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ТВАРИННИЦТВУ ~ КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

ВАГОМІ

З УСПІХОМ,
НОВАТОРИ!

ПРИРОСТИ
Добрий старт у серце
винному році одинадцятої
п’ятирічки взяли тварин
ники колгоспу імені Ілліча.
За перший квартал вони
виробили і продали дер
жаві 372 центнериг .м’яса
при завданні 200 центне
рів. Велика заслуга в цьо
му досвідчених
відгоні- І
вельниць Людмили Голян
та Марії Делін, котрі до■ билися 750-грамового се
редньодобового приросту
великої рогатої худоби. На
них рівняються
молоді
свинарки колгоспу . Віра
Шамбір.і Тамара Колісниченко. Вони також серед
правофлангових соціаліс
тичного змагання.
План першого кварталу
по продажу державі яєцо
господарство виконало на
145 процентів. Найвищої
продуктивності курей до
сяглії молоді пташниці Га
лина Говіла, Олена Куцло
та Ніна Мпшацька. Вовн
дбайливо готують кормя до
згодовування, здобрюючи
їх мелясою, кухонною сіл
лю, мінеральними добавка
ми.

НА АДРЕСУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК НАДІЙШЛА ТЕЛЕ’
ГРАМА. В ЯКІЙ ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ВТВР ПОБ1ДОМИЛА, ЩО ЗА ПІДСУМКАМИ ВСЕСОЮЗНОГО
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ НАША ОБЛАСТЬ
ДОСЯГЛА НАЙКРАЩИХ ПОКАЗНИКІВ ПО ВИНАХІДНИЦТВУ ТА РАДІО HAJJ ІЗАТОРСТВУ. її НАГОРОДЖЕНО ПЕРЕХІДНИМ ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ
ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СРСР У СПРАВАХ ВИНА
ХОДІВ ТА ВІДКРИТТІВ 1 ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ЙТИ Р.

При зобов’язаннях
на
1982 рік 29 мільйонів кар
бованців завдяки раціоналі
заторським
пропозиціям,
впровадженим у виробницт
во, заощаджено 35,9 міль
йона карбованців, що значно
більше, ніж торік У техніч
ній творчості взяли участь
майже 24 тисячі чоловік.
Значний вклад у перемогу
внесли молоді
новатори,
котрих сьогодні 12.5 тисячі
чоловік. Протягом минулого
року вони розробили вина
ходів
та рацпропозиція з
економічним ефектом більш
з.к ІЗ мільйонів карбованців.
Па підприємствах Кірово«4; градщнпи відчутно поліпше-

......

но практику тематичного
планування науково-техніч
ної творчості
молоді. Не
сприяло зменшенню кількос
ті нерозглянутих молодіж
них пропозицій на 0,2 пр
цента.
В області щорічно відб
каються
виставки Іі'ГІ'М.
Цілеспрямованішою і напо
легливішою стала
робота
комсомольських організацій
по залученню юнаків і дів
чат до науково-технічної
новатори доклазуспль, щоб ЇХНІЙ
раціоца.тізаторськпи фонд трстього року п’ятирічки став ще вагомішим.

Четвертий рік працює дояркою в колгоспі
Доброселичківського ра
йону Віра НЕМЕННО. За підсумками роботи у першому кварталі молоду тру
дівницю визнано переможцем соціалістичного змагання серед тваринників гос
подарства.
Фото В. РЯБЧЕНКА.

ДО 25-РМЧЯ РУХУ
ЗА КОМУНІСТИЧНИЙ ТРУД
На останній заводській тет
комсомолу
підіб’є
комсомольській конферен підсумки молодіжного со
ції, яка розглянула питан ціалістичного змагання за
ня про завдання первин перший квартал
1983-го.
них осередків у боротьбі Нелегко буде
визначити
за перетворення заводу в кращі КМК. Адже всі вони
підприємство високопро із зобов’язаннями справ
дуктивної праці,
високої ляються успішно. Та комі
культури виробництва та тет комсомолу, який праг
зразкового порядку, груп- не піднести виховну роль
суперництва,
ксмсорг КМК монтажників трудового
Микола Штульман від іме враховує не тільки вироб
ні товаришів
по бригаді ничі показники, а й те, як у
! закликав заводчан стати в бригадах проводять робо
день народження
В. І. ту по формуванню у /лолоЛеніна на ударну трудову дих заводчан комуністич
вахту під девізом «25-річ- ного ставлення до праці.
чю руху за комуністичний Це — і свідома дисциплі
науковотруд — 25 ударних
тиж на, і участь у
нів!»
Більшість
комсо технічній творчості та гро
мольсько-молодіжних ко мадському житті колекти
лективів уже відгукнулася ву. Ці вимоги мають ви
на ініціативу
кращої за рішальне значення.
підсумками року бригади
Робота комітету в цьому
в Кіровському районі.
напрямі активізує молодих
Яскразим
Сьогодні
на заводі 25 виробничників.
КМК, які охоплюють 596 прикладом цього став ос
чоловік, 239 з них — удао- танній заводський оглядники комуністичної праці. конкурс художньої само
Всі бригади зобов’язалися діяльності. В ньому взяли
план третього року п’яти участь майже 860 комсо
річки виконати достроко мольців, котрі зайвий раз
во, а КМК регулювальни довели, що вміють не тіль
ків радіотехнічних та елек ки продуктивно працюва
тромеханічних приладів і ти, а й співати, танцюсати,
інст
систем, де
бригадирами грати на музичних
рументах...
В. Ніколаєв та Ф. Владеско, дали слово завершити
М. ДЕГТЯРЕННО,
трирічну програму до 65-ї
секретар
комітету
річниці Ленінського комкомсомолу заводу раГсомолу.
діовиробів.
Наступного тижня комі
м. Кіровоград.
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Більше 9 тисяч юнаків і
дівчат району вийдуть па
комуністичний суботник в
Олександрійському районі.
Понад 5 тисяч
із них —
комсомольці. Великий за
гін молодих
працівників
сільськогосподарсь кого
виробництва у цей
день
буде трудитися
на ^кол
госпних і- радгоспних ла
нах і фермах. Інші збира
тимуть металолом, упоряд
ковувати м уть
вулиці,
спортивні майданчики. За
роблені гроші молоді Олек
сандрівні
надішлють до
Фонду миру.
М. КОЗЛЕНКО.
м. Олександрія.

Обговорено
но

М. ГОРДІЄНКО,
завідуюча Новоукраїнською ветеринарною
лабораторією.
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Особисті рахунки економії в Гвйворонському ло тами якогось місяця вихо
комотивному депо почали
еєсти не так давно, у див з «мінусом», і тоді над
червні минулого року. Але навіть за короткий час ним брали шефство інші.
кожен член колективу переконався: цей захід сприяє Таким чином добилися то
підвищенню ефективності роботи залізничного тран го, що кожен з
більш як
спорту.
тридцяти
молодих локо-

----------- СУБОТНИК

І НІ Піл ТИЛЛ
ЙЕРЕМОЖЦІЛ

З

зборах

Недавно у Зслсиівській
середній школі Компаніївського району пройшли
звітно-вибори і комсомоль
ські збори.
Па зборах комсомольці
обговорили заходи по ор
ганізації
комуністичної о
суботпика 10 квітня. Об
рано штаб по проведенню
свята праці, визначено об
сяг робіт. В день «червоної
суботи» зслелівські шко
лярі впорядковуватимуть
шкільне подвір’я, вулицю
біля школи,
білитимуть
дерева, а якщо дозволить
ііоі ода — працюватимуть
на пришкільних ділянках.
Наш йор.

А ОСОБИСТИМИ
РАХУНКАМИ

ОРІЄНТИР —
ЕКОНОМІЯ

А СЬ ПОКАЗНИКИ
деяких молодих учасни
ків походу за бережливе
ставлення до
народного
добра. Володимир Алейникое, Олександр Чернега
та Володимир Пилипишин
заощадили протягом друг
того року п’ятирічки БІД
5,4 до 6,1 тонни пального
кожен. Вони перемогли у
змаганні помічників маши
ністів комсомольського ві
ку. А на рахунку Дмитре
Загороднюка, найощадливішого
серед
молодих
машиністів, понад 6,3 тон
ни зекономленого паль
ного.
До речі,
він був
учасником
районного
зльоту переможців соціа
лістичного
змагання за
1982 рік, на
якому йому
вручили Знак ЦК ВЛКСМ
«Молодий
гвардієць XI
п’ятирічки».
Завдяки чому вдається
добиватися таких успіхів у
боротьбі за економію па
ливно-мастильних матеріа
лів? Звичайно ж, насампе
ред — завдяки підвищен
ню професійної майстер
ності тих, хто водить локо
мотиви. І в цьому велику
роль - відіграють наставни
ки (вони закріплені за
кожним молодим машиніс
том та помічником маши
ніста). Багато залежить і
від слюсарів-ремонтниніа.

Адже відомо, що справ
ний, добре відрегульова
ний тепловоз
працтЬє з
меншими затратами паль
ного
І есє ж, якщо говорити
про першооснову успіхів,
то не можна заперечити
того факту, що похід за
економію набув у колек
тиві депо більш конкрет
ного значення після запро
вадження
особистих ра
хунків. Нарешті
вдалося
налагодити оперативний і
досить об'єктивний конт
роль за справами не тіль
ки локомотивних екіпажів,
а й окремих машиністів
та помічників
машиністіз
(до речі, така диференці
ація — теж результат но
вовведення). Комітет ком
сомолу депо, «прожекто
ристи» регулярно перезіряють
ведення рахунків,
щомісяця підбивають під
сумки, які узгоджують та
уточнюють з відповідними
службами
підприємства.
Випускають вони і «блис
кавки»,
в яких вітають
найощадливіших, а також
критикують
тих, хто до
пускає перевитрати, і ста
раються разом
з ними
проаналізувати
причини,
допомогти усунути недолі
ки. Траплялися
випадки,
коли хтось із машиністів
чи помічників за резульга-

мотивників, котрі
Еєдуть
особисті рахунки, зеконо
мив значну кількість паль
ного...
Недавно з депо відбу
лися комсомольські збори
з порядком денним «Бе
режливість
у малому —економія
у великому».
На них було
розглянуте)
проблеми залучення всіх
молодих працівників під
приємства до участі в рес
публіканському громадсь
кому огляді ефективності
використання матеріальних
і паливно-енергетичних ре
сурсів, у створенні
рес
публіканського
«Комсо
мольського рахунку еко
номії та бережливості XI
п’ятирічки».
Було
підкреслено, що
слід практикувати ведення
особистих рахунків і в ре
монтних підрозділах. Апе
там — чимало труднощів,
пов’язаних,
зокрема, із
«розкиданістю» молодих
слюсарів по різних брига
дах (треба мати бодай од
ного
спеціаліста,
який
тільки б і займався оцінкою їхнього внеску). Не
все гаразд і з запровад
женням колективних ра
хунків економії. Комітету
комсомолу спільно з адмі
ністрацією слід
подбати
про збільшення кількості
КМК,
в тому числі й на
ремотиих
роботах. Для
цього є умови. Б депо від
бувається зміна поколінь:
два роки тому у колективі
було 13
комсомольців, ₽
нині — 51.

П. ГРМЩУК,
секретар
вузлевогє
комітету комсомолу,
м. Гайворон.
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ЗАПОВІТАМ
ЛЕНІНАВІРНІ!

передовому
колективі
На
Кіровоградському
заводі дозуючих автоматів
майже половина
комсо
мольців — ударники кому
ністичної праці. Гут тру
дяться три
міцні комсо
мольсько-молодіжні брига
ди. А лідирує у соціаліс
тичному
змаганні КМК
електромонтажників-’ с.\г:.інпків, де групко,мсоргом
Людмила Пешкова. Мого
продукція — прилади для
вимірювання
он пічної
щільності рідких і твердих
тіл, що їх застосовують в
агрохімлабораторіях — не
обхідна для
реалізації
Продовольчої
прої рами.
Молоді
трудівники ви
конують змінні норми па
115—120 процентів.
Велика заслуга бригади
і в тому, що електромон
тажна дільниця № 4 неод
норазово виборювала пе
рехідний Червоний прапор
5' внутрізаводському зма
ганні.

Робочий щоденник комсорга:
КВІТЕНЬ
РІШЕННЯ ЛИСТОПАДОВОГО (1982 р.) ПЛЕ
НУМУ НК КГіРС — В ЖИТТЯ! У комсомольських
організаціях області завершилися
відкриті комсо
мольські збори з єдиним порядком
денним: «Про
підсумки роботи комсомольців і молоді за ІУо— рік і
завдання гіо дальшому піднесенню ролі комсомольсь
ких організацій з боротьбі за зміцнення
трудової
дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення
режиму економії, виконання соціалістичних зобов язань у 1983 році». В ході цих зборів народжувалися
цікаві ініціативи і почини, відкривалися колективні
та індивідуальні рахунки економі; та бережливості,
комсомольці намітили для себе нові, більш високі
трудові рубежі.
Постав час втілювати намічене в життя. І тут то
бі, комсорг, відводиться одна з головних ролей. Від
твоєї діловитості, принциповості, організованості в
значній мірі залежатиме виконання народногосподар
ських планів.
КЛИЧУТЬ УДАРНІ БУДОВИ. Завершується фор
мування Всесоюзного ударного комсомольського за
гону імені 10. О. Гагаріна. 12 квітня кращі посланці
Ленінського комсомолу будуть відправлені на об екти нафтової і газової промисловості, інші ударні бу
дови. ІЗ Ухту Комі АРСР на розробку нафтових ро
довищ відправиться і група молодих кіровоградців.
Формуються також ударні комсомольські загони
для будівннціБа підприємств вугільної промисловості
України, Південно-Української АЕС, міжгосподарсь
кого гідролізно-дріжджового заводу.
Твій обов язок, комсорг, дбати
про попознення
ударних комсомольських будов. Путівки слід вручати
тим юнакам і дівчатам, котрі добре зарекомендували
себе в праці і громадському житті.
16 КВІТНЯ — ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧ
НИЙ СУБОТНИК. Тисячі юнаків і дівчат області
вийдуть на свяго праці. Твоє
завдання, комсорг,
сприяти високопродуктивній роботі, виконанню під
вищених зобов’язань. Підсумки суботннка
повинні
Підбитися своєчасно, комсомольців, котрі потрудяться
найкраще, слід відзначити.
22 КВІТНЯ - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІ
НА. На підприємствах, в організаціях, колгоспах і
радгоспах пройдуть мітинги, урочисті збори, присвя
чені цій даті. У ленінських музеях і кімнатах, біля
пам'ятників великому вождю відбудеться урочистий
прийом у ВЛКСМ.
Потурбуйся, комсорг, щоб цей день назавжди за
пам’ятався молодим людям, майбутнім
будівникам
комунізму.
ТЕМПИ ДИКТУЄ ВЕСНА. В області
завершено
сівбу ранніх ярих зернових. На ній успішно попрацю
вали молоді хлібороби, котрі входили до складу
комсомольсько-молодіжних сівальних екіпажів. Але
роботи на весняному полі тривають: повним ходом
йде сівба цукрових буряків, кукурудзи на силос, со
няшників.
Твоє завдання, комсорг, сприяти високопродуктив
ній роботі молодих землеробів, організовувати соціа
лістичне змагання на весняному полі, дбати про його
гласність. Допомагай комсомольцям опановувати пе
редовими методами праці, дбай про побут, змістов
ний відпочинок хліборобів.

«ПРОЖЕКТОРИСТИ», В ПОХІД! Чим
шир
ший фронт сільськогосподарських робіт, тим ширше і
коло турбот комсомольських дозорців. Збери іще раз,
комсорг, членів штабу
і постів «Комсомольського
прожектора», разом сплануйте роботу на місяць.
Жодної ділянки без уваги — ось вимога дня.
Триває громадський огляд обласного штабу «КП» і
редакції газети «Молодий комунар» «Робочій хвилині
— суворий лік!»
ЗВІТИ 1 ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ комсомоль
ських ОРГАНІЗАЦІЯХ. Більшість комсомольських
комітетів шкіл і бюро класів забезпечують організо
вану підготовку і проведення зборів, визначають
практичні заходи по вихованню у старшокласників
свідомого і відповідального ставлення до навчанвя
—- свого головного обов’язку, підготовки юнаків та
дівчат до життя і праці. Комітетам комсомолу, сек
ретарям комсомольських організацій необхідно вра
хувати всі недоліки і помилки, допущені за звітний
рік, зосередити увагу спілчан
на успішному завер
шенні навчального року, чіткому
виконанні вимог
І\ Пленуму Ц1( ВЛКСМ про закріплення свідомої
дисципліни, удосконаленні ідейно-політичною і мо
рального виховання учнів.
„ КВІТЕНЬ — ПОЧАТОК ПРОВОДІВ МОЛОДІ НА
СЛУЖБУ У ЗБРОЙНІ СИЛИ СРСР. Потурбуйся,
комсорг, про організацію урочистих проводів призов
ників. Хай запам'ятається цей день юнакам назав
жди.
~ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСГІ МОЛОДІ. В цей день відбудуться масо
ві маніфестації учасників «Маршу миру радянської
молоді» проти загрози ядерної війни. Активну участь
у цій акції повинна взяти і ожна комсомольська орга
нізація.
Отже, за діло, комсорг! Попереду у тебе і твоїх
товарншів-ксмсомольців велика робота. Вона потре
бує високої організованості, цілеспрямованості.

На
знімках:
угорі
ліворуч —
групномсорі
КМК Людмила ГІЄШКОВА;
праворуч — члени бригади
Валентина
СКРИПКА та
Людмила ШАТАЛОВА.
Фото В. ГРИБА.
»ЖіГЗІ

А/ОЛИ в грудні 1910 ро** ку у Петербурзі по
чала
виходити
газета
«Звезда», одним з пер
ших її дописувачів став
Юхим Придворов. Згаду
ючи про нашого земляка,
досвідчений
співробіт
ник цього
легального
більшовицького видан
ня, що з’явився а Росії
а період реакції, М. Г.

паніївського району, де
він і народився, «Пам’я
таю я себе,
проте, —
згадував Д. Бєдний в
1921 році, —
спочатку
міським хлопчиком ро
ків до семи. Батько тоді
служиз
сторожем при
церкві Єлисаветградського духовного училища.
Жили ми вдвох
у під
вальній
комірчині на

«Звезда». Справжній та
лант Д. Бедного розкрив
ся в «Правде». Він брав
участь у випуску її пер
шого но/лера. З гордіс
тю називав себе «прав
дистом першого призо
ву», У Рік
заснування
«Правды»
вступив до
Ко/луністичної партії. Ось
так Юхим Придворов з
Губівки
розпочав шлях

Поет народний,
пролетарський
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДЕМ ЯНА БЄДНОГО
Полетаев писав: «Одного
разу, прийшовши до нас
у друкарню, він приніс
невеличкого,
але дуже
звучного вірша з підпи
сом «Демьян Бедный, му
жик вредный»... Наступ
ний його візит ми вже
зустріли вигуками: «Дем'ян Бєдний іде». Так ця
кличка за ним лишилась,
а згодом він стаз
нею
підписуватися під своїми
творами».
Вже вибір цього псев
доніма було своєрідним
викликом. Адже літера
тори намагалися знахо
дити псевдоніми вишука
ні, з претензією. А цей
— признання приналеж
ності до бідняків. Та й
ще з підписом — «му
жик вредный». Читачам
потрібно
було
лише
проаналізувати: для кого
шкідливий?
Нічого не отримавши у
спадщину
від
батьна,
Дем’ян продав свою хати
ну і пішоз із села шунати
щастя.
Повернувся до
Губівни лише ротів через
20. Роботи
ПОСТІЙНОЇ не
мав,
жив дуже
бідно.
Цього сміливого, прямо
го, відчайдушного чолоаіна, який часто висміював
і лаяв багатіїв, (І за це
не раз сидів
у «холод
ній»), начальство прозва
ло «Бедним».

Ось це
ім’я і стало
постійним літературним
псевдонімом поета.
Дитинство Д. Бедного,
пройшло в Губівці Ком-

десятирубльову батькову
платню». Тут, у Єлисазеїграді батько навчив йо
го чигати
часослов та
пеєлтир.
Потім мати
забрала
хлопчика
в Губівку, де
він за перший рік закін
чив дза класи сільської
школи, був кращим уч
нем. Найбільше любив у
ті роки
майбуїній поет
слухати
розповіді діда
Софронз про
сміливих
мужиків і солдатів, війсь
кових поселенців, яких
за непокору засилали в
Сибір. Чудовий казкар,
дід допоміг онукові від
чути красу народної мо
ви, навчив любити прааду, розпізнавати людей.
Завжди з
теплотою
згедував Ю. Придвороз
вчительку Марфу Семенівну
Куликову. Сама
М. С. Куликова гіерекон/іла О.
Придворова,
який
вже
домовився
влаштувати сина «хлоп
чиком» до
шпалерного
майстра в Єлисаветграді,
вчити Юхима далі, спри
яла влаштуванню юнака
до Київської військовофельдшерської школи.
У 1908 році
поет-псчатківець Ю. Придворов
став співробітником жур
налу «Русское богатст
во». Потім
працював у
створеній В. І. Леніним
більшовицькій
газеті

більшовицького агітато
ра, революційного поета.
Те, що виніс з дитинст
ва, живило його поезію
протягом баїатьох років.
Знання бідняцького жит
тя, ненависть до соціаль
ної несправедливості, та
лант дали
можливість
стати відо/лим і популяр
ним поетом. І в період
підготовки Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції, і в роки розкві
ту соціалістичної Вітчиз
ни, і в тяжкі години фа
шистської
навали його
закличне слово
завжди
діяло, мов еибухівка.
Твори Д. Бедного висо
ко цінив В. І. Ленін. Со
ратник вождя революції
3. Бонч-Бруєвич
згаду
вав: «Як тільни з’явилися
перші вірші, а потім бай
ки Д. Бедного
в нашій
«Звезде»... то
найближ
чим часом від Володими
ра Ілліча Леніна прийшов
до нас в редакцію лист,
в якому він питав, хто
такий Дем’ян
Бєдний,
звертав нашу
увагу на
цього молодого і обдаро
ваного поета і радив нам
якомога ближче залучити
його до нашого середови
ща, до нас у газету. Він
характеризував його тзори як дуже дотепні, чудо- і
во написані, влучні, такі,
що б’ють у ціль».

У кінці 1912 року за
в'язалася
переписка
Д. Бедного з В. І. Лені
ним, який незмінно найусажнішим чином слідку
вав за творчістю поетА.
У квітні 1917 року в ре

«ЫКйГЗЩЗВв

■тітмчта

дакції «Правды» відбула
ся перша зустріч Д. Бед
ного з Б. І. Леніним.

У гущі подій знаходив
ся поег в дні революції.
У народі були популяр
ними плакати з текстами
Д. Бедного. З першого
номера (27 березня 1918
року} його вірші друкує
газета «Беднота». На сто
рінках цього
видання
Юхим Олексійович вед*
розмову від імені АЛуц ’
рого селянина —
діда
Софрона.

Кращі
свої
вірші
Д. Бєдний присвятив па
м'яті В. І. Леніна. Поета
вразила смерть
вождя
світового пролетаріату, з
21 січня по 22
лютого
1924 року він, що за зви
чаєм творив
щодня, н®
написав жодного рядка.
Потім же свої почуггя
втілив у віршах «Хіба я
не
правий», «Вождь»,
«Улюбленому», «Ленінсь
кому набору», «Ніхто на
знав»,
«Живий Ілліч»,
«Сніжинки»,
пройнятих
пафосом революційної
боротьби, любові до Ле
ніна. До 20-річчя з дня
смерті вожця наиирзз
вірш «Ленін — з нами».

З перших днів Великої
Вітчизняної війни не сто
рінках «Правды»
^У
прозвучали закличні сло
ва поета:
«Партизани,
вперед!» — перший вірш
цього періоду. Виступав
наш земляк тоді також в
газетах «Красная Звез
да», «Известия», «Ком
сомольская
правда»,
«Труд», «Красный Флот»,
«Московский
большзвик», в журналах «Фрон
товая
иллюстрация»,
«Красноармеец», багато
працював
у
«Окна*
ТАСС». Протягом воєн
них років він
написав
понад 200
віршованих
текстів до-плакатів. А в
. День Перемоги в «Пріав.ден,, з'явився його вірш
«Свято Перемоги».
|'
Дем’ян Бсдний
став
дійсно
пролетарським,
народним поетом, літо
писцем
народження і
змужніння
нашої Бать
ківщини.
Ю. ЛІВАШНИКО8.

1 квітня 1983 року
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ГУРТОЖИТОК — ДРУГИЙ ДІМ
|/О.І?І я
('знайомила із змістом
листа старшого коменданта гур
тожитку Ніну Іванівну Марченко, го
лову профкому училища Любов Лео
нідівну Рудепко та секретаря комсо
мольської організації Надію Грншан
всі нони ствердно захитали головами:
— Дійсно, дверні замки від кімнат
ми познімали, а залишили тільки в
р секціях. Чому? Так нам легше вяхопувати ' контролювати наших учнів.
І а й протипожежна безпека вимагає

— Взимку у кімнатах буває холод
но, а електронагрівальні прилади у
нас забрали. Чому-* —
дивували--“
інші.
— Посприяйте, щоб у гуртожитку
організували дозвілля учнів,
Іи*'
маїал-з треті.
,
.
• .
Але ж , як виявилося, радіомережа
у гуртожитку зіпсована майже без
надійно — деякі радіолюбителі, бач
те, ВИВОДИЛИ собі
у кімнати гучно
мовці підвищеної потужності, І в ре*

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ“
І ЩЕ СЕНЕКА вважав, що лише зачинені двері притягують злодія. Та, мабуть,
■ древній мудрець помилявся. Бо у гуртожитку Олександрійського СИТУ
N2 3 двері від кімнат на замки не зачиняються, але особисті речі їх мешк-інціа все-одно пропагують. Про це ми дізналися з листа учнів училища, що на
дійшов до редакції. Скаржилися вони також і на те, що під час обідної пе
рерви та після шостого уроку їх не "пускають у гуртожиток, і в цей час вени
змушені простоювати під дверима, не знаючи куди себе подіти. Не правигіьно, на думку авторів, проводяться у них і рейди по перевірці санітарною ста
ну кімнат — мешканці гуртожитку у цей час, як правило, відсутні, а коли при
ходять з уроків, то застають посеред кімгати пупи речей, продуктів, викину
тих з тумбочок, аніресолів.
•Мабуть, факти ці були не поодинокі, бо листа підписало
більше півс.отій
чоловік. Тож редакція вирішила перевірити листа.

того, щоб ми у будь-який час могли
потрапити у кожну кімнату. А коли
всі вони зачинені, та ще й нерідко па
замку,
яких у'■ нас
"...........від
:.........
— немає
----- з ключів
(деякі учні самі оставляли їх) то все
не, звичайно, ускладнюється, — га
ким було їх пояснення.
— Не розумію, для чого їм замки,
— здивувався майстер училища Ана
толій Опанасрвич Чернив, — Від ко
го їм зачинятися, один під одного?
Адже в секціях вони поселені по гру
пах. І коли вже щось
пропаде, то
візьме лише свій. Ніхто сторонній у
секцію чи ї ранити не може, бо вона за
чиняється на ключ. А ключ є тільки у
коменданти, майстра та старости гру
пи. До речі, у моїх хлопців нічого не
пропадає...
— У моїх теж, — підтримав йою
майстер іншої групи Олексій Олексі
йович Кравченко. — Зайдіть, запитай
те у хлопців, нехай самі скажуть...
Так, староста секції Іван Дяченко
підтвердив слова майстра. Справді,
скільки живуть поруч — все у всіх на
місці. Так шо воші оез дверних замкіз
обійдуться. Хлопці підтримали Івана.
Відмовилися від замків і в іншій
секції, де живе група другокурсників
— електрик) в-водіів,
староста її
Микола 1-ябоконь теж сказав:
— Нам достатньо одного замка
від секції. Сторонній не зайде. А від
самих себе для чого запиратись?
Що ж, це втішно, і така довіра —
один о тому, чесність тільки радує.
Але, па жаль, в усіх інших кімнатах,
хлопці і дівчата у своєму прагненні
зачинитися від усіх і один від одного
були одностайними. 1, мабуть, небез
підставно — у одного вовняні шкар
петки зникли, у другого — касети до
магнітофону, у третього — гроші.
Значить, замки таки погрібні? А
може придумати щось інше, коли вже
є серед учнів нечисті на руку? Ну,
скажімо, залишати на час занять чер
гового у кожній секції, котрий би від
повідав за порядок і, звісно, за про
пажу речей. Або створити у гурто
житку камеру зберігання цінних ре
чей.
Виявляється, що тут уже пробува
ли залишати чергових, але і при них
пропадали речі — дехто
недобросо
вісно ставився до своїх обов'язків,
залишав секцію, а в окремих випад
ках крадіжки відбувалися не під час
занять, а тоді, коли черговий уже
звільнений від своїх обов'язків. То ж
з мстою зменшення пропусків занятьл'
— а чергує одразу 24
чоловіки —
дирекція училища відмінила такс чер
гування. Що ж
стосується камери
зберігання речей, то вона
у гурто
житку є. Але полиці її порожні. Дав
по не користувалися
нею мешканці
гуртожитку. Чому? Учні пояснюють
це тим, що вона працює лише з 9.00
до 18.00 а коли щось потрібно зран
ку чи ввечері — то вибачайте.
Тут
треба подумати і дирекції учплиша,
і комсичату гуртожпіку як правильно
організувати робот}' камери зберіган
ня речей.
Що ж стосується реидів-персвірок
кімнат, то дирекція училища вважає
доцільним проводити їх у відсутності
учнів тому, що-так легше
виявити
запаси спиртного, котрі привозять у
гуртожиток його мешканні
-- У гуртожитку не працює радіо
Допоможіть, — прохали одні менікапці гуртожитку у розмові.

зультаті без радіо залишилось селище
Жовтневе. Тому і відрізали радіо
монтери гуртожиток від міської мере
жі.
прилади, так,
Електронагрівальні
відбирають — юнаки та дівчата не
вміють ними користуватися і одного
разу навіть сталася пожежа. Тому
комендаиі гуртожитку
видала всім
по дві ковдри, а прилади
забрал і
задля безпеки самих же мешканців.
Що ж стосується дозвілля учні?, у
гуртожитку, то скарги частково спра
ведливі. Але тільки частково.
Тому
що лекції, бесіди, зустрічі з цікави
ми людьми у гуртожитку
все-таки
організовують. Працюють предметні
гуртки,
а також гуртки
технічної
творчості. Є в училищі і художня са
модіяльність — хор,
танцювальний
ансамбль, ансамбль ложкарів. І, зда
ється, людині, яка хоч чимось цікави
ться. легко знайти справу до душі.
У всіх же на думці
одни спосіб
розваги — танці, Можливо, варто бу
ло б прислухатись до цього прохання
вчителям, вихователям і, не звертаю
чи па незручності — ніде, нікому, —
організувати все-таки хоч кілька раз
на місяць танці чи вечір відпочинку.
Насамперед, більше ініціативи у цьо
му треба проявити самим комсомоль
цям, їх ватажкам, секретарю комсо
мольської організації Надії Гріїшаіі.
Учні ставили питания про створен
ня дискотеки у гуртожитку. Заступ
ник директора
по виховній роботі
А. Я. Мартипяк погодився і запроиоиував їм своїми руками
зробити у
гуртожіп ку диск-зал.
Погодились,
але зачисть гою, щоб згуртуватись,
вирішити ссе серйозно, обрати відповідальнпх і взятися до справи—си
дять і чекають, коли ж нарешті буде
дисков ка.
Інертність, пасивність
підлітків
вразила. Крім того, воші не гіо-госиодарськи ставляться ю
державного
майна.
Поселяючись у гуртожиток, кожен
із його 450 мешканців зобов'язував
ся дотримуватись чистоти,
порядку,
берегти державне майно.
І що ж? Усього рік, як будівельни
ки здаля гуртожиток.
Ззовні він ще
схожий па повнії, а зсередини — аж
ніяк. Двері побиті, брудні. Стіни теж
брудні, шибки у вікнах і на балконах
не встигають склити. Світла па сходах
немає — побили плафони, повякручували лампочки.
Отож про яку економію і бСрСЖЛИвість може бути мова?
Ц ІІМ ЖЕ допомогти після вено: о
1 побаченого
авторам
лнсг.і?
Хочеться дати пораду.
Насамперед,
поніукаїпе причину своїх нещасть у
собі, один в одному. Відчиніть СВОЇ
душі для
добра, краси,
розуміння
справжніх цінностей для довіри, чес
ності, взаємоповаги. Нехай вони, тач
як і двері ваших кімнат, будуть зав
жди відкритими, щоб у разі нсобхід
пості до них міг постукати кожен. І
коли потрібно буде
з глибші вашої
душі дістати для когось тепло, щи
рість і ніжність, щоб по розгубились
гш, шукаючи ключа до замка, на якшї
іона зачинена. Ві.ікрийте, і загубіть
його раз і назавжди.
л ягмалЕнно,
студентка факультету журналіс
тики Київського державного уні
верситету імені Т. Г Шевченка.

Спробуй
заступись
Справді, чому ми інко
ли невдячні до людей,
які оточують нас, яких
здебільшого ми не зна
ємо. Це ж невдячність і
до нас самих!
Як гірко
стає, коли доводиться
бачити одне і те ж: у ма
газинній
черзі стоять,

конторщиком, а мешка
ли у найманій квартирі.
Мені самому
доводи
лось
працювати по 12
юдин на добу, копійки
глотили за
роботу, бо
неповнолітній, хоча пра
цював за дорослого.
Лише після Великого
Жовтня я зміг здобути
освіту, стаги повноправ
ним громадянином своєї
країни. Багато повчаль
ного, позитивного перей
няв я від простих радян
ських людей — робітни
ків, службовців, з якими
разом працював чи жив
по сусідству.

Глибоку пам'ять зоста-

ИРОКИЙ читацький резонанс викликали листи
кіровоградців А. Корінь і А. Полкова у «Діа
лозі», які були опубліковані • «Молодому кому
нарі» 10 березня нинішнього року. Продовжуючи
розмову про пам’ять, чуйність, повагу до старших,
читачі намагаються охопити значно ширше коло
проблем людського спілкування
Сьогодні ми
пропонуємо відгуки, які підтверджують ці слова.
Редакція сподівається, що зони не залишать бай
дужими наших читачів.

Ш

зігнувшись, старенька ба
буся, яка може у роки
війни винесла на своїх
плечах тисячі поранених,
дідусь з ціпком, жінка з
немовлям... І
ніхто не
підійде, не візьме ту ж
бг бусю за руку і не ска
же: «Беріть без черги...»
Більше того: хай тіль
ки хтось із них спробує
взяти без черги.
Бо у
всіх, бачте, часу нема. І
не задумується ніхто, не
поставить себе
на їхнє
місце.
мій
Не знаю, може
але
лист категоричний,
пишу од щирої душі.

Т. КАП1НУС.
м. Кіровоград.

за увагу
Я вже ПОХИЛОГО віку,
але
регулярно
чигаю
молодіжну пресу. Цікаво
знати про те, чим живе
сучасна молодь, як вона
трудиться,
відпочиває.
Ось і зараз читачі пооуи. или важливу тему —■
про повагу до нас, най
старшого покоління ра
дянських людей.
Я жив ще при царизмі
і на власні очі бачив (та
й відчув на собі) капіта
лістичну
експлуатацію,
національний гніт. Почав
я працювати на цегель
ному заводі з 14 років.
Не вчився, бо треба бу. ло заробляти на прожит
тя. Три браги
у сім і,
четверо сестер, батько
заробляв мізерні гроші

вив по собі Григорій Фе
дорович
Журбинський,
людина ленінської гвар
дії, старий більшовик, з
яким мені довелось не
довгий час працювати в
облспоживспілці. Чуйне
ставлення до кожної лю
дини, справедливі вимо
ги в роботі, ДИСЦИПЛІНО
ВАНІСТЬ,
одержимість
службовими справами—
це характерні риси ко
муніста Журбинського.

Двадцять шість років
працюзав
я на заводі
«Червона зірка*- в одно
му відділі з П. Г. Стрі
лецьким. У відділі зав
жди
була
товариська
трудова атмосфера, до
помагали один одному і
в роботі, і в побуті, не
було в нашому згурто
ваному колективі пору
шень трудової дисциплі
ни, і це заздяки Петру
~
Г ригоровичу.
Життя зводило з 6ататьма людьми і більшість з них ставали щи
рими друзями Тридцять
років прожив я в одно
му будинку, заводсько
му, по сусідству
з І. С.
Шматом. Чуйний, добрий
товариш Завжди при зу
стрічі
він запитає про
здоров’я, допоможе під
нести сумку з магазину
чи щось важке із сара-о
Зараз моя сім’я пересе
лилась до нової кварти
ри з усіма зручностями,
але зі своїм колишнім
сусідом
ми
зустрічає
мось, наші сім’ї обміню
ються вітальними листів
ками.
Перед кожним святом
мене вітає рідний завод,
друзі, колишні колеги. У

заводському
му^еі се
ред експонатів лежить і
моя книжка,
ударника, І
яку мені видали 1934 ро
ку, одному з перших на
«Черзоній
зірці». А то
рік, коли мені виповни
лось 90 років, у гості за
вітала делегація з рідВід імені
ного заводу,
партійної,
дирекції,
профспілкової і комсо-І
мольської
організаційі
мені вручили
пам'ятну!
адресу з моїм
портре-Я
том. Звичайно, така ува
га зворушує до глибини!
душі, обігріває теплом.
І ще не можу не ска-5
зати про ту
уваїу, яку Я
виявляють у нас до ве-ї
теранів війни і праці. Не
давно
перед
СВЯТО/Л
звернувся в продуктовий!
магазин
№ 200, що в І
нашому мікрорайоні —
чи не можна купити тор-1
та. Директор Вадим Пет-|
рович Матвієнко ввічли
во прийняв замовлення і<
виконав його в строк.
Ось чому, коли прочи-і
тав листа А. Попкова, то
мене обурили недостойні]
вчинки людей у хімчист-'
ці. Та й завідуюча пунк
том хіба краще себе ве
ла, коли дозволила ста
тись такому випадку.

Вважаю, що цей епі
зод не характерний для
нашого
співжитія, для
нашого міста. І такі фак
ти вимагають справедли
вого осуду громадськос
ті. Таке не повинно по
вторитись.
• Люди старшого поко-і
перепіння, які багато
жили
на своєму
віку,
учасники перших п ятирічок, ті, хто завойовував
для нас свободу і неза
лежність, — ці люди, ду
маю, заслужили на вдя —
ну пам'ять
і повагу в
молодого покоління.

М БОНФЕЛЬД,
ветеран
заводу
«Червона зірка»,
м. Кіровогоад.

Г озорити
просто
З
приводу
лисі а І
А. Попкова.
Це добре,
що хлопець турбується
про свою
бабусю. Але1
чому ж він сам не пішов
у хімчистку,
чему ста-!
ренька бабуся
повинна
бити ноги, стояти в чер
гах. Жаліють внуки ба
бусь і дідусів, але ця жа
лість показна.
Справді,
набагато легше і прості
ше говорити (наголошую
на цьому елеві) про чуй
ність, доброту,
ввічли
вість, ніж бути чуйнмм,
добрим, ввічливим...
Жителька селища
Петрове.

7:

■йь ж»

спорту СРСР
А. І. Крав
ченко, га учень технічного
училища №
6
Валерій
Дрок. Від імені
гравців
команди виступав ниніш
ній її капітан
Олександр
Смиченко.
Після закінчення зустрі
чі, яка
завершилася тим,
що заступник голови пре
зидії спортклубу «Зірка»

«БУДЕМО
ДОБРОЗИЧЛИВІ’..»
Вчора на кіровоградсь
кому стадіоні спортклубу
«Зіо «з» урочисто відкри
то футбольний сезон. А 4
квітнг в Палаці культури
імені Жовтня
відбулася
зустріч футболістів і керів
ників команди
«.Зірка» з
шанувальниками футболу.
Старший тренер В. Б. Са
мохін познайомив присут
ніх з усіма гравцями, які
будуть захищати спортивну
честь Кіровограда 8 чем
піонаті
країни, розповів
про те, як пройшли перші
зустрічі в новому сезоні.
— Команда знаходиться
в стадії формування, —
підкреслив Валерій Бори
сович.
Всі фу’болісги в
перших іграх
показали,
що прагнуть до красивої
комбінаційної гри, повніс
тю віддаються інтересам
команди. А
третя гра в
Ужгороді була обтяженз
ще й тим,
що грали на
нестандартному полі.
В своєму
виступі В. Б.
Самохін висловив прагнен
ня всіх футболістів у цьо
му році
посісти місце в
першій десятці
команд
зони. П'ять гравців «Зір
ки»
включені в
збірну
області,
два — в збірну
республіки.
Взяв слово ветеран кі
ровоградського
футболу
В. Е. Заходякін:
— Команда має добрі
традиції. Вона в свій час
завойовувала кубок Укра
переможцем
їни,
була
футбольних
турніру
команд спортивного това
риства «Торпедо». Вдруге
Кубок республіки
наші
молодші колеги завойову
вали рівно
десять років
тому. Думаю, настав час
замислитись над тим, щоб
відродити
ці традиції.
Треба, хлопці, — закликає
ветеран футболу, — мати
спортивний характер, біль
ше бажання
перемагати,
тоді й прийде
успіх. А
уболівальникам кажу: бу
демо на стадіоні добро
зичливими!
Зі словами
напуття до
молодших товаришів звер
нулися також
колишній
капітан команди, майстер
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О. А. Гах зачитав
наказ
трудівників
виробничого
об'єднання «Червона зір
ка» до футболістів, на за
питання
кореспондента
відповіли: старший тренер
В. Б. Самохін,
команди
добровільного
електрик
товариства
пожежного
А. М. Жердієв, ветеран кі
ровоградського
футболу
П. 3. Янков, капітан коман
ди О. Смиченко.

В. Б. САМОХІН:
— Ми у великому боргу
шанувальниками
перед
Тож
будемо
футболу,
повернути той
прагнути
борг красивою, результдіивною грою. 1 не відкла
датимемо це надовго. План
підготовки
команди до
нового сезону виконаний
повністю. Хоч у трьох ту
рах ми взяли
лише одне
очко, та я не маю жодної
претензії до жодного з
гравців, — вони ділом до
водять. що хочуть і мо
жуть грати. Дальші ігри
повинні показати, що по
ставлені на сезон завдання
будуть виконані.
А. М. ЖЕРДІЄВ:
— Футбол — це спорт,
результати його передба
чити неможливо. Я -г- дав
ній уболівальник «Зірки»,
весь час
слідкую за її
грою не лише вдома, а й
часто на виїзді.
На цей
сезон дивлюся оптимістич
но. На мою думку, скла
дається цікава команда.
Чекаємо від неї красивої,
результативної гри.
6. СМИЧЕНКО:
— Я і мої
товариші
прагнемо одного: пораду
вати всіх вас змістовною
грою.
Покажемо це на
полі.
П. 3. ЯНКОВ:
— Приємне
враження
справляє новий старший
тренер В. Б.
Самохін.
Знаю, що він закінчив Ви
щу школу тренерів. Тепер
справа за тим, як він у ді
лі виявить свої знання. Го
ловне, на мою думку, —
розкривати нові можли
вості кожного футболіста.
Чекаємо яскравих пере
мог!

Молодий читачу!
Не забудь про
довжити
перед
плату
«Молодого
комунара» на дру
ге півріччя 1983 ро
ку.
Передплату
приймають
відді
лення
«Союздруку» і громадські
розповсюджува ч і
преси.

А. КЛИМЧУК.

Бсглєцова, М. В. Фільчіікова та В. А. Ішспка тре
нуються 73 хлопчики. У
січні команда жеку № З
посіла третє місце в розі
граші першості Кіровогра
да з міні-футболу.
Тісні стосунки актпзіс-

к

Біди «Юності»

МАЛОМУ

Моє знайомство зі станом справ в дитячо-підліт
ковому клубі «Юність» по
чалося з відвертої розмо
ви
з начальником жєку
№ З
М. М. Дущснком.
Миколайович
Микола
і
розповів
і
. те, як усі
про
працівники контори, зокре
ма, педагоги
і тренери
згуртовують дітей.
Нині
тут працює вісім гуртків,
які постійно
відвідують
близько 350 дітей.
Популярністю у підліт
ків користується спарта
кіада «Юність», яка вклю
чає в свою програму тур
ніри з міні-футболу’, фут
болу на приз клубу «Шкі
ряний м'яч», хокею, легко
атлетичного кросу, лижних
гонок, шахів та шашок.
Є, звичайно, чимало не
розв’язаних проблем. Че
кали допомоги шефів, зо
крема, з олійжиркомбінату. Не дочекались. 1 вже
ж дещо було зроблено для
того, щоб хлопчики та дів
чатка могли займатися ці
кавими справами у вільну
від навчання годину...
Коли
відчиниш двері
клубу «Юність», то перш
за все чуєш неспокійний
заклопотаний гамір. У чо
тирьох вікових групах під
керівництвом
колишніх
гравців кращих футболь
них команд міста М. М.

тів «Юності» з Д1ОСШ
олімпійського резерву. То
рік, наприклад, дев'ять
хлопчиків 1969
року на
родження
зараховані до
груші відділення футболу.
Серед них — здібні спорт
смени Вадим
Веремеев,
Геннадій Акуленко.
У мікрорайоні збудова
ний непоганий футбольний
майданчик. Та
потребує
капітального ремонту його
захисна (огороджувальна)
сітка.
ІїїАХОВИП
гурток па
*41 громадських засадах
очолили тут десятикласник
школи
№ 13 Сергій Кобець та учень Кіровоград
ського
машинобудівного
технікуму Олег Кондрать
ев. Але ця робота ведеть
ся нестабільно, немає на
віть розкладу занять гуртківців. Отже
діяльність
гуртка пущена на самоплив.
На міській спартакіаді
«Юність», що
відбулася
минулого року, представ
ники жеку № 3 показали
такі результати:
з мініфутболу — п’яте, в турні
рі з футболу па приз клу
бу ЦК ВЛКСМ «Шкіряний
м’яч» — третє, з хокею з
шайбою, з шахів і ша
шок, легкоатлетичного кро
су, настільного тенісу ~
перше-друге місця.
Друге місце з настільно-

Є залік!

поразок провели всі
зустрічі баскетболісти За
порізької області. Ніроиоградці грали в другій під
(за 13 — 16 місця).
Пушкіна тривали фінальні групі
ігри VIII Спартакіади рес Вони завдали поразки пол
публіки
з баскетболу. В тавчанам
(81:7), потім з
них взяли
участь вісім рахунком 93:78
обіграли
збірних номанд областей, номанду Тернопільщини. У
які в попередніх зональних вирішальному матчі з бас
турнірах вибороли
право кетболістами Київської об
змагатися за 9—16 місця. ласті кіровоградці
взяли
В першій підгрупі, де ро иерх з рахунком 80:67.
зігрувалися
9—12 місця,
Таким чином збірна Кі-

Як відомо, в змаганнях
VIII Спартаніади України в
ранзі областей залік при
носять команди, які у сво
єму виді займуть перші 16
місць. Чим краще місце —
тим більше залікових очок.
Три дні в ігровому залі
факультету фізвнховання
педінституту
Імені О. С.

ком № 3 численні
афіші
відгукнулося всього 12 ентузіастів. Зібралися в дитячо-підлітковому
клубі
«Юність».
Інструктор
ЛІ. В. Фільченков сказав,
що головна мста КЛБ —
по спортивні результати, а
зміцнення здоров'я.
Було багато організацій
них труднощів,
проблем.
Треба ,наприклад, запроси
ти лікарів з фізкультурно
го диспансера для автори
тет иої консультації. А хто
буде керувати цим клу
бом?
1 все ж крига рушила,
хоча 12 чоловік для тако
го мікрорайону, як прос
пект «Правды», замало.
Щоправда, бігом вирі
шили займатися здебіль
шого ті, кому за 40 років.
1 тільки двоє з присутніх,
І
іиженер-конструктор В. П.
Гемба та вчителька СШ
19 П. М. Левіт мають
і
у цьому досвід. І вони за
пропонували, щоб кожен
з дванадцяти покликав у
клуб своїх сусідів, співро
бітників, друзів, знайомих.
Л М В. Фільченков пообі
цяв
запросити лікарів,
знайти вмілого, досвідче- ного керівника для люби
телів бігу, розробити план
’і
роботи КЛБ.
Все це лише намітки. А ■І
для того, щоб в «Юності»
був чіткий орієнтир, щоб
усі гуртки, секції працюва
ли
ефективно, потрібно
об'єднати зусилля комсо
мольських і фізкультурних
активістів з підпрнємствшефів, шкіл,
керівників •
жеку. Чекають тут допомо
ги від працівників Кіровського райкому комсомолу
та міського споргкомітету.

го тенісу — швидше заслу
га школи Бо про тенісис
тів у «Юності» забувають.
Біля багатьох
будинків
збудовані такі ігрові сто
них соромно
ли, що на
Неприродний
дивитись.
відскік м’яча від бетонної

поверхні такого
«столу»
примушує любителів тені
су займатися не цим видом
спорту, а
акробатикою.
Жеківці тільки
руками
розводять: а що, мовляв,
ми можемо зробити? Скар
жаться члени
клубу на
відсутність звичайних ра
кеток. У спортзалі, де є
один-одпісіиький тенісний
стіл хлопчики та дівчат
ка грають...
книжками,
шматками фанери. Одна
че, мене твердо запевнили,
що «й цього року ракеток
не буде».
Потребують кращого до
гляду спортивний
і інші
майданчики «Юності». А
керівництву клубу є з кого
брати приклад. Зовсім не
далеко від штабу «Юнос
ті» на базі СІП № 13 об
ладнано зразковий спор
тнвннй
ком плскс. 1 там
завжди тренуються діти. А
примітивні
майданчики
клубу всю зиму пустували.
Не було тут хокеїстів, ков
занярів, які з надією очі
кували, що каток все ж
ось-ось заллють водою.
IIА ЛЕТУЧЦІ зі спор** тивними інструктора
ми жеків, що відбулася в
міському, спорткомітегі,
була черговий раз вислов
лена думка про утворення
в мікрорайонах «Клубів
любителів бігу» (КЛБ).
На розповсюджені

А. БЕЗТАКА,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

ровоградщини
виявилася
найсилькішою у своїй Під
групі, посіла в республіці
13 місце і принесла у спар
такіадну копилку області
16 залікових очок.

VIII СПАРТАКІАДА
УРСР

М. ПИЛИПИШИН.
На знімку: баскетболісти
збірної області.
Фого В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ
МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік
ніст-водій
автоскрепсра,
на спеціальності:
штукатур- лпцювальник- водій автомобіля категорії
плитковпк, муляр, тесляр, «С».
слюсар • сантехнік- газо
Приймають юнаків та
зварник,
пресувальник дівчат віком від 15 до 25
пластмас, машиніст-водій
автокрана, машиніст екска років з освітою 8—10 кла
ватора, машиніст бульдо сів, а на спеціальності пре
зера та скрепера, мати- сувальник пластмас, ма-

шнніст-водій автокрана, та
волій автомобіля категорії
«С» — лише з освітою 10
класів.

Строк навчання — 1—2
роки, залежно від. обраної
спеціальності
та освіти
вступника.
Воїни, звільнені з лав
Радянської Армії і випуск
ники десятих класів одер
жують стипендію 75—105
крб. на місяць. Строк нав
чання для них скорочено
до 8—10 місяців.

Учні перебувають
па
повному державному ут
риманні.
Іногородніх за
безпечують гуртожитком.
Під
час
виробничої
практики учні одержують
50 процентів
заробітку,
При училищі працює Sa
гальн’оосвітия na кола (9—
10 класи).
Початок занять 1 верес
ня.

Для вступу
подати:

заяву па ім’я директора,
автобіографію,
паспорт
або свідоцтво про народ
ження,
шя, документ про осві
3X4' см..
ту, ті■ фотокартки
:
.
З фотокартки 6X9 см.
Документи приймають у
канцелярії училища.
Адреса: Кіровоградська
обл.,-м. Олександрія, сел.
Димитрове, вул. Трудрезервів,
23, тел. 52-4-63,
52-4-27. їхати автобусом
необхідно № 1 до кінцевої зупинки.
Зам. 192.
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