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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇВ, ЄДМЛПТЕСЯІ

Учасникам XI Асамблеї
Всесвітньої Федерації
демократичної молоді
ОРГАН КІРОВО

Дорогі друзі!
Від усієї душі вітаю вас, молодих борців з« високі
ідеали миру, демократії і соціального прогресу.
Світ переживає тепер важкий час. Гонка озброєнь,
розв’язана і нарощувана агресивними колами імперіаліз
му, і ного ставка па досягнення панування у світі — го
ловні джерела воєнної небезпеки, яка нависла над на
шою планетою. Цю небезпеку не можна недооцінюва
ти. Але людству, якщо воно діятиме спі льно і цілеспря
мовано, під силу відвести її.
Історія показує нам, що не молодь
розв’язує вініли,
але саме їй насамперед випадає тяжка доля брати в
руки збрело. І тому не випадково, що в паші ділі молодь
так активно, відважно і так безстрашно включається в
широкий громадський рух противників війни, мета якого
— відвернути ядерну катастрофу. Юнаки і дівчата Ра
дянського Соіозу активно виступають за цю пайваждизішу сьогодні, нзйблаїородшшу і наймевідкладнішу спра
ву. Свідчення цього — робота і рішення недавнього XIX
з’їзду ВЛКСМ.
Радянський-Союз проводить на міжнародій арені ясну
і чітку політику. Ми бутлі н залишаємось переконаними,
що ядерна війна — безумство, а той, хто розв’яже її, не
тільки не доб'ється перемоги сам. але ввергне все люд
ство в катастрофу. 1 тому ми робили, робимо й будемо
робити все, щоб усунутії загрозу війни.
Нам не потрібна гонка озброєнь,
і ми готові домо
витись про найрадккальніше скорочення будь-яких видів
зброї. Ми не прагнемо до воєнної переваги пі над ким і
готові на різке скорочення рівня военного протистояння
на основі принципу рівності
лі однакової безпеки. Ми
щирі противники ядерної зброї і ллє раз пропонували за
боронити її застосування та виробництво. Такою є го
ловна суть нашої Претрами миру, наших конкретних іні
ціатив, спрямованих на досягнення крутого перелому в
справі роззброєння, на зміцнення загального миру і між«
народної безпеки.
Дорогі друзі! Девіз вашої Федерації: «Молодь, об’єд
нуйся! Вперед, за міцпплї мир!» Це прекрасний і дуже
актуальний лозунг, бажаю вам успіхів *у нелегкій бо
ротьбі за ного втілення в життя.

ІОГО ОБКОМУ КкСМУ

Еиходить
з 5 грудня 1939 р.

ЦИМИ ДНЯМИ ДО РЕДАКЦІЇ НАДІЙШЛО ПОВІ
ДОМЛЕННЯ З КОЛГОСПУ «ЛЕНІНСЬКИЙ ШЛЯХ»
НОВОАРХАНҐЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ.
МОЛОДІ ТВА
РИННИКИ ГОСПОДАРСТВА, ЯК 1 ВСІ РАДЯНСЬКІ
ЛЮДИ,
ОДНОСТАЙНО
СХВАЛЮЮТЬ РІШЕННЯ
ТРАВНЕВОГО (1982 р.] ПЛЕНУМУ ЦК КПРС. НА
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРАХ КМК МОЛОЧНОТО
ВАРНОЇ ФЕРМИ ДОЯРКИ ЗАЯВИЛИ ПРО ГОТОВ
НІСТЬ ДІЛОМ ВІДПОВІСТИ НА ТУРБОТУ ПАРТІЇ ПРО
БЛАГО НАРОДУ, РІШЕННЯ ТРАВНЕВОГО ПЛЕНУМУ
НК КПРС. ЧИМАЛО З НИХ ПЕРЕГЛЯНУЛИ РАНІШЕ
ВЗЯТІ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У БІК ЗБІЛЬ
ШЕННЯ.
ПРАВОФЛАНГОВА
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
ЗМАГАННЯ КОМСОМОЛКА КАТЕРИНА ГАЛАН ВИ
РІШИЛА НИНІШНЬОГО РОКУ НАДОЇТИ НЕ МЕНШЕ
ЧОТИРЬОХ ТИСЯЧ КІЛОГРАМІВ МОЛОКА ВІД КОРО
ВИ. ВИСОКІ ТРУДОВІ РУБЕЖІ НАМІТИЛИ І її ПОД
РУГИ ПО ЗМАГАННЮ.

БОЙОВА
ПРОГРАМА
ДІЙ

І
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Подібних повідомлень надходить нині до редакції
чимало. Вони свідчать про глибокий інтерес трудів
ників міста і села до матеріалів травневого Пленуму
ЦК КПРС, про те, що вони схвалюють ділову, кон
кретну Продовольчу програму, спрямовану на вирі
шення дуже важливого завдання — безперебійного
забезпечення населення продуктами харчування.
Найвищою ціллю політики і всієї
практичної ді
яльності Комуністичної партії
Радянського Союзу
завжди була, є і буде турбота про благо народу. Вчи
таймося у доповідь на Пленумі Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, у поста
нову Пленуму, в затверджену ним Продовольчу про
граму СРСР на період до 1990 року:
кожен рядок
цих документів пройнятий піклуванням про радянсь
ку людину, про задоволення її життєвих
потреб. У
своєму листі до редакції водій Компаніївської райсільгосптехніки П. Ващеня написав: «Ми, молоді тру
дівники, рішення травневого
Пленуму ЦК КПРС
сприймаємо як дороговказ, нову проіраму дій».
Так, Продовольча програма, схвалена Пленумом,
— керівництво до дій для всіх комсомольських орга
нізацій області. Адже в своїй промові ;іа XIX з’їзді
ВЛКСМ товариш Леонід Ілліч Брежнєв сказав що
Продовольча програма — це велике поле прикладан
ня сил для кожного комсомольця села і міста, кож
ної комсомольської організації.
І молоді виробничники області ділом відповідають
на заклик партії вирішувати важливе народногоспо
дарське завдання. На Пленумі
ЦК наголошувалося
на всемірному підвищенні
культури землеробства і
тваринництва. У здійснення цього завдання посиль
ний вклад робить і молодь. Нині 149 комсомольськомолодіжних колективі» вирощують
кукурудзу і 61
колектив — цукрові буряки за індустріальною техно
логією. Комсомольською турботою стало вирощуван
ня цих культур у більшості районів. Скажімо, молоді
механізатори
Нопоархантельського і Петрівського
районів взяли шефство над вирощуванням за новою
технологією кукурудзи на половині
відведених під
що культуру площ.
Одне з головних завдані, трудівників села — цьо
го року добитися значного підвищення урожайності
ьсіх сільськогосподарських
культур, збільшити ви
робництво продуктів тваринництва. Нині на полях не
спадає напруга^- триває догляд за посівами просап
них, заготівля кормів для
громадської худоби. Все
частіше надходять повідомлення про те. що молоді
механізатори беруть шефство над заготівлею кор
мів. Так, у колгоспі імені Жданова Ноноархангельського району створили кормодобувну комсомольськомолодіжну бригаду, яку очолив
молодий комуніст
М. І. Жеребецькшї. Цю ініціативу підхопили в інших
господарствах району.
Вже перше ознайомлення з рішеннями травневого
Пленуму Ц|< КПРС викликало в комсомольців і мо
лоді області гаряче прагнення внести якомога біль
ший вклад у реалізацію Продовольчої програми. Нині
завдання комсомольських організацій — довести до
ьожного комсомольця, кожної молодої людини пунк
ти Продовольчої програми,
партійно-урядові доку
менти, які являють собою конкретизацію аграрної
політики партії на сучасному етані,
визначити своє
конкретне місце у втіленні в життя рішень травнево
го Пленуму ЦК КПРС.

ВІДГОМІН КОМСОМОЛЬСЬКОГО З'ЇЗДУ
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ЖИВЕШ НА СЕЛІ...
На XIX з’їзді БЛКСМ відзначалося, що молоді меха
нізатори нашої області заедяни бережливому ставлен
ню до сільської осподарсєкої техніки зуміли продов
жити період її експлуатації на два рони. Сьогодні
особливо багато говориться про енономію Ьбережливість, але не забували ми про ці важливі риси гос
подарювання і раніше. Зокрема
при експлуатації
тракторів, комбайнів,
іншої сільськогосподарської
техніки.

На_ початку минулої п’я площу посівів, н-зд якою
тирічки механізатори Уль взяли шефство ааолоді хлі
яновського району висту бороби. Такому результа
Всесоюзний
пили
з ініціативою: «Ек ту сприяв і
сплуатувати техніку без ка огляд технічної підготов
пітального ремонту протя ки сільської молоді. Після
гом усього амортизаційно нього зросла кількість ре
го періоду». Ініціативу мо зервних
трактористів-малоді механізатори щороку щинісгіе. Коли в 1980 році
втілюють
у життя. Нині, на кожних WO тракторів в
припадало
150
приміром, в Ульяновсько області
му районі 188 автомобілів, трактористів, а з урахуван
175 тракторів і 50 зерно ням резервних — 168. то
вих комбайнів працюють через рік ці цифри знач
без капітального ремонту. но зросли — відповідно
Це дас
річну
економію 157 і 183.
Бюро ооколАу ЛКСМ Ук
близько 130 тисяч карбо
ванців. Майже у п'ять ра раїни вирішило продовжи
зів менше, ніж потрібно, ти огляд
технічної підго
ремонтувались
вантажні товим сільської /лолоді в
автомобілі, що дозволило області до 1985 року.
зекономити майже 300 ти
Серйозно ставляться до
організації
мехвсеобучу
сяч карбованців.
Ініціативу ульяновських разом з правліннями кол
механізаторів схвализ об госпів комсомольські ор
ком партії, її підтримали ганізації
Нозоархангельгосподарства інших райо ського, Новомиргородсьнів. А три роки тому
на кого, Кіровоградського та
базі тракторних
бригад інших районів.
У колгоспі імені Леніна
Ульяновського району бу
району
ло проведено республікан Знам’янського
близько 80 процентів юнаську
науково-виробничу- нів і дівчат мають механі
спеціальності;
не
тему заторські
конференцію
ними оволодівають і пра
«Підвищення ефективності цівники
торгівлі, Будинку
машинно- культури
використання
адміністратив
парку кол- ний персонал. Готує МЄХЗтракторного
нІзаторів
для
колгоспу і
госпів і радгоспів».
Нині досвід
ульяновсь
ких механізаторів впрззаджено в Нопоукраінсьному
Олександрійському,
Знам ямському та інших ра
йонах. Комітети комсомолу
Д,*‘”Т,Ь п°° Розг°ртання
широкого соціалістичного
змагання серед ноглеомог.ьсьно-молодіжних колекти
вів за ефективне викорис
тання
техніки, економію
пального.
Обком комсомолу наа-іє
великого значення
під. оизіп'іп Н™еханізаторсь:<цх
адрів. Нам
допомагають
обласні управління сільсь
кого господарства, професіино-технічної освіти, на
родно! освіти. На чомрнмісячних курсах.при райсільгосптехніках буде під
готовлено понад 1300 трдм
тористів
і
комбайнерів
ДВОХ 3 ПОЛОВИНОЮ
тисяч
юнаків
і дівчат
<.г
ласті навчаються
в гуртках
механізаторського всеЖ

У і міжгосподарських нав.чатзх0шоР^6НИЧНХ ’«>мвїнатах, що більше — у
лах ДТСААФ.
У
ко’

Важливого значення, як і
раніше комітети
комсо
молу області надають під
готовці кадріе механіззгоР'В У СПТУ. в дев’яти та
ких закладах нині навчає
ться близько трьох тисяч
учнів, кожен П’ятий при
йшов до СПТУ
за комро.

мольською путівкою.
Щороку зростає в гос
подарствах
області кіль
кість молодих механізато
рів. Торік, приміром, зби
рали врожай на 122 ком
байнових, 74 жаткових, 237
автомобільних і 566 тоа«торних
комсомольськомолодіжних екіпажів біль
ше н.ж у 1979 році( май_
«Є у 2 рази
збільшено
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міжшкільний навчально-ви
робничий комбінат, прак
тично всі випускники на
бувають механізаторсько
го фаху по закінченні де
сятирічки. Торік сім ви
пускників школи зостались
працювати у рідному селі.

У Новоукраїнському ра
йоні
механізаторів готу
ють на курсах безпосеред
ньо в господарствах. Торік
така форма навчання дала
змогу здобути
механіза
торську спеціальність 403
юнакам
і дівчатам. Така
практика
цінна тим, що
господарство може сваає
підготувати
необхідну
кількість механізаторів, не
прохаючи допомоги у спе
ціальних навчальних зак
ладів. В районі багато ро
ків діє відома усій країні
гіталовська школа передо
вого досвіду, яка з часу
заснування підготувала по
над 17 тисяч /леханізаторів.
Огляд технічної підго
товки
сільської молоді
триває. Комітети komcoaioлу мають значний досвід,
але тільки постійна турбо
та про підготовку мехзнікадрів, про
заторських
кваліфікації
зростання
тракториста і
кожного
комбайнера дозволить мо
лодим хліборобам області
щоденно підтверджувати
слова, що були сказані на
трибуни
їхню адресу з
всесоюзного комсомольського з'їзду.

В. КАРПЕНКО,
заввідділом сільської
і робітничої молоді
обкому ЛКСМУ.

Л. БРЕЖНЄВ.

репортаж з коментарем

роси ил покосах
О восьмій ранку
Воло болюві граблі для перевер
димир Олександрович Ко тання валків), і соціаліс
валь подав команду:
тичні зобов’язання по за
— По конях!
готівлі кормів
з гектара
Сміючись, хлопці «осід угідь взяли рільники висо
лали» свої комбайші, жат кі.
ки, юмз.
Десь через
дві годний
— Рушили!
комбайни поклали перші в
Микола Левченко, ком нинішньому році валки. У
байнер,
знав
маршрут загінках поруч із досвідче
кормодобувникамя
досконало. Ще в березні, ними
як почались весняно-по працювали н комсомольці
Іван
льові роботи, щоранку по Олександр Ривків,
спішав він із тракторного Попов, Віктор Пись мен ний
парку до урочшца побіли і Микола Левченко.
...Пізнього вечора лілія
ферми № 1. Підсівав там
багаторічні трави, вносив горизонту розпливається, і
зливається з
мінеральні добрива. Сгав зелене тло
одним із переможців соціа голубим. Високі зорі відби
лістичного змагання меха ваються у дзеркалі ставка,
нізаторів.
1 от прийшла який сховався у глибині
пора сінозбіїраиіля. Учасни балки Хлопці збираються
ки районної наради-семіїїа- додому. Котрийсь нахиля
ру по організації та про ється, проводить рукою по
веденню заготівлі кормів траві.
— Роса... Це добре. Бу
для громадської худоби —
керівники, спеціалісти сіль де лагідна дишла. До завт
І
ського господарства, бри ра!
— До завтра!
гадири рільничих
і трак
торних бригад,
передові
Високі зорі відбивають
трахторнсти, водії, партій ся у крапельках
роси на
ні, комсомольські,
проф травах.
спілкові працівники — їла
Коментар О. В. КОВА
механізаторів уже чекали. ЛЯ, секретаря
партійної
— Оце і є паш загін, —
організації відділка № 1
розповідав учасникам ллаколгоспу «Дружба»:
радн-семіиару В. О. Ко
— Більше
п'ятнадцяти
валь. — За чотири дні ду комсомольців
працює в
маємо впорати
всю 230- нашій тракторній бригаді.
Майже всі еони включили
гектариу площу.
ся в сінозбирання.
Шикували машини у чіт
Високих виробітків уже
кії"! послідовності; самохід в перший день роботи до
ці комбайни з жатками, за билися Микола Левченко та
Іван Попов. Не
підводять
ними — грейферні наван нас і учні Новгооодківсьнотажувачі, тросові волоку-. го СПТУ Валерій Горобець,
ші. те далі — бокові граб Микола Веслоцький та Сер
гій Христов.
лі для перевертання вал
Після недавніх дощів до
ків. копнурачі...
водиться
працювати на
Було про що розповіда важкому грунті, але техні
ти того ранку керівникам і ка не підводить.
Вже побували в полі мо
спеціалістам, механізато лоді
агітатори. Члени шта
рам колгоспу
«Дружба». бу «Комсомольського про
Бо техніку
господарство жектора« разом із секре
відремонтувало одним із тарем комсомольської ор
ганізації відділка Леонідом
перших у районі, і раціо Волощуком
присвятили
налізаторських
пропози правофлаговим сінозбиран
ня
першу
«блискавку».
ції"! умільці з тракторних
бригад впровадили немало
М. ПОЛІЩУК.
Долинський район.
(удосконалили, наприклад.

З червня 1982 року

«Молодий комунар»

до®
Щи не кажіть, а Віктору
Аидрусенку, одному з най
молодших у чималій сім’ї
шофері» колгоспу «Перше
Травня» пощастило, відра
зу після звільнення в запас
першого в
сів за кермо
новенького
господарстві
КамАЗа. «Це наш вияв до
вір’я тобі за те, шо не зра
див слову, даному одно
сельцям перед
службою
солдатською, і повернувся
па роботу в рідний кол
госп», — сказав тоді, у
1980-му, голова правлінця
М. С. Малнш.
Тепер Віктор знає, що
мав сказати Миколі Семе
новичу у відповідь.
Але
тоді тільки
й вистачило

Серед молодих трудів
ників сільського господар
ства Кіровоградщини ши
риться змагання за гідну
зустріч 60-річчя утворення
СРСР. Всенародне свято

галіерії підбили підсумки,
сам здивувався:
взимку
працював уже в рахунок
1984-го. Тепло привітали
Віктора з трудовою пере
могою його ровесники, об
рали членом комітету ком
сомолу колгоспу, а невдоззі одержав і першу наго
роду — знак ЦК ВЛКСМ
«Молодий гвардієць п’яти
річки». Отоді й вирішив
викопати
п’ятирічку до
дня відкриття XIX з'їзду
ВЛКСМ. Свого слова до
тримав ще напередодні
Першотравня. А сьогодні
па рахунку комсомольця
понад 400 тисяч виробле
них тонно-кілометрів. У дні
роботи з’їзду працював из
зекономленому пальному
якого тільки за цей рп.
зберіг понад півтори тон
ни.

сил, аби стримати сльози
радості. Отож і поставна
собі за мсту ділом виправ
дати довір'я.
На крилах летів додому,
коли в перший же день ро
боти на новому автомобілі
виконав денне завдання.
Згодом і півтори норми да
вав, але радості вже тієї
не було: бачив, що н при
цьому не сповна викори
стовує
можливості
КамАЗа. І вже коли 200—
300 процентів плану ста
ли його повсякденним ви
робітком, відважився на
ініціативу —• виконати
особисту п’ятирічку (335
тисяч тонно-кілометрів) за
два роки. А коли в бух-

вони прагнуть ознаменува
ти високими трудовими
показниками.
У соціалістичному зма
ганні доярок колгоспу «Кі
ровоградський»
Кірово
градського району попере
ду молодий комуніст Ва
лентина Полонська. Чоти
ри роки тому прийшла Ва
лентина па ферму. Сумлін
ною працею, бажанням пі
знати тонкощі своєї про
фесії вона невдовзі здобу
ла
повагу тваринників.
Ось уже три роки одержує
від кожної корови більше
трьох
тисяч кілограмів
молока і постійно лідирує
у змаганні
майстрів ма
шинного доїння господар
ства. До 60-річчя утворен
ня СРСР молода доярка
планує надоїти від кожної
корови по 3000 кілограмів
молока.
Вагомі трудові дарунки
готують 60-річному ювілею

М. ДОСВІТНІЙ.
Петрізський район.

радянських республік і
трудівники Маловпсківської птахофабрики. При
піврічному плані 8 мільйо
нів 1G0 тисяч вони уже зі
брали понад 9 мільйонів
штук яєць.
У перевиконанні планіз і
соціалістичних
зобов’я
зань приклад сумлінної
праці показують передо
вики змагання. За чотири
з половиною
місяці зі
брала 1 мільйон 70 тисяч
шгук яєць і виконала пів
річне завдання досвідчена
пташниця Марія Микола
ївна Корчак. У її успіхові
велика заслуга слюсаряоператора Анатолія Неруша. Комсомолець зразково
забезпечує
безперебійну
роботу технічних засобів
па цін дільниці.
На знімках-.
лій НЕРУШ.

*

ДО ДЖЕРЕЛ
У кожному селі і місті
живуть колишні фронтови
ки, У травневі дні до них
приходили піонери і ком
сомольці. Привітали зі свя
том Перемоги, запросили
на вечори бойової слави,
на уроки мужності. А тих,
хто не повернувся з дале
ких фронтових доріг, юна
ки та дівчата зарахували у
свої виробничі колективи.
Тривала Вахта пам’яті. Про
заходи і акції в її рамках
розповідають у листах до
редакції юнкори,
члени
кореспондентсоких пунк
тів, ветерани Великої Віт
чизняної війни.
ОГЛЯД ЛИСТІВ НА
М. Г. Чуб із села ПереГолозанізсько-о
ПАТРІ- гонівки
ВЗЙСЫКОЗО
району повідомляє про зу
стріч учнів із колишніми
ОТИЧНУ ТЕМАТИКУ
воїнами, які
служили в

Багато різноманітних за
ходів проводиться у гур
тожитку «Юність» вироб
ничого об’єднання «Олександріявугілля» Недавно
до молодих шахтарів заві
тали ветерани комсомолу
— люди, на долю яких ви
пало чимало випробувань.
Кирило Кирилович Семена,

ПОДІЯ

Анато

паприклад, був учасником
будівництва Комсомольська-па-Амурі,
воював на
фронтах громадянської і
Великої Вітчизняної воєн.
ГІого спогади не залишили
байдужими нікого.
Багато запитань поста
вили хлопці
і дівчата
Олександру /Хндрійовичу
Чориомору. Він стояв біля
витоків народженця комсо
молу Олександрії, у перед
воєнні роки був секрета
рем райкому ЛКСМУ.
Комсомольці об’єднання
«Олександріявугілля» роз
повіли’ про свої виробничі
справи, про те, як зустрі
ли вони знаменну подію—
XIX з’їзд ВЛКСМ.
Л. ЗАСЬКОВБЦЬ.
м. Олександрія.

різних родах військ. Йшла
розмова про подвиги тан
кістів і десантників, льот
чиків і кавалеристів, арти
леристів і моряків. Шко
лярі присвячували ветера
нам пісні про Радянську
Армію, декламували вірші
про її визвольну місію.
Надійшов лист із міста
Мінеральних Вод Ставро
польського краю від чер
воних слідопитів середньої
школи № 13. Вони цікав
ляться долею сина колиш
нього партизана Михайла
Рамазанова, який зоюззз
на території Кірозогрздщини. Коли область була
визволена від німецькофашистських загарбників,
Рамазанов стаз артилерис
том. Під час форсування
річки Вісли.був смертель-

вогник

НАЗУСТРІЧ
ВИБОРАМ

I

АГІТПУНКТУ
До агітпункту
виборчої
дільниці № 2 при обласному
Будинку вчителя щодня при
ходять жителі мікрорайону,
їх привітно зустрічають агі
татори Н. І. Грім, Л. Г. Смиченко, Л. Г. Демченко, Н. Г.
Сафроноза, Т. П. Демиден
ко, А. Г. Старостенко, В. А.
Г риценко.
— Наш колектив об’єднує
близько шістдесяти агітато
рів, — розповідає завідуюча
агітпунктом,
директор об
ласного
Будинку вчителя
Г. Ф. Козубська. — Готую
чись до чергових
виборів
до місцевих Рад народних
депутатів, ми
обладнали
стенди, оформили книжкові
виставки, провели ряд ма
сових заходів, які зацікави
ли виборців.
В агітпункті затишно, світ
ло. Вздовж стін — стенди,
на яких збірники документів
і матеріалів партійних з'їз
дів та лленуміз, тематична
література,
матеріали по
роз’ясненню
Положення
про вибори до місцевих Рад
народних депутатів.
Найбільш людно біля ку
точка молодого виборця.
Агітатори провели з моло
дими виборцями цукл бесід
про Основний закон Країни
Рад, про радянську виборчу
систему. Юнаки
і дівчата,
які вперше голосуватимуть
20 червня за народних об
ранців, взяли участь у дис
путі «Якою повинна бути су-

часна молода людина». Під
готували його Т. Н. Міппер
— ректор народного універ
ситету
педагогічних знань
при обласному Будинку вчи
теля. З участю молодих ви
борців пройшов тематичний
вечір «Єлисаветград в мину
лому, Кіровоград сьогодні,
Кіровоград в майбутньому»,
організований
учителем
восьмирічної школи № 21
С. Г. Бордо, читацька конц.»еренція «Єдиною СІМ ЄКУ
до єдиної мети». Перед мо
лодими виборцями виступа
ли юристи, спеціалісти з різ
них галузей науки, лекториате'істи.
На зустрічах виборців із
кандидатами в депутати до
районних, міської і обласної
Рад народних депутатів по
рушуються важливі питання
повсякденного життя.
До агітпункту
часто за
прошуються старі більшо
вики, передовики виробниц
тва, ветерани
Великої Віт
чизняної війни і праці.
Рада агітпункту проводить
велику роботу і за місцем
проживання виборців. Зона
спрямована на те, щоб ко
жен, хто прийде на виборчу
дільницю 20 червня, глибо
ко усвідомлював роль і зна
чення радянської виборчої
системи, з честю
виконав
свою місію виборця.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград

ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ..

У труді гартується дружба
До 100-річчя з дня народження Г. М. Димитрова
У нашому районі пліч-опліч трудяться українці,
росіяни, болгари, молдава
ни. У багатьох населених
пунктах національні тради
ції і звичаї різних наро
дів тісно переплелися.
Свідчення цього — під
готовка трудящих району
до святкування 100-річчя
з дня народження Г. М.
Димитроза — видатного
діяча болгарського і між
народного комуністичного
і робітничого
руху. За
пропозицією друзіз із Толбухінського округу НРБ в
соціалістичне змагання за
гідну зустріч славної дати
включилися не тільки бол
гари, які становлять знач
ний прошарок населення,
а й люди інших національ
ностей. Адже з Болгарією
У нас давні дружні зв’яз
ки. Долі
представників
українського, російського
і , болгарського народів
-*.ьДДалися на нашій зем
лі більш як 200 років тому.

У кінці
XVIII століття,
коли йшла турецько-бол
гарська
війна, російські
війська прийшли на допо
могу болгарам. По закін
ченні
війни за умовами
Кайгаджукського
миру
болгарське
поселення
Алфатар Сілістринського
округу мало відійти до Ту
реччини. Жителі його, які
разом з росіянами боро
лися за визволення від ту
рецького іга, не
могли
змиритися з такою кабаль
ною умовою договору і
попросили командуючого
російськими військами Ру
мянцева забрати їх до Ро
сії. Прохання
їхнє задо
вольнили,
і навесні 1874
року чотириста сімей бол
гар на лівому березі сте
пової річки Синюхи ство
рили військове поселення.
Тепер на цьому місці —
наш районний центр Віль
шанка.
До Великої
соціалістичної

переселенці відчували на
собі гніт царизму, неспра
ведливість і приниження,
як і всі
національні мен
шості. У період столипіясьної реакції
власті, по
боюючись
вільнолюбного
духу болгар, стали іх роз
селяти на хуторах, із яких
пізніше створилися болгар
ські села Добра,
Станновата, Мала Вільшанка, Чор
ний Ташлик.
Великий Жовтень, який
звільнив від національно.го,
соціального і еконо
мічного гніту народи Ро
сії, поклая початок новому
життю і вільшансьних бол
гар. У постанові ЦК КПРС
<Про 60-у річницю
утво
рення СРСР»
вказується:
«Життя підтвердило ленін
ське передбачення, що но
вий суспільний лад пород
жує зовсім інші міжнародні
відносини, вільні від дис
кримінації, панування і під
корення, характерних для
капіталістичного світу».

Яскравим прикладом та
ких стосунків є радянськоболгарська дружба. Для
неї немає кордонів. Що
року
вільшанці їдуть до
Жовтневої сонячної Болгарії, щороку
революції болгарські друзі бувають

у нас.
У нашому
районі двічі
гостював Стоян Петров, ви
кладач Софійської консер
ваторії, член
редколегії
журналу
«оолгаро-радянська дружба».

Особливо тісний зв’язок
із болгарськими хліборо
бами підтримують жителі
села Доброго. Місцевий
колгосп носить ім’я Геор
гія Димитроза. У селі збе
реглися
болгарська роз
мовна мова, національний
одяг, мистецтво і культура.
Обмінятися досвідом по
вирощуванню сільськогос
подарських культур, орга
нізації
соціалістичного
змагання у Добре за ос
танні роки приїздили 16
болгарських делегацій. 40
вільшзнців їздили в Бол
гарію. Більше двадцяти ро
ків листуються добрівські
піонери
з болгарськими
школярами,
тісні зв’язки
мають колгоспні сім’ї. Так,
родина
Доброзих
уже
кілька років листується із

сім’єю Славейко Кірова
Георгієгз з Плевенського
округу.
Славляться жителі Доб
рого своїми дзвінкими піс
нями. В репертуарі учасни
ків художньої
самодіяль
ності звучать болгарські
національні
пісні, вірші.
Танцювальний
колектив
«Другарна» — дипломант
районних, обласних і рес
публіканських
конкурсів.
Далеко лине слава про ху
дожній етнографічний ан
самбль колгоспу імені Димитрова «Садянна».
Велику роботу по пропа
ганді болгарської народної
творчості веде СІЛЬСЬКИЙ історико-нраєзнавчий музей,
який очолює кавалер орде
на «Знак Пошани» М. І. Дииул. Один із відділів музею
присвячений
рздянсм«)болгарській дружбі. Серед
експонатів
— подарунки
болгарських друзів, книги
про життя і діяльність ви
датного сина болгарського
народу Георгія Димитровз,
прапор НРо, альбоми, які
розповідають про мальов
ничі міста братньої країни.

Напередодні 100-річчя з
дня народження Георгія
Димитровз
перед адмі
ністративним
приміщен
ням колгоспу встановлено
бронзозий бюст видатного
діяча Болгарії. У музеї за
кінчується
оформлення
виставки, присвяченої цій
даті.
18 червня удень
100-

річчя з дня
народження
Георгія
Димитрова віль
шанці звітузатим/гь перед
толбухінцями
про вико
нання взятих на честь цієї
дати зобов'язань. їм буде
про що розказати. Так, ко
лектив
молочнотоварної
ферми колгоспу імені 40річчя Жовтня
дав слово
до цього дня виконати пів
річний план виробництва і
продажу молока, а птзхі?.ники цього ж господарства
намітили справитися з пів
річним
планом продажу
яєць. І їхнє слово не роз
ходиться з ділом. По 12—
14 кілограмів молока від
корови надоюють щодня
Доярки О. П. Каліфарова,
М. А. Драгалоза, Л. І. Флареску, 3. О. Гриньова. Зо
бов язання п’яти місяців
вони виконали з великим
випередженням.
Наміче
них рубежів сягнули пта
хівники Л. В. Шевчук, П. Я.
Дорошенко, С. 8. Білоус.
У ’РУДІ гартується друж
ба, народжуються нові ін
тернаціональні
традиції
котрим жити у віках.
П. КОСМАН,
Другий секретар Вільганського
райкому
Компартії України.

З червня 1982 року
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но поранений. Останні сло
ва його були про дружину
і сина. Свого
бойового
побратима А. Забурнеза
він просив передати рід
ним ордени і медалі. Той
не зміг розшукати сім’ї
Рамазаноза і здав наго
роди у військкомат. А те
пер ветеран пояросиз слі
допитів допомогти розшу
кати українську дівчину,
яка стала дружиною даге
станця. Він тоді був роз
відником, вона — зв'язко
вою. Отож ми звертаємось
до колишніх
народних
месників із Чорного лісу
з проханням відгукнутися:
маже, хто знає, як склала
ся доля сім’ї Рамазаноза?
Написав нам
учасник
громадянської війни О. М.
Калмиков із міста Калач-

на-Дону. Він згадує свого
сина кулеметника Михай
ла Калмикова, який заги
нув під час
визволення
села Дереївки Онуфріївського району. А уродже
нець
цього села Назар
Федорович Проценко від
значився в Сгалінградській битві. Це він, учитель
Н. Ф. Проценко, разом зі
своїми
-----вихозанцями знайшоз могилу
1 7-річного
М. Калмикова
і написав
листа
його
батькам на
Дон.
В. Лужанський (село Липовеньке Голозанізського
району) з цікавою пропо
зицією звертається до ве
теранів окремих бойових
підрозділів, з якими під
тримують 33 язки червоні
слідопити.
У
кожного

фронтовика є спеціальний
нагрудний знак, виготов
лений за ініціативою ради
ветеранів полку, дивізії,
армії. «А що як виготови
ти подібний знак
і для
червоних
слідопитів? —
пише
В. Лужанський. —
Були сини полків. А тепер
уже СЛІДОПИТИ
СИНЦ тих
синів, онуки ветеранів...»
З теплотою розпззіцає
про випускників Новоукраїнського філіалу Кірово
градської
автошколи
ДТСААФ ветеран Великої
Вітчизняної війни П. Г.
Матюшин. Він впевнений,
що комсомольці Володи
мир Донець, Станіслав Бі
ляк, Володимир Кондратенко, які закінчили курси
з відзнакою, стануть від
мінниками бойової і по
літичної підготовки. «Ми
постараємось такими б/ти!» — сказав на зустрічі
з ветеранами війни і пра
ці призовник Борис Ко-

баш, який теж добре ачився а азтошколі, гартував
себе
духовно і фізично.
Як підкре:лює П. Г. Матю
шин, у філіалі автошкол»
активізувалась
еихозна
робота в дні підготовки
до
XIX з’їзду ВЛКСлА.
Курсанти складали норма
тиви комплексу ГПО, зу
стрічались
із колишніми
випускниками автошкол»,
героями-земляками.
З листа десятикласниці
Червонокам'янської
СШ
Олександрійського району
Галини Оглоблі ми дізна
лись, щоі там
непогано
поставлена робота з по
чаткової військової підго
товки. У цьому навчально
му році 218
учнів стали
розрядниками,
191
—
значкізцями
ГПО. А ось
жителі міста Помічної по
відомляють, що їм ніде
загартовувати себе фізич
но, бо відсутні спортивні
бази.

*

*

Нагадуємо членам на
ших
кореспондентських
пунктів, що створені з ра
йонних центрах, на вели
ких підприємствах, нагаду
ємо всім
юнкорам, гро
мадським • кореспонден
там: від тих, хго пише на
військово-патріотичні те
ми, ми нині чекаємо лис
тів, у яких розповідається
про участь молоді у Все
союзній пошуковій експе
диції
«Літопис Великої
Вітчизняної», про те, як
майбутні воїни готуються
до армійської служби. Як
виконують комсомольські
активісти рішення XIX з’їз
ду ВЛКСМ, спрямовані на
поліпшення роботи по вій
ськово-патріотичному ви
хованню
молоді? Триває
конкурс «Нас єднало бра
терство», присвячений 60річчю утворення СРСР.

лася лише тих, чиї родичі
були там.
народ на
Радянський
своїх плечах виніс увесь
тягар другої світової війни, війни, яка лишається в
пам’яті нинішнього поко
ління. СРСР зазнав у ній
величезних втрат. Для ра
дянських людей проблема
війни і миру — одна з
—
Як
вам
відомо, найпекучіших проблем.
Ця принципоза різниця
XXXVI сесія Генеральної
Асамблеї ООН з ініціа- проглядається, звичайно, і

можуть у конфліктній си
туації спробувати
загро
жувати Радянському Сою
зу «обмеженим застосу
ванням» ядерної зброї.
Більшість нових військових
програм США має своєю
явною метою досягнення
якісної пеоезаги в галузі
стратегічних ядерних оз
броєнь.

— Виступ президента Брежнєва на XIX з’їзді ВЛКСМ
прозвучав могутнім закликом до миру — необхідної умо
ви як для побудови комунізму в Радянській країні, так
і для успішної боротьби народів за національне визво
лення і соціальний прогрес, — заявив у інтерв’ю корес
понденту /\ПН член парламенту Індії їогендра Шарма,
г- Те, що нові мирні ініціативи СРСР прозвучали з три
буни молодіжного форуму, свідчить про винятково важ
ливу роль, яку відіграє молодь в СРСР та інших соціа
лістичних країнах в економічній, соціальній і політичній
сферах.
ч>

МОГУТНІЙ
Устами президента Бреж дянським Союзом і взяти па
нєва радянське керівництво себе роль світового жандар
йнову звернулося з конкрет ма.
Індія незмінно виступає
ними пропозиціями поклас
ти край гонці озброєнь і поборником роззброєння і

США ПРАГНУТЬ
ЯДЕРНОЇ ПЕРЕВАГИ»
Райнхард Бухінгер, секретар правління Об'єднання соціалістичної молоді Верхньої Австрії, відповідає на запитання корес-.
пондента АПН у Відні Віктора БОЄВА
тиви СРСР прийняла дек
ларацію «Запобігти ядер
ній катастрофі», яка ого
лошує застосування ядєізної зброї першим нав
проти
тяжчим злочином
людства. Але уряд США,
— Обмежена
ядерна як видно, не бзжає відмо
війна, звичайно, неможли витись від можливості зав
ва. Будь-яке застосування дання першого удару. Як
ядерної зброї потягне за ви оцінюєте позицію обох

— На Заході останнім
часом багато говорять про
так звану обмежену ядер
ну війну. Що ви думаєте
з цього приводу, чи мож
лива, на ваш погляд, така
війна!

в позиції
обох урядів.
Жодна серйозно мисляча
людина не може заперечу
вати, що саме СРСР вияв
ляє цілковиту готовність
домовленості 9
досягти
ядерного
розпитанні
налрикзброєння. Взяти,
лад, пропозиції СРСР, ви
сунуті лише за останні мі-сяці. У свою чергу США
не хочуть розглядати ці
пропозиції навіть за сто
лом переговорів. Тим-то,
на мій погляд, американсь
кий уряд
з цілковитою
підставою можна звинува
тити з тому, що він не за
інтересований у справж
ньому роззброєнні.

Це звинувачення не має
нічого спільного
з антиамериканізмом, як любита
твердити
західна преса.
Таке звинувачення ниніш
ній адміністрації пред’яв
ляють не тільки європей
ські, а й американські при
хильники миру.
— Австрія — нейтраль
на держава, і багато авст
рійців вважають, що вони
зможуть
лишитися осто
ронь на випадок ядерної
війни. Як ви гадаєте, чи є
така позиція виправданою!

скоротити на основі взаєм
ності і однакової безпеки
ракети середньої дальності
і міжконтинентальні ракети.
Під тиском руху проти ша
леної гонки озброєнь, який
розгорнувся в усьому світі,
імперіалісти були змушені
•вговорити про відновлення
переговорів з Радянським
Союзом і про скорочення
Деяких типів ракет серед
ньої дальності. Однак миро
любні народи усвідомлюють
нещирість і дволикість аме
риканського
імперіалізму.
Прикриваючись розмовами
про переговори і скорочен
ня озброєнь, адміністрація
Сїщт намагається досягти
“"’сокової переваги иад Ра-

розвитку. її стурбованість
викликає також гонка оз
броєнь у районі ПівдсішоЗахідиої Азії, яка виража
ється в поставках найдоско
наліших видів американсь
кої зброї нашому сусідові —
Пакистану,
що
створює
загроз)’ нашій безпеці.
— Виявляючи турботу про
загальний мир, — сказав у
кінці їогендра Шарма, —
наша країна, як це не раз
підкреслювала
прем ер-міністр Іпдіра Гапді, виступає
за припинення гонки озбро
єнь і поетапне роззброєння
шляхом переговорів аж до
найвищого рівня.
(АПИ).

собою знищення величез
них територій земної кулі.
Одначе не можна забува
ти, що певні кола в США
працюють над створенням
передумов для «обмеже
ної» ядерної війни в галу
зі технології виробництва
зброї. Поняття «обмеже
на» ядерна війна в цьому
зв’язку
не можна, зви
чайно, розуміти букваль
но, це,
просто кажучи,
ширма. За ним приховує
ться не що інше, як спроба
вирахувати, наскільки ве
ликий риск для США в ра
зі застосування
ядерної
зброї. Тим-то легко уяви
ти, що
США з позиції
якісної ядерної переваги

найбільших держаз у цьо
му питанні!

— Нові
військові про
грами приносять величез
ні прибутки
американсь
ким воєнним
концернам,
які й провели на пост пре
зидента «свого» кандида
та в особі Рональда Рейгана. Та і в масі своїй американці, на жаль, не ЯСНО
уявляють собі, що таке,
війна. Останнім воєнним
конфліктом на американ
ській землі була громадян
ська війна між Північчю
і Півднем. Хоча
війна у
В’єтнамі й зачепила широ
кі верстви населення, без
посередньо вона торкну—

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

А

з
ЕМБЛЕМАМИ
«ЗІРНИЦІ»
Був огляд пісні і строю,
школярі долали смугу пе
решкод, змагалися в стрі
лецькому тир?, на кросовій
дистанції, виходили на ту
ристські маршрути.
- -----Хід
змагань висвітлювали в
«бойових листках*.
Старалися всі паші учні.
І кожен із них думав не
тільки про свої високі ре
зультати. Бо знали, що пе
реможцями стануть ті, хто
успішно фінішує всім кла
сом. Гож на
спортивних
майданчиках, у секторах
панувала взаємовиручка.
Найбільш дружними у
військово-спортивній
грі
«Зірниця» були учні 4-го
«Б» та 7-го «Б» класів.
М. ЧУБ,
учитель Перегонівської середньої Ш.4ОЛИ
Голозанізського райо
ну.

ФІЛАТЕЛІЯ
■ J_.~r.l~2.-

НОВІ
МАРКИ
У листопаді 1957 року,
через місяць після запуску
першого в історії людства
радянського
супутника
Землі, в поштовий обіг на
дійшла марка з його зоб
раженням. Ця марка по
клала початок «космічнім»
тейі у філателії. Відтоді
альбоми колекціонерів по
повнилися не одним десят
ком марок на цю тему.
Недавно у світ вийшла
ще одна поштова мініатю
ра, присвячена найдовшому
в історії космонавтики по
льоту, який здійснили наш
земляк Л. І. Попов і його
космічний побратим В. В.
Рюміи.
На поштовому блоку з
трьох марок — портрети
льотчиків • космонавтів,
космічна станція і корот
кий інформаційний текст
про здійснені стикуван
ня, значення досліджень і
експериментів, проведених
під час польоту.
С. БОНФЕЛЬД,
м. Кіровоград.

І

!

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

пяновшсвпЕїптанпаапвш

як
КНИГУ?
До редакції надійшов лист
від л’.каря-терапевта В. Г.
І Щербини:

«Як і кожний спеціаліст,
— Подібна точка зору,
я зацікавлений у тому, щоб
звичайно,
помилкова. Ті
своєчасно придбати медичну
літературу, необхідну
дпи
часи, коли окремі країни
^професійного вдосконалення.
могли лишатися осторонь
І Чи не можна замовити по
трібну ннигу заздалегідь?»
великих воєн, давно мину
На
прохання
редакції
ли. Воєнний конфлікт у Єв
І В. Г. Щербині відповідає за
ропі не зупиниться перед
відуюча
кіровоградською
«книгарнею № 2 ЛЮБИНСЬнейтралітетом
Австрії,
КА О. Л.
особливо якщо мова йде
Лист лікаря надійшов як
про
ядерний конфлікт.
раз своєчасно: щойно ми
тематичні плани
одержали
Слід відзначити, що авст
«Здоров'я» і
видашіицтп
рійське населення дедалі
«Медицина» на наступний
кожен може
ясніше починає це розумі І рік. Отже,
завітати до нашої книгарні,
в Австрії
ти. Рух за мир
яка розташована по вулиці ’
наростає. Він покликаний
К. Маркса. 46. ознайомитися
з тематикою видань і замо
важливий
знести
свій
вити будь яку книгу, яка пе
вклад у справу розрядки і
редбачена анотованим пла
роззброєнння
в Європі.
ном.
І Для цього
необхідно п»і
Добрі вихідні позиції для
звичайній
поштовій ЛИСТІЗЦІ
цього стзорює саме ней
вказати назву і автора потралітет Австрії.
■трібної книги і Л’ІГПИТП свою

|АПН).

Відень ,

■домашню адресу. Коли книга
■ надійде в продаж, замовник
■ одержить повідомлення по
■ кошті.

«

З червня 1982 року

«Молодий комунар»
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СПОРТ

? КА-НІ-КУ-ЛИ!

ПОРА ЛІТНІХ
МАНДРІВОК

традиційними. На
ВІД МАСОВОСТІ — стали
них з'їжджаєгься багато
ДО МАЙСТЕРНОСТІ спортсменів з різних об
і—ііиііііігі -дгл
і ~гтіпи

ПОЧАЛИ
БАГАТОБОРЩ

Нарешті у тебе, друже, після напружених, напов
нених по вінця цікавими відкриттями подій, закінчив
ся іце один навчальний рік. Самотньо спочиває в кут
ку портфель, в акуратну купку складені зошити, під
ручники. Про них ти згадаєш тоді, коли закінчиться
найдовша шкільна перерва, тривалістю цілих три мі
сяці.
Уроки, контрольні, практичні заняття — все позаду.
А що ж попереду? У кожній школі
своя програма
канікул. Наприклад, у СШ № 32 м. Кіровограда що
дня відбуваються екскурсії, подорожі,
походи по
місцях бойової слави. Учні вже побували в селі Під
лісному, пройшли партизанськими стежками Знам янського району, відвідали дендропарк «Веселі Боковеньки», міста Полтаву, Світловодськ.
Комсомольці
8 «Б» класу за активну участь в операції «Уренгой»
(вони зібрали 12 тонн металолому) нагоооджені пу
тівкою до села Кримки Миколаївської області, де в
реки Великої Вітчизняної війни діяла підпільна ком
сомольська організація «Партизанська іскра». А
хлопці і дівчата 9 «В» за перемогу в зональних зма
ганнях військово-спортивної гри «Орлятко» поїдуть
до села Красногірки Гелованісського району у музей
героїв «Спартака».

На знімку, який же то відпочинок без гарної
книги, прочитаної в колі однокласників!
Фото В. ₽УДЕННА.

ОБЛАСТІ
закінчився
двомісячник по охороні
рибних запасів. Він пока
зав, що ле всі жителі
дбають про охорону і даль
ший розвиток рибного гос
подарства.
Наприклад,
проведені рейди на водой
мах
Петрівського райо
ну виявили чимало фак
тів
браконьєрства.
Так,
помічник машиніста екска
ватора Петрівського кар’є тя Сергія Феська спорт гіриру Григорій
Хрокало на габлює мало. їм стратегію
роздумував над тим, яких подавай. Тільки щоб усе бу
збитків завдає народному ло належним чином: карта,
господарству браконьєрство. стрілки наступу, обхват, ви
Він себе до браконьєрів і не значені рубежі. Але цього
відносив. Лише одне слово разу їм не вдалося вийти на
могло точно передати зміст підготовлені
позиції. Хоч
його захоплення — спорт р.опїі іі намагалися викори
смен. Давно мріяв виховати стати нічний час, але учас
у собі спартанця. Підготов ники рейду вилучили у бра
ку почав з тренувань зі спи коньєрів дві рибацькі сітки
сом. Найголовнішою
умо довжиною по 45
метрів
вою вважав точне попадан кожна, якими воші намага
ня в ціль. Можете собі уя лися в Іскрівському
водо1
вити, яке це захоплююче ви сховищі що па річці
Інгу
довище, коли перед тобою лець, взяти в обхват безза
безмежні простори (води), хисну рибу
дужі м’язи стискають зна
А санітар ветеринарного
ряддя (піку) і вістря спря пункту радгоспу «Мар’яновмовується в ЦІЛЬ (щуку, ЯК.) ський»
Малознсхівського
іде на нерест).
району
В. Д. Беріївізек га
А от охоронника бази від слюсар названого господар
починку, яка знаходиться па ства В. Г. Масюковськпй ви
території цього ж району, рішила дослідити фауну річ
Г. П. Монсеєнка та його гл- ки Велика Вись а разом з

»

З БИПУСКУ «ЯТРАНЬ»

„СПОРТСМЕНИ 9
„ ЛЮБИШ1“№ К В
тим експлуатаційні можли
вості такого браконьєрсько
го знаряддя
рибної ловлі,
як «павук». Виявилося, що
підводний світ річки пред
ставлений багатьма хребет
ними, а «павук» — досить
ефективний засіб знищення
рибних запасів. Воші зіста
вили 8 кілограмів рїіби.
Щоб зробити певні науко
ві висновки,
інколи дово-.
литься проводити цілу се
рію дослідів,
залучати до
роботи значну кількість нау
ковців. Саме так думають
■кптелі міста Кіровограда
М. С. Городецький, тракто
рист Кіровоградської райсільгоспхімії М. С Ростопькіііі, залнвник ливарного це
ху № 1 головного підприєм
ства виробничого об’єднання
друкарських машин С. Д.
Саєнко. Вони вирішили про
вести спостереження на річ

ці Сугоклея Поставили собі
за завдання
вияснити, па
скільки підросли запущені у
водоймище кілька днів то
му мальки карася та коро
на. Експеримент не вдався,
бо учасники рейду перевірки
відібрали знаряддя дослід
ження.
Порушників
затримано,
притягнуто до
адміністра
тивної
відповідальності, з
кожним із них проведено ін
дивідуальну роз'яснюваль
ну роботу.
Місячник закінчився, але
це не значить, що можна бу
де нищити природні багатст
ва. Чинити злочин забороне
но протягом
всього року.
Щоб не допустити подібних
випадків, на допомогу риб
інспекторам повинні прийти
ьсі чесні люди. Адже в біль
шості випадків браконьєри
«працюють»
на очах у ін
ших. І тільки
пзсивпісіь
«спостерігачів»
відкрите
дорогу губителям природи.
І. ЧУМАЧЕНКО,
рибінспектор
Кірово
градської дільниці Дніпродзержинської держрибінспекції.
Ю. КУЗЬМІН,
старший
інспектор об
ласної інспекції по охо
роні природи.

Кіровоградський технікум механізації сільського господарства
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
ид 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Технікум готує:
па відділі «Механізація сільського госпо
дарства» — техніків-механіків по експлуа
тації й ремонту тракторів,
автомобілів та
сільськогосподарських машин (на базі 8
класів та середньої школи); на відділі «Ме
ханізація її електрифікація тваринництва»
— техніків-електромехашків по монтажу,
експлуатації її ремонту машин та електро
обладнання тваринницьких ферм (на базі 8
класів), на відділі «Бухгалтерський облік в
сільськогосподарському виробництві» , —
бухгалтерів сільськогосподарських підпри
ємств (на базі 8 класів та середньої шко
ли).
Вступники складають такі екзамени:
на базі 8 класів — з математики (усно);
української або російської мови (диктант);

на базі середньої школи — з математики
(усно), української або російської мови та
літератури (твір). На відділення «Механі
зація та електрифікація тваринництва» зара
ховують без вступних екзаменів учнів, що
закінчили 8 класів з оцінками «5» і «4» (в
межах 60 процентів від плану прийому).
Відмінники навчання зараховуються без
вступних екзаменів.
Строк навчання на відділах:
«Механізація сільського
господарства»
та «Механізація іі електрифікація тварин
ництва» на базі 8 класів — 3 роки 10 міся
ців; на базі середньої школи — 2 роки 8 мі
сяців;
«Бухгалтерський облік в сільськогоспо
дарському виробництві» — па базі 8 класів
— 2 роки 10 місяців, па базі середньої шко
ли — 1 рік 10 місяців.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

316050, МСЛ

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины

вул. ЛукЗчарського, 36

На украинском языке

Б К 03814.

Індекс 61103.

Спартакіадні
поєдинки,
спортивні свята в нашому
училищі
влаштовуються
часто. Але найбільш масо
ві відбуваються наприкінці
навчального року. На цей
раз стартувало понад 350
майбутніх
залізничників.
Свято почалося урочистим
маршем вулицями міста.
Юні спортсмени поклали
квіти до підніжжя пам’ят
ника В. І. Леніну, до обе
ліска Слави.
Спортивна боротьба по
чалася
стартами багагоберців ГПО. Під час поє
динків визначився чемпіон
профтехучилища 1982 ро
ку — ним став майбутній
помічник машиніста елек
тровоза Микола Каплун. А
серед дівчат
найбільше
очок набрала
Людмила
Краснова, котра готується
стати черговою по
заліз
ничній станції.
Цікаво пройшла легкоат
летична естафета. Тут пер
шими фінішували учні се
редньої школи № 2, яких
ми теж запросили на свя
то.
Поки судді
підбивали
підсумки спортивних поє
динків за
обов’язковою
програмою, учні училища
та школярі взяли участь у
розважальній
програмі:
ходіння на ходулях, пере
сування дерев’яних колод,
вправи з гімнастичними
обручами, змагання гирьо
виків.
Загальнокомандне місце
вибороли
юнаки групи
№ 20 і дівчата групі № 4
— груп, найбільш спортив
них в училищі.

А. ТРЕТЬЯКОВ,
керівник фізвиховання
Знам’яксьиого техучи
лища № 2.

СТЕНДОВА СТРІЛЬВА

СТО ЗІ сто
Травневі старти стендо
виків у місті
Конотопі
Сумської
області
вже

В. ТАТАРЧУК,
суддя змагань.

РЕПЛІКА

Про те що куріння шко
дить здоров’ю
кожному,
не варто зайвий раз нага
дувати. І ніхто не запере
чить, іцо тільки
цілком
здорова фізично молода
людині може здобути ви
сокий фізичний гарт, до
сягти успіхів у спорті. Та
нерідко на спортивних
майданчиках у Кіровогра
ді нам доводилось бачити
юнаків і дівчат із сигаре
тою в зубах. Бачили ми н
тренерів, котрі, пускаючи
кільця сигаретного диму,
давали настанови своїм
вихованцям.
Певно, такі
тренери теж часто нагаду
ють молодим спортсменам
про шкідливість курінпч.
Зауваження стосується й
уболівальників, які прихо
дять на футбольні магмі на
стадіон спортклубу «Зір
ка». Сидять на лавах курці
і пускають клубки тю
тюнового диму в обличу
чя жінок, школярів.
тить попіл на голови тих,
хто сидить поруч курців.
Ми ж вважаємо,
що
там, де поселився спорт,
повинно бути все краси-/
в им.
Е. ДОДІН,
Ю. ЗМАЧИНСЬКИЙ,
ї. ХОТИНСЬКА,
ветерани спорту.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.

Заяви приймають:
на базі 8 класів — по 31 липня;
на базі середньої школи — по 14 серпня.
До заяви слід додати:
документ про освіту (оригінал), довідку
про стан здоров’я (форма № 286), 6 фото
карток 3X4 см, виписку з трудової книжки
(для осіб, що працювали не менше одного
року). Свідоцтво про народження, паспорт,
військовий квиток
(приписне свідоцтво)
пред'являються особисто.
Вступні екзамени — з 1 серпня.
Початок навчання — 1 вересня.
Всі учні нового прийому забезпечуються
гуртожитком. При технікумі працює заочне
відділення по спеціальностях «Механізація
сільського господарства» і «Бухгалтерський
облік у сільськогосподарському виробницт
ві».
З 15 липня при технікумі працюватимуть
підготовчі курси.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Вол
кова, 11, приймальна комісія технікуму.
Зам. 59.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сенретаря _ 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово патріотичного
виховання га спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3 61 83; нічної
редакції — 3-03-53.

ОЛспі о д ripvH ерн

ластей республіки. Цього
разу свою майстерність ра
зом з господарями стендів
демонстрували кіровоградці, сумчаїш і полтавчани.
Командою перемогла збір
на Кіровоградської
об
ласної
ради товариства
«Колос».
Неабиякого
успіху на
цих змаганнях
добився
член нашої збірної, май
стер спорту Валерій Віль
ний. На круглому стенді
кіровоградець вибив 100
очок зі 100 можливих.
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