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РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ
колгоспу
немає
жодного комсомольця!
Минулого року жо
ден випускник школи
не залишився працюва
ти в тваринництві. Це,
на мою думку, серйоз
ний прорахунок ком
сомольських організа
Мене схвилював
цій середньої школи і
ступ мого земляка, сек
колгоспу. Мало уваги
ретаря комсомольської
приділяє закріпленню
організації
колгоспу
молоді в тваринництві і
імені Комінтерну Вале
районний комітет ком
рія Терещенка. Так,
сомолу.
професія тваринника —
Якщо такими темпа
престижна.
ми поповнюватимуться
Сьогодні радують ус
кадри па наших МТФ,
піхи у праці тваринни
то через кілька років
ків нашого колгоспу.
прямо-таки нікому буде
Достроково
виконано
подоїти і нагодувати
минулорічний план про
тварин. Тому повністю
дажу продукції ферм
згодна з Валсрієм Тедержаві. А колектив
рещенком: треба йти в
другої молочнотовар
школи, знайти тих, хто
ної ферми, де я пра
мріє оволодіти профе
цюю, вже надоїв понад
сією тваринника, а де4 тисячі кілограмів мо
дсяким довести її пре
лока на корову. Дві до
стижність конкретними
ярки нашої ферми впер
фактами.
ше в історії нашого гос
Закінчується третій
подарства вийшли на
місяць зимівлі громад
п'ятитисячний
рубіж.
ського тваринництва, а
Я ж по своїй групі то
комсомольських «про
рік 'надоїла більше чо
жектористів» господар
тирьох тисяч кілограмів
ства на фермі ми ще і
молока від корови.
не бачили. На мою
Правління господар
думку, в цей період їм
ства постійно, приділяє
є па чому загострити
увагу зміцненню мате
свою увагу. Це питан
ріально-технічної бази
ня збереження і раціо
тваринництва. Створенального використання
но півторарічний запас кормів, дотримання роз.
грубих і соковитих кор
порядку дня, технології
мів. Протягом останніх
утримання худоби.
років створені належні
Хотілося б, щоб і ра
побутові умови па фер
йонний штаб «Комсомі, обладнано червоні
мольсьхого прожектокуточки, душові.
ра» частіше проводив
Але разом з тим на
рейдові перевірки зндуші
якось
боляче.
мівлі на тваринницьких
Справа в тому, що па - фермах.
нашій фермі комсомольЛ. ДЕМЧУК,
ців-то тільки три: дві
доярка колгоспу
доярки і один скотар.
«Дружба».
Л на першій молочно
товарній фермі пашоОнуфріївський район.

Економічний експеримент, який добре зареко
мендував себе у ряді галузей, рішенням ЦК КПРС
І Ради Міністрів СРСР поширено ше на ряд міністерств.
Серед таких — і Міністерство приладобудуван
ня СРСР. Із 1 січня по-новому почало працювати
іі кіровоградське виробниче об’єднання «Друкмаш», то підпорядковано згаданому міністерству.
Наш громадський кореспондент С. КОЛЕСНИ
КОВ зустрівся із членом парткому об’єднання, на, чальннком заготівельного виробництва В. П. КО
НОВАЛ ЕІ1КОМ і попросив його відповісти на
кілька запитань.
КОР.: — Вікторе Пав
ловичу, у чому полягає
суть експерименту на
«ДруКмаші»?
в. п. КОНОВДЛЕНКО:
_ Якщо коротко — ме
ту переслідуємо «стару»:
збільшення випуску та
•^єліДВИЩЄННЯ ЯКОСТІ
про
дукції. Проте, це буде
досягнуто за рахунок по
ліпшення
планування,
технічного вдосконален
ня виробництва, приско
рення розробки та впро

вадження нової техніки.
Передбачено також роз
виток творчої ініціативи
та підвищення зацікав
леності трудових колек
тивів у зростанні ефек
тивності
виробництва,
зміцнення господарсько
го розрахунку. Суть же
загальносоюзного
еко
номічного експерименту
залишатиметься і в дано
му конкретному випад
ку: виробничим підпри
ємствам значно розши

Погодьмося, ще
багато юнаків і
дівчат після за
кінчення школи
ідуть із села.
А в нашому се
лі молодь зали
шається. Створе
на міцна комсо
мольська органі
зація, яка працює
в тісній взаємо
дії з партійною.
У
господарстві
діє чотири ком
сомольсько - молодіж
них колективи:
два
— у тракторних брига
дах і два на молочно
товарних фермах. Я
очолюю
комсомоль
сько - молодіжний ко-

ТАК, ПРЕСТИЖНА!
Завдання колгоспної
молоді — бути на пе
редньому краї бороть
би за виконання Про
довольчої
програми,
вирішувати найскладні
ші виробничі завдання.

Про це йдеться і в стат
ті В. Терещенка «Чи
престижна '
професія
тваринника?». Справді,
зараз, як ніколи, питан
ня закріплення молоді
на селі стоїть гостро.

У дев’ятнадцять ро_

ків

після

закінчен-

ня Олександрійського
радгоспу - технікуму

прийшла

ферму

на

колгоспу

«Правда»

Доброве.іичківсько г о
ВОВ-

району Тетяна

НЕН КО.

1

сгала

завідуючою

МТФ.

На цій посаді

зразу ж

грудиться вона
8 років.

додні
молода

А

вже

напере-

Нового року

трудівниця

одержала першу

ви*

соку урядову натороау — медаль «За тру-

дову доблесть».
Фото І. НОРЗУНА.

рені права в плануванні
їх господарської діяль
ності. підвищується від
повідальність за кінцеві
результати праці.
КОР.: — В об’єднанні і,
зокрема, на
ввіреній
Вам ділянці виробництва
переходу на експери
мент передувала ясна
річ, і підготовча робота?
В. «.: — Звичайно. Сво
го часу це почалося із
поїздки до Олександрії
на місцевий електроме
ханічний завод. Там вда
лося почути й побачити
багато корисного. У ре
зультаті в себе в об’єд
нанні ми поширили для
службового користуван
ня спеціальні пам'ятки,
для ширшого ознайом
лення з умовами експе
рименту
на дільницях
подібні пам'ятки були
вивішені на видних міс
цях.

Основні планові вироб
ничі показники на 1985
рік переглянуто, підляг
ло значній зміні поло
ження про оплату праці
гим, хто працює за ме
тодом вазівців. Зокрема,
укрупнено бригади і пе
реглянуто процент тру
домісткості на дільницях
доробки та автоматики,
календарний план її зни
ження узгоджено на весь
рік.
Відбулося кілька прак
тичних занять у школах
комуністичної праці й
економічних знань.
КОР.: — Що ж кон
кретно слід очікувати від
впровадження експери
менту вже на перших
горах?
В. К.: — Триватиме
контроль за ритмічною
роботою постачальників.
У центр уваги, як і рані

ше,
буде
поставлена
безумовна якість про
дукції. Планування авто
матизується, як, до речі,
і обрахунок та контроль
за рухом деталей по
кожній із дільниць. Від
чутним кроком уперед,
на нашу думку, буде
впровадження
робото
техніки на штампуваль
ній дільниці.
КОР.: — Які додаткові
матеріальні стимули че
катимуть
робітників,
службовців, інженернотехнічних працівників?
В. К.: — У разі вико
нання завдань виробни
цтву надаються особли
ві права у використанні
фонду заробітної пла
ти.
Висококваліфікова
ним робітникам третьо
го — четвертого оозрядів нараховуватимуться
професійні надбавки від
12 до 24 процентів; са

Ціна 2 коп.

лектив другої молоч
нотоварної ферми. В
складі КМК 12 чоловік.
Це — кількісний показ
ник. А якщо говорити
про якість роботи, то
план
чотирьох років
п’ятирічки по вироб
ництву і продажу мо
лока ми виконали до
67-ї річниці Великої
Жовтневої соціалістич
ної революції. Мої по
други по праці Ніна
Лубцова, Наташа Мак
сименко, Марія Луб
цова, Надія Лимарева
надоїли на корову май
же по чотири тисячі кі
лограмів молока.
Щороку на фермах
ми проводимо змаган
ня за звання «Кращий
комсомольсько - моло
діжний
колектив»
і
«Кращий
за профе
сією».
Положення і
умови змагання роз
робляються і затверд
жуються на спільних за
сіданнях
правління
колгоспу,
партійного,
профспілкового і ком
сомольського коміте
тів. Підсумки підводя
ться регулярно: щоде
кади, щомісяця, що
кварталу і в кінці ро
ку. Отоді переможцям
і присвоюються почес
ні звання кращих. Під
биття підсумків нікого
не залишає байдужи
ми, бо кожен працює
на совість, зацікавлено.
Молодь, що трудиться
на фермі, не підводить,
вчиться у старших май
стерності.
Є і у нас свої пробле
ми, труднощі, — не без
того. Та нас вони не ля
кають, бо знаємо,
в їх розв’язанні
жди
допоможуть
правління, і партійна
організація господар
ства.
Н. ВОВКОБРУНЬ,
групкомсорг дру
гої молочнотовар
ної ферми кол
госпу «Перше трав
ня»
Маловисківськсго району.

мі ж оклади зростуть у
середньому до 250 кар
бованців.
Персональні
надбавки інженерно-тех
нічним працівникам та
службовцям збільшаться
до половини місячних
окладів. Із фонду заро
бітної плати нараховува
тимуться також премії у
розмірі 75 процентів від
місячного заробітку, а
представникам середньої
та вищої ланки (майст
рам, старшим майстрам
та начальникам дільниць)
— без обмежень.
Не зайвим буде згада
ти і про те, що за раху
нок фонду соціальнокультурного будівництва
підприємство
матиме
право за власним розсу
дом зводити об’єкти со
ціально-побутового при
значення, в тому числі й
житлові.

СЬОГОДНІ
В НОМЕРІ:

На знімку:
учасники Між
народної олім
піади школярів
з російської мо
ви
знайомля
ться з Москвою.
А влітку столи
ця СРСР зустрі
чатиме учасни
ків XII Всесвіт
нього фестива
лю.
(Матеріал,
присвячений цій
темі, читайте на
2-й стор.).

На знімку:
ліванська мати,
що втратила си
на. Народи сві
ту не бажають
жити у постій
ній тривозі пе
ред можливістю
розв’язання но
вої світової вій
ни. (Матеріали
на антивоєнну
тематику читай
те на 2-й стор.).

Сергій
ПЕРМ’ЯКОВ приїхав
на ВАМ у скла
ді загону «Чи
тинський ком
сомолець». Ак
тивного і енер
гійного
комсо
мольця обрали
головою
Ради
народних депу
татів
селища
Нагорного, яке
він будував.
Фотохроніка
ТАРС.
(Матеріал, при
свячений вибо
рам до Рад, чи
тайте
на 2-й
стор.).

Канада. Поліцейс /ла розпра
ва з учасника
ми антивоєнно
го мітингу в От
таві.
(Добірку
«Планети»
чи
тайте
на 3-й
стер.).
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«Молодий

комунар»

10 січня 1985 року
фестивалю значну суму
коштів. У грудні 1984 року
курсанти училища ще зробили внесок до фестивальної копилки. 923 карбован.
ці заробили вони, пра
цюючи у сільгоспзагоні та
у підшефному
колгоспі
імені Ульянова Кіровоград•ького району.
Нині в усіх групах го
туються фестивальні ку
точки, де вмішуються ма-

НАШ СПІЛЬНИМ ДІ;
21 листопада 1942 року,
захищаючи Сталінград, за
гинув смертю хоробрих мій
дідусь Віктор Миколайо
вич Косов, батько трьох
дітей.
Я ніколи не бачила сво
го діда. Збереглися лише
кілька старих пожовклих
фотографій і солдатські
лнсти-трикутпики.
У Волгограді на Мамаевому кургані висічено
його ім’я, ім’я людини,
котра рятувала світ від
коричневої чуми. Про це
згадувала я, слухаючи ви
ступи ветеранів на від
критті І Всесоюзного зльо
ту юних іііторпаціоналістів,
котрий відбувся у листо
паді 1984 року в Сарато
ві. Ми, кідівці СШ № 10
м. Світлозодська, були де
легатами
цього зльоту.
Сюди прибули також шко
лярі з Естонії, Білорусії,

Восени минулого року з країні проходив Всесоюз бу інтернаціональної друж
ний конкурс творів на тему «Я голосую за мир», в би школи зібрали майже
якому взяли участь учні загальноосвітніх шкіл та 2 тисячі підписів в захист
професійно-технічних училищ. У роботах мали пору чілійців Орасіо Ліре та
шуватися питання боротьби радянського народу і Альваро Торо Вега. Ми
всього прогресивного людства за мир, підготовка до перерахували
кошти до
святкування 40-річчя Великої Перемоги і XII Всесвіт Фонду миру.
нього фестивалю молоді і студентів у Москві.
Природа створила лю
Юнаки і дівчата з нашої області з поставленим зав дину для життя, для щас
данням справилися добре. Зміст багатьох робії по тя. Так для чого ж нам
будований на історичних фактах і вміло переплете бомби і снаряди, гарматні
ний із сучасністю. Сьогодні пропонуємо вашій увазі військові ракети?
Чому
одну із кращих таких робіт.
не хочуть зрозуміти там,
Казахстану, Татарії, Ар легатн зльоту
заклали па Заході, що планета Зем
хангельська,
Куйбіїшева, алею Слави. Вони посади ля — наш спільний дім?
Я голосую за мир. Го
Дпмнтровграда...
ли карпатські буки, сте
Ми зібралися на зліт, пові вишні, сибірські піхти, лосую за щастя, солідар
щоб іще раз нагадати білоруські ялини і клени... ність, дружбу. Я вірю, що
людству про загрозу, яка Прийде весна, розпустять настане день, коли буде
нависла над ним, про не ся на деревах перші лис знищена вся зброя, буде
обхідність
наполегливої точки, помолодіє земля. «День без пострілу на зем
лі».
боротьби за щастя і мир Алея Слави — данина па
І пам’яттю свого діда я
на землі.
м'яті тим, хто не повер
клянусь, що своїм від
На Соколовій горі цілий нувся з війни.
рік дмуть вітри. У народі
У боротьбу за мир учні мінним навчанням, добро
вона так і називається — нашої десятирічки вносять совісною працею, своїм
гора Семи Вітрів. Тут по і свою частку. Проводять життям буду зміцнювати
ховані тисячі саратовців, ярмарки і лотереї солідар мир на нашій планеті.
котрі полягли на фронтах ності, збирають подарун
Г. КОСОВА,
Великої Вітчизняної. На ки для дітей Нікарагуа."
учениця 10 «А» класу
бронзовому постаменті зо
Зовсім недавно на мі
СШ № 10.
лотом написані їхні імена. тингу «Ми з вами, чілійА біля підніжжя горн де- ські патріоти!» члени клу
м. Світяоводськ.

Соціалістичні
зобов’язання
комсомольсько-молодіжного колективу об'єднання
«Кристал» Сеітловодського комбінату громадського
харчування

У відповідь на рішення XXVI з’їзду КПРС, жовтне
вого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, керуючись положен
нями і висновками, викладеними в промові на Пле
нумі Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР товариша К. У. Черненка,
готуючись гідно зустріти наступний з’їзд партії, бере
мо на 1985 рік такі соціалістичні зобов'язання:
— реалізувати товарів понад план на 5 тисяч кар
бованців. весь приріст продукції забезпечити за ра
хунок підвищення продуктивності праці. Випустити і
реалізувати продукції власного виробництва понад
план на 4 тисячі карбованців;
— знаменні дати з житті нашої країни відзначити
високою трудовою активністю і конкретними резуль
татами в господарчій діяльності:
а) до 115-ї річниці з дня народження 8. і. Леніна
реалізувати понад план товарів на 1,5 тисячі карбо
ванців;
б) ставши на трудову вахту в честь 40-річчя пере
моги радянського народу в Великій Вітчизняній війні,
реалізувати товарів понад план на 2 тисячі карбован
ців. Кожному членові колективу відпрацювати один
день безкоштовно за загиблих воїнів, а зароблені в
цей день гроші, перерахувати до Фонду миру;
в) до 50-річчя стахановського руху реалізувати то
варів понад план на 2,5 тисячі карбованців;
г) до 68-' річниці Великого Жовтня — на 4 тисячі
карбованців;
— річний план товарообігу і випуску продукції
власного виробництва завершити 29 грудня 1985 року;
— за рахунок підвищення ефективності використан
ня обладнання, економного використання електро
енергії і сировини, впровадження прогресивних
форм обслуговування, підвищити продуктивність
праці на 2 проценти;
— за рахунок скорочення затрат обігу отримати
додатково до плану прибутку на 2 тисячі карбованців;
— відпрацювати два дні на зекономленій електро
енергії;
Ґ
— впровадити у виробництво 3 фірмові страви, ор
ганізувати понад завдання 10 виставок-продажів на
півфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів,
відкрити 2 дієтичні їдальні;
— постійно підвищувати ідейно-політичний і про
фесійний рівень кадрів, поліпшувати умови праці і
побуту, зміцнювати трудову дисципліну:
а) направити на курси підвищення кваліфікації спе
ціалістів — 5 чоловік, у вузи — двох, у загальноосвіт
ні школи — трьох;
б) добитися скорочення плинності кадрів;
в) навчати а школі комуністичної праці — 30 чоло
вік, комсомольського навчання — 14, кулінарної май
стерності — 30;
г) скоротити кількість правопорушень і порушень
трудової дисципліни, випадків безгосподарності;
д) не допускати псування і втрат державного і гро
мадського майна;
— кожному працівнику здати заліки по виконанню
нормативів цивільної оборони на «відмінно» і «доб
ре»;
— широко розгорнути соціалістичне змагання се
ред наставників на краще виховання молоді.
Викликаємо на соціалістичне змагання колектив
об’єднання № 4.
Соціалістичні зобов'язання обговорені і прий
няті на зборах КМК об’єднання.

взаєморозуміння
Влітку нинішнього року
у Москві зберуться кращі
представники молоді з усіх
кінців світу, щоб обгово
рити спільні проблеми —
збереження миру на землі
та зміцнення дружби між
народами. Тепер, коли у
багатьох країнах світу іде
підготовка до ХП Всесвіт
нього фестивалю мрлодіта
студентів у Москві, моло
діжні організації перера
ховують кошти до фонду
фестивалюЩе влітку бійці студент.'
ських будівельних загонів
нашого .училища, які пра
цювали у Криму—«Радар84», «Крилатий-84» та ін
ші перерахували до фонду

С. НЕГР1ЄНКО,
секретар
комсо
мольської органі
зації КЛШУЦА.

ЗАКІНЧИВСЯ
ВСЕСОЮЗНИЙ
ТИЖДЕНЬ НАУКИ,
І ВИРОБНИЦТВА
ДЛЯ ДІТЕЙ
І ЮНАЦТВА

Любз поспішає у міськ
раду. І навіть восьмирічна
її дочка притихає, почувши
слово «сесія», яке протя
гом останніх двох років
міцно прижилось у їхньо
му домі. Розуміє:
мама
заклопотана. Люба вими
кає газову плитку, на якій
якраз доварився запашний
український борщ. Посма
кувати ним вона уніє не
встигає. Серйозна, зосе
реджена, в елегантному
чорному костюмі, який ще
більше відтіняє її смолис
те чорне волосся, що не
покірними пасмами
об
рамляє смагляве чоло,
іскристі карі очі.

ШЛЯХ
ДО ПРОФЕСІЇ

24 ЛЮТОГО — ВИБОРИ ДО РАД

ВИПРАВДУВАТИ
Сьогодні в Кіровоград
ській міській Раді народн х депутатів ітиме роз
мова про виховання під
ростаючого покоління, про
виконання обранцями на
роду завдань, поставле
них шкільною реформою.
Депутат міської Ради, Лю
бої Шестакова відповідає
за роботу із «важкими»
підлітками, які прожива
ють на території Студент
ського мікрорайону міста
Кіровограда. Часто буває
вона в сім’ях неповноліт
ніх, в навчальних закла
дах, проводить індивіду
альну виховну роботу з
підлітками.
В трудовому колективі
третього механоскладаль
ного цеху виробничого
об’єднання
по сівалках
«Червона зірка», де пра
цює Любов Шестакова,
товариші іноді навіть ра
дять їй піти вчитись на пе
дагога. Вчитись — то дав
ня Любина мрія. Все часу
якось обмаль. Характер,
мабуть такий, коли до
всього діло є, коли не мо
жеш байдуже пройти повз
чужу
біду,
обминути
справи рідного цеху.
Про виконання своїх
річних зобов’язань її цех
рапортував 29 грудня, ви
конавши
план випуску
продукції на 100,7 про
цента. Надпланової про
дукції виготовлено
колзктивом на 126,6 тисячі
карбованців.
Зараз у виробничому

геріали про одинадцять
минулих фестивалів. У під
готовці ЦИХ куточків бе
руть участь і курсанти, які
е громадянами братніх
країн. 1 в цьому, я вва
жаю — своя символіка.
Адже недарма є в пісні
слова: «От якби хлопці
всієї землі разом зібрати
ся змогли...». Разом з бол
гарами,
кампучійцями,
в’єтнамцями, лаосцями ми
вчимося, прагнемо • якнай
краще розуміти одне одно,
го, адже Земля в нас одна.

об’єднанні «Червона зір
ка» трудяться 55 депутатів
місцевих Над народних де
путатів, половина із них
комсомольці.
А Любу Шестакову два
місяці тому молодь цеху
вітала із вступом до лав
Комуністичної партії. Гор
дяться Любою комсомоль
ці. Справжній авторитет
має вона у них. Інакше б
ніколи не обрали її своїм
□ агажком, секретарем ком
сомольської
організації
цеху. І як став у нагоді Лю
бі досвід роботи з молод
дю, набутий за час її де
путатської діяльності!
Молодий комуніст спра
ведливо вважає, що стиль
комсомольської
роботи
починається зі спілкуван
ня з молоддю. 1 справді,
шість
років
працювала
Люба у виробничому об єднанні «Червона зірка»
упаковнкцею.
Закінчила
дівчина технічне училище
і прийшла в цех. Спостері
гала життя, стосунки між
комсомольцями, найбіль
ше переживала, коли хтось
проявляв байдужість або
пасивність. Ці риси харак
теру
Люба ненавидить
найбільше. І тому, як де
путат, виступаючи перед
людьми або проводячи
свої комсомольські збори,
найбільше боїться, що її
не почують. Не почують
душею, не відгукнуться на
її слова. Але слова її зав
жди знаходять відгук і Лю
ба розуміє, що активіст

мусить говорити з робіт
никами зацікавлено, від
верто, не формально ста
витись до кожного питан
ня.
В комсомольській орга
нізації цеху 105 юнаків та
дівчат. І кожного Люба
знає: від показників у ро
боті до світу духовного
захоплення.
Депутатську
роботу Люба Шестакова
тісно пов’язує із комсо
мольською. Як депутат во
на здебільшого проводить
виховну роботу в сім’ях
важкозиховуваних підліт
ків, і як активний член
добровільної
народної
дружини і оперативного
комсомольського
загону
бореться за охорону пра
вопорядку
на
вулицях
міста.
Молодий комуніст біль
ше цінить діло, а не сло
во, і може тому на зборах
комсомольці намагаються
висловлюватись точно, кон
кретно і коротко. Ось хо
ча б Володя Постов. На
останніх зборах підняв пи
тання про культуру вироб
ництва. І не просто покри
кував, а й запропонував,
усунути недоліки.
Ось і зараз активну ро
боту ведуть молоді акти
вісти по гідній зустрічі
40-річчя Великої Перемо
ги. Цікаво пройшли в їх
ньому колективі зустрічі
молоді із ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни.
І такою невимушеною, та
кою душевною була та
з, тріч, що, беручи підви
щені соціалістичні зобо
в’язання до 40-річчя Пе
ремоги, усі вони бачили
завтрашній день, мирний
не затьмарений страхом
війни. Нові дні приносять
нові турботи. І скрізь тре
ба встигнути: підказати,
допомогти, та й в самої
клопотів вистачає. А коли
лю„>і тобі довіряють, со
ромно не виправдовувати
їхніх надій.
Л. СЕМЕНЮК.

«Поєднання назнаний з
продуктивною працею пе
редбачає включення уч
нів... у систематичну, орга
нізовану, посильну для їх
здоров’я і віку суспільно
корисну працю — працю
справжню,
потрібну су
спільству». Ці рядки з Ос
новних напрямів реформи
школи стали головними
критеріями 'виховання в
молоді павичок до праці,
науково-технічної творчос.
ті, поняття раціональних
пропозицій і винахідництва
в удосконаленні приладів і
виробничих процесів. Це
привчає школярів до на
буття рис бережливості. А
тому особливо в ці дні по
жвавилася робота облас
ної станції юних техніків
Кіровограда. Не припиняє
ться заняття в усіх гуртк .
З року в рік зростає по
пулярність технічних гурт
ків і в районах області.
Виготовлені па високому
Інженерному рівні юними
конструкторами
моделі
комбайна «Нива» Черсонокам’яиського
буднику
піонерів Олександрійсько
го району, механічних вил
і дискового плуга Кіровської СШ Долинськбгфраиопу. Члени Ульяновської
станції юних техніків Вітя
Загорський та Андрій Жу
ковський придумали і‘са
мі ж виготовили пристрій
до електрокардіографу, то
полегшує процес одержан
ня результатів електрокар
діограми у хворих.
Зсе цо має велике ви
ховне значення для роляитку в іоні Іірофесіні/ої
орієнтації, позитивно впдйвас на правильний вибір
майбутньої спеціальності,
а активну участь у на"
уково-технічпій творчості
нині 11 юіПІХ техніків на
городжені путівками в рссвуоліканськнй табір «Мо
лода гвардія».
А днями на базі Кірово
градської СШ № 22 про•иін.ііі IX обласні змагання
"? \Рас°вому аніамоделізУ- 3 них взяли участь
Десять
кращих команд
місі і районів області.
р- ДАЙДДКУЛОЗ.

З стор

«Молодий комунар»

10 січня 1985 року

——— _ ,,
лосу не мав... 1 пішов най
легшим шляхом. Почав за
міняти співи чшашіям опо
відань Степана
Василь
ченка. Діти герпіли, а зго
дом, коли я запропонував
Хто із старшого поко
писати диктант, клас збуп
ління не пам'ятає засушли
тувався;
вою повоєнного 1947 року.
— Писані не будемо!
Все в руїнах, у згарищах,
— Як це не будете?
на полях ~окопи, вирви
Виймай і е листки...
від бомб, міии,.іїк; прпчає- Не будемо! У нас за.
иа смерть, багато бур’янів
раз співи!
і мало колосків. І 19-18 рік,
— Нам до екзаменів...
як крапля води схцжіій на
Піднялась іамара.
СПП1-Г» попередника:
nn<i»nrthirnL><i '■ .
свого
— Не гиівапіесь... ,Аіі ДУ
Пайок — 16 кілограмів
же дооре знаємо, щи ші
кукурудзяного борошна на
співати не вмієте, шоу НЗс
місяць, а нас їиосісро... Де
нема голосу. А ми СПІВИ
вже думати про щось ліп
люоймо. Ви собі сядьте у
ше... Сало, звичайно, й не
куточку і слухайте!
спилося.
З матір'ю ми були велиІ я скорився, оиии радо
загули. Самі почали співа
ти за своєю нрої рамою. 1
як співали! Добре, що го
ді не приходили ш завуч,
ні директор. Було гам і
«Посіяла огірочки», і «Ко.
пав, копав криниченьку», і
колискові, і щ\атюша». Я й
досі чую нас і часто пи
таю: де ви, мої соловейки
з четвертого? З моєї вес
ни?
молодий у чи гелю! Сію
діваюсь, що ги зрозумів, у
Вам, юнаки і дівчата, що починають свій самостій
чом\- пула моя велика по
ний шлях на освітянській ниві, адресую ці маленькі
милка?
історії. Тепер, коли йде перебудова роботи школи,
іреиа накласти табу на
може, вони, взяті з життя, із власного досвіду, допо
віть на найменші заміни.
можуть вам.
Наші діти мають бути роз
винені всебічно. Все вміти,
все знати, бути життєра
кі друзі. Я дуже любив її п’ятірки. Я програв і ви дісними, дужими.
за те; що була працьовита, грав, почавши вчитися...
добра, ласкава, що вихо
Для педагога найбіль
вала нас... Не буду багато ший подарунок, коли його
розповідати про свою нень вихованці мають хороші,
ку, згадаю лише один ви міцні знання, коли кожен
падок, як я з нею посва із них стає Людиною...
рився через... сало.
Байдуже, космонавтом чи
<У иррСНЛМ ИсііЄ у кількох
Мій учень десятикласник хліборобом, але обов’язко
класах викладати геогра
Марко не хотів писати тво во Людиною...
фію...
рів, нічого з програми ре
Географію я любив і
комендованої
літератури
знав, хоча мороки з нею
не читав, словом, повністю
було дуже багато.' Особ
ігнорував мій предмет. Ні
ливо у сьомому. Якби ака
чого не залишалося роби
деміки, автори підручника,
ти, як ставити йому су
хоч раз завітали у сьомий,
цільні двійки. Тоді й у де
то, може, не один із них
сятому можна ще було ли
Із призначенням на ро схопився б за голову...
шити на другий рік. Спра
Клава, Клавочка, що
ва для Марка ставала боту заходжу у низенький
кепською, а він удома будиночок райвно. У кабі пречудово знала англійську
твердив батькові й мате неті один завідуючий — мову, могла перекладати
рі, що це я в'ївся у ньо високий, худий, у поноше без словника, мені заяви
ла:
го, що це я не даю йому ній армійській шинелі.
— Вашої географії не
Наш. випуск — у берез
дихнути.
Останнє було
майже правдою. Не давав. ні. 1 я хвилювався — ад вчитимV, бо не люблю її!
— Клаво! А оцінки за
же навчальний рік почи
Піднімав щодня.
Одного ранку збираюсь нається у вересні... У шко рік, а екзамени?
— Трійку поставте!
до школи. Рипнули двері. лах тепер, мабуть, немає
У кімнату зайшли двоє; жодного вільного місця.
— А якщо двійку? Якщо
моя мати й Маркова.
Помилка! Місць хоч від роботу на літо? Якщо ек
— Тут ось до тебе.
бавляй. Багато педагогів замени на осінь?
— Що ви хотіли, тітко не повернулися з фронтів,
— Того ніколи не буде!
Ніно?
Двійки не поставите-, бо за
молодих хлопців і дівчат неї з вас спитають.
— Якось негарно вихо
ще не підготували. І заві
дить із Марком. Може, ви
Якось опитував її на
дуючий, схопивши моє при
щось придумаєте... Не став
значення, наче йому щось уроці про Африку. Вона
те йому двійок. Хай за
засміялась...
кінчує школу і йде в лю подарували:
— Не хочу я вчити про
—
Оце
так
удача!
Ви

ди. Усе ж у цього гаразд,
Африку.
пускник
університету!
Пі

а от ваша мова й літера
...Минулої весни повер
деш у середню школу хі
тура...
таюся з Кіровограда додо
— Нічого не вийде. Як мію викладати?
му. Салоп автобуса май
Грім із ясного неба. Я ж же аілшшй. 1 чую, як хтос«би він хоч трохи читав,
щось учив. Дарма піді мовник!..
радісио
кличе мене до
йшли, не поставлю...
— А що? Ти ж універси себе.
— Я вас прошу, я вас тет закінчив!
— Клава!
дуже прошу... Я ось вам і
— Ні, ні, хімію не можу.
Мало не обнімає... В до
подарунок принесла.
Не дає говорити, стукає розі лукаво запитує:
( вона розгорнула паку кулаком об стіл, піднімає
— А знаєте, звідки я?
нок. А в ньому — кілогра ться і головою ледве не
З самісінької Африки!
мів чотири сала. Білі кус дістає стелі:
— Як же, голубонько,
ні з рожевою проріззю. З
— Ти думаєш, що я не
крупинками солі... Воно віглас? Що я не розумію там опинилася?
— Мій чоловік лікар. А
так запахло...
всієї складності? Тільки у
О, який ти важкий був, середній біда з хімією. Не я непоганий перекладач.
1947 рік!..
має викладача! Хіба не Закінчила інститут інозем
Мати, ледве стримуючи зможеш підготувати один них мов. Послали пас в
одну із дружніх країн, у
сльози, ковтає слину.
параграф?
госпіталь.. А це ось, по—
А
досліди,
реактиви?
Ступаю ще крок уперед:
— Які там досліди? Які вернулися і хочу побути в
— Тігко Ніно! Заби
реактиви? Ти з неба зва рідному селі.
райте ваше сало і...
— То, Клаво, Африка
— Та я ж од щирого лився? У школах зошитів
стала й твоєю?
серця. Я знаю, що у вас і ік.ає...
— Стала. І знаєте, як я
Однак і я був, мов, як
хліба не вистачає, а двоє
ж малят...
скеля, непорушний. Заві докоряла вам, що даремне
мені трійку?
— Ідіть
по-доброму, дуючий райвно не вблагав поставили
ідіть, тітко Ніно!
мене і розчаровано впав Вже там сама штурмувала
географію...
Вона взяла пакунок і па стілець:
Молодий учителю! Зро
вийшла.
— Тоді, голубе,
бери
Уже час вирушати до четвертий клас. Восени бу би все, щоб твій предмет
школи, і треба було ж чо де для тебе й мова і літе- знали всі. Учні повинні
мати глибокі знання з усіх
мусь заглянути у
бічну I. ттура.
предметів.
кімнатку, а там па підві
— Четвертий візьму...
конні лежить... сало. Тітка
У четвертому були спі
Микола СТОЯН,
Ніна умовила матір, і та ви... Музику, пісні Я ЛІОне встояла перед споку бив,
захоплювався опс- Новомиргородський
сою?
ро:- Але сам не співав, го- район.

■ ІСТОРІЯ
ПЕРША

ДАСОЄИЙ
МІТИНГ
У ХАНОЇ

Я схопив сало під руку
п одніс тітці Ніні. Днино,
але все те так подіяло па
Марка, іцо він почав пи
сати твори, читав, вчив
вірші напам’ять, і випуск
ні екзамени склав на грін
ку...
Пізніше, коли я зустрів
його в погонах майора Ра
дянської Армії, він міцно
стиск мою правицю і сказав:
— Хтозна, але мені чомусь здається, що меие
людиною зробила іа при
года з салом... Коли мама
понесла його вам, я з хлоп
цями побився об заклад,
що в мене будуть одні

ІСТОРІЯ
ІРЬТЯ

злочинці

і
І
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ІСТОРІЯ
ДРУГА

У

В дмириКсІлиопОму МІСТІ
Лос-Анджелесі одинадця
тирічний хлопчик заколов
свого ровесника. Це його
друге вбивство. Він став
найменшим вбивцею-рецидивістом штату Каліфор
нія.
Шість підлітків увечері
змусили 24-річну жінку ви
лити на своє два галони
бензину, а потім підпалили
її одяг. Вранці вона по
мерла...
Син адвоката президен
та ґеигана М. Міллер, ви
знаний судом при розумі,
вбив свою матір...
Таких прикладів, взятих
з американської
преси,
можна було 6 наводити
чимало. Це наштовхнуло
на думку каліфорнійського
психолога Д. Сорслса, спів
робітника відділу охоро
ни здоров я штату, напи
сати книгу, де було 6 про
аналізовано стан справ із
злочинами дітей.
«Думка, що ці діти вби
вають «заради задоволен
ая», не відпов.дає дійснос
ті, — лише Д. Сорелс. —
Більшість з них дооре ро
зуміє, що робить. До ней
мовірного нервового збуд
ження їх доводять родичі».
Результати досліджень
Нью-Иоркського
універ
ситету доповнюють слова
Сорелса, кожну третю ди
тину, «в якій визріває вбив
ство», спонукали до цього
дії її рідних.

Журнал «Ю. С. ньюс енд
Уорлд ріпорт» підрахував:
число випадків жорстоко
го ставлення до дітей в
Cl А зросло за останні
п'ять років з 413 до 800
тисгч. Зростає і кількість
вбивць-лідліткіз. 1982 року
в Каліфорнії скоєно 281
вбивство за участю непов
нолітніх злочинців.
Ляльки, ігри, спортизні
змагання нецікаві для ді
тей
Америки.
Отруєні
фільмами жахів, перебу
ваючи весь час «під палиц >» батьків, діти кидають
«родинне вогнище», об'єд
нуються в банди, назавжди
пов'язуючи своє майбут
нє з світом злочинності й
бруду.
...Десятирічний
Роберт
Стенвуд, залишившись вдо
ма, грав у себе в кімнаті.
Днями батьки подарували
йому електронну залізни
цю. Хлопчик не помітив,
як у відчинене вікно заліз
ли два підлітки. Вони спо
стерігали за Робертом, а
потім один з них сказав:
— Мені подобається ця
гра, але «начальник» цієї
залізниці
якийсь чудер
нацький. Його треба на
електризувати!
Зв'язавши дитину дро
том. вони увімкнули до неї
електричний струм...
У поліції під час допи
ту підлітки довго не вага
лись:
— Він має ге, чого в нас
ніколи не буде. Ми просто
позаздрили йому...

(ТАРС).

ХАНОЙ. (1АРС). Про
рішимість МОЛОДОГО ПОКО
ЛІННЯ В'єтнаму вести ак
тивну боротьбу за мир,
стабільність і співробітни
цтво, проти войовничих за
мірів сил імперіалізму і
реакції заявили учасники
організованого тут з іні
ціативи Центрального Ко
мітету Спілки комуністич
ної молоді Хо Ші Міна
масового мітингу.
На мітингу дано високу
оцінку підсумкам тради
ційної зустрічі молоді сто
лиць трьох держав Індоки
таю, яка проходила у
Пномпені. Проведення цієї
зустрічі в НРК, відзнача
ли промовці, стало свід
ченням величезних досяг
нень кампучійського наро
ду в справі національною
відродження. Боротьба на
роду Кампучії проти під
ступів реакційних сил, на
захист завоювань револю
ції користується повного
підтримкою широкої між
народної громадськості.
Очолювані США сили
імперіалізму і реакції роз
в'язали «хрестовий похід»
проти соціалістичних країн,
проводять
войовничий,
авантюристичний зовніш
ньополітичний курс. В<шінгтон і його пособники
намагаються
повернути
назад хід історії, підірва
ти завоювання революції
в країнах Індокитаю.
В цих умовах, зазнача
ли учасники мітингу, юна
ки і дівчата В'єтнаму по
винні тісніше згуртуватися
в рядах СКМ Хо Ші Міна,
навколо
Комуністичної
партії В'єтнаму, йти в
авангарді будівництва со
ціалізму віддавати всі си
ла зміцненню обороноздат
ності країни. Надзвичайно
важливе значення має по
стійне зміцнення дружби і
співробітництва
молоді
В’єтнаму, Лаосу і Кампу
чії з ровесниками з Ра
дянського Союзу, інших
країн соціалістичної спів
дружності.

ЗАРУБІЖНИЙ
калейдоскоп

Поправка
до біблії
Гамбурзький
журнал
«Космос» пише, що, за
науковими даними, Єва
ніяк не мої.та пригостити
Адама в раю смачним
яблуком. На Стародав
ньому Сході росли тоді
тільки дрібненькі гіркі
яблука. А великі і соко
виті були виведені в Єв
ропі,
причому значно
пізніше.

І
І
І Іі вв прямому,
переносному

І
і

Девіз «Роби гроші!»
взятий на озброєння в
капіталістичному світі не
тільки в переносному,
але й у прямому розу
мінні. Недавно поліція
Сингапуру викрила вели
кий підпільний сендикат,
котрий
притримувався
цього девізу-. з виключ
ною прямотою. Фальши
вомонетчики виготовля
ли підробні американ
ські, малайзійські та гонкопгзькі долари і збува
ли їх у країнах Півден
но-Східної Азії. На дум
ку газети «Сингапур мо
нітор», ліквідація зло
чинного синдикату —
великий успіх поліції.
Щоправда,
запізнілин:
синдикат існував багато
років.
За матеріалами жур
налу «Новое время».

ФРН. Традиційне переселення на «зимові квартири»
щорічно здійснюють у Гамбурзі близько ста білонрилих мешканців ріки Айстер.
Фото ДПА — ТАРС.

Бельгійцю Роджеру БУККЕРТУ вдалося розв'язати
найбільший нросворд, що дозволило йому зайняти по
чесне місце у книзі рекордів Гіннеса.
Фото БЕЛГА — ТАРС.

4 стор

«Молодий

І
[Тетяна
І плюс Сергій

10 січня 1985 року

комунар»

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
Москва. У передноворічні дні
багатомільйонна
аудиторія телеглядачів по
дивилася останню в мину
лому році передачу «Що?
Де? Коли?», підготовлену
Головною редакцією моло
діжних програм Централь
ного телебачення.

їхні імена поки що не nice.. — ви їх шукаєте чи
значаться в списках зірок вони вас?
Сергій: — Ми дружимо
естради першої величини.
Але популярність Тетяни з композитором Юрієм Се
Рузавіної і Сергія Таюше- ульським і дуже високо ці.
ва уже досить .міцна і ни.мо його творчість. Його І
серйозна. Молоді артисти кісні — наші нанулюблені- '
Особливо «Осіння ме
вибрали неблизький шлях ші.
і
З великим задово
до слави. їхні музичні ро- лодія».
.
співаємо пісні на
боти не відрізняються ви- ленням
,
шуканими звуковими ефек вірші Л. Завальшока. Що
тами. Серйозна ж увага ж стосується співдружнос
до поетичних текстів, лі ті з авторами... Раніше,
ричність, настроєність на звичайно, ми їх шукали.
довірливий діалог забез Сьогодні ж і мн їх, і вони
печили їм свого постійного пас. Іноді, коли автори
слухача. Пристрасний і су пропонують щось і воно
ворий підхід до вибору ре нам не підходить, доводи
пертуару допоміг артистам ться відмовлятися. Але не
добитися головного — сьо завжди на це вистачає сил
годні цей дует взнають з і сміливості. І що ж в кін
перших же акордів, у спі цевому результаті? Ми за
ваків появилось своє твор писали на радіо і в кіно
че обличчя. Певно, це най більше 80 пісень. Популяр,
важче — не загубитися в ними з них стали не біль
безкрайньому морі багато- ше 10. Питається — для
чисельних професіональних чого співали останні 70?
музичних груп, знайти се. Ось саме тому зараз на
бе, позбавитися від вто магаємося .не виконувати
ринності. А вони це змог все підряд.
— Нині йде широка дис
ли.
іетяна і Сергій іще мо кусія з проблем вокальнолоді.
їхні найголовніші інструментальних ансамб
концерти попереду. Зараз лів. Як ви до неї стави
дует працює над підготов тесь?
Сергій: — Про В1А, як
кою музичної композиції,
яка вперше прозвучить па про естрадний жанр, дуже
XII Всесвітньому фестива багато сперечаються. Нам
лі молоді і студентів у здається, що питання поМоскві. У грудні минуло ліпшенпя якості роботи во
го року музиканти прове кально - інструментальних
ли творчий вечір у Вищій можна вирішити тільки
комсомольській школі при шляхом допомоги їм. Ад
ЦК ВЛКСМ. Пропонуємо же одними розформуваннявашій увазі відповіді Тетя ми груп справи не випра
ни і Сергія на запитання вити. А сам по собі жанр
дуже хороший і цікавий.
журналіста.
— Коли і як народився Звичайно, не варто прий
мати всерйоз такі колекти
ваш дует?
Іетяна: — Ми з Сергієм ви, як найрізноманітніші
познайомилися в 1970 році. «Акваріуми», «П р и муси»,
В той час я співала в ан «Зоопарки», «Люцнферн»...
самблі «Надія». Сергій по- Але у нас є зараз немало
I просив,
щоб його теж прекрасних музичних груп,
прийняли до цього ВІД. що працюють творчо, ці.
Я, до речі, була категории. каво. Наприклад «Карна
І по проти його участі. Але вал». Був і завжди зали
нашого соліста якраз взя шається зразком для всіх
ли в армію і керівник за- ансамбль «Пісняри». Дуже
I иропону вав. • Даваиіе їй ;ь- вдало виступає «Ялла».
— Як ви ставитесь до
•лемо, нехай поки що хоча
І б рот відкриває. Далі по- переробки ВІД російських
! бачимо». Одначе у Сергія народних пісень?
Сергій: — Ми дуже по
дуже швидко «прорізався»
голос і він заспівав досить важаємо «Аріель». Тут бе
й
талановито
дистойио. Кілька років режливо
підряд ми працювали в ставляться і до текстів, і
«Надії». Але потім, коли до музики. Раніше, пам’я- [
жанр вокально-інструмсп- таю, бувало по-всякому. І
! тальиих ансамблів персжи- Дуже цікаво було дивити
І вав кризу, нам стало тісно ся, як Юрій Антонов у І
; в його рамках. 1 березня складі ансамблю «Добрі ■
I960 року у моєму рідно- молодці» співав російську І
м Тамбові відбулися на- народну пісню «Комара му. ■
• ші перші виступи. Тоді ж і ха любила». Як робились
вийшла перша платівка — ці пісні? Музиканти просто
диск «міньйон». Зараз нам брали шматки із деяких
за неї, відверто кажучи, джаз-рок груп, злегка песоромно, але то б' в поча- реопрацьовували їх, накла
‘ ток.
дали тексти пісень. Ті, хто І
і
А перша гастрольна по- цих колективів не знав, на
I їздка — за путівкою ПК віть і по. здогадувалися,
І ВЛКСМ по Сибіру, наі звідкіля що береться. Але
В теплоході ми спускалися причому тут російські на
І
І по Обі, виступали у складі родні пісні?
- концертної бригади перед
— Хто ваш естрадний
З місцевими жителями. Ра. кумир?
і зом з нами тоді їздив і поет
Сергій: — Алла ПугачоВ Я. Дубравін. Він ходив, все ва. Нам поки що не по
І придивлявся до нас, а по- щастило познайомитися з І
I тім якось заносить вірші: нею особисто. На наш но.
'Це про вас». Ось так і гляд, вона — явище для
f а явилася • відома
пісня естради унікальне. її кон
ті Мн сваримося». До речі, церти просто потрясають.
же п ять років ми — дует Якщо взагалі казати про
г сімейний. А рік тому у нас пристрасті, то ми дуже
сни Ссргінко.
любимо пісні у виконанні
ё народився
— Ваші улюблені поет і Тетяни і <ргія ІІІКІТІППХ. В
Розмову ВІВ І
композитор? Як складаю
АНДРУСЕНКО, р
чіі ться стосунки з авторами

І
І

Фото А. ШОГІНА.
Фотохроніка ТАРС.

У

ІИ ш і
Часто проводяться спортивні змагання у Світлооодському спортивному комплексі заводу чистих металів імені
50-річчя СРСР. У просторих залах та басёйн! постійно
зміцнюють своє здоров’я тисячі жителів Світловодсьна.
Нещодавно тут проходили місьні змагання з баскетболу.
На знімку: момент гри.
Фото В. СТРИГУНА.

На курси

прийма ладнаним

ють осіб віком не
менше 20 років, що
мають освіту не ниж
чу 8 класів, які за
станом здоров’я при
датні для роботи на
автобусах.
Особи, що
закін
чили курси і зарахо
вані водіями, забез
печуються
іформебезним одягом,,
платним проїздом в
автобусах міських і
сполуприміських
чень.
За період навчання на курсах виплачується стипендія.
Одинокі
забезпе
чуються добре об

316050, МПС,

орган Кировоградского

м. Кіровоград,

областного комитета

вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 00306.

Обсяг 0.5 друк. арк.

РАДЯНСЬКИМ

«Подорож у Радянський
Союз» — так назвала своюі
книгу, яка щойно вийшлаі
в США і Канаді, американ•
ська школярка Самантаі
Сміт. «Я присвячую цю1
книгу всім дітям Землі. Во•
ни вірять у торжество МИ
РУ», — пише б передмові
до неї юна жителька неве
ликого
американського
містечка Манчестер у шта
ті Мен. На її сторінках Са/ганта ділиться яскравими,
враженнями від поїздки в!
СРСР, яку вона здійснила,
влітку 1983 року. Вона зга
дує хвилюючі моменти від
відання
Красної площі,
Мавзолею В. І. Леніна, іс
торичних місць Москви і
Ленінграда, театрів і му
зеїв цих міст, розмову з
першою жінкою-космонавтом В. Тсрешковою і, зви
чайно ж, незабутні зустрі
чі з радянськими школяра
ми в «чсрвоногалстучній
республіці» — «Артеку».
З особливою теплотою
пише американська дів
чинка про чудові дні, про
ведені разом з радянськи
ми дітьми на березі Чор
ного моря. Поїздки нач
екскурсії, участь у спор
тивних змаганнях, веселі
свята й купання в ласкаво
му морі, розучування нови" танців і пісень, що по-

любилися. За короткий період перебування в «Артеку» Саманта, за її еисловом, подружилася з усі.ма
дітьми планети.
Саманта їхала в Радянський Союз, щоб з’ясува
ти для себе, хочуть чи не
хочуть радянські люди ьій-^
ни. Адже більшість аме,
риканців не має ні най: __
меншого уявлення про це.
Привітність і доброта, гостинність радянських людей — і дорослих і ма
леньких — переконали її,
що радянські люди хочуть
жити в мирі з іншими на
родами, докладають усіх
можливих зусиль для від
вернення війни. «Після по
їздки в СРСР я більше
не вірю в так звану «ра
дянську загрозу», — зая
вила вона в інтерв'ю телекомпанії Ен-Бі-Сі, певернувшись на батьківщину. І *
ще дуже важливе, що
зрозуміла Саманта після
перебування в Радянсько
му Союзі: діти можуть і
повинні внести свій вклад
у боротьбу за мир,

Ж

(ТАРС).

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

гуртожит

ком.
Проїзд на роботу
і з роботи — служ
бовим автобусом.
Початок занять —

в міру комплектуван
ня груп.
Після
закінчення
курсів водії одержу
ють право працюва
ти на автобусах усіх
марок.
За довідками звер
татися
на адресу:
м. Кіровоград,
вул.
Аєрофлотська,
15,
Відділ кадрів. Теле

фон 6-40-77.
їхати
автобусом
№ 24 до
зупинки
«Хлібозавод».

НА ЗАОЧНІ Й ВЕЧІРНІ
ШЕСТИМІСЯЧНІ КУРСИ
для вступу до інституту В 1985 році.
Заняття проводити
муться три рази на
тиждень,
вечорами
за програмами вступ
них екзаменів. На за
очних курсах працю
ватиме консультпункт.
Приймають осіб із
закінченою
серед
ньою освітою та уч
нів 10-х’ класів, учи
лищ, технікумів.
Документи:
заява
на ім’я ректора, кви
танція про внесення
плати за
навчання
(гроші — 18 крб. за
вечірнє й 20 крб. за
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