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Ечора у Кіровоградському
міському
Палаці культури
імені Компанійця
відбувся
зліт молодих
учителів об
ласті.
Зліт відкрив перший сек
ретар обкому ЛКСМ України
І. О. ШЕВЧЕНКО.
із словом-привітанням ви
ступив
секретар
обкому
Компартії України А. І. ПОГРЕБНЯК.
З увагою й інтересом слу
хали учасники зльоту висту
пи бригадира
слюсарів за
воду «Червона зірка» Героя
Соціалістичної Праці, делега
та XVII з'їзду
профспілок
СБСР О. О. КОШУРКА, ди
ректора
середньої школі«
№ 10 м. Олександрії А. А.
МОСКАЛЕНКА,
вчительки
Новомиргородської
десяти
річки № 1 Т. В. ШЕВЧЕНКО,
ичитсля Созонівської СШ Кі
ровоградського району В. І.
ЗАВІНИ, секретаря — завіду
ючої відділом учнівської мо
лоді Ві льиіанського
рлйкому ЛКСМ України М. КОРДЮИОБОЇ.
Учасники зльоту прийня
ли звернення до всіх моло
дих учителів області.

Прізвище — ЛАВРУСЕНко.

Ім’я — Ольга.
Рік народження —
~-і 958-й.
Освіта — середня.
Партійність
— член
~КПРС
Доручення — член ко
мітету комсомолу, парторганізатор відділка колгос
пу імені Фрунзе Комнаніївського району.
Професія — пташниця.
Делегат
XIII
з'їзду
профспілок
України-. Нт
обласній звітно-виборній
комсомольській конферен
ції — обрана
делегато/А
XXIV з’їзду~ЛКс7Г Унраїни.
І

1р АНОК видався тихий і
морозний, але вже повесняному духмяний і світ
лий. Ольга, як ішла з обе
ремками сіна — несла ко
рові, — так і зупинилася
посеред двору. Завмерла,
вдивляючись у зорю, що
золотила схід.
Уявила, як відсвічується
цей ранок у ставку, всміх
нулася. Три тижні не була
Едома, на своїй птахофер
мі, що біля самого ставу, а
скучила,
що й не розка
зать. Подруги-заочниці як
дізналися, що була вона
делегатом
XIII
з’їзду
профспілок України, і все:
«Розкажи та
розкажи».
Уявила, як зараз прибіжить
на ферму, як зрадіє Марія
Максимівна — наставниця
її, а тепер і напарниця в

роботі. Обов’язково роз
повість Ольга
про на
вчання, про новий метод
годівлі
птиці, про який
тільки й мови в радгоспітехнікумі...
Мабуть, вона таки доего
стояла, притуливши до се
бе сіно, бо
Анатолій, що
порався біля машини, за
питально пбдивився на неї.
Помітивши той чоловіків
погляд, Ольга розсміяла
ся:
— Глянь, який день по
гожий буде.
— Звідки ти знаєш?
— Прикмета є така: зо
лота зоря — гарна днина.
— Я й не знав, що ти в
прикмети віоиш — лукаве
всміхнувся Анатолій.
— Та я вірю лише в гар
ні, щасливі прикмети, —
щиро зізналася.

(Закінчення на 2-й crop.)

Т. БОРИСОВА.

о

ДЛЯ ВРОЖАЮ—82 "=“
Успішно виконують зав
дання по внесенню в грунт
мінеральних добрив у Гайноронському районі пілоти
сільськогосподарської авіа-

ції. Вони вже удобрили по дов, який недавно прийшов
над 3250 гектарів. Добре працювати з транспортно
зарекомендував себе моло го літака і вже домігся ус
дий пілот Анатолій Дави- піхів у роботі.

На
знімках
(зліва
напра
во): агроцом-хімік
колгоспу
імені Шевченка
О. О. ГУЙВАН

з командиром
ланки
В. М.
ДЯЧЕНКОМ та
пілотом А. ДА
ВИД О ВИ М;

іде завантажен
ня літака.
В. ГРИБ.
Фото автора.

ііТільки вперед, тільки на Жупаненко,
Ігор Соченко,
лінію зогню
тільки через Віталій Гриценко записали в
труднощі до перемоги — і своїх
анкетах: «Найбільш
нікуди інакше! Ось девіз яскравим днем
у моєму
молоді нашої країни, девіз житті був той,
коли мене
прекрасний, девіз мужній, прийняли
в комсомол». І
девіз,
що заповіли наші тут же відзначили: «Яскра
вожді» — ці слова належать вим взірцем служіння наро
Миколі Островському, доля ду, Батьківщині
є Микола
якого схожа
на легенду. Островський і його КорчаВін і тепер серед нас, жи гін».
вий його Корчагін—як сим
Так, вони свідомо перековол мужності, великої люд нують себе і саоїх ровесни
ської
краси. Авгор без ків
у тому, що
комуніст
смертної книги «Як гартува Корчагін — реальна люди
лася сталь» (50-річчя її пуб на, яка живе
серед нас І
лікації відзначається цього сьогодні. Вони
заносять у
року) своїм коротким, але свої особисті
щоденники
полум’яним життям ствер золоті перлини, які залишив
див, що «людина стає люди нам
Островський:
«Для
ною, якщо
вона зібрана більшовика обіцяти — зна*
навколо
якої-небудь чить зробити», «Якщо осо
справжньої
ідеї». Зарзди бисте в людини займає ве
чего він жив?
Заради тор- личезне місце, а громадсь
жества великих
і світлих ке — крихітне, тоді розгром
ідей юності.
особистого життя — майже
Минулого тижня редакції катастрофа. Тоді в людини
республіканської
газети постає питання — навіщо
«Комсомольское знамя» га жити? Це питання ніколи не
«Молодого комунара» орга постає
перед
бійцем»,
нізували в Кіровоградській «Дружба — це передусім
середній школі № 19 від відвертість, це — критика
критий урок з десятикласни помилок товариша».
ками на тему: «Книга Мико
На
відкритому
уроці
ли Островського «Як гарту старшокласники виявили ба
валася сталь» у твоєму жит жання написати
учнівські
ті». Йшла розмова про чор- твори на таку ж тему. Біль
чагінські традиції, про те, шість старшокласників уже
як юність вісімдесятих ро передала свої зошити з на
ків, вибравши своїм ідеалом писаними творами в редакКорчагіна, прагне жити, щоб ції газет
«Комсомольскоё
перемагати.
знамя» і
«Мюлодий комуНезадовго до цього уроку нар». З ними ми маємо н.зчлени педагогічного загону мір познайомити наших чи
із заводу друкарських ма тачів під час публікації ма
шин розповсюдили
серед теріалів, у яких йтиме мова
десятикласників СШ № 19 про перші зустрічі комсо
анкету «Комсомол і ти». В мольців різних
ПОКОЛІНЬ З
ній, зокрема, було запитан книгою
Островського «Як
ня «Кого із комуністів ти гартувалася сталь».
вважаєш у житті прикладом
Ми звертаємось і до вас,
для себе?» Більше двох тре друзі: надішліть
і ви нам
тин юиакіе і дівчат відпові свої листи, головний зміст
ли: «Хочу бути схожим нз яких хай буде той же, що й
Корчагіна», «Бути таким, як в учнівських творах — «Як
Корчагін», «Рівнятись на Ми гартувалася сталь» у твоєму
колу Островського», «Жити, житті».
боротись — як Корчагін»...
Станіслав
Ареф'єв, Євген
(Наш кор.$.

ТИЖДЕНЬ ПІДВИЩЕНОГО ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
_______ XIX З’ЇЗДУ ВЛКСМ І XXIV З'ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ

Секретаріат 11К ЛКСА1 України, колеіія Міністерства вугільної промисло
вості У РСР Президія Українського республіканського комітету профспілок у
відповідь на заклик переювнх комсомольсько-молодіжних колективів, моло
дих новаторів Донецького і «Львівсько-Волинського вугільних басейнів прий
няли рішення ознаменувати наступні комсомольські з’їзди тижнем підвищеноіс видобутку вугілля. /Молоді гірники Олександрії підтримали ініціативу кра
щих шахтарів республіки, актнено включились у змагання. Три комсомольськомолодіжних зміни і одна комсомольсько-молодіжна бригада шахти «Світлонільська» та дві зміни молодих гірників шахти «Верболозівська» за дев’ять
днів дали слово підготувати гідні подарунки комсомольським форумам.

ПНІ ОДНЙНЛІІВІЛЖ
Шахта
«Всрболозівська»
Комсомольсько - моло
діжна зміна гірників очис
ного
вибою видобузної
дільниці № 1 (керівник
С. І. Карталпш, групкомсорг Микола Візіні'іеико)
— одна із кращих на шах
ті, з початку року постійно
перевиконує змінні завдан
ня. Створено зміну зовсім
недавно з комсомольськомолодіжної бригади (чима
ло гірників вийшло з ком
сомольського віку), яка
протягом кількох років бу
ла серед передовиків. У ко
лективі — 14 молодих гір
ників. Ще кілька років
тому С. Карта лиш. В. РеИсиько навчалися шахтар
ської майстерності у стар
ших, а сьогодні вони —
досвідчені виробничники,
які своїм трудовим прик
ладом надихають молодих.
Ударно трудяться в ці дні
комсомольці
М. Бабій,
В. Ковальчук. Колектив

дружний,
згуртований.
Про це свідчать і виробни
чі показники: тільки з по
чатку березня хлопці ви
дали понад план на-гора
1250 тонн вугілля.
У переддень тижня най
вищого видобутку вугілля
па дільниці побував секре
тар комсомольської орга
нізації шахти Сергій Коза
ченко. На
коротких збо
рах, проведених безпосе
редньо у лаві, виступив
начальник дільниці 11. С.
Сокуренко. Члени комсо
мол ьс ь к о - м о л од і ж н ої змі
їні дали
слово докласти
максимум зусиль у завер
шальні березневі дні.
— Так то наше завдан
ня сьогодні одне, — ска
зав групкомсорг зміни Ми
кола Різіпічепко, — на ді
лі показати, па що спро
можний паш молддий ко
лектив.
Слова * верболозівців не
розійшлися
із ділом: у
перший же день ударного
тижня
гірники видобули
460 тонн вугілля, проти за
планованих 420.

Шахта
«Світлопільська»
Заклик надихнув шахта
рів комсомольсько-моло

діжної зміїні дільниці № 4,
де гірничим майстром В. І.
Анісімов. Раніше
хлопці
викопували планові зав
дання, але в перемож
цях не ходили. Та першого
ж дня ударного тижня во
ни змінну норму виконали
па 213 проценти До речі,
колектив, де групкомсортом В. Курінним, наймо
лодший серед усіх КМК
шахти — його
створено
лише минулого року.
Справді
ло-ударному
першого дня попрацювали
н інші комсомольсько-мо
лодіжні зміїні шахти «Світлопільська».
КМК видо
бувної дільниці № 2 (ке
рівник гірничий
майстер
К. К- Бепдеров, секретар
комсомольської організації
Анатолій Макаренко) ви
дав на-гора
понад плай
128 тонн вугілля, що ста
новить більше третини
змінної норми; 34 тонни—
такий наднормовий показ
ник КМК дільниці № 3, де
керівником О. Г. Лебсдєв,
групкомсоргом Олександр
Вейс.
В. ВАСИЛІВ.
(Телефоном).
м. Олександрія.
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«Молодий комунар»'

'асливі
(Закінчення.
Поч. па 1-й стор.).
— Пам'ятаєш, дощ такий ішов, дорога — одне
місизо. А ти але
із Покровки
в Софіївку при
мчав до мене. Тож недаома а народі кажуть: «Не
года — нареченому не пе
решкода».

— 2 —

На неї й орієнтується. Чи
вдалося хоч раз сягнути
її?
Ользі відразу хочеться
відповісти; «Ні, не вдало
ся». Але чомусь сьогодні
вона стримує себе.
«А
перше місце в колгоспі?
А довір'я товаришів?»
її обрали
секретарем
комсомольської організа
ції відділку, членом комі
тету комсомолу КОЛ'ОСПу.
Прийняли в члени
КПРС.
Вона, Ольга Лазрусенко,
представляла інтереси кол
госпного селянства на ХІІІ
.з'їзді профспілок України.
Вона, Ольга Лазрусенко,
обрана делегатом на XXIV
з’їзд комсомолу України.
...У кожного своя верши
на. Один навчиться водити
власний
автомобіль — і
блаженствує: «Досяг вер
шини». Інший найскладні
шу операцію на верстаті
освоїть, рекорд у
шахті

У біографії Олі Лаарусенко — пташниці колгос
пу Фрунзе — нема яки
хось зигзагіз чи перелом
них періодів. Усе просто.
Закінчила школу, і, не ла
маючи голову над одвіч
ним: «Ким бути?», залиши
лася е селі.
Стати дояр
кою
чи йти з
рільничу
бригаду — було все одно.
Дівчину не лякала робота.
Змалечку ходила біля гос
подарства, уміла сапати й
копати, уміла корову дої
ти, свиней і птицю догля
дати.
Спочатку з однаковим
завзяттям
бралася
за
будь-яку колгоспну робо
туТа минуло кілька років,
і вона зрозуміла: силу й
енергію не треба розпоро
шувати, ліпше зосередити
їх на якійсь одній конкрогній справі. Поки вона об
думувала, куди ж попро
ситися на постійну роботу
— в поле чи до корів, -у правлінні, ніби вгадуючи
Ольжині наміри, вирішили
запропонувати їй
піти на
птахоферму.
Ольга як тримала в ру
білила
ках щігку (якраз
корівз колгоспницями
ник), — так і побігла з нею
до птахоферми — огляда
ти господарство. 1
Вона справді могла пі
ти в доярки, і була б одні
єю з кращих.
Могла б ходити в поле,
вирощувати буряки. Уро
жайність на її ділянці бу
ла б найвищою.
Бо така вже в неї вдача
завзята — якщо візьметь
ся робити щось, то, будь
те певні, зробить найкра
ще. Не вміє лише працю
вати впівсили. Та ще «зо
лоту» середину зневажає.
Переконана, що золотою
може бути тільки вершина.

естаноаить — і вважає цс
лише етапом на шляху до
сходження.
Ольга Лаврусенчо міряє
себе високими
мірками.
Бо так велить їй обов’язок
члена великої партії Лені
на.

З
У перший день пс при
їзді — і стільки спраз: у
Будинку культури на цент
ральній садибі комсомоль
ці вогник готують для сі
вачів — виступити треба,
і школярі запрошують на
зустріч. А головне — під
готуватись треба до при
йому молодняка на фер
му. Незабаром дві з поло
виною тисячі несучок і пів
нів, котрих рік доглядала
Ольга з Марією Максимів
ною Лаврусенко, здадуть
на приймальний
пункт, а
натомість візьмуть майже
вдесятеро
більше птиці.

ОВ’ЯЗОК
ТЬ

й

1

Наше господарство —
одне з відстаючих в райо
ні. Тож копи мені запропо
нували очолити колгоспну
комсомольську організа
цію, а було це майже два
роки тому, я довго вагав
ся. Повернувся тоді з лаз
Радянської Армії (служив
у десантних військах, тож
дисципліна для мене ва
жить багато), і за місяць
роботи переконався, що в
роботі комсомольської ор
ганізації було чимало не
доліків. Довгий час не бу
ло ватажка,
значна кіль
кість неспілкової
молоді
відійшла від громадського мольські групи
на трьох
життя. Я зрозумів, що са тракторних бригадах, мо
мому мені не навести ла лочнотоварній фермі № З,
ду, тому велику надію по навели порядок в обліку
кладав на комсомольських спілчан,
ліквідували за
активістів Василя Драного, боргованість по членських
Миколу Мушича, Мик злу внесках. Пожвавлення вну
Богдана.
тріспілкової роботи впли
Нині можна
говорити нуло і на виробничу діяль
про зрушення у роботі: на ність молодих механізато
35 членів збільшилась на рів, тваринників. Але ком
ша комсомольська органі- сомол не відчуває кон
створили ми комсо- кретної допомоги з боку

(є
найвідповідалоніший
період на фермі. Головне
— запобігти падежу. Про
порції та дози
вітамінів,
риб ячего жиру, стрепто
циду. Ольга добре знає з
підручників, та й на прак
тиці переконалася у необ
--цих
хідності включення
Ц"
компонентів у корм. Та що
знає, що найголовніше —
догляд за птицею, її, Ол..жина,
турбота. Хоч би
якась /механізація на фер
мі, а то
зсе ар/чну. Тут
кожну хвилину розрахува
ти треба.
Думки— звичні, буденні
роїлись у голові, А руки
вкладалиі яйця а
вправно
лотки П’ять, ще п'і’ять —
і готово. Лоток наі лоток,
Он ЇХ СКІЛЬКИ вже підго_______
відправки.
товлено
до
1900 штук яєць зібрала за
день.
Ольга заглянула у зве
дення, що взяла у ек ?номіста.
74.8 тисячі
штук
яєць здали зони з Марією
Максимівною за два місяці
нинішнього року. На 12-?
процентів виконали план
виробництві-, на
133 —
план продажу. Шосте міс
це з
районі. Непо-ано.
«Значить, рентабельним у
колгоспі буде і нинішньо
го року птахів іицтзо», —
прикидала подумки моло
да пташниця.

болгарських.
ДРУЗІВ
«ГІяамє/..» (полум’я) називає толбухінське окр/,Кнй
газета «Добруджаьська трибуна» своє щомісячне ви.
дання для молоді. На всіх чотирьох його сторінках до.
клад.чо висвітлюється
життя трудоаих молодіжних
нолективіз міст і сіл Добруджь багатогранна дія;ьвість організацій Димитрівської Комуністичної Спіл

ки Молоді.
із змістом кількох матеріалів, опублікованих з осхачиками
«Пламен»,
який прибув до Кіровотачньому номері
номері ч)
------града, знайомимо наших читачів.
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Ольга тільки внесла дій
ницю на веранду, а Оленка вже тут.
— >і тобі доп змагатиму,
— щебече радо. Несе мар
лю, невміло
накладає її
на глечик, довго розправ
ляючи, а потім просить.
— Дай я.
— Важка дійниця, донеч
ко. Не втримаєш — лагід
но відмовляє Ольга. Мала
якусь мить спостерігає, як
мати цідить молоко а по
тім знову:
— І я хочу щос-> роби
ти.
— Тоді погодуй курей,
загадує їй Ольга. —Он ко
робочка СТОЇТа із зерном
і крихтами.
Дівчинка обома ручами
поребере її, обережно
ступаючи поріг. ВИХОДИТь
у дьір. Дбайливо годує ку
рей.
Анатолій спостерігає за
донькою, всміхається з її
Потім,
заклопотаності.
щось згадавши.. промовляє:
— Ще
одна щаслива
прикмета. Вся в маму...
Н. ЧЕРНЕНКО.
Компаніївський район.

правління колгоспу. Не за
безпечується молодь жит
лом, а хліборобське по
повнення новою технікою.
Хлопці не залишаються в
селі.
За останні дев’ять ро
ків жодна
молода сім'я
не отримала колгоспної
квартири. Саме це й зму
шує молодь шукати робо
ту деінде. Минулого ро
ку виїхало дві сім’ї. Зали
шив
тракторну бригад/
№ З її грулкомсорг Олек
сандр Мегеря. Це прикро,
тим більше, що ми маємо
надійний
резерв попов
нення
механізаторських
кадрів і кадрів для тва
ринництва. Передусім це
Василівська середня шко
ла.
Шкільні
виробничі
бригади постійно трудять
ся у колгоспі.
У минулі
жнива 47 старшокласників
допомагали збирати вро
жай. Щороку переможці
соціалістичного змагання
їздять
на екскурсії
до
міст-героїв. Нинішнього лі
та у таборі праці і відпо
чинку буде 47 школярів.
Так що поповнення є звід
ки взяти,
головне наше
завдання — створити йому
відповідні умови для про
дуктивної роботи, відпо
чинку, вирішити житлове
питання. Це важливо ще й
тому, що на сьогоднішній

день
у тваринництві тра
цює
лите
18 чоловік,
Трудяться вони на різних
фермах,
що значно ускладнює організацію соці
алістичного змагання під
биття підсумків
роботи.
Створення комсомольсь
ко-молодіжних колективів
у тваринництві допомогло
б, на мою думку, вийти з
прориву. Адже нині наше
господарство
по надоях
молока — на останньому
місці в районному зве
денні.
Причина цього —
не тільки брак кормів, а й
нераціональне їх викори
стання. Рейди «Комсомоль
ського прожектора», який
очолює Любов Богдан, ви
явили порушення раціону
--------------!- траплялися
годівлі
корів,
перебої
із
завезенн їм
комбікормів,
жому. Нині
становище на фермах поліпшилось, апе попереду
ще чимало труднощів.
Комітет комсомолу пла
нує цього року
створити
комсомольсько - молодіж
ну тракторну
бригаду, на
базі якої
можна було б
організувати кормодобузний загін. Кормовий клин
колгоспу чималий — 934
гектари Він може повніс
тю забезпечити господар
ство кормами. Комсомоль
сько-молодіжна
бригада
необхідна ще й тому, що
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У наших
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Першії» се.-.рсіар і’олбухінського общинського ко
мітету
ДКСМ
Христо
Станков в інтерв'ю корес
пондентові розповів про
підсумки ЗВІТІЮ-ВЯборШіХ
зборів і конференцій у пер
винних
комсомольських
організаціях. «Вони дають
усі підстави твердит і, •—
сказав він, — що рішення
XII з'їзду Болгарської ко
муністичної
партії
всі
19000 молодих трудівни
ків окружного центру ус
пішно втілюють у ЖИТТЯ».
Виробипчвми иодарунками
молодь готується зустріти
комсомольський
з їзд
і
сторіччя з діві народжен
ня Георгія Димитрова.
Успішно несуть
нерс.чударну вахту
з’іздівську
комсо.мольсько- молодіжні
К-іраДбригадп «Стефані
:-ка>, «Георгій
іІвапов* із
та «Донка
заводу ЗЕНА
Христов* з швейної фаб
рики. Па їхньому рахунку
.чимало продукції, виготов
леної і початку року пОиад план. Молодь 1'олбухіна з почуттям високої Від
неві цілі,пості опановує’ос
нови марксистсько-ленінсь
кого ичения,
примножує
свої зусилля в соціаліс.піч
ному будівництві.

ІШ КЬмсо.'.:о.іьЦЯ Лаііте.т,-1
Пушкова, після тоги як ді
зналися про ЙОГО творчмії
доробок. Пантелеь щіизіш
заплановану
собіварткт.
тонно-кілометра на 0,(»і
лева, зекономивши чималу
КІЛЬКІСТЬ ПАЛЬНОГО та .М.ІСиільиі'х матеріалів. ;•
му АГ1К Ще ніхто з водна,
крім нього, не добиваз-гл
ЗиООО-кілометрового пробі*
іу за рік.

5 МІЛЬЙОНІВ
УЙШК
середній вік трудівників
Т ол б у X 111 ського взуттєвого
заводу «Добрпч». який м-ц
свої філіали в двох селах
округу. — 24 роки Молодь
працює па всіх виробний їх
дільницях, а також у від
ділі моделювання череви
чок у
заводоуправлінні,
і Іідариємство вшотовля.
дитяче
різнокольорове
взуття з натуральних і сіі.ітетичних матеріалів.
5 мільйонів добрих уч-„іж, скільї; і
шок (стільки
пар черевичків, чобітків,
випускає завод
сандалій
появляються на
на рік),
обличчях дітей
мало не
всієї Болгарії, коли воші
одержують гарні обновки.
Щорічний випуск продук
ції до кінця восьмої п'яти
річки, як повідомляє «ІІламек». буде
доведений до
6,3 мільйона пар.
Цікаво знати, що робітничіії молоді підприємства
с і вороні найсприятливіші
умови
для шліфування
майстерності, підшіщ.чіщі
загальноосьітнього та ідей
ного рівня, а також :ітн
дозвілля. Охоче відвідують
хлопці та дівчата числен
ні секції свого клубу, серед
яких є жіноча та м >ло югз
иодр\ иакй.

щоровили і\>вариш і но
роботі в Кру
зі рарно-прошарському
комплексі 30МНСЛОЗОІІ)
дія вантажної автомаши-

в колгоспі впроваджувати
муть індустріальну техно
логію вирощування цукро
вих буряків, . досконале
опанування
її — справа
молодих.
Першочергове завдання
комітету комсомолу — за
кріплення молоді на селі.
Якщо це завдання виоішимо, то успіх прийде без
сумнівно Не один
раз
зверталися ми до райвід
ділу культури з проханням
направити до нашого сіль
ського клубу художнього
керівника. Та поки що ор
ганізувати дозвілля ніко
му. Молодь захоплюється
й спортом. У день
кому
ністичного
суботника за
планували ми підготувати
стадіон до літнього сезо
ну. Але виступати сільсь
ким спортсменам ні в чо
му, бо нам
не виділяють
коштів
для
придбання
спортивної форми.
Проблем
чимало.
1
розв'язувати
їх нам —
молодим
механізаторам,
тваринникам, спеціалістам.
Цього вимагає стан справ
у господарстві, наш ком
сомольський обов’язок.
В. ГОЛОВАЦЬКИЙ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Петрозського.
Долинський район.

>
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Матеріали підготувз*»
Н. ДО5Р1Н.

«Лоція»
підземної траси

І

Своєрідною «лоцією > .мя
будівників метрополітену '1
Дніпропетровську
с• 1
складені студентами гір ні
чого інституту
структурні
карти грунтів і порід у ра
йонах створюваної
підда
ної траси. Майбутні геФіща
і шахтобушівпнкн одночас"
визначають і оптимальні ва
ріанти прохідних опера1 1;
вони запропонували при ікладанні
робочих стветя
застосовувати електрохімія'
мій спосіб
заморожуви!!!'»1
пливунів, який
дає змогу
більш як на сто діб поискорити процес виймання гір
ської маси з кожного вибою.
Колектив вузу
уклад з
метробудівцями І Проем.:’!*
ми
організаціями догов?
гро творчу
співдружність,
яким передбачено
учзст»
студентів і викладачів у роз
робці технології і методів
прокладання тунелів. Кон
сультаційним
пунктом ви
робничників і вузівців стало
студентське
проектно-кон
структорське бюро, заіпія^
І ПІДГОТОВКОЮ
те.ХІіОЛОГІ'НЮЇ
документації для прпскореііня робіт по ВСІЙ ЛІНІЇ метро.

І

М. САЛЬКОБ,
кор. РАТАУ

г

«
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ВИХОВАННЮ
МОЛОДІ —КОМПЛЕКСНИЙ
ПІДХІД
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емблемою
«Голубого
вітрила»
Робота по військово-пат
ріотичному вихованню уч
нівської МОЛОДІ В II ШІІЙ
школі ведеться в кількох
напрямах. Пропагуються
героїчні традиції Комуніс
тичної партії і радянсько
го народу. Завжди акту
альна тема -Патріотичне
та інтернаціональне вихо
вання юнаків і дівча т у
трудовім діяльності». Вчи
телі, колишні фронтовики,
котрі приходять в школу
на уроки мужності, розпо
відають учням про запові
ти В. 1. Леніна про захист
соціалістичної
Вітчизни,
необхідність вивчення вій
ськової справи. Нині у всіх
класах проводяться бесіди
на тему: «Утворення СРСР
— вирішальна умова пат
ріотичного
і інтернаціопального
виховаїшя».
Значної уваги, надаємо по
чатковій військовій підго
товці.
Кожен захід, що просо- дінуся в козаурочний час,
педагоги, дтсаафівські та
комсомольські
актизістн
намагаються
підготуват і
так, щоб він
надовго запам’ятався і мав. конкрет
ну віддачу. От хоча б ос
танній — військово-спор
тивний вечір. На нього зі
бралися старшокласники'
Кожна команда мала свою
емблему, своє панмеиуузиня — «Голубе
вітри ло:>,
«Прометей
кВіЧШІІЇ ВО
ГОНЬ.',
«Прикордонник».
Учитель початкової війсь
кової
підготовки В. Г.
Троц ознайомив учасників
з програмою вечора. Пе
ред юнаками і дівчатами
виступив ветеран Великої
Вітчизняної війни Гнат Тимофїйович Фомін.
Потім
старшокласники
взяли участь в огляді піс
ні і строю.
Тут найвищі
оцінки отримали юнаки з
команди «Голубе вітрило*.
А хлопці з «Прометея» до
вели, що воші краще інавтом і г.
ших
знають
Швидше за всіх розібрали
і склали автоматі! юнаки
з «Прикордонника». Май
бутні воїни демонструва
ли свою
майстерність на
вогневому рубежі, стріляю
чи із
дрібнокаліберної
гвинтівки. Пройшов захист
емблем, спеціальне жюрі
оглянуло малюнки на теми
життя Радянської Армії.
На ньому вечорі ми пе
реконалися,
що старшо
класники
добре знають
статути
Збройних
Сил
СРСР, текст
військової
присяги, кожен з них може .
розповісти про бойові на
городи, військові звання,
роди військ
Радянської
Армії і Військово-Морсь- |
кого Флоту. А головне те,
Що старшокласники Ще раз <
усвідомили: бути захиснії- І
ком рідної Вітчизни — ЇХ; І
ній високий і священний І
обов’язок.
.

М. ЧУБ,

учитель Перегонівеької середньої школи.
Голованівський район.

«Молодий комунар»
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ЛЕГЕНДАРНОГО
ПІДВОДНОГО

Клма військово ЛІ
патріотичного у
виховання

■іерез' чотири десятиріччя немов
повернулась у
свою
фронтову ' юність
львів'янка 1-і. 1. Руслано
ва. Приїхавши на ^запро
шення молодих воїнів а
одіь. з військових части.!,
Нел.іі Григорівна зустріла
ся зі своїми бойовими то
варишами, які довгий час
вважали її загиблою.
...1\ВІТ’ІЄ8ОГО ДНЯ еорох
п ятого року батарея само
хідних артилерійських ус
тановок,
де служила
И. Русланова, вела запек
лий бій на околиці Кеніг
сберга. Медсестра була ца
найтяжчих ділянках, ряту
ючи поранених бійців. Гіт
лерівці
шаленим вогнем
намагались зупинити про
сування радянських військ.
Однії з ворожих снарядів
влучив у наш\ самоходку.
Машину охопило полум’я.
Безстрашна дівчина кину
лась до неї
і, обпікаючи
руки,
рвонула
кришку
баштового люка. В облич
чя вдарив їді.ЛІЙ дим. Неля
допомогла
вибратись комаидіїрові
і навідникові,
довела їх до укриття і зно
ву поповзла
в гущу бою.
Але її вже
помітили ні
мецькі солдати. Відстрілю
ючись. Русланова витяг;:?,
з самоходки яепрнтсмпого
мехаиіка-водія
і разом з
ним сховалась у руїнах бу
динку.
Фашисти оточила
їх щільним кільцем. Влуч
ним вогнем з автомата
медсестра продовжувала

З стор
«Уоага,
увага! у морі
«С-561»' Такий сигнал щора
зу звучав з ефірі, як тіль
ки легендарний підводний
човен під командуванням
Героя Радянського Союзу
нині
віце-адмірала Г. І.
Щедріна виходив на бойоі.е завдання.
Про ратні подвиги гвар
дійського судна розповіда
ють експонати музею, ство
реного
в
Харківському
клубі юних моряків. Експо
зицію
відкриває модеда
підводного човна, яку виго
товили місцеві умільці. По-

Кор. РАТАУ.

Я виживу, я свого

дон, і одна з її дивізій
в
нестримному наступі
гнала ворога далі.
... Несподівано фашисти
кинулись у контрнаступ. З
ревом пронеслась ланка
їхніх літаків. По вфй до
лині, де розташувалась
санчастина — вибух за ви
бухом.
Оскаженілий
шквал вогню обрушився
на лісок, снаряди розри
вали землю, скошували
дерева.
Хірург Агеєв стояв біля
візка. З недалекої пере
дової почали прибувати
поранені. Почулося нарос
таюче виття
снаряда і
враз хірурга ніби підкину
ло вгору, вдарило об ка
м’янисту землю...
І вже його, полкового
лікаря, санітари понесли у
медсанбат.
Там довелося пролежа
ти довго. І ніколи не за
бути десять перших най
важчих діб. Розумів, що
З ним, і просив своїх ко
лег лише про одне:
_ Не відсилайте в тил.

і. РАТАУ.

шццигн гітлерівців. Д коли
закінчились
патрони, в
прот:івпнка
полетіла остаїї’ля граната... На щастя,
на допомогу
наспіли ра
дянські бійці з сусідньої
частішії.
На місці бою лишилось
більше десятка вбитих фа
шистів. Важко поранену
Русланову відправили до
медсанбату. Після операції
воші потрапила в тиловий
госпіталь на Уралі. Тут і
зустріла день перемоги.
Знову побачитися з од
нополчанами їй допомогла
нинішнє покоління воїнів.
З розповідей ветеранів зо
ни довідались при подвиг
Неллі Русланової, почали
шукати і і сліди, і от напо
легливіш і копіткий пошук
увінчався успіхом.
На зустрічі Н. Г. Руслаіювііі повідомили, що за
той бій вона удостоєна ор
дена Слави другого ступе
ня. Однополчани послали
запит у нагородний відділ
Міністерства
Оборони
СРСР. Звідти повідомили,
що орден з давніх воєнних
років чекає фронтовичку.
В урочистій обстановці він
був вручений їй у львів
ському обласному військ
коматі.
Пе.і.'іі Григорівна і тепер
працює в медичному зак
ладі, вона — частий гість у
школах,
виступає пере і
призовниками, воїнами Ра
дянської Армії.

життя солдаїів. Агеєв час
то, дуже часто не знав,
що гаке сон, відпочинок,
їжа, вода.
І це у еирі бигв, де, бу
вало, горіла земля..
І хто зміряє радість со
тень бійціз від звістки
чорновусого
сіаршини,
що йде ще від Сталінгра-

вже Радянська
ДАВНО
Армія перейшла кор

РУЧ — діорама, що дає н а
уявлення про запеклі
Ооі відважних
моринів і
фашистами. Тут же особис
ті речі Г. І. Щедріна, чле
нів екіпажу, численні фо
тографії. Все це — резуль
тат багаторічного пошуку
ентузіастів клубу,
У сухопутному
Харкові
музей
підводного човна
«С-56» стане центром про
паганди героїчної
історії
Радянського
ВійськовоМорського Флоту.
очно

полку
не кину.
Чомусь найчастіш у ті
важкі дні в пам'яті з не
стерпним болем зринали
МОЛОДІСТЬ,
дитячі літа,
рідний край, Народився
він у 1919-му у місточку
Весьєгонську Калінінської
області... Сім'я велика —
шестеро дітей. Коли йому,
Мишкові, виповнилось 12
років,
раптово
помер
батько. Мишко був най
старшим. Всі турботи про
малих братиків і сестри
чок лягли на материні і
його плечі. Треба
було
малят годувати, догляда
ти, зодягати Нелегкі ж
тоді видались роки... Вже
з сьомого класу де тільки
він не працював! Взимку
малював плакати, рубав
дрова, влітку йшов у ри
бальську артіль, тягнув
невід, викочував колоди
з річки.
І вчився! Закінчив деся
тий клас.
І теж ніколи не забути,
як вручали йому комсо
мольський квиток, гіе за
бути, як на сімейній раді
зринула розмова про йо
го дальший шлях. Мати
рішуче сказала своє сло
во:

Учись! Іди далі!
і він вступив до Ленін
градської
Військово-Ме
дичної академії.
Через рік сімдесят сту
дентів, в тому числі й Агеєза, перевели в Куйбишев.
Вони вже багато знали,
вміли. Проте їх не посла
ли на фронт ні з 1941, ні
в 1942 роках.
Лише в березні 1943 ро
ку Агеєв поринув у справ
жній вир війни, звідав її
дороги на Брянському, на
Карельському фронтах, у
неймовірно важкому наступі на Угорщину.
Перегортав у пам’яп
дні й місяці свого життя...
Ветерани війни, Майже
кожному з вас неминуче
з
довелось
зустрітися
полковим лікарем.
Полковий лікар!
Чи оборона, чи наступ
— він із солдатами. Сол
датам — гнати ворога,
утримувати плацдарм, а
йому — берегти солдатів,
рятувати їх, коли вони,
спливаючи’ кров'ю, пада
ють на землю...
Беріг бійціз, пам’ятаючи
наказ друзів-комсомольців, наказ свого баталь
йонного комісара.
Від лікарів
залежало

Іозариші!
Товаришочки! Наш полковий лі
кар повернувся!
Ще дихалось важко, ще
не пройшов біль у грудях,
а він повернувся до своєї
частини, до свого рідного
полку, і товариші обійма
ли його, і з любов ю ди
вились молоді бійці з по
повнення
на
русявого
юнака з таким же комсо
мольським
значком на
грудях, як у багатьох із
них.
Повернувся, щоб бути з
ними в боях, щоб рятува
ти їх. На його грудях по
руч з комсомольським, з
гвардійським значком за
фронтові заслуги з’яви
лися ордени
Червоної
Зірки, Вітчизняної війни,
багато медалей.
*
*
*
... Зустрічав Перемогу в
Чехословаччині. Лише в
1954 році, демобілізував
шись, пройшов курси пе
репідготовки і став пра
цювати в Кіровограді лікарем-урологом обласної
лікарні.
Пішов на пенсію, але
роботи не залишив. Як і
раніше, живе з доброю
думою рятувати людей,
Знають його в Долинській
і Компаніївці, Олександрівці і Новомиргороді, в

багатьох куточка* нашої
області.
Влітку він з дружиною
Тамарою
Володимиріаною, синами і внуками їде
на землю своєї молодос
ті — до Волги-матері. І
повертається до іеж рід
ної йому України... В об
ласті він для багатьох
учитель і наставник. Мико
ла Іванович Бондаренко,
Вячеслав Григорович Рябовол, Олексій Володими
рович Магусяк,
Віктор
Михайлович Манчук, Вік
тор Михайлович М’ягкий
— його колеги, друзі, уч
ні.
Дружина у Михайла Фе
доровича теж лікар, стар
ший син Сергій — науко
вець, а менший Володя
пішов батьковою доро
гою, закінчує медичний
інститут.
Вітчизна його нагороди
ла за труд у мирний час
орденом «Знак Пошани»,
медалями.
Сміється сонце, струмує
людськими потоками ву
лиця Карла Маркса, біля
пам’ятника Кірову на пло
щі зупиняється людина се
реднього зросту, з поси
вілими скронями, з голу
бими очима. То він, Ми
хайло Федорович Агеєв,
повертається з роботи...
Радий за землю, за голу
бе небо, за оцих людой,
за посивілих ветеранів,
яким він у грізний час ря
тував життя.
М. СЇОЯН,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

А стор
ВСЕСОЮЗНИЙ
ТИЖДЕНЬ
МУЗИКИ
ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА ЮНАЦТВА

ЗАПРОШУЄМО
НА

святії
Нотно-музичний відділ на
шої бібліотеки — один з
найпопулярніших у читачів.
Торік ми обслужили їх 1400.
Це не тільки еихованці му
зичних, а й учні загальноос
вітніх шкіл, всі, хто любить
музику. До послуг юних
відвідувачів спеціальні нав
чальні посібники, збірники
пісень та
інших музичних
творів, література про му
зику, життя, діяльність ві
домих композиторів.

«Молодий комунар»
—............. —
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з ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»

І,

ПРЕМ’ЕРА

ПЕТЛІ НА СОСНАХ
Чого тільки не вигадає
природа! Придивіться у Лі
сі до сосен;
гілки деяких
із них
вигинаються, наче
змії, скручуються у химер
ні петлі.
— Хто ж сплів ці петлі?
— поцікавитесь ви. —'Що
за велетень
зміг зігнути
прямі гілки сосни?
Той «велетень» — ма
ленькі гусені метелика, побігов’юна зимуючого, роз
мах крил якого 20 мілімет
рів. Передні крила в нього
жовтогарячі або з жовту
ватим
відтінком, по них
уздовж проходять білі хви
лясті смужки.
Задні кри
ла сірі.
Голівка і груди
жовтогарячі. Цей метелик
зустрічається скрізь де рос
туть сосни.
Побігов’юн,
зимуючи,

відкладає яйця на бруньки
або у пазухи хвої пагінців
верхівки дерева. Через два
тижні з’являється гусінь і
починає
поїдати хвоїнки
(кожна псує до шести го
лочок).
Зимує гусінь у бруньках
між ними
в павутинному
гнізді, яке запливає смо
лою з ушкодженої гілки.
Навесні вона переселяєть
ся у молодий пагінець, що
з'явився з бруньки, ушкод
жуючи його нижню части
ну. Гусінь також може
об’їдати молоду гілочку і
зовні
під
прикриттям
ущільнених смолистих ви
ділень. На одному її тому
ж пагінці можна побачити
і зовнішні, і внутрішні по
шкодження.
Потім гусінь згортається

АРМІЙСЬКИХ
КІНОЛЮБИТЕЛІВ

у лялечку, з якої ТИЖІІІЗ
через три вилітає метелик.
Зіпсовані пагінці опуска
ються
і відмирають, але
деякі з них
виживають,
розвиваються і потім підні
маються. утворюючи фан
тастичні петлі.
Побігов’юн здебільшого
оселяється на молодих сос

нах. Лісоводи і працівни
ки зеленого господарства
ведуть боротьбу з усіма
видами побігов’юнів, у то
му числі і з зимуючим.
М. НОЖНОВ.
На знімку: петлі на сос
нах.

Фото автора.

Кінокамера відтворила
кілька днів з армійського
.життя хлопця. За відмінну
службу, успіхи в бойовій і
політичній підготовці ко
мандування
підрозділу
преміювало мого відпуст
кою на батьківщину. Але
вдома, одному з сіл Хар
ківщини, В. Білик не- сидів
склавши руки. Він зайняв
місце за штурвалом ком
байна і добився рекордно
го виробітку під час мину
лих жнив.

Але не тільки
широкий
вибір літератури приваблює
читачів.
Відділ проводить
велику
пропагандистську
роботу. Так, ми налагодили
тісні зв'язки з хоровою ка
пелою обласного
Палацу
піонерів
«Соловейко». Ке
рівник її М. П. Макода до
помагає нам
в організації
багатьох масових заходів.

Тільки-но
ввімкнули
світло, присутні в залі оп
лесками вітали героя кар
тини і її творців, які живо
і яскраво відобразили ти
пові риси сучасника.

Часті гості музичного клу
бу «Чарівна нота» — педаго
ги й учні міських ллузичних
шкіл № 1 та № 2. Вони бе
руть
активну участь у чи
тецьких конференціях та ус
них журналах. А нещодавно
викладач дитячої музичної
школи
№ 1 Г. Брамінська
організувала
для читачів
відділу екскурсію в кімнатумузей нашого земляка, ви
датного піаніста Г. Г. Нейгауза, яка
створена у цій
школі.

Особливо
активізується
робота відділу під час Все
союзного тижня музики для
дітей та юнацтва, який про
водиться щороку. Ось і ни
нішнє свято дитячої музики,
яке розпочалося 24 береі«я, проходить з участю ка
мерного оркестру музшколи № 2 під
керівництвом
Г. Яременка, хорової групи
музшколи № 1 під керівницитвом Б. Дубини. Під час цих
зустрічей юні любителі му
зики ознайомляться з тво
рами радянських і зарубіж
них композиторіе, прослу
хають дитячі пісні.

Викладачі
та
студенти
міського
музучилища та
педінституту імені
О. С
Пушкіна прозедуть
цикл
бесід про професію музи
канта, ознайомлять читачів з
«біографією» музичних ін
струментів.
Викладач муз
училища Л. В. Жульсва про
довжить на літературно-му
зичних годинах обговооення
теми «Музика «легка» і
«серйозна».

Запрошуємо вас, дорогі
діти, до наших залів
В. КОЗЛОВА,
завідуюча відділом об
ласної дитячої бібліоте
ки імені А. Гайдара.

Зал гарнізонного Будин
ку офіцерів часто стає міс
цем
проведення
КІНО)
прем’єр фільмів,
знятих
студією «Зірка». От уже
більше тридцяти років сю
ди приходять воїни, захогі*
пені
найбільш .масовим
мистецтвом. їх можна зуч.
стріти з кінокамерами і/
передових
підрозділах,
солдатському клубі. Бага
то стрічок відзначено дип
ломами
і грамотами ок
ружних і армійських кон
курсів кіполюбптелів.
Фотоетюд В. ГРИБА.

В. ДОЛГАНОВ,
кор. РАТАУ.

I ВУЗІВСЬКА І

СПОРТ

! ЗДРАВНИЦЯ ’

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

У новому
гуртожитку
Мелітопольського педаго
гічного інституту створено
санаторій - профілакторій.
За пільговими
путівками
профкому тут зможуть без
відриву від занять одно
часно оздоровлюватись 50
чоловік. Багатьом студен
там 24-деині путівки вида
ють безплатно.

І

В
їдальні
вузівської
здравниці харчування чо
тириразове. Є
ДІЄТИЧНИЙ
стіл. У меню
обов’язкові
вітамінізовані салати і на
пої. овочеві і фруктові со
ки,
відвари
лікарських
трав. До послуг відпочи
ваючих — медичні кабіне
ти, водолікарня, фотарій.

Протягом року в санаторії-профілакторії поправ
лять здоров'я понад 700
чоловік

М. КЛИМЕНКО,
кор. РАТАУ.

«Молодой коммунар»

Де вони будуть

завтра?
Представники обласних
рад чотирьох спортивних
товариств взяли участь у
чемпіонаті обтасті з кла
сичної боротьби. Відрадно,
що
серед
досвідчених
спортсменів цього
разу
можна було бачити і зов
сім молодих, які подають
надію на високе сходжен
ня. Так у своїх вагових ка
тегоріях перші призові міс
ця зайняли кіровоградські
старшокласники
Сергій
Ромапов та Анатолій Воііниіі. Обидва воші трену
ються в спортивних секці
ях обласної ради «Трудо
вих резервів». В інших ва
гових категоріях перемож
цями стали Олександр Чібісов, Сергій Платоноз

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛНСМ Украины.

вул. Лукачарськсго, 36.
ВЧ 02116.

Індекс 61107.

(спортклуб «Зірка), Сер
гій Луценко
(«Колос»),
Валерій Малншок («Буре
вісник»), Олександр Алту
хов, Анатолій
Ясипськнй,
Володимир Коржнпськнй
(спортклуб «Зірка»)
та
Микола Бондар («Колос»),
У командному заліку
найспльпішими були авапгардівці. За ними в турнір
ній таблиці
йдуть пред
ставники
обласних
рад
«Колоса».
«Трудових ре
зервів», «Буревісника».
Якщо ці борці (та й ба
гато тих. кому не пощас
тило потрапити
в число
призерів) міцііо закріпля
ться в спортивних колекти
вах і падалі тренуватиму
ться під керівництвом сво
їх досвідчених наставни
ків, певен, що ми зможемо
невдовзі вітати їх па рес
публіканських
і всесоюз
них змаганнях.
Деякі з
молодих кіровоградців вже
піші мають успіх на турні
рах високого рангу. Під
креслюю це тому,-що ос
таннім часом окремі паші
вихованці після закінчення
середньої школи залиша
ють спортивні секі'іії, ви
їжджаючи в інші міста,
їм пропонують .вступати
на навчання до столичних

вузів, їх запрошують
у
спортклуби,
які- мають
значно кращі;
ніж у пас
умови для тренувань. І ми
втрачаємо немало — кіль
ка років працюємо з юни
ми спортсменами, чекаючи
зід них
вагомої віддачі,
але потім (дуже прикро!)
«золотий» ужинок мають
наші колеги'із спортивних
клубів інших областей рес
публіки.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

ШАХИ. Фінальні поєдин
ки за програмою обласної
спартакіади-82 сільських і
селищних
Рад народних
депутатів відбулися в Нов
городці.
Впевнено провели ігри
організатори змігань—лові
городківці. Друге призове
місце дісталося новоунраїн'цям, третє — шахістам
Звичайно,
багато зале Олександрівни.
ФУТБОЛ. Як ми вже по
жить і від самих атлетів,
які повніші до кіпця бути відомляли, кіровоградська
патріотами колективів, у «Зірка» проводить підго
товку до всесоюзної Гїерг
яких вони робили свої
в Мукачевому. У .,
перші кроки до висот май шості
стерності. .У цьому пра контрольному товарисько
вильно мають зорієптува-' му матчі вона зустрілася
тпся керівники спортивних з торпедівцями Луцька, що
товариств і відомств. Та й також виступають у дру- )
тренери, котрі ще на, пер тому, ешелоні.
Перший тайм закінчився
ших
етапах
підготовки
спортсмена високого класу з рахунком 1:0 на користі)
Гол у ворота
покликані виховувати
в «Торпедо».
молодих борців високі мо Валерія Музичука був за*
битий з одинадцятнметрф
ральні якості, повинні «бу
штрафного удару«
дувати» собі авторитет кого
чесно. Різні ’ «переманю-’ Після відпочинку кіровОКалигі
вапіія» не до лїіця справж градцю .Миколі
вдалося встановити рівно
ньому наставникові. '
вагу.
і
М. СУШКО, І
старший тренер облас
Редактор ■
ної ради ДСТ «Трудові
резерви».
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. І

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрггзрл — 2-46-87; відділу комсомольського
*{иттл — 2-46-57; відділу пропаганди —
*•45-36; відділу учнівської молоді .—
2-45-35; відділу військово-патріотичного
вихованнл та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабератооії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
г .
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НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На .украинском языке.

«МАЛІІГІ» ЕКРАН ЗЬ
БРАВ У КІНОЗАЛІ МО
ЛОДИХ
ВОЇНІВ, ЯКІ
ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ В
ХАРКОВІ. І ВЕТЕРЛИ1Й
ЗБРОЙНИХ СИЛ. КОТРІ
ЖИВУТЬ У
ЦЬОМУ
МІСТІ. ВОНИ БУЛИ ЗА
ПРОШЕНІ НА ПРЕМ’Є
РУ СТРІЧКИ «СОЛДАТ
СЬКИЙ ХЛІБ СЕРЖАН
ТА БІЛНКА». ЗНЯТОЇ
ЛЮБИТЕЛ Б С Ь К О Ю
СТУДІЄЮ «ЗІРКА» ГАР
НІЗОННОГО БУДНИКУ
ОФІЦЕРІВ.
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Гезста шіходить у вів горок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова |
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
і
Компартії України
м. Кіровоград, аул. Глівки, 2.

