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заходи юних василівців. схвалену
у ВасилІЕСькій
середній Всі агротехнічні
ЛКСМУ,
врожаю бюро райкому
школі, старшокласники ви аж до збирання
рішили взяти шефство над учні виконуватимуть самі. райкомом профспілки пра
громадською
худобою. Вони втне приступили до цівників сільського госпо
Перший крок . до цього заготівлі
місцевих і вне- дарства і районним відді
вже зроблено: правління сення'в грунт мінеральних лом народної освіти, вже
підтримали кілька
учнів
місцевого колгоспу імені добрив.
Школярі зобов’язалися ських колективів району.
Кірова відвело
шкільній
виробничій
10-гектарну зібрати з кожного гектара
М. ПОЛІЩУК.
На комсомольських збо площу під майбутній засів по 420 центнерів кормових
Бобринецький район.
Ініціативу
коренеплодів. коренеплодів.
рах, які пройшли недавно кормових

Ініціатива
школярів
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З полів уже зійшов сніг. І хай примхливий бе
резень ще дражнить іноді хлібороба кволенькими
морозами та білою сніговою потерухою, але вес
на всевладно наступає. Кукурудзоводи
з нетерпіііііям чекають, коли прогріється
земля, аби ви
нести на поля посіьиі агрегати. Планами на прий
дешню весняно-польову кампанію сьогодні ділять
ся ланкові механізованих комсомольсько-молодіж
них ланок но вирощуванню
кукурудзи Василь
ШАПОВАЛОВ із колгоспу імені Фрунзе Комнаніїпськщо району і Леонід Л1ОРОЗЁВИЧ із пол
юсну імені Компанійця
Новомиргородського ра
йону.

коли
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ПРОБУДИТЬСЯ
ЗЕМЛЯ
Василь Швповйлоо:
— Зараз пора для нас
ЕЇдпсБІдальна. Хочемо не
повторити
минулорічних
прорахунків. Торік ми ви
рощували кукурудзу за ін
дустріальним методом на
площі 116 гектарів. Рет/льтатом нашого господарю
вання не можна похвали
тись.
Низький
урожай
одержали не тільки тому,
ще вперше мали справу з
новою технологією, а й че
рез те,
іцо
бракувало
спеціальної техніки,
не
підготували як слід з осе
ні грунт, що дуже важли
во. Сутужно було з гербі
цидами. Ерадикану внесли
менше, ніж по сім літрів
на гектар,
і коли зразу
з'явились сходи кукурудзи
без бур'янів, ми раділи.
Та згодом менша, ніж не
обхідно, кількість гербіци
дів дала про себе
знати.
З'явилися бур’яни. Дово
дилось провод-іти додат
кові польові роботи, а це
і же кеперє-дбачені затра
ти і часу, і пального, і прзці людей. Та й
бажаного
ефекту ці заходи не дали.
Нинішньої зими ланка
особливо ретельно готу
валась до весни.'
Ми де
тально проаналізували то
рішню практику, знайшли
шляхи розв’язання проб
лем, з якими мусили мири
тися раніше, а нині вже не
маємо права. Кожен член
ланки сьогодні чітко знає
єеої обов'язки
— щовів
торка з нами
проводили
г заняття агроном Іван Гри
горович Білоус і бригадир
тректорної бригади Сте-

пан Федорович Шаповзлов. На
заняттях ми не
тільки навчались, а й звіту
вали про готовність вийти
е поле, адже від того, на
скільки кожен підготував
свій агрегат, залежатиме
спільний успіх.
Посівна техніка — на лі
нійці готовності. Запчас
тин. правда, не
вистачає.
Які можна, виготовляємо
у колгоспній майстерні (че
покладаємося
на поста
чальників, вони часто під
водять). Зробивши виснов
ки з торішнього господа
рювання,
вдосконалили
ряд пристроїв на агрега
тах. Беремось одержати з
кожного гектара не менше
50 центнерів
зерна куку
рудзи.

Леонід Морозовим:
— Другий рік вирощує
мо кукурудзу за індустрі
альною
технологією.
У
ланці нас п’ятеро. Усі мо
лоді, завзяті, кваліфікова
ні; Анатолій Багно, Воло
димир
Соболь,
Леонід
Портянко, Федір Добропольський
Прикро, звичайно, що нинішньої зими
нам не організували жодного заняття, як це
роблять в інших господарст
вах, але
хлопці знають
свою справу.
Три ланки вирощувати
муть кукурудзу в нашому
колгоспі. У нас і площі од
накові, по 150
гектарів, і
технікою забезпечені од
наково. словом, — умови
рівні.
Переможуть найдбайливіші.
Кілька сліе про техніку.
Що нового
з'явилось у
нас за цю зиму?
Прополочна борона ПБ-8, дуже
необхідне знаряддя Для
внесення
гербіцидів на

. Школою
управління
школою господарюзішія,
школою комунізму стали
в нашій країні профспіл
ки. Свій обов’язок і по
кликання вони бачать у
тому, щоб бути надійною
опорою партії в масах,
активно сприяти розвит
кові соціалістичної демо
кратії, залучати трудя
щих до великої справи
комуністичного
будів
ництва.

Багатогранна, плодо
творна діяльність радян
ських профспілок наочно
підтверджує, наскільки
підвищуються їх роль і
значення в умовах роз
вішу того соціалізму. До
свого XVII з’їзду профе
сійні спілки прийшли у
всеозброєнні досвіду і
знань, тісно згуртовані
навколо КПРС. та її ле

насіння припасли. Насрій кі механізатори, які га.чл-І
у комсомольців бойовий.
ються за цифрою, а про |
Хочу сказати таке: вва якість своєї роботи дба
дасть змогу не так чзсто жаємо, що всі роботи на ють менше всього. Меха-1
полі
ми нізатор упорає таким чи-1
заправляти агрегат, еконо закріпленому
спроможні виконати самі.
ном значну площу, зеко-Я
мити час. Сівалку
СНК-8
Виходить же, що за уро
дбайливо відремонтували.
пальне, але за-і
жай бореться
ланка, а номить
від цього!
Грунт під майбутній уро орати поле посилають ін гальна справа
жай готували з осені: зо ших механізаторів. Восени лише програє. Таких трак
рали дві третини площі, на чаша ланка не орала і не тористів, повторюю, оди-1
незиораний клин внесли
готуєала площу під май ниці. Але вони є, і нам не В
по 7 центнерів мінераль бутній урожай. Не хочу го- хочеться, аби вони працю-1
них добрив. Гербіциди і
Еориги про всіх, але є та вели на нашому полі.

агрегат цієї весни ми при
лаштуємо ще одну бочку
об’ємом 300
літрів. Це
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Коментар
> .завідуючого еідділом робітничої і сільської молоді
моно^ обкому ЛКСМ України Володимира
КАРПЕНКД:

Г

Минулого року кукурудзу ви
рощували 14 тисяч механізато
рів області, об'єднані у 160 ме
ханізованих
комсомольсько-мо
лодіжних ланок. Сім КМК досягли високих урожаїв, виростили
по 50 і більше центнерів куку
рудзи на кожному гектарі. Най
кращий результат у ланки Володимира Колючого (групкомсорг
Леонід
Колючий) з колгоспу
«Зоря комунізму» Нсвоархаигельського району — по 71,2
центнера зерна зібрала вона на
100-гектарній площі. Добре по
трудились кукурудзоводн Новомиргородського району. Три лан
ки із восьми, які створено в ра
йоні, одержали 50—70-центнерний урожай качанистої. Сім ла
нок, до речі, вирощували кукуру
дзу за індустріальною техноло
гією.
Нині життя вимагає настійливі
ше впроваджувати в сільське гос
подарство індустріальну техноло
гію. Усю кукурудзу в Молдавсь
кій РСР уже вирощують за новим
методом. І досвід одеських, дні
пропетровських хліборобів, та й

власний, переконують у тому, що
нова технологія добре «прийма
ється» на землях степової зони
республіки. До вирощування ку
курудзи за новою технологією
треба ставитись
серйозно, з
усією відповідальністю.
Спакувати індустріальну тех
нологію — обов'язок молодих
кукурудзоводів. Взимку в госпо
дарствах області з механізатора
ми проводилось навчання. Не
давно група ланкових з усіх кукурудзссіючих районів навчалась
у школі передового досвіду на
базі Всесоюзного інституту по
вирощуванню кукурудзи у Дні
пропетровську.
У постанові ХХН обласної звіт
но-виборної комсомольської кон
ференції записано: «Взяти шеф
ство комсомольським організаці
ям області над вирощуванням у
1982 році за індустріальною тех
нологією 26 тисяч гектарів куку
рудзи». Взяти шефство — це
значить добитись високих уро
жаїв з найменшими затратами
ручної праці, виконати свої зобо
в'язання.

|

нінського Центрального
Комітету, сповнені ріши
мості і далі бути вірними
помічниками
партії. У
центрі уваги найвищого
профспілкового форуму,
який почав роботу 16 бе
резня в Москві, — шля
хи дальшого вдоскона
лення
діяльності най
більш масової з громад
ських організацій у світ
лі рішень XXVI з'їзду
І'.ПРС.

11 година ранку. Бурх
ливими, тривалими оп
лесками вітали присутні
товаришів Л. І. Брежнє
ва, Ю. В.
/Чіїдропова,
М. С. Горбачова, В. В,
Гришина, А. А. Громико,
А. Я. Пе.тьше, М. О. Тихонова, К. У. Черненка,

(Закінчення на 2-й стор.)«

НА ПОКЛИК
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ВПРОСИТЬ
ДЕРЕВА
ПАМ’ЯТІ
У день комуністичного
субот.піка більшість ком
сомольців 1-І овоу кр аїпського району працюватиме
у полі, па будівельних
майданчиках, в цехах під
приємств.
Створюються
ударні загоїш, які впоряд
ковуватимуть вулиці ра
йонного центру і сіл. Шко
лярі Глодос Рівного. За
Комагауватого,
харівни.
наприклад, садитимуть де
рева пам'яті па честь сво
їх односельців, котрі заги
нули на фронтах Великої
Вітчизняної і громадян
ської воєн.'
З’явиться
алея Івана Демченка —
першого ватажка иовоухраїнськпх
комсомольців,
якого по-звірячому вбили
бандити в грудні 1920 ро
ку.
Оновлюватиметься
сквер біля пам’ятника, ге
рою громадянської війни
М. І. Мокряку.
А учасники Всесоюзної
експедиції «Пітопис Вели
кої Вітчизняної» з Новоукраїнської
восьмирічки
№ 1 вирішили піти до ко
лишніх фронтовиків. Воші
запишуть спогади ветера
нів і посадять дерева, кві
ти біля їхніх будинків, до
поможуть
упорядкувати
дворн. Разом
з учнями
працюватиме на суботішку
учасник Сталімградської
битви. піші відповідальний
секретар районної органі
зації Товариства охорони
пам’яток історії і культу
ри Василь Наумовчч ЮрЧЄ11КЛ

ПО-УДАРИОМУ
Гаряче підтримали іні
ціативу москвичів — про
вести 17 квітня Ленінський
комуністичний суботг.гік —•
учні Новомиргородського
зооветеринарного техніку
му. У день «червоної субо
ти» вони сіятимуть ярі на
дослідному полЩ збирати
муть металолом, упорядко
вуватимуть подвір'я пзвчальиопо закладу На гро
ші, зароблені на суботішку
(близько 500
карбован
ців), майбутні спеціалісти
сільськогосподарського ви
робництва придбають нав
чальне приладдя
В. ШУЛЬГА.
м. Новомиргорсд.

г

В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор ).
ГІ. Н. Демічева,
В. В.
Кузнецова, Б. М. Пономарьова, М. С. Соломенцева,
1. В. Капітонов.С,
В. І. Долгих, М. В. Зимяніна, К. В. Русакова.
XVII з’їзд профспілок
СРСР
відкрив голова
ВЦРПС С. О. Шалаєз.
Одностайне, з великим
піднесенням обрано по
чесну президію з’їзду в
складі Політбюро ЦК
КПРС на чолі з товари
шем Л. І. Брежнєвим.
вдолтанамі явяяви

18 березня 1982 року

«Молодий комунар»
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лом Іллічем Брежнєвим.
Па нашому з'їзді, ска
Промовець також приві
зав голова ВЦРПС, при
сутні керівники Комуніс
тав кандидатів у члени
Політбюро ЦК КПРС,
тичної партії і Радянсь
секретарів ЦК КПРС, ін
кої держави. Всі вони од
ших керівників.
ностайно обрані делега
С. О. Шалаєв повідб-/
тами XVII з’їзду проф
спілок. Під бурхливі, * мив, що для участі в ро
боті з’їзду
радянських
довго не стихаючі оплес
ки промовець від імені
профспілок прибула 131
делегація з 123 крапі,
делегатів і гостей з'їзду
сердечно привітав членів
які представляє 160 на
Політбюро ЦК КПРС па
ціональних профцептрів
чолі з вірним сипом пар
і 8 міжнародних органі
тії і народу
видатним
зацій. Від імені профспі
політичним і державним
лок СРСР
він гаряче
діячем сучасності Лєоііі- 1 привітав
зарубіжних

друзів посланців робі гпичого класу
всіх кон
тинентів.
Делегати обрали керів
ні органи з’їзду' — пре
зидію, секретаріат, ре
дакційну і мандатну ко
місії.
Затверджується поря
док Денний і порядок ро
боти з’їзду. На розгл і і
його делегатів внесено
такі питання: звіт про ро
боту ВЦРПС і завдання
професійних
спілок
СРСР у світлі
рішень
XXVI з’їзду КПРС; звіт
Центральної
ревізійної
комісії; вибори Всесоюз
ної Центральної Ради
Професійних Спілок; ви
бори Центральної реві
зійної комісії.

Слово надається Гене
ралі ному секретареві ЦК
КПРС, Голові Президії
Ікрхошюї
Ради СРСР
Л.‘ І. Брежнєву. Деле зТІ! і гості і’їзду зустріча
ють Леоніда Ілліча сто-,
ячи, бурхливою, довго не
стихаючою овацією.
Ирису І ні в Крем н’всььому Палаці з'їздів з зелзчезною увагою вислу
хали промову товариша
Л. І. Брежнєва «.Піклу
вання про людей праці,
турботу про виробниц
тво. — в центр узаіи
профспілок». Вона не р із
переривалася бурхливи
ми, тривалими оплеска
ми.
Потім з'їзд почав роз
гляд першого пункту цо-

рядку денного. З допог.іддю «Звіт про роботу
ВЦРПС і завдання про
фесійних спілок СРСР у
світлі рішень ХХ\ І з'їз
де КПРС» виступив оВЦРПС С. О. Ша
лаев.
І Із вечірньому засідан
ні д•легати заслухали
:лпг Центральної ревізій
но: комісії шрофгпі.юч. З
доповіддю ви-туяила го
лова комісії Є. Ф. Гусіна.
Потім почалось обго
ворення звітних допові
дей ВЦРПС і Централь
но: ревізійної комісії.
XVII з’їзд профспілок
СРСР продовжує роботу.
ITAPCJ.
,д
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ЯК
ї В ІОНОСТІНЕСПОКІЙ
У експозиції музею під
пільної
комсомольської
організації «Спартак», кот
ра розповідає про комсомольців 30-х років нашого
району, є невелика фото,,___ . Під
..„ ____
графія.
нею підпис:
сЗадорожнй.й А. І.» Відві
«Г
дувачі старшого покоління
обов’язково зупиняються
перед нею, тепло всміха
ються. Адже багато хто з
них знає Анатолія Іванови
ча ще з юності.
...У передвоєнні
роки,
Анатолій Задорожний очо
лював районну комсомоль
ську організацію. Енергій
ний, відданий, справі пар
тії, секретар в усьому був
прикладом для своїх ро
весників. Боротьба з кур
кулями, ліквідація непись
менності,
хлібозаготівля,
— не
злічити важливих
справ та заходів,
які він
організовував з
комсо
мольцями. Він вражав то
варишів умінням розгледі
ти у кожному
здібності,
кожному
талант, знайти
справу до душі.
Секретар
райкому за
пропонував обрати голо
вою райспоживспілки чле
на бюро райкому комсо
молу Володю Вайнберга, і
той успішно справлявся з
обов'язками. Комсомолець
Микола Надольняк очолив
районну організацію «Тсоавіахім» (тепер ДТСААФ),
член бюро райкому ком
сомолу Анатолій Касуркін
працював відповідальним
секретарем районної газе
ти, Митрофзн Шаталюк —
кореспондентом.

л

На всю країну пролунав
клич Марії
Дамченко «З
кожного
гектара — по
500 центнерів буряків!» І
Анатолій Задорожний їде
в колгоспи, розмовляє з
молодими буряківницями,
бере шефство над ланкою
Раї Малиновської. А восе
ни дівчата вже стояли на
п'єдесталі пошани як по
реможці районного змагання...

Тепер А. І. Задорожний

на заслуженому відпочин
ку. Але й тапер не знає
спокою колишній секретар
райкому. Зустрічі зі шко
лярами,
комсомольцями
30-х років, доручення рай
комів партії і комсомолу,
робота в
музеї
— він
встигає всюди. Бо комсо
мольський гарт у нього.

Д
•/

А. СЕМЕНДЯЄВД,
молодший
науковий
співробітник
музею
«Спартак».
£. Красногірка,
Голованівський район.

КНИГА ЖИТТЄВО! МУДРОСТІ
Позавчора в Кіровоград
ському МПТУ № 2 імені
О. С. Єгорова відбулася об
ласна науково-практична
конференція па тему «Зна
чення книги Л. І. Брежне
ва «Спогади» у дальшому
вдосконаленні ідейно-полі
тично, о,
трудового і мо
рального виховання учнів
у
навчальних закладах
профтехосвіти і>.
Пленарне засідання від
крив і виступив з доповід
дю «.Значення книги Я. 1.
Брежнєва
«Спогади»
в
дальшому
вдосконаленні
ідейно-політичного, трудо
вого і морального вихован
ня учнів ПТУ» начальник
обласного
управління
профтехосвіти Д. І. Дузь.
В
обговоренні
взяли

участі, майстер виробничо
го навчання кіровоградсь
кого МИТУ № 4 В К. Чер
ников. методист обласного
управління профтехосвіти
А. М. Беляева, заступник
директора з навчально-ви
ховної роботи Ульяновсько
го МПТУ № 11 М. Д. Куріє.чко. завуч Олександрійсько
го миту л<? і г. і. Коробо
ва.
Па секційних заняттях
давались методичні реко
мендації по вивченню кни
ги Л. 1. Брежнєва «Спога
ди» на уроках із суспіль
викорнних дисциплін і
«ЦІЛНЧ'І»,
стайню творів
«Відродження» в позакл.юпій виховній роботі.
Т. БАХ71НА.

1982 рік
ще до податку
атестації, щоб кожен учас
ник
Ленінського заліку
міг визначити свої рубе
жі. співставити свої досяг
нення й їложливості з ді
яльністю колективу, -.всієї
ко/лссмольської організа
ції. У більшості
комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів під час атестації
відбулися захист індивіду
альних соціалістичних зо
Завершилася громад
бов’язань, підтвердження
сько-політична атестація
почесних звань.
учасників
Ленінського
Однак підсумки атеста
заліку
«Рішення XXVI
ції свідчать і про те, що в
Атестація — це завжди з’їзду КПРС — а жигтяі».
деяких
комсомольських
серйозний
екзамен для У комсомольських орга
організаціях
району ще
нізаціях
області
підбиваучасників Ленінського зане ліквідовані формалізм,
школярство і схематизм
Так, наприклад, у будівель
ному технікумі іон при
атестації студентів задава
ли викладач;, а не члени
комі гету комсомолу. Схо
жа вона була на звичайний
шкільний екзамен.
Адже
учасники Ленінського за
ліку протягом року навіть
не бачили езоїх
особис
тих комплексних планів (їх
підсумки атестації, і
Нинішня агесгаціяд ються
і
ця
націлена не , зібрали, щоб не загубили
стала першим у новій а'я-я Робота
І
ся).
в минуле, скільки
тирічці серйозним огля-Я стільки
і
Не відбулося конкретної
дом сил
і можливостей 1 в майбутнє: адже гро
кожного молодого трудів-3 мадсько політична атес
розмови і а комсомольців
еблздоровзі ДД' лу, особис
тація — це звіт кожного
ника.
Відрадно, що
в комсо молодого трудівника про
ті комплексні плани яких
мольських організаціях на те, з чим він їда назуст
схожі між собою.
як Дві
краплі води.
шого району вона
про річ з’їздам комсомолу і
йшла на високому оріані- 60-річч;о
утворення
Багато незирішених пи
заційному й ідейно-полі СРСР.
тань у комсомольців фаб
тичному рівні.
Більшість
рики «Рсмвзуг'тя». Та вони
--------------------- аяигакяЕЯ
комітетів комсомолу про
іне стали предметом
розтягом року приділяла ве без двійок!»
дає хорошіі мови
.
на громадсько-по,
лику увагу виконанню осо результати в обох колек• тичній атестації,
адже в
бистих комплексних планів тивах. Торік уперше комі обговоренні звіту ти-о чи
учасниками
Ленінського тети комсомолу завод/ і іншого робітника не брали
заліку, практикувала звіги школи
провели спільно> участі його товариші. Ад
окремих
комсомольців, громадсько-політичну ате міністрація і профспілко
здійснювала дійовий конт стацію, розробили єдині ва організація підприєм
роль за ходом
соціаліс заходи для
підвищення ства не допомогли коміте
тичного змагання., політич ропі Ленінського заліку у ту комсомолу в організа
ним навчанням молоді.
виконанні намічених пла ції проведення громадсь
Під час громадсько-по нів.
Нинішня атестація, ко-політичної
атестації,
літичної атестації в комсо проведена знову
спільно їак, начальник цеху № 2
мольсько-молодіжних ко двома
колективами, ще Ю. М. Лімпірський навіть
лективах народилося чи більше активізує трудову не взяв
участі у роботі
мало цінних починань. Так, й громадську діяльність
атестаційної комісії.
наприклад,
швачки цеху робітників та учнів. Адже,
Низька результативність
N2 1 Кіровоградського ви- прозвітувавши
один
пе- громадсько-політичної ате
робничого
швейного Р&Д одним, колективи на стації у тих колективах, деоб’єднання, зівітуючи, ВПИмітили
велику програму вона зводилася лише досали
а свої комплексні
дій на майбутнє. ' Одним анапізу
трудової діяль
особисті плани
ще один із пунктів її стала конкрет ності учасників Ленінсько
важливий пункт: «У день
на допомога вихованцям
го заліку або ж до само
відкриття
XIX
з’їзду дитячих будинків та інтер
звітів про Ідей-ІО-БИХОвну
ВЛКСМ працювати на зенатів.
роботу, як це трапилося у
кономлених
матеріалах»
Всебічно
проаналізува комсомольській організа
Учасниця Ленінського
ли на атестації успіхи й не
ліку швачка цеху N2 5 цьо доліки у своїй роботі ком ції міськуправління Держ
банку.
го ж підприємства О. Са- сомольці тресту «КіровоКомітети комсомолу ма
вушенко підрахувала, що градсільбуд»,
заводу ло практикували
прозезможе виконати п’ятиріч «Більшовик»,
обласної дення атестації на політне завдання за 3,5 роЧу, іі контори
Г,
Будівельного
залучалін
на атестації обгрунтувалаі банку. У цьому/ їм допо- заняттях, мало
до заліку неспілковоі МОтаке випередження.
могли
зетерани війни і
лоді.
Найбільш вдало пройш праці, заслужені
й шаноУспіхи й недоліки агегла
громадсько-політичнаі вані люди
підприємстаз,
тації обговорені на засіатестація в комсомольсь яких вони
запросили до
ких організаціях
заводуі атестаційних комісій. Комі- данні бюро райкому комсомолу. Розроблено комп
«Червона зірка». Молодіі тети комсомолу
цих підлекс заходів, спрямованих
трудівники
підприємстваі приємств і установ у ході
підтри/лали почин комсо. Ленінського заліку нала«о- на підвищення ролі Ленін
заліку «Рішеннл
мольсько молодіжноїі дили тісний контакт зі сво ського
Бригади токарів
механо
XXVI з’їзду КПРС—в жит
їми партійними профспіл
складального
цеху № 1 ковими організаціями, що тя!». Зін повинен стати ос
«План 2,5 років — дО 60новою діяльності кожної
позитивно позначилося на комсомольської організа
річчя утворення СРСР».
Дазня
дружба
єднає ефективності громадсько- ції, бути орієнтиром у жи 
політичної атестації.
ті кожного учасника.
робітників
заводу «ЦукРайком
ЛКСМУ реко
А. МАШКОВСЬКИЙ,
Рогідромаш» з
учнями
мендував комітетам ком
міської школи № 11. Зма
другий секретар Ле
гання під девізом: «Брига сомолу почати в колекти
нінського
райкому
да — без браку(
|<лас __ вах складання
особисгих
комсомолу.
комплексних
планів
на

ТИСЯЧ юнаків і дів
чат нашого району
стали учасниками Ленімсьзаліку
«Рішення
кого
XXVI з'їзду КПРС — в
життя!» Для них залік стаз
школою
комуністичного
виховання, ідейного гарту.
Адже зін дає змогу учасни
кам гармонійно поєднува
ти вивчення марксисгськоленінської теорії з прак
тичною участю в комуніс
тичному будівництві, спри
яє зростанню їх трудової
і громадської активності.
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АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

НЕ ЗАРАДИ

З В-І Т У

М. ЛАЗОРЕННО та Л. ТОКАРНУ К працюють па суве
нірній дільниці Світловодського лісгоспзагу. В умілих
руках майстринь дерев'яні матрьошки набувають на
рядного вигляду. Яскраво розфарбовані, вони приваб
люють малечу, користуються ионитом у сувенірних
магазинах області і за її межами.
Фото І. КОРЗУНА.

У ДРУЖБІ 3 ИЕШОИ
Інструментальний цех ва
гонного депо для Віктора
Ковальова давно став рідііим. Сюди прийшов після
закінчення Знам’янського
техучилища № 3 і роботи
в Одеському вагонному де
по. Звідси й пішов служи
ли до лав Радянської Ар
мії.
Тепло провели його то
вариші по роботі, просили
не забувати. Не забував.
Двічі приїздив у відпустку,
і хоч батьки ного живуть
у Дмитрівні, обидва рази
провідував товаришів. Піс
ля служби
повернувся у
свій цех.
Робота інструментальни
ка складна, бо разом з по
стійним завданням (виго
товляти газові н рожкові
ключі, штампи па гайки,
болти тощо) нерідко над
ходять разові замовлення

3 цеху ПОТОЧНОГО

ремонт)',

З пунктів технічного ОГ.'Шду вагонів, із складально
го цеху. А це — не серій
не виробництво, тут помуд
рувати добре треба.
А- у Віктора все ладить
ся, — говорить про свого
товариша Андрій Бодолян.
—- Має четвертий розряд,
за що б не взявся, зробить
якісно. Надійний хлопеиь.
Давно здружився з ме
талом Віктор Ковальов. З
його рук виходять чисті,
точні, надійні інструменти.
— Зараз я, — говорить
молодий слюсар, — пра
цюю так, щоб і мій труд
влився в той дарунок, який
готує XIX з’їздові ВЛКСМ
комсомольська організація
нашого депо.
A. ПЕТРИНА.
м. Знам’янка.

м. Кіровоград.

А

/

І

18 березня 1982 року
ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

«Молодий комунар»
Отож у ЦІ ДНІ Ц КО.'ІЗКпроходить сзоєрідііий
огляд своїх сил і можли
востей. Звітують ІІС тільки
заслужені,
прославлені
майстри сцени, звітує і мо
лодь театру.

На одному з
останніх
листків шкільного
комсо
мольського калондаря —
звітно-виборні
збори, які
нині проходять в усіх шко
лах країни. Кожні з них —
це Підсумок пройденого к
одночасно
старт
нового
етапу комсомольської біо
графії, що починається на
передодні XXIV з’їзду ком
сомолу України і XIX з’їз
ду 8ЛКСМ.

пішностї.
Питання
про
якість знань тут не сходить
з порядку денного комсо
мольських зборів. У назва
них школах шириться ру<
«Жодного відстаючого по
руч»,
працюють
гуртки
«Учись учитись».
1982 рік — рік славного
60-річного
ювілею СРСР.
На комсомольських зборах
юнаки і дівчата виробляють
заходи по гідній зустрічі ці
єї визначної
дати, знач.іу
узагу приділятимуть питан
ням виховання у школяріз
почуття радянського патріо
тизму і пролетарського ін
тернаціоналізму. З цією ме
тою шкільні комсомольські
організації повинні ще ак
тивніше
розгорнути, свою
роботу на маршрутах Все
союзного походу
комсо
мольців і молоді по місцях
революційної,
бойової
І
трудової слави радянсько-о
народу, всесоюзних експе
дицій
«Літопис
Великої
Вітчизняної» та «Моя Бать
ківщина — СРСР», створю
вати у кожній школі музеї,
кімнати,
куточки бойової
слави.

Енергія і постійний неспо
кій, ініціативність і ділови
тість, нестримне
бажання
побільше знати, вміти — ці
та багато інших рис прита
манні сьогоднішнім комсо
мольцям- старшокласникам.
Підтвердженням сказаного
Є такі факти. Готуючи гідну
зустріч
найвищим комсо
мольським форумам, шкіль
на юнь провела обласну ес
тафету ударних справ, під
час якої в школах відбулися
зустрічі з ветеранами пар
тії, комсомолу
і Великої
Вітчизняної війни, передо
виками виробництва.
Учні
влаштували трудові десанти
по наданню допомоги під
приємствам, колгоспам. Не
давно бюро обкому комсо
У дні роботи
XIX з'їзду
молу
схвалило ініціативу ^БЛКСМ ми будемо відзна
комишуватських
школярів чати 60-річчя
Всесоюзної
«Свята шануймо і бережімо піонерської організації іме
хліб — народне багатство» ні В. І. Леніна.
та членів учнівської вироб
Допомогти
дружинам і
ничої бригади Канізької се
загонам юних ленінців вико
редньої школи Новомиргонувати рішення VIII Всесо
роделкого району, котрі зоюзного
зльоту
піонерів, і
боз язалися виростити кор
впевнено крокувати марш-!
мові буряки на виділеному рутами Всесоюзного піонер-!
їм полі і передати їх місце
ськсго маршу «Піонери в:?-;
вому колгоспові імені Лені
єї країни спразі Леніна вір-,
на. Ці патріотичні починання
ні», вирішувати всі завдан
підхопили юнаки
і дівчата
ня п'ятирічки — це справа;
всіх районів області.
і комсомольців-старшскласЦікаву і корисну спразу никіз. Кожен учень прагне
організували
комсомольці передавати молодшим дру
сш
№ 14 м. Кіровограда. зям свої знання, вміння. То
Вони борються за те, щоб у му з ході
звітно-виборних
кінці нинішнього навчальног зборів необхідно обговори
го року здати школу у зраз ти завдання
комсомольсь
ковому стані з мінімальни ких організацій шкіл по по
ми затратами на ремонт.
силенню керівництва піо
і Сьогодні сміливо можна нерськими дружинами й за
сказати: старшокласники Кі- гс нами.
ровоградщини хочуть і вмі
У підготовці і проведенні
ють трудитися.
Приміром, звітно-зиборних комсомоль
учнівські виробничі брига ських зборів повинні взяти
ди Новопразької десятиріч активну
участь усі члени
щоб на
ки Олександрійського, Нзд- ВЛКСМ. Важливо,
зборів
лацької
середньої школи порядок
денний
Новоархангельського,
Бог- спілчани виносили найз-сгуданівської
СШ № 1 імені альніші питання, проблеми,
В. І. Леніна
Знам’янського котрі хвилюють їх. Резульрайонів відомі своїми слав тати однієї з останніх пере
ними трудовими ділами да вірок роботи шкільних комооганізацій
леко за межами області й сомольських
республіки. А табір" праці й Мартоніської СШ Новомирвідпочинку «Алтос»
Олек городськсго району, Нозо_________
десятирічок
сандрійської
середньої > країнських
№N2 5, 7 п’ятої Рівненської
школи № 2 торік став пере
можцем республіканського та Малопомічн енської се
змагання таборів праці і редніх шкіл Новоукраінч.’»показали, що
відпочинку
старшокласни ь.ого району
тут на комсомольських збо
ків.
На порядку денному ни рах багато уваги приділя
нішніх
звітів і виборів — ють розгляду другорядних
В обговоренні бе
питання формування трудо- питань,
руть участь дуже мало спіл
об'єднань старшоклас
чан. Про яку активність мо
ників. Зже нині слід наміти
ти об'єкти майбутньої робо же йти мова у таких випад
ти У період літньої трудової ках? Щоб не трапилось по
чверті, що
проходить ПІД дібного, райкоми і міськко
Девізом «Мій труд влива- ми ЛКСМУ, комітети комсо
КОЛГОС
Е'ЧСЯ 8 труд МОЄЇ республі молу підприємств,
ПІВ,
радгоспів
у тісному
ки».
зв'язку З педагогічними ко
А ще у центрі діяльності
надати
лективами повинні
надати
комітетів комсомолу — ви
дійову допомогу в підготов
ховання в юнаків і
дівчат ці і проведенні звітів І ви
актианеї життєвої
позиц'ї.
на думку
Ьона проявляється перш за борів, зважати
кожного члена ВЛКСЛ\.
все у ставленні до головної
Звітно-виборні
комсо
праці учня — навчання. Про
мольські
збори — значна
4е й лавинна піти мова на
'подія,
справжнє
свято
зборах,
що
допоможуть
кожній школі. Шкільна пре
^фоомувати
у
кожного
са, радіо, наочна
агітація,
старшокласника
свідоме
яскраві еиставки, фотовітри
смалення до незнання, но- ни, стенди й експозиції, щ°
ВиЧКИ самоосвітньої роботи, розповідають про діяльність
Культури розумової праці, комсомольської організації
вміння застосовувати
здо- напередодні комсомольсь
“У11 знання на практиці.
ких з'їздів, - усе це допо
У комсомольських органі
може учасникам зборів г ►
заціях
десятирічки № 6
боко відчути красу і ве
*’• Ноаоукраїнки,
середніх
сьогоднішнього
дня
уколах №№ 11, 16 м. Кіро- комсомольської організацій
°ОгРада, Аджамської і Сол. ДРОТЯНКО,
з°*зської СШ Кіровогрздсекретар
обкому ком
^•ксго району постійно йде
сомолу«
за поліпшення ус-

Восени всі театри республіки відзначатимуть 100річчя українського професіонального театру, заснова
ного Марком Крспадницькнм. Ми, актори театру,
яьиіі носить ім’я «батька української сцени», нашого
славетного земляка, з особливим почуттям готуємося
до ювілею. Адже святкування проходитиме па нашій,
кіровоградській землі, і ми, кропивннчаип, мусимо бу
ти не тільки гостинними господарями, а іі основними
учасниками великої театральної програми.

колективах, па сільських
сценах молоді актори ма
ють змогу самі вибирати
репертуар, бути режисера
ми своїх виступів. І, треба
сказати, саме так не раз
відкривались нові можли
багато іарних традицій є
у кропизничан. лочу роз
вості почат куючого актора.
повісти про одну з них. Це
На творчих зустрічах з
— уміння створити справді
глядачами ми дізналися,
творчу, атмосферу для понаприклад, що Л. Федеичатнуючих. уміння ростити
молодих акторів. Ножному
кова — гарний деклама
новачну, який приходить у
тор, умілий читець чг.ховколентив. сміливо доруча
ської прози,
що Інші її
ють відповідальні, голззні
ролі, дають змогу повністю
Ростислав ' Приступи мапроявити
акторські здіб
Іоть
неабиякі вокальні
ності,
талант. Прикладом
здібності...
може бути участь початкуючих артистів
у виставі
Міський клуб
творчої
«Берег» Ю. Бондарева, яка
користується
незмінним* ■■■■■■міммвпамамннмгааккжгіні молоді поки що робить ще
не зовсім упевнені перші
успіхом у глядачів.
кроки. Але ми
плануємо
Молоді
кропїівпнчаии
ДО 100-Р1ЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО
зробити
ного творчим
беруть участь у виставах
центром, де молоді, теат
класичного репертуару —
ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ,
ру матиме змогу розкрити
«Титарівна»
М. Кропивсвої обдарування, допо
ницьКого, «Талап» Д1. Ста- ЗАСНОВАНОГО М. КРОЛІВНИЦЬКИМ
могти в цьому іншим.
рицького, «Марній Боруля» І. Орпепка-Карого. 1
Плани на майбутнє? їх
За виставу «Дума про
чимало! Це, насамперед,
тій. А молодим акторам •— нові вистава,
зустрічі з
Британку»
за
п’єсою вдосконалений, у прагнен Л.
Приходьмо, А. КосяченЮ. Японського колектив ні збагнути глибину мис ку, В. Степаненяо, А. Мар- провідними радянськими
творчі
театру був удостоєний об тецтва.
ченну? У виставі, зсі акто майстрами сцени,
Помітною подією в но- ри грають безпосередньо, звіти, гастролі,
святкова
ласної
ко м со м сільської лентиеі
була
вистава захоплено, їм здалося Ство
премії Імені 10. ЯнОВСІїКО- «Шрами»,
поставлена за рити образи правдиві, жит концертна програма, при
п’єсою Є. Шабана. Зайняті тєво
го.
переконливі. Щирі свячена 100-річчю театру.
у ній переважно
вчорт.и- оплески, квіти із залу — Словом, робота/ Щоб свя
Валентина
Дронова, ні випускники театральних цс
найкоаща нагорода ак то було
піднесеним, гар
Анатолій Литвиненко, Ана вузів. Хвилююча, ботю іа торам, свідчення того, що
ним, без неї — щоденної
толій Косяченко — лауреа тема порушена у виставі. вистава хвилює глядачів.
Важкі підлітки,
а потім
копіткої роботи — не обі
ти обласної
премії імені молоді люди, що спіткну
Хорошою школою вдос
Міікнтенка, наша гордість, лися, вчинили найтяжчий коналення майстерності є йтись.
надія колективу. Усі такі злочин — вбили людину. для молодих акторів твор
8. ЛИТ8ИНЕНКО,
Непросто акторам всебічно
різні за своїм амплуа, за розкрити цю тему, донес чі звіти і зустрічі, що на
артистка
обласного
своєю виконавською мане ти її до глядача. Віжко бу повнюються
особливим
музично- драматично
ло навіть
заслуженій ар
рою, і водночас дуже схо тистці
го
театру
імені
УРСР С. Мартиновій змістом напередодні 100жі — у єдиному пориві до — досвідченій, таланози- річчя театру. У робітничих
М. Кропивницького.

тііві

УЧИСЬ АКТИВНОСТІ

З стор

ПРОДОВЖУЄМО
ТРАДИЦІЇ

У Зндм’янсьному ТУ № 2 лабораторія по експлуатації електровозів .— одна з найкращих в училищі.
Обладнали її самі учні разом з викладачем Яковом Сергійовичем Гончаренком.
На знімку: Я. С. ГОНЧАРЕНКО проводить додаткові заняття з групою майбутніх помічників ма
шиністів електровоза.
Фото Ф. КОРОЛЯ.

Крок

у стрій
В одній із військових час
тіш Червонопрарориого Да
лекосхідного військового Ок
ругу служить сержант Олек
сандр Ніікпфоров. Він нав
чався в Кіровоградській се
редній школі № ЗО, потім з
відзнакою закінчив Київсь
кий інститут народного гос
подарства імені Д. С. 1<орогченка.
Я добре пам’ятаю нього
завзятого хлопця. Саша ко
ристувався заслуженим ав
торитетом серед учнів і вчи
телів нашої школи, був пре
зидентом учнівського науко
вого географічного товари
ства «Глобус», Неодноразо
во він виступав па конфе
ренціях Географічного това
риства СРСР у Ленінграді,
бр ів
участь в роботі VI

Ще зі шкільної лав.і в НА ТВОЮ КНИЖКОВУ
з'їзду Географічного това
П О ЛИЦЮ
нього вироблялися
чудові
риства СРСР у Тбілісі.
риси людини активної жит
Олександр Ипкпфоров ще тєвої позиції. Дисциплінова
в школі вивчав рідний кран, ність, намагання з високим
вміло підбирав пошукозпіі почуттям відповідальності
матеріал, узагальнював і виконувати свої обоз’язки
систематизував наукові ре притаманні йому і в армій
Поява нової літератури
ферати. «Вітчизна почина ському• житті.
для школярів завжди ра
ється саме тут, біля твого
дує.
Тому вихід у світ кни
Ось уже іі^уть листи з
рідного дому, де ти посадив військової частини. Коман- • ги ГІ. Яланського «А я ква
ча не боюся!» (К.. «Весел
свою першу
вишеньку, — дпрп Олександра Инкіїфо-І ка», 1981) сприйняли із за
писав Олександр в одному з рова повідомляють, що він І доволенням і учні, і піо
і педагоги.
учнівських творів на вільну став відмінником бойової і І нери,
Невеликий обсягом по
сібник
вмістив майже сто
тему. — І піхто хай не по політичної підготовки, клас-1
народних ігор,таких попу
сміє понівечити ніжний цвіг ним спеціалістом. Росте йо
лярних у недалекому ми
тієї вишеньки. Красу ту ми го авторитет як комсомолі»- ■ нулому, а нині напівзабу
тих. Понад 60 ігор розмі
ського
активіста.
І
Повинні завжди бути готови
щено в першому
розділі
ми захистити...»
Пише нам і сам Олек-1 «Рухливі ігри», тут дано
опис і рекомендації
до
Пам’ятаю, як Олександр саіідр. В останньому листі І проведення таких ігор як
приходив першим до фінішу він поділився своїми плаиа-| «Гілка», «Лайка», «Жмур
ки». <гКвач»_ «Перепелиця»,
під час військово-спортивної ми — вирішив стати офіце
«Каша», багато інших. Мен
гри «Зірниця», як старався ром. Рекомендації дали йо- ■ ші обсягом, але не мент
му комуністи військового! важливі й розділи
«Спо
першим скласти норматив підрозділу, де він, комсомо-1 кійні
ігри»
«Розваги» та
ний комплекс ГПО. В тирі,
«Іграшки».
яєць
Олександр
Никпфброн,
І
Прості у своєму виконан
скажімо, в нього були най
здобув високий ідейний гарт. І ні. розраховані в більшості
вищі оцінки. Став він спорт
випадків па будь-яку кіль
Я дуже радий за Олек
кість учасників, а головно
сменом -розрядником,
від
потребують простого са
значився під час турніру з сандра — КОМСОМОЛЬЦЯ, ВОЇ- | —
моробного обладнання, во
військово-прикладних видів иа-артіїлеріїста’. Такі, як він, І ни викликають у дітей за
спорту. А потім допомагав завжди готові стати захпс-І хоплення, швидко стають
своїм однокласникам, і вони пиками завоювань Великого | улюбленими у дітвори.
Б, ЯРМОЛЕНКО,
склали залік з фізичної та Жовтня, рідної Вітчизни.
вчитель Олександріавійськово-технічної
підго
Р. ДАЙДАКУЛОЗ,
сьної середньої шно
товки.

Дивовижний
світ гри

ли № 1,
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буклетів: з Толбухіна повідомляють пр.) підсумкн
]
минулорічних
І
стартів.
В
окрузі, наприклад,, підютовлено 9 майстрів спорту,
16 кандидатів у майстри,
138
першорозрядників.
. Снбртинно-масовою робо
тою охоплено
більше 47
тисяч чоловік.
У міжпародних змаганнях ВЗЯ.ІІІ
участь добруджачські бор
ці класичного
стилю, во
лейболісти, ле гко атл с г п.
Визначено десятку кра
Спортивні організації Кі- щих спортсменів року. До
ровоградшіши вже давно неї увійшли
волейболіст
налагодили дружні зв’яз Георгій Василев,
легкоагки з колективами фізкуль
лет-багатобореиь
Мимчо
тури Толбухінського окру Славов, борець
Йордан
гу НРБ.
Практикувались Мітєв, важкоатлет
Веееобмін делегаціями, това лин Божков, велосипедист
риські зустрічі футболісіів Борислав Асс-нов, важко
кіровоградської «Зірки» га атлет
Стефаїї
Димит
бол гарської « Д обруд ж і». ров,
велосипедист С ГОНаші друзі знають про ус ЯІГ Петров, боксер Дппіхи спортсменів Кірово- мптр Тачев. легкоаглетка
градіпіппі, а з Толбухіна Снєжапа Василева та во
регулярно надходять пові лейболіст Росен Мінчев.
домлення про сходження Комплекти фотопортретів
добру джанців.
них провідних спортсменів
Цими днями в облепорг- теж надійшли в облелорткомітет надійшла
серія комітет.

З

«Добруджі»

«ЗІРКА»
В ЗАКАРПАТТІ
Останній етап підготов
ки до сорок п’ятого чемпіо
нату СРСР з футболу се
ред клубів другої ліги
«Зірка» проводить у Му
качевому. У цей час пере Їїбачено влаштувати кілька
товариських контрольних
ігор.
У першому матчі супер
ником кірової радців була
команда
«Локомотив» з
міста Калуги, яка також
виступає у другій лізі.
Зустріч у першому тай
мі проходила з перемінним
успіхом і закінчилася вні
чию — 0:0. Після перер
ви активніше діяли наші
Коли минулого року ми
отримали рапорти з місь
ких і районних спорткомітетів про заходи, що про
водилися за програмою
Тижня фізичної культури і
спорту в УРСР, одразу сгало?ясно, хто з фізкультур
них активістів
правильно
орієнтується в організації
спортивно-масової роботи.
Наприклад, у Світловодську подбали про тс, щоб у
виробничих
колективах
краще
пропагували фізнультуру і спорт, зокрема,
комплекс ГПО. Туї відбу
лись тематичні вечори, на
яких виступали
провідні
спортсмени
міста, перші
значківці ГПО. В кінотеат
рах демонструвались кіно
фільми на спортивні тем 1.
Протягом тижня на стадіо
нах щодня
влаштовучлись масові спортивні зма
гання, в яких брали участь
не тільки ті юнаки і дівча
та. що тренуються в сек
ціях, а й усі бажаючі. Так
і в Долинському районі. У
райценто наприкінці тиж
ня з’їхались спортивні сі
м’ї. В
легкоатлетичному
кросі брали
участь уже
літні люди, виробничники
комсомольського віку, на
віть дошкільнята.
Цікаво
пройшов велопробіг, який
організувала обласна рада
ДСГ «Колос». Юні велоси
педисти, що тренуються в
дитячо-юнацьких спортив
них школах,
побували в

Десятиял а сниця Погребнянівсьної серед
ньої школи Ла
риса ДІГТЯР за
хоплюється ба
гатьма видами
спорту,
регу
лярно тренуєть
ся в секції з багатобо р с т в а
ГПО. Та найкра
щих показників
досягла дівчина
волейболі,
У
капітан
Вона
волейзбірної
вольної иоманди Нозгородківсьнс-го району.
Фото С.
НЕНЧА.

ПРОПОНУЮТЬ МАГАЗИНИ
СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

ж

земляки. Одну
із їхніх
комбінацій завершив при
цільним ударом Олександр
Алексеев. Калужанн пору
шують правила на своєму
штрафному
майданчику,
за що караються одинадцятиметровнм ударо.м. Йо
го чітко реалізував Юрій
Сердюк.
Залізничники після про
пущеного другою гола до
кладають багато зусиль,
щоб уникнути-поразки. До
фінальної сирени їм вда
ється скоротити розрив.
Кіровограда добилися пе
ремоги — 2:1.
поєдинок відДругий
сгадіоні міста
бувся на
Чоп з командою «Букови
на». Першими успіху до
моглись чернівецькі спорт
смени. А потім гол забив
наш земляк Ярослав Ба
беля к. Рахунок — 1:1 —
не змінився.

::-5

■

• • ■■■

Студент факультету фізвихаваннл Кіровоградсьною подінегитуту майстер міжнародного нласу Володи
мир ДОЛГУНЬ став переможцем III республіканських
ігор молоді України. Нині цей перспективний боксер
готується до чемпіонату світу.
Фото В. ГРИБА.

В. ТВЕРДОСТУП.

ПОЙГОАМА
ІІГ V! ҐНИІН

нільках районах

Організовано
легкоатлетичний
Кіровограді.

г

гЖ

області,
пройшов
крос у

З 1 по 8 травня
буде
проведено Тиждень фізич
ної культури
і спорту в
УРСР, присвячений
Дню
Перемоги. До нього слід
готуватися вже
тепер. У
плані заходів на Тиждень
варто передбачити прове
дення зустрічей з делега
тами XXIV з’їзду ЛКСМУ,
кращими
спортсменами.
Перед юнаками і дівчата
ми з лекціями виступати
муть учителі фізкультури,
тренери.
Скажімо, фіз
культурні актизісти СозоНіЗСЬКОЇ середньої школи
Кіровоградського району
хочуть запросити на вечір
спортивної слави почесно
го майстра
спорту СРСР
І. К. Вільного. Вони знають,
то школярам цікаво буде

ВІД МАСОВОСТІ —
до МАЙСТЕРНОСТІ

послухати розповідь вете
рана про те, як він отри
мав ще в сорокових роках
значок
«.Ворошиловський
стрілець», як потім у пар
тизанському
загоні став
снайпером, як уже після
війни підготував десяти
призерів республіканських
і всесоюзних
змагань зі
стендової стрільби.
Почалась підготовні до
Тижня в
Ульяновському
районі.
Тут
створюють
ударні загони, які під чіс
суботни.чів
і недільників
обладнають нові спортивні
майданчики, підготують до
нового сезону наявні спор
тивні бази.
Фронт робіт
для таких загонів уже ви
значено у селах Лозувлтому.
Великих
Трояках,
Грушці, Кам'яній Криниці,
Вільховому, Синьнах.
Використовуючи торіш
ній досвід організації спор
тивно-масових заходів за
програмою Тижня, на міс
цях слід знову організувттн агітпробіги спортсменіз
легкоатлетичні кроси, евт-

та ГПО.
матчові зустрічі
представників колективів,
які змагаються між собою.
В кожному колективі фіз
культури до травня треба
визначити кращих багагоборців ГПО, котрі будуть
включені
до
стартів
команд, що змагатимуться
за призи «Комсомольской
правды».

Під час Тижня доцільно
буде провести комсомоль
ський огляд роботи колек
тивів фізкультури по впро
вадженню в дію комплек
су ГПО. Добре,
коли за
короткий час в тому чи ін
шому колективі
багато
юнаків і
дівчат склали
нормативи ГПО. Та інколи
такі цифри бувають фальшизими,
І
бо
наспрагді
значківці мали
майбутні
успіх тількиі
в деяких еидах програми нового фіз
культурного комплексу. В
рапортах
значиться і во
лика кількість
громадсь
ких інструкторів. А як во
ни працюють, який
їхній
конкретний вклад у спра
ву?
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Ю. ПОВОРОЗКА,
завідуючий наечальноспортивним відділом
еблепорткомітету.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. г

ШШ ТИ ДІВЧАТА!
Якщо ви бажаєте одер
жати середню освіту і спе
вступайте до
ціальність,
Бобринецького середнього
сільського професійно-тех
нічного училища № 2.
Училище готує:
трактористів- машиністів
(строк навчаїїїїя
3 роки,
учні одержують середню
освіту, оволодівають про
фесією сл юс а р я - ре м он т 11 п ка та водія автомашини);
трактористів- маиіииістіг»
ПІ класу (строк павч-иим
1 рік);
трактористів- машиністів

(строк навчання — 8 мі
сяців).
_
.................приймають
г
До училиша
юнаків
та дівчат, що ма
-----’......................
ють освіті' 8—10 класів.
Для вступу необхідно
податі: документ про осві
ту. свідоцтво про іароджеппя, довідку
3 місця
проживання, три
фогокартки 3X4 см.
Початок занять — і ве
ресня.
Учнів, які пашматиму п>ся три роки та •одип річ.
забезпечують триразовим
харчуванням,
гуріожйт-

ком, спецодягом, стипенді
єю. підручниками.
Учні, які навчатимуться
8 місяців, одержують сти
пендію 96 крб. на місяць,
їх забезпечують гуртожит
ком, підручниками.
Внпускпнкам
училища
надаватимуться переваги .
при вступі до інституту. і <
Адреса училища; Кіро—
воградська обл., м. БобриІ
нець, пул. Димитрова. 1.

-*r

Дмренцїя.
~г'

Олександрійське міське середнє
професійно-технічне училище №1
Рання весна — пора ще прохолодна і
вимагає теплого і водночас легкого одя
гу. До нього належать куртки з тканийи
болонья. Різноманітних кольорів і фасо
нів, вони мають сучасний
привабливий
вигляд, зручні у користуванні.
Дуже популярні нині немарні й міцні
джинсові штани та костюми, виготовлені
вітчизняними підприємствами. Всі вони—
спортивного крою, легкі, ппактичні.
Ці та інші вироби швейників для дітей

та підлітків ви можете придбати у мага
зинах обласного центру «Турист» (вул.
Карла Маркса), «Спорттовари» (вул. Короленча) та у торговельній мережі ра
йонних центрів.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ВАС, ША
НОВНІ ПОКУПЦІ, ДО НАШИХ МАГАЗИ
НІВ!
Дирекція Кіровоградського
обласного об’єднання
Зам. 22.
«Спорттовари».

«Молодой коммунар»

НАША АПГ'ЕСА:

оргаи Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском япъше.

ПК 01288.

Індекс 6!107.

ДОДАТКОВИЙ

ОГОЛОШУЄ
для набуття спеціально
сті:
. механіка по складанню,
регулюванню. й
наладці
холодильних установок і
апаратів.
‘
Приймають воїнів. звіль
нених у запас із лав Ра-

Армії, які мають
загальну середню освіту.
Зараховані па нашіания
одержують
стипендію
72- крб. 59 коп.
Строк навчання — 6 мі
сяців.
Адреса: Кіровоградська
дяііської

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46 87: відділу комсомольського
ніигтя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45 36; відділу учнівської молоді
—
2-45-35; відділу війсьновоп і гріотичного
виховання та сперту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45.-35; коректорської — 3-61 83; нічної
редакції — 3-03-53.
Обсяг.0.5 друк. врк.

НАБІР УЧНІВ

Зам. № 132.

Тираж 51300.

обл., м. Олександрія, вул. .
Ватутіна, 1. Тел. 5-14-98..
їхати автобусом «Б» до зу-.пішки «Жовтнева».
Дирекція.

Гп.зетп виходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Гпінки, 2.
. • <>« •« •

