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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЖМУ
Четвер, 21

Виходить з 5 грудня 1939 р.

вересня 1984 року

ПІВСТМІПЯ СЛУЖІННЯ ПАРТІЇ І НАРОДУ
ЬдДІЙНИМ
помічником ної родини, натхнені велич їн Європи, Америки, Азії І
партії у формуванні нової чю цілей і завдань, вони Африки, керівники ряду
нині літопис міжнародних і національних
людини стала багатонаціо створюють
нальна радянська літерату грандіозних звершень су літературних організацій.
Бурхливими,
тривалими
ра.
Народжена Великим часності 78 мовами народів
Жовтнем, вона з перших соціалістичної Батьківщини. оплесками, стоячи, учасни
П’ятдесятиріччю
Спілки ки ювілейного пленуму зу
кроків прагнула йти в ногу
Ь часом, жити інтересами письменників СРСР був при стріли товаришів К. У. Чер
"народу, створювати образ свячений ювілейний пленум ненка, Г. А. Алієва, В. І.
героїчної епохи будівницт цієї творчої
організації, Воротникова, М. С. Горба
ва комунізму.
який відбувся 25 вересня чова, В. В. Гришина, М. С.
Славною сторінкою увій в Москві. У Великому Крем Соломенцева, М. О. Тихо
шов в історію вітчизняної лівському палаці зібрались нова, Д. Ф. Устинова, П. Н.
В. І. Долгих,
культури перший з'їзд ра посланці багатонаціональної Демічева,
літератури, Б. М. Пономарьова, В. М.
дянських письменників, який радянської
об'єднав півстоліття тому представники всіх творчих Чебрикова, М. В. Зимянінз,
майстрів слова нашої краї спілок. Тут зарубіжні гості І. В. Капітонова, Є. К. Лини. Згуртовані чуттям єди — майстри слова з 33 кра- гачова.

Слово було надано Ге
неральному секретареві ЦК
КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР К. У. Чер
ненку. Присутні привітали
Костянтина Устиновича дов
го не стихаючою овацією.
Наприкінці своєї промови
Костянтин Устинович Чер
ненко оголосив Указ Пре
зидії Верховної Ради СРСР
про нагородження Спілки
письменників СРСР орде
ном Дружби народів і під
бурхливі, тривалі оплески
прикріпив нагороду до пра
пора творчої Спілки.
З доповіддю «50 років
служіння партії і народові»
виступив перший секретар
Правління Спілки письмен
ників СРСР Г. Марков.

№ 116 (3467).

Бути завжди з ленінською
партією, боротися разом з
нею і під її керівництвом
за торжество комуністичних
ідеалів — цією думкою бу
ли пройняті виступи учасни
ків пленуму. Вони запевни
ли, що діячі радянської лі
тератури і мистецтва і далі
зміцнюватимуть зв’язки ху
дожньої культури з практи
кою комуністичного будів
ництва, виховуватимуть у
художників активну грома
дянську позицію, віддадуть
усі сили, талант справі за
хисту миру на землі, зміц
ненню взаєморозуміння між
народами, вихованню нозсї
людини — громадянина ко
муністичного суспільства.
(ТАРС).

= ОСІННЬОМУ КОМПЛЕКСУ — ТЕМПИ І ЯКІСТЬ!
В ОБЛАСТІ ТРИВА
ЮТЬ ОСІННІ СІЛЬСЬКОГОСГІОДАР С Ь К І
РОБОТИ.
ГОСПОДАРСТВА ОБ
ЛАСТІ ЗАКІНЧУЮТЬ
ЗАКЛАДАННЯ
КОР• ИАЖУ. ПЕРЕВИКОНА
ЛИ ЗАВДАННЯ ОЛЕК
САНДРІЙСЬКИЙ. ГАПВОРОНСЬКИЙ
ТА
ВІЛ ШПАНСЬКИЙ РА
ПОНИ. ЛИШЕ 50 ПРО
ЦЕНТІВ ДО ЗАВДАН
НЯ ЗАКЛАЛИ КОРНА
ЖУ У КОМПАНІЇВСЬКОМУ. МЕНШЕ ПОЛО
ВИНИ — У 1ІОВГОРОДКІВСЬКОМУ
ТА
ПЕТРІВСЬКОМУ
РА
ЙОНАХ.
У РОЗПАЛІ ЗБИРАН
НЯ ЦУКРОВИХ БУРЯ
КІВ. НАЙКРАЩА ВРО
ЖАЙНІСТЬ
СОЛОД
КИХ КОРЕНІВ У НОВОУКРАЇНСЬКОМУ ТА
КОМПАНІТВСЬКО М У
РАЙОНАХ.
ПЛАН ПО ПРОДА
ЖУ ОВОЧІВ ДЕРЖАВІ
МАЙЖЕ ВИКОНАЛИ
НОВОАРХАНГЕЛЬС ЬКІ. ПОВГОРОДКІВСЬКІ ТА УСТИНІВСЬКІ
ОВОЧІВНИКИ.
ТРИВАЄ ОРЛИКА ПА
ЗЯБ. ОРГАНІЗОВАНО
ПРАЦЮЮТЬ
ОРАЧІ
СВІТЛОВОДСЬКО г о,
БОБРИНЕЦЬ К О Г О.
ОЛЕКСАНДРІПСЬК ОГО ТА ВІЛ ШПАНСЬКО
ГО РАЙОНІВ: ЗВОЛІ
КАЮТЬ ІЗ
ПІДНЯТ
ТЯМ ЗЯБУ У ГАЙВОРОНСЬКОМУ. НОВОУКРАЇНСЬКОМУ
ТА
ДОБРОВЕ.ЯИЧКІВ ОБ
КОМУ РАЙОНАХ.

/Г* ЕРГІЙ зупинив машину біля контори кол
госпу (секретар парткому
попросила
підкинути її
до силосховищ ще як ви
їжджав із гаража — за
другою ходкою), але Зінаїди Федорівни ні на
подвір ї контори, ні біля
гаражів не було.
«Може, потрубити?» —
подумав Сергій. — Час
іде...».
Проте не став полохати
досвіток: Зінаїда Федо
рівна вміє цінувати і свій
робочий час, і чужий —
видно, десь затримали. Та
й з кабінету ж видно їй
на вулицю.
Виліз з кабіни, зняв каш
кета, поправив п'ятірнею
чуба. «Осінь уже, а спека
не спадає — пилюки на
грунтових шляхах, як у
жнива», — вибив об колі
но запиленого кашкета.
Присів на приступку, за
думався.
Коли
ще
закінчував
школу і мав здавати іспи
ти на права, то чомусь не
думалось. що в шоферів
буває І таке: більше на ре
монті стоїш, ніж у дорозі.
Він любив заняття у між
шкільному комбінаті, ченав їх щоразу, тому й тех
ніку. правила
руху вчив
із задоволенням, можна
навіть сказати — з захоп
ленням. !з двадцяти п’яти
десятикласників іспити ус
пішно склали тринадцяте
ро. Серед них І він, Сергій
Яременко.

Знав, що до вісімнадця
ти років керма йому у ру
ках не тримати, але все
одно тягнуло до машин. В
автотранспортному
під
приємстві 10063 записали
слюсарем. До армії він

ЛАБОРАНТКА
Олена прийшла па Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів № 1 чотирнадцятилітньою дівчи
ною. Вона досить швидко освоїла нескладну ро
боту пробовідбиральниці. Жнивні дні пролетіли
один за одним, і дівчина зрозуміла: працювати
• шш лабораторії цікаво.
Становлення дівчини як спеціаліста проходило
не дуже гладко. Допомагали старші колеги, зо
крема, начальник виробничо-технічної лабораторії
секретар партбюро комбінату Анастасія Прокопівна Пономарейко. Вона зуміла розгледіти в ха
рактері дівчинки і старанність, і настирливість.
Швидко освоювала
О. Раїпевська
ази своєї
професії. А па чергових звітно-виборних зборах
комсомольці комбінату обрали Олену своїм ва
тажком.
Тепер вона — лаборантка. Стоїть на сторожі
державних і хліборобських інтересів. Бо своєю
роботою гарантує точність визначення якості зер
на. Є і її посильна частка в тому, що комбінат
значно перевиконав державшій план по закупів
лі сильних і цінних пшениць.
Фото В. ГРИБА.

так і не сів за кермо, але
ті півроку не минули дар
ма. Тим більше, що іри
місяці з них вчився на кур
сах електромеханіків у
Кіровограді. Згодом, особ
ливо у перші місяці са
мостійної роботи шофе
ром тут, у колгоспі «Дніп-

кожного дня, мабуть, зві
ряли: хто кого? Велина си
ла — міжгосподарський
кормодобувний загін. Коо
перація трьох господарств
(колгоспів імені Ульяно
ва, імені Жданова та їх
нього «Дніпра») — зручна
І вигідна кооперація. Тут і
технікою можна маневру
вати краще, і почуття нолентивізму підганяє... А

ПРАВОФЛАНГОВІ

ВЕРЕСЕНЬ
СЕРГІЯ
ЯРЕМЕНКА
ро», ті знання І навики
знадобилися...
Гї РОТИ контори свого
** «газона» зупинив Ми
кола Гончаренко. Відхи
лив дверцята:
— Чого застряг?
— Та нічого, все в поряку. Я зараз...
— Гляди, не відставай...
Хряпнули дверці, і хма
ра пилюги подалась га
машиною уздовж вулиці.
Миколу Гончаренна не
давно прийняли кандида
том у члени КПРС. Керів
ник комсомольсько-моло
діжного нолентиву автогаража Сергіїв найголовні
ший суперник. Правда, на
жнивах гарячого змагання
не вийшло, Микола і без
зусиль міг стати одноосіб
ним лідером, бо змагались
вони недовго — Сергій не
вдовзі перейшов на заго
тівлю
силосу.
Але вже
під час заготівлі нормів

хіба дозволить совість бо
дай трохи розслабиитсь у
чужому господарстві, ко
ли сусіди в твоєму викла
лися?
По 20 і більше ходок
робив Сергій за світловий
день. 35 тонн — норма, а
80-90 встигав перевозити.
В такомувипадку кажуть:
кожна хвилина на обліку.
Так, це не перебільшення
— на обліку з сьомої
ранку до дев’ятої вечора:
від роси до роси. Еконо
мили навіть на обідній пе
рерві — прихапцем обіда
ли. І то не тільни Сергій,
а всі кормодобувники —
поспішали зібрати виро
щене. Як і тепер...

Сутужно з людьми в
їхньому приміському кол
госпі. Особливо восени,
коли багатий урожай про
ситься з поля в засіки,
льохи, сховища. Кличуть
тоді на допомогу школя
рів, пенсіонерів, робітни-

чий клас підсобляє під
шефним.
Л1 ЕЛО Павлівна поруч
Світловодська, і тільки
віддзвенить
прощальний
випускний вечір — ди
вись, уже й тіснішає ав
тобус до райцентра. Піс
ля служби в армії Сергій
Яременко повернувся
о
село до сім’ї (одружився
ще перед армією) з одні
єю думкою — знайти тут
для себе місце. Йому, як
і однокласникові Миколі
Гончаренку та ще добро
му десяткові комсомоль
ців автогаража, таке місце
в колгоспі запропонували
люб'язно.
Господарство
виділило площу під забу
дову житла, цегли, дерева
виписав...
Уже
заклали
фундамент — зводиться
ще одна хата у Павлівці...
Г* ЕРГІЙ глянув на годинник — минуло сім
хвилин. Треба квапитись,
Гончаренко вже досі о по
лі: комбайни повинні ко
сити безперебійно.
«Треба таки трубити»,
— подумав знову Сергій і
вже взявся за ручку двер
цят, коли на порозі кон
тори побачив Зінаїду Фе
дорівну. Вона ще зупини
лась на мить перед флаг
штоком — лише на мить
— і заспішила до дороги.
На флагштоці високо
майорів прапорець, підня
тий на честь нього, Сергія
Яременка, — за найкра
щий учорашній показник
на заготівлі корнажу.
В. ТЕЛІЖАН.

Колгосп «Дніпро»,
Світловодський район.

Ціна 2 son.

ЄДИНИЙ
ПОЛІТДЕНЬ
25 вересня у виробничих
колективах та навчальних
закладах області пройшов
єдиний політдень на темуі
«Виховання молоді — пар«
тіііна, державна, загально
народна справа».
Новим свідченням постій«
мої турботи партії про ви
ховання підростаючого по
коління, про формування у
молоді марксистсько-ленін
ського світогляду, високих
ідейно-моральних
якостей
стали Постанова ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
партійного керівництва ком
сомолом і підвищення його
ролі в комуністичному ви
хованні молоді»,
промова
товариша К. У. Черненка
на Всеармійській
нараді
секретарів комсомольських
організацій, матеріали ве
ресневого (1984 р.) Плену
му ЦІ< Компартії України.
Основні аспекти цих важ
ливих партійних докумен
тів, роз’яспення їх і обгово
рення стали темою лекцій і
доповідей, з якими висту
пили у трудових колекти
вах, студентських аудиторі
ях партійні, радянські, ком
сомольські керівники.
У проведенні
політдня
взяла участь пропагандист
ська група Кіровоградсько
го обкому партії.
З сільськими трудівниця
ми першого відділка колюспу імепі Тельмана Компаніївського району, що само
віддано трудяться на осін
ньому полі, зустрівся у цей
день перший секретар обко
му ЛКСМУ
І. Шевченко.
Перед
робітниками цеху
№ 3 виробничого об’єднання
по сівалках «Червона зірка»
виступив другий секретар
обкому ЛКСМУ В. Іванов, у
студентських колективах по
бували
секретарі обкому
ЛКСМУ В. Тяглії її (Кіро
воградський
будівель
ним технікум імені Героя
Радянського Союзу В. Коліспнченка) та Н. Аигелуца
(Кіровоградське музучилише).

ПРИМНОЖУЮТЬ
СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ
Позавчора з Чернігова
до Кіровограда повернули
ся представники нашої об
ласті, які взяли участь у
VIII
республіканському
зльоті переможців Всесо
юзного походу комсомоль
ців і молоді по місцях ре
волюційної, бойової І тру
дової слави Комуністичної
партії і радянського наро
ду. Учаснинами зльоту бу
ли Герой Радянського Сою
зу В. О. Верхоланцев, депу
тат Верховної Ради СРСР
фрезерувальним
кірово
градського заводу «гїдросила» I. Машнягуца, моло
ді шахтарі з Олександрії
О. Урицьний і О. Барановський, учениця міського
ПТУ-2 О. Ігнатенно.
Наша
делегація взяла
участь у мітингу-ренвіємі
біля
могили Невідомого
солдата «Попіл спалених
стунае в наших серцях»,
побувала на відкритті рес
публіканського військовопатріотичного клубу «Пар
тизанська слава»
в селі
Єліне, на місцях партизан
ської слави тощо. Кірово
граді здійснили трудовий
десант в господарства об
ласті, стали учаснинами
змагань з оійсьново прик
ладних видів спорту. А в
змаганнях з туристичного
багатоборства наші земля
ни завоювали срібні ме
далі.

2 стор.
ЧАС, що минув після
ЗАчервневого
(1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС, комсо
мольські організації області
досягли певних успіхів у
підвищенні
ефективності
системи
марксистсько-ле
нінської освіти працюючої
молоді, якості проведення
занять.
1 жовтня починається но
вий навчальний рік у ком
сомольських
політшколах,
в яких
будуть навчати
ся 40000 юнаків і дівчат,
1150 молодих людей поч
нуть заняття в школах по
літичної, економічної і про
фесійної підготовки праців
ників сільського господар
ства, створених у Новоукраїнському і Світловодському районах. Такі школи
введено з метою пошуку
оптимальних шляхіз пере
будови стилю роботи ме
режі політичної і економіч
ної освіти сільських трудів
ників,
Зріс інтерес молоді до
широкого кола пробле/л
ідейно-політичного, мораль
ного плану. В новому нав
чальному році
в школах
суспільно-політичних знань
будуть навчатися 19,3 тися
чі молодих виробничників.
Активізувалася робота ко-

«Молодий

ДО ПОЧАТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В СИСТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ

Передусім - переконливість
мітетіз комсомолу по даль
шому прилученню молоді
до занять у школах еконо
мічних знань.
Особливої політичної зна
чимості новому навчально
му надає розгортання під
готовки до чергового, XXVII
з’їзду КПРС, 40-річчя Пе
ремоги радянського народу
у Великій Вітчизняній війні,
XII Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів у Моск
ві. Це ставить нові завдан
ня перед комсомольськими
пропагандистами, які по
винні переконливо розкри
вати ленінську зовнішню і
внутрішню політику КПРС,
життєву силу і велич соціа
лістичного суспільного ла
ду, його соціальну спра
ведливість, широко роз'яс
нювати всесвітньо-історичне
значення Перемоги радян
ського народу у Великій
Вітчизняній війні, показува
ти роль ВЛКСМ, братських
спілок молоді в єднанні
юності планети у боротьбі

проти імперіалізму, за мир
і дружбу між народами. В
новому навчальному році
близько тисячі
молодих
трудівників будуть вивчати
курс
«Актуальні питання
міжнародного молодіжно
го руху».
Високі вимоги стоять пе
ред ідейними наставниками
молоді. Вони покликані ста
ти справжніми організато
рами і вихователями моло
дих слухачів, бути відпові
дальними не тільки за їхню
теоретичну підготовку, а й
за творче зростання. Більш
як півторатисячний
загін
комсомольських пропаган
дистів області з честю ви
конує це відповідальне пар
тійне доручення. Слухачі
багатьох
комсомольських
політшкіл йдуть попереду у
соціалістичному
змаганні,
виступають ініціаторами цін
них трудових починів. У
цьому — значна частка ус
пішної праці комсомольсь
ких пропагандистів.

нами чимало молодих лю
дей приступили останнім
часом до роботи в побуто
вих майстернях та ательє.

РОЗПОВІДІ
ПРО ГЕРОЇЗМ
ТЕРИТОРІЯ
ДЕРЗАННЯ
і'
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Учасники масового ру
ху технічної творчості мо
лоді на підприємствах, бу
довах і транспорті, в АПК,
технікумах та інститутах
особливо плідно попрацю
вали в нинішньому році,
коли вся країна відзнача
ла 40-річчя перемоги со
ціалістичної революції в
Болгарії.
Економічний
ефект від реалізації ра
ціоналізаторських пропо
зицій, наукових розробок,
новаторських прийомів і
методів праці становить
2800 тисяч левів.
Перший секретар Толбу хінського
окружного
комітету ДКСМ Порданка
Коцева в статті «Комсо
мольські дарунки ювілеєвіз- відзначила, що девіз
«Науково-технічний про
грес і передовий досвід —
територія комсомольсько
го дерзання!» запалює на
нові творчі здобутки.

Час від часу «Пламчък»
— молодіжне видання ок
ружної газети «Добруджапска трибуна» знайо
мить своїх читачів з учас
никами революційного ру
ху в Добруджі — борцями
проти капіталізму та фа
шизму. Живуть в селі Ва
силево Іван Гічев і Іванка
Іванова. Це подружжя під
час тимчасової
окупації
гітлерівцями Болгарії, ри
зикуючи життям, допомог
ли врятувати від загибелі
12 партизанів. В умовах
підпілля Іван Гічев вико
пував чимало доручень ко
муністів. На
запитання
кореспондента Басила МІшева: «Які ваші побажан
ня комсомольцям і молоді
округу?» він відповів:
— Трудовими звершен
нями зміцнювати справу
миру, прискорювати розви
ток народного господарст
ва, продовжувагп справу,
за яку віддали своє жит
тя революціонери.

ЩАСТЯ
ЗА КОМСОМОЛІ)ВСІХ~МИР

ськими
ПУТІВКАМИ
Тримаючи руку на пуль
сі життя людей праці, ок
ружна комсомольська ор
ганізація
періодично ви
значає об’єкти, над якими
їй слід брати
шефство.
Наприклад, під час цього
річних жнив було органі
зовано шефство над тока
ми бригад АПК, у резуль
таті якого зменшилися до
мінімуму втрати
зерна.
Нині комсомолів
округу
стала шефом заготівлі ку
курудзяного силосу і та
кож сприяє запобіганню
втрат, чіткому виконанню
графіку робіт.
Реальні
результати у
справі поліпшення обслу
говування
сільського та
міського населення округу
дає шефство, котре успіш
но здійснює комсомольсь
ка організація над 28 під
приємствами
торгівлі,
громадського харчування.
За комсомольськими путів-

Молода артистка толбухінського
драматичного
театру
імені
Йордана
йовкова Марієта Калпова
ділиться думками про свою
роботу над
близьким її
серцю образом героїні п’є
си радянського драматур
га Леоніда Зоріпа «Вар
шавська мелодія». Артист
ка гнівно засуджує полі
тику Рейгаиа,
підступні
дії неофашистів,
паліїв
війни.
«Моя героїня, — пише
Марієта Калпова, — бо
реться за мирне небо над
землею, за особисте щас
тя. Його треба захищати,
відстоювати і добиватися
щастя для всього людст
ва... Саме з цими думками
та радістю від творчої ро
боти я зустріла всенарод
не свято — 40 річчя Пе
ремоги соціалістичної ре
волюції в Болгарії».
Добірку за матеріа
лами
толбухінської
окружної газе:и «Дсбруджа.чска
трибуна»
підготував
Н. ДОБРІН.

Так, наприклад, близько
трьохсот слухачів шкіл ком
сомольського політнавчання
кіровоградського
заводу
«Гідросила» — ударники ко
муністичної праці. Слухачі
школи «Ідеологічна бороть
ба і молодь» Кіровоградсь
кого чавуноливарного заво
ду (пропагандист В. І. Носов) виступили з ініціативою
«Робочій хвилині — комсо
мольський лік!». Під деві
зом: «40-річчю Перемоги ра
дянського народу у Великій
Вітчизняній війні — 40 удар
них тижнів!» трудиться біль
шість слухачів комсомольсь
ких політшкіл м. Світловодська.
Добре зарекомендували
себе школи, створені на ба
зі КМК. За приклад може
служити Олександрійський
район. Аналіз роботи колек
тивів, у яких створено шко
ли комсомольського політ
навчання, показує, що в цих
КМК значно підвищилась

...А на екрані до болю
щемливі обриси Москви:
стіни Кремля, торжествую
ча зелені» спекотного літа.
І звертається до глядачів
їхній улюблений актор ви
конавець головної ролі у
фільмі «Європейська істо
рія», знятої режисером
Ігорем Гостевим на кіно
студії «Мосфільм». Але не
від імені героя, а від сво
го власного імені — на
родного артиста СРСР, Ге
роя Соціалістичної Праці
Вячеслава Васильовича Ти
хонова. Артист говорить
про те, чому цей фільм
такий актуальний сьогодні,
коли мова йде про існуван
ня нашої прекрасної пла
нети, про злі сили, які за
грожують життю на Землі
і про те, що розум пере
може. Вірою в торжество
ідей прихильників миру
пронизаний цей своєрідний
і несподіваний вступ до
фільму, Всесоюзна прем’є
ра якого відбулася недав
но на екранах країни.
Проблеми,
порушені
фільмом, хвилюють сьо
годні кожного
чесного
громадянина планети. Пе
реконана, що цей фільм
не просто один із вдалих
прикладів
сьогоднішньої
кінопродукції. Він нале
жить до атакуючого кіне
матографу. Правильно бу
ло б визначити його жанр
як політичний
детектив.
Не так давно в кінотеатрах
йшов фільм Т. Лісіціан
«Тайна вілли «Грета», що
багато в чому перегукуєть
ся з «Європейською істо
рією». А □ серпні на екра
нах телевізорів демонстру
вався серіал «ТАРС упов
новажений заявити». До
речі, всі три фільми об’єд
нані не тільки єдністю те
ми боротьби за мир, а й
участю акторів. Наприклад,
В. Тихонов зіграв генерала
Константинова у телевізій
ній стрічці, а в «Європей
ській історії» він — жур
наліст Петер Лоссер.
Втім, поговоримо про
фільм детальніше.
Дія
його відбувається в одній
із
західноєвропейських
країн. Вона не названа.
Можливо, Італія, можливо,
Західна Німеччина. Але
мова йде про розміщення
в країні американських
«першингів». Про те, як
намагаються наші заокеан
ські антагоністи перетвори
ти Європу в плацдарм для
знищення ненависної їм
комуністичної моралі, вза
галі для знищення соціа
лістичної системи і насам
перед «червоної Москви».
Режисер І. Гостєв дов
гий час працював у доку-

продуктивність праці, зрос
ла економія.
Багато керівників комсо
мольських політшкіл успіш
но використовують обширний арсенал засобів підви
щення пізнавальної, трудо
вої і суспільної активності
слухачів, передають молоді
свій життєвий досвід, ідейну
переконаність. Серед тих,
хто по праву користується
шаною і повагою — знам яй
ці В. Г. Лопата, В. І. Супря
га, В. В. Кондратенко; М. Д.
Поривай, В. У. Синенко з
Онуфріївського району; гайворонці І. Н. Харламова і
Л. В. Кулібякіна,
яких у
День пропагандиста буде на
городжено Почесними гра
мотами ЦК ВЛКСМ; пропа
гандисти з Маловисківського району М. В. Тасенко,
О. І. Шуліма; кіровогродці
В. Д. Булашова, М. Д. Нови
кова; Р. В. Данильченко і
В. Т. Середа з Новомиргородського району та багато
інших. Тільки за підсумками

минулого року більше ста
ідейних наставників молоді
г
удостоєні
нагород
ЦК
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ України,
обласного комітету комсо
молу.
І ось новий навчальний на
порозі. Комсомольські орга
нізації, пропагандисти по
кликані зробити все для під
вищення
результативності
і якості марксистсько-ленін
ської освіти працюючої мо
лоді, її ролі у формуванні
в юнаків та дівчат глибоко
го розуміння закономірнос
тей сучасного суспільного
розвитку, виховання почуття
радянського патріотизму і
пролетарського інтернаціо
налізму. Кожен організатор
комсомольського політнавчання повинен взяти на оз
броєння слова Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради
СРСР К. У. Черненка про те,
що нам необхідно готувати
таку молодь, яка б зуміла^^
не тільки засвоїти досвідІЛк
старших поколінь, а й зба-^^^
гатити
його особистими
звершеннями.
О. КОРЕПАНОЗ,
завідуючий
відділом
пропаганди і культурномасової роботи обкому
ЛКСМУ. '

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Десь у Європі...
менталістиці, і це позначи
лося, в хорошому розумін
ні, звичайно, на художньо
му творі. Таке враження,
що весь фільм знімався
прихованою камерою, на
стільки документально від
творено атмосферу перед
виборної кампанії у вели
кому західноєвропейсько
му місті. Тому суто доку
ментальні зйомки на ву

тримку могутнього дядеч
ка Сема.
Сцена мітингу Олдена,
на мій погляд, одна з най
більш вражаючих. Не ви
падково мітинг проходить
у темряві. Факели в руках
істеричних молодиків, від
блиски ліхтарів на облич
чях -багатолюдного збори
ща створюють моторошну
атмосферу. Ця моторош*

настільки значна, що саме
вона примушує відштовху
ватися від терміну політичного детективу, тому
що фільм досить чітко на
бирає звучання психологіяної драми. Цьому сприяє
тонка,
/лайстерна
гра
В. Тихонова.
Петер Лоссер... Високий
професіонал,
журналіст,
до якого прислухаються і

Надр з фільму «Європейська історія».

лицях ФРН з питанням, ко
му будуть віддані голоси
на виборах, вже нічого не
додають у стилістиці філь
му.
За кого вони, робітники,
студенти, адвокати? Кому
віддадуть голоси на вибо
рах. Доктору Хайдену (ар
тист В. Стржельчик) чи на
ціоналісту Олдену (Р. Романаускас)? Поміркований
політик Хайден далекий від
класових битв, але інтере
си свого класу — буржуа
зії захищає твердо. Однак
Хайден розумна і чесна
людина. Він розуміє, що
означає розміщення кри
латих ракет на території
його країни, розуміє, що
обмежена ядерна війна не
можлива. І виступає про
ти американського втру
чання. Олден же грає на
націоналістичних почуттях
деякої частини переважно
молодих громадян, циніч
но і відкритим текстом'заявляє: «Я — за ракети!»,
відчуваючи постійну під

ність підсилюється лозун
гами, які вигукує Олден.
Редактор комуністичної га
зети
Гамелін
(відомий
польський актор Станіслав
Микульський) говорить ті
саме ті слова, які спали
на думку кожному з нас,
глядачів: «На таких лозун
гах прийшли до влади фа
шисти!» Слушно. Але ім
періалістичні держави во
лодіють сьогодні таким ар
сеналом засобів знищен
ня цивілізації, які і не
снилися колишнім фюре
рам.

Саме цю думку вислов
лює Петер Лоссер. В пре
сі зазначалося, що автори
фільму (сценарій написав
М. Леонов
за участю
І. Гостева) дещо перейшли
межу реальності, адже від
голосу однієї людини ні
чого не залежить. Це спра
ведливо. Хоч справедливо
й інше — саме лінія Пете
ра Лоссера
концентрує
сюжет, підсилює динамізм
дії. Тема Лоссера у фільмі

праві, і ліві, і соціал-де
мократи, І комуністи, по
рядна, чесна людина. Йо
го виступу о підтримку
Хайдена чекають усі. «Ти
повинен виступити», — на
полягає дружина (польсь
ка актриса Беата Тишкевич), але до того часу, по
ки не дізнається про тиск
з боку прихильників (тобто
покровителів) Олдена, про
шантаж,
погрози. «Діяч
певної фірми» (читай аген*
тура ЦРУ) Коллер (артист
А. Масюліс) йде ва-банк.
«Фірму» не влаштовує на
віть мовчанка Лоссера. А
тут ще й смерть колеги,
молодого журналіста Хайн
ца Ренке (Л. Філатов).
І Петер Лоссер робить ви
бір...
З рекламних проспектів
ми знали, як поведе себе
герой,
але
дивлячись
фільм, не могли стримати
хвилювання і... гордості.
Гордості за Людину, яка з
честю несе це звання.
В. ЛЕЗОЧКО.
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комунар»

З стор

® з випуску «вітрил» ©•
МИНЕ ЩЕ КІЛЬКА ДНІВ, 1 ТИ, ДРУЖЕ
ВІТАТИМЕШ СВОЇХ УЧИТЕЛІВ З ЇХНІМ ПРО
ФЕСІЙНИМ святом.

НЕ ЗАБУДЬ, ЦЬОГО РОКУ ВОНО — 7 ЖОВТ
НЯ.

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

А А А'ААЮ
МАЙБУТНЮ

Люда Денисенко, Надя Головіна, Галя Нроленно та
Олена Головіна, яких ви ба
чите на знімку, вчаться у
восьмому класі Мар'ївсьної
восьмирічної
шноли Компаніївського району. Як і всі
їхні товариші по навчанню,
нині вони особливо старанні
помічники трудівникам міс
цевого колгоспу імені Тель
мана в збиранні фруктів та
овочів. І хоча робочий день
ху дівчат заповнений по він
ця, це не заважає їм регу& лярно відвідувати репетиції
сільського хору, куди вони
ходять з великим задово
ленням.

Фото В. ГРИБА.

РОЗПОВІДАЄ УЧЕНИЦЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО
КУЛЬТОСВІТНЬОГО УЧИЛИЩА
ОЛЬГА ХОМЕНКО.

k

Прочитавши в «Молодо
му комунарі» за 23 серп
ня матеріал під заголов
ком «Прошу повідомити
адресу...», взнала про те,
що Світлана Соколаш за
питує, як стати бібліоте
карем. Я — учениця біб
ліотечного
відділення
культосвітнього училища.
Тому хочу розповісти дів
чині про свою спеціаль
ність докладніше.
Почну словами відомо
го всім С. Я. Маршака,
який писав, що кожен, хто
мав на своєму віку справи
з бібліотеками, не може
но розуміти по-доброму
людей, які проводять все
своє життя між книжкових
полиць і читачів. Без вся
кого перебільшення мож
на сказати, що майже всі
вони, або більшість із них
можуть із повним правом
називатися справжніми лі
тературознавцями, істин
ними педагогами.
Бібліотекарі — це бійці
ідеологічного фронту. Во
ни, як літератори і пропагадисти, допомагають чи
тачам широко і активно
зикористовувати книгу, пе
ріодику.
Світлано, наша профе
сія дуже цікава, має свої
особливості і потребує
багато творчості, відпові
дальності, а найбільше лю
бові до книг і читачів.
Деякі люди вважають, що
справа бібліотекаря дуже
легка, але це не так. Сю
ди входить не тільки запис
у формуляри читачів кни
ги, а й багато інших опе
рацій. Адже бібліотекарі
повинні правильно піді
брати ту чи іншу літера
туру, мати підхід до будьякого читача, до його сер
ця, душі, щоб дізнатися
про його внутрішні, ду
ховні потреби. Бібліотека
рі повинні уміти проводи
ти літературно-художні ве
чори,
прем’єри
книг,

Часто у своїх листах
до редакції старшоклас
ники цікавляться новин
ками сучасної молодіжної
моди. І це зрозуміло. Ад
же 16—17-річним, як нійому, хочеться вигляда
ти особливо гарно, су
часно. Вашій увазі, дру
зі, пропонуємо цей ма
теріал.

книжкові виставки, голос
ні читання, бесіди загаль
ні та індивідуальні.
Якщо хочеш більше ді
знатись про цю професію,
частіше відвідуй бібліоте
ки, придивляйся до праці
бібліотекарів,
побільше
бувай в читальних залах,
де ти зможеш краще під
готуватися до будь-яких
уроків,
політінформацій,
на всіх заходах, які будуть
проводитись в бібліотеці.
І побачиш, як це цікаво.
І ще одна порада. Вже
зараз готуй себе до цієї
роботи, якщо тобі вона
сподобається. Читай по
більше літератури і, голов
не, вчись рекомендувати
прочитані книги своїм то
варишам, щоб і вони змо
гли їх прочитати. От на
приклад: у вас сьогодні
тема уроку: «Образ Чичикова із
твору
Гоголя
«Мертвьіе души», а ти мо
жеш подивитись у бібліо
теці журнал «Литература
в школе» і пошукати ма
теріал на цю тему, а по
тім порекомедувати своїм
товаришам або й розпо
вісти його. І завжди, коли
відвідуєш бібліотеку, звер
тайся до її працівників,
щоб вони змогли підібра
ти ту чи іншу книгу на ту
тему, яка тебе цікавить.
Цим ти збагатиш і свої
знання,
і полюбиш цю
професію, а ще зможеш
стати у пригоді і своїм
товаришам. Так що думай,
вибирай, у тебе попереду,
ще цілий рік.
Якщо тебе цікавить ще
щось про бібліотечну спе
ціальність, життя учнів на
шого навчального закладу
звертайся до мене за ад
ресою: 317921, м. Олек
сандрія, пр. Кармелюча,
72. Хоменко Ользі.
З нетерпінням
чекаю
твоїх, Світлано,
листів і
ваших, читачі «Вітрил».

Т/* ОЛИ про когось кажуть чи пишуть, що
він закінчив десять класів
то далі ми чекаємо слів
про те, яку дорогу обрав
собі випускник, куди піде
восени вчитися чи працю
вати. Перед цим у кожно
го буває підготовка до
вступних екзаменів, поїзд
ки, просто відпочинок. А
ось у Сергія і Василя Баліцьких, Сергія Манька,
Володимира Сологуба із
с. Вільшанки Новоархангельського району цьою
не було. Одразу після ви
пускного . вони вирішили
допомогти своєму колгос
пові на жнивах і пішли
працювати
помічниками
комбайнерів.
Дівчата
з
Вільшапської десятирічки теж не
білоручки: восьмикласни
ці Олена Бурлаченко, Лю
да Власенко, Галя ДуплоІноженко.
семикласниця
Люба Бурлаченко влітку
доїли на фермі корів. «Ще
тільки краєчок сонця ви
зирав із-за видноколу, ще
дорослі тільки йшли иа ро
богу, а дівчатка вже по
верталися з неї, закінчив
ши вранішнє доїння. 1 це
було і радісно, і роман
тично...» Так закінчила
розповідь про своїх моло
дих односельців П. Дуплоноженко.
Так само тепло розпо
вів про юних помічників
сільських
трудівників
В. Кудря з /Малої Виски.
Піонери Маловисківської
СІТІ № 3 імені В. 1. Ле
ніна Вігя Німенко, Ваня
Кисіль, Ваня Харченко,
Олснка Рибак, Світлана
Проценко працювали на
току колгоспу «Родина».

ОГЛЯД ЛИСТІВ

КОНВЕРТИ
З ЛІТНІМ
ШТЕМПЕЛЕМ
кої середньої школи Новоархангельського району
канікули
запам'ятаються
поїздкою до Москви. Де
сятикласниця Л. Маличенно написала, що школярі
відвідали Мавзолей
В. І.
Леніна, поклали квіти до
могили Невідомого солдата
біля Кремлівської стіни,
побували на ВДНГ СРСР.
Були в столиці зустрі
чі — із земляком в. Бесарабом.
котрий нині слу
жить у Москві, із ровес
никами з п'яти союзних
республік. Враження від
цих знайомств і екскурсій
будуть записані і стануть
експонатами
шкільних
клубу
інтернаціональної
дружби 1 кімнати бойової
слави.

кули не забули рубрики
«Хочу листуватися», з до
помогою якої хочуть по
знайомитися
і потовари
шувати
з однолітками.
Тринадцятирічна Валенти
на Голуб із с. Оситняжки
Кіровоградського
району
пропонує: «Хотілося б. щоб
надалі бажаючі листувати
ся повідомляли побільше
не тільки про себе, а й
про населені пункти,
в
яких живуть». І ніби почу
ла це бажання дев’яти
класниця Світлана Мака
рова з с. Нерубайки Новоархангельського району:
«Моє село хоч і невелике,
але зелене, красиве... Є в
ньому багато нових буді
вель. у тому числі й го
тель
і моя рідна школа,
будуються дитячі ясла. Я
люблю читати книжки. Ра
да була б листуватися з
тими,
хто має такі самі
інтереси». С. Яковенко з
Кіровограда
заспокоює
Н. Талиську, яка у «Вітри
лах» за 28 червня (матері
ал «Чи бувають зайві дру
зі?») скаржилася на зали
шені без відповіді листи:
«Не треба Наташі обража
тися на тих. -»-то їй не від
писав. Можливо,
їм на
дійшло багато листів І
просто бракує часу на всі
одразу
відповісти.
Крім
того, є люди, котрих ціл
ком влаштовує листування
лише з одним адресатом».
У цих міркуваннях є своя
логіка. Та все ж зауважи
мо: при будь-якій зайнято
сті залишати
без уваги
чий би то не було лист не
етично.

Але літо — пора не
тільки трудового гарту, а
ще й пора творчості, мож
ливість побути на самогі,
привести в порядок думки
і. можливо, довірити їх
паперу
Ось як, наприк
лад. В. Хміль із с. Пере
моги Добровеличківського
району, що написала зари
совку про матір: «У мами
добрі і ласкаві руки, найвірніше
і найчутливіше
серце. Життя прекрасне
тим, що є в ньому мате
ринська доброта і ніж
ність». Закінчила свій лист
Валя такими
словами:
«Хочу, щоб кожен, прочи
тавши ці рядки, згадав
свою матусю і не зябував
Повідомила свою адре
її ніколи, як би далеко він су для листування також
не був...».
12-річна Алла Самилюк:
Так. найщиріші наші по (317552, Новоархангельсь28 старшокласникам — чуття
найкращі слова —
членам історико-краєзнав- матерям,
рідним, близь кий район, с. Копенкувачого гуртка Із Торговиць- ким Наші читачі за кані те).

СЕРЦЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ.,.

Спортивний стиль

ПОРТ — ровесник цивілізації. Ба
гато пам’яток древніх культур до
носять до нас зображення людей, що
змагаються. Заняття спортом в епоху
античності, приміром, були складовою
частиною способу життя. Зверніть ува
гу на одяг того періоду: вільні драпіру
вання, тоги, плащі — вони відображали
естетику свого часу — пластичність, роз
кутість.
Всі ці особливості притаманні і сучас
ній моді спортивного стилю. XX століт
тя — століття спортивне, і мода, особ
ливо молодіжна,
не могла залишитися
осторонь від цього масового захоплення.
Стрімкі ритми життя, пульс часу також
пред’явили до костюма свої вимоги, в
перш)' чергу зручність і функціональ
ність. Спортивний стиль став нині домі
нуючим. Речі, котрі ми зараз носимо,
стали мобільнішими, звучнішими, тка

С

Таких у поштовій скри
ньці «Вітрил»
набралося
чимало. У них — відгомін
трудової чверті, враження
від мандрівок і зустрічей
під час канікул, розповіді
про друзів, запитання, про
позиції.

нинії яскравішими, легшими. Воші від
значаються простотою виконання і, ка
жучи мовою спеціалістів, технологічні
стю, вимагають менше догляду.
Заглянемо до молодіжного гардеробу:
сьогодні популярні найрізноманітніші
трикотажні светри, головні убори і до
повнення (гетри, шарфи, рукавички),
яскраві манки, брюки вільних форм і
довжини, шорти, стьобані зимові речі.
На останніх хочеться зупинитися особ
ливо. 5 — 6 років тому варіанти «дутиків»
і «пухівок» заполонили світ, впевнено ви
тіснивши із зимових вулиць важкі пальта-саркофаги із драпу, дорогі дублянки
і шуби з натурального хутра. Спеціаль
ний одяг альпіністів і гірськолижників
міцно ввійшов у гардероб людей, котрі
ніколи не були в горах. З чому ж сек
рет такого успішного наступу цього виду
спецодягу на нашу свідомість? Певно,
справа не тільки у зрослій популярності
окремих видів спорту, а й у тому, що
сучасні моделі стьобаних речей спира
ються на глибокі національні традиції.

Один із аналогів — середньоазіатський
ватний халат, яний рятує і від холоду,
і від спеки. А згадайте робочі ватні ті
логрійки (варіанти народних «душогрій»),
котрі довгий час служили і для роботи,
і для повсякденного життя.

Чому ми так ціпимо народний одяг,
говоримо про мудрість його традицій? Та
тому, що національний костюм — це ре
зультат багаторічної, часом багатовіко
вої еволюції, плід творчості мільйонів
людей, суворим екзаменатором якого
став Час... Він зробив природний відбір.
А з часом, коли виникла потреба в
одязі для людей, коурі працюють в екстремтальнпх умовах, серед льодових
вершин, модельєри запропонували по
асоціації з майже забутими варіантами
народного вбрання сучасні дуті стьоба
ні пальта на гагачому пуху, тим самим
ще раз підтвердили істину, що нове —
це добре забуте старе.

Наступний лист із на
шої пошти зі шкільною
тематикою не пов'язаний,
але відповідаючи 3. Осадчевій із
с. Олексіївни
Добровеличківського ра
йону, сподіваємося тим
самим відповісти і стар
шокласникам, котрі цікав
ляться умовами навчання
у технікумах. Перевестися
з одного технікуму в ін
ший серед навчального ро
ку не можна. Це робиться
під час літніх канікул зі
згоди того технікуму, ку
ди учень хоче перейти і
того, до якого вступав.
Конкретно 3. Осадчевій:
телеграфісток не готує жо
ден кіровоградський техні
кум.
І ще одне запитання, по
в’язане з обранням спе
ціальності: «Ще з молод
ших класів, — пише Т. Дуриба з с. Квітки Новоукраїнського району, — я
мрію стати каскадером.
Де на нього можна вивчи
тися і що для цього тре
ба? Чи може цією профе
сією оволодіти дівчина?»
Працює
при
Одесь
кій кіностудії школа кас
кадерської підготовки на
громадських засадах. Із
20—25 претендентів всту
пає до неї один. Кінокаскадер
В. Жариков у
«Комсомольской правде»
за 22 серпня ц. р. писав:
«Кіпокаскадером може на
зиватися лише той, хто
поєднує в собі
вміння
професіонально виконува
ти кінотрюки і акторську
майстерність». Стрибати в
прірву, вискакувати
на
ходу з поїзда, вриватися
в палаючий дім, і все де
робити артистично — чи
всім під силу? 1 останнє:
серед перелічених В. Жарпковіш відомих каскаде
рів нема жодного жіночо
го імені...
Н. ДАНИЛЕНКО.

Побачивши, яку популярність набули
ці речі, художнини-модельєри розробили
їх варіації, але вже використовуючи но
ві матеріали і нольори. Так, дорогий га
гачий пух замінили синтепоном (утеп
лювач типу в’язкого поролону), танож
стали використовувати тнанини, що не
промокають, насичених, життєрадісних
тонів.

Довгою дорогою йшли до нас не тіль
ки стьобані куртки, а й наприклад, три
котажні гетри, дуті чобітки. В їх осно
ві — національний одяг пастухів Альп і
Карпат.
Стьобані зимові куртки, жилети, паль
та залишаються популярними і цього
року. Кольорові особливості — яскраві
контрасні поєднання і пастельні відтін
ки коричневого, зеленого і синього то
нів Зміни торкнулися лише форм оздоб
лювальних ліній, їх ритмів. Вироби ета
пи багатошаровими, комбінованими по
кольору. Різноманітні варіанти їх оформ
лення: пальта і куртки з накладними жи
летами, які можна носити разом і окре
мо, куртки з рукавами і капюшонами,
котрі відстібаються. Все це дозволяє ви
користовувзтп згадані речі в будь-як)
пору року.
Є. ЗАЙЦЕВ,
художник-модельер
(За матеріалами журналу «Смена»)

«Молодий
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комунар»

УВАГА!
29 ВЕРЕСНЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПАРКУ КУЛЬТУРИ
І ВІДПОЧИНКУ «ШАХТАР» ВІДБУДЕТЬСЯ

«Молодий комунар»
ПРИСВЯЧЕНЕ 40-РІЧЧЮ ВЕЛИКОЇ
ПЕРЕМОГИ і 80-РІЧЧЮ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ М. ОСТРОВСЬКОГО

СПРОБУЙТЕ ВСТИГНУТИ ВСЮДИ
А ВІДКРИТТЯ СВЯТА

Як уже повідомлялося, на хуторі Надія почалося
осіннє театральне свято «Вересневі самоцвіти». Нині
воно крокує містами й селами Кіровоградщини. На
батьківщині І. К. Карпенка-Карого у селі Веселівці
Новомиргородсьного району «Вересневі самоцвіти»
відкрилися виставою Иосипівського сільського будинку культури за п’єсою Є. Кравченка «Скриньна
підвела». Колектив Туріянського СБК цього ж району
порадував односельчан виставою «Назар Стодоля».
Привітними оплесками зустріли трудівники села
Колонтаєвого Світловодсьного району самодіяльних
артистів Глинського СБК, які виступили з виставою
ЧА. Макайонка «Трибунал». Аматори сцени Погребнякіасьного сільського клубу зі спектаклем «Ніч над
Таманню» за однойменною п’єсою Л. Синельникова
•та учасники драматичного колентиву Великочечеліївського сільського клубу з п’єсою «Мартин Боруля»
ва І. К. Тобілевичем.виступили на сцені будинну нультури колгоспу Імені Шевченка Новгородківського ра
йону.

13.00. Чекаємо всіх у
парку культури і відпо
чинку «Шахтар».
А У програмі свята, яка
буде різноманітною і на
всі смаки, ви зустрінетеся
з ветеранами Великої Віт
чизняної війни та молоди
ми гвардійцями п’ятиріч
ки шахтарської Олександ
рії.
На святі ви довідаєтеся
про ударні справи комсо
мольців та молоді міста і
району, їхню конкретну
участь у Марші миру ра
дянської молоді. А журна
лісти газети «Молодий ко
мунар» па прес-конферен
ції раді будуть відповісти
на всі питання наших чи
тачів, гостей свята.

На
знімну: у день відкриття «Еерєсневих са
моцвітів» на хуторі Надія з учасниками сеята зустрі
лися
І.
Карпенко-Марий.
М.
Заньковсцька.
М. Кропивницьний, ролі яких виконали заслужений
артист УРСР І. Терентьев, Н. Карасьова, С. НідзвецьНИЙ.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

Ласощі

ФЕХТУВАННЯ. Рес
публіканська
першість
ДСТ «Спартак» серед
юніорів 1965—]967 років
народження, що проходи
ла в Кіровограді, завер
шилася загальнокоманд
ною перемогою спорт
сменів Києва. Другими
на п’єдесталі пошани бу
ли львів’яни, третіми —
юні мушкетери Хмель
ницької області. Наші
земляки
відстали від
бронзових призерів на
15 очок, посівши почесне
4 місце (минулого року
було восьме).

БОРОТЬБА ДЗЮДО.
Завершився
чемпіонат
області, в якому взяли
участь найснльніші дзю
доїсти Юровоградщиші.
Переможцями
стали:
Микола Казанцев («Ди
намо»),
Іса Чумаков,
Олег Мельников, Юрій
Кулпшков («Колос»), динамівець Валерій Тихо
нов, Володимир Долгих
та Артур Оганесян («Ко
лос»).
Командну
боротьбу
впевнено виграли пред-

ставішки спортивного то
вариства «Колос», дру
гими були лииамівці, тре
тіми — спартаківці.

САМБО.
В
ІваноФранківську проходила
міжвідомча
першість
України з боротьби сам
бо серед юніорів 1963—
1965 років народження..У
складі переможців у ко
мандному заліку збірної
диизмівців
республіки
виступав вихованець кі
ровоградського тренера
Германа Алексеева сту
дент другого курсу фа
культету
фізвиховання
педінституту Сергій Пет
ров. Серед самбістів дру
гої півсередньої вагової
категорії (до 74 кіло
грамів) він став срібним
призером, програвши ли
ше фінальний поєдинок.
Успішно виступили і
учні
кіровоградського
тренера Леоніда Медве
дева за збірну республі
канської ради товарист
ва «Колос»:
майстри
спорту Олександр Шполяпськнй та Володимир
Долгих завоювали брон
зові медалі.

«Молодой коммунар» —

А Широку програму по

кажуть самодіяльні митці
шахтарського краю, а та
кож гості з обласного цен
тру — вокально-інстру
ментальний
ансамбль

для косуль
Щоб зберегти поголів’ї.
диких гварин, щоб допомогтм^їм пережити довгу

орган Кировоградского

ОГОЛОШУЄ
Заняття проводитимуть
ся тричі на тиждень, вечо
рами, за програмою вступ
них екзаменів з таких дис
циплін: історії, російської
мови і літератури, україн
ської мови і літертури, ан
глійської мови, німецької

го, Долинського,
ронського та Новоукраїнського районів.
П. САВЧЕНКО.

Наступний помер «Молодого комунара» вийде
28 вересня ц. р.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

НАБІР СЛУХАЧІВ

мови, математики, фізики,
хімії, біології.
Приймають осіб, які ма
ють середню освіту, а та
кож учнів 10-х класів.
Початок занять — 1
жовтня.
Документи: заява на ім'я

ректора,
2
фотокартки
3X4 см, квитанція про вне
сення плати за навчання
(20 крб. надсилати пошто
вим переказом на поточ
ний рахунок № 14101 у
міському управлінні Держ
банку на ім'я педінституту.

Прийом заяв щодня, крім
неділі, з 9 год. до 17 год.
у суботу — з 9 год. до 14
год.
Адреса: м. Кіровоград,
вул, Шевченка, 1, аудито
рія № 206.
РЕКТОРАТ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ
на такі спеціальності:

електромонтер по об
слуговуванню устаткуван
ня промислових підпри
ємств,
зварник,
токар.

Приймають осіб
редньою освітою, а
воїнів, звільнених
Радянської Армії.
Зарахованим до

Обсяг 0.5 друк, арк.

із сетакож
Із лав
учили-

ща виплачують стипендію
80 крб. на місяць. Під час
виробничої практики учні
одержують 50 процентів
від заробленої суми.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45 00; відповідального сенретаря — 2-46 87; відділів
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виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; корен горської —
3-61-83; нічної редакції — 3 03-53.

вул. Луначарського, 36.
БК 02451.

лі відходів зерна. Попе
реду у змаганні по заго
тівлі кормів для диких
тварин ідуть мисливські
товариства Компаніївсько-

НА ВЕЧІРНІ ВОСЬМИМІСЯЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПУ до ІНСТИТУТУ в 1985 РОЦІ.

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

«Гарний настрій». У святі
беруть участь молоді пое
ти, духові оркестри, ама
тори цирку.
А Перед юними гостями
свята виступлять артистилялькарі.
А Нові моделі молодіж
ного одягу — їх ви змо
жете побачити не лише па
чарівних манекенницях, а
й придбати у пересувних
автолавках.
Увечері — усний випуск
«Молодого комунара».
ДОРОГІ
ГОСТІ
УЧАСНИКИ СВЯТА, У
ПАРКУ ПРАЦЮВАТИ
МУТЬ КІОСКИ «СОІОЗДРУКУ», ПУНКТИ ПЕ
РЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТУ
«МОЛОДИЙ
КОМУ
НАР».

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

316050, МПС,

областного комитета
На украинском языке.

А Відбудуться
спортивні
змагання на призи газети. Всіх
бажаючих запрошуємо взяти
участь у легкоатлетичному
кросі, а також в сеансі одпочаспої гри в шахи, а болільників футболу — у прсс-копференції із футболістами кіровоградської «Зірки».

зиму, члени МИСЛИВСЬКИХ
колективів області нині
дбають
про заготівлю
кормів для лосів, нвба-ів,
косуль та оленів. Набли
жається до кінця заготів
ля сіна. Уже його складе
но 134 тонни. Деревинних
віників заготовлено 249
тисяч штук. На 90 процен
тів виконано план заготів-

РЕПОРТЕР

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

А Для майбутніх чита
чів нашої газети: конкурс
дитячого малюнка на ас
фальті. У парку будуть
влаштовані виставки юних
художників, техніків-моделістів, ярмарок солідар
ності.
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Іазета виходить у вівторок
четвер і суботу.

Друкарня Імені Г. м. Димитрова
видавництва
^Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.

