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Минулого тижня увага молоді, 
всіх радянських людей була при
кута до Кремлівського палацу 
з’їздів, де проходив XIX з’їзд 
ВЛКСМ. Почуттям гордості, 
власної гідності, великої відпо
відальності перед нашою радян
ською дійсністю, нашим житіям 
і перед майбутнім сповнювалися 
серця юнаків і дівчат, коли вони 
дивилися і слухали промову на 
з’їзді Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР <П. І. Брежнє
ва, звіт ЦК ВЛКСМ, виступи 
делегатів, представників зару
біжних молодіжних організацій. 
Промова визнаного лідера нашої 
партії і держави, видатного бор
ня за мир і щастя народів, муд
рого наставника радянської мо
лоді Леоніда Ілліча Брежнєва 
звернена до молодого покоління. 
Пою пристрасні слова пройняті 
любов'ю і турботою партії про 
юність країни, вірою в сили ком
сомолу.

У партійному керівництві — 
джерело сили комсомолу, всіх 
його успіхів. XIX з’їзд ВЛКСМ 
продемонстрував тісну згуртова
ність Ленінського комсомолу, всі
єї молоді навколо Комуністич
ної партії, її Центрального Ко
мітету. Слово партії, звернуте 
до комсомольців і молоді, ви
кликало новин приплив ентузіаз
му, ініціативи молодої зміни 
Країни Рад. Відчуття того, >цо 
на комсомольців і молодь покла
дено великі надії, виявлено їм 
велике довір’я, народжує нове 
прагнення зміцнювати свій ком
сомольський авторитет звершен
ням добрих, серйозних справ у 
комуністичному будівництві. 
«Сьогодні, — відзначив Л. І. 
Брежнєв в промові на комсо
мольському з’їзді, — вклад ком
сомолу в розвиток народною 
господарства і всіх сфер нашою 
суспільною життя повинен бути 
ше більшим. Рішення XXVI з’їз
ду КПРС вимагають від молоді 
великої енергії і постійного на
пруження сил».

Комсомольці та молодь Кіро- 
воградіцини одностайно схвалю
ють рішення з’їзду. У дні йото 
роботи і нині до редакції надхо
дять листи молодих 
яких висловлюється 
внутрішньої і зовнішньої політи
ки КПРС. схвалюються рішення 
найвищого форуму Ленінського 
комсомолу. Розповіді делегатів 
XIX з’їзду ВЛКСМ. достойних 
представників облас тої комсо
мольської організації, які щойно 
повернулися з Москви, сповнені 
хвилюючих, незабутніх пражець 
від засідань, зустрічей з друзя
ми. Вони висловлюють свої дум
ки, діляться хорошими планами. 
Ллє найбільша ознака схваленні! 
з’їздівських рішень — ударна 
праця, самовіддана, натхненна. 
«Молодий комунар» у передз’їз- 
дівсьиі дні і під час роботи XIX 
з'їзду ВЛКСМ повідомляв про 
трудові дарунки молоді області. 
Комсомольсько-молодіжні колек
тиви малярів тресту «Кіровогрчд- 
машважбуд» (керівник II. Шач- 
ковська. групкомсорг 7. Плогни- 
кова) та плавильників метаїур- 
тінної дільниці цеху № 8 Свігло- 
водського заводу чистих металів 
(керівник — лауреат премії Ле
нінського комсомолу М. Петров, 
групкомсорг — делегат XIX з’їз
ду комсомолу В. Прокопець) 1.О-

Більше деох ронів тому, закін
чивши профтехучилище, прийшла 
на головний завод виробничого 
об'єднання «Дніпроенергобудінду- 
стрія» Світлана Яшникова. Швидко 
освоїлась у комсомольсько-моло
діжній бригаді Надії Патинко, а 
невдовзі стала ударником соціаліс
тичного змагання серед молодих 
електрозварників об’єднання. Ком
сомольці області виявили їй високе 
довір’я — обрали делегатом XXIV 
зїзду ЛКСМУ.

Нині комсомольський активіст 
Світлана. Яшникова опановує спе
ціальність кранівниці і незабавом 
повернеться до свого арматурного 
цеху № 5, щоб з новими синіми 
продовжувати ударні справи ком
сомольців об’єднання.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

читачів, у 
підтримка

Високих результатів на міжряд
ному обробітку сонлшнину У ці 
Дні добивається молодий комуніст 
колгоспу «Україна» Кіровоградсь
кого району Володимир Ротарєв.

На звім К у: тракторист В. РО
ТАРЄВ з перехідним вимпелом пе
реможця змагання.

Фото В. КОВПАКА.

строково, як і зобов’язувалися, 
виконали плани двох 
надпитої п’ятирічки 
найвищого форуму 
країни.

Не одну яскраву 
свого трудового літопису вписа
ла молодь кіровоградського заво
ду «Червона зірка», яка у дні 
роботи з’їзду святкувала 60-річ- 
ний ювілей комсомольської ор
ганізації підприємства. Юнаки і 
дівчата заводу до дня відкриття 
XIX з’їзду ВЛКСМ виготовили 
50 надпланових сівалок. А брига
да молодих токарів, 
делегатом з'їзду Л. 
щодня майже вдвоє 
нує змінні завдання, 
надцятої п'ятирічки 
лася викопати за чотири роки.

Багато цінних ініціатив, почи
нів народилося в молодіжних 
трудових колективах. Треба, щоб 
могутній запал енергії не спадав, 
а кликав молодь на нові звер
шення у праці.

XIX з’їзд ВЛКСМ, виходячи з 
настанов партії, накреслив нову 
перспективу діяльності Ленінсь
кого комсомолу, найважливіші 
завдання ВЛКСМ. Першочерго
вим з них, як було підкреслено в 
резолюції з'їзду, є виховання у 
молоді комуністичного ставлення 
до праці, мобілізація юнаків і 
дівчат на активну участь в ін
тенсифікації суспільного вироб
ництва, зростанні темпів науко
во-технічного прогресу, підви
щенні якості роботи.

З’їзд поставив завдання перед 
комсомольськими організаціями 
по підготовці гідної зміни робіт
ничого класу і колгоспного се
лянства, трудовому загартуван
ню молоді.

Велику роль покликаний зігра
ти комсомол у здійсненні аграр
ної політики нашої партії, реалі
зації продовольчої програми. 
Пленум ЦК КПРС, який відбув
ся 24 травня цього року, поста
вив нові завдання у здійсненні 
продовольчої програми. У зміс
товній, яскравій доповіді на ньо
му Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва 
підкреслювалося, що в цій за
гальнонародній справі є до чого 
докласти рук і комсомольцям, 
адже на селі їх працює більше 
4 мільйонів. Важливо виховува
ти у молодої зміни любов до 
землі, уміння працювати на ній.

З'їзд закликав створити у 
КОЖНІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЇ! ор! ші з.ч- 
Ції живу, творчу атмосферу- роз
вивати у членів ВЛКСМ ініціа
тиву, творчий підхід, ділови
тість, почуття відповідальної'і і 
за доручену справу.

Дуже важливо у світлі рішень 
з’їзду вдосконалювати і мораль
не виховання молоді, більше 
Дбати про духовне зростання 
членів ВЛКСМ, їх фііичие загар
тування.

Нині одним з найперших зав
дань комсомольських організацій 
є широка, цілеспрямована дійо
ва пропаганда історичних доку
ментів комсомольського форуму, 
яка має стати важливим вихов
ним моментом у житті комсомолу 
і молоді. Комсомольські комітети 
повинні залучити до цієї справи 
широке коло доповідачів, лекто
рів, пропагандистів з числа свого 
активу, які б уміло і вдумливо 
донесли зміст цих рішень до кож
ної молодої людини.

років оди- 
напередодні 

КОМСОМОЛІ!

сторінку до

очолювана 
Бобоніком, 
леревнко- 

П.іаи оди- 
зобоз’яза-

ПО УДАРНОМУ
В обкомі комсомолу під

бито підсумки ударної вах
ти комсомольців і молоді об
ласті, присвяченої тижню 
Ленінського комсомолу. Цей 
тиждень знаменний визнач
ною подією в житті молодої 
зміни — в Москві проходив 
XIX з’їзд ВЛКСМ. Щодня з 
підприємств, будов, ПОЛІВ і 
ферм надходили рапорт:! 
про трудові перемоги, які 
комсомольці і молодь, всі 
трудящі присвячували най
вищому форуму Левінсько- 
іо комсомолу.

На ударну трудову вахгу, 
присвячену тижшо, стали 
більш як 100 тисяч юнаків і 
дівчат області, 1300 комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів. 14 КМК У дні роботи 
XIX з’їзду ВЛКСМ рапор
тували про дострокове вико
нання дворічних планів оди
надцятої п'ятирічки.

Переможцями соціалістич
ного змагання ударного 
тижня, присвяченого Ленін
ському комсомолу, 
КАЇК плавильників 
подського заводу
металів (бригадир — лауре-

визнано
Світло- 
чистих

а

ат премії Ленінського ком
сомолу М. Петров, грулном- 
сорг — делегат XIX з’їзду, 
ВлКСМ В. Прокопець); ма
лярів тресту «Кіровоград- 
машважбуд» (керівник 
Н. Шачковська, групкомсорг 
Т. Плотникова), швачок Кі
ровоградського виробничого 
швейного об’єднання (брига
дир Л. Устюжаніна, груп- 
ко.мсорг Л. Псстпа); токарів 
заводу «Червова зірка» 
(бригадир — делегат XIX 
з’їзду комсомолу Л. Бобош- 
ко); механізаторів колгоспу 
імені Ватутіна Новоукр.іїв- 
ського району (групкомсорг 
делегат XIX з’їзду комсомо
лу О. Зарічний); доярку 
колгоспу імені Жданова Но- 
воархагельського району 
Л. Бакаліпську.

У дні ударного тижня на
родилося чимало цінних іні
ціатив, починів. Так, комсо
мольсько-молодіжна кормо
добувна лапка, яку очо,тює 
О. Литвин, з колгоспу імені 
Зайковського Вільшанського 
району зобов'язалася вирос
тити і зібрати на кожному 
іектарі по 1500 центнерів 
кормових буряків.

кв
Комсомольці і аіслсдь Кіровоградщини одностайно 

схвалюють рішення травневого (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. З великою увагою юнаки і дівчата слухгли, чита
ли доповідь на ньому Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва «Про продовольчу про
граму СРСР на період до 1990 року і заходи по її реа
лізації».

До оедакції надходять г.ідгуки, в яких висловлюється 
рішимість зробити все для виконання рішень Пленуму 
ЦК КПРС.

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ 
СПІЛЬНА

3 великою увагою слуха
ли ми доповідь Генерально
го секретаря ЦК КПРС то
вариша Л. І. Брежнєва на 
Пленумі ЦК КПРС «Про про
довольчу програму СРСР на 
період до 1990 реку і захо
ди по її реалізації». Особли
вий інтерес у нас викликали 
ті положення доповіді, де 
йдеться про зміни у відно
синах колгоспів і радгоспів 
з організаціями, які їх об
слуговують. Відтепер в ос
нову оцінки роботи, наприк
лад, нашої сільгосптехніки, 
буде покладено не лише ви
конання послуг, а й резуль
тати сільськогосподарського 
виробництва. Вболівання 
всіх без винятку за долю 
врожаю, за збільшення ви
робництва сільськогоспо
дарської продукції — це 
партійна вимога. І ми, мо
лоді водії, єсім серцем 
схвалюємо її.

Чого гріха таїти, виконую
чи доведені завдання, не 
ссі ще робітники організа
цій, які обслуговують кол
госпи і радгоспи, дбали 
про те, щоб їхня робота 
принесла якнайбільшу ко-

ристь працівникам 
ферм, 
ьодії мінеральні 
їх мало турбує 
в колгоспі немає 
них приміщень. Водії ж ви
конали чи й перевиконали 
свої завдання...

Впевнені, що при перебу
дові відносин ніхто не про
йде байдуже повз колгосп
ну цистерну, з якої тече 
пальне чи аміачна вода, 
повз трактор, який просто
ює на полі, чи розсипані 
комбікорми, а обов’язково 
заб'є тривогу.

У відповідь 
програму дій 
продовольчої 
роблену на 
члени комсомольсько-моло
діжного колективу водіїв 
райсільгосптехніки, зобов'я
залися достроково, до 7 ли
стопада, справитися з річ
ним, а до 115-річчя з дня 
народження В. І. Леніна — 
з п’ятирічним завданням, 
при найвищій якості роботи,

П. ВАЩЕНЯ, 
групкомсорг КМК водіїв 
райсільгосптехніки. 
Компаніївськнй район.

полів і
Перевозять, бувбг, 

добриво, 
те, що 

скпадсь-

на конкретну 
по реалізації 
програми, ви- 
Пленумі, ми,

ПРАЦЮВАТИМЕМО
ЩЕ КРАЩЕ

першнн рік колек- 
молочпотоваріїої 

серед лідерів соці-

Вже не 
тив нашої 
ферми — 
алістнчного змагання. Серед 
кращих доярок району —на
ші славні чотирптисячптщі 
кавалери орденів Леніна та 
Трудового Червоного Пра
пора Г. К. Власевко, «Знак 
Пошани» — О. С. Шашкова, 
Трудової Слави 111-го сту
пеня — Г. В. Коноваленко. 
11а них рівняємося у труді 
й ми, молоді.

У доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва на 
травневому (1982 р.) Плену
мі Ш< КПРС є слова про 
тс, що в одинадцятій п’яти
річці нам належить добити
ся поліпшення постачання 
населенню деяких продук-

тів, зокрема, молока і м’яса. 
Ми сприйняли ці слова як 
конкретну програму дій.

Десять доярок вашої фер
ми борються нвлі за чотири
тисячні надої молока від 
кожної корови. Обговорив
ши доповідь Л. 1. Брежнєва, 
ми взяли підвищені соніаліс- 

'тнчпі зобов'язаная — вико
пати річний план продажу 
молока державі до 1 листо
пада. У ці травневі дні по 
12—14 кілограмів молока 
одержує від кожної корови 
досвідчена доярка наставни
ця молоді В. І. Комапова. 
Майже по стільки ж надоюю 
і я та 
молкн 
гова.

мої подруги-комсо- 
Л. Пічкур і О. Бере-

Н. КОБИЛОК,
комсомолка, доярка 
колгоспу «Аврорц». 

Вільшаиськмй район.



2 стор «Молодий комунар»
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досвід

Новачок ■ електрозвар
ник затримався в бригаді 
недовго.

— Що цс за робота? — 
сердито говорив від. —- 
Кожного дня тільки й чу
єш: К.ТУ, КТУ -. Працю
вав, працював, а зарплати 
— мізер. То за одне зни
зили той клятий коефіці
єнт, то за інше...

Робітник залишив брига
ду. За ним і не шкодува
ли: любителів працювати 
абияк тут не терплять.

П’ятий місяць бригада 
електрозварників Віктора 
Гідаягова працює із за
стосуванням коефіцієнта 
.трудової участі. На заводі 
«Буддеталь»- цей колектив 
першим впровадив прогре
сивну форму оплати в за
лежності від конкретного 
вкладу кожного в спільну 
управу. Багато чого зміни
лося. з.а^цсіі час.

— Перш за все підвищи
лась продуктивність праці, 
поліпшилась якість, — роз
повідає Віктор І'ідаятов.

—< .1 дисципліна, — до
дає Сергій Чорповол.

—’ Кожен член колскти- 
ру став відповідальпішс 
ставитись до роботи, — 
говбрііть Олександр Мико
лайович Григоренко, най- 
досвідченіший електро
зварник. •— Раніше, коли 
хтось прогулював чи не 
викопував норми, матері
ально втрачала вся брига
да. Тепер же заробіток з 
колективу нікуди не йде, 
його ми розподіляємо са
мі: як пропрацював —- так 
і одержуй. Дуже хорошпіі 
принцип.

Коли па початих' року 
па бригадних зборах елек
трозварникам запропону
вали застосувати в себе 
Коефіцієнт трудової участі, 
їіє всі розуміли: як вивес
ти коефіцієнт?

Робітники обрали бри
гадну раду. До неї ввійш
ли І'ідаятов, Сергій Чор- 
повол та Олександр Гри
горенко. У кінці кожної 

зміни до спеціальних кар
ток обліку бригадна рада 
вносить коефіцієнт трудо
вої участі кожного елек
трозварника. В кіпці міся
ця виводиться загальний 
1\ТУ.

У березні, наприклад, 
Віктору Орлеику постави
ти коефіцієнт 0,5^ бо він 
прогуляв. Як вїдреагузаз 
на це Віктор? Образився?

— Ні, звичайно, — ка
же О. М. Грнгореико. — 
Якщо ображатися, то тіль
ки па себе самого. І\ГУ 
підвищує відповідальність 
кожного^

Па КДУ впливає не тіль
ки додержання трудової 
дисципліни. Виконання 
змінного завдання,, якість 
зііготовліоваппх каркасів, 
оволодіння суміжними спе
ціальностями, участь у ра
ціоналізаторській роботі 
— від цих показників за
лежать справедлива оцін
ка праці кожного.

Коефіцієнт трудової 
участі стимулює бажання 
робітників працювати з 
м а кс 11 м а л ь 11 о ю в і дд а -і е ю, 
постійно'' вдосконалювати 
свою майстерність і квалі
фікацію. У цьому зацікав
лений і весь колектив.

Після армії прийшов у 
бригаду Гідаягова Олек
сандр Остояч. Допомагали 
йому освоїтися на новому 
місці всі: вчили, підказу
вали. Тепер рідко коли в 
Олександра ДТУ буває 
нижчим одиниці, він пра
цює нарівні зі старшими 
товаришами.

1\ї У примусив підтягну
тися відстаючих. У квітні 
бригада успішно впорала
ся з завданням, у цьому 
місяці змінні норми —. 
майже 300 . квадратних 
метрів каркасів для пане
лей —• перевиконує. Свої 
досягнення молоді робіт
ники присвячують XIX 
з’їздові Ленінського ком
сомолу.

Г. МЕЖИНСЬКА.
м. Світлозодськ.

Використовуючи

питань 
комсо- 
молоді 
лекцій, 
г.екцій-

лекцій. 
використозуючи 

лекцій, кінопек- 
суспільно-полі гич- 

агітаційні по- 
апт8иїзди, 

комсо- 
щоб їхнє 

моло- 
глибше 

особисту

Лекторські групи райко
мів комсомолу ведуть пла
номірну роботу по пропа
ганді та роз ясненню ма
теріалів XXVI з'їзду КПі’С, 
актуальних проблем марк
систсько-ленінської теорії, 
праць Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва. Торік із цих 
лектори комітетів 
молу прочитали 
більше 21 тисячі 
Але ефективність 
ноі роботи, як відомо, ви
мірюється не тільки кіль
кістю прочитаних 
Широко 
цикли 
торії, 
ні читання, 
ходи, трупові 
лектори комітетів 
молу дбають, 
слово допомагало 
дим трудівникам 
усвідомлювати 
причетність до виконання 
грандіозних планів еконо
мічного і соціального роз
витку країни, визначити 
своє місце у всенародній 
боротьбі за успішне до
сягнення рубежів одинад
цятої п’ятирічки.

Доброю традицією ста
ло до визначних дат і по
дій у житті країни прово
дити комсомольські агіг- 
походи. Ще свіжі в пам’яті 
тисяч комсомольців об
ласті враження від зустрі
чей з учасниками остан
нього агітаційного походу, 
який був присвячений XIX 
з’їзду ВЛКСМ, пропаганді 
рішень XXIV з’їзду ЛКС/А 
України. Учасники агітпо- 
ходу, лектори обкому ком
сомолу, обласної органі
зації’-товариства «Знання», 
ветерани партії і комсо
молу, агітаційно-художній 
колектив «Вогник» побува
ли з колективах заво
дів, колгоспів, підпри
ємств, навчальних закладів 
Кіровоградського, Новоук- 

«раїнського, Новоархан- 
гельського, Ульяновського 
і Гайворонського районів. 
Вони виступили з концерт

Щоденну роботу з МОЛОДДЮ веде численна ар 
МІН лекторів поли інформаторів, агітаторів. Важ
ливо і далі вдосконалювати політичну інформацію, 
лекційну пропаганду, робити їх живими, захоплю
ючими і юловне доказозмми. Треба ширше ирак 
тику вати вечори запитань і відповідей, браги 
участь у проведенні єдиних полїтднів.

(Зі звітної доповіді першого се: ретар-1 ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастукова на XIX з'їзді ВЛКСМ).

всі форми роботи
ними програмам.;!, прове
ли лекції, бесіди, мітинги 
комсомольців і молоді, 
закликали . трудівників 
внести гідний вклад у ви
конання історичних рішень 
XXVI з’їзду КПРС.

В агітпробігу, присвяче
ному Дню Перемоги побу
вали комсомольці К;р ?зо- 
ірадського завод/ радіо- 
виробів. Агіг.тоходи по 
місцях бойової слави сис
тематично проводять лек
торські групи Знам ямсь
кого, Олександрійського, 
Олександрізського райко
мів комсомолу.

Однак, як засвідчив не
давно проведений обко
мом комсомолу аналіз ро
боти лекторських груп, 
проблема лекційної про
паганди у віддалених се
лах досі не знята з по
рядку денного. Забувають 
КОГАСО/АОЛЬСЬКІ ЛЄКТООИ

про далекі бригади, мало- 
чисгльні комсомольські 
організації. Вирішенню ці
єї проблеми у якійсь мірі 
можуть сприяти агітаційні 
виїзди груп лекторіл у 
трудові колективи області.

Великою популярністю 
такі агігвиїзди, проведені 
у лютому і квітні, корис
тувалися у молоді Зн »- 
м'янського і Бобринецька- 
го районів. Однак не всі 
райкоми комсомолу кон
тролюють дотримання лек
торськими групами графі -

агітацій-

КОМССЛ'.ОЛЬСЬКИХ

у г:розеденні 
актизізу-

Під час висту- 
і доповіда іі 
запитання і 

що надходять

кіз проведення 
них виїздіз. Це стосується 
в першу зергу Світлозод- 
ського, Новоархангельсь- 
кого райкомів комсомолу. 
Останнім часом тут не 
приділяють уваги також 
роботі лекторіїв та кіно- 
лекторіїз, рідко проводять 
суспільно-політичні читан
ня.

Участь 
активістів 
єдиних пслігдніз 
вала лекційну пропаганду 
серед молоді. На допомо
гу :-.о,лсомольським пропа
гандистам обком ІіКСМУ 
щомісяця дає метсдич-іі 
рекомендації з тих чи ін
ших питань, 
пів лектори 
нотують усі 
пропозиції, 
їм з молодіжної аудиторії. 
Ці запитання і пропозиції 
аналізуються, врахозую~ь- 
ся і знаходять відображен
ня в наступних виступах 
лекторів.

Заслуговує уваги робота 
клубу молодих атеїсгіз, 
який працює на базі Бу
динку культури імені Ка- 
лініна в Кіровограді. Йо
го постійні учасники — уч
ні професійно-технічних 
училищ. Вони на засідан
нях клубу ставлять лекто
рам лизання або пропо
нують їм тему наступного 
виступу, самі виступають 
з рефератами і допозідя-

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

МИ, охоче висловлюють 
свої думки щодо фільмі* 
на атеїстичні теми, Як; 
часі о демонструються у 
клубі. Саме така безпосе
редня участь слухачів у 
виступі лектора сприяє ви
сокій ефективності робл и 
клубу.

Досвідом Кіровограде,., 
них лекторіз скористалися 
в Ноаоукраїнці і Знам'ян
ці. І успіх на т-бьрився:

новоукраінськии клуб мл- ' 
лодої сім’ї і. знам’янський 
моподіясний народний уні
верситет «Майбутній воїн» 
здобули популярність.

У дні роботи XIX з'їзду 
ВЛКСМ агітаційно-пропа
гандистська група області 
працювала в складі рес
публіканського агітпоїзд* 
«Комсомолець України» у 
Льзізській області. У цій 
групі — 6 кращих лекторів 
обкому комсомолу. І при
ємно, що від львів'ян над
ходять схвальні відгуки 
про роботу наших лекто
рів. їхні виступи відзнача
ються актуальністю, емо
ційністю, у них велику ува
гу приділено пропаганді 
матеріалів комсомольсько
го форуму.

Обласний огляд роботи 
лекторських груп, присвя
чений 60-річчю утворення 
СРСР, ще більше активізує 
лекційну пропаганду серед 
молоді. Адже в його про
грамі — конкурси на кра
щий текст лекції, турніри 
молодих лекторів, аналіз , 
практичної діяльності гру- 
пи. Конкурс почазея в * 
травні, отже, всі комітети 
комсомолу лозинні подати 
допомогу езоїм лекторсь
ким ггзупам для участі в 
ньому.

3. КАСЬЯНЕНКО, 
керівник лекторської 
групи обкому комсо
молу.

Семіиар 
секретарів

У Вільшанці проходить 
обласний чотириденний се
мінар перших секретаріз 
райкомів комсомолу. Від
крив його перший секре
тар обком)' комсомолу 
І. О. Шевченко. Лекцію 
про зовнішню політику 
КПРС прочитала завуч 
університету маркспзму- 
леиінізму при обкомі Ком
партії України Д. С. Гре
чана. Своїми враженнями 
про роботу XIX з’їзду 
ВЛКСМ поділилися де
легати з’їзду І. О. Шев
ченко і В. О. Кулик.

Відбулася зустріч учас
ників семінару з першим 

’секретарем Вільшанського 
райкому партії І. Л. Юр- 
ченком, під час якої обго
ворювалися питання пар
тійного керівництва комсо
молом.

У програмі чотириден
ного навчаїііія — виступи 
секретарів обкому
ЛКСМУ, відвідання музею 
підпільної комсомольської 
організації «Сгіартак»; об
мін досвідом з питань ор
ганізації масової роботи, 
участь в обласному семіна
рі працівників культури, 
спортивних змаганнях.

Н. МИКОЛАЄНКО.

їхні робочі будні почи
наються із викладки чер
гової партії товару. І од
разу треба сказати, що 
дівчата-комсомолки з від
ділу радіотоварів Кірово
градського фірмового ма-- 
газин/ «Мелодія» це ро
бити вміють. Адже, вва
жають вони, без цього 
не можна взагалі го
ворити про якість робо
ти. З цим важко не пого
дитись. Бо, зайшовши до 
залу, одразу потрапляєш 
до особливого світу. Не
вимушену, домашню атмо
сферу створюють тиха му
зика, яка лине з програва
на «Електрон—Вега І04>, 
голубе сяйво телевізійно
го екрана... Все це допо
магає шзидше знайти 
спільну мову з покупцем, 
а, отже, краще обслужити 
його.

— На жаль, — зауважує 
завідуюча відділом Р. О. 

. ГІолітовська, — . поки що 
не завжди ми можемо за
довольнити всі запити на
ших клієнтів. Ось недавно 
завітав до нас ветеран вій
ни В. Г. Іщенко, а потріб
них йому електричних ба
тарейок у нас не вияви
лося... 8 подібних випад
ках нам доводиться хіба 
що розводити руками.

Нічого іншого не лиша
ється робити продавцям 
часто й тоді, коли покупці 
запитують, чи є в магазині 
стереомагнітофони. або 
коли повертають іноді, ска
жімо, телевізори Львівсь
кого виробничого об’єд
нання «Електрон». Хоч ні
би й не їхня вина — за
водський брак, а на душі

ОБЛИЧЧЯМ ДО ЛЮДЕЙ
СЛУЖБА ПОБУТУ: ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ =------------------=

неприємно...
Зростають з року в рік 

культурні запити наших 
громадян. А торговельна 
мережа поки що не зав
жди може задовольнити 
їх. Де ж вихід? Дівчата на
магаються внести свій 
вклад у’вирішення проб
леми. Вони завели з себе 
у відділі книгу вивчення 
попиту на товари й регу
лярно заповнюють її. І, 
звичайно ж. не забувають 
підбити підсумки своєї ро
боти і довести їх до відо
ма директора, загальний 

зборів мієькпромторгу. Не 
забувають тому, що займа
ються цим не для про
форми, не для «галочки» 
у звіті, а тому, щоб на за
питання покупця: «А у вас 
є..?» мати можливість зід- 
повісти: «Так!»

Коло полиць з радіови- 
робами і апаратурою зав
жди людно. Ось уже п’я
тий місяць п’ять КОМСО
МОЛЬЦІВ значно перекри
вають свої соціалістичні 
зобов'язання по реаліза
ції товарів. І не тільки то
му, що товари тут, як ка-

жуть. «ходові», — умі
ють продавці належним 
чином обслужити відвіду
вача: продемонструвати
йому порядок вмикання й 
настройки приладу, розпо
вісти про його особливос
ті Дати поради щодо ек
сплуатації.

Особистий приклад чуй
ності, сумлінного вико
нання своїх обов язків по
дає комсомолкам колекти
ву завідуюча відділом. Зо- 
на вмілий організатор і 
ДРУг~порадник. Недавно 
Раїсу Олександрівну ои-

брали головою місцевко
му профспілки. Жінка це 
дозір я виправдовує. Фо
то: рафія Політовської — 
на Дошці пошани міськ- 
промторгу. Багато в чому 
допомагає завідуючій
старший продавець Таня 
Медведєва. Зона — секре
тар первинної комсомоль
ської організації, застріль
ник більшості цікавих за
ходів серед молоді. От і 
зараз Таня складає список 
бажаючих їхати у вихід
ний на турбазу «Лісова 
пісня». Більшість — «за».

Оля Рибач, Іра Ми<ай- 
ловська та Нзташа Мороз 
стали за прилавок лише 

• цього року. Вони намагаю
ться в роботі наслідувати 
досвідченіших колег. А ті 
— допомогти молодшим. 
Дівчатам ще бракує зіб
раності, витримки, тих на
виків, якими збагачує 
практика Але це, як ка
жуть, справа наживна — 
було б старання і яюбоз 
до професії.

Молоді працівники «Ме
лодії» підтримали трудо
вий почин «60-річчю СРі-Р 
— 60 ударних тижнів». І 
намагаються зробити все 
належне, щоб і в нинші- 
ньому році відстояти пе
рехідний Червоний пра
пор, зазойований ними У 
соцзмаганні за висок/ 
культуру обслуговування 
серед торговельних колек
тивів мережі Кіровоград
ського міськпромторгу.

Д. "ГАНСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
м. Кіровоград.
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СВІТЛИЙ будинок Корис- 
тіаської середньої 

школи імені А. П. Гайдара 
потопає ч зелені красеніа 
каштанів і лип. Більшістз із 
них посаджено руками ви
хованців десятирічки.

Цього ранку ця ошатна 
зелень замайоріла бзгр зн
аєм прапорів і піонерсь

З НАМИ,
ПОПЕРЕДУ

ких галстуків, загомоніла 
дитячими усмішками і піс
нями, прийшли сю^и вете
рани Великої Вітчизняної 
війни з численними бойо
вими нагородами на гру
дях, передовики вироб
ництва райсі льгосптехні- 
ки, залізничної станції Ко- 
ристівка, гості з райцент
ру. Вони прибули, щоб 
разом зі школярами від
крити пам’ятник улюбле
ному письменникові ра
дянської дітвори, кому
ністові, воїну Аркадію 
Петровичу Гайдару, чиї 
таори вчать добра, безза- 
вітної дружби, вчать п оби
ти рідну Вітчизну, вихову
ють нашу юнь на ленін
ських ідеях радянського 
патріотизму і пролетарсь
кого інтернаціоналізму.

За високі показники в 
навчально-виховній і сус
пільно корисній праці, ус
піхи у військово-патріо
тичному вихованні учнів, 
активну трудову діяльність 
випускників в 1964 році Ко- 
ристізській десятирічці 
присвоєно ім’я А. П. Г-зй- 
дара.

Сьогодні тут кожен дру
гий учень учиться на «від
мінно» і «добре». Тільки 
нинішнього навчального 
року школярі зібрали ЗО 
тонн металолому, понад 4 
тонни макулатури, відгоду
вали 1036 кролів. Користіз- 
ці — активні учасники вій
ськово-спортивних ігор 
«Орлятко» і «Зірниця», ек
спедиції «Моя батьківщи
на СРСР», операції «Зер
нятко»; допомагають тру
дівникам колгоспу «Запо
віт Леніна» в догляді за 
просапними, збиранні вро
жаїв, заготівлі кормів. 
Хлопчики і дівчатка школи

наикраші в районі тиму- 
рівці.

Серед відмінників нав
чання. ударників суспільно 
корисної праці — Зіта 
Воробйова. Люда Сторчак, 
Наталки Карпоза і Яниць- 
ка. Ірина Пилипчук, Натал-

ка Устенко, Алла Проко
пенко та інші.

Ще з 1970 році комітет 
комсомолу школи, очо
люваний Олексієм Рашев- 
ським, нині машиністом 
електровоза, вирішив за
робити гроші і за них спо
рудити в школі пам’ятник 
А. П. Гайдару. Учні виго

товляли ящики для овочів 
* Фруктів, збирали метало
лом і макулатуру, працю
вали на місцевому хлібо
приймальному підприємст
ві, в колгоспі «Заповіт Ле
ніна». Київський скульп
тор 5. С. Довгань і архі
тектор М. О. Басенко охо
че погодилися виконати 
замовлення школярів.

І ось дзвенять гучні піо
нерські сурми, незабутні 
мелодії дитинства вибива
ють барабани. Школярі і 
гості замовкають з урочис
тій тиші.

. Право відкрити пам’ят
ник письменникові-борце- 
ві надається секретареві 
Олександрійського райко
му партії М. І. Пащенку і 
групі відмінників навчан
ня. Над селищем лине 
улюблена пісня дітвори 
«Гайдар крокує попере
ду». Спадає легке біле по
лотнище, і перед присутні
ми постає вилите з бронзи 
погруддя письменника. 
Вдумливе чоло, усмішка 
на його устах, лагідні очі 
наче промовляють до діт
вори:

— Яз вами, друзі, я по
переду з навчанні і праці. 
Ідіть за мною! Дерзайте в 
ім’я рідної Країни Рад!

Під піонерським салю
том юні ленінці стають бі
ля пам’ятника на почесну 
варту Секретар райкому 
партії М. І. Пащенко, ви
пускниця школи 1941 року, 
учасниця Великої Вітчизня
ної війни вчителька-пен- 
сіонерка Л. К. Каргіна, сек
ретар партійної організації 
райсільгосптехніки М. К. 
Середа говорять теплі 
слова про Гайдара Віднині 
він буде зі школярами по
руч, зилитий у бронзі, бу
де попереду у великому 
поході за глибокі знання, 
зразкову поведінку, най
кращі результати з сус
пільно корисній праці.

М. ІВАШКІВ.

Олександрійський 
район.

ТОСТГОГО ПЕРА, 50НК©т
Пригадуєте популярну 

дитячу пісеньку про міц
ну дружбу? «Якщо з дру
гом буду я...» — співаєть
ся у ній. Це ж так добре 
— мати друга вірного, на
дійного, з яким можна по
ділитися найпотаємнішими 
думками і мріями, пора
дитися... Для хлопчиків і 
дівчаток, — учасників об
ласного зльоту юнкоріз, 
котрі зібралися недавно 
в залі засідань редакції 
«Кіровоградської правди», 
таким другом стала газе
та.

Того дня про роботу ко
лективу редакції обласної

/ к І
ТУТ ДЕСЯТЬ КЛАСІВ ПРОЙДЕНО...

Здається, що зовсім не
давно вони вперше в жит
ті несміливо переступили 
поріг школи. Тут павчилч- 
ся писати й читати, зрозу
міли значення слів «Бать
ківщина», «дружба», «то
вариш».

З того часу минуло де
сять літ. І сьогодні вчо
рашні учні, нинішні ви
пускники —нарядні, уро
чисті, схвильовані — сто
ять па своїй осгатьіін 
шкільній лінійці. Квіти, на
путні слова вчи гелів, 
крадькома витерта сльо
за...

На знімку, учениця 
1 «А» класу СНІ № 32 
м. Кіровограда Наталка 
СК.УРТОЛ дає .останній 
дзвінок.

Фото В. РУДЕНКА,

КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

ВИВЕРЖЕННЯ ВЧЛКАНА ЧІЧОНАЛЬ
Якщо ви глянете на кар

ту сейсмічної активності 
Землі. то побачите, що 
Мексіка — одна з країн, 
яким особливо «везе» на 
землетруси і вивержений 
вулканів. її територія на 
карті буквально всипана 
червоними її зеленими 
крапками, що означають 
розташування вулканів. 
Частину з них давно спить 
і нікого не тривожить, ін
ша періодично просинаєть
ся і грізно нагадує про се
бе.

Навчені гірким досвідом 
мексіканці добре розумі
ють, що зі стихією не жар
тують. Тому багато з них, 
незважаючи на те, що в 
містах будівництво ведіть
ся з урахуванням сейсміч
них вимог, неохоче селять
ся в нових будинках і від
дають перевагу часто-гус
то квартирі з меншими вн-

молодіжної газети розпо
віли редактор «Молодого 
комунара» Ю. Сердючен- 
ко, завідуюча відділом 
шкільної та студентської 
молоді Т. Кудря, завідую
чий відділом листів і масо
вої роботи П. Селецький. 
Цікава, невимушена роз
мова зав’язалася після то
го, як взяла слово член 
гуртка юнкоріз Свіглозод- 
ської міськрайонної газети

годамн в будинку, що ви
тримав кілька землетрусів 
і довів свою надійність.

Торік мексіканську сто
лицю трясло так часто, що 
деякі газети в паніці по
чали писати про те, що 
прямо під Мехіко народ
жується новий вулкан. 
Учені, правда, подібні до
мисли відразу ж відкину
ли. Вся річ у тому, поясни
ли вони, що місто стоїть на 
великих підземних озерах, 
звідки вже багато рокіз 
столиця «черпає» воду. 
Рівні, що змінилися, озер і 
є причиною того, що місто 
стало таким чутливим на
віть до найвіддалйніших 
сейсмічних вогнищ.

Наприкінці березня, піс
ля більш як 50-річнОго 
сну в мексіканському шта
ті Чьяпас заговорив вул
кан Чічональ. Виверження 
було таким сильним, що 

«Наддніпрянська правда» 
Галя Косова. Про роботу 
своїх шкільних стінних га
зет, про активну участь 
юнкорів у житті рідної 
школи, міста, села розка
зали Євген Нетеса з Ново- 
архангельська, Толя Тан- 
цюра з Малої Виски, кіро- 
воградці Олена Лолак, 
Ігор Савченко та інші.

На зустрічі були присут
ні почесні гості—старша

великі райони країни опи
нилися в тяжкому стано
вищі. Багатокілометрові 
хмари вулканічного пилу 
повисли над населеними 
пунктами.

У штатах Чьяпас і Та
баско — центрах нафтодо
бувної промисловості Мек- 
сіки — закрилося багато 
підприємств, перервалося 
авіаційне сполучення. Не
поправної шкоди завдано 
сільському господарству, 
природним багатствам ра
йону. На міста і села ліг 
шар пилу товщиною 10 і 
більше сантиметрів, що 
позбавило корму худобу, 
викликало гострі перебої з 
водою. Тисячі людей ли
шилися без притулку, без 
роботи.

Ще сильніше вивержен
ня вулкана Чічональ ста
лося 4 квітня. За підра
хунками вчених, воно було 

піонервожата Кіровської 
восьмирічки Кіровоград
ського району Л. М. Пой- 
манова, котру недавно на
городжено Почесною гра
мотою Президії Верхззної 
Ради Української РСР, та 
піонерка 30-х років вете
ран праці 3. М. Завіна. 
Присутні тепло вітали 
обох. Зінаїда Матвіївна 
Завіна прочитала дітям 
свої вірші, поділилася 
спогадами.

Юнкори відповіли також 
ьа запитання анкети «Мо
лодого комунара».

С. ПЕТРЕНКО.

в десять разів сильнішим 
від березневого. Чічональ 
викинув у повітря кубі I- 
ний кілометр вулканічного 
матеріалу. Язик вогненної 
лави досягав півкіломет
ра ь ширину і восьми кі
лометрів у довжину. Вул
канічний град з великих 
каменів обрушився на око
лишні села. Слідом за 
кам’яним дощем пройшли 
отруйні газові хмари. Осо
бливо потерпів район у 
радіусі 25—30 кілометрів 
навколо вулкана.

За повідомленнями пре
си, з району лиха еваку
йовано понад 60 тисяч чо
ловік. Мексіканська армія 
проводить рятувальні опе
рації.

Я. РОМАНОВ, 
власкор АПН.

Мехіко.
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СЛУЖБУ
НЕСУТЬ
ВІДМІННО!

ВІДМІННИМИ УСПІ
ХАМИ у боновій і по
літичній ПІДГОТОВЦІ 
ЗУСТРІЧАЮТЬ своє 
СВЯТО ВОЇНІІ-ПРИКОР- 
данники . н-ської 
ПРИКОРДОННОЇ ЗА
СТАВИ ЧЕРВОНОПРА- 
ПОРНОГО ЗАХІДНОГО 
ПРИКОРДОННОГО ОК
РУГУ.

ПА ЗНІМКУ: ПОЛІГ- 
ПРАЦІВНИК МАЙОР 
Н. ДОРБАЛЮК СЕРЕД 
ПРИКОРДОННИКІВ.

Фото В. ПЕСЛЯКА. 
Фотохроніка ТАРС.

їТЖпісляЛ

«Прогнози 
і курйози»

Під таким заголовком у 
нашій газеті за 13 березня 
було надруковано матеріал 
рейдової бригади. З ньому 
йшлося про незадовільну 
роботу тваринників кол
госпу імені Енгельса Кіро
воградського району. Кри
тиці, зокрема, було підда
но штаб «Комсомольського 
прожектора» господарства, 
котрий ослабив контроль 
за витрачанням кормів, 
стоїть осторонь інших гос
подарських питань.

Як повідог.іив редакцію 
секретар Кіровоградського 
райкому комсомолу В. Не- 
нич, фанти, наведені в ко
респонденції, підтверди
лись. Відразу після висту
пу «Молодого комунара» в 
колгоспі відбулося засідан
ня комітету комсомолу і 
штабу «КП», на яному на
мічено заходи для подо
лання відставання, усунен
ня недоліків у роботі. На 
засіданні парткому госпо
дарства заслухано звіт сен- 
&етаря комітету комсомолу 

. Євна.
Нині комсомольці госпо

дарства цілеспрямованіше 
працюють над втіленням у 
життя лозунга «Тварин
ництву — комсомольську 
турботу». Вони, зокрема, 
створили комсомольсько- 
молодіжну ланку по заго
тівлі зелених кормів. Уся 
техніка, занріплена за 
нею, вже готова до виходу 
в поле. Активізували свою 
роботу штаб та пости 
«Комсомольського про
жектора».
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— трудрезервівці. Вони 
набрали лише 318 очок (у 
авангардівців — 964).

І сталось так передусім 
тому, що ке всі члени їх
ньої збірної ретельно го
тувались до поєдинків. У 
складі колективу не було 
спортсменів однієї вікової 
групи. А ще один багато- 
борець, який стартував ус
пішно у перших видах 
програми змагань, вибув з

ФУТБОЛ

«ФРУНЗЕНЕЦЬ»
Мрія господарки-піч «Электроника»

ГЛУЩЕНКОМ?
Третій раз у цьому році 

робітник Кіровоград
ського ремонтно-механіч
ного заводу Унрремтресгу, 
кандидат у майстри спор
ту Олександр Глущенко 
добивається успіху на зма
ганнях високого рангу, 
він став чемпіоном облас
ної ради ДСТ «Колос > з 
багатоборства ГПО, потім 
увійшов у десятку найсиль
ніших багатоборців рес
публіки (150 очок). І ось в 
Олександрії на міжвідом
чій першості області віч 
знову перший серед 
споотсменів четвертого 
ступеню першої вікової 
групи — 140 очок.

А скільки таких як Глу- 
щенко, було на обласних 
змаганнях, що фінішували 
минулої неділі в шахтар
ському місті? Обласні ра
ди спортивних товариств 
мали делегувати на цей 
турнір кращих спортсме
нів.

ли е числі призерів облас
них турнірів.

Завдяки таким спорт
сменам команда «Авангар
ду» впевнено перемогла на 
першості в Олександрії.* * *

іе Ч- ¥

ПРИЄМНОЮ булл зуст
річ з сім'єю Март.іле- 

рів (Знам’янський район). 
Андрій дай залікові очки 
«Локомотиву», а його дру
жина Раїса — «Колосу». 
(Нагадаємо, що не раз до 
складу збірних команд ра
йону входили і їхні діти). 
Раїса Марталер — бага
торазова чемпіонка облра
ди «Колоса» і області. Нині 
вона знову призер.

Григорій Яненко із Сзіг- 
ловодсьна — теж багато
разовий чемпіон області. 
Виступаючи за програмою 
нормативів ступеню «Ба
дьорість і здоров’я» (друга 
пікова група), він перекрив 
підсумковий результат усіх 
учасників змагань — 150 
очок. Також вдало висту
пив його одноклубнин Во
лодимир Ковязін — 109
очок. Ці очки — теж у ко
пилку збірної облради 
«Авангарду». Вагомий вне
сок доплюсував до цьо.-о і 
молодий інженер кірово
градського заводу «Черво
на зірка» Валерій Осухов- 
єький. Це з його ініціативи 
на підприємстві проходять 
поєдинки з багатоборства 
ГПО між колективами ви- 
робнмчних бригад, в ре- 

Ізультаті чого молоді гвар- 
’ дійці п’ятирічки не раз бу-

Увагу фізкультурних і 
комсомольських акти

вістів привернув іще один 
багатоборець з Кіровогра
да — динамівець Анато
лій Тарасенко. Коли він 
подолав стометрівку за 
12,2 секунди і вибив 90 
очок на вогневому рубежі, 
то одразу потрапив у чис
ло лідерів. Але здобутки 
збірної обпради «Динамо 
зростали надто 
Бо за неї 
один Тарасенко... 
стурбувало 
змагань, 
працівники облради 
турнірах з ігрових 
спорту могли б виправда
тись: у них, скажімо, куль
тивується боротьба С'імбо, 
дзю-до, кульова стрільба, 
але не згуртовані боєздат
ні команди волейболістів, 
баскетболістів, футболіс
тів. Отже — спеціалізація. 
Та ніхто не звільнив дина- 
міьціа від ГПО. Це обо
в'язок працівників ДСТ — 
постійно і цілеспрямовано 
залучати всіх члечіа това
риств до занять у групах 
ГПО, складання нормати
вів, підключати їх до пере
підготовки і найсильніших 
об’єднувати в секції з ба
гатоборства ГПО. Та в ди- 
намівських 
цього немає.
ставники рідко входять до 
збірних області з цього 
виду. Хіба що ім’я Воло
димира Твердоступа (він., 
до речі, здобув високий 
гарт в «Авангарді») ми ба
чимо в списках найсиль
ніших багатоборців Кіро- 
воградщини. Тому один 
А. Тарасенко не зміг «зро
бити погоди», і динамівці 
були останніми в турнір
ній таблиці. А перед ними

повільно, 
виступаз лише 

І це 
організаторів 
Відповідальні 

на 
видів

колективах
їхні оред-

боротьби під час турніру з 
кульової стрільби (за ньо
го виступив інший (?) учас
ник). Всі попередні резуль
тати були анульовані. Ми 
навмисне не називзгмо 
імені цього багатоборці, 
який показує розрядні ре
зультати. Тут перш за все 
вина відповідальних пра
цівників облради «Трудо
вих резервів», які заб/ли 
про виховну роботу в ко
лективах, де останнім ча
сом підготовлено понад 
3500 значківців ГПО.

Результативніше могли б 
виступати представники 
«Буревісника», в колекти
вах фізкультури - якого є 
досить сильні ба’атоборці. 
Наприклад, В. М. Шиооких. 
Проте він не виступає за 
студентське тозариство. В 
Олександрію приїхав де
кан факультету фізвихо- 
еання педінституту В. С. 
Язловецький і теж вийшов 
на старт. Проте приклад 
свого наставника не на
слідували його вихованці, 
колеги по роботі. Тому 
в «Буревісника» мело очок 
— 537.

Не виставила команди в 
повному складі обласна 
рада «Колоса», хоч тут є 
непогані багатоборці.* * *

Щодо організації цього 
турніру Його проводили в 
Олександрії з метою по
пуляризації багатоборства 
ГПО в місті, яке поки шо 
не дає своїх представників 
у збірну області, 
спортсмени ледве 
пили на спортивні 
Олександрії — просились 
на стадіон, довго шукали 
спортивний тир (у двох із 
них, на які завітали праців
ники облепорткомітету, не 
було належних умов для 
змагань). Тому зроблено 
висновок — фізкультурні 
активісти міста ще не нав
чились проводити змаган
ня такого рангу.

М. ШЕВЧУК.

На початку поєдинку 
гості володіли ініціативою. 
Саме в цей час вони могли 
добитися успіху. Та влуч
них ударів не зробили Ми
хайло Калита. Юрій Сер
дюк, Олександр Алексеев. 
І вже в котрим раз! Госпо
дарі (вони були на перед
останньому місці в таблиці 
шостої, української зони і 
мали в своєму активі всьо
го чотири очна) посту.того 
вирівняли перебіг подій на 
футбольному полі і пере
йшли в наступ. На сорок 
третій хвилині в результа
ті незлагоджених дій за
хисників «Зірки» м'яч по
трапляє до сумчанина, 
яний і примушує Валерія 
Музичука впиняти його із 
сітки своїх воріт.

У другому таймі на шіст
десятій хвилині «Фрунзе- 
нсць» подвоїв рахунок -- 
2:0. Над «Зіркою» нависла 
загроза поразки. Вона вда
ється до наступальних дій. 
Сергій Ралюченко. що ви
йшов на заміну Олександ
ру Алексееву, за п’ятнад
цять хвилин до закінчення 
зустрічі посилає м’яча до 
воріт «Фрунзенця». Захис
ники сумчан у цей час по
рушують правила, за що 
караються пенальті, його 
чітко реалізував Юрій Сер- 
дюн. Більшого наші земля
ни досягти не змогли.

Нагадаємо, що лідер зо
ни «Кривбас» у Чернігові 
теж програв (1:3) місцевій 
«Десні», яка сьогодні при
йматиме кіровоградціа.

«Зірі-а» виступала в та
кому складі: В. Музичук 
(В Коваль). І. Черненко, 
С. Кучеренко. О. Смичснко, 
В. Димов, "
(М. Савка), 
Я. Бобиляк, 
М: Калита. ______
(С. Ралюченко).

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Ф. Студньов 
Ю. Касьоикіп.

Ю. Сердюк. 
О. Алексеев

Але 
потра
ченії

У ній можна приго
тувати страви без жи
рів;

вона зберігає в про
дуктах вітаміни і по
живні речовини;

швидко, за 3—5 
хвилин, розморожує 
продукти;

дає можливість го
тувати й розігрівати 
їжу в посуді зі скла, 
фарфору, паперу;

страви, які ви готує-

те в печі, не підгоря
ють:

розігріті в печі го
тові кулінарні виро
би мають смак свіжо
виготовленої страви;

Піч «Электроника» 
в 3—4 рази скорочує 
час приготування їжі.

Вона малогабарит
на й проста в експлу
атації, коштує 270 крб.

РОСГОСПТОРГ.
Зам. 58.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Б За
поріжжі відбулася особис
та першість Української 
республіканської ради то
вариства «Колос». Старту
вали юнаки 1963 — 1965 і 
дівчата 1964—1966 років 
народження. Вдало висту
пили тут представники на
шої області. Галина Котова 
на біговій дистанції 1500 
метрів завоювала золоту 
медаль, а на дистанції 800 
метрів — срібну. Василь 
Хмелюк у цих видах був 
першим.

і 
і

Як ми вже повідомляли, 
збірна команда облоади 
ДСТ «Буревісник» впевне
но перемогла у велогонці, 
що проводилась за програ
мою II студентських ігор. 
Особливо відзначились ту^ 
студентки Кірочоградсь.чо- 

—л го інституту сільськогоспо
дарського машинобудувін- 
ня Н. Сизова, Л. Волошина 
та студентка педінституту 
Л. Яцик. Вихованці кіро
воградських тренерів
С. Симоненна, В. Гулака та 
О. Циганенка отримали зо
лоті медалі, а срібні і 
бронзові аручено киянам і 
чернащанам.

На знімну: старту
ють студенти з Кіровогра
да.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Особисто-командна пер
шість республіканської ра
ди товариства «Авангард» 
серед юнаків проходила в 
Сумах. На килимах свої 
здібності демонстрували и 
ніровоградці — з ДЮСШ 
спортивного нлубу «Зірка». 
Другими призерами у сво
їх вагових категоріях ста
ли Олег Шевченко та Олек
сандр Бистров. У команд
ному заліку нашим земля
кам дісталося дев’яте місце 
з дев’ятнадцяти.

ФУТБОЛ. Майже місяць 
тривав розиграш кубка об
ласного центру з футболу. 
У змаганнях узяли участь 
вісімнадцять номанд колек
тивів фізкультури. Право 
продовжити боротьбу у фі
налі здобули минулорічний 
володар цього почесного 
трофею «Спартак» і «Бу
ревісний». Поєдинок про
ходив на стадіон) спортив
ного клубу «Зірна». Спорт
смени студентського това
риства зуміли реалізувати 
свою перевагу і забили у 
ворота суперників чотири 
м’ячі, на що спартаківці 
зуміли відповісти лише од
ним.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЖСМ Украины.

ЕН 03798.На украинском языке.

Компсшіївський 
ветеринарним технікум

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
З ОСВІТОЮ ЗА 8—9 КЛАСІВ

НА І КУРС

1982—1983 навчального року

Заклад готує вете
ринарних фельдшерів 
для роботи в спсцгос- 
пах, колгоспах, рад
госпах, ветеринарних 
лікарнях, встлабора- 
торіях, встаптеках, на 
м’ясоконтр О Л ь II И X 
станціях, м’ясокомбі
натах.

Учні набувають 
додаткових професій
— техніка по штучно
му осіменіиню тва
рин, шофера-любите- 
ля.

Строк навчання —
3 роки 6 місяців.

Вступники склада
ють екзамени з укра
їнської мови (дик
тант) та математики 
(усно).

Приймання заяв — 
по 31 липня.

До заяви на ім’я 
директора додають:

свідоцтво про вось
мирічну освіту (ори
гінал), медичну до
відку (форма № 286),
4 фотокартки 3X4 см.

Вступні екзамени
— з 1 по 20 серпня.

Без вступних екза
менів зараховують 
осіб, нагороджених 
похвальною грамотою 
та звільнених у запас 
із Збройних Сил 
СРСР офіцерів, пра
порщиків і мічманів.

Поза конкурсом 
приймають:

звільнених у запас 
із дійсної військової 
служби;

направлених на 
навчання за рахунок 
сільськогоснодар с ь- 
ких підприємств;

осіб, які мають 
стаж практичної ро
боти не менше 2 ро
ків;

дітсй-сиріт, які за
лишилися без опіки 
після закінчення 8 
класів.

При технікумі з 15 
липня працюватимуть 
підготовчі курси.

Адреса: Кіровоград
ська область, смт. 
Компаніївка, ветери
нарний технікум.

/ ДИРЕКЦІЯ.
Зам.,54.
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