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Виходить з 5 грудня 1939 р.

молочнотоварній

піст», якою завідує Галпна Федосіївна

Ятсл, тва-

рииникн доглядають

495

корів.

цієї

Особливістю

виробинчої ділянки госпо■ ^дарства є те, що тут псі

К
—:------------------ 9 трудівники МОЛОДІ — ВІД
рядового тваринника

до

провідного спеціаліста.

Своєчасно
підвозить
корми худобі фуражир
Іван Головчснко. Комсо
молець уважно стежить,
за справністю воза, чис
тотою коней, роздає кор

®
■

I
И

П
і
і
!
:

В
І
її

И
'
і
і
:
і
Н

Коли на молочнотоварній
фермі № 3 колгоспу імені
Леніна Устинівського ра
йону, де проходили збори
тваринників по підбиттю
підсумків соціалістичного
змагання
за сім місяців
цього року, Людмилі чер
воніти не довелося. її тур
боти не пропали марно,
продуктивність по групі ко
рів підвищилася проти ми
нулих років на 25 процен
тів. За цей час вона одер
жала від ножної норови по
1939 кілограмів молока.
«Це не межа, — сказала
вона на зборах. — Бачу.

Ціна 2 коп.

що моє зобов’язання —
одержати за рік по 2500 кілограмів молока — нині не
узгоджується з можливостями моєї групи».
І Людмила намагається
довести це твердження ви
сокою організацією праці,
ретельним
доглядом за
тваринами.
Нині Людмила одержує
від кожної корови своєї
групи майже по 12 кіло
грамів молока. Крім ос
новної роботи, виконує ще
й постійне доручення поферми,
літінформатора
Вчасно і доступно доносить слово партії до ко
лег. І разом з ними робить
усе можливе, щоб внесок
ферми у виконання Продо. ..
вольчої програми був яко
мога вагомішим.
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Н. САВЕНКО.
Устинівський район.

ТВАРИННИЦТВО-//
УДАРНИЙ ФРОНТ \\

Травнева зустріч була
першою. Говіркий заві
дуючий другою молочно
товарною фермою колгоспу
імені
Фрун5е
Олександр Вовк, опові
цює вона, тому і резуль
даючи про здобутки ко
тати хороші.
лективу, почав саме з ус— А ось і Анюта наша,
г/?хів Ганни Буран.
— привітно всміхнувшись;
завідуючий
показує на
— Працює вона справді
молоду доярку, котра по
по-комсомольськи, з вогралась біля своєї групи.
ником. Беручка, завзята,
Чисто всюди, прибрано.
Слова на вітер не кидає,
Корівки ніби на підбір.
Сказала — зробила.
Біля її групи помічаю
Тоді на рахунку молочервоний прапорець.
ДОЇ доярки було блИЗЬКО
— Постійно він тут, —
2000 кілограмів молока на
мовила Наташа Андрійкорову. До завершення
чук, група якої поряд з
виконання річного зобоАнютиною. — Ми пишає
в’язання залишилось намось її успіхами; Старає
доїти
небагато: всього
мось наздогнати. Та не
300 кілограмів.
так легко це зробити.
Перемогу молодої труІ справді, ніхто в кол
дівниці завідуючий фергоспі, де три молочното
мою
пояснив кількома
словами:
варні ферми, не випере
— Бажання, старання. у дить нині , Ганни Буран.
Взявши перший бар’єр,
За покликом душі пра-

Кроки до визнання

Ніна Іванівна вже поча
ла хвилюватися. Три дні
минуло, як провела гоє
тей, а від них жодної
звістки.
потурбувати
Вирішила
зв’язківців із міського від
ділення № 12 — можливо,
у них загубилася звістка з
Херсона.
— На яке прізвище по
винна бути телеграма? —
запитала її старша телег
рафістка Тетяна Комісарук. — У нас нічого не
губиться, зараз з’ясуємо.
Виявилося, що телегра
ма не знайшла адресата,
бо в ній неправильно бу
ло вказано номер будин(І^Звернулися до кур’є
ра, який доставляв телег
раму. Однак він тільки
розвів
руками:
люди,
яким була поспіхом вру
чена телеграма, поїхали у
відпустку, а змісту телег
рами кур'єр не запам’ятав.
Звинуватити когось у
байдужості і неуважності

ф

Але ж він не межа!
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г Показник непоганий.

молочнотоварної спілчан
Дарії Круподер, Вален
тини Рсшетняк, Галини
Сипливої. Кожна З ІПІХ
доглядаючи по 18 корів,
перевиконала план семи
місяців і до кінця року
Минулого рону Людмила
перейшла працювати на
прагне взяти тритисячний
групу корів із низькою
бар’єр при зобов’язанні
продуктивністю. її застері
гали: «Дивись, Людмило, не
2800 кілограмів молока
ти
перша берешся за цих
від корови. За сумлінну
корів, а вони як давали по
працю ці доярки нагород
три літри молока в день,
так і дають. Сама нічого
жені грамотами ІІовомирне вдієш».
ми, пильнує, щоб цінний городського райкому ком
Та Людмила й не збира
продукт не пропадав да сомолу.
лась самотужки виходжу
вати корів. Перед тим, як
ремно поза годівницями.
Є всі можливості вико
приймати групу, поговори
Сорок телят обслуговує нати соціалістичні зобо
ла з головою колгоспу й
Валентина
Трохименко. в’язання і у інших дівчат.
секретарем партбюро. Була
розмова і в комітеті комсо
Молода, колгоспниця зо Бо вони наслідують прик
молу. Разом із спеціаліста
бов’язалася
щодоби лад хорошої трудівниці,
ми по тваринництву скла
одержувати від кожного свого групкомсорга Дарії
ли чіткий план роботи.
теляти 500 грамів прирос: Круподер, інших передо
Головне полягало в то
ту живої ваги. Сьогодні виків змагання. Бо в тру
му, що Людмила почала
Валентина
перевиконує ді завзяті.
ретельний
роздій корів.
Саме цей захід дозволив
соціалістичні зобов’язан
В. ЩЕРБАК,
визначити
фізіологічні і
ня. Кандидат у члени
громадський
корес
продуктивні
властивості
КПРС, вона прагне само
кожної
тварини.
Це дало
пондент
«Молодого
можливість
більш
ціле
відданим трудом виправ
комунара».
спрямовано вести дальшу
дати високе довір’я комуНовомиргородський
роботу. Останнім часом у
ністів.
групу введено 6 нетелей
район.
свою
Добре
знають
справу комсомольці зоо
техніки /Микола Яценко,
Ольга Козяр, головний ве
теринарний лікар колгос
пу Петро Базпльчук.
Схвальні відгуки можна
іІІІІІІІІІПІІІІІІШІІІІПІІІІІІІІІІІІШШШииПІІіШШШиііиіІІІІШІІШШшІІІІІіЯ
почути на адресу доярок
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вона визначила новий ру
біж — 2700 кілограмів
молока на корову. І його
досягла!
Четвертий рік як пра
цює дояркою в колгоспі.
Не шукала іншої роботи.
Захотілось працювати са
ме на фермі. Спочатку не
вірили і навіть казали:
«Були вже такі, що проси
лися, а потім накивали
п’ятами». А Ганні хотілось
довести всім: буде пра
цювати, якщо навіть важ
ко буде. Пішла вона під
мінною.
Перший раз вийшла на
роботу якраз у вихідний
день. Незвично було. Бо
ліли руки, втома валила з
ніг. Та вона не здавалась.
Другого
дня підміняла

ще кількох доярок. При
глядалася,
вчилася
у
старших, знаючих майст
рів. Повертаючись із від
пусток, після вихідних, ті,
кого підміняла, добрим
словом відгукувались про
молоду доярку.
— Не запустила наших
корівок, як біля своїх хо
дила, — хвалили.
А після цих слів прихо
дила впевненість, міцніли
руки, хотілося працювати
ще краще. Щоб всі пере
коналися, на що здатне
те дівча, якому не вірили
з перших днів.
У своєму селі і сімейне
щастя знайшла: вийшла
заміж за колгоспного ме
ханізатора. Двоє дітей ви
магали турбот...

А в кінці першого тру
дового року Ганю Буран
переставили на нову групу
корів. Тут вона й прояви
ла свою трудову вдачу,
сумлінність. Покликав то
ді її завідуючий фермою:
— Ганю, ти в нас най
молодша доярка, то чому
б не прийняти тобі наймо
лодших, — і показав на
групу нетелей.
Спочатку думала відмо
витись: досі в групах пер
вісток невисокими були
надої. Та й до своєї групи
уже звикла. Однак ба
жання показати, що і з
групою первісток можна
перевиконувати денні нор
ми, взяло все-таки верх.
За кожною коровою доб
ре дивилась. І бачила: не
марний її труд. Тварини
радували
високими на
доями.
Про молоду трудівницю
згодом заговорили у кол
госпі, як про досвідчено

го працівника. Успіхами її
зацікавились спеціалісти,
керівники
виробничих
підрозділів. Коли питають
Ганну про
досягнення,
шляхи якими прийшла до
них, відповідає коротко:
— Працюю як і всі. На
магаюся якнайкраще до
глянути корів — вчасно
нагодувати, напоїти. Сек
ретів у мене немає. Прос
то люблю я цю роботу.
Звідси й успіхи. А вони
— відрадні! За сім міся
ців на рахунку Ганни Бу
ран 2860 кілограмів моло
ка на кожну корову. До
кінця року ще далеко.
Двічі
уточнювала вона
своє зобов’язання на рік.
Очевидно, доведеться і
втретє. Бо до тритисячного рубежу не так уже й
далеко. Є можливість пе- —
рекрити і його.
Я. БОЙКО.
І

Ульяновський район.

ЩОБ ТЕЛЕГРАМА ЗНАЙШЛА АДРЕСАТА
— найлегше. Але Таня Комісарук, знайшовши паузу
в роботі, розмотала кіль
касот метрів перфостріч
ки телеграфного апарата і
розшифрувала телеграму:
«Доїхали
благополучно
цілуємо».
Всього три слова. Та
скільки у них втіхи для
літньої жінки. Дякувала
Ніна
Іванівна
чуйним
зв язківцям, Тані Комісарук насамперед.
Поруч із Танею сумлін
но трудяться комсомолки
Ліда Бердник і Наталка
Компанієць. Більше року
працює Ліда але однак
ще потребує Натагчиної
допомоги.
— Де знаходиться про
вулок Балківський? — та
кі запитання доставщики

адресують насамперед їй,
— А чого саме там?
Наташі.
— У педінституті вчать
Вона відповідає чітко. А ся представники братніх
часто за власного ініціа республік, а в телеграмі
тивою курсує вулицями і узбецьке прізвище.
провулками, знайомлячи
Телеграма знайшла ад
доставщика
телеграм з ресата.
територією.
—Як би не стомлюва
Якось надійшла телегра
ма з Ташкента на адресу: лись на зміні, намагайтеся
проспект Комуністичний, 4 завжди чуйно ставитися до
Тімуру К. А будинка з та відвідувачів, — говорила
ким. номером немає. Є дівчатам телеграфістка з
лише 4 А /Ложна було б багаторічним стажем ро
сміливо відстукати на апа боти Н. Г. Соха. — Що не
раті, що в телеграмі ад
відвідувач — то характер.
реса вказано неправильно
Хтось втратив близьку лю
Та Наталка вир:шила інак
дину, у когось прикрощі
ше:
—Дівчата, хто буде йти на роботі чи в сім'ї... То
до студентського гурто му ми не можемо завжди
житку на проспекті Кому розраховувати на увагу
ністичному. 19, запитайте Але ми мусимо терпляче
в чергової, чи нема у них вислухати замови и к а,
мешканця з
указаним культурно його обслужи
прізвищем.
ти.

Хто думає, що телег
рафна справа нескладна,
той помиляється. Спеціа
ліст біля апарата повинен
не пише досконало знати
техніку зв’язку. Часто до
водиться розшифровувати
закордонні
телеграми.
Спритніше
справляється
зі своїми обов’язками той,
хто добре знає географію
і не звертається щоразу
до книги індексації.
Скаржаться працівники
зв’язку на умови праці. І
не без підстав. У невели
кому приміщенні тіснять
ся дві телеграфістки і два
доставщики. Оформлення,
передача, прийом, роз
повсюдження
конвертів,
організація експедиції те
леграм — це
неповний
перелік операцій, які до-

водиться виконувати у цій
невеликій кімнатці.
Про краще приміщення
для телеграфної станції
давно слід потурбуватися
обласному виробничо-тех
нічному управлінню зв’яз
ку, адже відділення № 12
обслуговує близько чверті
населення обласного цент
ра.

Д. ТАНСЬКИЙ.
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
м. Кіровоград.
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Світ—
І для людей •

уміти комсорг?
Як ми вже повідомляли,
у Кіровограді триває на
вчання у школі комсомоль
ського активу. 130 ватаж
ків шкільної комсомоли
приїхали, іцоб поповнити
езої теоретичні знання в
комсомольській роботі, на
вчитися застосовувати їх
практично.
Про
те, як проходять
заняття у школі, розпові
дає нашому кореспонден
тові О. СКІІРТАНЬ секре
тар комсомольської орга
нізації Онуфріївської де
сятирічки Віктор РЕЗНІК.
— З першого дня пере
бування у таборі піонерсь
кого і комсомольського ак
тиву «Горн» у нас устано
вилося
самоврядування:
тобто ми практично самі
плануємо свою роботу
і
самі виконуємо намічене.
Що це нам дає? Запитай
те, приміром, у Юри Ігнатенкз. Він сьогодні черго
вий від комітету комсомо
лу, виконує обов’язки ке
рівника табору. По-моєму,
йому нелегко, зате сам
відчуває (як і кожен, хто
тут перебуває), що озна
чає справжня відповідаль
ність.
Всі
комсомольці
об’єднані у чотири вели
ких загони «Норд», «Ро
весник», «Юність», «Друж
ба». На чолі кожного стоїть
комсорг. (Віктор Резнік —
комсорг загону «Норд» —
О. С.). Вірними ного по
мічниками стали групкомсорги (загін складається з
кількох груп). А централь
ний орган управління —
комітет комсомолу, куди
входять представники всіх
загонів. Очолює його Алла
Донцова із Олександрій
ської восьмирічної школи
№ II.
Я в ШІ\Л вперше, бо
ко м сом о.і ьськ 11 м сен рет а рем мене обрали минулої
весни. Тому
все, що тут
побачив і почув, для мене
надзвичайно корисне і не
обхідне. Особливо це мож
на сказані про теми на
ших занять. ІІа першому
ми говорили про те, як
треба проводити комсо
мольські збори. Питання
ніби іі нескладне. Але від
того, наскільки правиль
ною і організованою буде
підготовка до зборів, як
секретар зуміє настроїти
своїх спілчан, залежній,
який резонанс викличуть
ці збори.
Наступні темп занять —
про роль шкільної комсо
мольської організації у
боротьбі педколективу за
глибокі і досконалі знания
учнів і про роботу органі
зації по підготовці і при
йому
школярів у члени
ВЛКСМ теж для нас, ком
сомольських ватажків, да
ють багато нового і пов
чального.
Важливою формою нав
чання у цій школі є ділові
ігри. Наприклад, ми про
водили імпровізоване засі
дання комітету комсомолу.
Визначили тему, питання,
які розглядатимуться, ви
ступаючих. Старшин мето
дист обласного Палацу пі
онерів, а в нашому таборі
він головний комісар —
І. І. Вішокуров, проводячи
з нами це заняття, доклад
но аналізував наші помил
ки.
Іак що ми відразу
могли зробити відповідні
висновки.
Що на початку роботи
табору у -кожному загоні
пройшла конференція по
обміну досвідом. Тут ми
обговорили три ннтания:

як комсомольці даної шко
ли виконують рішення ос
танніх партійних і комсо
мольських з’їздів, чи веде
ться боротьба за економію
і бережливість і на якому
рівні знаходиться шефська
робота
над піонерською
організацією.
Виступаю
чих було багато,
адже
розповісти було про що,Активну участь у конфе
ренції нашого загону взя
ли Роман Побережний із
середньої школи
№ 1
м. Долннської, Ігор Лопотов із СШ № 24 м. Кірово
града, ІІаташа Бондарен
ко із 1 Іовомиргородської
середньої
школи № 1,
Юрій Ігнатенко із Богданівської десятирічки № 1
імені В. 1. Леніна Зна.м’янського району. У діяльнос
ті комсомольської органі
зації кожної школи є щось
повчальне для інших, іому конференція рекомен
дувала запозичити цікавий
досвід Богдапівської СШ
№ 1 імені В. і. Леніна
у
вирішенні питань економи
і бережливості та Новомиргородської десятирічки
№ І по роботі з піонерами
і впровадити його у своїх
організаціях.
Приміром, минулої не
ділі у нас був політдень
«Ми голосуємо за мир», в
програму якого входили
конкурси політичних пла
катів, малюнків па асфаль
ті. Ми написали листи про
тесту проги гонки озбро
єнь і адресували
їх у
штаб-квартиру МАТО. А
гроші,
зароблені під час
трудового десанту ) рад
госпі імені Енгельса Кіро
воградського району, пе
рерахували у Фонд миру.
У таборі працює багато
цікавих'гуртів, якими ке
рують працівники обласно
го Палацу піонерів. Ко
жен вибрав собі справу до
душі, тому па заняттях
фотогуртка, театру міні
атюр, танцювального, во
кального гуртків та інших
завжди людно.
Після
проведення дня
творчості виявилось, що у
«Горні»' зібралися талано
виті люди. Бо конкурси,
запропоновані цього дня,
вимагали і вміння, і сприт
ності, і оригінальності, і
кожен показав себе само
бутнім актором. Хіба лег
ко придумати якусь ней
мовірну пригоду, яка тра
пилася з бароном Мюихгаузеном, і розповісти її так,
щоб усі присутні повірили,
знаючи наперед, що це не
можливо. Або, наприклад,
організувати шумовий ор
кестр із пляшок, гребінця,
ложок і тазика. Або тіль
ки за допомогою міміки і
жестів зобразити виступ
піаніста, хірургічну опера
цію, шторм на морі...
Був у нас цікавий дис
пут «Яким повинен бути
комсомольський
вата
жок?» Ми розглядали важ
ливі проблеми:
у чому
зміст комсомольської ро
боти; що значить, учитися
керувати; як досягти взає
морозуміння у ланці вчи
телі — батьки — ми. Свої
ми думками ділилися Єніжана Ковальова,
Олек
сандр
Гаврило», Сергій
Козаков, Юрій Ігнатенко
га багато інших.
Для мене як шкільного
комсорга, навчання у шко
лі комсомольського активу
і взагалі перебування у та
борі дає дуже баї аго но
вих і потрібних знань.

У лінійному апаратному
цеху Долннської дистанції
зв’язку Знам’янського від
ділення залізниці кілька
ромів ударно працює КМК,
колектив
комуністичної
праці, який очолює член
комітету комсомолу заліз

ничного
вузла
зв’язку
Олександр Спиридонов.
Колектив
невеликий.
Крім секретаря, у його
складі
електромеханіки
Микола Кадет, Микола Біланенко та Галина Папуга.
Молоді трудівники якнай

Одразу привернуло ува
гу
присутніх
урочисте
оформлення залу — ца
стінах зображення голубів
миру, заклики проти вій
ни, інформаційні повідом
лення про молодіжний ре
ферендум борців за Miip>fr
Перед молодими робіт
никами, школярами і сту
дентами, що зібралися в
залі, виступив другий сек
ретар райкому комсомолу
Павло Малий. Він звер
нувся до присутніх із зак
ликом ще тісніше ои єдна
тися у боротьбі за мир,
разом із прогресії впою мо
лоддю планети не дані пі
дірвати світ. Було розда
но листівки, на яких юна
ки та дівчата поставили
свої підписи, проголосу
вавши за мир у всьому
світі.

краще забезпечують- теле
фонно - телеграфний зв язон на залізниці.
На знімку:
Олен
сандр СПИРИДОНОВ, Мико
ла КАДЕТ і Микола БІЛА
НЕНКО за роботою.
Фото М. САВЕНКА.

F

За роки нинішньої п’я
тирічки близько 230 ви
пускників десятих класів
пройшли
поглиблену
профорієнтацію у між
шкільному навчально виробничому
комбінаті.
Для трудового єиховання
школярів базові підпри
ємства, колгоспи і рад
госпи, організації облад
нали спеціальні кабінети.

сандр Шепеленко і Сер
гій Бердунос працюють
комбайнерами у колгоспі
імені Мічуріна,
Разом з тим окремі гос
подарства, організації і
загальноосвітні школи ра
йону недопрацьовують у
питаннях профорієнтації,
працевлаштування і за
кріплення випускників на
селі. Наприклад, у колгос-

СЕЛО І МОЛОДЬ

НЕ ВІДКЛАДАЮЧИ
НА ЗАВТРА
Закріплення
випускни
ків загальноосвітніх шкіл і
профтехучилищ на селі
— одне з найважливіших

завдань сьогодення. Як
же розв'язується воно в
Новгородківському райо
ні!

У комбінаті учні знайом
ляться із професіями шо
фера, тракториста, швач
ки, оператора машинного
доїння, продавця.
При всіх середніх шко
лах протягом літа працю
ють трудові об'єднання
старшокласників, які охоп
люють 670 учнів 7—10
класів. Нинішнього року
школярі доглянули 360
гектарів буряків, 274 гек
тари кукурудзи і 60 гек
тарів овочів.
Нагромаджено позитив
ний досвід по трудовому
вихованню у Новгородківській середній школі № 2
і у дитсадку колгоспу
імені Леніна. Діти постій
но бувають не тварин
ницьких фермах, трактор
них бригадах. Навчально виробнича бригада Новгородківської СШ N° 2, яка
складається із місцевих
школярів 7—10 класів і їх
товаришів по змаганню —
учнів Ленінабадської де
сятирічки
Таджицької
РСР — вирощує
кор
мові буряки у колгоспі
імені Леніна на площі 70
гектарів. Результат ціле
спрямованої
профорієн
таційної роботи серед уч
нів школи — у цьому гос
подарстві працює близько
80 процентів спеціалістів
із числа випускників ми
нулих років.
За путівками Новгородківського райкому комсо
молу успішно трудяться
випускники
середньої
школи № 1 райцентру.
Так, Андрій Снісаренко,
член бюро райкому ком
сомолу, очолює комсомольсько
• молодіжну
комплексну бригаду буді
вельників міжколгоспбу
ду.
Випускники Спасів
ської десятирічки Олек

пі «Зоря комунізму» та
Інгуло-Кам’янській
СШ
профорієнтаційною робо
тою займаються незадо
вільно. І тому з 24 випуск
ників 1981 року в сіль
ське господарство було
направлено троє, а нині
працює тільки двоє. Че
рез рік — аналогічна кар
тина: із 29 випускників
колгоспниками стає двоє
школярів, але зараз тіль
ки один із них залишився
працювати на селі.
Цього року запланова
но влаштувати на роботу в
сільське
господарство
п’ять випускників і одного
направити на навчання в
Новгородківське
СПТУ
N2 6. Адже у колгоспі не
вистачає 19 механізаторів
для двозмінної роботи.
Тут працюють п’ять го
ловних спеціалістів, які не
мають вищої сільськогос
подарської освіти. 8 той
же час у вузи і технікуми
за роки цієї п’ятирічки не
був направлений жоден
колгоспний стипендіат. Та
кий же стан справ і в кол
госпах імені Орджонікідзе та імені Калініна.
Іноді випускники погано
знають характер і специ
фіку
сільськогосподар
ських професій. Це свід
чить про те, що міме шко
лою і трудовими колекти
вами немає
потрібних
взаємозв’язків.
Часто директори ряду
шкіл
вивішують оголо
шення про набір учнів до
середніх навчальних зак
ладів, які готують спеціа
лістів далеко не сільсько
господарського профілю.
Через це значна кількість
молоді йде працювати в
міські організації та інші
галузі народного госпо
дарства. Така «перепроф-

орієнтація»
випускників
призводить до плинності
надріз. Тільки за останні
два роки в господарствах
району кількість праце
здатного населення змен
шилась на 813 чоловік, в
тому числі молоді від 16
до ЗО років — на 594 чо
ловіка. У районі практич
но немає комсомольськомолодіжних
тракторних
бригад. Лише три КМК
трудяться на тваринниць
ких фермах. Нині для за
безпечення
двозмінної
роботи у господарствах
не вистачає чимало трак
тористів,
комбайнерів,
водіїв. Особливо багато
механізаторів не виста
чає у колгоспах
імені
Ульянова, імені Мічуріна,
імені Леніна. У той же
час господарства не дба
ють по-справжньому про
поповнення кваліфікова
ними кадрами механіза
торів за рахунок підготов
ки в місцевому профтех
училищі. Не робить честі
районному
управлінню
сільського
господарства
той факт, що минулого
навчального року в Новго
родківському СПТУ № 6
із сусіднього Долинського району навчалося біль
ше 130 чоловік, а зі свого
району тільки 73.
Необхідно
відзначити,
що у колгоспах і радгос
пах Новгородківського ра
йону но завжди раціо
нально
використовують
спеціалістів
сільського
господарства. Так, за да
ними статистики, 826 спе
ціалістів виконують ро
боту не за фахом.
Закріпленню випускни
ків шкіл і ПТУ на селі
сприяє створення для них
необхідних житлових і ку
льтурно-побутових умов.
Але у колгоспах «Зоря
комунізму»,
«Іскра»,
«Жовтнева
революція»,
імені Ульянова будівницт
во житла ведеться низь
кими темпами. У районі
15,4 кілометра доріг за
гального користування не
мають твердого покриття
і знаходяться в незадо
вільному стані. У 12 насе
лених пунктах і на бага
тьох тваринницьких фер
мах відсутні під’їзні шля
хи.

Проблем, ЩО стоять пе
ред правліннями колгос
пів, дирекціями радгоспів,
педколективами шкіл ра
йону 3 питань трудового
виховання, багато. І розв язувати їх треба сьогод
ні. не відкладаючи
на
завтра. ’
”
• і
В. КВАСНОВСЬКИЙ, і
начальник
відділу
кадрів
управління
сільського господар
ства
облвиконкому,
член обласної комісії
по профорієнтації і
працевлаштува н н ю
молоді.

Цікаво проводяться ве
чори відпочинку молоді у
Мал овискі вс ько му будН;_
ку культури. Однії із ЩІХ,
організований працівника
ми райкому комсомолу,
пройшов під девізом «Я
голосую за мир'».

Того
вечора
зібрали
більше двохсот иіднисів. і
всі
вони свідчили іп^їГ
прагнення радянської мо
лоді
жити, працювати,
творити і кохати у мирі.
На листівках хлопці і дів
чата написали слова: «Ні
— ядерній катастрофі!»,
«Хочемо
миру!», «і еть
війну!», «Геть гонку оз
броєнь!».

і

Ми, молодь міста, віри
мо, що участю в референ
думі внесли свою частку
у загальнонародну справу
боротьби за мир.
В. ТІЛЬНОВ.

м, Мала Виска.

Нас
здружила
естафета
«Молодші
комунар»
уже розповідав про участь
школярів
Кіровоградщнни у республіканській ес
тафеті
юних борців за
мир. З Кіровограда наша
делегація повезла альбом
естафети до Вінниці. Теп
ло зустрічали гостей він
ничани. У піонерському
таборі імені Гайдара, де
на той час відпачнвіїіп
комсомольські
активісти
області, відбулась уроялета передача альболцДсстафети. Потім кіровоград
ську делегацію приймала
секретар обкому комсомо
лу Валентина Яичук. ;
Дліг гостей • і .господа
рів було організовано зу
стріч з делегацією поль
ських піонерів, що відпо
чивали у Вінниці. Д*ти
обох країн одностайно
висловилися за те, щоб
народи всього світу жили
в мирі і злагоді.
Під час трудового дсейнту, екскурсії по місяу
тй, ввечері біля 1ІІОІІ<?Р_
ського вог.нґіїца ще' більше
здружилися кіровограДЦ'.
вінничани і польські, н’о■ нерп. Додому.-лми зУ?!.11
>. багата враіксиь/ і та£^11'
приємніше'*3- ІШХ ■‘■Ч 11(1,1
< ^’знайомства. Естафета
' ру догіомогіл'а кожному з
її учасників знайти бага
то друзів.
секретар
ського
ЛКСМУ.

В, КРУТЬ,
Онуфріїв'
райкому

25 серпня 1983 року -

ІВАН БРАТЧЕНКО

( фодовжсння.

Початок у № ЮО)

йом7ТвРжди\аРл°аТіиТГпі^

‘ о"^^

такого «язика» ппитягнр і»-. ,₽? Я у ~ 0&03 язкозо
рой Радянського Соїоз^ гвмдії Хайппа^Ир ПОЛКу ґе‘
о роту і пер-’д стппгм гі-,~РЯ • маиор Баталов приїде
де о бій - і дістана
Р‘ подяну оголосить. Піком йо'гоавв“жалиг£ге“н' обс'>,"отно т“чн'™щ??лиоч^

Взяти той же бій біля села всршкно-Яам’янни КІ>
ЇХГ^Дмижчаг^СЧ-.ї?и,ИСТИ "»!«?«’»
погонь, дзижчать, свистять, цвьохкають осиопии
глибокого3 пови'нт'“’ Геле?.еРя принишк на самому дні
глиооного ровика і спокійно перечікує обстоіл спо
кійно, тому, що осколок у глибокоглуУ РовГРйо’го не
каТметбівЄвГаПГелНД₽Лп”Ш пряМ° пог,аДання. УД за кіль
ка метрів від Гелевері лежав інший боєць, Малишев.
Він, як завжди, не спішив рити схованку від обстрі
лу, мовляв, чому бувати, того не уникнути. Правда
с.н вирив укриття, але яке? Голову сховав
а тулуб
чилиХв сПп°иРгЯ д гИМ ЛЯСНула міна’ ? доа осколки влу
чили в спину. А Гелеверю, коли за кілька метрів від
нього розривалися міни і тремтіла земля, у глибоко
му ровику лише пісочком присипало. Закінчиться об
стріл, І елезеря встає, обтрушується від піску і гото
вим знову в оіи. Правда, під час одного бою під Комланнокою і Семена догнав осколок» Але поранення
було легким, боєць сімнадцять днів пролежав у при
фронтовому саноаті і знову повернувся у рідний
ПСЛН.
~
л
— Бити ворога, як і всяну справу, треба робити
вміло, — говорить Семен Петрович. — Думаю, що
воювати я навчився, і якби не одна помилка, що від
мене не залежала, мабуть, І до Берліна дійшов би.
Гак, та нечітко відпрацьована деталь наступу до
рого обійшлася батальйону І роті, в якій служив Гелеверя.
Це було першого травня сорок четвертого. Коман
дир роти, зібравши бойовий склад свого підрозділу,
поставив перед ним бойове завдання. Він докладно
розказав, де і скільки у противника дотів, кулеметних
точок та інших вогневих засобів. Потім зупинився на
наших можливостях. Вони окрилювали. Буде авіація,
будуть танки, наступ підтримає артилерія.
Наступ почався добре: здійснили сильний артиле
рійський наліт, потім у небі появилися штурмовики
«ИЛ». Вони бомбили, потім, роблячи захід за заходом,
стріляли з гармат і нулеметів, пускали в хід свої по
вітряні «натюші» — у них під площинами були змон
товані спрямовуючі сларки, з яких один за одним
вилітали реантивні снаряди. Весь передній нрай за
тягнуло димом і пилом. Щось загорілося в стані во
рога, і очі бійців різав гіркий їдкий дим. Після об
робки переднього краю противника нашою артилері
єю і авіацією в обов’язок танкістів оходило проткну
ти оборону противника. Слідом за танками мали піти
піхотинці, щоб закріпити відвойований рубіж. Але
якось тан вийшло, що танки запізнилися. Піхоті дове
лося наступати без підтримни танків, і на неї против
ник обрушив шнвал вогню. Він бив із артилерії і мі
нометів, щільний вогонь вели кулеметники. Потім
стрілянина раптово припинилася. У роти надійшов
наказ скористатися з цієї паузи і поближче підіб
ратися до переднього краю противника. Піхотинці,
покинувши свої ровики, почали короткими перебіж
ками рухатися вперед. Ворог мовчав, і лише коли
*>*>і-зша піхота була метрів за двісті—триста від нього,
я на бійців посипалися міни і снаряди, масований во
гонь відкрили кулеметники й автоматними. Але якщо
раніше бійці, знаходячись під обстрілом, лежали в
глибоких ровинах, то тепер вони були на відкритій
місцевості — адже рову з собою не забереш. Не
можливо було навіть голову підвести. Лежав Гелеверя
з автоматом і все прислухався — чи но йдуть танки,
їх не було. А гітлерівці тим часом вели вогонь. За
строчили автомати відділення Гелевері, його, підтри
мали інші бійці взводу. Але сили були нерівні, до то
го ж фашисти на відміну від наших бійців знаходили
ся в надійних укриттях. Багатьох бійців недорахува
лися в цьому бою батальйон І особливо рота, в нотрій служив Гелеверя: адже вона найближче підійшла
до траншей противника.
* * *

Нарешті позаду себе Гелеверя і бійці його відділен
ня почули гудіння моторів. Ішли наші танки. Піхота
кинулася слідом. Але фашисти, як І раніше, відстрі
лювалися Уже лічені метри залишалися до ворожих
траншей” уже Семен і бійці його відділення пустили
в хід гранати, винурюючи ними фашистів із укріп
лені Раптом щось різонуло Гелеверю в ногу вище
коліна; і він одразу впав: Потемніло в очах, здавало
ся. ОСЬ-ОСЬ ВИСКОЧИТЬ ІЗ грудей серце...
.птипапіа
Танни пішли далі. Вдарила пР°Зи^“бк°ва І£нкиР з
противника, і Семен побачив Два "'Диптих танкиз
'-яких валив густий чорним Дім^^1пап’і.ж на землю
•^ва, танкісти встигли аискочити і впавши на землю,
намагалися погасити комбінезон ’ став обдивлятися
Гелеверя, повернувшись.нал"анВав^ло сто^
рану - нуля пР°вХаІ£ нема Перед боєм їх у роті
ли поранені. А санітарів нема.
н н.
жно п0.
було два, але ще до приходу танків ид
ранило, а другого на °^ах^е “^иРвс^бзапаленими очиЛежал Семен на полі бою, дивився запа відділення>
ма □ небо і думав: до чого ж .Р
ить безпомічний,
взвод, рота пішли вперед, а н^®жтанКИ вчасно не
стінаючи кров ю. А все тому.
ВЧасно, одразу ж
підтримали наступу. Приид
більшим, а втрат після артпідготовки, успіх оув
куди менше.
оплачується ироМаленька неузгоджен,сть на
ГеЛеверя, ян знав
в’ю, смертю людей. Це до Р
ускладнюється
і те, що на війні найпростіше іноді £ити. Взяти ті
так, що сам всевишніи не зна
^ійрстоялИ в рідкож танки. Вони були готов
пішли у бік перед
ліссі. Надійшла команда, і
міцному мосту ченього краю. По низенькому, а;еп^шлиУ бійці, прорез невелику болотисту Р
илИ у стрілецьким полк
їхало кілька возів. Шо доставили
„у тільНИ першд
патрони. А танкістам не п Щ місток> під нею розірбойова машина вибралася .
осів, і танк опинився
валася протитанкова .М|К“> л • не дозволили заболона мілині. Перейти річку
Р Д підірваний танк, почене дно й береги. Поки
минуло чимало часу,
_а<н якось відремонтували >
іЙйі танкісти запізнилися.
пакет і став перев'язу’ Гелеверя дістав санітарпьСуВаЛа, і невеликим бинт
вати рану. Кров дуже „очеозонів. Крові витекло вже
зі шматном вати вмить л
ість і запоморочення. А
багато, і Семен відчув слаокіс оснолни. порог уперпоряд тьохнали кулі, ДЗ/
пОброго, мене лежачого
то відбивався. «Так, чог
Аитр МОжуть», — подумав
якась куля чи осколок і' д
и прив’язану до ременя
Семен. І з зусиллям д'^авлола,очи нестерпний біль,
невелику саперну лояаТ.^у'Лихеньку копати сооі укпочав, лежачи на жИ0°Т повнк попереду нього зрориття. Вирив невеликим Р
■
випадок зарядже8«. брустпор..
’її,сили, ИІГ на спину,
нии автомат і, втрачаюч

(Далі буде).

«Молодий комунар»
У правлячих колах су
часної Японії добре зна
ють, що значно легше на
лагодити випуск військової
техніки і озброєння, ніж
підготувати солдата, юто
вого безвідмовно иііи на
будь-які злочини.
Саму
райські
види боротьби,
принципи якої — жорсто
кість, підступність, фана
тизм — сьогодні в основі
нинішньої системи «мо
рального виховання» в ка
зармах японських «сил са
мооборони». її завдання—
прищепити солдатам дух
шовінізму і фанатизму, не
нависті до інших народів і
відданості
імперіалістич
ним колам своєї країни.
Знову робляться спроби
обожнювання імператора,
все частіше йде мова про
колишній
воєнний
дух
японця, його «особливе»
покликання
в світі.
В

ться японський імперіа
лізм. Напад на Пірл-Харбор, котрим Японія розв'я
зала війну в Тихому океа
ні, обійшовся їй у мільйон
доларів,
а
постановка
фільму, що воскрешує цю
подію, коштувала 20 міль
йонів доларів. Тепер япон
ська кінокампаїїія «Тохо»
закінчила зйомки відверто
мілітаристської
картини
«Велика японська імперія»,
завдання якої — просла
вити Хідекі Тодзіо, кодиш-

З стор.

воєнних школах і учили
щах їх виховують у дусі
зарозумілості,' зневажли
вого ставлення до «ниж
чих» людей. Політичпий
світогляд їх надзвичайно
вузький, обмежений про
грамою «морального вихо
вання». І, нарешті, япон
ські солдати. Хто вони, ці
18—25-річиі юнаки, котрі
прийшли у «мобільні сили
езмообороші»? Вербуваль
на
машина знає свою
справу. Про добровольця
відомо буквально все, по
чинаючи від поведінки на
шкільній лаві і закінчуючи
його ставленням до місце
вої влади, поліції, хазяїна
підприємства,
на якому

Меч у руках
••
самураїв

Японії, як і колись, стало
модним прославляти ко
декс «бусідо» — збірник
моральних
правил, що
складають ідеологію від
роджуваного самурайства.
Про те, якими
засобами
він насаджується сучасній
молоді, свідчать навіть та
кі окремі приклади. Влітку
1975 року до лікарні по
трапила 15-річна Кадзуе
Ямамото, жорстоко поби
та її однокласниками
за
те, що три дні без дозволу
пропускала
тренування
баскетбольної
команди.
Від побоїв в одній з ліка
рень Токіо помер 14-річний
Ітаро Сіцію, який не від
відував тренувань з регбі.
За вказівкою тренера сек
ції карате
по-звірячому
розправилися зі студентом
університету Анно Рюсаку, який
також помер.
Вбивство Рюсаку виявило
садистські риси японсько
го фанатизму у його наймерзепнішій формі.
Останніми роками, як
ніколи, активізувалася
і
релігійна
пропаганда.
Японські лідери добиваю
ться офіційного відновлен
ня релігії сінто — духов
ної опори вояччини. Для
підняття
бойового духу
японців віртуозно викорис
товуються всі засоби масо
вої пропаганди, сотні га
зет і журналів, що вихва
ляють «героїв» минулих
років. ГІо всій країні від
новлюються воєнні музеї,
відкриваються пам'ятники
військовим злочинцям. На
ринок викинуті платівки
із записами старих війсь
кових маршів і пісень. Во
ни призначені для молоді,
якій намагаються довести,
що тільки такими
мають
бути її улюблені мелодії.
Відомий прогресивний кінокрптнк Кадзуо Я модо
заявив: «Можна сказати,
що монополістичний капі
тал, в руках якого знахо
диться кіноіндустрія Япо
нії, повністю відкинув по
в'язані з ВІЙНОЮ СУМНІВИ,
забув біль, якого вона зав
дала Японії тридцять сім
років тому». Так, у фільмі
«Вояччина» виправдовує

пього прем’єр-міністра під
час другої світової.
Цей
злочинець,
страчений за
вироком
міжнародного
військового трибуналу, бу
де головною дійовою осо
бою фільму. Та ж компа
нія приступила до роботи
над стрічкою «Об’єднаний
фронт» прб «доблесні под
виги» військово-морських
сил.
Так японська пропаган
да готує молодь до війсь
кової служби. А в солдат
ських клубах і «кімнатах
розваг» рот їх уже чека
ють... телевізори. На за
мовлення воєнних властей
телебачення транслює спе
ціальні програми, в яких
домінують
насильство,
вбивства і розпуста. Ко
респонденти
одного з
японських журналів під
рахували, що тільки про
тягом дня у телепередачах
одного каналу жителі То
кіо
спостерігали
35
вбивств, здійснених з до
помогою мечів, пістолетів,
кулеметів, стріл, мотузок,
каміння і отрути.
Вихо
дять великими тиражами
книжки
для військово
службовців, у яких вчать
їх
витончених
методів
убивств і диверсій.
У країні продовжує від
точуватися самурайський
меч. Але японський солдат
не гребує «працювати» і
ножем. «Мені не вистачає
армійського життя.
Без
нього все здається непри
родним». Ці слова нале
жать Харі Мінкіті, старо
му вояці, котрий одним із
перших пішов на службу
в нову армію. Стара вояч
чина продовжує нагнітати
мілітаристську
істерію.
Гідними наступниками її
вважають себе молоді офі
цери —• представники найбагатшої буржуазії і во
єнної касти, реакційних кіл
буржуазної інтелігенції і
заможного селянства.
У

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СВІТЛОФОРИ, ЯКІ «БАЛАКАЮТЬ»
Звукова сигналізація у
Японії
знаходить
все
ширше
застосування.
Тут є кухонні плити, нот.
рі
«повідомляють»
ха
зяйці, коли страза гото
ва, автомобілі, що «нага
дують» водієві про необ
хідність
пристебнутися,
А недавно на
вулицях
міста Урава, в 23 кіло
метрах від Токіо, з’яви
лися «балакаючі» світло
фори.
Записаний
на
плівку приємний жіночий
голос у
залежності від
червоного чи
зеленого

сигналу
вимовляє
дві
фрази; «Будь ласка, за
чекайте!» або «Будь ласна, переходьте через ву
лицю і будьте обережні!»
Ян відомо, значна час
тина дорожньо-транспорт
них пригод стається з
вини пішоходів. На думну
дорожньої поліції, «бала
каючий» світлофор важко
ігнорувати.
Перші спо
стереження
підтверджу
ють це. Незабаром такі
світлофори з’являться і
в інших містах нраїни.
(АПН).

близької м?пЯБМО-° Д0С| аидУ- що знаходився в землі
као’єпі ПІМАмин. п° років, виявлений у глиняному
Його довжина б^лЄ-і Лондона, повідомляє агентство АП.
Н аЯ^Ги Гм н «У
'снто,вно від 3 до 4,5 метра,
бпажує уявнийУни3гРОблении спеЦіалістами малюнок зооражує уявнии вигляд викопної тварини.
Телефото АП—ТАРС.

юнак працював. Ті, і* кого
родичі чи навіть друзі на
строєні демократично,
в
армію не
приймаються.
Найкращі шанси потрапи
ти до неї мають ешш се
лян, оскільки вони політич
но найбільш відсталі. Кла
сова свідомість більшості
вихідців із села
низька.
Вони легко вірять у різно
манітні вигадки буржуаз
ної пропаганди.
За всю історію свого іс
нування «сили самооборо
ни» постійно залучалися
для підтримання так зва
ної «громадської безпеки»,
іншими
словами — для
розгрому прогресивних ор
ганізацій, розправи з насе
ленням,
придушенням
страйків робітників. Ни
нішнє воєнне керівництво
прищеплює своїм підлег
лим риси садистів і голо
ворізів. Про цс свідчать
численні злочини, здійснені
солдатами армії. Буржуаз
на преса рясніє заголовка
ми: «Бандит у військовій
формі вчинив напад», «Єф
рейтор по-звірячому побив
водія таксі», «Троє солдат
згвалтували
неповноліт
ню». Пияцтво стало нор
мою поведінки для японсь
ких солдат. Військова вер
хівка остерігається, щоб у
казарми не проникали де
мократичні
ідеї, прагне,
аби солдат робив усе, що
завгодно, тільки б не ціка
вився
політикою. Треба
відзначити, що останнім
часом у японських війсь
ках не спостерігається від
критих антивоєнних висту
пів. Однак приховане не
вдоволення є. Чимало сол
датів покидають армію, не
відслуживши
потрібного
строку, буває, просто де
зертирують. Японська бур
жуазна преса все частіше
скаржиться на відсутність
у військовослужбовців ро
зуміння потреби служби в
мирний
час у збройних

силах, на невдоволення
армійців існуючими поряд
ками. У «силах самообо
рони» формально заборо
нені тілесні покарання
і
знущання, які застосову
валися в старій імператор
ській армії.
Проте
на
справді вони мають місце.
Чому стало можливим
відродження реваншизму
в Японії? Як він проявля
ється
сьогодні?
Трохи
більше трьох
десятиліть
тому після повної капіту
ляції
японських військ
близько сотні високопо
ставлених військових і са
новників не захотіли зми
ритися з поразкою у війні
і розпороли собі животи
за всіма правилами саму
райства. Цей нелюдський
звичай проіснував у Япо
нії майже вісімсот років.
Ніші в країні уже нема ба
жаючих розпрощатися
з
життям таким способом.
Радше застосовувати його
проти
інших
народів.
«Харакірі» японського мі
літаризму не відбулося.
Військові заводії Токіо на
полегливо
простягають
свої щупальця до ядерної
зброї, яка необхідна Япо
нії нібито для
оборони
країни. Нестримні вимоги
генералів знаходять найширшу підтримку у про
мислових колах. Концерни
«Міцубісі», «Міцуї», «Сумітомо», «Ясуда» тримають
під контролем воєнну еко
номіку Японії. Монополіям
вдалося домогтися відміни
фактично всіх обмежень,
застосованих до них після
другої світової війни. Зро
зуміло, виникає запитан
ня: для чого г проти кого
нарощується воєнна могут
ність сучасної Японії? Та-ємниці з цього не робить
ся. У щорічній «Білій кни
зі з питань оборони» та
інших офіційних джерелах
вказується,
що основиик
потенціальний противник
Японії — СРСР. Для об
грунтування цього тверд
ження реакційні сили кра
їни користуються старень
кою тезою про
вигадану
«радянську загрозу». Засо
би масової інформації
і
пропаганди з легкої руки
правлячої верхівки пере
повнені антнрадянськнмн
статтями і виступами, які
переконують японців, що
кінцева
мета
політики
СРСР по відношенню до
Японії — окупація її. Про
те відомо, що ніякого «те
риторіального»
питання
між СРСР і Японією не іс
нує. Ця «проблема» вига
дана від початку і до кін
ця, насправді являє со
бою замах на суверенітет
і територіальну цілісність
нашої країни.
С. ДОВБНЯ,
журналіст - міжнарод
ник.
м. Київ.

4 стер

25 серпня 1983 року

«Молодий комунар»

Тисячі телеглядачів об
ласті бачили, як проходив
день плавця у піонерсько
му таборі «Червоні вітри
ла». Всі 300 піонерів вий
шли на старт.
Спочатку
стартувало
понад 170 дітей, які вміли
плавати, а потім ті, що
тільки ще вчилися. Вони
використовували
рятівні
круги, спеціальні дошки.
Скільки ж піонерів навчи
лися в другій зміні плава
ти? Протоколи свідчать —
118.
— А в першій зміні та
ких було менше ста. В
другій зміні, значить, ін
тенсивніше працювали? —
запитав я фізкерівннка та
бору Івана Миколайовича
Білоконєва.
— У другій зміні було
більше теплих сонячних
днів. Майже щодня діти
купалися.
Почали
з
вікторини.
Піонери розповідали пра

ВЕЛОСПОРТ

Екзамен на шосе
Сьогодні в Кіровограді
розпочинається
всесоюз
ний турнір велосипедистів
«Буревісника». Після уро
чистого відкриття змагань
(9.30. Парк культури і
відпочинку імені В. І. Ле
ніна) буде дано старт ве
логонці на Знам’янському
шосе.
Дано перший старт. У
груповій гонці на 100 кі
лометрів перемогли відра
зу двоє кіровоградців —
студенти інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування
Олександр
Шмиголь (серед чолові
ків) і Сергій Корж (у
групі
юніорів).
Вони
вперше стали чемпіонами
республіканської
ради
спортивного
товариства
«Буревісник».
Це сталося на студент
ському чемпіонаті Украї
ни з велоспорту, що про
ходив на шосейних трасах
нашої області. Успіх кіро
воградців був несподіва
ним. Вони випередили ві

СТАРТИ
вила загартування на во
ді, назвали імена чемпіо
нів з плавання, визначали,
де можна купатися і де
ні. Екзаменаторами були
Русалка і Нептун.
Наступний етап для тих,
хто вчиться — «плавання»
на суші. І вже потім —
старти на воді. Спочатку
— на першість загонів.
Після цього визначилися
чемпіони табору.
Напередодні на вечірній
лінійці провели організа
ційний збір дружини. Па
ньому
і планували всі
спортивні заходи. Піоне
ри внесли свої пропозиції.
З їх урахуванням наступ
ного дня склали графік
проведения змагань.
Старти були щодня. Ми
нув лише тиждень третьої
зміни, а в загонах уже
проведено шахові турніри,
поєдинки з плавання, виз
начили переможців фут
больного та волейбольного
турнірів та чемпіонів табо-

ру з плавання. У кожній
групі щодня була своя
програма. Одні грали в
шахи, інші в настільний
теніс, робили вправи зі
скакалками, обручами то
що.
Весь спортінвентар від
дано в загоїш. У кожному
— від 20 до ЗО скакалок,
до 10 обручів, 3—5 партій
шахів, стільки ж шашок,
кілька м’ячів.
Легкоатлетів тренувала
старша
піонервожата
А. Коваленко Тут визна
чалися лідери — Олег
Кизим, Всеволод Полянпчка, Валентин та Андрій
Крамаренки, Ігор Одорожа, Сергій Ігнатенко, Олег
Пешков, Олександр Кабалюк, Сергій Бичкієв. Во
лейболістами
займався
піопервожатий 10. Грабо
вий,
а
футболістами,
стрільцями та плавцями
— Іван Миколайович Білоконєв. Тренувати плав
ців допомагали чемпіони

«НИ ВА»““’2»2

табору Ольга Ода та Сер
гій Новиков, піонер пер
шого загону Роман Широкоряд, Сергій Ігнатко, а
футболістів — капітан
команди першого загону
Олександр Кабалюк.

— все це до вподоби піо
нерам «Червоних вітрил».

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
На знімна х: під час
свята Нептуна начальник
табору Т. О. ДУБІ НА вру
чає грамоту чемпіону з
плавання
С. НОВИКОВУ;
вчаться
плавати наймо
Туристські походи, за лодші.
Фото автора.
няття в спортивних секці
ях, спартакіадні поєдинки
м. Кіровоград.

проводин,
10.13 І КОШІ
іися стипендія на загаль
набір учнів в училище і.- них підставах.
чіісла
випускників 10-х
Детальніше
про умові
прийому на навчання мож
класів на спеціальності:
машиніст
мостової' на дізнатися в приймаль
крана (кранівник) — юна ній комісії училища за ад
рссою м. Кіровоірад, вул
ки і дівчата
Строк навчання — н Жовтневої резолюції, 20
Тел. 7-05-61, 7-25-91.
місяців
Початок занять — 1 не
Дирекція.
ресия
Зам 61.
Учням буде внплачува

«НИВУ»

К-701, строк навчання — 1 місяць.
Випускники 10 класів і воїни, звільне
ні із лав Радянської Армії, навчаються
за скороченою проїрамою
8 місяців і
одержують стипендію — 96 крб.
Учнів забезпечують гуртожитком, хар
чуванням, одягом.
Адреса училища. 317451, Кіровоірадська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве.
Зам. 537.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

На украинском языке.

вул. Луначарського, 36
ВК 05429

індекс 61103

Дирекція.

«Свердловск-4» — ці
па 47 крбЦіпи на товари вка
зані без витрат па пе
ресилання. База ви
силає товар наклад
ною оплатою. Оплата
проводиться па пошті
при одержанні посил
ки.
Замовлення надси
лайте
на
адресу:

Ростовська
база кол-2» — ціна 160 крб;
«Роспосилторгу» ви
фотоапарати .«Кпсилає иа замовлення ев-30» — ціна ЗО крб;
населення.
фотоапарати «СмеФОТОТОВАРИ
на-8М» — ціна 15
фотоапарати
«Зс- крб;
нит-ТТЛ» з Г-44-М в
фотооб’єктив «Веекспортному виконан га-НУ» — ціна 28
ні — ціна 260 крб;
крб;
344707, Ростов-на-Дофотоапарати
«Зебінокль театраль ну, улица Береговая,
ипт-ТТЛ» з Г-44-М ний 2,5-кратного збіль 101.
— ціпа 210 крб;
шення — ціна 10 крб;
Ростовська база
фотоапарати «Соекспонометр
«Роспосилторгу».

орган Кировоградского

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КУПІТЬ

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

МПТУ № 4

ли мляво, захисники ледве
стримували
наступальні
дії бережанців. Протягом
двох хвилин гості встано
вили рівновагу. Голи за
били Едуард Валснко і
Петро Прядуи.
Відчайдушніші
спроби
кіровоградців вийти впе
ред в останні 15 хвилин
гри не принесли результа
ту. Отже, нічия — 2:2.
Наступну зустріч чемпі
онату «Зірка» проведе 31
серпня. її гостем
буде
команда «Дніпро» з Чер
кас.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1983—1984 навчальний рік

ТОВАРИ - ПОШТОЮ
Кіровоград ське середнє

У 39-му турі чемпіонату
країни з футболу кірово
градськії «Зірка» прийма
ла бережанську команду
«Нива».
Господарі поля
почали матч у звичному
для себе останнім часом
ключі. Вони контролювали
становище, мали територі
альну й ігрову перевагу
над суперниками.
Вже на четвертій хвили
ні воротар гостей Тарас
Белей вступив у гру, а ще
за дві
хвилини вийняв
м’яч із сітки. Його під
гострим кутом послав у
ворота Ігор Черненко. Він
же на 33-й хвилині подво
їв рахунок.
У другій половині матчу
суперники ніби помінялися
ролями. Кіровоградці дія

Оникіївське сільське середнє профтехучилище № 7

на такі спеціальності:
тракторист-машиніст широкою профі
лю і водій автомобіля, категорії «С»
(учні здобувають середню освіту і спе
ціальність, строк навчання — 3 роки);
тракторист-машиніст III класу, строк
навчання — 1 рік;
тракторист-машиніст III класу, строк
навчання — 8 місяців.
тракторист-машиніст для
роботи па
тракторах
Т-150, Т-150 К, К-700 А,

І

ЛКСМ Украины.

(Наш кор.|.

«ЗІРКА»—

передплачуйте

«Молодой коммунар» —

домих гонщиків — май
стрів спорту міжнародно
го класу.
Але заспів був зробле
ний раніше. У командній
гонці, що проходила на
Знам’янському
шосе в
перший день змагань, кі
ровоградські команди чо
ловіків, юніорів, жінок і
дівчат стали третіми при
зерами. А потім у критеріумі (гонка по вулицях
обласного центру) третє
місце
зайняв
студент
КІСМу Іван Хрипта.
У загальнокомандному
заліку кіровоградці посіли
третє призове місце, про
пустивши вперед гонщиків
Миколаївської і Хмель
ницької областей.
О. Шмиголь, С. Корж,
І. Хрипта включені до
збірної
республіканської
ради «Буревісника» і візь
муть участь у всесоюзних
студентських
змаганнях,
що пройдуть у Кірово
граді 25—29 серпня.
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Обласне виробниче об’*
єднання «Вол піп,автотех
обслуговування»
продає
населенню
Української
РСР легкові
автомобілі
ВАЗ-2121 «Нива»
Бажаючим придбати ав
томобіль необхідно зверну
тися до обласного вироб
ничого об’єднання
«Волпньтехобслуговування» на
адресу:
м. Луцьк, проспект Ен
гельса, 145,
фінансовозбутовий
відділ,
тел.
5-02-97. При собі мати чек
ощадної
каси
на суму
10300 крб. та паспорт.
Обласне виробниче
об’єднання «Волиньавтотехобслу г о в ування».
Зам. 03.

Кіровоградський обком
ЛКСМ України вислов
люй глибоке співчуття
завідуючому відділом про
паганди
1
культурномасової роботи КОРЕПА• НОВУ О. Я. з приводу
смерті його матері
Галини Михайлівни

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу
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