Ми з тобою, Гренадо!
Преса, радіо і телебачен
ня щодня приносять нам
тривожні вісті з централь
ноамериканського регіону —
послані вашінгтонськими мі
літаристами вояки безжаль
но топчуть землю Гренади.
Здійснивши варварську аг
ресію проти цієї суверенної
країни, насаджуючи там по
рядок, що облавами, обшу
ками, концтаборами нагадує
гітлерівський,
США грубо
порушили принципи терито
ріальної цілісності і невтру
чання у внутрішні справи ін
ших держав.
Окупація ма
ленького карібського остро
ва викликала обурення в
усьому великому
світі. До
голосу протесту радянських
людей проти свавілля аме
риканських інтервентів при
єдналися і молоді кіровоградці.
ІЦоб висловити свою со
лідарність із народом Гре
нади, у залі будинку куль
тури авіаторів
16 жовтня
зібралися курсанти кірово
градських вищого льотного
училища цивільної авіації
та
льотно-штурманського
училища, представники ін
ших навчальних закладів і
підприємств обласного цент
ру, учні міської десятирічки
№ 25. Осуд терористичних
дій загарбників, біль за до
лю 110 тисяч
грена днів,
яким нав’язала
нерівний
двобій
найбільша країна
г-'
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капіталістичного світу, зву
чали у словах секретаря Кі
ровоградського
міськкому
партії А. О. Кошелєвої, кот
ра відкрила мітинг, курсан
та
льотно-штурманського
училища Нгуен Дгон Вана
із В’єтнаму, студентки пед
інституту імені О. С. Пуш
кіна Ленінського стипендіа
та Тамари Городнської.
Скорботою
з
приводу
трагічної загибелі на Грена
ді 24 кубинських спеціаліс
тів — їх пам’ять учасники
мітингу вшанували хвили
ною мовчання — і гордістю
за героїзм, з яким ці мужні
люди відбивалися від агре
сорів, були пройняті висту
пи посланців острова Сво
боди, що вчаться в нашому
місті. З трибуни
мітиш у
засудили вторгнення амери
канців на Гренаду і погрози
Сполучених Штатів на ад
ресу Нікарагуа і Куби Луїс
Пієрре (КЛШУ),
Ідальго
Батіста Елео Рафаель (інс
титут сільгоспмашинобуду
вання). Вони відзначили,-що
па боці Гренади Радянсь
кий Союз, інші соціалістичні
країни,
все
прогресивне
людство.
Свою готовність
захищати завоювання соціа
лізму від зазіхань імперіа
лістів, відстоювати справед
ливість у міжнародних від
носинах оратори підтверди
ли словами Фіделя Касгро,
що стали крилатими: «Бать-

ХАРКІВ. Унікальну спо
руду створили метробудівнііки міста. Вони завершили
спорудження критої гале-

Н. ДАНИЛЕНКО.

Нові завдання
перед ПТУ
Сьогодні в Кіровогра
ді відкривається облас
ний зліт активу системи
профтехосвіти.
У його роботі візьмуть
участь 450 делегатів —
кращі з кращих учнів 27
профтехучилищ області,
керівники багатьох базо1 вих підприємств, передо
вики
виробництва, які
поділяться своїми успіха
ми у навчанні, праці, сус
пільно корисній роботі, а
також
поставлять зав
дання перед комсомоль
ським активом ПТУ по
вдосконаленню підготов
ки гідної зміни робітни
ків і колгоспників, пра
цівників багатьох галу
зей народного господар
ства.
(Матеріали зльоту *нітайте в одному з наступ
них номерів «Молодого
комунара»).

Випереджаючи
Одним із кращих молодих машиністів Знам'янського
локомотивного депо по праву вважається
делегат XIX
з’їзду ВЛКСМ, член обкому комсомолу Володимир Васи
ленко.
Фото Р. ФУРСИ.

м. Кіровоград.
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1^" П ЕТРА Петровича ФороI® стовського— водія-наI 1
ставника з автопідприємства Ульяновської райсільзавжди
І
госптехніки
—
то серед
можна бачити
досвідчених робітників, то
з молодими водіями. А
часто й сам сідає за кер
мо поруч З ТИМ,
ХТО не
га
давно зв’язав свою долю
!
з нелегкою працею водія
автомашини. Сідає не ли
ше для того, щоб показа
ти свою вправність молодим; хоче ще й передати
:
їм досвід, поділитися думкраще
Б
ками, допомогти
освоїтись у дорозі.
часто
Петро Петрович
у
згадує свої молоді роки,
і/ До війни керував комсоорганізацією.
мольською
г;
—
Під час Великої ВітчизняI
ної боронив Батьківщину
*
в складі
відомого 4-го
ІКантимирівського ордена
Леніна червонопрапорного
танкового корпусу. У йо
го складі брав участь у
боях під
Сталінградом,
на Курській дузі, визволяв
Київ, Чернігів,
Польщу,
громив ворога на його те■
риторії. З боями
дійшов
и
до Праги.
Після війни був на пари
тійній роботі.
А ЗГОДОМ
і
перейшов на облюбозану
і
ще з юнацьких років проВ фесію
експлуатаційника
р машин. Працював на автопідприємстві
Ульяновсь
кі ^сго
цукрового заводу
В «десять років. А. кспи оргап нізувались у 1962 році ав-

Тунель
у... повітрі

ківщина або смерть! Ми пе
реможемо!»
— Ми прагнутимемо зро
бити все, щоб не повтори
лася трагедія
Гренади, —
сказав курсант КВЛУ Мануель Діез Новоа. — За мир
ми готові віддати життя, як
це зробили на Гренаді наші
співвітчизники - інтернаціо
налісти.
Одного з них вирішив за
рахувати до свого
складу
комсомольсько- молодіжний
колектив імені
XIX з’їзду
ВЛКСМ дільниці
вирубки
головного підприємства ви
робничого
об’єднання
«Друкмаш».
— Місячний заробіток за
гиблого буде перерахований
у Фонд миру, — це повідом
лення
групкомсорга КМК
Василя Усатюка присутні в
залі
зустріли
трипалими
схвальними оплесками.
«Руки геть від Гренади!»,
«Ні — війні!», «Нам потрі
бен мир» — такі
лозунги
російською
та іспанською
мовами піднімали учасники
мітингу. . Подібні заклики
містяться і в прийнятій на
ньому резолюції, яку зачи
тав перший секретар Ленін
ського райкому комсомолу,
делегат Міжнародного фес
тивалю молоді і студентів у
Гавані Ігор Павлов.

/пєлЕгпайтт

топідприсмствв
райсільгосптехніки, став начальником автопарку, заступником керуючого
по аатотранспорту.

У 1977 році настав час
йти на заслужений відпо
чинок. Спробував
було
відпочивати, та не вийшло.
Потягло до колективу, до
людей, серед яких провів
усе своє трудове життя.

ють мені і власний жигтсвий досвід, і досвід моїх
товаришів.

З юнацьких років він шо- рядну, виробничої і трудоферує. Сім років на нашо- воі активності,
— Петре Петровичу, а
му підприємстві. Зосеред
На останній раді ветера жений, сумлінний, з ВИНЯТ ян ви здійснюєте вихован
на традиціях
бережлиеістю ек- ня молоді
нів обговорювали рішення КОВОЮ
ДОрученОГО старшого покоління?
червневого (1983 р.) Пле- сплуатує
У змаганні на
— Я постійно підтримую
нуму ЦК КПРС і завдання КамАЗа.
" і цукрових бубу зв’язки з моїми фоонтовинаставників по вихованню перевезенні
молоді. Розробляли захо ряків два рони вів перед. ми побратимами. Разом із
ди по практичній допомо За півтора
місяця цього членом ради наставників
Родіоноєизі комсомольській органі року достаеиа з колгоспу Олександром
зації в проведенні вечорів імені Фрунзе на цукровий чем Вінником — захисни
Ленінграда —
завод (відстань
26 кіло ком міста
зустрічі,
метрів) понад
3500 юнн організовуємо
розповідаємо про колишні
цукрових буряків.
бойові діла,
закликаємо
Добрий приклад на до молодих зміцнювати спра
ставці силосної маси, певу миру своєю працею.
Торік я був на зустрічі
■
зі своїми кантемирівцями.
А коли приїхав, розпові
дав про неї усім працівни
кам
колективу, окремо
мав бесіду
із молоддю.
трудової слави,
проводів ревезенні
кукурудзи та Комсомольці уважно слу
до Радянської Армії, орга інших сільськогосподарсь хали, цікавилися подроби
нізації культурного відпо ких вантажів
показували цями зустрічі.
— Що хотіли б ви поба
чинку молоді тощо. Рада комсомольці брати Василь
широко займається
і та і Володимир Сільвейстру- жати нашій молоді?
— Бадьорості, рівняння
ким питанням, як відзна ки.
Трудяться
завзято.
переймання
чення трудових
перемог Цього року заслужили по на старших,
комсомольців і молоді.
дяку парткому і правлін їх досвіду, вміння. А та
ким, як ми,
як відзнача
— Назвете приклади?
ня колгоспу «Росія».
— їх чимало. 32 комсо
У райсільгосптехніці по лось на зустрічі ветеранів
у Москві з
мольці працює на підпри чав свою трудову біогра партії і праці
ємстві, майже стільки і не- фію і член ВЛКСМ Юрій членами ЦК КПРС і Радян
спілкової молоді. Комсо Бойко.
Нині він водить ського уряду. — завжди
мольці у всьому попереду. ГАЗ-53А,
зразково вико залишатись у строю, вес
Поруч з комуністами во нує завдання.
ти за собою молодь, вихо
ни оволодівають усім по
Показуючи приклад са вувати іі на славних тра
вим, передовим,
беруть мовідданої праці, комсо диціях старшого поколін
участь у русі за комуніс- мольці ведуть за собою ня.
тичну працю.
Я. БОЙКО,
молодь, яка
щойно при
У перших.рядах передо- йшла на підприємство, ак
працівник ульяновсь
вих виробничників —■ комкої районної газети
тивно впливають на зміц
сомолець Віталій Васюїа.
«Ленінець».
нення організованості, по-

ЗАВЖДИ
Запропонували Петру Пет
ровичу посаду водія-наставника
служби безпеки
руху.
До основних обов’язків
додалися й громадські: він
— член ради
ветеранів
комсомолу району, голова
ради наставників
молоді
райсільгосптехніки.
— Петре Петровичу, як
працюється з молодими?
— запитую наставника.
— Скажу щиро: краще
й бути не може. В основ
ному справу маю з ком
сомольцями,
молодими
водіями. Йдуть
до мене
за порадами, настановами.
Нерідко доводиться вес
ти розмову й про дисцип
ліну праці, виконання обо
в’язку, про стосунки у ко
лективі. Діляться й сімей
ними справами. До кожно
го треба мати свій підхід,
І в цьому дуже допомага-

реї, перекинутої через річ
ку Харків. По пій состави
йтимуть з центру на густопаселсппй Салтівськмй жит
ловий масив.
Прокласти «тунель», що
називається, в повітрі, вда
лося
вперше в практиці.
Будівельники підняли па

високих опорах над запла
вою ріки і прилеглими до
неї магістралями величезну
трубу з металу і залізобе
тону. Така споруда є вигід
нішою порівняно із звичай
ними метромостамп. На ру
сі не позначатимуться по
годці умови, опади.

подарських машин. При ЗО
підприємствах
облсільгосптехніки створено спе
ціалізовані
виробництва.
Найбільше з них почало ді
ЖИ ТОМИР. На індустрі яти в Житомирському ра
альну основу переводиться йоні.
в області відновлення зно
(РАЇАУ).
шених деталей сільськогос

Відновлюють

запасні частини

час
Чотири комсомольськомолодіжні
колективи
нашого підприємства ви
конали плай
третього,
серцевинного, року оди
надцятої п’ятирічки
до
Дня народження комсо
молу. В авангарді соціа
лістичного
змагання —
комсомольсько - моло
діжна брпгала
пресу
вальників
пеху
№ 2
(бригадир
Володимир
Кутовий, комсорг Люд
мила Шевченко) і КМК
бригади пресувальників
цеху № 1 (бригадир Вінтор Пальопвй,
комсорг
Ольга Марченко). Колек
тиви працюють
уже в
рахунок березня і люто
го наступного року.
Л. СТЕЦЕНКО,
секретар
комсо
мольської організа
ції
Дніпровсь
кого заводу твердих
сплавів імені В. і.
Леніна.
м. Світловодськ.

Гарантія успіху
Одразу після закінчен
ня Новоселнпької серед
ньої школи Ганна Ярова
почала
працювати на
молочнотоварній
фермі
Ульяновського відділку
Ульяновського
цукрорадгоспу.
Працелюбній
дівчині довірили групу в
19 корів, і Гавана виправ
дала довір'» старших.
Сьогодні
комсомолку
називають однією з кра
йніх молодих
доярок
господарства. За дев’ять
місяців вона надоїла по
229ї кілограми
молока
па фуражну корону. Цей
результат — надійна га
рантія
того, що Ганна
виконає особисте соціа
лістичне зобов'язання і
по кіиня року
отримає
віл кожної
норови по
3000 кілограмі молока.

Наш кор.

2 стер

^"'’ЕКРЕТАР комсомоль
ської
організації
Дмитрівського середньо
го
СПТУ № 9 Галина
Безпала завжди в турбо
тах. Спілчанська
сім’я
училища немала — біль
ше двохсот
чоловік. І
про кожного треба знати
буквально все: як справи
з незнанням, чим захоп
люється, яке доручення
до душі. Щодня виникає
безліч питань і проблем, '
які треба
обов’язково
вирішувати. Сама Галина,
звичайно, не справилась
би, та поряд дружний і
бойовий комітет комсо
молу, в який входять і
учні, і майстри виробни
чого навчання.

— Ми враховуємо той
факт, — говорить Галина
Безпала, —
що багато
учнів приходить до нас
після восьмого
класу.
Комсомольці, які мають
організаторські здібнос

ті, добре вчаться, вхо
дять до складу комітету
комсомолу. Але, погодь
тесь, потрібен ще й жит
тєвий досвід,
і досвід
комсомольської роботи,
а його у вчорашніх вось
микласників майже не
має. Ось тут і приходять
на допомогу наші моло
ді майстри виробничого
навчання. Вони й підка
жуть, і застережуть від
хибних рішень. Засідан
ня комітету комсомолу
у нас завжди проходили
злагоджено і ініціативно,
бо кожен член комітету
комсомолу був справді
зацікавлений у
тому,
щоб життя в училищі бу
ло змістовним і повно
кровним.
До
звітно-виборних
комсомольських зборів
в училищі готувалися ці
лий рік. Звичайно, ком
сомольці працювали не
заради того, щоб відзві
тувати про зроблене на
головних
зборах року.
Вони працювали добре
тому, що їм і треба так
працювати.
Від
того,
яким буде сьогодні ко
жен прожитий
день в
училищі, що доброго і
потрібного він принесе,
у великій мірі залежить
те, яким вийде
зі стін
ПТУ
вчорашній учень.
Адже нинішні петеушни((И — це СОТНІ
і тисячі
завтрашніх слюсарів, то
карів, механізаторів, бу
дівельників, словом це
ті, чиїми», руками завтра
засіватиметься поле, зво
дитимуться корпуси но
вих заводів
і житлових
будинків, хто творитиме
ще досконаліші машини і
механізми. Від них зале
жатиме
виконання на
родногосподарських пла
нів, темпи
технічного і
соціального
прогресу.
На всьому цьому наголо
сила у звітній
доповіді
Галина Безпала.
За три
роки одинадцятої п ятирічки, вказала
вона, у
народне
господарство
нашої країни направлено
619 випускників училища.
Для нинішніх учнів знач
но поліпшені умови нав
чання і відпочинку: не
давно став до
ладу Ще

«Молодий комунар»

один навчальний корпус,
де є актовий зал, їдаль
ня, бібліотека,
великий
спортзал. Тож і самоді
яльним артистам і лю
бителям спорту займа
тись улюбленою спра
вою є де.
До речі, аматорів в
училищі немало. Активні
учасники
художньої са
модіяльності — Анатолій
Моргун, Тетяна Гордова,
Ігор Герасимчук, Віктор
Курганський, Олена Сам
сонова та багато, інших.
Ансамбль ложкарів «Ус
мішка» брав
участь у
святковому концерті для
делегатів Першого рес
публіканського
зльоту
відмінників профтехосвіти
(до речі,
один з
кращих учнів СПТУ № 9
Петро
Колесник
був
учасником цього зльоту);

батьків, вказували вони,
вирішувати завтра склад
ні питання народногос
подарського виробницт
ва. А хіба ж можна ста
ти хорошим
спеціаліс
том, не маючи
певних
виробничих навиків?
Проблема ця складна
І серйозна, про неї го
ворять уже не вперше.
Значить, треба і дирекції
училища,
і керівникам
господарств, куди прихо
дять хлопці учитись рос
тити хліб, якнайшвидше
її розв’язати.
Жанна Гречко, майбут
ній пасічник, правильно
підмітила, що тільки на
словах
існує шефство
комсомольської органі
зації базового колгоспу
«Україна»
(секретар
комсомольської органі
зації Наталія Защолкіна)

З ВІРОЮ
вокально- інструменталь
ний ансамбль «Ровесник»
успішно виступив на об
ласному огляді-конкурсі,
присвяченому 65-річчю
Ленінськог^і комсомолу.
Агітбригаді училища не
раз аплодували
жителі
навколишніх сіл.
У спортивній
роботі
справи гірші. Масовістю
тут не похвалишся. Хоча
є непогана
спортивна
база, працюють секції з
легкої атлетики, бороть
би, з шахів,
футбольна
секція, однак відвідують
їх одиниці. На це спра
ведливо вказувала і ком
сомольський секретар у
звітній доповіді, і заступ
ник директора училища
з навчально-виховної ро
боти А. І.
Пашковський
та інші виступаючі.
До
спортивно-масової робо
ти треба активіше залу
чати і самих комсомоль
ців, і неспілкову молодь.
Думається, що новообра
ний комітет комсомолу
врахує ці
зауваження і
справи підуть на краще.
Тим більше, що заняття
в спортивних секціях і
гуртках художньої само
діяльності
допоможуть
декому заповнити віль
ний час.
Одним
із важливих
факторів успішного за
своєння одержаних тео
ретичних знань є вироб
нича практика. Тут юнаки
і дівчата
пізнають що
таке трудова і техноло
гічна дисципліна, осво
юють нові форми і ме
тоди праці. Ось чому так
важливо проводити прак
тику учнів у складі кра
щих виробничих бригад,
комсомольсько - моло
діжних колективів, при
діляти велику увагу під
готовці майбутніх хлібо
робів. Більшість колгос
пів і радгоспів, куди при
їжджають
хлопці
на
практику, саме так і роб
лять. Однак, на жаль, є
й такі господарства, які
посилають
юнаків
на
другорядні роботи, а ко
ли й виділяють практи
кантам техніку, ТО таку,
яку вже давно пора зда
ти в металобрухт.
Про
це говорили
на зборах
завтрашні механізатори.
Адже саме нам, спадко
ємцям трудової слави

над комсомольцями учи
лища. Спілчанам
СПТУ
№ 9 потрібна допомога і
підтримка комсомольців
господарства.
Звітував на зборах про
проведену
роботу
і
штаб «Комсомольського
прожектора», який очо
лював
Петро Біловус.
Робота «КП» була спря
мована на викриття
не
доліків і порушень тру
дової дисципліни учнями
(потім винних викликали
на засідання
комітету
комсомолу, де з них су
воро питали).
Проте у
виступах «прожекторис
ти» говорили не тільки
про негативні
явища у
житті колективу учили
ща, а й відзначали тру
дові здобутки, успіхи у
навчанні Петро Біловус
висловив
побажання,
щоб адміністрація проф
техучилища
приділяла
більше
уваги
роботі
«Комсомольського про
жектора», сприяла йому
у проведенні запланова
них заходів.
Він також
запропонував міськкому
комсомолу
проводити
навчання з комсомольсь
кими
«прожектористами»-початківцями, орга
нізовувати
семінари і
дружні зустрічі по обмі
ну досвідом.
Пропози
ція слушна і, думається,
її візьмуть до уваги у
Знам’янському міськкомі
комсомолу.
Новообраному коміте
ту комсомолу належить
продовжувати
добрі
справи своїх попередни
ків, ліквідувати недоліки,
прислухатися до заува
жень.
Комсомольські
звітно-виборні в Дмитрівському
СПТУ № 9
показали,
що
робота
ведеться ще не на тако
му рівні, як хотілося б.
Однак є прагнення роби
ти все якнайкраще.
А
якщо є бажання, є мета,
значить, будуть і успіхи.
Вірять у це учні проф
техучилища,
вірить і їх
комсомол ьсь ки и еєкротар Галина Безпала, бо
заради цього
вони жи
вуть, працюють, мріють
О. СКИРТАНЬ,
спецкор «Молодого
комунара».
с. Дмитрівна,
Знам’янський район.
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РОЗПОВІДЬ ПРО УЧАСНИКА ЗЛЬОТУ

Галина Артеменко — секретар комі
тету комсомолу Кіровоградського МИТУ
№ 2 імені О. С. Єгорова — вислухала
моє прохання, потім сказала:
— Якщо хочете написати про когось з
наших делегатів обласного зльоту від
мінників навчання профтехучилищ’ рад
жу. поговорити з другокурсником Олек
сієм Дрозденком. Серйозний хлопець,
член комітету
комсомолу,
командир
групи...
Він уміє, як то кажуть, тримати себе.
З ним цікаво говорити.
Вміє і, певно,
любить
модно
вдягатися. Словом,
Олексій дуже схожий на тих, кого нази
вають сучасними молодими людьми.
Яких, до речі, не тільки хвалять за осві
ченість, а й інколи звинувачують у де
якій невизначеності життєвої мети і, бу
ває, у недостатній повазі до праці прос
того робітника. Але варто лише глянути,
які у хлопця руки, і розумієш, що такі
докори — не на його адресу. Ці руки
знають цеглу і розчин, роботу під від
критим небом у будь-яку погоду. Тим
важче уявити майбутнього муляр’а-монтажника Олексія Дрозденка за фортепіа
но, з акордеоном чи гітарою, за електроорганом.
А, між іншим, юнак свого часу закін
чив на «відмінно» музичну школу і не
раз чув цілком авторитетні поради всту
пати до музичного училища. Та пере
могла мрія стати будівельником.
— Моїм вірним союзником став тоді
батько. Разом ми й пішли до міського
профтехучилища № 2. Пам’ятаю що він
мені
сказав, коли здав я документи.
Вчись, каже, так, щоб нам з матір’ю
можна було тобою пишатись, — розпо
відає Олексій.

Відверто кажучи, у Дрозденка-старшого були всі підстави для такого на
гадування. У Олексієвому свідоцтві про
закінчення восьмирічки — трійки й чет
вірки. А ось сьогодні він, Олексій Дрозденко, у складі делегації училища при
йшов на обласний зліт відмінників нав
чання профтехучилищ і йому як кращо
му з кращих доручено розповісти з три
буни зльоту про життя свого МПТУ.
— У школі скільки навчаєшся, стільки
й відчуваєш себе ще не дорослим. Немов
не живеш, а тільки готуєшся до справж
нього -життя. Принаймні мені
так зав
жди здавалося. Училище — зовсім інша
справа. Цс вже самостійне, трудове, до
росле життя, і від того, як ти напишеш
його перші сторінки, залежить дуже ба
гато.
Чи важко йому бути відмінником? Ка
же, що ні — дуже допомагають конс
пекти, уважність і зосередженість на за
няттях. «Дисципліни
із навчального
курсу подобаються всі, без винятку»,
— щиро говорить юнак.
...А музику любить і досі. І буде люби
ти її завжди, бо твердо переконаний,
що сучасний робітник повинен бути ду
ховно багатою людиною. Олексій грає
на електрооргані в училищному вокаль
но-інструментальному
ансамблі. Та й
удома не втримається, щоб не торкнути
ся чорно-білих клавіш. І коли улюблена
мелодія зазиучнть з-під рук юнака чисто
і проникливо, він усміхається. Усмішка
дуже схожа на ту, з якою вій мені ка
зав:
— ІІе знаю професії кращої, ніж буді
вельник. Я щасливий від того, іцо зро
бив правильний вибір.

Т. СМАГА.

ГОВОРИТЬ
УЧАСНИК ЗЛЬОТУ

Будемо працювати
на землі

М. А. Полякова, яку ви бачите
на цьому знімку,
працює майстром виробничого навчання
у Кірово
градському ТУ № 4. Вона допомагає майбутнім швеяммотористкам освоїти ази вибраної ними спеціальнос
ті. Хоч як майстер Марина Анатоліївна _ще молода,
бо тільки в 1979 році закінчила
професійно-технічне
училище облпобутуправління, та спільну мову з дів
чатами — своїми вихованками завжди знаходить
допоможе і порадою, і добрим словом.
у м .
На знімку: майстер виробничого навчання ТУ N.
Марина Анатоліївна Полякова
розповідає дівчатам
про специфіну майбутньої роботи.
в грИБД

Я приїхав навчатися до
Бобринецького СПТУ № 2
із
колгоспу
«Комуніст»
Компаніївського
району.
Наш рід з діда-прадіда хлі
боробський. Батьно — кол
госпний шофер, мати теж
у
господарстві працює.
Дід — Микита Никифоро
вич був передовим номбайнором. Більше сорока ро
ків віддав він цій роботі.
Отож
саме
тому ми з
братом Миколою й виріши
ли працювати
в селі. Не
давно Микола закінчив із
червоним дипломом наше
училище, тепер він — дру
гокурсник Дніпропетровсь
кого
сільськогосподарсь
кого інституту.
Я з по
хвальною грамотою закін
чив вісім класів і за на
правленням райкому ком
сомолу навчаюся
в СПТУ
№ 2.
Під час виробничої прантини працював помічником
транториста, брав участь
у жнивах і відчуваю вели
ке задоволення від свого
маленького вкладу у вели
ку хліборобську справу. Я
і мої ровесники знаємо,
що без
наших молодих
рук
у селі не обійтися.
Обіцяю, що ми честь роду
трудового не зганьбимо.

В. МОРМУЛЬ,
учень СПТУ № 2.
м. Бобринець.

СВІТ ТВОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ

ТРОЯНДИ НА ПОЛО і НІ
Аллі Пгтип навчається
_ г-_лз Оступ нав
і
в Голованівському
СПТУ
Кз 8, буде механізатором.
Любить дівчина помізкува
ти над хитромудрим спле
тінням всіляких механіз
мів у тракторі.
Однак у
вільний від занять час п
нерідко можна
побачити
чи за вишиванням,
чи за
в’язанням, чи за
винрои;
кою плаття
(Алла сама і
шиє).
у
гардеробі
дівчини

більшість речей
виготов- до рідні. Жаль, звичайно,
розлучатися з друзялені. пласними
власними пумами.
рунами. НеНе буде розлучатись
давно закінчила вишивати ми, з усіма, хто навчав і
допомагав
їй тут, але довкофтинку
— на білому
пам’ятатиме дівчина
полотні зацвіли
червоні го
___
кучеряві
троянди. Ці квіти Алла лю безмежні лани,
кіровоградського
бить особливо. Тому й на верби
краю.
І
нагадуватимуть
їй
рушнику,
вишитому до
60-річчя утворення СРСР, про все це безліч різнома
нітних
вишивок,
на
яких
вмістила композицію з тро
жаром палахкотять троян
янд.
ди.
Після закінчення
СПТУ
В. СТАХ,
№ 8 Алла Оступ хоче по
емт Голованівськ.
їхати в Хабаровський край

КІНЦІ червня нинішнього року на зуст
річі молодих робсількорів і журналістів облас
ної молодіжної
газети
громадський кореспон
дент «Молодого комуна
ра« Тетяна Смага з три
буни сказала: «Такі зуст
річі треба проводити ре
гулярно. Є у нас, поза
штатних кореспондентів,
бажання писати, та бра
кує знань. Тож
слід на
подібні зустрічі запро
шувати
журналістів, які
б поділилися
досвідом
роботи, спеціалістів різ
них галузей
народного

ги. Бюро обкому
ком
сомолу
схвалило запо
чатковану газетою руб
рику. На комсомольсь
ких зборах, у молодіж
них колективах пройшло
активне обговорення пи
тань, які порушив знат
ний хлібороб. Механіза-ч
торам, дояркам, брига
дирам
тракторних
бригад, секретарям ком
сомольських організацій
газета
запропонувала
свої сторінки. В обгово
ренні взяли участь і пе
редові
робітники про
мислових
підприємств
І області.

ний художник Станіслав
Куйбіда, російський поет
Євгеній Долматовський.
В усному випуску заві
дуючий відділом пропа
ганди газети Петро Селецький попросив-«поставити автограф» моло
ду актрису українського
музично - драматичного
театру імені М. Л. Кропивницького
Людмилу
Феденкову.
Розмова про станов
лення молодого актора,
про його місце і роль у
вихованні молодого гля
дача вилилась в диску
сійну бесіду про поняття

відом робсількорівської
практики поділився сек
ретар комітету комсомо
лу
Олександрійського
електромеханічного за
воду
Микола Чабан —
розповів про свої перші
публікації, про проблеми
виробничого і культур
ного життя
молоді під
приємства.
— Ще не завжди кра
щий
ДОСВІД
МОЛОДИХ
олександрійців
потрап
ляє на сторінки «Моло
дого комунара», бо ді
яльність робсількорів —
стихійна. Тому, вважаю,
давно настала пора ство

НАШІ АВТОРИ—
НАШІ ГОСТІ

рити у нашому місті бо
йовий активний
корес
пондентський пункт, який
організовуватиме,
дис
циплінуватиме, — запро
понував М. Чабан.

Нотатки зі зборів обласного робсількорівського активу газети
господарства,
науки,
культури, бо доводиться
нам досвід набувати са
мотужки...» Отоді й до
мовилися працівники об
кому комсомолу, журна
лісти, гості
регулярно
проводити
навчання
творчого
позаштатного
активу. І ось 15 листопада на
ші найактивніші поміч
ники, робсількори з усіх
районів області, з'їхали<^я на дводенні
зборинавчання.
— Сьогодні ми пропо
нуємо нашим гостям не
звичайний номер нашої
газети — усний, Читачі
(а сьогодні ще й глядачі
і слухачі)
зустрінуться
під знайомими газетними
рубриками з цікавими
людьми, зможуть взяти
участь у вікторинах, за
мовити улюблену пісню,
отримати відповіді на пи
тання, що їх цікавлять,
— цими словами усний
випуск «Молодого кому
нара»,
спеціально під
готовлений
для поза
штатного активу, відкрив
редактор
газети Юрій
Сердюченко.
Затишне приміщення
дискоклубу Кіровоград
ського інституту сільсь
когосподарського
ма
шинобудування, Звучать
мелодії комсомольських
пісень. Ведучі
випуску
лауреат обласної комсо
мольської премії імені
Ю. Яновського Валерій
Гончаренко і кореспон
дент відділу пропаганди
Людмила
Ярмоленко
пропонують гостям пер
шу сторінку — «П’яти
річка і ми. Розмова з мо
лодим сучасником». У
квітні нинішнього року в
газеті з публіцистичною
статтею «Хліб
наш на
сущний» виступив Герой
Соціалістичної
Праці,
бригадир
тракторної
бригади колгоспу «Росія»
Новоукраїнського райо
ну В. С.
Андріяш. Він
поділився
роздумами
про проблеми розвитку
сільськогосподарсько г о
виробництва, про місце
комсомольців і молоді у
реалізації Продовольчої
програми,
у виконанні
завдань одинадцятої п’я
тирічки.
В. С. Андріяш
закликав молодих хлібо
робів, робітників, нау
ковців сказати і своє сло
во про особистий внесок
у справу державної ва-

Далі розмову продов
жили кореспонденти га
зети
Анатолій Безтака,
Світлана Тренич і брига
дир комсомольсько-мо
лодіжної бригади елек
трозварників
механо
складального цеху № 2
виробничого об’єднання
по
сівалках «Червона
зірка»
Олексій Попов.
Молодий гвардієць п'я

тирічки не раз рапорту
вав на сторінках «Моло
дого комунара» про до
строкове виконання річ
них виробничих
планів.
Сьогодні колектив, очо
люваний
О. Поповим,
працює в рахунок тре
тього місяця
наступної,
дванадцятої п’ятирічки.
Керівник
розповів про
народження і становлен
ня бригади, успіхи елек
трозварників. Щиро по
ділився молодий вироб
ничник тими почуттями,
які викликала у членів
його бригади публікація
В. С. Андріяша, роздума
ми з приводу
викорис
тання наявних резервів
поліпшення виробничих
показників, не обминув і
проблем, які розв’язує
бригада.

(В одному з найближ
чих номерів буде опублі
ковано цю розмову).
Понад рік тому у газе
ті з’явилась
рубрика
«Автограф для
читачів
«Молодого
комунара».
За цей час на шпальтах
«МК» розписались укра
їнські письменники Євген
Гуцало і Микола Крав
чук, молодий самодіяль

Голованівського
району
Світлана Коваль і Натал
ка Рибачок написали, що
цього року закінчили де
сятирічку і пішли працю
вати в ательє. «Але уже
14011018
другий
місяць
сидимо
без роботи, — скаржились
У листі до редакції дів дівчата. — Спочатку нам
чата з селища Побузького давали по одному виробу,

ХОЧ ЛИСТА
Й НЕ БУЛО
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«сучасний театр», «театр
завтрашнього дня», «те
атр і глядач»,
«театр і
критик»... Л. Феденкова
розповіла про цьогоріч
ні гастролі кропивничан
у містах Західного Сибі
ру, про найближчі пре
м'єри обласного театру,
про ролі, які вона хотіла
б зіграти...
Третю
сторінку
—

«Диск-зал» «МК» — ус
ного випуску репрезен
тував
колектив Олек
сандрійського дискоклу
бу «Диско-60» (керівник
Микола Бережний]. Він
показав
глядачам дві
своїх програми — тема
тичну «Наш сучасник» і
розважальну,
«Вітряк» — четверта
сторінка
випуску
—
крутився того дня рука
ми одних громадських
кореспондентів.
Своє
«мливо» на розгляд гос
тей винесли інженер за
воду радіовиробів Ана
толій Курганський,
за
ступник
директора об
ласної бібліотеки для ді
тей імені
А. Гайдара
Антоніна Корінь, інженер
Анатолій Юрченко. Гу
моресками, усмішками,
пародіями, фразами бу
ли представлені майже
всі
постійні
рубрики
«Вітряка».
Завершився усний ви
пуск розважальною про
грамою Олександрійсь
кого дискоклубу.
Наступного дня збори
продовжили свою робо
ту в обласному Будин
ку політосвіти обкому
Компартії України. Дос-

а потім
закрійниця зов
сім перестала пропонувати
роботу»...
Неодноразово звертали-*
ся молоді швачки з цього
приводу до директора,
але...
Тому й вирішили
написати до газети.
Ми надіслали цього лис
та у виконком Голованівської районної Ради на

Про давні і тісні сто
сунки газети
і обласної
бібліотеки для дітей іме
ні А. Гайдара говорила
Антоніна Корінь.
З цікавими лекціями
перед робсількорами ви
ступили завідуючий від
ділом Українського нау
ково-дослідного інститу
ту економіки і організа
ції сільського господар
ства, кандидат економіч
них наук М. І. Щур, до

цент кафедри стилістики
факультету журналісти
ки Київського державно
го університету
імені
Т. Г. Шевченка О. Д.
Пономарів, старший ви
кладач Київського вищо
го військового загально
командного
училища
імені Фрунзе, кандидат
історичних
наук С. О
Кичигін.

Насамкінець
кращим
позаштатним
авторам
«Молодого
комунара»
було вручено
грамоти
редакції газети, подарун
ки.
На зборах робсількоріаського активу газети
виступили інструктор об
кому партії М, В. Черкас,
завідуючий
секторо/л
преси ЦК ЛКСМ України
Володимир Ступай, сек
ретар обкому
ЛКСМУ
Василь Тяглий. У зборах
брали участь журналісти
республіканських
і об
ласних газет України.
В. БОНДАР,
кор. «Молодого ко
мунара».
На знімку: група гро
мадських кореспонден
тів газети у перерві між
засіданнями.
Фото В. ГРИБА.

родних депутатів. Як по
відомив заступник голови
райвиконкому Г. 1. Корчмешок, скаргу було роз
глянуто з виїздом на міс
це, факти підтвердилися.
Закрійницю Г. М. Лисен
ко суворо
попереджено.
Директору ательє вказано
на недопустимість подіб
них фактів.

ЧИТАЧ-ГАЗЕТА
З початку року до редакції надійшло
7803 листи,
(«Молодий
комунар» за
15 жовтня
цього року)
глибоко схвилювала кож
ного.бібліотекаря.
Адже
проблема боржників гост
ро стоїть у кожній бібліо
теці і не розв’язується на
самперед через безвідпо
Коли Василь Горбулько відальність читачів.
Я працюю в дитячій біб
переступив поріг прохід
ної шахти «Новомиргород- ліотеці, де більшість чита
шкіл. Коли
ська», у нього за плечима чів — учні
були
середня
технічна школяр виїжджає, ми про
освіта,
служба в рядах це дізнаємося не завжди,
Радянської Армії, робота і за ним залишається борг.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

ПАМ’ЯТАЮЧИ
НАКАЗ БАТЬКА

слюсарем-монтажнпком в
ПМК-3 м. Кіровограда... Та
ще наказ батька, офіцера,
колишнього
фронтовика:
«Де б не
працював,' •—
вкладай у справу частку
свого серця, частку самого
себе, адже
людина кра
сить місце, а не місце —
людину...»
Спочатку
Василь тру
дився
електрослюсарем
шахтної поверхні, пізніше
— гірничим
робітником.
Одночасно
навчався при
учбовому пункті
на про
хідника. За цією професі
єю працює і нині.
Так, під землею нелег
ко, та мужності, витрива
лості, умінню долати труд
нощі Василь вчиться у
свого бригадира, знатного
гірника М. В. Поленова і
товаришів по бригаді. А в
найтяжчі хвилини згадує
наказ свого батька, нерід
ко думаючи: «йому в бою
з фашистами було куди
тяжче». І перешкоди зни
кають, робота просуваєть
ся успішно.
Стаж роботи у Василя
невеликий.
Та здібного
робітника помітили в ко
лективі і на минулих ви
борах обрали депутатом
районної Ради
народних
депутатів. За
чесність,
сумлінність,
працю, що
стала для нього
творчіс
тю, виборці виявили йому
високе довір’я. І він зав
жди намагається його ви
правдати.
До нього
звертаються
люди в різних
справах:
квартирних,
зв’язаних з
влаштуванням малюків у
дитячий садок чи ясла, на
данням матеріальної допо
моги тощо. 1 Василь Іва
нович
не залишає поза
увагою все те, що здатний
вирішити з допомогою ад
міністрації шахти
чи ін
ших організацій.
У великому
колективі
шахти
багато
славних
імен, які здобули шану і
повагу своєю натхненною
працею.
Так,
знаком
«Шахтарська
слава» НІ
ступеня
нагороджені де
в’ять чоловік, чотири гір
ники
удостоєні звання
«Почесний шахтар Украї
ни». Цс, зокрема,
М. А.
Красуленко, Г. М. Мурлвнцькпй, В. П. Хмельов і
В. С. Корзуп. Та Василя
Горбульк-а в цих
людях
приваблюють
не стільки
нагороди, скільки творчий
підхід до справи, нестан
дартне мислення над проб
лемами життя. ІІе дивно,
що чоловік з сірими допит
ливими
очима (цс Ва
силь), навчається у них,
переймає все краще.
В. ШУЛЬГА.
м. Новомиргород.

ЧИТАЧ ВІДГУКУЄТЬСЯ

ЛЮБИТЕЛІ
ЧИ ГУБИТЕЛІ?
Не помилюся, коли ска
жу, що публікація «Опера
ція з летальним
кінцем»

Найбільше мороки у нас
Роками
із випускниками.
нагадуємо їм про борг.
Та результат
не завжди
втішний, Так,
Валентина
Семенова два роки тому
закінчила середню школу
і не повернула дві бібліо
течні книги.
Скільки не
нагадували — у відповідь
лише обіцянки. Теперішні
десятикласники Гречишкіна, Верещака, Кучеренко
—теж наші боржники.

Більшість
читачів
—
справжні любителі і ціни
телі
книги,
Бібліотека
пропагує культуру читання
і збереження книжкового
фонду під час
індивіду
альних бесід, бібліотечних
уроків. Але часто бібліо
текарі замість того, щоб
займатися цими важливи
ми питаннями, «полюють»
на боржників. Сьогодні у
нас їх близько п’ятдесяти.
За підписом завідуючого
райвно у школи райцентру
направлено вимоги до ди
рекцій шкіл; без обхідного
листа, підписаного в ди
тячій бібліотеці, не вида
вати документів
відбува
ючим. Але,
на жаль, це
практикується
не в усій^
школах.

Щороку вартість 60 про
центів загублених найцін
ніших книг читачі (точніше
— їхні батьки) відшкодо
вують бібліотеці у п'яти
кратному розмірі,
чого
вимагає
Указ
Президії
Верховної Ради УРСР від
13 лютого 1973 року.
Та навіть і це не впли
ває на таких злісних борж
ників,
як випускники се
редньої школи І. Трикоз,
В. Яков, що привласнили
по 2—3 бібліотечні книги.
А восьмикласниця Т. Колінчук
передала в Київ
братові том Дюма, С. Ка^
ровель не повернув цінн>х
книгу з серії
«Бібліотека
пригод».

Щороку на поштову ко
респонденцію для борж
ників ми витрачаємо гро
ші, за які можна було б
придбати півсотні
нових
книг для дітей.

Бережливе
ставлення
до підручників
у школі
виховують.
Чому ж біб
ліотечна книга не удосто
їлася ще такої уваги? Хо
четься, щоб
своє слово
сказали вчителі, директо
ри шкіл.
Питання
збереження
книжкового фонду повин
но стати
в центрі
педагогічних
колектив»
шкіл, батьків, піонерської
і комсомольської органі
зацій.
Операція «Живи,
книго!» мусить допомогти
бібліотекам
зберегти
книгу — джерело знань.

Т. НАКОНЕЧНА,
бібліотекар
Новоархангельської районної
бібліотеки для дітей.
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З ВИПУСКУ «ДИСК-ЗАЛУ»
АВТОСАЛОН
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
СТАНЦІЇ
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ

МУЗИЧНА
ВІКТОРИНА
Редак пісню, які надходять до
«Диск-залу», подобаються
ція газети
пропонує вам попи і нашим
читачам.
Що музику пише сам ви
кілька запитань про сучас
конавець, знають усі. А от
віршів до цих І
ну й класнцру музику. Пе хто автор
пісень?
реможця вікторини чекає
6. На рубежі
століть
надзвичайно
популярним
нагорода. Надсилаючи від
було
ім’я
української
повіді, не забудьте позна оперної співачки. Цю дів
чину доля піднесла до вер
чити на конверті: «Музич шин світової слави, щедро
тішила тріумфами і жор
на вікторина».
Чекаємо
стоко карала трагедіями.
Недавно на
екранах об
ваших листів.
ласті пройшов фільм довженківців про цю артист
1. Газета
друкувала ку. Хто вона?
матеріал
про
відомого
7. Багатьом,
мабуть,
піаніста, уродженця Кіро добре відоме ім’я поетеси
вограда. Хто- він?
Юпни Моріц.
її вірші і
2. Багатьом кіногляда пісні любить
молодь. Цс
чам запам’яталися роман ім’я стало
особливо по
си
з кінофільмів
«Біле пулярним
завдяки твор
сонце
пустелі»,
«Зоря чій співдружності з вико
прннадлнвого
щастя», навцем. Хто він?
«Нас віичали
не в церк
8. Традиційним
стаз
ві...», музика до
картини фестиваль політичної пісні
«Мелодії білої ночі». Хто під девізом: «ГІісня у бо
написав її?
ротьбі за мир». Де і коли
3. Який російський уче проходив VII фестиваль?
ний здобув ще й славу ві Кого із його
учасників
домого композитора? 150- можете назвати?
річчя з дня
народження
9. Хто з радянських ви
його відзначалося недавно.
конавців завоював перше
У якій галузі
науки він місце у міжнародній пропрацював? Що з його му грамі-конкурсі
артистів
зичної спадщини увійшло естради
соціалістичних
до світової класики?
країн «Гала-83»? Про це,
4. Любителям рок-музи- до речі, згадувалося в од
ки добре відоме ім’я ком ному з випусків «Дискпозитора Олексія Рибни- залу».
кова. Сьогодні популярні
ВІД РЕДАКЦІЇ.
Пра
його рок-опери
«Зоря і

Шановні друзі!

На знімну: вокальний дует
Тернопільської обласної філармонії, лауреат
іеспублікансьного і всесоюзного конкурсів артистів естради Любов і Віктор АНИ-

:имови.

Фото В. ГРИБА.

УСМІХАЙТЕСЬ, РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЬ,

розважайтесь
Про користь фізичних тесь». Публіці
спектакль
вправ говорити зайве. Але дуже подобається. Щодня
до недавнього часу фран з 9 до 20 години групи по
цузи не були
великими 20, 40, 50 чоловік від трид
любителями фізкультури. цяти хвилин
до години
«жим-тоніКрім спортсменів-профе- зай/лаються
сіоналів, у Франції неба ком» у двадцяти залах Па
гато
охочих
займатися рижу.
вдома чи на роботі фізич
Як пояснити нове захоп
ними
вправами,
як це лення парижан, особливо
практикується у багатьох дівчат, жінок? Багато з них
країнах. Але нині ситуація вважають,
що звичайна
змінилась.
гімнастика нудна. Набагато
гімнас
У чому ж справа? По веселіше робити
танцюючи.
дув
спортивний вітер з тику, майже
Каліфорнії. Відома амери Одержуючи задоволення,
канська
актриса Джейн забуваєш про втому.
Але,
не зважаючи на
Фонда
намагається, І з
вид суміші
успіхом, сприяти поширен привабливий
ню нового танцю, точніше гімнастики і танцю, лікарі
сказати,
суміші гімнасти і спеціалісти занепокоєні
захопленням через
ки і танцю, який назива цим
медичного
ється «аеробік» або «жим- відсутність
контролю. Та
й справді,
тонік».
Дві вродливі
францу тепер буд-який комерсант
женки, колишні танцівниці може відкрити спортивний
за
Веронік і Давіна, викону зал і там влаштувати
ють швидкі рухи у приско няття «жим-тоніком» піс
реному ритмі в супроводі ля... семиденного стажу
музики «диско».
Замість вання у французькій спор
традиційних
«раз,
два, тивній федерації.
три» чути:
«Усміхайтесь
Згідно з законом кожен
розслабляйтесь, розважай- новий вид сперту повинен

одержати офіційне «бла
гословення». Міністерство
у справах молоді і спорту
Франції
планує
веєсти
спеціальний диплом для
тих, хто хоче
відкрити
курси
«аеробіка». Щоб
одержати його, необхідне
рік провчитися на курсах.
Бізнес є бізнес. У бага
тьох кварталах
Парижа
відкриваються нові гімнас
тичні зали. Старий
гараж
чи склад
ремонтується, і
перефарбовується у яск
раві кольори.
До нього
добудовують сауну, діє
тичний ресторан, масаж
ний кабінет, і «спортив
ний комплекс»
готовий.
Завдяки
телебаченню в
країні достатньо бажаючих
наслідувати моду за 1500
—3000 франків
у рік. У
цих залах
не зустрінеш
простої людини. Публіка
складається з чиновників
високого рангу, комерсан
тів, адвокатів, артистів та
їм
подібних.
Середня
зарплата клієнтів
вдвоє
вища заробітку робітника.
Вітер з Каліфорнії обвіває
обранців.

Анрі ЗАЙДМАН,
французький
журна
ліст.
(АПН].

СПОРТ
ФУТБОЛ

ПРИЗЕРИЗ ДЮСІ1І

У Чернігові фінішували
фінальні змагання з футболу
серед вихованців дитячоюнацьких спортивних шкіл
Міністерства освіти УРСР.
В іграх взяли участь два
надцять
команд
юнаків
1968 року народження. Се
ред них були І вихованці
тренерів Володимира Лико
ва і Юрія Калашникова з
Кіровоградської
спеціалі
зованої Д1ОСШ олімпійсь
кого резерву.
Перед цим тривали поє
динки в двох групах. Наші
НА ПРИЗ «МК»
земляки з однаковим
ра
хунком
(1:0) перемогли
своїх ровесників з Терно
поля і Орджопікідзе, два
«сухих» м’ячі забили у во
рота ужгородців, виграли
матч у миколаївців — 3:2,
з мінімальним результатом
Валерій Доцелко працює
(0:1) програли команді Дні
фізвиховаігпя в
пропетровська і посіли піс- вчителем
Злинській
середній школі

МаловискГвського
району.
Віл — кандидат у майстри
спорту з багатоборства ГПО,
викопав розрядні нормати
ви з кількох видів
легкої
атлетики. Щороку
Валерій
бере участь в обласних зма
ганнях . А тут, у Злинці,
створив секцію
любителів
бігу і групу
багатоборців
ГПО. Багато зусиль доклав
фізкультурний активіст для

ІНІЦІАТИВА ВІД ФІНАЛІСТІВ

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 05503.

ПРОДАЖУ
для мешканців Ук
раїнської РСР авто
мобілі марки «Жи
гулі!» В/ХЗ-2121 «Ни
ва», вартістю 10300
крб.
Наші
реквізити:
250015, м. Чернігів,
вул. Леніна,
231,
тсл. 5-61-86, 5-35-29,’
рахунок № 267602 в
міськупра в л і п н і
Держбанку м. Чер
нігова.
Адміністрація
об’єднання.

З 1 хсовтня *983
року по 1 травня
1984 року прово
диться Всесоюзний
огляд-конкурс
на
кращу спожмвспілку,
книжковий магазин,
кращу первинну ор
ганізацію
Товари
ства любителів кни
ги, шкільний коопе
ратив «Юні друзі
книги» по пропаган
ді й розповсюджен
ню
сільськогоспо
дарської літератури.

вильна відповідь на кожне

запитання

Запрошуємо всі книж
кові магазини, організа
ції Товариства любителів
книги, комсомольські ор
ганізації взяти
активну
участь в огляді-конкурсі.

вікторини оці
у 5 балів.

нюватиметься
Переможцем

хто набере

вийде

той,

максимальну

кількість балів.

КОМСОМОЛЬЦІ І МО
ЛОДЬ!

Просимо

надсилати відповіді протя

Активно пропагуйте І
розповсюджуйте літера
туру!

гом двох тижнів з момен--------------------------------- і.----------------------

ту виходу сьогоднішнього

ШАНОВНІ ТРУДІВНИ
КИ МІСТ і СІЛ КІРОВОГРАДЩИНИ!

«Диск-залу».

СПОРТ -

ля неї друге місце в своїй
підгрупі.
У матчі за третє і четвер
те місця кіровоградці зуст
рілися з львів’янами. Цей
поєдинок проходив з пере
вагою наших земляків, які
перемогли (3:0).
Кіровоградців
нагород
жено диплоомамн третього
ступеня і бронзовими меда
лями Міністерства освіти
УРСР.
Кращим нападаючим тур
ніру визнано кіровоградця
Онега Перервенка, якому
вручено спеціальний приз.
Його і півзахисника Гсннадія Куроп’ятника включено
до складу збірної школярів
республіки.
В. ШАБАЛІН.

орган Кировоградского
областного комитета

смерть Хоакіиа
Мур’єти»
та
«Юнона» і «Авось».
Головний режисер Москов
ського театру імені Ленін
ського комсомолу
Марк
Захаров
поставив їх на
сцені. Недавно на екрани
вийшов фільм, знятий за
рок-оперою «Зоря і смерть
Хоакіиа Мур’єти». Хто на
писав
лібрстто
до цих
опер?
5. «Море», «Анастасія»,
«Райдуга»... — молодь лю
бить ці пісні з репертуару
Юрія Антонова. Якщо су
дити по
замовленнях нз

МАЄ
У. ВШЬЕ-ЮМУ

Індекс 61103.

ГПО
того, щоб його вихованці і ласті з багатоборства
колгоспні спортсмени мали на вогневий рубіж, кросові
умови для
тренувань
— дистанції.
А заступник голови
кол
стежка здоров’я, комплекс
імені
Володимира
ні майданчийн — то справа госпу
Ульянова
Олександрійського
рук В. Доценка 1 його учнів. району Володимир Нікітснко
У ці дні комсомольці Злин захоплюється
боротьбою
ки готуються
до заліку з
дзюдо. З цього виду спор
фізичної та військово-тех ту він виконав майстерський
нічної підготовки. Першими норматив. Молодий комуніст
його складуть допризовники. вважає, що в нього не було
Ось і виводить їх призер об б такого сходження, аби не
уроки загальної
фізичної
підготовки в групі ГПО. Не
давно
Володимир
брав
участь в обласному фіналі
чемпіонату країни з багато
борства ГПО на призи «Ком
сомольской правды»
і від
значився серед спортсменів
своєї вікової групи.
Ці два
багатоборці
в
Злинці і Недогарках згурту
вали команди,
які беруть
участь у заочних змаганнях
на приз «Молодого комуна
ра». Бонн таколс
провели
турніри на призи героїв-земляків, на
черзі — кросові
пробігп за програмою ком
плексу ГПО, дні стрільця.
На знімну: в Кіровограді
на обласних змаганнях з ба
гатоборства ГПО зустрілися
Валерій ДОЦЕНКО та Воло
димир НІКІТЕНКО.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
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вих автомобілів.
Строк навчання — 1,5—
2 місяці.
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