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роші надої він має і нині.
Воші становлять 10—12 кі
лограмів від корови щодоби?

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ
ЧАЄ
ТВЕРДЕ СЛОВО
КОМУНІСТА
смт Олександрівна.

УСПІХИ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
Комсомольсько -молодіж
ний
колектив
вантажної
станції Фундукліївка (групкомсорг Валерій
Крутіна)
працює нині зі значним ви
передженням
робочого
графіка.
План.
третього
кварталу, наприклад, хлопці
виконали на 122 проценти:

замість запланованих 23732
навантажено
29049
тонн
важливих народногосподар
ських вантажів. Молоді ро
бітники добилися значного

скорочення простоїв ваго
нів, що дає змогу швидше
формувати состави.

Ставши на ударну трудо
ву вахту,
присвячену XIX
з'їздові ВЛКСМ, залізнични
ки щодня перекривають до
ведені норми.
смт Олександрівна.

Молодіжна бригада малярів Валентини
Бойко з будівольного управління № 6 Голованівського району постійно перевиконує планові завдання.

Д.ія працівників .\«<.н>чііо-1
товарних ферм
колгоспу)
«Дружба» Олександрійської
го району перший рік п’я>
тіірічки
вже
закінчився.
Господарство
достроково
никои..ло планові завдання
по виробництву і продажу
держані молока.
У числі майстрів машин
ного доїння, які відрапорту
вали про завершення осо
бистих річних завдань, зна
читься і кандидат
у члени
КІІРС Олексій Буша. За де
в'ять місяців хлопець одер
жав від кожної корови но
3439 кілограмів молока. Хо

лагідно пестив сипів пог
лядом батько.
Збиралися полоні пі пшейииі, і перепели, як ніколи
радо підпадьомкали у невистнглрму ше збіжжі, ко
ли повертався після трудо
вого дня батько з Петром
та Олександром додому.
— .А чи не підеш, сину,
хліб збирати зі мною в ні
жнива? — запитав Олек
Батьківщини. Гордістю ве
реЙмалися батьки і чекали сій Романович старшого.
— Мали надію на одного
І Іетрового
повернення, механізатора, аж не ви
~
«Будемо
гуртом збирати йшло. А ти ж трактор зна
хліб»,' ____
казав
Олексій єш, чого не навчився досі
Романович ...
дружині,., явно
— навчишся: я ж буду шл
маючи па увазі
й молод боком. То як?
шого
сипа Олександра.
Петро погодився. Пеле
Сашкові не треба було ду ■ ко було, звичайно, набра
мати над вибором професії тись сміливості одразу пе
— він пішов батьківською ресісти від керма автомо
стежкою, ВИВЧИВСЯ на ме біля за штурвал комбай
хапізатора.
на, але заспокоював се ж
1 іетро
одразу
«я ж
ті ісл я отим батьківським
увільнення в запас подав- буду під боком».
ся у правління
■ Жнива видалися спекотколгоспу
імені Ульянова.
«Хоча б лнві, працювали
віл зорі
відпочив трохи, ще ж і в до зорі, збирали хліб пер;
’
,
і п :И1 атпі
хаті не набувся» —.бідкатого
року одшіадіїятої
ла< я мати, иа 1ЦО СІ1П ні
п’ятирічки.
повів: «Знудьгувався
... Сьогодні .вдосвіта з
Я,
мамо, за своєю
вирушають
роботою, дому
воші
кличе
мене
Одиоссльиі
машина». усією сім’єю.
Якийсь час працював ні.і.
Ь- на тій ділянці, кузнають.
.
4
МІННИМ ЙЛііІ/м»
ВОДІЄМ _
шмп.ноть
прашш'агн
• л там j і7о- ди
і.....:/
• • "і’. ... ».ATI. П<1
му техніка
знайінляся. Л Пічішків. все робитимстня
тут уже Гн:
...
' при'1 на СОВІСТЬ.'
тракторі.
• >
’ п. МАТЮШИН.
сім’я v Іілг. *Л?)’боР«бсі.КЙ
ПОЕОУКРЮНСЬКИЙ -район.
■ -' / нсгоіому щ<лалі
-г

хлібороб
сплав допризовників
на
при
шоферські
-курси
ДТСААФ, — він згодився без міркувань.
бо так
довго цього прагнув.
А коли
односельці в
клубі урочисто проводжали МОЛОДИХ
КОЛГОСПНИКІВ
на службу в ряди Радян
ської Армії, Петро Пічник
(він уже кілька місяців до
нього шоферував у рідно'
му колгоспі) сказав зем
лякам: «Служитиму чесно,
до кіпця виконаю свій свя
щенний обов'язок, а після
служби повернусь працю
вати у колгосп, бо тут, на
солі, я потрібен, тут мене,
чекатимуть».
Батькам Олексієві Ро
мановичу
і Лідії Феофявівні не раз за два
роки
командування частини, в
якій служив Петро, надси
лало подяки за тс, що ви
ховали славного/ чесного,
ярапьовиґого '•
- екия,
гснрайжпі.Ьго ■' захисника
І < « Ч *•

П'ятий рік працює тока
рем
У
НоБгородківській
райсільгосптехніці Володе
мир Глоба. Сьогодні йому
під силу виточити найсклад
нішу деталь, швидко розі
братися у кресленнях.
Нині на трудовому кален
дарі молодого
комуніста
значиться 1982 рік. В. Гло
ба зобов'язався
закінчити
його завдання теж достро
ково.
М. ТРИКУЛА.

На знімку: Валентина БОЇ-1 КО із членами бригади Оль
гск> СЕСЕНКО, Надією
ІРИГОРЧАК, Ольгою ЧЕРКА»..
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

ДИНАСТІЯ

Петро, живе у ньому
переборна
цікавість до
техніки.
Прогрим котить
вулицею трактор, то вже
хлоиепь мчить до воріт і
не сходить з місця, нрнкнвівши поглядом до трактеря, аж доки той не зникне.
за кленами, аж доки загу
гуркіт. А то
биться його
ще сусіда приїде обідати,
і тоді" Петрусь по-днтячому полохливо підступяе
до автомашини, обдивить
ся її з усіх боків, торкнеть
ся кабіни, загляне у фари,
паче в живі очі, і передчу
ваючи, то дядько ось-ось
має вийти з хати, знову
забереться за ворота і вже
звідти
прискіпливо сте
жить, як народжується у
машині життя, як загг. рчигь щось у її нутрі.
Любов до техніки Петро
Нічник проніс через усе
дитинство,
жив світлою
мрією — вирости і працю
вати, коло землі. І Ге важ
ливо І— на тракторі, авто
мобілі чи комбайні — аби
за кермом. І коли
трапи
лась нагода:,--^ після деся
тирічки раквійщ.икомаЕ.но-

БУТИ ПОПЕРЕДУ

КОГО ОБКОМУ АКСМУ

ОРГАН КІРОВО

:

■

радапеьк>:і
У -кожної
п’ятирічки свої характерні
риси.
Перед нинішньою,
•
.адцятою. XXX І А з'їзд
КІІРС иОсізвив
складне
завдання’ значно іидшнцити ефективність «ірибннцтва, спрямувати економіку
па шлях
інтенсифікації.
1 рапяіозня лірограма’ еко
номічного і
йЬніа о.иоі о
розвитку т;раїн^. окрилює
опаків т лінчат Тігшої-о ра
йону, як і всю радянську
ио юдо, па нові ля рдіемня,
кличе їх продовжувати і
прнміїлгава ти
і рудоау
славу Лспіік і-кого комсо
Золу.

ведеться п тісні ну .чн'яояу
.. і.ирішсшіті исіьщл тич?
питаиь е : і р. >би і і цтва.

Кілька слів про "рудоке
і моральне ьилонашія мо.доді. Підходимо до льоп
комплексно. . а даю,
що
•изйкраніа школа для юп.'ь
-ків і дівчат - історія ^крлїІПІ. рідпоїс ї.р.-.-.і/“ ТІЇД/Х’ЩІЇ
Старших поколінь, а
най
ліпші вчителі — ветерани
партії j ко ‘еомолу. ор;юпоноспі. пастгвники моло
ді. Такі, як делегат- JfXVl
.з'їзду Компартії України
Любов Дмитрію/Я Чмурнк:
Герої Соціалістичної Пра
ці Василі, Захарович Ма
муня і Василь Ct •лег-овпч
І ІриСи га. ветеран кемсомо-:
лу Микола Семенович Ка
вун. учасниця Великої Віт
чизняної еійвя Віра т.арн
тоиіниа Фоменко. Вони jчасті гості школярів і пра
цюючої молоді, 'часники
багатьох ряйіуш'-х аахо
дів.

В усіх бе ; тоїиягі.у ком
сомольських орга!!! іапія.-:
рух за те. шоб pt кордні
резулы а ти и і раці, лосят
ПУТІ перед!»ні!> ами, CT3.il
нормою. наб\ в
широкого
. :у. 1 Іе народжує. но
ві іншій■ »іні:.
цінні почиііхі-ия ІІг
еві.з-:» іш.т ак
тивної жиітгьоїік лчіії іі.зичіх мо !<> л'\
су часшіні'і.
їх прагнення жити - нзрйно і народим одними inГ|.'«| . чи. і • рбоіЛМИ
І іаио. ісі лига
G >ро. ьГ.а
За
підвищення ефек і няІГОСТ і виробництва, и іоскона їси ня
господарської о
атзму. раїйона
< ви
ьорії'Таїїия тру доних і млте ріалі,них ресурсів у по< ІІіЯШіІ
і RI1ХОНЗІІІІЯМ V
молоті
органі ов; HOC . І.
ві чііопідалі,днецяпліни.
пості спрямована
на те,
щоб уже в першому році
одинадцятої п’ятирічки вийшли па якісно нові рубе
жі комсомольські організаиії п\крокомбінзту «.Ма
.тоїшсківський». заводу су
хого молока, міжгосподар-.
ського
підприємства по
шробіпщтву іі.ць і м’яса
птиці, радгоспів
<Мар’япівський*, «Кіровоградсь
кий», колгоспів
«Перше
травня» та
імені Карла
Маркса,
Сьогодні па підприї мствах, в організаціях, колгос
пах
і радгоспах району
працює близько трьох ти
сяч комсомольців.
Тон м
соціалістичному змаганні
задають
комсЪмольсыюмолодіжпі колективи. їх у
нас нині 32. До
речі, це
майже вдвоє більше, ніж
було напередодні минулої
коксомоліїської конферен
ції. Країні * серед них —
КМК. очолювані Валенти
ною Спішеною
і Надією
Вовкобруш. (комсомольсь
ко-молодіжні ферми кол
госпу «Перше
травня»),
Віталієм Демчєнком (трак
торна бригада з цього ж
господарства),
Тетяною
Чориою (завод сухого мо
лока).
Оленою
Босою
(ранхарчокомбінат).

Л е й
;•>
лем у йас чг.м&л«}. Це і и»'
висока
еіддача мо
ЯОДЇІл •лЯНІС.Г-ВЬІ.'МЄГеП'В
Еималідпиків ризькі t>wmw;i
впровадження
і
аштти
прогрес ITRimx гл»тодія ро
боти та пис.іодіікія еумпк
НИМИ професіями, це І бмпи
старших*
шоиервожатаг'
особливо В С.ІЯЬЛЕШНХ Н(КЛ
.чах. Обоп’язнпяп ппруаиіьь,
ці нитапня на
наст’/ииіі'!
конференції. Говориїимемо
такозк »гро стнорєяпя яогл
срмочьсьно-.мої;• »дійсних хо
лективів у тваїшппнцтоі.

В тому
ні© не справа
важлива mo RMK здатні
якісно -вплпкатн its ефек
тивність прані v гпемадє.ь.кому тваринництві
неод
норазово ; и.пеконувалися
;на власному досвіді
У червні
нинішнього
року за ші: іатнвою комітету ьомс-'-лслу радгосїг/
пуироЕомбіиату на
мрлочцотоваргій ф' рьмі Лоз\взтськпго
•йцдллка було
створено
комсомольсько
МОЛОДІЖНИЙ
ісктнв доя- її:
рпк Одішялцяті.
дівчаобрали своїм груяклмсоргом найавто;іритетії’шу —
Феодосію Пйхсрспко. Ся
ме ЗЗРЛЯКі! досвіду груикомсорга, піТ1ЛЫ1ОМУ ПОТНУ
ну речеррір впробни’г; по•казникп в :' ВЛЄКТИВІ П9ЧЙлн зростати. ’. як рзслідоі'
— за третій жвзр’зл КМі-'
вийшов переможцем сепія
лістіпшого змяганнв в рад
гоєні. Ня НСД8ВПІХ звітиевпборлпх зборах усі вом
сомолкн зобов’яаалне» пе і
ревий тшатн сецта лктнч >< і
зобов'язання
иннішяьего
року.
Коротив -Р7д«ва бісгр. !
фія і в колективу цеху бе>
алкогольних патіїв рай
харчокомбінату (груп ке м
Та
сорг Олена Боса)
~ р>п
уже виходив ПЄРСМ.ОЖШ
раГіоііиого і
обдаєного
змагань.
У чому їк запорука успі
Оі же.
в
волективпіп
хів названих комсомольсь
ко -молодіжних? Думаю, в праці бачимо ми вагомий
;’.г\іттованості. високій від резерв
иєвпвпноге рух^
повідальності ножного МО вперед.
ЛОДОГО трудівника
за за
Як виріїиуваті муті-.ся неї
гальну справу. Ну і. зви
покаже час
чайно
ж. у майстеоності. ці питання.
Для її підвищення
у нас Проте хочеться вірити, вит
робиться немало: і профе
■
сійне навчання, і щорічні й падалі тон у соціаліст
задачаггконкурси иа
кращого за йому змаганні
ІІРОІресіе.Ю. і розвиток ня- муть молоді, що па змін
стявнпцтиа.
Серед головипх складо ветеранам - передовик,
вих УСПІХУ МОЛОДИХ ТРУДІВ ставатимуть юнаки г дії'
НИКІВ -- їх активна участь мата
з вп'лсі'иеяьськщV Леніні їж-ому ла.чім'1 «Рт Значками на -івудямшепни XXVI з'їзди КПРС
В. ЧАЬАНЕИІИО,
- в Яіиттяіт*. і яя.ия'п’я в
СЦС-ТЄМІ КО^<'.<!■>о,п,.; 1,1 ОГО .
ио/утпавчанчп. У
оаДомі
сТворішр ’ ’52
шьчиці
в
яйих вивчення Йсноя чмок
".

. .

"■■Ч1

. другий «ея*№МНР
ВеМИИІКЬМСіТ«
му КОМССАХЛу. -є

1&81 року---------

З схпор

ть

Берегти

Сьогодні
на обласній
повірці—
Маловисківсъка районна
комсомоль
ська
організація

..

3 шанувати
хліб
— Ровеснику, пам’ятай,
що хліб під ногами,

хліб

ІШОЖКІВСЬКИИ
РАЙОН
♦

па дорозі — це злочин пе-

ред пам’яттю

дітей бло-

к&дного Ленінграда, перед

пам'яттю тих, хто

віддав

своє життя за наше з тобою щастя, за наш сьогод-

нішній хліб... — Валентина

Босько на мить

замисли-

лась. — Давайте ж берегти і шанувати хліб, — на-

БУТИ
ПОПЕРЕДУ

решті сказала просто і пе-

реконливо.
Так почалася у Мар’янівській
десятирічці загальиошкільна лінійка, на
якій обговорювався заклик
комишуватських школярів
до своїх
ровесників бе
режливо ставитися до хлі
ба.
Якось враз
подорослі
шали школярі
того дня.
Старшокласники Світлана
Запорожець і Юрій Кова
ленко розповіли про робо
ту в учнівській виробничій
бригаді, про те, як пізнали
ціну скибки хліба. Ірина
Мелащенко запропонувала
створити у школі піонерсь
кий пост по
збереженню
хліба.
Учні схвалили звернення
комишуватціп і закликали
всіх школярів району під*
тримати його.
В. РУДЕНКО,
організатор лозакласної виховної
Мар’янівської
ньої школи.

роботи
серед

Маловисківський район.

Мехвсеобу«^

ХТО СЯДЕ
НА

третього курсу закінчили
семитижневу
виробничу
практику в колгоспах
і
радгоспах. Успішно попра
цювали Сергій Шаповал,
Микола Ксмандик, Василь
Яцуло, Володимир Оштук,
Леонід Волошин, Василь
Геращенко. У характерис
Малозисківський район тиках, виданих практикан
— один із
небагатьох в там,
керівники
госпо
області, де практично ви дарств
відзначили їхню
рішено проблему механі працьовитість, кмітливість,
заторських кадрів. Най прагнення стати справжні
більше поповнення щоро ми майстрами.
ку — близько 400 чоловік
Комітет
комсомолу
—• дає механізаторській профтехучилища
тримає
сім’ї
Оникіївське СПТУ
під постійним контролем
№ 7.
навчання молоді, залучає
Про навчання майбутніх хлопців до активної учас
трактористів - машиністів ті з громадській
роботі,
широкого профілю, слю- Зокрема, ми часто влашсарів-ремонтників і водіїв товує.мо зустрічі
учнів з
автомобілів,
про
ооль передовими механізатора
комсомольської організа ми району, орденоносця
ції училища а поліпшенні ми, ветеранами
партії і
навчально-виховного про комсомолу, випускниками
цесу розповідає секретар профтехучилища поперед
комітету комсомолу Юрій ніх років. Важко переоці
Гудаченко:
нити виховне значення тих
— В чіткому ритмі про зустрічей.
ходить життя нашого ко
Щедро діляться з учня
лективу. Час учнів запов ми своїми знаннями і дос
нений працею (бо навчан відом наші викладачі Гри
ня — та ж сама праця) і горій Семенович
Бєлов,
змістовним відпочинком.
Савелій Остапович Повзун,
Міцна
в училищі наз- Леонід
Олексійович Кочально-зихозна
база. В черещенко, Микола Тиходень відкриття XXVI з’їз нович
Лаус, Володимир
ду КПРС став до ладу но Миколайович Івахов. Вони
вий учбовий
корпус. У досконало володіють ме
ньому 14 кабінетів, осна тодом проблемного викла
щених сучасними техніч ду матеріалу, прищеплю
ними засобами: телевізо ють молоді любов до пра
рами,
діапроекторами,
ці.
магнітофонами.
Для практичного навчай
ня в училищі є достатньо
сільськогосподарської тех
ніки. До послуг
учнів —
бібліотека
художньої і
технічної літератури, клуб,
спортивний майданчик.
В СПТУ набувають про
ДО
фесіі юнаки з Нозо/краінського, Новомиргородського. Кіровоградського
та Олександрівського ра
ГРУДЕНЬ
1979-ГО.
йонів. Проте
найбільше
XXXV районна звітно-ви
поповнення ми отримуєборна конференція поста
радгоспів
мо з місцевих
новила збільшити кількість
«Ташлицький»
і «Кіровогуртків і семінарів комсо
градський»,
колгосп;в
мольського політнавчаи'іп.
«Победа» та імені Карла
За час, що минув, додат
Маркса.
ково створено
13 шкіл і
Недавно п’ятдесят учнів
семінарів. Няні в системі
комсомольського лолі'гнавчапня
їх працює 52. 50
пропагандистів
— кому
ністи.

ТРАКТОР?

В?д
конференції

конференції

Напередодні свята Великого Жовтня партком, профком, комітет комсомолу т .
адміністрація Маловисківського спиртового заводу підбили підсумки переджовтне
вого соціалістичного змагання. Серед його переможців — апаратник Валоріи
ЗАЄЦЬ.
Молодий комуніст успішно справляється із виробничими завданнями, оволодів
кількома суміжними професіями.
Фото М. ХОРЕНЖЕНИА.

КОМСОМОЛЬСЬКИХ НАГОРОД

І

...Вітер жбурляє
в об
личчя холодні пасма пер
шого
снігу, набридливо
нашіптує,
що вже пізня
осінь. Та варто тільки сту
пити з бруківки за двері
ошатного Будинку культу
ри, як відразу забуваєш
про сльотовицю. Історія і
сучасність, минуле і день
сьогоднішній тісно пере
плітаються в єдиній поки
що кімнаті Злинського історико-краєзназчого
музею.
Леонід Гнатович Колодєєв, секретар парткому
колгоспу «Перше травня»,
розуміє мій настрій, усмі
хається.
— Почнемо екскурсію?.,
Неквапливо
гортає вія
сторінки історії; «Ось тач
було... Пам’ять
воєнного
лихоліття... Нічого, вижи
ли, ще й як тепер зміцні
ли!»
На одному із стелажів
пам’ятна посвідка про те,
що у 1978—79 роках кол
госп визнавався перемож
цем Всесоюзного соціаліс
тичного змагання з вру
ченням йому перехідного
Червоного
прапора ЦІ<
КПРС,
РаДи
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС
і
ЦК
ВЛКСМ, заносився на Всесб ірзну дошку
пошани
8ДНГ. .
> . ..
За кожним експонатом
— то успіх, то трудова пе
ремога,

Грамоти, дипломи, по
чесні знаки, пам’ятні су
веніри... Більшість із цих
нагород адресована ком
сомолі! господарства. Про
історію кількох останніх
хочу розповісти.

Толбухін—
Кіровоград
Злинка

індустріальним методом.
Ще й'як вирощують: ни
нішньої осені
керівники
механізованих ланок Лео
нід Степанцов
і Микола
Голованов зібрали найва
гоміші
а
господарстві
врожаї соняшника і кукуРУДЗи.
Перехідний
Червоний
прапор болгарських дру
зів Зайняв місце поруч 3
призом двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова, перехідним куб
ком міжнародного клубу
молодих
механізаторів
«Кіровоград — Толбухін»,
перехідним
Червоним
прапором обкому ЛКСМ
України.
— Хочу побажати вам і
вашим друзям, — сказав
під час нагородження Ві
талію Демченку секретар
Толбухінського окружко
му ДКСМ Драгні Манкозськи, — щоб цей прапор
залишався у вашому ко
лективі якомога довше.

Обидві очолюють ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи ферм, працюють з
однакових умовах.

«Чому ж тоді Валя на
доює більше?» — задума
лась Надія кілька років то
му. Збагнула, коли побува
ла у подруги
на фермі.
«Доглядають її дівчата за
коровами краще, розпо
рядку дотримуються і корсамі
мозиробничникіз
контролюють», — відзначила.

Правофлангові

Кзітнезого ранку Злинку
облетіла радісна звістка:
одинадцять кращих трудізників господарства за під
сумками десятої п'ятиріч
ки і 1980 року нагородже
ні, орденами і медалями.
Орден
«Знак Пошани»
одержала Валентина Єпішеса. Надія однією з пер
ших поздоровила її.
Колектив молочнотовар
ної ферми № 2 було від
значено перехідним Чер
воним вимпелом обкому
комсомолу...
Обговорення особистих
соціалістичних
зобов'я
зань, колективне підбиття
підсумків змагання, обмін
передовим досвідом — це
стиль роботи обох колек
тивів. Значить, життєву по
зицію молодих доярок ви
значає головне — праця,
високі
духовні
якості,
творче ставленняі
до рэботи і життя.

Скоро й у себе завела
«залізні» порядки, Справи
пішли на лад.
Ідею колективного зма
Такий маршрут здійснив
гання подала Надія Вовкоперехідний Червоний пра
брунь. Єпішева прийняла
пор
Толбухінського ок
виклик.
ружкому ДКСМ. Він знаПоки що історія ця не
йшоз
своїх
володарів,
має традиційно щасливого
справжніх господарів зем
завершення. Ні, колективу
лі, справжніх друзів — Ві
Вовкобрунь не вдалось ще
талія Демченка і його ко
подолати своїх
суперни
лег із комсомольсько-мо
* * ♦
лодіжної
тракторної
ків. Та як зросли у дівчат
...Якось
непомітно за
бригади № 2,
результатні Скільки над
лягли сутінки. Леонід Гнапланового молока одержаїхні результати
гово
за цей тозич увімкнув світло.
ло господарство
рять самі за себе: серед
— Дозвольте, — зазир
час!
ній
показник виконання
нула у двері дівчина.
плану кожним із молодих
Останній рік
десятої
— Заходь, — усміхнувся
механізаторів — 138 про
п'ятирічки
групкомсорги секретар парткому.
центів, зекономлено пальзакінчили майже з одна
— Я не одна, ми всією
309 центнерів, виковими результатами: Ва ланкою.
рооіток на еталонний трак
Буває так у житті; дру лентина Єпішева надоїла
Леонід Гнатович глянув
тор
з початку року —. жать дівчата, поважають від кожної корози
своєї на годинника:
2519 гектарів. Усі сільсь одна одну, а в роботі — групи по 4203
кілограми
— Скоро тут буде люд
когосподарські
культури суперники, Отак і у Вален молрка, Надія Вовкобрунь но — молодь до Будинку
хлопці вирощують без за тини
Єпішевої та Надії — на 27 кілограмів мен- культури збиратиметься...
стосування ручної праці, Вовкобрунь. ? і г г
ше. ’■ •
І
• ;
М. ПОЛІЩУК.
•ь
Ж 1 ! І <V ,-., , , ,

суперники

КВІТЕНЬ 1981 РОКУ.
За
досягнення
високих
трудових показників у де
сятій п’ятирічці групкомсорга комсомольсько-моло
діжного колективу доярок
молочнотоварної
ферми
№ 1
колгоспу
«Перше
травня» Валентину Єпішеву нагороджено орденом
«Знак Пошани».
ЧЕРВЕНЬ 1981 РОКУ.
Комсомольсько - молодіж
ний колектив доярок ство
рено на фермі Лозузатського
відділка радгоспу
цукрокомбінату.
Дівчата
зобов’язалися
збільшити
надій молока від однієї ко
рови проти минулого року
на 150 кілограмів
СЕРПЕНЬ 1981 РОКУ.
Клібороби району успішно
зібрали ранні зернові. У
жнивах першого року оди
надцятої п’ятирічки брали
участь
3 комсомольськомолодіжних
збиральнотранспортних
загони, 35
комбайнових, 84 автомобільних, 34 тракторних екі
пажі.

ВЕРЕСЕНЬ 1981 РОК^.
Футбольна команда райо
ну зайняла перше місце в
області серед
колективів
ДСТ «Колос».

ЖОВТЕНЬ
.............
1981-ГО.
Шість КМК рапортували
про завершення річних ви
робничих
завдань. Свої
успіхи колективи присвя
тили Дню народження Ле'
пінського комсомолу.

т

К лгжсхпокада 1981 року

,,МолодЯЙ комугтг,««

CZ2IOJ?

«УВАГА, ПІДЛІТОК

НО
ВИ

ни
Конкурс

стіннівок
Велика увага
в нашій
школі приділяється питан
ням атеїстичного вихован
ня. Старшокласники відві
дують гурток юних атеїс
тів, проводять
вечори і
диспути на антирелігійну
тематику. Більшість учнів
4—10" класів
— постійні
слухані лекторію «Юний
атеїст», який
працює на
базі клубу заводу радіовиробів, котрий шефствує
над школою.

Громадсзкі розповсюд
жувачі преси
провели
роз’яснювальну роботу. І
як результат
— кожен
клас школи колективно пе
редплатив журнали «Нау
ка н религня» та «Людина
і сиіт». Отже, з Нового ро
ку у нас працюватимуть
клуби читачів атеїстичних
видань.
А недавно
в школі за
ініціативою комітету ком
сомолу та ради
дружини
було проведено
конкурс
па кращу атеїстичну стін
нівку.
Найкращими з 26
стіннівок
визнані газети
9 «А»,
10 «А», 7 «В»,
8 «Д», 8 «В» класів. Відте
пер вирішене такі конкур
си
стіннівок проводити
кожної чверті.
С. ДУБИНА,
член комітету комсомолу середньої школи Й® 17.

м. Кіровоград.

У статті 56 Конституції
УРСР записано; «Громадя
ни Української РСР мають
право
оскаржити
дії
службових осіб, держав
них і громадських органів.
Скарги повинні бути роз*
глянуті в порядку і в стро
ки, встановлені законом».
Відповідно до
цього
Кримінально - процесуаль
ний кодекс УРСР у статті
386 роз’яснює, що питан
ня перевірки обгрунтова

вік, вимушену
гіподина
мію...
Він закінчив школу, вег/
пив
до технікуму.
Усе
йшло добре, та ось хлоп
цем знову заволоділо ба
жання «попустувати». З'я
вившись у Долинській, Григорій Жуган
зустрівся з
друзями. На радощах ви
пили, осідлали мотоцикли

РОЗДУМИ ЮРИСТА
НАД ЛИСТАМИ

ВИХОВАТИ
ЛЮДИНУ
ності винесених судових
рішень виникають найчас
тіше при розгляді скарг
і листів трудящих. Закон
не обмежує коло осіб, які
можуть вимагати перегля
ду кримінальної справи а
порядку судового нагляду.
Оскаржувати рішення су
ду можуть не тільки пока'
раний, його
родичі, а й
сторонні особи.
Юридична практика знає
немало
прикладів, кози
завдяки перегляду кримі
нальної справи
встанов
лювалася істина, докорін
но змінювалися рішення
суду. Але, мабуть, кожен
юрист може
навости чи
мало
прикладів,
коли
скарги й листи перегворюаалися на безпідставну пи
санину, забирали у служ
бових осіб багато часу для
ретельної їх перевірки, у
якій, виявлялося, не було
потреби.
мною леОсь переді
жать листи
8. І. Жугзн з
міста Долинської. Болем
сповнений кожен
рядок,
«Допоможіть! —
благає
вона. — Помилуйте сина!»
хлопець
Григорій був
як
хлопець,
Непогано
виконував дорувчився,
чення, займався спортом.
Хіба що більше ровесни
ків любив попустувати. Та
ці «зриви» списувалися на

(на ту пору вже кожен з
них мав власного) і гайну
ли кататися містом.
На одному з поворотів
Г. Жуган не
справився з
кермом, перекинувся. Все
обійшлося, та
хлопцеві
здалося принизливим це
падіння.
«Не інакше, як хтось
зіпхнув мене»,
— п’яно
белькотів він товаришам.
«Це, /набуть, отой»,—тиць
нув хтось« пальцем на чо
ловіка, який стояв непода
лік. «Гайда розбиратисяі»
І гурт молодиків посунув
на громадянина Чудопалзва, який випадково
опи
нився на місці події. «Ро
зібралися» так,
що суд
кваліфікував дії винних як
злісне хуліганство з особ
ливою зухвалістю.
«Мій син не може бути
злочинцем чи хуліганом.
Це випадковість, поганий
вплив друзів, вулиці. Зіч
же малолітній», — пише
Ірина Василівна. їй, матері,
важко уявити, що син ско
їв злочин.
У тому ж, що друзі си
на (зони теж засуджені до
різник строків позбавлен
ня волі) — хулігани, І. В.
Жуган нітрохи не сумніва
ється. Хоча
раніше ці
хлопці бували у їхньому
домі, нічим не відрізняли
ся від інших своїх ровес
ників. і односельці були

про них ИйЛм.
думки.
Ірина басилшнь в^ажан,
що сину визначена надто
сувору міру покарання.
з ЦЬОіО
Приводу слід
дещо зауважити
Оголо
шуючи вирок І. /і-.у. айу,
народним суд взяв до уааіи, що хуліганство, — ца
один з найбільш
небез
печних
злочинів,
який
спрямований
проги гро
мадського порядку, вовле
ки та здоров я громадян.
До того ж, правопорушен
ня скоєно у стані сп'янін
ня і належить до категорії
тяжких злочинів.
Григорій Жуган
засуд
жений до трьох років по
збавлення волі умовно з
обов'язковим залученням
до праці а місцях, що ви
значаються органами, які
відають виконанням виро
ку. На момент винесення
вироку він досяг повноліт
тя, нині вже відбув майже
третину визначеного стро
ку. І коли він повернеться
додому,
залежить лише
від нього самого.
Наші радянські закони
гуманні і дають
можли
вість людині, яка випадко
во стала
правопорушни
ком,
але
виправилася,
умовно-достроково звіль
нитися від
покарання. У
статті
52 Кримінального
кодексу УРСР сказано, що
це можливо лише в тому
разі,
якщо засуджений
відбув не менше половини
визначеного строку і зраз
ковою поведінкою, чесним
ставленням до праці довіз
своє виправлення.
У нашомусуспільстві
людина може спокутувати
свою провину, • може по
вернутися до чесної сус
пільно корисної праці. І
заходи впливу, які ми ’за
стосовуємо до порушни
ків норм
кримінального
права, спрямозані, насам
перед, на виховання у лю
дини свідомого ставлення
до поаці, поваги
до пра
вил радянського співжит
тя. Спрямозані на те, щоб
допомогти
людині стати
ЛЮДИНОЮ.

клубі

Цікавими були виступи
вчителів
місцевої школи
Т. Борнкук, Т. Гуряк, мед*
працівників
Р. Осппчук,
Ф. Правпнк.
Активну
участь у проведенні вечо
ра взяли молоді працівни
ки сільського господарства
B. Лясковець, Г. Подолян
ко, О. Коростель, И- Дем'яиець, Г.
Киричеико,
Г. Жакун.
Учасниці художньої са
модіяльності О. Буткевпч,
C. Красько,
Г. Дашук,
З Дем’янець
прочитали
вірші Марусі Чурай. Довго
лунали сільському клубі
пісні, які співала
колись
Дівчина з легенди.
--V

Н. ЧЕРЗОНА.
с. Веселий Кут

Знам’янськогз .райочу-

м. Кіровоград.

Напередод н і
64-ї річниці Ве
ликого Жовтня
у
Новгородці
еідкрнто мемо
ріальний комп
лекс
загиблим
воїнам, які оизволяпи селище
від фашистів в
рони
Великої
Вітчиз н я м о і
війни.
Автори комп
лексу — ніроаоархіградські
A. Л.
тентори
B. А.
Губенко.
та хуВізияк
О. Д.
дожни к
Отриченко.
Фото
с. ФЕНЕНКА.

У
сільському
Маруся Чурай. Хто во
на? Поетеса, співачка, дів
чина з легенди? Чи її про
сто вигадала народна уя
ва? На ці питання намага
лися знайти відповіді учас
ники
літературно-музич
ного вечора, який недавно
відбувся у нашому клубі.
Ознайомившись напередо
дні з поемою Ліни Костен
ко «Маруся Чурай*? учас
ники вечора жваво обго
ворили цей літературний
твір.

В. МОЛОДАН,
член обласного суду.

КУБОК
НАЗВАЛИ

видалась прохолодна по
года,
паніть
накрапан
дощ...
С. ПЕТРЕНКО.

м. Кіровоград

«ДРУЖБА»

СЛОВО І ДІЛО

Удар, ще удар! Г-о-о-олІ
Радості хлопців не були
«Зразковому порядку і»
меж. М’яч тріпотів у сіт містах і селах
комсо
ці. Другий
переможний мольську турботу!» — збе
м’яч.
ри з таким порядком ден*
1 ось хлопців уже віта ним пройшли у всіх комса* .
нні. друзі. Голова суддів мольських організаціях ра
ської колеги'
II. І. Гера- йону.
Щепко
вручає наїороди
Комсомольські активісти
турніру — наймолодшому району провели в 1981 ра
<ру гболістові Володі бон ці зникну роботу по запо*
дарню, кращому польовому біганню правопорушенням^
гравцю Олегові .Легенько особливо серед неповноліг*
воротареві nix. 1 цс дало вже псвіїЕ
му, кращому
Сергію Руденку. Всі вони результати, В більшосте
— з команди «Юність», населених пунктів випад*
яка нагороджується пере ків порушення закону не*
хідним кубком «Дружба». має зовсім або стало мен*
Кубок .«Дружба»;.. Учас ше.
никами ного розтрату
Разом там у селі Гл о*.
стали хлопчики,
котрих досах, де комітети комсо
шс не. так давно називали молу колгоспів
імені
«важкими». Ініціатор
і Фрунзе та імені Кутузова
один з організаторів цих приділяють мало
уваги
змагань -- Петро Швайко, правовому вихованню під
молодий працівник інспек літків і а молоді, кількість
ції у справах неповноліт правопорушень пе зменшу
ніх
Кіровоградського ється. Взяти профілактику;
міськвиконкому. Людина, правопорушень під конт
яку хлопці щиро поважа роль комсомольських орга
ють. Ось що
розповідає нізацій — так
вирішите
про кубок «Дружба» сам спілчани села на зборах,,
Гіетро:
Відбулися і збори ком
— Змагання ми виріши сомольців районного відді*
ли проводити двічі па рік лу внутрішніх справ, да
— навесні та'восени. Бе йшлося про поширення се
руть у них участь 5 команд ред працівників відділу,
— з Красносільської, Ми досвід) комсомольця Во
хайлівської та Євградківсь- лодимира
МнколаєНка,
кої середніх
шкіл О.іек- якого визнано переможцем
сандрівського району, Ци- обласного огляду роботи
булівської СШ Зпам'япсь- інспекторів у справах не
кого району та з м. Кіро повнолітніх.
— Необхідно, щоб ко
вограда. Наве.спі кубок за
наш комсомолець
воювали хлопці з Михай жен
лівни. Нині він у юних кі- взяв шефство над «важролоградців — воші особ ким» підлітком, — запро*
ливо старанно готувалися покував па зборах комсо«
. до осіннього
розпграшу. молець Олександр Дерій.
Та, мабуть, важливіше за Ного підтримали.
8. МИЗІЯ,
кубок
—
хлопчача
завідуючий
відділом
дружба, яка
об’єднала
комсомольських орга- <
підлітків. А гра справді
нізацій Новоукраїнсь- (
була цікава, темперамент
кого райкому ЛКСМУ.
на. Незважаючи па тс, що

ДЕБЮТ
МО/

А

Спектаклем
за п'єсою
Михайла
Варфоломсєаа
«Святий і грішний» заявив
про своє народження мо
лодіжний
театр
сатири
Львівського Будинку куль
тури будівельників. Дебю
танти розповідають своїм
ровесникам про щастя і
обов’язок, честь і дружбу.
— У нас не
вчать «на
актора», а виховують май
бутнього громадянина, —
розповідає головний режи-

сер Григорій Коц — Сюди
приходить молодь різного
Віку і різних професій. Ко
жен знаходить роботу до
вподоби. На мою думку, та
лановитих багато, але но
всім дано знайти своє по
кликання.
Допомогти мо
лодим людям розкрити об
даровання — основне на
ше завдання.
Аншлаги
супроводять
спектаклі молодіжних те
атрів Будинків культури
залізничників і працівни
ків
торгівлі
обласного
центру, Золочівського те
атру
імені
Ленінського
комсомолу,

Г. НЕКРАСОВА,
кор. РАТАУ.

ОБЕРЕЖНО: ГОСТРИК ЛЛРИНПТ"-^^
Закінчується осінь. Холодп сприяють винчичепню у багатьох людей за
хворювань верхніх дихаль
них
шляхів, серед них
гострий ларингіт, який
уражує гортань.
Вія має
кілька видів; катаральний,
алергічний. геморагічний
та ін. Усім відомо, що гор
тань викопує багато важ
ливих функцій в організмі
— дихальну, захисну, голосоутворювальну
Саме
тому захворювання такого
роду іноді навіть ставллт;,
під загрозу життя людини.
Гострий ларингіт порів
няно рідко зустрічається
як самостійна хвороба.
Частіше він є продовжен
ням запалення едадовеч
оболонки, носа, горла. Ви
кликано цс переохолод
женням організму, прдра;:неанням нікотином і спирт
ними напоями, перенапру
женням голосових зв явок
під час крику і т. д.
Хворі на гострий ларин
гіт скаржаться на загаль
ну слабість, головинії біль,
неприємне відчуття в гор
тані (сухість. • нагроуіадікення мокроти) \ кашель,
аміну голосу (хрипоту аби
Й повнуИ відсутність голо-

су), підвищену температу
ру тіла.
Останнім часом дедалі
частіше
зустрічається
гострий ларингіт алергічного характеру. У. одних
людей його виникнення ПО
ТТ лзане Із вживанням де
яких продуктів (мед, СУНИЦІ
риба та ін.), в інших — ме
дикаментів і косметичних
препаратів. У таких ви
падках хвороба розвива
ється надзвичайно швидко
і може призвести до наб»яку юртані І гострого
стенозу. Наприклад, хвора Л. винесла витрусити
килимові доріжки і иадм.
ха іась пилу, виаслідбй чо
го потрапила до пікапи
ПРИ медогляді жінка на’.'
віть не могла розмовляти.
Своєчасна допомога від.
вернула біду,
4 •
Гострий катеральн пі
риигіт може тривати -і і
КІЛЬКОХ днів до ні 11..-О .
тижнів і навіть місяців' а
іноді може перейти V йі.,.
пічну форму.
J у
Трапляються
вкггапі;п
КОЛИ Після прпііпя™, ІР
МЯ0НУ'
’’«’Щіліну
введения в гайморову па
зуху йодолйюду розвива-’ '
стьтея набряк горташ Ут-

руднюєтьсл К0^а>НяіП,?уваГ.М, СЛІПІЙ, в
обстьсп клубок, на шшрі о«
ЛПЧЧЯ, ІиіІЇ
3
кропивниця,
тсмжується свербіння^ аи ;ем
пература
"пп частіше
нормальною.
110 хворих
спостерігається 5 -'ворих,
котрі зловживаю.ь сгир
„нмн
заходи
д ія запобігання даній хво-

лин), но.лпр-останні
ГІРЧИЧНИКИ. ОДНИ’.
но рекомендують^ при гсз
морагічному
м
’ожмопичппх препаратів .«іот««
наДвжнватп розчин' хлорис
того
кальцію Д
(Але вирішувать, лы саме
піки ВЖИТИ В ТОМ>
ні
ому“випадну- повішен ш1-ий Ііпім того, багато зи
Іежтїть під харчування,
повинна бути молочНІ О «=
гіл-я не
мояіНа .вживані
іюря’Гого питва, забороні
р.іься висилати алкогольні
” Ш?йефективніи<им мето
дом лікування є аерозольнкі- його застосування

дає можливість уникнути
трахеотомії.
Добре допомагають паро
ві інгаляції (за допомогою
інгаляторії; зі спиртом або
електричним
підігрівом).
Ллє в даному випадку тре
ба застосувати медикамен
ти, лкі швидко випарову
ються. Час інгаляції но гіо
винен перевищувати 5 — 10
хвилин.
Хворим, які нЬ мають
можливості дотримуватися
домашнього режиму. мож
на робити інгаляції луго
вим розчином, мінеральни
ми водами, 1 — 2 процент
ним розчином аскорбіно
вої кислоти, стрептоміци
ну. еритроміцину І т. д.
Профілактика
гострих
ларингітів може бути інди
відуальною і колективною.
Ось кілька оаггережспь у
плані індивідуальної про
філактики. .Піод:: повинні В
непогоду тепле одягатися,
но мочити ніг. Слід вчасно
лікувати аденоїди, поліпи
н^са, хронічні нежиті, різ^
ні'викривлення посоїїої пе
ретинки. захворювання' ро
тової« порожнини і зубів,
які с. вогнищем інфекції,
викликаний котрою катар
верхніх дихальних шляхів

поширюється на гортань.
Для загартування організ
му необхідно займатися
фізкультурою,
йодними
процедурами. Слід також
дотримуватися голосового
режиму. дихати гілі.ші но
сом не зловживати холод
ними напоями, морозизом.
Колективна профілакти
ка передбачає скорочення
інтервалів перевезень пра
цівників службовим транс
портом у холодні дні; у
колгоспах і радгоспах об
ладнання місць де молена
сховатися від дощу чи сні
гу; організацію перевезень
людей на критих машинах.
На підприємствах слід уни
кати різких коливань тем
ператури в цехах, протягів,
зволожувати і очищувати
повітря спеціальними при
ладами. У приміщеннях, де
повітря насичене металічними, масляними частка
ми, шкідливими газами,
котрі подразнюють дихаль
ні шляхи, обладнати інга-,
ляТорії і відпускати' .пра
цівникам щоденні
хвилинні процедури. -.. п. КОВАЛЬ,
головний отоларинго
лог міста Кіровограда. .
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„Молодж* комунар
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ПРИЦІЛ —
НА МАСОВІСТЬ

НА ЗАРЯДКУ
СТАНЬМО В СТРІЙ!
Г. Манонлсв:
Ми вже
маєм© досвід організації
спортивно-масової робо
ти за місцем проживання.
В кожному мікрорайоні
міста відкрито дитячо-під
літкові
спортивні клуби.
Комсомольці підприємства
Світловодська обладнали
для хлопчиків
і дівчаток
хокейні, волейбольні, бас
кетбольні
майданчики,
зробили тенісні столи, по
дарували
їм спортивний
інвентар. З метою пропа
ганди фізкультури і спор
ту
влаштовуємо
цікаві
спортивні
змагання,
у
яких беруть участь люди
різних вікових груп. Поча
ли з турніру «Тато, мама і
я». Потім були «Олімпій
ські сходинки». Популярні
змагання за видами спор
ту: одного дня змагають
ся тільки бігуни, наступно
го — стрибуни, далі —
стрільці, тенісисти, шахіс
ти. І це дає бажані резуль
тати. Бо ж буває так: дів
чина любить грати в теніс,
а бігати «соромиться», зна
ючи наперед, що покаже
низький
результат.
І
скільки її не агітуй, вона
не погодиться
вийти не
бігову доріжку. Тож і ста*
вимо передусім мету по
кликати дівчину чи хлопця
в колектив, де
постійно

мо спортсменів у села. В
Грушці, наприклад, змага
ються волейболісти, ганд
болісти, в Лозуватому —
багатоборці ГПО. Кличемо
збірні колективи фізкуль
тури у Вільхове, Кам’яну
Криницю, де також є типосі спортивні споруди.
Вважаю, що слід часті
ше практикувати прове
дення зональних змагань,
результати яких входити
муть до програми фіналь
них загальнорайонних.
Буде віддача, коли гос
подарства
скооперують
кошти, використавши їх на
лиську, з чого вони почи будівництво
спортивних
нали, готуючись стати роз баз і на заробітну
плату
рядниками і значківцями висококваліфікованим тре
ГПО. Вони скажуть: «Вихо нерам. Не
може ж, на
дили на спортивний май приклад, один
колгосп
данчик бригадою».
тримати в колективі фіз
КОР.: У постанові ЦК культури штатних тренерів
КПРС і Ради
"Міністрів
‘
СРСР йдеться про скоро- з важкої атлетики, кульо
всесоюз
чення нількості ____  вої стрільби
і гандболу.
них, республіканських, об
ласних змагань та зборів. Та й це не дасть бажаної
А Що ви скажете про ра віддачі, бо секції будуть
йонні?
малочисленні.
А коли в
М. Рудченко: На органі одній зоні сіл району пра
зацію районних, звичайно, цюватиме досвідчений фа
йде менше часу і коштів. хівець, скажімо, з футбо
Але календар турнірів та лістами, в іншій зі стріль
кого рангу теж треба зву цями, результати
будугп
зити. Передусім слід бра кращі.
ти орієнтир на змагання в
Хочеться зауважити ще
колективах
фізкультури. й таке. Ми часом ведемо
Турніри першості райради довгі розмови про залу
«Колоса» ми дуже рідко чення молоді
до занять
проводимо
в райцентрі, різними
видами спорту,
хоч тут е зразковий спор сперечаємось про те, як
тивний комплекс. Ми везе- краще розв’язати пробле-

У постанові цк КПРС і Ради Міністрів СРСР
«Про дальше піднесений масовості фізичної культури
і спорту» йдеться про розширення мережі культурноспортивних клубів і фізично-оздоровчих
комбінатів
за місцем проживання населення, у тому числі на
госпрозрахункових засадах. Ставиться вимога зосе
редити головну увагу на залученні трудящих, молоді
до занять фізичною культурою І спортом безпосеред
ньо иа підприємствах, у колгоспах, радгоспах, в ус
тановах, навчальних закладах і за місцем проживан
ня населення. Як же зорієнтувались у цьому напрямі
фізкультурні і комсомольські активісти області? Наш
кореспондент зустрівся з головою
Світловодського
міського спорткомітету Г. МАНОИЛОВИМ та голо
вою Ульяновської районної
пади
ДСТ «Колос»
М. Рі'ДЧЕМКОМ. Ось яка відбулася розмова.

працюють
секції. При
йдуть, почнуть тренувати
ся, тоді можна буде швид
ше зорієнтувати їх на все
бічне фізичне вдоскона
лення. Саме так працюють
наші активісти в дитячих
спортивних клубах «Олім
пія», «Райдуга», «Юність»,
«Чайка». Тільки в спарта
кіаді,
яку ми проводимо
за місцем проживання, з
початку року вже
взяло
участь близько трьох ти
сяч дітей і підлітків.
Завітайте не завод чис
тих металів. Тут спортивні
поєдинки починаються у
вузькому колі, тобто без
посередньо в колективах
цехів і відділів. Запитайте
плавильників
Григорія
Яненка,
Миколу Бігуна,
Валентине Клименме, конт
ролера ВТК
Ольгу Пое

ілу активного введення в
дію комплексу ГПО. Але
забуваємо про найпрості
ше — проведення вироб
ничої гімнастики. Інструк
тори
по спорту,
які є
майже в кожному колек
тиві фізкультури, зобов’я
зані починати свій робо
чий день там, де працю
ють люди. Тож ми й поста
вили вимогу: хай інструк
тор кожного дня йде на
іваринницьку ферму і на
польовий стан тракторної
бригади. Переконаний, як
що розв’яжемо цю проб
лему, то й зросте кількість
спортивних секцій, Огже,
будуть зрушення в масо
вості.
Г.
Манойлов:
Дуже
слушне зауваження. Іноді
робітники скаржаться на
так звані професійні захворювання. Особливо во
дії автомашин. Але я не
бачив, щоб вранці перед
тим, як вирушити в рейси,
шофери стали в шеренгу і
зробили гімнастику. Нау
ковці радять:
хай водій
зупиниться
в дорозі ' нз
дві-три хвилини,
вийде з
кабіни і виконає
кілька
вправ з виробничої
гім
настики. А в селі до такої
поради мають прислуха
тись доярки, трактористи.
Ранкова гімнастика допо
може їм зберегти бадьо
рість на весь
трудовий
день.

Приїжджаю
якось в
ДОПОРТРЕТА ФІЗКУЛЬТУРНОГО АКТИВІСТА
Іванівну, щоб зустрітись з
Людмилою Корнєвою (її
якраз було включено до
складу
збірної області,
яка мала їхати на респуб
ліканські змагання з ба
гатоборства ГПО). Пішла в
— Оце запрошу вчите
дитячий садок (Людмила лів фізкультури, покличу
там завідуюча), а кухар кращих спортсменів села,
ки кажуть:
сама знайду час, і прове
— Сьогодні тихо в нас, демо спеціальний семінар.
усі — на олімпіаді.
Будуть у нас свої інструк
— На якій?
тори, які очолять спор— Звичайній.
Бігають, тиені секції в дитсадку.
стрибають,
м’яч футбо
Трохи помовчавши, до
лять.
дала:
— Ми малят харчуємо
На стадіоні — сміх, га
лас. Сн два хлопчики стри он як — і курчатка сма
бають, сховавшись по шию жені, і масло, молоко, яєч
в мішки, і в іншому сен- ка, яблука, мед. Але зони
торі малюки перетягують в нас не будуть товстуна
вірьовку. А Корнсва
в ми—ми їх вчимо бути не
спортивному
костюмі за посидющими. А коли ма
голевного суддю і голов люками навчаться постій
ного інструктора.
но рухатися,
бігати, то в
— Хто ж
челлпіон? — школі ежє не треба буде
запитую.
їх примушувати.
А поки що
Бона сама
— Усі, есі
чемпіони.
Кожна команда
отримає виводить їх .на майданчик,
обладнаний біля дитячого
приз — торт І цукерки...
ки виконують у спеціаль розмову про оздоровлен
А наприкінці
вересня садка.
ня трудівників села, голо
— Шикуйся-я-я! — зву ній німнаті.
Бона повезла їх аж у До♦ е ♦
ва місцевкому передусім
линську —- на
масовий чить дзвінкий голос заві
Є в молодої комуністки говорить про організацію
легкоатлетичний
крос. дуючої дитячим садком.
відпочинку,
Бігли п’ятдесятирічні, біг — Перший комплекс ран Людмили Корнєвої дору культурного
фізкультури і
ли комсомольці, в потім на кової гімнастики починай. чення парторганізації — розвиток
три, чотири, вона очолює місцевий ко спорту. Поїхали нинішньо
найкоротші дистанції — Раз, два,
мітет профспілки. І коли го літа 7 хліборобів Іва
дошкільнята. 1 серед них п’ять...
Потім вони біжать нав профспілкові
активісти нівни на курорти і ж сана
десять вихованців Ксрнєколгоспу «Шлях до кому торії, 12 побувало в тури
коло будинку.
ЕОЇ.
А коли надворі негода, нізму» збираються на свої стичних подорожах. Путів
Тепер вона ділиться сво
щоб повести ки для них придбала Людгімнастичні вправи малю- засідання,
їми планами:

НИ ОЛІМПІАДУ—З ДИТСАДКА

<4к^ТУРИІРПК:І

Diffie ІБЯОІ
"А Завтра на кіровоград
ському етадіоиі «Піонер»
відбудуться чергові матчі
першості країни з футболу
серед вихованців труп під
готовки при командах май-

стрів
та спеціалізованих
ДЮСШ (ці змагання прохо
дять за системою осінь —
весна, в них беруть участь
юні футболісти 1864—1965
та 1907—1908 років народ
ження). Наші земляки при
ймають своїх ровесникіп з
Дніпропетровська. А в по
передньому
турі ніровоградці мірялися майстер
ністю з вихованцями дніпродзержинського «Мета

лургам. Команда старшої
вікової групи, яку тренує
Ю. Калашников, зіграла з
своїми суперниками вні
чию (0:0), а підопічні В. Да
ренка перемогли господа
рів поля з рахунком 1:0,

‘А’ Впевнено провели, по
єдинки на шаховому фес
тивалі Кіровоградгцинп ша
хісти обласної ради ДСТ

«Молодой коммунара —

НАША АДРЕСА:

жрган Кировоградского

Ш050, мсп

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського,

ЖСМ Украины,

• <

Яй УНРАИПЄКОМ йЭЬЗИе.

БК €6714.

•

Іадеяе В1107.

«Спартак». З 24 можливих
очок вони
набрали 20 і
стали володарями першого
призу президії облпрофради.
▲ Спортивний зал кіро
воградських епартанівціа у
вихідні дні буде віддано у
розпорядження фехтуваль
ників. як) розіграють ну-

I

Обсяг 0,5 BDV1L ари.

мила Корнєва. З її ініціати
ви було
виділено кошти
на придбання спортивного
інвентаря,
тренувальних
костюмів.
Проводили ми фінальні
змагання з багатоборства
ГПО, на яких
стартували
учасники жнив. У збір.ч:й
Долинського
району —
найбільше представників з
колгоспу «Шлях до кому
нізму». На кількох етапах
лідирували комбайнер Ми
кола Ткаченко та бригадир
садово-городньої бригади
Катерина Федоренко. А з
ними і Людмила Корнєва,
котра теж брала участь у
жнивах — поралась під
час відпустки на колгосп
ному току, працювала на
буряковій плантації. І тут,
на стадіоні «Зірка», вона
перша. Корнєва уже вшос
те стала чемпіонкою об
ласної ради ДСТ «Колос»
з багатоборства ГПО.
А там, в Іванівці,
рос
туть її маленькі Іванки й
Олесі, котрих вона виво
дить на старти, щоб вони
були красивими і міцними.
К. КОЛІСНИК,
завідуюча організацій
ним відділом обласної
ради ДСТ «Колос».
Долинський район.

На знімку: голова облас
ної ради ДСТ «Колос»
О. О. Кучеоявий
вручає
Л. Корнєвій нагороду за
перемогу на змаганнях з
багатоборства ГПО.

бок області. А в ДЮСШ
облспорткомітету тривати
муть поєдинки юних тені
систів. Ці змагання прово
дяться за програмою рес
публіканської спартакіади
«Юність».

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ

ОГОЛОШУЄ
прийом студентів
на перший курс энного
факультету
по спеціальностях:
геологія і розвідна наф
тових і газових родовищ;
геофізичні
методи по
шуків і розвідки І Йодовпіц
корисних копалин
(для
осіб, що працюють по да
ній спеціальності). •;
Документи
приймають
по 15 грудня.
Заява подається па ім'я
ректора інституту за єди
ною формою з зазначен
ням обраної спеціальності.
До заяви додаються:
документ про середню
освіту (оригінал).
Характеристика
для
вступу в вуз, видана пар
тійнії ми, КО.’.ІСОМОЛЬСЬІСНМН.,
профспілковими тй‘- ЇІІІІПІМІГ громадськими . органі
заціями. керівниками І’ід-:
прцємств,
-іріінгі.іацііі.
правліннями колгоспів.
Виписка
з трудової
книжки, завірена керівни
ком підприємства, а для.
колгоспів — виписка з но.',?
госпної книжки, '.кінїреііа
правлінням колгоспу.
Медична довіцка (форма
№ 286).
Чотири
фотокартки
3X4 см.
Особи, що закінчили тех
нічне училище на «відмів
но», мають закінчену се
редню освіту і працюють
по спеціальності, додають
документи про закінчення
технічного училища з яідзнакою.
Паспорт і
військовий
квиток або приписне сві
доцтво
пред'являються
особисто.
Документи подавати або.
надсилати поштою в прий
мальну комісію па адресу:
284018.
м.
Інаї-о Фрапківськ. пул. Карпатське. 15,
Івано-Франківський Інсти
тут нафти і газу.
Вступні ен.чамежга 16 по
ЗО січня 1982 року з таких
предметів:
математики (письмово і
усно);
фізики (усно);
української або російсь
кої
мови та літератури
•(твір).
Зарахування до складу
студентів з 15 до ЗО .шо гого 1982 року.
З усіх питань прийому
до інститут,’, звертатися в
приймальну комісію на ад
ресу: 284018.
м. ІваноФранківськ. вул. Карпат
ська, 15. тел. 4 22 18
Приймальна нсмҐсія.
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Дорогий
друже!
ЯКЩО ТИ НЕ ВСТИГ!
ПЕРЕ Д П Л А Т И ї И
СВОЮ
ОБЛАСНУ
МОЛОДІЖНУ ГАЗЕТУ
«МОЛОДИЙ КОМУ
НАР» НА 1982 РІК,
МОЖЕШ
ЗРОБИТИ
ЦЕ В
НАЙБЛИЖЧЕ
ДНІ.
ПЕРЕДПЛАТА
ТРИВАЄ ДО 20 ЛИС
ТОПАДА.
Нагадуємо: перед
плату можна офор
мити в усіх агентствах
і відділеннях «Союздруку», а також у
громадських розпов
сюджувачів преси на
підприємствах,. у кол
госпах, _ організаціях
та установах.
Передплатна ‘ ці««
на рік — 2 ирб. 40
коп.
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