ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

їм про справи трудівників
радгоспу, бони тим самим

прищеплюють дітям лю
бов до землі, до хлібо

ІІЖШ
жвмга
ГДРТ¥

робської праці. В поєд
нанні з профорієнтацій
ною роботою, яку прово
дить школа, все це сприяє
тому, що діти
багатьохтрудівників радгоспу оби-
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ЧЛЕНАМИ БЮРО ОБКО-

МУ ЛКСМУ.
— Мене з дитинства приваблювали «чаріі» радіо
техніки. Тож відразу піс
ля закінчення школи пішла
в радіотехнічне
учили
ще, — сказала на зустрічі
учсіпіця Світловодського
ТУ № 5 Любов ІІІаїї. —
Розумію,
іцо
професія,
яку я обрала, нелегка. Але
вона мені до душі, і особ
ливо приємно, коли бачиш
результати своєї прані.
Ось так захоплено про
майбутню професію гово
рив не один делегат. Всі
воші відмінники, активні
учасники
громадського
життя своїх училищ. Ось,
скажімо. 10. Фоміп з ТУ
№ 2 м. Кіровограда, В. Су
дима
із
Зиам’янського
СИТУ № 3 і С. Афапасьєв
із Зиам’янського ТУ № 2—
групкомсоргп. І чимало
добрих справ на рахунку
їхніх комсомольських груп.
Приміром, у Зпам’япському технічному училищі,
яке готує майбутніх за
лізничників, організовано
ділове соціалістичне зма
гання серед навчальних
груп. І група, де комсор
гом Сергій Афапасьєв, не
одноразово
виборювала
першість.
Піші 24 .профтехучили
ща області готують квалі
фікованих робітників для
народного
господарства.
Па зустрічі Гнила зацікав
лена розмова про те. як
поліпшити
в училищах
трудове, виховання моло
ді. Треба навчання тісно
поєднувати
з трудовим
вихованням уже в учили
щах. Табори прані І від
починку, будівельні заго
ни повинні діяти постійно.
Делегати Республікан
ського зльоту були наго
роджені значками «За від
мінне навчання ПТО».
На зустрічі виступив
перший секретар обкому
ЛКСМУ І. О. Шевченко.

ХТО СЯДЕ
НА ТРАКТОР?
НоБГОрОДКІБСЬке Професійно-технічне
училище
щороку випускає б серед
ньому 150 спеціалістів ма
сових
сільськогосподар
ських професій — трактористів-машиністів
широ
кого профілю,
механіза
торів по обслуговуванню
фермського обладнання і
майстрі в-са довод і в.
Навчаючись спеціальнос
ті, учні здобувають і се
редню освіту. Для ово
лодіння практичними на
виками в училищі с все
необхідне: сучасно осна
щені класи і кабінети, ма
шинно-тракторний
парк.
Паралельно 3 підготовкою
спеціалістів
із числа ви
пускників восьмих класів
училище здійснює
пере
підготовку
механізаторів
для роботи на новій тех
ніці. Щороку ці своєрідні
курси підвищення
квалі
фікації проходять близько
150 механізаторів.
Я не випадково розпо-відаю про хороші умови
для тих, хто бажає попов
нити сім’ю механізаторів.
Не випадково, бо пробле
ма кадрів у районі
ще
повністю не вирішена. В
чому ж річ? Гадаю, що
одна з причин — недос
татня
профорієнтаційна
робота
серед
молоді,
особливо шкільної. Вини
за це з себе не знімає
педагогічний колектив учи
лища, хоча він і проводить
зустрічі, колективні й ін
дивідуальні
бесіди
зі
школярами, постійно пік
лується про побут, ВІДПО
ЧИНОК учнів, їх гармоній
ний розвиток.
А керівники та спеціа
лісти, комітети комсомо
лу господарств? Чи
все
вони роблять для забез
печення власних потреб у
механізаторських кадрах?
Часто зустрічаються
зі
старшокласниками дирек
тор радгоспу «Третій ви
рішальний» М. Ф. Федота,
головний агроном М. Т.
Цимбал, передові механі
затори. Цікавлячись спра
вами юних, розповідаючи

рають
механізаторську
професію. Так, нині
на
трьох курсах училища на
вчається 50 посланців рад
госпу «Третій вирішаль
ний». Ці учні постійно пе
ребувають
у полі
зору
комітету комсомолу рад
госпу, котрий
цікавиться
ЇХ успішністю, поведінкою,
умовами
навчання, гро
мадською активністю.
Хотілося б, щоб над
розв’язанням
кадрової
проблеми так само
пра
цювали і в інших госпо
дарствах. Але ще й досі в
районне управління сіль
ського
господарства не
надійшли заявки 3 госпо
дарств на перепідготовку
механізаторів для роботи
на бурякозбиральних ком
байнах КС-6 і гичкозбиральних
машинах
БМ-6.
Із січня при училищі по
винні працювати курси по
підготовці майстрів-наладчиків фермського облад
нання, та контингенту слу
хачів ще не набрано... А
саме майстрів-наладчиків
і садоводів у районі
не
вистачає.
Турбота про кадри ма
сових
сільськогосподар
ських професій повинна
стати врівень з боротьбою
за нарощування вироб
ництва продукції полів І
ферм. Бо успіх цієї
бо
ротьби вирішують люди.
Наполегливі, працьовиті і,

звичайно ж, кваліфіковані.
Тож і керівникам
біль
шості господарств
райо
ну,
комітетам і райко/лу
комсомолу треба більше
піклуватися
про
кадри
механізаторів-рільників
і
тваринників,
майстрів-садоводів. Піклуватися
по
всякденно. Саме еони по
винні
очолити
І
взяти
під неослабний контроль
профорієнтаційну роботу
в школах,
у молодіжних
колективах.

В. АДАДІМОВ,
кореспондент новТородківської районної
газети «Маяк кому
нізму».
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ДОБРИЙ ПОЧАТОК
Колектив
спецмайстерні Новомиргородської райсільгосіїтехніки успішно почав тре
тій рік одинадцятої
п’ятирічки. Зразки ви
сокопродуктивної праці
у ці дні показують
слюсарі з бригади Лео
ніда Литвииова, котрі
змінні завдання вико
нують на 118 — 120

процентів. Добре пра
цюють молоді трудів
ники
шліфувальник
Анатолій Лгєєв, коваль
Віктор Ткаченко, слю
сар Анатолій Лещенко.
Колектив спецмайстерні значно виперед
жає графік підготов
ки
сільськогосподар-'
ської техніки до веспяно-иольовдх робіт.

Комсомолка Лариса КАЛ І МЧУ К працює лаборантом Компаніївського мо
локоприймального пункту. До виконання своїх службових обов’язків ставиться
сумлінно, уважно контролює якість продукції.
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ТВАРИННИЦТВУ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

кап
доярки

І

І

Районний прапор тру
дової слави піднято у
нашому
райцентрі на
честь доярки колгоспу
«Мир» Наталії Рогожи
ной Протягом двох ос
танніх років вона успіш
но долає п’ятитисячний
рубіж . надоїв молока.
Минулого, 1982-го, при
міром,
одержала
від
кожної корови в серед
ньому по 5102 кілограми
молока. Це найвищий'
показник не тільки в
комсомольсько - моло
діжному
колективі, в
якому трудиться Ната
лія, а її у районі.
Недавно II. Рогожини!
присвоєно звання «Кра
ща доярка району».
Я. КИШКО,
секретар комітету
комсомолу колгоспу
«Мир».
Гейворонсьчий район.

Є Кй кого
РІВНЯТИСЬ

І

Напередодні GO-рідчя
утворення СРСР колгосп
«ШЛЯХ
б’уО

знано переможцем ра
йонного соціалістичного
змагання за створспня
півторарічного
запасу
кормів.
Господарству
вручено перехідний Чер
воний прапор і Почесну
грамоту райкому Ком
партії України, райви
конкому і РК ЛКСМУ.
Саме завдяки кормодобувнпкам, котрі при
пасли на зиму достаток
сінажу і силосу, вітамін
ного трав’яного борош
на, грубих кормів, тва
ринники господарства за
безпечили успішне стій
лове утрнманпя худоби.
У минулому році сім’я
доярок - чотиритисячнпць
колгоспу
поповнилась
відразу трьома новими
членами — комсомолка
ми Надією Черненко. Лі
дією Залоїло і Ніною
Тимофеевою. За першу
декаду січня кожна з
них надоїла вій корови
по 100—110 _ кілограмів
молока.
— Успіхів дівчата до
биваються завдяки висо
кій
професійній
май
стерності,
працьовитос
ті, — розповідає голов І
ний зоотехнік колгоспу
Л. І. Боршспко. — Не
останню роль відіграє й
те, що на фермі безпе
ребійно Функціонує корПОДРІбПЮЮТЬСЯ.

здоб ’

рюються. За технологією г
приготування
фуражу І
слідкують спеціалісти
Зимівля
громадської
худоби — нелегке
ви- ж
пробування для тварин- І
нпків. Адже важливо не №
допустити зниження про- І
дуктпвіюсті худоби, а де •
є можливість, і добитися її підвищення. А ко- І
му ж, як не молодим, І
долати труднощі! Саме І
так
вирішив
комітет ■
комсомолу господарства. «
На початку зимівлі на |
ферми було направлено І
за комсомольськими пу- І
дівками трьох юнаків — І
Віктора Вовка,
Андрія
Орла і Віктора
Шев- і
чеика. Нині вони успіш- І
но трудяться відтоді- І
в ельниками.
Молоді успевські тва- І
рппнпки уклали договір
ца соціалістичне змаган
ня з ровесниками з кол
госпу «Росія». Недавпо
воли
довідалися,
ідо І
доярки нього господар- ,
ства, комсомолки Ганна !
О мельчу к,
ГВалептппа
Наталя
Дрогальчук і
Прима надоюють у ці дні
віл корови по 8—9 кіло
грамів молока. Є па ко
го рівпятяся комсомоль
цям рзйопм!
В. КРУТЬ,

сьното рЕйкои.у «о/а.сомопу.

13 січня 1983 року

«Молодий комунар»

З ВИПУСКУ
«ПЕРСПЕКТИВА»
Микола прийшов у про
фесійно-технічне училище
закінчення
№ 2
після
восьмирічної школи, обравши фах тесляра, У
групі, в яку він потрап п в,
було 15 чоловік.
Хлопці спочатку прндивлилися один до одного,
згодом подружилися. Ко
ли настав час обирати
командира групи, відзна
чили, що найбільшим ав
торитетом серед них ко
ристується Микола Кап
ралов. Тож йому і бути
командиром.
— Обов’язки команди-

ЛИСТ ЗДАЛЕКУ
Групкомсорг бригади електрозварників Світловодського дослідного заводу швндкомонтажіїих споруд
Василь ШТЕПА незаперечний авторитет для товари
шів по роботі.
Фото Л. ТАРАСЕНКА.

мовою
ФОТОГРАФІЇ

1
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«НАСЦЕНІ-НАШІ
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Перші відвідувачі по___ в _районному
_ істобували
рико-краєзкавчому музеї,
який відкрився в Онуфрі
ївні в день 60-річчя утво
рення СРСР. В його ство
ренні взяли активну участь
ветерани партії і комсо
молу, учасники Великої
Вітчизняної війни, всі тру
дівники району. Велику
пошукову роботу провели
юні слідопити під керів
ництвом директора Онуфріївєької середньої школи
М. О. Долини.
. Експозиція нового му
зею розмістилася у двох
кімнатах. У першій зібра
но матеріал про боротьбу
трудящих району за кра
ще життя.
Фотографії,
копії документів, спогади
розповідають про діяль
ність першої комсомолки,
а потім і першого голови
ревному
Варвари Шев
ченко, організаторів кол
госпного виробництва, а у
роки Великої Вітчизняної
війни — хоробрих парти
занів
Д.
Слизьковуха,
А. Куделю. С. Третяка,
Д. Ковальську.
ІІанбагатша експозиція,
яка висвітлює боротьбу
онуфріївців
із фашист
ськими загарбниками. Осо
бисті речі, документи на
діслав для музею уродже
нець села Лозуватки, нині
житель Ленінграда Герой
Радянського Союзу 0. Н.
Маніло. У цьому розділі
музею відвідувачі дізнаю
ться багато цікавого про
життя своїх земляків Ге
роя Радянського Союзу
К. А. Гаврилова, відваж
ного льотчика А. С. Пасіч
ника, мужніх бійців Н. О.
Опопи, Т. М. Шашла та
інших.
В. ЯЦЕНКО,
завідуючи» відділом
иРадяиське село».
емт Онуфріївна.

14 січня в Олександрій
ському, Компаніївському,
Новоукраїнському, Новоархангельському, Знам’янському, Новгородківському ’районних
будинках
культури почнуться облас
ні зональні огляди сіль
ських драматичних колек
тивів на кращу постанов
ку радянської одноактної
п’єси під девізом «На сце
ні — наш сучасник».
У
оглядах
візьмуть
участь драматичні колек
тиви — переможці заключ
них районних конкурсів.
Так, наприклад, драма
тичний колектив Катсринівського сільського бу
динку культури предста
вить на -обласний огляд
виставу за п’єсою В. Розова «Незамінний», Ост
рівського сільського бу
днику культури — «День
мера» за п’єсою Є. Ринко
ва. Обидві вистави визна
ні кращими роботами дра
матичних колективів Долпнського і Острівського
районів.

Драматичні
колеігтнви
області псе більше захоп
люються молодіжною' те
матикою. Так. аматори Подорожнянськ®го сільсько
го будинку культури Світловодського району у ви
ставі <Люди цього часу»
за п’єсою Г. 1’ансовського
не тільки розповідають про
участь комсомольців 20-х
років у боротьбі за владу
Рад на Україні, а й утверд
жують свою громадянську
зрілість, життєву позицію,
порушують важливі питан
ня виховання молоді на
революційних традиціях.
Молоде поповнення, яке
прийшло в драматичний
колектив
Хмелівського
сільського будинку куль
тури
Маловисківського
району, дало змогу вдало
здійснити
постановку
складної п’єси О. ОчеретІІОГО «Мій син» про про
блеми виховання підро
стаючого покоління.

Вагоме слово у визна
ченні переможців облас
них
зональних оглядів
буде належати не тільки
жюрі, а й глядачам, яких,
безперечно,
зацікавить
конкурс «На сцені — наш
сучасник».
Г. ВОЙЧЕНКО,
завідуючий сектором
театрального
мисте
цтва обласного наукоРУ народної творчості.

і
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Всесоюзна виставка ро
біт фотоаматорів «Моя
Батьківщина» • діяла в
павільйоні
«Радянська
культура» на Виставці
досягнень народного гос
подарства СРСР. Тут
було представлено тво
ри фотолюбителів з усіх
союзних республік, у то
му числі й знімки Васи
ля Ковпака і Василя
Гриба з кіровоградського
фотоклубу «Силует».
Увагу численних від
відувачів привертає фо
тографія
«Побратими»
B. Ковпака. Па ній двічі
Герой
Соціалістичної
Праці бригадир трак
торної бригади колгоспу
імені XX з’їзду І\ПРС
Новоукраїпського райо
ну О. В. Гіталов із стар
шим майстром Ленін
градського заводу' імені
C. М. Кірова 1. Байко
вим. Хлібороб і робітник,
їх єднає' любов до своєї
професії, тому хочеться
поділитись
своїми ус
піхами,
повідати про
сьогоднішні
проблеми
свого колективу, послу
хати про справи у дру
зів. Цей настрій і пере
дано па фотографії.
У святкову атмосферу
усмішок, квітів перено
сить
нас
фотографія
«Космонавт Л. І. Попов»
Василя Гриба. Зупинив-

ра потребують
чимало
турбот і часу, чи не зава
жало це навчанню?
— Навпаки. У школі я
це був відмінником, учив
ся без особливого бажан
ня. А тут, коли мої това
риші. виявили мені таке
довір’я, я відчув не тіль
ки радість, а й відиовідальність і за себе, і за
товаришів, зрозумів, що
відтепер я повинен бути
для них
прикладом із
усьому. Став
старанно
працювати, потім ііавчапця зацікавило, адже предтісио пов’язані

пійсь на мить перед знім
ком,
мимоволі стаєш
свідком радісної зустрі
чі космонавта зі своїми
земляками - олсксапдрійцями.
Недавно виставка за
вершила свою роботу.
Вона ще раз засвідчила,
якою великою популяр
ністю користується у на
ций
країні
мистецтво
фотографії, якому відда
ють свої години дозвіл
ля понад 180 тисяч ама
торів.
В. МУРАВЙОВ.
м. Москва.

моєю майбутньою профе
сією.
Ніші Микола — відмін
ник, але знаходить час і
для комсомольської робо
ти. Як про активного чле
на комітету
комсомолу
відгукується
про нього
секретар
комсомольської
організації училища Г. Ар
теменко.
— До закінчення на
вчання залишилося менше
року, с^оро т.н одержиш
диплом
спеціаліста. Чи
подобається тобі обрана
професія?
— Дуже. Багато ціка-

тику, відгуки з приводу.
Ось кілька з них.
Кореспонденцію
«Де
кінчається асфальт» обгоаорено на комсомоль
ських зборах. Намічено
ряд заходів по
благо
устрою території біля
районного
споживчого
товариства. Віднині що
п’ятниці
прибирається
територія біля всіх тор
говельних підприємств.

О. ПОЛІНСЬКИИ,
секретар комітету
комсомолу
Новомиргородського ра
йонного споживчо
го товариства.
$
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Під таким заголовком
у «Молодому комунарі»
21 жовтня була надруко
вана кореспонденція, де
йшлося про ставлення
керівників деяких
про
мислових
підприємств,
закладів побутового об
слуговування,
комсо
мольців міста Новомиргорода до впорядкуван
ня вулиць, територій за
водів. До редакції
на
дійшли відповіді на кри-

❖

Публікацію «МК» об
говорено на звітно-ви
борних зборах у всіх
комсомольських органі
заціях міста, розглянуто
на бюро райкому ком
сомолу.
Заплановано
провести
комсомоль
сько-молодіжні
суботники по розчищенню мі
ського парку, впорядку
ванню вулиць. Згідно з
рішенням міськради за
кожним підприємством і
установою
закріплено
території.
Т. ДМИТРЕНКО,
перший
секретар
Новомиргородського
райкому комсомолу.

З приводу
публікації
хочу сказати і про свою
вулицю Калініна
в селі
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У читальному залі

бібліотеки Новгородківського СГЇТУ № 6.
Фото С. ФЕ НЕНКА.

вого про спою майбутню
спеціальність ми дізналися
на уроках з теорії,
але
особливо до душі мені
практика, коли всі свої
знання спрямовуєш на те,
щоб зробити щось корис
не. З особливим старан
ням обладнували актовий
зал нашого училища: хо
тілося залишити хороший
слід після себе.
Дуже зраділи товариші
Миколи Капралова, коли
стало відомо, що його
обрано делегатом на пер
ший республіканський злгг
відмінників ПТУ.
І. ГОЛОВКО,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
м. Кіровоград.

Володимирівці Знам ям
ського району.
Обабіч дороги — гар
ні
цегляні
будинки,
стрункі дерева, різно
барвні квіти з весни до
пізньої осені. Та це —
обабіч. Сама ж дорога
неприваблива. Заасфаль
тували її кілька
рокіз
тому. Спочатку, як і все
нове, вулиця була хоро
ша. Та з часом транспорт
розбив нетривке покрит
тя,
дощі
повимивали
ями. Зробили ремонт.
Неякісний, його прово
дили кілька разів на рік.
У Володимирівці
—
цукровий завод. Перед
початком його
роботи
бакаї засипали щебенем.
Абияк. Восени з ранку
до ночі машини вули
цею возили цукрові бу
ряки, розсипаючи їх по

дорозі, Отоді й задумалась я: невже
ремонт
дороги,
зроблений, як
кажуть, раз та гаразд,
коштуватиме більше, ніж

центнери, тонни
буря
ків, що губляться щоро
ку? Хай би над цим за
думалися шляховики ра
йону

В. ШУНДРИМА.
с. Володимирівна,
Знам’янський район.

«Ще з грйвня вули
цею
ГІовітрянофлотською біжить струмок,
довкруг грязюка, одним
качкам роздолля, — пи
сали нам мешканці Но
вої. Балашівки з Кірово
града. — Біля будинку
К9 0 пошкоджено . водо
гін, а працівникам ко
мунального господарства
до цього нема ніякого
діла. Така сама картина
і за будником № 41 по
вулиці Менделєєва».
Редакція
відправила
копію листа начальнику
виробничого управління
водопровідно - каналізапійного
господарства
10. А. Табачному. Осі.
іцо він відповів:
«Щоб усунути аварію
на вулиці
Повітрянофлотській, необхідно від
ключити водогін,
який
забезпечує водою моло
козавод і м’ясокомбінат.
Тому' вирішено ввести в
експлуатацію
Злодій
ський водозаслін. Нині
витік води на вулицях
Повітряпофлотській, 6 і
Менделєєва, 41
припи
нено».
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«Молодий комунар»

13 січня 1983 року

З стор,

ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ НЕ ДЛНО
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СРСР — ОЧИМА
ІНОЗЕМЦІВ

І Молодіжні клуби
ПРАГА. Більше трьох десятків молодіжних клубів
почали працювати з нового року в Празі та в інших
містах Чехословаччини. В клубах відбуваються зустрі
чі з музикантами, композиторами, з журналістами,
працюють гуртки художньої самодіяльності. Клуби
організовані Соціалістичною спілкою молоді, проф
спілками. Спілкою журналістів ЧССР. Вони користую
ться великою популярністю серед чехословацьких
юнаків і дівчат.

Я БУ В

(ТАРС).

ЛЕНІНА
<ї.

г
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Рік тому з делегацією
в’єтнамської інтелігенції
я відвідав
Радянський
■ Союз. Спогади про по
їздку в країну Леніна
живуть у моїй душі
по цей день.
За
походженням
дрібнобуржуазний
телігент півдня В’єтна
му. я дуже хотів зрозу
міти, як здійснюється
принцип соціальної рів
ності в країні розвину
того соціалізму, якою є
Радянський Союз.
Я побачив, що права і
однакові можливості, які
. радянський лад надає
громадянам СРСР, не
залежать від їх націо
нальності, раси, віроспо
відання,
тобто здійс
нюється соціальна рів
ність усіх людей. У Ра
дянському Союзі не ісI нує
меншості людей,
котрі, користуючись усі
ма правами і благами,
експлуатували б працю
більшості, як у країнах,
І де панує капіталізм.
Радянські
люди пи
шаються національними
традиціями свого народ}’
і тим. що є громадянами
І СРСР. Воші невтомно
і борються за мир, вірять
у
великі
можливості
своєї країни.
Щирість,
приязнь, бажання труди1 тиси — характерні рисі!
і радянських людей. Але
. до того ж вони ще її рі; щуче борються з жор
стокістю,
нссправсдли-вістю, з усім віджплим і
реакційним.
З великою
повагою
і ставляться в СРСР до
пам’яті
героїв,
котрі
віддали життя за ідеали
■ соціалізму, за свободу і
; незалежність Ватьківщиі ції. Не забувають сгауварпх, з особливою
І гою ставляться до молодого покоління. Ра! дянський народ повністю
довіряє своєму керівни
цтву, тому
ЩО воно
І справді веде народ до
щастя.
|
Мені довелося побуваі ти в Москві, Ленінграді,
І Києві, Тбілісі. ПобачивI ній багато цікавого, зуI стрівшися з радянськими
людьми, я можу сказати
кому
завгодно,
що
СРСР — це форпост со
ціалізму, країна з розI впнутою наукою і. техні
кою,
промисловістю і
сільським господарством.

I

І

«Не розмови про мир
і роззброєння, не добрі
побажання, а важлива
конкрзтна ініціатива» —
так охарактеризував в
інтерв'ю
кореспонден
тові АПН головний під
сумок наради Політич
ного
консультативного
комітету
держав
учасників варшавського
Договору
президент
римської академії «СІМБА» Антоніо Аконе. Ке
рівник цієї громадської
організації
Італії, яка
об’єднує в своїх рядах
представників різних кіл,
відзначив
послідовний
характер мирних зов
нішньополітичних акцій
СРСР та інших країн со
ціалістичної
співдруж
ності.
— Пропозиція укласти
договір про взаємне незастосування військової
сили і підтримання від
носин миру між держа
вами — учасниками Вар
шавського Договору і
державами — членами
НАТО, — заявив А Ако
не, — свідчить, на мій
погляд, про серйозні-й
політичний намір викли
кати Захід на конструк
тивний діалог. На жаль,
доводиться констатувати,
що ініціативи, подібні
цій, зокрема, висунуті
недавно
Генеральним
секретарем ЦК КПРС

Ю. В. Андропозим, а та
кож пропозиція, внесена
в ООН міністром закор- і
донних спраз А. А. Громико про взаємне ско
рочення військових бюд
жетів, поки що не діста
ли належного відгуку з
боку західних урядів. Во. ни залишаються до сьо
годні єдиними конкрет
ними проектами роз
зброєння.
Безумовно, і президент
Рейган, і інші західні ке
рівники мають нарешті
«відкрити свої
карти»,
продемонструвати,
на
скільки вони прислухаю
ться до голосу своїх на
родів, котрі закликають
до миру,- — говорить
А. Аконе. — Питання,
по-моєму, стоїть так: або
прийняти пропозиції Мо
скви та інших соціаліс- ,
гичних держав, або ви
сунути власні, не менш
конкретні. Третього шля
ху не дано. На дорозі
до роззброєння не мо
же бути
«тупиків» і
«об’їздів». Будь-яке ва
гання, на жаль,
набли
жає людство до страш
ного конфлікту, в кот
рому, як зауважив не
давно на міжнародному
симпозіумі вчених в іта
лійському місті
Еріче
лауреат премії нашої
академії президент На
ціонального
інституту

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ ТАРС

ДЛЯ НАРОДНОГО

ГОСПОДАРСТВА

Як повідомна американський інститут заліза і ста
лі, безробіття
в металургійній промисловості США
досягло рекордного рівня. Нині понад 50 процентів ста
леливарників країни знаходяться в так званій «зимушеній відпустці». Тяжке становище зберігається і в
автомобільній промисловості. Нещодавно число безро
бітних автомобілебудівників досягло 265 тисяч чоловік.
На знімку: черга безробітних на біржі праці в
Детройті.
\
Фото АП — ТАРС.

ГРУДНЕВІ

неред-

Ушінгтон
новордчш
дні Вапіддав світ про

За рік, що минув піс
ля моєї поїздки, я ІЮДІлився з
в’єтнамською
громадськістю
. своїми
враженнями, від поїздки
в СРСР. Де б я не ви
ступав, всюди мої роз
повіді викликали вели
чезний інтерес. Газета
буддистів
«Зіак нго». —
орган в’єт-
мої віриіі.
намських
"
надрукувала поїз.тн;
присвячені
СРСР. ,
Тонт

8

пагандистському
бом
бардуванню з приводу
подій навколо Афганіста
ну. Воно нагадало мені
інше
бомбардування,
справжнє, одне з. най
більш жорстоких і кри
вавих в історії. Теж иерсдноворічпс. Я маю на
увазі різдвяне бомбар
дування американськими
«В-52» Ханоя і Хайфона
в останні дні 1972 року,
десять ліг тому. Ця по
дія приголомшила світ.
1 ще одна обсіавіша
спонукала мене згадати
про неї. Напередодні Но
вого року нашінгтопське
радіо почало рекламува
ти щойно випущену кни
гу якогось посла Хсрца.
Так ось оцей посол, по
відомляє радіо, «гіровіп
нарешті серйозне роз
слідування того бомбар
дування і встановив, що
вбито в ті дні було всьо
го 1300 чоловік •’ що жо
ден мирний об’єкт у Ха
ної і Хайфоііі не потер
пів».
Десять років і ому в п
трагічні дні я саме зна
ходився в Ханої. Я ири-

віз звідти страшні суве
ніри.
Уламок американської
ракети «повітря —- зем
ля» і нарядні пелюстки
фольги, схожі на ялин
кові прикраси, котрі ски
дали над Ханоєм у ті дні

БУДАПЕШТ. «Молодь — за впровад
ження електроніки» — такий девіз кон
курсу, оголошеного в Угорщині. Його
мета — розширити участь юнаків і дів
чат республіки в розвитку цієї перспек
тивної галузі. Перед молодими робітни
ками, інженерами, вченими, колектива
ми підприємств і установ поставлено
завдання конкретними пропозиціями,
планами, проектами допомогти збіль
шенню виробництва сучасної електрон
ної апаратури, розширенню її застосу
вання в різних галузях народного господарства.

Електроніку по праву називають сьогодні в країні найбільш молодою і динамічною галуззю. За останні десять
років кількість електронно-обчислюваль
них машин у країні зросла у п'ятнадцять

хієи — стародавній ву^
лиці постів і звіздарів,
знищеній повністю аме
риканськими льотчиками.
Проходила
вона
не
більш
ніж у рілоЯСтрі
від старовинного фран
цузького готелю, в яко-

Рим.

ПРОТИ ЗАГРОЗИ
ВІЙНИ
РИМ. З закликом до молоді всієї пла
нети вести активну боротьбу проти за
грози ядерної війни, ’за роззброєння
звернулись учасники проведеного тут
16 з'їзду молодіжної організації Хри
стиянської асоціації трудящих Італії
(АКЛІ). Вони виступили 3 ініціативою
провести в Женеві марш молоді на за
хист миру, проти ядерних ракет.
Ми не повинні миритися з гонкою
ядерних озброєнь, з витрачанням вели
чезних коштів на виробництво знарядь
смерті, заявив у своїй доповіді на з’їзді
національний секретар молодіжної ор
ганізації АКЛІ Кпаудіо Джентілі. Єди
ний шлях усунути існуючі в світі супе
речності, сказав він, — це сісти за стіл
переговорів.

їх злочинів, відзначати
подібним чином, то цьо
го року йому доведеться
багато попрацювати і ви
пустити немало книг. Ни
нішнього року минає 15
років з дня вбивства ве
ликого
енна Америки

Календар
для Вашінгтона
му. Грсм І ріп писав ко- і
лись саою чудову книгу
«Тихни американець». На
цін вулиці були тільки
житлові будинки, кілька
велосипедних
майсте
рень, дві гасові крамнич
ки і два дитсадки.
Тому страшному зло
чину сповнилось ріпно
десять років, і Вашінгтон
відзначні) його виходом
брехливої книжки та її
всссві і нього
рекламою
по радіо.
Ну що ж, коли Вашіпггоп збирається відзнача
ти круглі
йсїх сво-

О. ХАЗОВ,
власкор АПН.

разіз. Вони допомагають складати гра
фіки перевезень, широко використо
вуються в організації робіт промисло
вих підприємств, а також у сільському
господарстві.

НОТАТКИ
ПИСЬМЕННИКА

різана 1972 року амери
канські льотчики.
Але цс не були пода
рунки дітям. Якраз на
впаки. Металева фольга
мала створювати радіо
перешкоди на скрапах
локаторів
н’єі камської
прот цтіові і ряної оборо
ни. Щоб «В-52» могли
безперешкодно бомбити
вулиці Ханоя і в'є пру
ських дітей.
Звичайно, я привіз фо
гографії — свідчення то
го злочину. Вони зробле
пі мною в самому цснірі
Ханоя на вулиці Кхамт-

ядерної фізики профе
сор А. Дзікікі, «не буде
ні переможців, ні пере
можених». Та й справді,
чи можна сьогодні без
думно
чіпляти
ярлик
«пропаганда» на мирні
пропозиції, якщо
все*
світня катастрофа
потягне за собою немину
чу загибель людства, а
отже, і будь-якої ідео
логії як такої?
Створена 1979 року
академія «СІМБА», —
сказав далі А. Аконе, —
ставить за мету сприяти
мирному, плодотворно
му співробітництву на
цій. Це не просто вияв
принципів, а заклик до
конкретної продуктивної
діяльності. Саме в цьо
му плані слід розгляда
ти намічену
нами
на
квітень нинішнього ро
ку в Римі міжнародну
зустріч «Воєдино — на
благо миру», в якій візь
муть участь учені, релі
гійні діячі, представни
ки жіночих організацій,
котрі виступають за роз
зброєння. Природно; на
ній активно обговорюва
тимуться і нові пропо
зиції СРСР, інших країн
Східної Європи.

Мартіиа Лютера Кінга,
здійсненого
з участю
агентів
Федерального
бюро розслідувань США.
Нинішнього року ми
нає 20 років з дня вбив
ства Джона
Ксннеді,
вбивства, нитки якого
тягнуться до ЦВУ.
Нинішнього року ми
нає 10 років з дня вбив
ства великого сина чілінського-народу Саль
вадора Альенде і фа
шистського перевороту в/
Чілі, організованого Ва- (
иниттощил.
’

ІАожу також нагана-

ги, що зовсім недавно
минуло 15 років з дня
вбивства
Че
Гевари,
здійсненого з допомо
гою агентів ЦРУ.
Двадцять років з по
чатку війни у В'єтнамі—
найбільш брудної і кри
вавої війни в історії Спо
лучених Штатів — та
кож припадає на 1983
рік, і кожний наступний
рік протягом десяти літ,
які тривала ця війна, бу
де 20-річчям цього зло
чину.
І, зокрема, застосуван
ня в ній хімічної зброї.
Так що подібних юві
леїв у Вашінгтона хоч
греблю гати.
Майбутнє — категорія
не ефемерна. Воно знач
ною мірою залежить і
}
від того, як ми поєднує
мо його з сьогоденням і
мішулнм.
І якщо хтось хоче пе
реписати це минуле, щоб
виправдати
військові
злочини, то мимоволі за
крадається думка, чи не
готує він такі не самі у
майбутньому.

Тенрї\ БОРОВИК.
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Три роки тому, коли інпо
спорту
структора
колективу
об’єднаного
фізкультури тресту «КіроМиколу
воградсільбуд»
Комісарова запитали, які
проблеми йому не під си
лу самому розв’язати, він
одверто сказав:
— Якщо
переглянути
протоколи
спортивних
турнірів, що ми проводи
мо, якщо проаналізувати
результат*«
спортсменівбудівельників на міських і
обласних
змаганнях, то

НЕДІЛЯ,
16 січня

Головне завдання фізкультурного руху, всієї си
стеми фізичного виховання — всемірно сприяти
зміцненню здоров’я радянських людей, підвищенню
їх працездатності і продуктивності праці, готовності
до захисту Батьківщини, завоювань соціалізму, фор
муванню високих моральних якостей, бадьорості
духу, сили, витривалості, вихованню здорового >
життєрадісного підростаючого покоління.

(З постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР «Про дальше піднесення масовості
фізичної культури і спорту»).

СЬОГОДНІ НОВИЗНА
Найбільше справ у Комісарова після закінчення
робочої зміни — він спі
шить у гуртожитки.
Там,
де живуть
дівчат^-будівельниці, в двох кімнатах
розставлені тенісні столи,
шахівниці. А в чоловічому
гуртожитку, крім
цього,
створені умови для за
нять гирьовим спортом,
важкою атлетикою.
фізКомсомольські
і
культурні активісти тресту
запропонували ровесникам
з будівельного технікуму
об’єднати зусилля і непо
далік робітничих
гурто
житків обладнати зразко
вий спортивний комплекс.
Так і зробили. Тепер там
■і складання
є сектору для
ГПО,
ігрові
нормативів
ГІ
майданчики, Щоранку будівельники і учні технікуму роблять впраєи на перекладинах, еиходять нз
стежку здоров’я.

— По вулиці Гагаріна
невдовзі здадуть
в екс
плуатацію великий
буди
нок на 215 квартир, в яко
му житимуть молоді сім ї
будівельників, — каже Ми
кола Комісаров. — Тут ми
обладнуємо кілька спор
тивних кімнат — для ша
хістів,
тенісистів. Є ду
шові, роздягальні.
Буде
кімната спортивної слави,
де можна буде зібратись
комсомольським
і
фіз
культурним активістам.
Все то
зробили
самі
спортсмени — Микола За

харович вивів їх на суботники і недільники. Водії
автомашин, інженери, пра

цівники управлінь тресту
були підсобниками муля
рів, штукатурів,
глалярів.
Кожен комсомолець від
працював по три зміни. І
ось скоро новосілля. Ко
місаров готує для
спор-

«Молодой коммунар» —

тивних кімнат стенди, віт
рини, фотомонтажі, ма
кети'з нормативами і ви
могами комплексу
ГПО,
кваліфікаційні таблиці для
спортсменів високого кла
су, списки тих, хто
зай
матиметься в групах ГПО,
групах «Здоров'я».

І КОНКРЕТНА
ВІДДАЧА
гроУ нього десятки
мадських помічників
інструкторів, суддів за ви
дами спорту, методистів.
Підсобляють і вихователь
Микола Чава,
кранівник
Борис Малиновський, во
дій автобази
Володимир
Романов.
В організації спортив
них змагань діяльну допо
інструктомогу подають
рові члени ради об’єднафізкульного колективу
тури, Завжди серед участурників спартакіадних
інженер
нірів головний
тресту В. т. Пархоменко
(голова ради), Головний
Солодов
технолог О. Я.
очолює секцію тенісистів.
Виконавши норматив кан
дидата в майстри, він на
магається допомогти спорт
сменам - будівельникам
стати розрядниками.
На
всіх легкоатлетичних тур
нірах завжди інженер Є. П.
Гоцул — суддя всесоюз
ної категорії, в минулому
рекордсмен області, сек
ретар комітету комсомо
лу Наталя Соловйова —
капітан
волейбольної
команди, першорозрядни
ця. Завдяки цим та іншим
активістам збірні команди
колективу
фізкультури
торік були призерами ра
йонних і міських спарта
кіад, вони ведуть перед у
спартакіаді, що проводи
ться за місцем проживан
ня. Микола Комісаров і
його помічники підготува
ли 330 значківців ГПО, 315
спортсменів масових роз-

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

облаггного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украипском языке

А ЦТ (II програма)

д ЦТ (I програма)

ФОРМУЛИ КОМІСАРОВІ
тут наче все гаразд. Збір
ні тресту, окремі спорт
смени завжди серед лі
дерів.
Кожен комсомо
лець складає залік з фі
зичної та
військово-тех
нічної підготовки, у ви
хідні ми їдемо в лісові
масиви на змагання з орі
єнтування на місцевості.
Влаштовуємо поєдинки з
багатоборства ГПО — це
вже на базах, що оренорендовадуємо. Та на
них не завжди зробиш те,
що плануєш. Отже, проблема — відсутні спортзали, кімнати, майданчики, де б можна було ре
гулярно влаштовувати тур
ніри з максимальною кіль
кістю учасників. А спро
буйте зібрати людей різ
них вікових груп,
коли
вони працюють на відда
лених один від одного на
кілька десятків кілометрів
об’єктах...
Особливо турбувало ін
структора по спорту те,
що дуже рідко виходили
на старти юнаки і дівча
та, котрі мешкали в гур
тожитках. їх показники на
спортивних змаганнях бу
ли низькими. Та й змага
лися одиниці. Комісаров
днями бігав по об’єктах,
зустрічався з молоддю в
старенькому клубі буді
вельників, спішив на збо
ри в первинні комсомоль
ські організації. І всюди
нагадував:
— У неділю нам обо
в’язково треба зібратися
на стадіоні
факультету
фізвиховання педінститу
ту. Домовився й з дирек
цією спортклубу «Зірка».
.
Не забудьте!..
Спортивні
поєдинки
проводились за графіком.
Та Комісаров усе ж бен
тежився: не так, не зов
сім цікаво. Бо якщо не
буде свята, то наступного
разу кількість учасників
зменшиться...
А вихід бачив — тре
ба будувати свої спортив
ні бази,
організовувати
спортивно-масові
заходи
за місцем проживання.
Його вислухав керую
чий трестом Л. С. Жанталай. Комісаров радився з
головою об’єднаного будкому профспілки А. Я.
Завгороднім.
Питання
створення умов для за
нять фізкультурою і спор
том порушили члени ко
мітету комсомолу. Всі зі
йшлися на одному — пе
редусім необхідно подба
ти про активний відпочи
нок
молоді з гуртожит
ків...

ра». 10.50 — Фільм концерт
11.35 — Листана для дітей
«Муха-цокотуха». 12.25 _
«Концертний зал «Дружба;».,
12.50 — Міжнародна студія
УТ
13.20 —, «1нгсрк.чуб>.
14.20 ■- Музичний фільм
• Спасибі за нельотну пого
ду». 15.20 — «Слава солдат
ська». 16.20 — Виступ учас
ників. дитячої художньої еамодія.іьості. 16.35 — «Хочу
все звати». 16.45 — Коротко
метражні художні телефіль
ми. 18.10 — «Живе СЛОВО!».
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — Документальний те
лефільм «На материнському
полі». 20.00 — «Льодова фан
тазія». 20.50 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Часі».
21.35 — Знімається кіно.
22.35 — Новини.

вул. Яуначарсьпага, 36.
БК 06017.

Індекс 61103.

рядів. Шість
будівельни
ків стали першорозрядни
ками, чотири — кандида
тами в майстри.
Та інструктора не задо
вольняють ці цифри.
Бо
працює він із друзями не
заради одних рекордів і
призів. Вони перш за все
прагнуть залучити до за
нять фізкультурою і спор
том якнайбільше робітни
чої молоді, сімей
буді
вельників. Торік, напри
клад, туризмом і орієнту
ванням на місцевості по
стійно займались
більше,400 чоловік. У цьому році
планується активним від
починком охопити більше
850 будівельників.
Знову
будуть поїздки в Знам’янський ліс, на свою турист
ську базу біля
Обознівського водоймища.
У новому
році знову
пожвавилась робота в ко
лективах окремих вироб
ничих підрозділів, гурто
житках. За шахівниці сіло
більше 600 робітників, ін
женерно-технічних праців
ників. Тренуються
тені
систи, гандболісти. А кра
щі багатоборці ГПО О. Кацан,
Б.
Малиновський,
О. Солодов разом з Комісаровим готують до зимо
вих стартів кращих ' знач
ківців. Попереду, лижні
пробіги,
кроси,
турніри
на еогневому рубежі.

І

І
І

А УТ

10,00 — «Актуальна каме-

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Надсилаючи нам листа, обов’язково вказуйте пош
товий індекс свій і редакції. Інакше кореспонденція
не дійде до адресата.
Наш індекс: 316050.
Адреса: Кіровоград-50, вул. Луначарського, ЗО,
редакція газети «Молодий комунар».
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ЙОГО
РЕЛІКВІЇ
Комісаров
береже
в
спортивній кімнаті спеці
альний альбом,
у якому
його дипломи, грамоти —
нагороди командирів вій
ськових підрозділів та ра
йонних,
обласних
рад
спортивних
ТОЕДрИСТБ,
ЦК ЛКСМУ, республікан
ського спорткомітету —
за особисті досягнення в
багатьох видах спорту, за
роботу
по
організації
спортивно-масових, захо
дів у колективах фізкуль
тури.
Це — його найдорожчі
оеліквії.
— Такі
альбоми
нині
виготовляє більшість кра
щих спортсменів-будівельників. Для себе, для своїх
дітей, щоб
знали, що
спорт — перший
ПОМІЧ
НИК у праці, в житті кож
ного з нас, — підсумовує
нашу
розмову
Микола
Захарович.

8.00 — «Час». 8:45 — Кон
церт. 9.10 — Документаль
ний
фільм.
9.30 — Ву
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —
«Здоров’я». 11.45 — «Ран
кова пошта». 12.15 — «Бу
дівництво
і архітектура».
12.30 — Сільська
година.
13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — «Ситуація». Фільмвистава. 15.55 — Клуб кіпоподорожей. 16.55 — За ва
шими листами. 17.35 — Між
народна панорама. 18.20 —
Телефільм
< Дванадцять
стільців». З і 4-серії. 21.00—
«Час».
21.35 — Фі.чьмконцерт «Сторінки
щоден
ника. Мистецтво Євгена Не
стеренка».
22.40 —‘ Кубок
світу
з
гірсько-лижного
спорту. Чоловіки. 23.10 —
Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Кіножурнал «ГПонерія.». 8.30
— Фільм «Чужа рідня». 10.05
— У світі тварин. 11.05 —
В гостях у казки. 12.30 —
Стадіон для всіх. 13.00 —
Програма Кал і н і н гра де ько го
телебачення. 14.00 — Чем
піонат СРСР з хокею з м’я
чем. «Зоркий» (Красногорськ)
— - Єнісей» (Красноярськ). 2
тайм. 14.45 — Телеогляд
«Москва». 14.55 — Розпові
дають наші кореспонденти.
15.25 — Телефільм «Народ
жена революцією». Фільм 8.
17.00 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Динамо» _ (Рига) —
«Спартак».
19.15 — Доку
ментальні фільми. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ре
портаж із Всесоюзної ху
дожньої виставки «СРСР —•
наїла Батьківщина». 20.45—
К. Ціммермап грає мазурки
Ф. Шопена. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Сонеч
ко па гойдалці».

І

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ’Заготівельні пункти споживчої кооперації
області закуповують у населення в необме
женій кількості лікарську сировину за таки
ми цінами:
шишки вільхові — 60 коп. за 1 кілограм
сухої сировини;
соснові бруньки — 4 крб. за 1 кілограм
сухої сироєини.
ВІЛЬХОЕІ
шишки
збирають
з
тонких
гілок дерева; соснові бруньки зрізують
з кінців бокових гілок під час санітарних
очисток лісу цілими «коронками» із залиш
ками деревини до 3 міліметрів у січні-лютому.
Сушать зібрану сировину на горищах, в
сушарках при помірній температурі.
Ділянку для збирання вільхових шишок
та соснових бруньок вам вкаже лісник.
Будь-де збирати лікарську сировину забо
ронено.
ОБЛСПОЖИЕСПІЛКА.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Зам 1.
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М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
комунара».
Н я знімну:
М. 3.
КОМІСАРОВ проводить ша
ховий
бліц-турнір.
Гра
один проти семи.

ТЕЛЕФОНИ; редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-37; відділів
номсомольського життя — 2-46-57; листів
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87;
ЕІйсьново-патрІотичного
виховання
та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-63; нічної редакції — 3-03-53.

Обсяг 0.5 друк. орк.

Зам. № 20.

Тираж 55 500.

Газета виходить у вівторок,
четнер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград еул. Глгнкм, 2«

