогодні
в
первинних
комсомольських
організа
ціях
країни
починається
звітно-виборна
кампанія.
Це завжди важлива полі
тична подія в житті комсо

мольців і молоді. Нинішні
ж звіти і вибори проводять
ся вперше після історичних
з’їздів КПРС
і Компартії
України і стануть першим

підсумком досягнутого ра
дянською молоддю у пер

шому
році
одинадцятої
п’ятирічки. Особливої зна
чимості надає зборам і те,
що вони пройдуть не тіль

шанський, Кіровоградський, ції, аналізують участь у гро
мадському житті кожною
Добровеличківський райко
члена ВЛКСМ, а потім уза
ми комсомолу. Мало спе
гальнений матеріал пода
ціалістів народного
госпо ють в комітет комсомолу.
дарства з вищою і незакінЗвітна доповідь — це ко
ченою вищою освітою оби лективна
думка
спілчан,
рається групкомсоргами
в глибоко продуманий доку
зібрано 327 889 тонн зерно Кіровоградському, Устинів- мент, у якому важливе міс
вих на площі 125 352 гекта ському, Новоархангельсько- це
відведено проблемам
ри.
. ,>■
му, Гайворонському райо дальшої роботи. Це не зве
Славно трудяться у ці дні нах. Про такі ж проблеми дення рекомендацій, порад,
на збиранні цукрових буря зміцнення комсомольських а саме звіт про роботу ком
на сомольської групи, комітету
ків комбайнери Микола Ти організацій говорилося
звітно-виборних комсомолу, секретаря, про
мошенко зі Знам’янського, торішніх
Петро Присяжнюк з Улья зборах у цехових, дільнич- те, як вони справлялись із
комсомольським
доручен

колектив
«Зигзаг» Олек
сандрійської фабрики діа
грамних паперів.
Приклади
самовідданої
праці показували на полях
області молоді
хлібороби,
їхніми руками вирощено й

ки в первинних, а і в район
них, обласних
і крайових

організаціях і стануть пе
редмовою до з'їздів ком
сомолу республік і країни.
Звіти і вибори, підкрес
люється в постанові бюро
ЦК ВЛКСМ, необхідно роз
глядати як важливий орга
нізаційно - політичний за
хід, спрямований на підви
щення ефективності роботи
комсомольських
організа
цій по мобілізації комсо
мольців і молоді на вико
нання
історичних рішень

XXVI з'їзду КПРС, посилен
ня ідейно-політичного, тру
дового і морального вихо
вання юнаків і дівчат.

Саме ці питання перебу
вали в центрі уваги коміте
тів комсомолу області в хо
ді підготовки до звітно-ви
борної кампанії. В розпа
лі
звірка
рядів
член.в
ВЛКСМ, у комсомольських
організаціях
аналізується
стан внутріспілкової робо
ти, намічаються шляхи даль
шого вдосконалення ідейнополітичного,
трудового і
морального виховання юна
ків і дівчат.

Тепер, під час проведен
ня головних своїх зборів,
комітети комсомолу повин
ні глибоко й всебічно про
аналізувати проведену ро
боту по виконанню історич
них рішень партійних з’їз

новського, Володимир Берееєчекко з Вільшанського
районів.
Відзначилися на
збиранні соняшнику молоді
механізатори Валерій Купьженко з Компаніївського і
Омелян
Петренко з Гайворонського районів.
От}ке, е всі підстави ду
мати, що на звітно-вибооних
зборах комсомольці
підтримають ініціативи пе
редових виробничників, на
мітять нові рубежі на май
бутнє. Адже дальший роз

них і бригадних первинних
організаціях
Олександрівського,
Компаніївського
райкомів, Світловодського і
Олександрійського міськко
мів.
Істотним
недоліком ми
нулої звітно-виборної кам
панії був формальний під
хід До підготовки й прове
дення головних зборів ро
ку. Са/хе
тому такі збори
мало сприяли поліпшенню
справ у комсомольських ор
ганізаціях.

виток патріотичного руху
Ще в ході підготовки до «Одинадцятій п'ятирічці •—
звітів і виборів у трудових ударну працю, знання, іні
молодіжних колективах об
ціативу й творчість моло
ласті
народилося
чимало дих» залишається головним.
патріотичних ініціатив. Оз
У Звітній доповіді XVIII
наменувати
XIX
з'їзд з'їзду комсомолу наголо
ВЛКсМ ноеими рекордами шувалося на необхідності
у г.раці дали слово комсо дальшого зміцнення складу
мольці локомотивного де комсомольських кадрів й
по станції Знам'янка, моло активу. Не всі комітети ком
ді гірники шахт «Світлопіль- сомолу
приділили
торік
ська»
і «Верболозівська» цьому
питанню належну
виробничого
об’єднання увагу.
«Олександріявугілля», ком
Великої плинності грунсомольсько - молодіжний комсоргів допустилися Віль

Відомо, яке важливе зна
чення Для
створення
на
збсірах атмосфери
вимог
ливості
й принциповості,

дів, XVIII з’їзду
ВЛКСМ,
XXIII з’їзду ЛКСМ України,
обласних, міських і район
них конференцій, Еласних
постанов, критичних заува
жень і пропозицій комсо
мольців
по дотриманню

кожним комсомольцем ви
мог Статуту ВЛКСМ і /Мо
рального кодексу будівни
ка комунізму.

критики й самокритики ма
ють звітні доповіді
секре
таря комітету комсомолу й
начальника штабу «Комсо
мольського
прожектора,;.
Відтак правильно роблять
там, де завчасно створюють
комісії по вивченню окре
мих проблем організатор
ської, ідеологічної і куль
турно-масової роботи сво
єї комсомольської організа

ням. Обов'язково треба до
повісти комсомольцям про
реалізацію критичних заува
жень і пропозицій, які вис
ловили комсомольці на ми
нулих звітно-виборних збо
рах.
Велику роботу провели
комітети комсомолу ПО під
бору нового складу свого
активу. І все ж саме на збо
рах вирішуватиметься: буде
обраний до складу коміте
ту ксмсом.олу рекомендова
ний спілчанин
чи ні. Ми
вважаємо, що до складу
кожного комітету комсомо
лу мають увійти 3—4 моло
дих комуністи,
стільки ж
рядових робітників чи кол
госпників, половина з них
— жінок.
Намічаючи
ту чи іншу
кандидатуру, особливо сек
ретарями
комсо/лольських
оріанїзацій з правами пер
винних, треба вивчити сіазлення до неї комсомоль
ців, заздалегідь вияснити, чи
нема
якихось
перешкод,
котрі заважатимуть моло
дому комуністові виконува
ти
обов'язки
секретаря
комсом.ольської організації
Варто, мабуть, перейняти
нам і досвід партійних ор
ганізацій, коли перед збо
радій у міськкомах, райко
мах партії проводяться від
верті розмови з кожним
секретарем, висловлюються
йому зауваження і претен
зії, даються поради.
Вивчення умоє і характе
ру виробництва допоможе
правильно визначити час і
місце проведення звітновиборних зборів, забезпе
чить
100-процентну явку
комсомольців.
Звіти і вибори проходи
тимуть в складний і відпові
дальний
період — завер
шення польових робіт у
сільському господарстві. У
промисловості, капітальному
будівниці ві, на підприємст
вах сфери обслуговування
— під час підготовки до ро
боти у ЗИМОВИЙ період. УСІ
ці моменти повинні бути
враховані під час проведен
ня звітно-виборних зборів.
Звітно-виборні — 4е на"
самперєд
засіб на шляху
досягнення мети, поставле
ної партією перед комсо
молом.

А. ПЕРЕВОЗНИК.
другий секретар обко
му комсомолу.

Буваючи
на підприсмст- первинних
і
комсомольських
вах, у колгоспах, школах, організаціях їх внутріспіл
культурних закладах райо кова діяльність поставлена
ну, постійно
спілкуючисв на потрібний рівень. І без
із комсомольцями, молод навчання
комсомольських
дю, яка там працює, з ра активістів ніяк не обійтися.
дістю відзначаю: роботящі, Діє така школа і при нашо
ініціативні,
принципові
у му
райкомі
комсомолу.
нас хлопці і дівчата. Взяти Форми навчання — теорія і
практика. Останні, практичні,
хоча б комсомольсько
молодіжний колектив доя заняття були дуже ефек
рок
третьої
молочното тивними. їх форма нагадує
сильний
варної
ферми
колгоспу шкільну систему:
імені Леніна (керівник — допомагає слабшому. Тобто
комсомоль
"авідуючий фермою І. Мар досвідчений
куш,
групкомсорг
— ський ватажок бере шефст
В. Поклад).
Торік дівчата во над новачком, менш до
Наведу такий
надоїли майже по 4 тисячі свідченим.
кілограмів молока від кож приклад. Працювала робіт
ної корови, а за 8 місяцю ницею на цукрозаводі ком
нинішнього року — вже по сомолка Лариса Боса. Дів
/850 кілограмів
при плані чина активна, бойова, енер
2600. На обласному зльоті гійна. Доручили їй серйоз
переможців соціалістичного ну справу, другу, : побачи
змагання комсомольсько - ли: вона зможе очолити
молодіжний колектив фер комсомольську організацію.
ми був нагороджений пере Так у спілчан колгоспу «Ле
шлях» появиася
хідним Червоним прапором нінський
ватажок.
Досвіду
обкому комсомолу за пер новий
ше місце.
комсомольської роботи у
Значних успіхів у громад Лариси ще малувато, але її
сько - політичній діяльності колега Валерій Шевченко із
досягли комсомольські осе сусіднього
господарства
редки автогаража колгоспу «Шлях до комунізму» по
імені Леніна (групкомсорг стійно допомагає дівчині. У
Тетяна Москаленко), Долин- таких
дружніх стосунках
ського маслозаводу (секре працюють Володимир Медетар комітету комсомолу Ві■ ляк із радгоспу імені Карра
Куделя), Долинського’ ла Маркса з Вікторо/и Каптахокомбінату
(секретар’ біцьким з колгоспу «Дружкомітету
комсомолу Віра1 ба».
Лаврукович). У числі кра
У багаточисельних первинщих і молоді виробничники1 них комсомольських орі аДолинського
цукрозаводу,
’ нізаціях діють свої школи
учні
Молодіжненської
і
комсомольського
активу.
Марфівської шкіл... На цьоТут
навчаються секретарі
юрічних жнивах відмінно' цехових організацій, гр/ппотрудився екіпаж Володи
комсорги,
члени
штабів
мира
Слюсаоенка,
який
«Комсомольського прожек
«Нивою» на 379 гектарах на
тора», члени бюро первин
молотив 9164 центнери зер
них комсомольських органіна, набагато перевиконав
зацій їх створено на базі
ши взяті зобов’язання. Гор
імені
Щорса,
колгоспів
дість і слава молоді району
імені
Леніна.
«Дружба»,
—
чайчисленніша комсо
Вже маємо позитивні ремольська організація (у ній
зультати. Так, ЕЛІТКУ 1980
150 комсомольців) колгос
року у господарстві «Друж
пу імені’ Щорса, де секре
ба» проходив районний се
тарем комітету комсомолу
штабів
мінар начальників
Валентина Панченко. І по
народні
«КП».
Зібралися
дібних прикладів я міг би
контролери, члени штабів
навести ще багато.
«Комсомольського прожєкБід чого залежить успіх
тора», активісти району. Тут
діяльності первинної комже, в господарстві, прой
сомольської? Звичайно, від
шли і практичні заняття. Це
багатьох чинників: і від ак
був період збирання ран
тивності, діловитості, ідей
ніх зернових, тому перший
ної переконаності кожного
рейд
учасники
семінару
хлопця й дівчини. А ще від
провели безпосередньо в
того, хто очолює комсо
полі, на місці збирання го
мольську групу, бюро, ко
роху.
мітет. В основному, тут у
19 листопада — чергова,
нас підібралися досвідчені,
XXXIX районна комсомоль
енергійні, серйозні
люди,
зацікавлені
у справі, яку ська конференція Нові пла
ни, завдання, перспективи
роблять
Це і Валентина
Панченко з колгоспу імені поставить вона перед чотикомсомопією
Щорса, і Валерій Шевченко, ритисячною
з колгоспу «Шлях до кому. району. Втілення задумано
го в життя — справа рук і
нізму», і Людмила Шевчук
з Долинського цукрового, сердець молодих.
заводу, і Володимир Пісний
з райсільгосптехніки, і Те
тяна Жукова зі станції До
линська... Проте не в усіх

В. ВАЛАНТИР,
другий секретар Допинського райкому ЛКСМ
України.

і
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Від конференції до конференції
I РУДЕНЬ 1979 РОКУ. Серед ник — Катерина госпу імені Леніна (керівІніціативу піонерів і ком Білоус, Євгенія Василюк, ник І. Маркуш, групкомсорг В. Поклад) присуд
Ізанівської, Надія Козаченко...
сомольців
СІЧЕНЬ
1981 РОКУ. жено перше місце у соціа
КатеринівХарківської,
нро Почесним значком «Мо
ськоі
восьмирічок
лістичному змаганні гвашефство над тваринниць лодий гвардієць п’ятиріч ринників. Колектив наго
кими фермами підтримали ки» нагороджено 250 мо роджено перехідним Чер
лодих виробничників ра
всі школярі району.
воним прапором обкому
ТРАВЕНЬ 1980 РОКУ- йону.
комсомолу.
ЛЮТИМ
1981
РОКУ.
Сім жінок і дівчат кол
Комсомольсько
молодіж

ЛИПЕНЬ 1981 РОКУ.
госпу імені Щорса відгук
нулися на заклик «Живеш ному колективові молочно- За підсумками соціалістич
на селі — знай техніку!». товарної ферми № 3 кол- ного змагання за перше

півріччя звання «Кращий
по професії» вибороли до
ярки Тетяна Турбала (козгоси «Україна»), Ольга
Шестарнч (колгосп імені
Леніна);
Наталка Снга
(колгосп імені Леніна).
Серед молодих працівни
ків автотранспорту цього
високого звання домоглися
Володимир Совгиря і Лео
нід Раї.Іко (шофери райсільгоснгехніки);
Василь
Ойикіенко (шофер колгос
пу імені Леніна).

РАЗОМ З ТОВАРИШЕМ
Г

а

Слово про
товариша
по спілці
ТЕТЯНА
ТУРБАЛА
Якось почув такий вис
лів: «Людина щаслива то
ді, коли з радістю йде на
рибо і у і з радісно повер
тається додому». Хороші,
розумні слова! Гетяна Іурбала, передова доярка на
шого господарства, щасли
ва саме такою радісно.
Любить вона свою робо
ту, гордиться нею. Можли
во, тому і діли йде из лад.
іорік, наприклад, вона іидоіла 4265 кілограмів мо
лока від кожної корови.
Найкращий показник у ра
йоні! Нинішнього року
планує вийти па ще вищий
рубіж, і ось уже за 8 мі
сяців надоїла по 3435 кі
лограмів молока.
І1. СТЕФАНЮК,
член 8ЛКСМ.

.17 ОЛН з райкомі комсомоИ» пу зайшла мова про
кращу
первинну комсо
мольську, її адреса була
названа бгз
роздумів і
вагань: колгосп імені Щор
са — господарство добре
відоме у цьому районі і
області, нагороджене орде
ном Трудового Червоного
Прапора, перехідним Чер□эммм прапором ЦК КЛРС,
Ради
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.
Чим же славна тут ком
сомолів? Які добрі справи
на її рахунку/ Чому мо
лодь господарства не скар
житься на нудьгу, а навпа
ки, живе цікавим, заповне
ним по вінця життям? Про
це і розповідає заступник
голови правління колгоспу
по роботі з молоддю Ва
лентина П АН Ч ЄН КО.

О А ПРОФЕСІЄЮ

— я
агроном рідкісного а
республіці профілю — по
розведенню
люцерни.
(Наш колгосп спеціалізу
ємся на вирощуванні ці
єї цінної для тваринницт
ва культури). Майже три
роки після закінчення сіль
ськогосподарської акаде
мії працювала за спеці
альністю. А навесні мені
запропонували
очолити
колгоспну комсомольську
організацію.
Погодилася.
Шкодую? Ні, хоча й агро-

шкіл. І тут правління
зом із комітетом комсо
молу визначали тих, хто
працював найкраще, найззззятіше, вручали їм цін
ні подарунки. Не стояли
осторонь і партійна орга
нізація
та адміністрація
господарства тоді, коли ми
вирішили створити вокаль
но-інструментальний
ан
самбль, хор.
Кажучи про тісне і ціле
спрямоване співробітницт
во комітету комсомолу з
правлінням колгоспу, не
можу не згадати і про ті
славні трудові традиції, на
яких ми нині виховуємо
свою молодь.
Не так
давно по всій
країні прогриміз заклик:
«Живеш на селі — знай
техніку», За цей час 12
хлопців і дівчат освоїли
механізаторську професію.
Приклад є з кого брати.
Раїса Кононівна Рисенко
— перша жінка-грактористка у господарстві. Сім
років тому вона, працю
ючи на тракторі Т-40, за
хопила цією справою й ін
ших жінок та дізчзт. (Ни
ні Р. К. Рисенко гіродоз-

І
номію дуже люблю. Важ
ко? Відверто кажучи, так.
Але що б то була за ро
бота, коли все в ній гла
денько, різно, спокійно?
Любить
молодь
свій
край, рідне господарство,
поважав людей,
серед
яких живе і працює. Тому
і не дивно, що наша ком
сомольська
організація
постійно
поповнюється.
Лише з березня місяця
вона збільшилася на ЗО
спілчай і тепер нараховує
150 бойозих і завзятих,
енергійних
і роботящих
хлопців і дізчаг.
На мою думку, молодь
запишається у селі ще й
тому, що празління госпо
дарства серйозно ставить
ся до неї. Розповім про
таке. Минулого літа кол
госпний азгогараж попов
нився новими автомашина
ми. Покликаз мене тоді
голова празління Анатолій
Тимофійоаич Демчук і ка
же: «Ану, Валю, як вважа
єш, кому із сзоїх КОМСО
МОЛЬЦІВ
доручити
нову
техніку? Дазай разом по
міркуємо». Згодом скіль
ки радості було у Віталія
Брончука, Олександра Ма
зура,
Віктора
Хропка,
Олександра Кврпеця, які
сіли за кермо новеньких
І”АЗ-53 і САЗ-5204. Не під
вели хлопці, не втрагили
довір’я старших, трудяться на созість.
Під час літньої трудової
чверті добрими ПОМІЧ! ІИнами у колгоспі
стали
школярі Марфівської, Нагерин ііїської восьми річник

Три роки то
му, коли комсо
молець Микола
ловерЧабан
нузся з лаз Ра
дянської Армії,
*—
правління колімені
госпу
Щорса занріпи:
ло за ним нотрактор
вий
СумлінК-700.
працею
ною
випхлопець■
дозір’я
равдав
старших. Разом
з братом Сер
гієм під час мі
сячника оранки
на зяб Микола
зобов’язався зо
рати
653-гентарну
ділянку.
Нині брати тру
дяться
у
дві
зміни і щодоби
обробляють
25
гектарів ріллі.
На
зні лі
ту: тракторист
Микола ЧАБАН.
Фото
Ф. ГОНЧАРА.

Будні
жує трудитися, вона член
Центрального
комітету
профспілки
працівників
сільського
господарства
СРСР).
Послідозниця/аи
першої трактористки ста
ли Ніна Негоденко, Надія
Козаченко, Катерина Бі
лоус, Євгенія Василюк. Те
пер у колгоспі дуже по
пулярні молодіжні сімей
ні екіпажі. їх — більше
десятка. Подружжя Яків і
Тетяна Сілики, брати Сер
гій і Микола Чабани, бра
ти Андрій
і Володимир
Платані...
Успіх будь-якої комсо
мольської організації,
в
тому числі і нашої, визна
чається й активною діяль
ністю комітету комсомо
лу. Кожен його член доб
ре компетентний у тому
питанні, за яке відповідає.
І тут назву своїх перших
помічників: Сергія Чабана
(він відповідальний за ви
робничий сектор, групком- •
сорг тракторної бригади
№ 1), Миколу Омеляно
вича, заступника секрета
ря комітету комсомолу,
Миколу Платаного, відпо
відального за суспільномасову і військово-патріо
тичну
роботу,
Ольгу
Хропко, секретаря комсо
мольського бюро перш 3го відділка. А на робоїі
штабу «Комсомольського
прожектора» хочу спини
тися окремо. Двічі на мі
сяць штабісти проводять
рейди по виявленню огрі
хів
у роботі. Останній
райд — підготовка тва
ринницьких ферм до зи—•

мізлі. Багато недоробок
виявили
комсомольці: і
розбиті шибки, і непобілені приміщення, і погані
під їзди
до
багатьох
ферм. Все помічене і ста
ло матеріалом для черго
вого випуску
«КП».
Моя розповідь про ком
сомольську
організацію
колгоспу буде далеко не
повного, якщо не згадати
і про значну політичну ак
тивність молоді колгоспу,
яка особливо зросла ос
таннім часом. Кожен член
ВЛКСМ навчається у шко
лі комсомольського політ
навчання, котрих ниніш
нього року у нас аж три:
«Основи правових знань»,
«Ідеологічна боротьба і
молодь», «Основи науко
вого атеїзму».
Ознайомившись із усім
тим, про • що я тільки-но
розказала, читач задума
ється і мимоволі запитає:
«Невже так просто і лег
ко виходить?» Що казати,
звичайно, все не так про
сто і не так легко. І най
перша трудність у тому,
що колгосп об'єднує біль

ше десятка сіл. Це з дея
кій мірі впливає на органі
зацію внутріспілкової ро
боти. Але Труднощів непереборних
немає,
У
будь-якому випадку, навіть найскладнішому, мож
на знайти оптимальний заріант, тим більше копи є
кому допомогти, є з ким
порадитися.
На та ми й комсомоль
ці — неспокійні серця.

«МАЙБУТНІЙ ВОЖАТИЙ»
так називається клуб, створений при районному
Будинку піонерів.

Дата його народження
— січень 1981 року. Па
перше заняття запросили
всіх Старшокласників —
загонових вожатих м. Долішської.
Спочатку бабажаючпх вчитися працю
вати з піонерами було ба
гато. Через кілька занять
слухачів стало вдвоє мен
ше, зате лишилися н;
ловптіші, найенері
найсерйозніші — і
робота вожатої
до душі.
Раз па тиждень прнходили до Буднику ніоперів
десятикласниці 'Галя
....і Логин, Ганн- Вігковська,
—-Іра
Іггкова, Наташа Миро
ненко, Люда Легсрда. щоб
почути захоплюючі розпо
віді і ділові поради мето
диста районного Будник;
піонерів і. К. Григоренко,
Піших компетентних .'ІІОДен
про те, ЯКИМ повинен буГ|*
справжній вожатий
про основні напрями піо
нерського руху, піонер-

ську символіку... Теоретич
ні заняття обов'язково за
кріплювалися практичними
— розучуванням пісень,
танців, віршів, а ще юнь
правильно
вчилася, як
провести
збір загону і
дружини, організувати засідання штабу піонерської
дружини...
Відвідування клубу по
зитивно вплинуло на ба
гатьох
старшокласники’,
зіграло роль у виборі про
фесій. Дехто із дівчат ни
ні навчається в педагогіч
них вузах і училищах. А
Люда Легсрда — старша
піонервожата Жданівської
восьмирічної школи.
Повий навчальний рік
— уже другий у клубі. Іія
першому, організаційному
засіданні слухачі вибрали
новий девіз, старосту (нею
стала Галл Логин), роз
робили план занять. С ло
вом, «Майбутній пожатий»
вчиться, мріє, творить...
Т. СТОРОЖУЙ.

НА РАДІСТЬ
ТРУДАРЯМ

Факт
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• О»ч колгоспу по роботі ■:
!О :^И-Ї Ва"ЄРІ,І И'Є”И'Н
”ий|АУіо«!а ■ Іпаніеечкі' І
дитячим садком • Ліочм1І.\
"‘«'‘»«телькГра
«2,Й°“&,н«Т,,'Гор
TV,.,,

члени агітбригади «Вог:чіу». «НіМ’.чик» зави,ці: на
г<аіігарячіцціх
«точках»
господарства — бия ком
байнових агрегатів, пч мо«©ччото парних
фермах
1. 3... Гарною піснею
Іскрометним танком, « іуцним поетичним словом ра
дують культармійці своїх
одного ч.ч НІ.

А. а»£ДУН£ЦЬ,
інструктор райкому
Комсомолу.

тор»
Нишшньогл літа жшвний екіпаж Григорія Лигвина зайняв перше місце
у рідному колгоспі імені
Горького.
Комбайном
«Нива» вія підібрав і на
молотив 5967 Центнерів
хліба. Незмінним помічннком Григорія був стар
шокласник І урівської де
сятирічки Микола Гуца
ло — член шкільного ме
ханізованого
загону
«Юний хлібороб»;
Мабуть, усім хлопця*
як представникам силь
ної статі на роду наш-, іііо гайки крутити. Дим
малі — іграшковими ?,мшинами граються, під
ростуть — до справжніх
тягне. Серйозно задумав
ся над цим Леонід Івано
вич Ходак, паш учитель
виробничого навчання. А
згодом запропонував, а
. що як оцей потяг до тех
ніки та па діло викорис
тати?..
ВИТЯГ З ПРОТОКО
ЛІ* ЗАГАЛЬНО ШКІЛЬ
НИХ
КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ ЗБОРІВ ВІД 9
ЖОВТНЯ 1980 РОКУ;
«ЗБОРИ ПОСТАНОВИ
ЛИ; З ЧИСЛА КОМСО
МОЛЬЦІВ 8—10 КЛА
СІВ ГУРІЙСЬКОЇ де
сятирічки СТВОРИ
ТИ ЗАГІН «Юний меха
нізатор».
Звичайно, агітувати в
загін не доводилося: на
бір був. стопроцептіїїій,
хоча з часом дехто не
витримував
подвійного
навантаження, адже Ле
онід Іванович вимагай не
менше, ніж учителі ні ;
уроках. База для вивчен
ня
механізаторської
справи — добра: чудо
вий клас, де є все необ
хідне (до речі, його об
ладнали самі ж учні нід
керівництвом Л. І. Хода
ка); теорія обов’язково
закріплювалася практи
кою в колгоспному авгогаражі чи в тракторній
бригаді. У таких випад
ках правління господ1!»
ства завжди йшло учн.і«
назустріч.
Швидко минула осінь,
а за нею зима. Прихід
весни поставив перед де
сятикласниками
Мінюлою Гуцалом, Леонідом
Крошкою. Миколою Дуплином, Сергієм Чере
п'яним, Василем Шаф?
райським, Володею Мерсиюком та іншими не
легке питання: що роби
ти далі? Та ніяких ва
гань не було: зви" ніно ж, на трактор. Так У
колгоспі імені Горького
появилося відразу аж їй
молодих механізаторів.
Особливим успіхом хлоп
ці ще не можуть ПОЗВО
ЛИТ пся, хоча Микола Гу
цало разом Із умілим і
досвідченим
наставни
ком Григорієм Литвині
влітку показали, на н£>
ВОШІ
здібні. Відмі’-’У
оцій і; у за їхню іір.'Щ*
поставило поле.
Ну. а як же шкільни*
загін «Юний механіза
тор?»
Бій продовжу
свою роботу. Бо ж У
брей сира-: 1 — ШН|ХЖІ>
міцна коала.
Л. СЇАХУРСЬКА
старша піонераоЖі’З
Гурізсьяої середи»”
школи.

1 ЖОДЖЯЯ iQSi року
^ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

від нежного
ШВАВІДДАЧУ
Я. і СТЕПАНОВА, про
пагандист головного під
приємства
виробничого
об’єднання «Друкмаш»;

1

„Молодий колгунар«

НОЗИТИ тісний контакт зі
слухачами будуть невда
лими,
якщо
поверхово
знатимеш
аудиторію, її
інтереси, смаки. Тому ко
жен навчальний рік почи

наю з того цеху чи діль
ниці,
де працюють мої
комсомольці.
Цьсго року вестиму за
няття в школі «Основи

ництві.
Тож, проводячи
рейди «КП», ми обов’язко
во оцінюємо їх результа
ти з юридичної ТОЧКИ ЗО
РУ-

ПРОПАГАНДИСТЦЕ ПЕДАГОГ

Г. Я. ЗАЄЦЬ, пропаган
дист Заваллівського графі
—
Пропагандистський^,
товою комбінату Гайвостаж у мене великий —Я
ронського району:
ІО років, але в мережі«
” Ян ми вже позідомлп- Я
— Завжди, коли моя
комсомольської політосві ли, 23 вересня відбувся І
ти працюю недавно. І вже! зліт кращих комсомоль
донька приходить зі шко
зробила висновок, що мо-І ських проп агандистів об-а ли, я цікавлюся, що їй га-л
подінеіа аудиторія
особ-а ласті, його учасники об- ■ сподобалось у цей день.
говорили
широка коло
ливо чутлива до мегодич-Я
Одного разу вона й каже:
проблем,
розз’язанча
них прийомів,
які вико Я яких дасть
«Суфікс — «ичк». Досить
можливість
рястозує керівник гуртка. перебудувати ідеологічну
аідпотаки
і
несподівана
Особливе значення, на, роботу відповідно до по
відь!
IВиявляється, якщо
з’їздом
мою думку, має те,
як ставлених XXVI
сказатиі «лисиця», то це
вимог, чітко визна
почнеш
заняття, Назіть КГіРС
чених
постановою ЦК
звучить неціказо. А ось
від першої фрази може] КПРС «Про дальше по
«лисичка» — зозсім інша
ідеологічної,
залежати дальший хід роз-І ліпшення
справа.
Так, суху тему
політинз-вихозної
робо
мови з молоддю. Я НІКО-: ти».
«Утворення суфіксі-з»

------ 1

~-------------- — 3 cm о ja.-------

В кожнім серці
ЦЬОГОРІЧНИЙ вересень став у бібліпте
ьах вашої об ласті святом зустріті ,, А ,
гарською літературою 1 мисте'іті-ом
1
гади, тижні, .місячники, присвячені І иіо*
річчю Болгари,
проходять
у б. .Д^.
ДИТЯЧИХ бІбЛІОТСКах.

’

•НІЬОХ

в обласній бібліотеці для Д1Т й .
А. Гайдара науково-популярні киши п/.
Болгарію,
художня
література
ставлені на книжкових виставках «н А’
гьрія — країна сонця і друд:бЦ„
’ Ф;'1’
ганські иисьмениики - дча в
Воші знайомлять юних читачів ч ;.-,Хі.
сучасної Болгарії, з її баїатовіковою о
торією. з тим. як живуть болгарські Ч-’Т
дарчата і сентьбнята
ровесниці і
друзі наших Піонерів та жовтеня '■
■
творчістю болгарських
п.ісьмеїіиикіа
які щедро Віддають свій талант літ««
’
А. Босєва, А. і^асциєтнінови, г і.--7 ‘, ”• ~
на. А. Каралійчева.
’ паішславоУ бесідах «Пі о наших болгарськихзів». «Музичне мистецтво братньої Бо ї
рії». «Кііювоград — Толбухін» бібціст-каї
рі В. /\. Шубіпа. Л. О. Шевелева ц ц »і,,
ро:. розповіли дітям про єі.-оІіоміччі т»
культурні звязкк наших країн, а також
міст Кіровограда і іолбухіна, позпайомй
лн їх з болгарськими типами ви гачими
російською, українською і болгарсьсою
мовами. Показа ли подарунки болгарські' •
бібліотекарів — книги про історію мо><о
діжного руху в їхній країні та твори
А. Гайдара, видані в Болгарії. Огл і гц •

ЛИШИВШИ СЛІД
r.eini.uoGnx внс-iuuot; та бесіди з нігачами доповнив фестиваль діафільмів аіінчі
Друг Во ігарія».
У кожній бібліотеці області оформлені
чині книжкош внст.ніьн чи тематичні по
лиці «Вершини братерства».
«Квітни
земле болгарська >, «Чудова країна Бол
гарія» тощо. Пройшли дні бібліографи та
інформації, огляди і обговорення творів
болгарських авторів. Так. наприклад, чи
тачі дитячої бібліотеки № 4 м. Кіровогра
да Обговорили книгу М. Дін:тс.вої «Велико
життя маленької Лілії», а в бібліотеці
імені П. Морозова діти прослухали огляд
книг про Болгарію, що називався: «Сині
юри, золоті рівнині'.».
Багато сил віддає інтернаціональному
вихованню дітей завідуюча Федорівським
філіалом Добровслпчківської ЦБС К. Д.
Слободян. Щороку її цій бібліотеці про
ходять декади дружби, під час яких про
пагуються кращі твори письменників наИЮ1 Вітчизни та країн соціалізму. Цікаво
пройшов тут усний журнал «Кроки віль
ної Болгарії». Діти познайомились із не
легким ШЛЯХОМ боротьби, яким ішов боліарспшй народ до незалежності, і з щас
ливим сьогоденням країна зустрілись із
односельцями. котрі побували і» Болгарії.

В. КОЗЛОВА,
завідуюча відділом обласної бібліо
теки для дітей імені А. Гайдара.

З TERE-

По кликання

ТАЙПНО^

СТРІЧКИ
ТДІ?С

”ОЛ1&0ІЯ0ЛЬСЬХММ

ЗУСТРІЧ

пропагандист
У кожного
пропаган
ли не називаю тему відра-1
талька зуміла викласти ці
своя система під
зу. Спочатку цікавлюсь,» диста
каво, нестандартно.
готовки до занять, вик
що з рекомендованої лі ладу матеріалу, встанов
На політзаняттяк мова
тератури читали, що ці.с-з-1 лення контакту зі слуха
йде про речі складніші,
чами. Це залежить від
вого взнали. Такий вступ«
ніж суфікс. Але не в цьо
,
Л рівня підготовленості
иіии/ІСГіи^
мэтриває
недовго, дві-трия лодіжної аудиторії,
...
ста
му спраза. Веду до того,
хвилини. Але завдяки йо-Г жу і досвіду роботи ідео
що пропагандист має бу
працівника.
му знімається бар’єр офі-; І логічного
ти насамперед педагогом,
Але є вимоги, спільні
цінності, котрий заважає' 'для всіх пропагандистів,
незалежно від того, хто
незалежно
від їхнього
встановленню контактів.
він за спеціальністю: ін
і
стажу
і
досвіду.
Це
—
Розмова
з
молоддю; щира зацікавленість
женер, лікар чи юрист.
у
обов'язково повинна бути результатах тієї справи,
Я — математик. Але
робиш,
бажання
діалогом. З власного До-ЯІ яку
своїх слухачів, знаю не
внести
з
неї
щось
нова,
слухачі
неї
свіду
знаю:
тільки з анкетних даних.
■
я оригінальне.
’
сприймають
механічного»
Про це і йшла мова на
Бо дуже люблю проводи
нав’язування фактів, не- зльоті. Отже, слово —
ти диспути, в ході яких
хай і цікавих, Г оловне __ 1 його учаснинам.
виявляються інтереси, на
навчити їх аналізувати яви-'
kl
хили кожного юнака, кож
ща, формувати правильні
ної дівчини. Нерідко свої
погляди на речі. Тому ак празозих знань». Досвід
' аргументи вони підкріптивно практикую співбесі показує,
що закони по люють фактами 3 життя
ди, діалоги.
трібно знати не тільки для’ робітничого
колективу,
того, аби просто маги проі Тож вони вчаться з мене,
них уявлення. Нерідко ми! а я вчусь у них. І тому не
розумію тих пропагандис
стаємо свідками того, як тів, які
ігнорують таку
ефективність роботи, ска форму обміну думками.
пропагандист,
«Комсомольського Зважаю,
Б. С. СїсПАНОЗ, пропа- жімо,

І

І

ЇШ ЗНАТИ

На фото: під

час зльоту кра
щих

комсо

мольських прояагапдистів об
ласті.

X ГРИБА.

тандиет

Кіровоградського

Досадного заводу дозуюу

чия автоматів:
Всі наші спроби вста-

прожектора»
знижується
від того, що дозорці де
що
поверхово
знають
юридичні аспекти того чи
іншого
явища
у вироб-

який хоче, щоб його робота приносила добрі разультати, на повинен цу.
ратися передового досзіДУ-

СТРАЖДАННЯ НОВОГО
ТАРТАРЕНА

МІЖНАРОДНИЙ
ФЕЙЛЕТОН

Історія, як відомо, повто
рюються.
Воістину злий
жарт зіграла вона із фран
цузьким
телеоператором
Жаном
Вертоліно,
який
узяв на себе роль сучасно
го Тартарена. Пам’ягасго,
Альфонс Доде відправна
марноглавного тараскоиця
в Алжір, де той сподівайся
підстрелити
справжнього
африканського леза.
Все починалося
майже
як у Доде: «Другого ранку,
як тільки
засіріло,
без
страшний
Тартарен і не
менш безстрашний князь
Григорій у супроводі чи то
п'яти, чи то шести носиль
ників вийшли із Мілліаха і
почали спускатися з доли
ну Шеліффа».
Тільки йшли Жан Бертоліно, його найкращий при
ятель на ім’я Олів’є і чо
тири співвітчизники не з
Алжір, а з Афганістан і не
вранці, а вночі. І супро
воджував їх не князь, а ва
тажок банди, яка складала
ся з 25 чоловік
Французи
тягли телеапаратуру самі,
а на кожних п’ять «мудж.іхеддініз»
припадало
по
верблюду, добряче нав’ю
ченому зброєю.
Подібно
Тартаренові,
який ані палаз від праг
нення похвалитися перед
тарасконцлми своїми мис
ливськими
мандрами
по
лев’ячих стежках, Жан та
Оліз'х з друзами хотіли
аразчти своїх співвітчиз
ників сенсаційними кадрлми «лодзигіп
борців за
свободу». І сенсації не при
мусили себе довго чекати.
Ледзе перейшли
кордон,
ян
їхнього афганського
«шефа» Садо Хана ніби
підмінили. Коли вдосвіта
до нього з’явилися
неві
домі, «вождь»
грубо виштозхаз французів із наме
ту, де вони разом корота
ли залишок ночі. Почався
справжній східний
базар,
де товаром були автомати,
патрони, міни. Журналісти
знали, що в Пакистані ке
рівники контрреволюціоне
рів наказували Садо Хано
ві безплатно роздати збро-о
«борцям». Але так
повто
рювалось потім щоранку.
Судячи зі спритності Садо
Хана, для нього
це було
звичне заняття.
Пізніше, повернувшись у
Пакистан, Бертоліяо ппаиазея своїм колегам — ко
респондентам
агентства
Ассошіейтед Пресс,
3
їхньою «-руною «поводили
ся як з тваринами, як із
собаками».
Характер ями
епізод: якось Садо Хан і
його громили всілися
о
тісне коло і довго наїдали
ся на очах у французів,
яких но зволили запроси
ти. Коли трапеза заверши
лася, журналістам глузли
во кинули недоїдки. Один
молодчик навіть сплюнув
глечик з молоком.
«Нас,

празда, так мучиз голод,
що молоко довелося випи
ти», — скаржився бертоЛІНО.
Однак це було тільки по
чатком принижень. Скоро
захворів оператор Жорж
Долару.
Перекладач-афгансць спробував було дати
молока, але
йому трохи
розл ючений Садо Хан по.—--ч нахаірозио пристрелити
йу-тозмача. Перекладач ви
спонушузати
рішив
на
...... .........
більше долю і тихцем забрався гать з банди. Тепер
з «борцями* спілкувалися
на пальцях.
Правда, їхні «подаиги»
були досить красномовні і
без додаткових тлумачень.
Зустрівся, наприклад, се
лянин на велосипеді. Садо
Хан зупинив його, побив,
обчистив кишені, відібрав
мішок з продуктами. З ін
ших
селах «звільнення»
селян
від продовольства
повторювалося за тим же
сценарієм, з тією лише
різницею, що одному при
ставляли
до
горлянки
кинджал, а другого зразу
били під дих, щоб був по
ступливішим.
Досить тривале спілку
вання з бандитами (так теПер Бертоліно ЗЗД1КЗС 33
краще називати «борців»),
очевидно, пішло на користь
шукачам сенсацій, які по
спішили пошзидше розлу
читися з ними.
Але тут їх чекали при
годи не менш гострі, ніж
фінал алжірськоі
епопеї
Тартарена.
Пам’ятаєте:
«...князь утік з усією його
калиткою... а він залишив
ся сам... обманутий, обід
раний, понинутий...» По до
розі
до
пакистанського
кордону французів двічі
затримували озброєні лю
ди, що своїми манерами
нагадували
кримінальних
злочинців. Першою з во
йовничими криками напала
банда з півсотні
чоловік.
Відпустили не зразу, недоеірлиао розпитавши про
відників. «Пізніше ми були
зупинені приблизно сот
нею бандитів, які зимагалл
десять
тисяч
афгані
(близько 200 доларів) або
наше спорядження*. І цьо
го разу щастя усміхнуло
ся французам: вони розлу
чилися лише з грошима.
Слухаючи
розповідь,
американці по своєму вті
шали колегу: «Не сумуй,
старий, хіба ти не знаєш,
що Маршаллозі із «ЛосАнджелес тайме» і Фішлокові із лондонської «Тайме*
було ще гірше — провід
ники покинули їх без води
і харчів у горах, їм доае
лося добирати<д до кордо
ну самостійно...»
Все було майже як у До
де...

Минала ГОНЧАРОВ,
(АПі-І).

ГАМБУРГ. У величе..иому портовому МІСТІ ФР1І
Гамоурзі проходить зустріч
радянської і західнонімець
кої молоді, приурочена до
ювілейної дати — 26-річля
співробітництва мок гам
бурзькою
організацією
слристиянська спілка мо
лодих людей» і бюро між
народного молодіжного ту
ризму СРСР «Супутник». У
складі радянської делега
ції — представники молоді
з Москви, Ленінграда. Киє
ва, Красноярська, Тбілісі.
Учасники зустрічі вис
ловлюються за розширення
контактів молоді СРСР і
ФІШ і висловлюють переконаиіія, що таке співро
бітництво зміцнює довір’я
між обома країнами, спіш
не продовженню процесу
розрядки в Європі.

«ПРОФЕСІЯ»БЕЗРОБІТНІ
ЛОНДОН. .«Моїх
дітей
зрадили. У них забрини
все — надію, почуття влас
ної гідності, впевненість у
собі» — ці слова належать
45-річнІй Нормі Хемпсон,
Троє з чотирьох її дітей
інколи не мали роботи. Но
попрацювавши
жодного
дня після закінчення шко
ли 22-рі-іна Джанетт, Деб61. якій 21), і Джулія — І'Г
років поповнінні майже 3мільйоїпіу армію «зайвих
людей»
Великобританії.
Єдиний з дітей Норми, ко
му пощастило, — це Неп,
він зиайшов роботу па..,
звалищі.
Доля молодих членів сі
м’ї Хеменсонів аж ніяк но
виняток
у сьогоднішній
Англії. їх долю поділяють
майже 270 тис. учорашніх
випускників шкіл і колед
жів,
які так і не змогли
знайти застосування своїм
силам.

БУДЕ СТВОРЕН©
КОМІСІЮ
ЕЛЬДЇІІАЗАІР. Прийнято
рішення
про створення
спеціальної комісії у спра
вах молоді в Алжірешнй
Народній
Демократичній
Республіці.
В її функції
входить розробка
націо
нальної політики в справі
виховання молоді, її актив
ної участі у здійснюваній
в країні широкій програмі
економічних, соціальних і
культ} рпн.ч
перетворень.
Підготовлені комісією до
кументи спочатку обгово
рюватимуться в організа
ціях партії Фронт націй,
пального визволення. На
ціональній спілці алжир
ської молоді, інших гро.
мадськпх організаціях, а
потім передаватимуться на
розгляд пленумові Ції пар
тії ФНВ.

ПОЛІЦІЯ проти
СТУДЕНТІВ
КАЇР. За рішеїи'ям г.гмпетсыгого уряду' згніров
жеііо попі заходи для за
безпечення суворого конт
ролю властей за діяльніс
тю університетів. Зокрема,
під приводом «підтриман
ня порядку
па території
вузів, створюються спеці
альні поліцейські форму
вання. категорично забо
роняється всяка політична
діяльність
у навчальних
закладах країни.

4 стор>
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III СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Ціна очка
Справедливо говорять, що успіх у спортивних зма
ганнях визначається майстерністю учасників.
Чим
вона вища, тим більше шансів стати чемпіоном, при
зером. показати високі результати. І все ж не можна
скидати з рахунку обставин, які ми називаємо спор
тивною фортуною.
Ця фортуна, мабуть, оула присутня
і на баскет
больному турнірі команд дівчат у залік III спортив
них ігор молоді, що проходив у Кіровограді.
Особ
ливо відчувалося це у підгрупі попередніх
ігор, де
жереб звів команди Волинської, Донецької і Кірово
градської областей.
Зустріч ніровЬгоадок і волинянок. Останні пове
ли в рахунку і утримували перевагу 35 хвилин. Ли
ше наприкінці другої половини матчу
господаркам
майданчика ціною великих зусиль вдалося ліквіду
вати розрив і завоювати переможне ачко
за 20 се
кунд до фінального свистка.
Друге місце у підгрупі і вихід у півфінал вже за
безпечені. Адже це право надається двом командам
підгрупи. Але ж команда-переможець входить в на
ступний етап із «золотим» очном. Питання
про це
вирішувалося у . рі з донеччанками. І вийшла майже
копія попереднього матчу, з тією лише різницею, іцо
в рахунку вели кіровоградки. Бунвально на остан
ніх секундах суперниці скоротили розрив до одного
очка, і тут пролунав фінальний свисток.
53:52
—
виграли кіровоградни.
Не менш напруженими були півфінальні поєдинки.
У ДРУГУ підгрупу потрапили
з «золотими»
очками
переможці попереднього туру — команди
Ворооіилсвгрлдської і Кіровоградської областей
та баскет
болістки Київщини і Донеччини.
У кіров<-градок —
осічка на старті, вони програли киянкам. І знов од
не, на цей раз не рятівне, а злощасне очко, знов у
останню мить секундомір зафіксував рахунон 67:68.
А потім другі фаворитки-ворошиловградки
—
не
вистояли у зустрічі з донеччанками
(79:85).
Отже,
шанси всіх зрівнялися, кожна команда
набрала по
очку, другого дна довелося починати спочатку.
Цього разу наші землячни порівняно легко взяли
верх
над командою
Ворошиловградської
області
(69:39). Бути кірсвоградкам першими або другими в
підгрупі, — вирішувалося в матчі спортсменок Ки
ївської і Донецької областей. Він склався сприятли
во дл” наших баскетболісток. Виграш донеччзнок
(77:75) вивів Кіровоградом на перше місце.
Отже, у фіналі в боротьбі за перше
— четверте
місця зустрілися переможці
півфінальних
підгруп
— команди Харківської, Одеської, Кримської і Кіро
воградської областей.
Організатори
змагань,
на
жаль, не змогли чинити серйозного опору більш до
свідченим суперницям Н.ігередодні останнього дня
вже було відомо, що перемогла команда Одешини, а
спортсменки
Кіровоградщини
замкнули
турнірну
таблицю підгрупи. Проте четверте місце — великий
успіх кіровоградських дівчат. Такого
вони досягли
вперше за історію спортивних ігор молоді та зма
гань республіканського рангу.
А доля срібних і бронзових медалей
вирішувала
ся останнього дня змагань у зустрічі команд Харків
ської і Кримської областей. Перемогли
кримчанки
- 74:61.

ЗА НАСИЧЕНОЮ
ПРОГРАМОЮ
Сьогодні на Україні по
чинається Тиждень фізич
ної культури і спорту.
Широку програму захо
дів на цей період розроб
лено в спортивних органі
заціях Кіровоградпіпни. Пе
редусім у кожному колек
тиві намічено обговорим
Постанову ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР <Про да.’їж
те
піднесення масовості
ФІЗИЧНОЇ культури і спор
ту*. З першими бесідами,
лекціями па цю тему в Ма
лій Впсці і Новоар.чангельст.ку виступили учасники
обласного велопробігу, що
стартував 28 вересня н об
ласному центрі. Завідуюча
оргвідділом обласної рада
ДСТ • Колос» К. Колісник,
тренер
велосипедистів
В. Заєць зустрілися з новоархангельськіїмп веслува пишками, тими, хто го
тується нині скласти залік
з фізичної
та військр-"»техиічної
підготовки, ін
структорами по спорту.
За насиченою програмою
Тижня працюють фізкуль
турні активісти Кіровогра
да. Щодня
в колективах
фізкультури
тривають
старти ҐІТО, показові вис
тупи кращих спортсменів,
вечори спортивної етапи,
зустрічі з ветеранами спир
ту. Гіде перевірка роботи
спортивних
секцій. Фіз
культурники заводу «Чері єна зірка», наприклад. підгрпмалп ініціативу кора
белів
Миколаєва.
котрі
«чолосилн Тиждень фізич
ної культури і спорту ТІІЖнем ударної праці.

Ритми
молодості
Хто з ніровоградців не знає цього ан
самблю! «Гарний настрій» — то моло
дість, завзяття і висока майстерність. Спі
вають у «Гарному настрої» самі дівчата.
Грають ні музичних інструментах теж
дівчата. їх у колективі сімнадцять. Вони
вчаться у технічному училищі № 4 облас
ного центру.
„
и1д
_
Народний самодіяльний ВІД «гао.чии
настрій» — лауреат IV республікансько
го фестивалю мистецтв «Молоді голоси»,
фестивалів політичної лісні, учасник цьо
горічного агітпоходу по комсомольськомолодіжних будовах республіки на поїзді
«Комсомолець України». Нині
колектив
працює над новими піснями, готує про
граму до Дня народження комсомолу.

Нз
знімках:
співає ВІА «Гар
ний
настрій >;
під час концер
ту
керівники
колективу
О. АГУРА
та
О.
ПЛЯЧЕНКО:
біля мікрофона
— солістка ан
самблю Світла
на ДЕРЕВ'ЯНКО.

Фото
Б. ГРИБА.

Редактор В. СТУПАК.
СТО ДОРІГ
ОДНА ТВОЯ

«Здрастуй, газето!
Не знаю, чому так вихо
дить, але осінь завжди на
віває на мене якийсь осо
бливий настрій. Хочеться
Це вже стало своєрідною традицією: ‘Щовесни, робити щось велике, хо
напередодні випускних екзаменів у школах, по роше, особливе, значиме.
Але нинішня осінь особ
штова скринька редакції особливо багата на листи-запитання, лнетн-хрехання. їхні автори проха лива, бо вона — моя пер
ють поради у виборі професії, запитують, де мож ша трудова. Всього кілька
місяців тому
я ще була
на набути ту чи Іншу спеціальність.
І ось випускні екзамени позаду. Про що пишуть ученицею Трспівської деся
тирічки, а тепер — дорос
цьогорічні випускники?
ла, як
кажуть, людина,
механізатор. Пс випадко
ТРИ ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ
во вибрала собі професію.
На щастя. Те, що я щодня
бачила, як трудяться наші
колгоспні
механізатори,
плюс, заняття в навчальновиробничому
комбіпаїі
зробили свою хорошу спра
ву.
Влітку я брала участь
у жнивах, ніші ж працюю
і па збиранні пізніх куль
тур, готую грунт під май
бутній урожай.
Словом,
роботи вистачає.
Що планую падалі? По
ГОВИЙ.
ки що ніяких конкретних
Фото
планів, але
твердо знаю
В. ГРИБА.
одне — житиму, трудити
муся в селі.

L

З ВИПУСКУ
«ПЕРСПЕКТИВА»

З повагою
Лариса ПРОТИВЦЕВА,
механізатор колгоспу
«Маяк» Знам'янського району».

* * *
<...Є хороша
пісня —
«Сучасний робітпш» нази
вається. Ніби про мене,
про моїх
товаришів по
бригаді вона складена, хо-

«Молодой коммунар»_

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

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

ЛКСМ Украины.

На украинской языке.

ча робітником я сіав всьо
го три тижні тому.
Закінчивши
середню
школу № 23 м. Кіровограда, відразу водався до
Херсона — у
морехідпе
училище. Страшенно люб
лю море, тому давно мріяв
про складну і романтичну
професію моряка. Ллє. не
вийшло.. «Завалив» ма
тематику. Довго не мудру
ючи, куди себе подітії, пі
шов працювати па 'завод
'Червона зірка», у цех, де
трудиться мій
старший
брат Володимир, і не по
милився.
У бригаді
Олександра
Івановича Тупнципа скла
дально-зварювального це
ху корпусу № 90 мене зу
стріли доброзичливо. По
казали і навчили, що по
винен робити. Нині ос
воюю професію слюсаря.
Поки що виходить усе як
треба, і, що найголовніше,
мені подобається підпри
ємство, де я працюю.
Потоваришував з бага
тьма хлопцями, приміром,
І сшіадієм Щукіпнм. Вале
рием Дядюрою,
Володею
Сидоренком. Вони іі впіюбиичппкп хороші, й дру
зі чудові.
Що дум аю робити далі?
Точно ще не знаю. Навесні
»іду в армію.
Л потім...
знову спробую
вступити
до морехідкн. Проте остан
нім часом відчуваю — за
вод
може
переважити
давно віпілскаиу мрію про

БК 05236.

Індекс 61107.

обсяі 0.5 орун. аал.

море. Остаточно псе
шить час.

вирі

Леонід ЛУГОВИЙ,
складальник складаль
но-зварювального це
ху корпусу № 90 за
воду «Червона зірка».
«Здрастуй, ■
комунаре»!

«Молодий
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... Скільки живу, СІІ.ІЬкп бачу себе педагогом.
Закінчила віііііішіього ро
ку ! іовоукраїпську' серед
ню школу № 'І із золотою
медаллю. Поїхала до Ки
ївського університету всту
пати па філологічний фа
культет і не пройшла за
конкурсом. Чого тільки пе
передумала! Які плани со
бі ис вимальовувала! Та,
.заспокоївшись, зрозуміла:
треба добиватися того, чо
го хочу, про що мрію. Пі
шла в
Новоукраїиський
райком комсомолу і сказала: «Хочу бути ніоисрвожатою,
допоможіть».
Там мене зустріли гіриязно, по-товариському, ГТообіцяли допомогти.
І от, нарешті, я- старша
піопервожата І Іршотівської десятирічки. Чи важ
ко? Трохи с (мабуть, з не
звички). Та цс не головне.
Важливо те, що перший
крок до своєї мсти я вже
зробила.

З комсомольським
вітанням
Ірина ОГОРОДНЯ.
Новоукраїнський район».
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