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СІ СИЛИ-СЛУЖІННЮ
І НАРОДОВІ
ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ З ТОВАРИШЕМ В- В. ЩЕРБИЦЬКИМ
Вагомий вклад у загаль
нонародну боротьбу за здійс
нення планів соціально-еко
номічного розвитку, наміче
них XXVI з’їздом партії, на
ступними Пленумами ЦК
КПРС, вносять трудящі України. Як і всі радянські
люди, вони прагнуть успіш
но виконати завдання за
вершального
року п’яти
річки,
прискорити темпи
зростання виробництва, при^^кести в дію резерви підви^Ицення його ефективності і
якості роботи.
Високе політичне підне
сення, напружений трудо
вий ритм панують нині в
трудових колективах інду
стріального Диіпродзержинська. Металурги, хіміки, бу
дівельники, працівники тран
спорту та інших галузей
примножують зусилля, щоб
гідно зустріти день виборів
до Верховної Ради респуб
ліки і місцевих Рад народ
но них депутатів. Про це гово
рили 12 лютого учасники зу
стрічі виборців Валлійського
виборчого округу Дніпро
петровської області, яка від
булася у Дніпродзержинську
з кандидатом у депутати
Верховної Ради Української
РСР — членом Політбюро
ЦК КПРС, першим секрета
рем ЦК Компартії України
Володимиром Васильовичем
Щербицьким.
Збори
відкрив перший
секретар Валлійського рай
кому партії Ю. В. Мамута.
З великим піднесенням бу
ло обрано почесну президію
в складі Політбюро ЦК
КПРС на чолі з Генераль-ж
ним секретарем ЦК КПРС.
Головою Президії Верховної
Ради СРСР товаришем І£. У.
Черненком.
Довірена особа кандидата
в депутати — апаратник
коксохімічного заводу імені
С. Орджонікідзе Л. Р. Ко
маров розповів про життє
вий шлях, трудову і громад
ську діяльність В. В. Щербицького, закликав виборців
у день виборів одностайно
віддати голоси за вірних си
нів і дочок Батьківщини,
кандидатів
непорушного
блоку комуністів і безпар
тійних.
Оператор
виробничого
об’єднання «Азот» С. О. Тка
ченко, директор Придніпров
ського
хімічного
заводу
10. Ф. Коровій, лікар-хірург
лікарні швидкої медичної
допомоги В. М. Карпенко,
вчителька середньої школи
№ 10 Л. А. Дашевська, бри
гадир слюсарів-монтажників
управління «Хіммонтаж-208»
М. К. Кравченко, учениця
профтехучилища № 23 А. В.
Сокол,
перший секретар
Дніпродзержинського міськ
кому партії А. І. Приймак
повідомили про хороші ре
зультати, З ЯКИМИ Трудові
колективи міста йдуть до
виборів, про додаткові со-цг ціалістичні
зобов’язання,
взяті на честь XXVII з'їзду
КПРС. Вони говорили про
одностайну підтримку внут
рішньої і зовнішньої політи
ки
Комуністичної партії,
схвалення її практичної ді
яльності по дальшому зміц-

ненню економічної і оборон
ної могутності країни, під
вищенню добробуту народу,
зміцненню загального миру.
Тепло зустрінутий присут
німи виступив товариш В. В.
Щербицькнй. Подякувавши
за виявлену високу честь і
довір’я — висунення канди
датом у депутати Верховної
Ради Української РСР, він
відзначив, що для Комуніс
тичної партії немає вищої
мети, ніж беззавітне слу
жіння
інтересам народу,
безустанна турбота про йо
го благо і щастя. Наступні
вибори стануть яскравим
підтвердженням
моноліт
ності непорушного блоку
комуністів і безпартійних,
тісного згуртування, радян
ських людей навколо КПРС,
її Центрального Комітету.
Бойовий штаб нашої пар
тії, очолюваний видатним
партійним і державним дія
чем Костянтином Устиновнчем Черненком, цілеспрямо
вано і послідовно проводить
у життя ленінську генераль
ну лінію КПРС, спрямовану
на зміцнення морально-полі
тичної єдності радянського
суспільства,
непорушної
дружби
народів
країни,
дальший розквіт нашої ве
ликої соціалістичної Бать
ківщини.
Характерна
особливість
нинішньої виборчої кампа
нії в тому, що вона прово
диться в період безпосеред
ньої підготовки до справді
історичної події в житті
партії і всього народу —
XXVII з’їзду КПРС. Як ві
домо, з’їзд прийме надзви
чайно важливий політичний
документ — нову редакцію
Програми КПРС, яка визна
чить стратегію і тактику пар
тії в процесі вдосконалення
розвинутого соціалізму. Бу
де внесено також назрілі
зміни і доповнення до Ста
туту КПРС. З’їзд намітить
плани
творчої діяльності
партії і народу на наступну
п’ятирічку і на період до
2000 року.
Народ України безмежно
довіряє великій партії Лені
на — своєму випробуваному
колективному
керівникові,
натхненнику й організатор'у
всіх перемог. Це довір’я що
дня і щогодини підтверджу
ється конкретними ділами
кожного колективу на своїй
ділянці. А спільними зусил
лями братніх націй і народ
ностей країни примножую
ться національне надбання,
духовний потенціал, зміц
нюється міжнародний авто
ритет нашої любимої Бать
ківщини. В цьому яскраво
проявляється справжнє тор
жество
ленінської націо
нальної політики КПРС.
Товариш В. В. Щербицькиіі розповів про результати
роботи трудящих республі
ки за період після поперед
ніх виборів. Національний
доход, цей головний показ
ник ефективності суспільно
го виробництва, відзначив
він, зріс на 21 процент. За
п’ять років понад план реалі
зовано промислової продук
ції на 5,6 мільярда карбо
ванців, причому приблизно

половину її становлять то
вари широкого вжитку. По
мітно поліпшились якісні
показники і в цілому в еко
номіці. Торік більшість галу
зей народного господарства
і областей республіки ус
пішно виконали соціаліс
тичні зобов’язання по над
плановому зростанню про
дуктивності праці і додат
ковому зниженню собівар
тості продукції. Поліпшую
ться справи в базових галу
зях індустрії, капітальному
будівництві, на транспорті,
істотні зміни відбулись і на
індустріальній карті респуб
ліки. Споруджено десятки
великих підприємств, об’єк
тів і потужностей, які по
праву можуть бути названі
промисловими гігантами.
Завдяки здійсненню курсу
партії на дальший розвиток
агропромислового комплек
су зростає продуктивність
землеробства і тваринництва.
Досягнення в розвитку еко
номіки дають змогу успішно
розв’язувати соціальні зав
дання. У виступі було оха
рактеризовано також зміни,
які відбулися за останні ро
ки у Дніпропетровській об
ласті і в індустріальному
Дніпродзержинську.
Аналізуючи завдання гос
подарського і соціально-еко
номічного
будівництва в
республіці, кандидат в депу
тати підкреслив, що голов
не зводиться до того, щоб
позитивні тенденції в роз
витку економіки не тільки
закріпити, а й примножити,
зробити все необхідне для
успішного виконання напру
жених планів нинішнього
року і п’ятирічки в цілому.
Вирішального значення при
цьому набувають якість усієї
роботи, виховання людей,
які готові і здатні провести
в життя лінію партії, людей
високоідейних.
компетент
них, які знають свою справу.
Товариш В. В. Щербицьким
спинився на деяких акту
альних питаннях міжнарод
ної обстановки. Збереження
миру І насамперед відвер
нення ядерної війни, сказав
він, стало завданням справ
ді загальнолюдської значи
мості. Важку і відповідальну
місію—відвести від людства
навислу загрозу ядерної вій
ни — історія поклала на со
ціалізм. 1 це все більше ро
зуміють народи нашої пла
нети. Ось чому ленінська ми
ролюбна зовнінАїя політика
КГІРС і Радянської держави
здобула
глибоку
повагу
всього прогресивного люд
ства. Смисл мирних ініціа
тив нашої держави зрозумі
лий і близький тверезомис
лячій людині,
відповідає
сподіванням усіх народів.
Наприкінці В. В. Щербиць
кий запевнив, що докладе
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бездоганно виконувати свій
обов’язок перед партією і
народом, виправдати висо
ке довір’я виборців, поба
жав дніпродзержинцям доб
рого здоров’я, щастя і бла
гополуччя, успішного завер
шення планів нинішнього
року, гідно зустріти XXVII
з’їзд КПРС.
(РАТАУ).
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ясннлн
права виборців,
розповіли про сам хід го
лосування, дізналися, за
якими адресами живуть,
розповіли, на яких вибор
чих дільницях і за кого з
кандидатів будуть голосу
вати.
До агітпункту зайшов з
групою агітаторів секре
тар парторганізації заводу
залізобетонних виробів Аркадій Петрович Філічкін:
— Через кілька хвилин
обідня перерва,— пояснив
вів, — треба ще раз уточ
нити, чи есі Підрозділи
включені до списку, де агі
татори проведуть сьогодні
черговий цикл перелвнбор
1ІПХ бесід...
Через якийсь час агіт
пункт опустів — агітатори
пішли до робітників.

Ціна 2 коп.

ПЕДАГОГИ
В РОБІТНИЧИХ
СПЕЦІВКАХ

КИЇВ, 9 лютого. (РАТАУ).
Як дбайливого наставнику
знають у Ворошнловграді
токаря
Т. М. Прокоп.
Більш як 200 молодим ро
бітникам передала за двад«
цять років Тамара Мико
лаївна «секрети» майстер»
ності, прищепила комун і&
тичне ставлення до праці.
Передова робітниця, яка
виконала особисту п’яти
річку в минулому році,
присне виховати в своїх
учнях любов до професій
відповідальність за дору
чену справу.
На республіканській зу
В. СОКУРЕНКО.
стрічі кращих наставників
м. Світловодськ.
з трудових "'колективів і
У фойє заводоуправлін
майстрів виробничого на
ня привертає увагу пла
вчання ПТУ. яка відбулася
кат: «24 лютого — вибори
в Києві. Т. М. Прокоп, які
до Верховної Ради Україн
її колеги, поділилась дос
ської РСР і до місцевих
піло-: підготовки робітни
Рад народних депутатів.
чої зміни На цій зустрічі,
ВСІ НА ВИБОРИ!». Поряд
організованій Укрпрофра— календар з написом:
дою. ЦК ЛКСМУ і Дер
Новоархангельська ви
«До виборів залишило борча дільниця № 1/73 по В жавним Комітетом УРСР
ся...». І
стрілка-покаж- виборах до Верховної Ра
по професійно-технічній ос
чпк — «Агітпункт». Знахо ди
віті. зібралися кращі з
УРСР розташувала
к| ашвх педагоги в робіт
диться він па другому по ся в самому центрі Но
версі заводського клубу. воархангельська, на дру
ничих
спецівках, серед
Завідуюча
агітпунктом гому
яких немало Героїв Соціа
поверсі
будин
член КПРС Інга Грнгорів- ку культури, де місце
лістичної Праці, лауреатів
на Базплевпч розповідає:
Державних премій СРСР і
ві культпрацівники вирі
— Перше, що мп з агіта шили недавно створити му
УРСР. Представники 600торами зробили, це склали зичну вітальню для тру
тпсячної армії наставників
план роботи. Він став своє дівників району. У дні, що
республіки намітили шля
хи дальшої
роботи по
рідним компасом у діяль передують виборам, про
вихованню трудової зміни
ності. Ведемо чіткий облік стору, щойно переоблад
в світлі рекомендацій ї
зробленого. Багато пунк нану кімнату прикрасила
вказівок Генерального сек
тів уже виконано. Облад книжкова виставка «Радян
ретаря ІІК КПРС, Голови
нано стенд з відповідними ська демократія». В агіт
Президії Верховної Ради
книгами, брошурами, пе пункті постійно чергують
СРСР товариша К. У.
ріодичними виданнями; є культпрацівники РБК
та
Черненка, постанов ЦК
тут «Конституція СРСР», педагоги середньої шко
КПРС. рішень вереснево
«Порядок проведення ви ли, які консультують ви
го
(1984 р.) Пленуму ЦК
борців
щодо
порядку
про

борів до Рад», «Положен
Компартії України.
ня про депутатські групи і ведення виборів, відпові
На зустрічі виступили
пости», «Матеріалп XXVI дають на їхні запитання.
член Політбюро ЦК Ком
з’їзду КПРС». Йдучи з ус У кімнаті є телевізор, ра
партії
України, голова
ними виступами до робіт діоприймач, програвач, які
Укрпрофрадп В. О. Солоників, агітатори не обми завжди до послуг відвіду
губ. перший секретар ЦК
нають куточка, де для них вачів. Час від часу тут від
ЛКСМ України В. І. Мпприготовлено необхідну лі буваються колективні пере
роиепко, ветерани праці,
тературу, довідковий ма гляди телевізійних пере
передовики виробництва.
теріал по заводу, об’єднан дач на суспільно-виробни
У зустрічі взяли участь
чі
теми,
про
міжнародне
ню, місту, району, області,
відповідальні
працівники
республіці. Наші агітато становище тощо.
ЦК Компартії
України,
Щопонеділка агітатори
ри, лектори і політінфорУкрпрофрадп. ЦК ЛКСМУ,
виборчої
дільниці
збираю

маторп провели на всіх
ряду міністерств і відомств
ділянках лекції і бесіді) ться в агітпункті, щоб спла
республіки.
нувати свою роботу на
серед робітників: «Закон тиждень. Завдяки тому,
про вибори до Рад», «Наш що до усіх заходів готую
радянський спосіб життя», ться завчасно, вони про
«Про 80-річчя революції в ходять на хорошому орга
Росії».
нізаційному рівні — чи
У своїх виступах лекто то зустріч із кандидатом у
ри її агітатори працівниці депутати Верховної Ради
комсомолка Тетяна Дань УРСР Т. О. Вовнянко з кол
ДОНЕЦЬК. Трудові об'єд
ко, Н. І. Михайлова, на госпу «Правда» Добровенання старшокласників До
чальник виробничого відді личківського району, чи,
нецької області за підсум
ками Всесоюзного змаган
лу комуніст Л. С. Горба скажімо, бесіда «Молоді
ня школярів за минулий
тий, електрозварник А. Л. виборці на виробництві»,
рік завоючали загальне
Чабапюк завжди звертаю яку провела агітатор Оле
друге місцз
На зборах
представників
об'єднань
на
Олійник.
ться до конкретних фактів.
Суде
вип тезо ірошову
Вони розповідають, зокре Агітпункт стаА своєрідним
гремію
пе'ірзхупати у
ма, про трудову і громад центром культурного об
фонд молодіжного форуму
а Москві. У -оді акції *Я
ську діяльність депутатів слуговування виборців ра
гогосую за мчр» молоддю
місцевих Рад попередніх йону напередодні та під
оСг.асті вже «по’ ладено» в
фестивальну -,ог илну понад
скликань Лідії Іванівни час проведення виборів.
• отири міл >йо»;и
карбо
Василенко, Олени Олек Воно й зрозуміло — адже
ванців.
сандрівни Пономаренко, а саме в РБК працює само
КАРЛІВКА
Полтавської
також про нинішніх кан діяльна народна агітацій
області. -Не дамо підірва
ти світ!» мітинги під таким
дидатів у депутати.
но-художня бригада «За
девізом
провели разом І5
— Увагою і турботою,— клик», яка вже виступала
земляками місцеві школя
закінчує свою розповідь перед виборцями дільни
рі. На центральні садиби
господарств
виїжджала
Інга Василівна Базиле ці. На черзі — її в.иступи
агітбригада, програма яної
вич, — ми оточили моло перед трудівниками села—
була присвячена 40-річчю
дих виборців. їх на під згідно плану культурного
Великої Перемоги і XII Все
світньому фестивалю мо
приємстві троє — комсо обслуговування виборчих
лоді 1 студентів. Після її
молки Вікторія Субота, дільниць району.
виступів всюди пройшли
Тетяна Острикова і Олена
суботники. Кошти, заробле
ні на них, відправлено на
Ткаченко. Провели з ними
(Наш кор.|.
адресу підготовчого комі
індивідуальні бесіди — поемт Новоархангельськ.
тету свята юності.

АГІТАТОРИ
ІДУТЬ
ДО ЛЮДЕЙ

один
З БАГАТЬОХ

Фестивальна
мозаїка

(РАТАУ).

2 стор.

«Молодий

комунар»
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«Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!»під таким девізом прохо
див в області XI і І Всесо
юзний огляд творів учнів
загальноосвітніх
шкіл і
професійно-технічних учи
лищ, присвячений 40-річчю
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні,
Всесвітньому
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві.
У вересні — жовтні ми
нулого роиу пройшов кон
курс і відбір робіт у шко
лах та ПТУ. Кращі з них
обговорювалися на засі
даннях комітетів комсомо
лу, були використані у
проведенні тематичних ве
чорів.
Міські та районні оргко
мітети представили п’ят
десят робіт
переможців
першого туру Всесоюзного
Огляду творів. Переможці
нагороджені грамотами мі
ських, районних комітетів
ЛКСМ України, Почесни
ми грамотами обкому ком
сомолу.

Відрадно, що з більшос
ті творів тема розкрита
широко, глибоко, на чис
ленних прикладах із жит
тя свого села чи міста,
школи, класу, знайомих і
близьких людей. «...Я жи
ду під мирним небом у
прекрасній Країні Рад. Та
ніколи не зітреться в па
м’яті народній світлий об
раз героїв що врятували
землю від фашистської
нечисті. Пішоз захищати
землю від коричневої чу
ми і мій дідусь...», — на
писав Олег
Тидоречко,
учень 5 класу школи № 12
м. Кіровограда
«Мир... Це слово ЩОДНЯ

повторюють мільйони про
гресивних людей планети»,
«Найголовніше
завдання
сьогодення для всіх людей
доброї волі — відстояти
мир. Для нас це слово
означає буквально все:
життя, сповнене буденних
турбот, щастя,
радість,
дзвінкі веселі дитячі голо
си», «Мир — це те, ЩО Є'
найпрекрасніше,
найсвіт
ліше на землі», «Якось я
проходив через парк куль
тури і відпочинку імені
В. І. Леніна. Мене заціка
вило, чому на центрально
му його майдані так бага
то дітей. Виявляється, тут
проходив конкурс на кра
щий малюнок на асфальті.
Серед різних, не схожих
один на другий малюнок,
мене вразило та., що кож
на дитина прагнула зо
бразити гігантську кулю,
посередині якої старанно
виводилося: «Хай зазжди
буде мир!..». Ось так щи
ро про мир пишуть дев ятикласниці Вікторія Воло
шина та Олена ТарарЗва із
Кірозограда, їхній розесник, теж житель обласно
го центру Анатолій Таран,
учень 9 класу Гайворонської СШ № 5 Євген Іщенко.
Ставлячи перед собою
запитання на зразок: «Що
ми, учні, повинні і можемо
зробити для збереження
миру?», більшість учасни
ків конкурсу відповідають
приблизно так, як В. Во
лошина: «Одна — нічого.
Однак я впевнена, що з
цьому питанні мене під
тримають всі молоді люДи
планети Земля. Нас міль-

йони, тих, хто завтра візь
ме о свої руки право за
хисту миру і спокою. То
му ми вже зараз повинні
бути готовими до виконан
ня цього відпозідального
завдання. Поки що наше
завдання — добре вчити
ся. Тому, що завтра ми
станемо спеціалістами в
різних галузях народного
господарства і від того, як
саме ми будемо труди
тись, чи зможемо від
стояти свої комуністичні
переконання перед тими,
хто -прагне підірвати наш
радянський спосіб життя,
як будемо виховувати у
майбутньому
своїх ді
тей, — залежить майбутнє
нашої квітучої планети».
Жанрова
палітра усіх
тзоріз різноманітна. Ка
жучи журналістською тер
мінологією, є серед них і
замітки, і кореспонденції,
і нариси, і публіцистичні
спроби. Якраз останнє ха
рактерне для роботи уче
ниці 10 «В» класу Знам'янської СШ № 2 Валентини
Чалої, яка написала: «Тут
не співають солов'ї... Во
ни бояться розірзати цю
тишу своїми ніжними го
лосами.
Вони не
хо
чуть порушити своїм спі
вом білий мармур, звід
ки глибоко і вимогли
во звучать голоси: «Це
ми,
говоримо,
полеглі
за мирний день своєї
Батьківщини. Ми звертає
мося до вас із вічності.
Зупиніться, мудрі дерева,
не шелестіть своїм гіллям.
Постривай, старий вітре,
не чіпай кучеріз згасаючої
осені, послухайте разом
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Нагадуємо ще раз...
Ця рубрика час від часу
з'являється із добірці, і з
сьогоднішній
публікації
кількість адрес, кому на
гадуватимемо ще раз, пе
ревищує усі, які були ДО-'
сі. Чому так!
Щоразу, коли беремось
нагадувати ще раз, думай
мо:
невже комсомоль
ським секретарям, керів
никам підприємств, уста
нов, організацій приємно
читати своє прізвище по
вторно на сторінках газети
під рубрикою «Нагадуємо
ще раз»! Чому доводиться
нагадувати!
Ще 15 жовтня минулого
року з газеті опубліковано
критичний матеріал «Чому
простоюють машини!» з
колгоспу
імені
Кіроза
Олександрізського району,
заголовок якого ясно вка
зує на - причину критики.
Це було ще в гарячу по
ру
кукурудзозбмрання.
Але ні тоді, ні пізніше на
критику не відреагували,
"хоча нагадувалось і усно,
і письмово. Сьогодні вже
відповідь ГОЛОВИ КОЛ
ГОСПУ
ІМЕНІ
КІРОВА
Й ОЛЕКСАНДРІЗСЬКОГО
РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ
газеті не потрібна — не за
горами пора, коли ми ку
курудзу сіятимемо. Але читач так і не довідався, чо
му простоювали машини і
чи було зжито заходів, аби
зони... рушили.
Минула вже звітно-ви
борна кампанія з комсо
молі, ала досі нема від
повіді з парткому Кірово
градського заводу радіовиробів на критичну кореспоиданцію «Впевнений
погляд...
назад» («МК»,
З листопада), де йшлося
Про пасивність на зборах.
Як же нині проходять збо
ри
на підприємстві, чи
зроблені
звідтоді якісь

висновки — про це хоті
лось би почути слово КО
МІТЕТУ КОМСОМОЛУ ЗА
ВОДУ.
Подібні претензії у га
зети й до ДОЛИНСЬКОГО
РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ.
Критичний
репортаж із
звітно-виборних
комсо
мольських зборів у газеті
публікувався ще 15 листо
пада («Критика не заради
критики»), а реагувати на
публікацію ніхто но зби
рається,
хоча першому
секретареві Долинського
райкому комсомолу Ва
лентині Панченко адресу
вались нагадування.

Під сьогоднішньою руб
рикою уже не вперше ми
пишемо
прізвище ПЕР
ШОГО СЕКРЕТАРЯ П БІ
СІВСЬКОГО
РАЙКОМУ
КОМСОМОЛУ
МИКОЛИ
ПЛАТОШИНА. Та й ЯК не
писати — серйозні критич
ні зауваження були зроб
лені райкомові комсомо
лу, особисто першому сек
ретареві стосовно ДІЯЛЬ
НОСТІ
районного штабу
«Комсомольського
про
жектора» («Майже рейд...»,
1 листопада), минуло біль
ше 3 (трьох!) місяців, а
райком відмовчується. Незжг петрівці сподіваються,
що газета уже забула про
публікацію.
Пам'ятаємо
тов. Платонічні З ще раз
нагадуємо!
«Незахінченим
комен
тар» («МК», 13 листопада)
до фотознімка так і запи
шається досі незахінчзиим.
З вини ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇВСЬКОГО
РАЙОННОГО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Л. І. БЕЗСОНОВОІ. Ма
буть, не треба повторюва
ти, якої аідпозіді чекає ре
дакція — • останніх ряд
ках того «коментар яв дуже

ясно про це написано.
Чекаємо відповіді.
Два місяці минуло і звід
тоді, як у «Молодому ко-,
мунарі» йшла мова про
проблеми на ударній обласній комсомольській бу
дові — зведенні НОЗИХ
корпусів виробничого об’*
єднання по сівалках «Чер
вона
зірка»
(«Жодних
проблем!»,
11 грудня].
Може, за час, що минуз', ц!
проблеми розв'язано! Але
чому про це не знає чи
тач! Бо досі відмозчується
НАЧАЛЬНИК ТРЕСТУ «КІРОВОГРАДМАШВАЖБУД».
9 на закінчення ще раз
хочеться повернутись до
публікації «Суєта довкруг
торта» («МК», 29 листопа
да). Ще раз, бо ми вже
поверталися («МК», 15 січ
ня), де недвозначно вка
зали на те, що відповідь
ДИРЕКТОРА ОБ’ЄДНАННЯ
«ПРОДТОВАРИ» Б. К, КАТЕРИНЧУКА — фіктивна. З
довели це на фактах. Про
блема з зиробництвом І
реалізацією тортів у Кіро
вограді не вирішена й досі. 9, видно, це менше всьо
го хвилює КЕРІВНИКІВ КІ
РОВОГРАДСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ, ЗА
ВІДУЮЧУ
МАГАЗИНОМ
«ЛАСУНКА» Д. А. БЕРЕСЛАВСЬХУ (вони й досі не
відгукнулись жодним сло
вом на критику) і згадува
ного уже тов, Катеринчука. Повторюємо — редак
ція чекає відповіді.
Названо багато адрес і
прізвищ у нинішньому ог
ляді. Думається, що адре
сати зроблять усе для то
го, аби в даному контексті
про них більше не йшла
мова «на сторінках «Моло
дого комунара».

ВІДДІЛ ЛИСТІВ 9 МА
СОВОЇ РОБОТИ «МК».

голос вічності». Здається,
що стукіт сердець на ме
моріальному
кладовищі
злився в єдиний гул, який
відкликається і в моєму
серці, і тепер воно б'ється
так ейльно, ніби ось-ось
вирветься із грудей. Міль
йони зірок дивляться з не
ба так же пильно, як міль
йони живих палаючих очей.
В них — віра, надія, лю
бов до нас, таких безтур
ботно-щасливих...».
А старшокласниця Сухоташлицької
десятирічки
Світлана Животок і учени
ця Йосипівської СШ Люд
мила Любченко з Вільшанського району написали
«Я голосую за мир!» у вір
шах.
І, нарешті, настав той
довгожданий і хвилюючий
момент: повідомлення ре-зультатів. Серед учніз за
гальноосвітніх шкіл призо
ві місця зайняли Леся
УСПАЛЕНКО (СШ № 32
м. Кіровограда),
Єзген
ІЩЕНКО (СШ № 5 м. Гай
ворона), Анатолій ДіБрОЗА
(Біркізська середня шко
ла Олександрізського ра
йону).
Серед учнів профтех
училищ кращими стали
роботи Олега СИЧНІНА
(Бобринецьке СПТУ № 32),
Миколи ОДНОКОЗА

(Ка-

пітанівське

СПТУ № 10),
Лілії ДІДЕНКО (Нозгородківське СПТУ № 36).
Т. КУДРЯ,
член жюрі конкурсу.

Одна з характерних особливостей зовнішнього
села Миколаївки Кіровоградського району — нові
ки. Господарем одного з них е помічник бригадира трак
торної бригади колгоспу імені Жданова Юрій НАКО
НЕЧНИЙ. Будинок, в якому живе молодий механізатор
зі своєю сім’єю, просторий, світлий, красивий. У дворі—•
криниця, господарські будівлі. Споруджено будинок за
кошти колгоспу. Будівництво — один Із шляхів вирішен
ня у господарстві кадрової проблеми.
Фото 3. РЕШЕТИ И КОЗА.

Чи знято вже замок?
«Ні кіно подивитися, ні
потанцювати, ні просто ра
зом зібратися нам ніде,
хоча ще навесні 1984 року
почали ремоятувзти наш
будинок культури, — під
цим листом молоді села
Богданівни
Петрівського
району стояло 17 підпи
сів. — Не раз ми зверта
лися у виконком місцево
Ради, але результатів ні
яких. Чи буде залишатися
у селі молодь, коли їй на
віть ніде поспілкуватися?».
Треба сказати, що голо
ва виконкому Богданівськоі сільської Ради Г. 3.
Закотім, котрому редакція
направила лист для вжит
тя заходів у своїй відпо
віді прямо визнав: «У нас
склалася критична ситуація
З роботою закладів куль
тури, тож нарікання моло
ді цілком справедливі», —
І проінформував, що ро
биться виконкомом і прав
лінням місцевого госпо
дарства для виправлення
становища: «Для будинку
культури закуплено нову
кіноапаратуру, магнітофон,
підсилювач із колонками.
Приступає до роботи но

вий
директор будинку
культури».
Здається
зрушення є.
Але... Ось ще рядки з то
го ж листа: «У районній
газеті
«Трудова слава»
вже давно писалося, що
клуб капітально відремон
товано і правління кол
госпу турбуєтьсгі про до
звілля трудівників села. Та
й після цього на дверях
клубу продовжував висі
ти замок...».
Ця інформація наводить
на думку, що, мабуть, у
богданівських умовах хо
роший початок (як-то: ре
монт, закупка апаратури)
ще не може служити на
дійною запорукою такого
ж хорошого кінця: тобто,
що у клубі звучатиме му
зика, сяятиме кіноекран,
працюватимуть гуртки. Ре
дакції хотілося б позбути
ся цих сумнівів, і розвіяти
їх (якщо будуть реальні
підстави, звичайно), могли
б представники петрівських районних комітету
ЛКСМУ
та
управління
культури, яким ми теж на
правляли копії листа богданізської молоді...

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
«У нас зовсім не працює
клуб, постійно на його
дверях висить величезний
замок. Відпочивати молоді
ніде..,» — такі чи подібні
скарги в пошті редакції не
новина. Цього разу її ав
тори (усього 15} — моло
ді жителі с. Степанівни Устинівського району.
Редакція напразила скар
гу на розслідування. І ось
щр нам повідомили пер
ший секретар Устинівського райкому
комсомолу
Олександр Щерюк та за
відуючий відділом куль
тури виконкому Устннівської районної Ради на
родних депутатів Г. і. Мусенко.
У штаті клубу двоє чо
ловік — завідуючий та ху
дожній керівник. У зв’яз
ку з тим, що завклубом
Г. Г. Верещак тривалий час

перебував на стаціонарно
му лікуванні з обласному
центрі, а художній керів
ник М. С. Щеголяєз був
задіяяий на збиранні піз
ніх сільськогосподарських
культур, заклад культури
тимчасово не працював.
З листом-скаргою озна
йомлено голову Степаніаської сільської Ради та сек
ретаря партійної організа
ції місцевого колгоспу.
Проведено збори первин
ної комсомольської орга
нізації, на яких розробле
но конкретні заходи по
поліпшенню культурно-ма
сово7 роботи та організа
ції дозвілля молоді.
Тепер обидва працівни
ки приступили до роботи.
Найближчим часом робота
клубного закладу буде пе
ревірена ще раз.

МОЛОДІЖНІ
новини
Філіал Калшішфадсько
го технічного інституту
рибної промисловості і юс
подарстза відкрився в І\ер
чі. Тут готуватимуть висо
декваліфіковані кадри для
рибальської ниви півден
ного регіону країни, Лзо
ео-Чорноморського басей
ну. Першими студентами
заочного відділення стала
робітнича молодь об’єд
напни «Керчрибпром», під
приємств Криму і Кубані.
В їх розпорядженні три
навчальних корпуси з су
часними аудиторіями і ла
бораторіями.

*

*

*

Всесоюзну серію «СРСР—
братерство народів-- по
повнило иозе видання. У
видавництві «Донбас» ви
йшов збірник молодих лі
тераторів «Автографи ком
сомоли».
В художньодокументальних ' повістях
відображені найважливіші
віхи ударних справ молоді
індустріального краю.

.*

*

*

Проблемам
виховання
молодої зміни присвячені
спектаклі робітничого те
атру Сумського машинобу
дівного виробничого об’єд
нання імені М. В. Фрупзе,
який відкрився в цеху
№ 22 насосного вироб
ництва. Ініціаторами його
створення став колектив
комсомольсько . молодіж
ної бригади фрезеруваль
іпіків, члени якої станов
лять основну творчу групу
театру. Вони назвали свій
театр «фреза» і з допомо
гою сатиричних сценок,
гуморесок, інтермедій ве
дуть боротьбу з порушни
ками трудової і виробни
чої дисципліни, громад
ського порядку.
(РАТАУ).

«Молодий
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«ТАЄМНИЦІ»—

У ПАПЦІ

їон задаєш
першорозрядники
У Ноаомиргороді за
кінчилась першість облради ДСТ «Колос» із
зимового багатоборства
ГПО на призи «Спортив
ної газети». Командну
перемогу тут здобули
місцеві спортсмени. Дру
гий рядок турнірної таб
лиці зайняли голованівці, третій — маловисківці. В особистому заліку
серед багатоборців сво
їх вікових груп нагороди
чемпіонів отримали: Ва
лерій Франко (Нозомиргород), Петро Федека
(Голозаніаський район),
Валерій Доценко (Мала
Виска), Тетяна Горн і Таміла Бурбан (Голозанівський район).
14 багатоборців з 72
виконали норматив пер
шого спортивного роз
ряду. А ось представни
ки Долинського та Олександрізського району бу
ли з нулями. Особлизо
низькі результати вони
показали на вогневому
рубежі, тож відповідно
зайняли 14 та 11 місця.
Раніше спортсмени цих
районів завжди показу
вали стабільні резуль
тати.
Замкнули турнірну таб
лицю
добровеличкіаці,
які не вийшли на кросо
ву дистанцію.
Н. ТИМОШЕНКО,
інструктор облради
ДСТ «Колос».

Гой, хто драцгоє за кер
мом, знає, як втомлюється
шофер під час ведення ав
томобіля. Особливо втома
відчувається в професій
них водіїв. Як стверджу
ють спеціалісти, радикуліт
став майже професійним
захворюванням у водіїв
громадського транспорту.
А чи можливо запобігти
цим захворюванням, зро
бити так, щоб менше втом
люватись? Медики радять:
займатися фізкультурою і
спортом, передусім вироб
ничою гімнастикою.
Жителям та гостям об
ласного центру часто до
водиться
користуватися
послугами Кіровоградсько
го тролейбусного депо.
Працюють у ньому близь
ко 500 чоловік — водіїв та
обслуговуючого персона
лу. Що ж тут робиться
для того, щоб залучити
робітників до занять фіз
культурою? Про це я роз
мовляю з головою проф
кому депо Л. І. Шульковою та секретарем комі
тету комсомолу Ольгою
Стратоновою. Вони пока
зали мені велику папку з
паперами, в яких відобра
жена вся спортивно-масова робота. Цифри, цифри,
цифри.., Систематично (?)
займаються спортом 130
чоловік, спортивні розря
ди мають 60. Робітники
депо захоплюються волей
болом, легкою атлетикою,
кульовою стрільбою, інши
ми видами спорту. І знову
потік цифр...
Прошу назвати імена
тих, хго тренується в спор
тивних секціях.
Лілія Іванівна знову бе
ре папку, переглядає її
раз, другий...
— Розумієте, — гово
рить вона, — голова комі
сії по спортивно-масовій
роботі Віра Фориаль зараз
у відпустці. Можливо, па
пери з іменами спортсме
нів десь у неї.
Згодьтеся, що звучить
цс трохи дивно — усі па
пери у кабінеті, а прізвища
спортсменів залишаються
в таємниці. Юнаків та дів
чат так часто бачили на
стартах, що й Ольга Стратонова їх забула. Імена
чемпіонів для неї теж не
відомі.
А ось ще одна цифра: в
1984 році з усіх робітників
депо нормативи ГПО скла
дали аж... 36 чоловік. На
моє прохання познайоми
ти з кимось із значківців
голова профкому та секре
тар комітету комсомолу
відповіли не одразу. Після

Пушкіна Ірину Чмирь. Піс
ля її ударів м’яч 23 разів
побував у сітках воріт су
перниць.
Кірозоградки
здобули
право разом з одинадцять
ма іншими клубами про
довжити боротьбу у фі
нальних поєдинках, які та
кож проходитимуть у на
РУЧННЯ М’ЯЧ. У спор шому місті напочзтну бе
тивному залі Кіровоград резня.
ського інституту сільсько
господарського машинобу
ВЕЛОСПОРТ.
Срібними
дування відбулася зональ призерами на чемпіонаті
на першість республікан країни з еелокросу, що
ської ради ДСТ «Буревіс відбувся з Душанбе, стали
ник"’ з ручного м’яча серед спортсмени України (після
велосипедистів Російської
жіночих команд. Всі матчі Федерації).
У складі першої
наші землячки провели на команди нашої
республіки
цнеокому
спортивно-тех успішно виступили
вихо
нічному рівні, завдавши ванці кіровоградського тре
поразок гзидболістнам Ми. нера Миколи Заворотнього
нолаєва і дзом командам з (спортклуб «Зірка») май
Харкова. Набравши шість стри спорту Федір Ярощун
очок з шести можливих, ні- та Борис Томах. А пред
ровоградин
стали пере ставники кіровоградського
педінституту імені О. С.
можцями турніру.
Пушкіна кандидати в май
Кращим бомбардиром ви стри спорту Євген Кичаноз
знано студентку факульте та Сергій Ветриченко (тре
ту фізичного виховання нер Олександр Коняхін),
педінституту імені О. С. які виступали за другу

ТУРНІРНЕ

роздумів Лілія Іванівна
сказала:
— Один у відпустці,
другий розрахувався, тре
тій...
Нарешті, мене знайом
лять з маляром . Валенти
ною Стояковою. Вона,роз
повіла про ге, як ще у
травні минулого року ро
бітники депо складали
нормативи 1’110. І а лише
з трьох видів — бігу, ме
тання гранати і стрибків.
Але не всі бажаючі змогли
випробувати тоді свої си
ли. Ьо, наприклад, у день,
коли нормативи ГПО скла
дала В. Стоянова, метан
ня гранати відмінили —
на орендовану базу при
йшли спортсмени з іншого
колективу. Про плавання
та інші види, залік з яких
потрібно
було складати
претенденту
на значок
Г11О, Валентина почула
вперше... від мене.
Травень вже давно ми
нув, ті 36 робітників депо,
що тоді стартували, вже
забули, який він, той пред
ставник спортивного това
риства. А значків досі ні
хто не має.
1 ось розглядаю велику
папку з паперами. Л. 1.
Шулькова в той час розпо
відає про любов робітни
ків до спорту. Але так і не
довідався, коли в ці зимо
ві дні вони, любителі спор
ту, вийшли на лижну тра
су, чи хтось з громадських
інструкторів, скажімо, на
«п'ятачку» біля кінцевої
зупинки, що в районі Новомпколаївського лісово
го масиву, влаштував для
водіїв тролейбусів фізкультпаузи. Не з’ясував і
того, коли активісти «Спар
така» прийшли в депо і
спробували допомогти на
лагодити роботу по впро
вадженню комплексу ГГІО,
зорієнтувати, як краще ор
ганізувати
спартакіадні
змагання. Голова профкому
бідкається, що це важко,
адже робота в депо позмін
на, тут «навіть виробничі
наради проводять у кілька
потоків». Але ж є вихідні
дні. І кому, як не коміте
ту комсомолу слід подба
ти про дозвілля юнаків та
дівчат, їх фізичне загар
тування? Та поки що чле
ни комітету чекають, ко
ли, нарешті, прийде з від
пустки голова комісії по
спортивно-масовій роботі і
одкриє їм таємничу папку
з паперами, в якій чимало
цифр про досягнення фіз
культурників...

З crop

комунар»

відкрилася школа,
КОЛИ
до нас приходили бать

ки здебільшого з прохан
ням записати їхніх дітей в
групи плавання. І це не
дивно. Адже закритий ти
повий басейн в місті був
новинкою. А бажаючих на
вчитись плавати — сотні.
Тож перед тим, як взятись
за налагодження навчаль
но-тренувального процесу,
провели немалу пропаган
дистську роботу — в за
гальноосвітніх школах, сі

уже
повторила рекорд
ДЮСШ і області учениця
десятирічки № 19 Наталя
Левшун, яка стрибає у ви
соту на -168 сантиметрів.
Виконав норматив першо
го спортивного розряду
учень СШ № 16 Володи
мир Цимбаленко (тренер
Г. П. Михайлюкова) з бігу
на 200 метрів. Наближає
ться до шестиметрового
показника в стрибках у
довжину
учениця буді
вельного технікуму Олеі-'З

ДЮСШ — 10 РОКІВ

виручить
«королева»?
Ми вже розповідали про вихованців двох відділень
ДЮСШ облепорткомітету — плавання і спортивної
гімнастики («Ліолодий комунар» за 24 січня і 2 люто
го). А тепер мова піде про «королеву» спорту — лег
ку атлетику.
м’ях, зустрічалися з май
бутніми нашими учнями на
різних змаганнях. Влашто
вувалися також зустрічі з
ветеранами спорту, про
відними
спортсменами.
Перші п ять років — то
час становлення нашого
відділення. А ось уже за
останні чотири роки в нас
склався стабільний тренер
ський колектив. І одразу
підвищилась якість підго
товки юних спортсменів.
Ми вже допомогли здо
бути
високий гарт 511
спортсменам масових роз
рядів, останнім часом де
в'ять з них стали першо
розрядниками. Торік наші
кращі вихованці Олег Лопатін та Ірина Кононоза
попознили загін кандида
тів у майстри. Ще зз два
роки до цього Олег почав
виступати за збірну рес
публіки в змаганнях стри
бунів, а Ірина Міхеєва бу
ла включена кандидатом у
збірну України (в метанні
диска). Позаторік у шістку
кращих легкоатлетів-юніорів республіки
ввійшоз
Сзятослаз Лисенко. Нині
він служить в лавах Радян
ської Армії. І багаж, взя
тий в ДЮСШ, стаз йому
неабияким фундаментом
для подальшого зростан
ня.
На зміну першим нашим
вихованцям приходять мо
лодші легкоатлети. Ось

Ьздова. Закінчивши деся
тирічку, не залишив тре
нувань наш лідер, нині ла
борант КІСМу Олег Лопатін, який успішно виступав
на розиграші кубка країни.
Спеціалісти знають, що
за рік—два вихозати висо
кокласного
спортсмена
важко. Для цього потрібно
тривалий час. І все ж ба
гато наших
вихованців,
яким немає ще й п’ятнад
цяти років, показують ре
зультати на рівні нормати
ву другого розряду. Спортсменів-розрядникіз готує
мо за чітко визначеним
навчальним планом. У ма
совості, безумовно, є ус
піх. Однак це нас не влаш
товує. Хоч і тренерський
колектив
стзбільний, та
фахівціз мало — лише
четверо. Наш манеж кра
щий в області. Та ми не
завжди тут господарі. За
плановані заняття нерідко
зризаються, бо влашто
вуються змагання з інших
видів спорту, про які ді
знаємось незадовго
до
тренувань. Ми горді, що
на нашій спортивній базі
відбуваються турніри рес
публіканського і всесоюз
ного рангу. Та якби про
час проведення цих стар
тів знали завчасно, роз
клад уроків розробили б
дещо по-іншому. Не має
мо ми і постійнодіючого
спортизного табору, де б

Я
в
І
Я

8. БАДОВА,
старший тренер ДЮСШ
облепорткомітету.

Семінар
у «Лісовій лісні»

Г. ХАРИТОНОВ.

команду, виконали норма
тив майстра спорту.

ГИРЬОВИЙ СПОРТ. Три
вають восьмі обласні сіль
ські спортизні ігри молоді,
присвячені 40-річчю Вели
кої Перемоги. Черговим ви
дом були змагання з гирьо
вого спорту. Вони проходи
ли в Долннській.
Ось кращі результати
турніру. Знам’янчанин Ва
лерій Дар’єв у ваговій ка
тегорії до 67 кілограмів на
брав 104 бали. А його това
риш по команді Володимир
Шеремет,
який* мірявся
майстерністю у вазі до 75
кілограмів, мав їх на своє
му рахунку 124. Обидва ці
результати вищі нормативу
кандидата у майстри спор
ту.
У командному заліку на
вищу сходинку п’єдесталу
пошани піднялися пред
ставники
села
Суботці
Знам’янсьного району. Го
тував їх до цих змагань
Олександр Фуженко. Дру
гими призерами стали гирьозики Бобринця. треті
ми — Малої Висни.

влітку могли оздоровлю
вати не 70 школярів і не
по 20 днів, а хоча б у дві
зміни зібрати 150 легко
атлетів.
Отож, біг — найкращий
метод оздоровлення лю
дей різного віку, перед
усім школярів. І про без
перспективність легкої ат
летики в нашій ДЮСШ, як
це дехто вважає, й мови
не може бути. Однак дуже
багато наших вихованців
після закінчення десяти
річки не потрапляють у
секції, що діють в спор
тивних клубах, колективах
ДСТ. Якби хоч десята час
тина з тих розрядників,
що
ми
підготували в
ДЮСШ, була помічена і
вчасно підключена до на
вчально - тренувального
процесу іншими тренера
ми, якби позбутися між
відомчої розмежованості,
проблему
можна було
б розв язати.
Ми називаємо ім’я без
перспективного спортсме
на не тому, що він після
закінчення десятирічки і
ДЮСШ не має тих якос
тей, що дають можливості
для подальшого зростан
ня. Безперспективним він
стає, бо, потрапивши в ро
бітничий чи навчальний ко
лектив заводу, технікуму,
інституту, профтехучили
ща, не знайшоз підтримки
з боку фізкультурних пра
цівників, йому не створи
ли умов для удосконален
ня майстерності. Ось чому
недалекоглядні подейку
ють, що легка атлетика у
нас безперспективна. То
так тоді можна говорити й
про гімнастику, плавання,
інші види спорту. Пер
спектива є лише тоді, ко
ли ми бачимо кінцевий
результат. Якби зміцнити
ядро досвідчених тренерів
з легкої атлетики в об
ласному центрі, містах і
районах області, ми б з
прикрістю не говорили,
про те, що з республікан
ських і всесоюзних зма
гань легкоатлети Кіровоградщини привозять мінімальну
кількість
очок,
Звичайно, ДЮСШ дає крила для піднесення майстерності майбутнього чем
піона, рекордсмена. І ми
з цьому бачимо свою від
повідальність. Адже якщо
ми не розв'язуємо проб
леми, то їх потім буде
важко розв’язати на ново
му
етапі в
підготовці
спортсмена.

Про зрослу майстерність провідних кіровоградських
самбістів свідчать їх успішні виступи на республікан
ських І Всесоюзних змаганнях. Торік Володимир Долгих
(«Колос») став чемпіоном України, а Микола Казанцев
(«Динамо») здобув бронзову нагороду на чемпіонаті
республіки. В цьому році їх молодший товариш по коман
ді Володимир Паргамон виборов призове місце на Все
союзній першості ДСТ «Урожай* серед юніорів.
Няні самбісти готуються до нових всесоюзних стартів.
Фото 8. ЧЕРЕДНИЧЕНКА,

Позавчора на турбазі
«Лісова пісня ■ (Маловисківський район) розпо
чав свою роботу облас
ний семінар сільського
фізкультурного активу. В
ньому беруть участь го
лови райрад «Колоса»,
інструктори по спорту,
що працюють у колекти
вах фізкультури. На пле
нарному засіданні, сек
ційних заняттях триває
розмова про те. як на
місцях виконується по
станова ЦК КПРС і Ради
Міністрів
СРСР
«Про
дальше піднесення масо
вості фізичної культури
і спорту>. Активісти «Ко
лоса» ділилися досвідом
роботи по введенню Е
дію комплексу ГГІО, ор
ганізації спортивних зма
гань під девізом «Всією
бригадою — на старті».
Перед учасниками се
мінару виступили відпо
відальні працівники обл- І
спорткомітету,
облрадн І
«Колоса>. провідні трене- І
ри цього спортивного то- І
вариства.
Фізкультурні 9
активісти також побува- І
ли в колективі фізкуль- І
тури колгоспу «Победа*. І
де вивчали досвід споп- І
тивно-масової
роботи І
культурно - спортивного І
центру села Опикієвого. 18
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«Молодий

комунар»

Вступайте до військових навчальних закладів МВС СРСР!
Новосибірське, Орджонікідзівське, Перм
ське,
Саратовське,
вищі військові учили
ща МВС СРСР, Хар
ківське вище військо
ве
училище
тилу
МВС СРСР та Вище
політичне
училище
імені 60-річчя ВЛКСМ
МВС СРСР
оголошують набір

на перший курс

Училища
готують
офіцерів для внутріш
ніх військ МВС СРСР.
Приймають цивільну
молодь віком від 17
до 21 року із закін
ченою середньою ос
вітою.
Єтрок навчання у
вищих військових на
вчальних закладах 4
роки.
Вступники склада
ють такі екзамени:
до Вищого політич
ного училища: з ро

сійської мови і літе
ратури
(письмово),
математики,
історії
СРСР і географії (ус
но);
до Новосибірсько
го,
Орджонікідзевського, Пермського,
Саратовського вищих
військових командних
училищ:

з російської мови і
Новосибірське, Ордлітератури (письмово жонікідзівське. Перм
і усно), історії СРСР і ське і Саратовське
географії (усно);
вищі військові
ко
до
Харківського
вищого
військового
училища тилу:

з російської мови і
літератури (письмо
во), математики (ус
но і письмово), фізи
ки (усно).
Особи, які вступа
ють за
інтендант
ським профілем до
Харківського вищого
військового училища
тилу, замість екзаме
ну з математики (пи
сьмово)
складають
екзамен з хімії (ус
но).
Початок
вступних
екзаменів для цивіль
ної молоді — 15 лип
ня.
Кандидатів забез
печують безплатним
проїздом, гуртожит
ком, харчуванням.
Особам, які закін
чать училища, при
своюється
офіцер
ське звання лейте
нант і видається дип
лом загальносоюзно
го зразка з присво
єнням кваліфікації:

мандні

училища

—

офіцер
мотострі
лецьких військ з ви
щою військовою спе
ціальною
освітою,
викладач початково
го військового на
вчання;
Харківське
вище
військове
училище
тилу — офіцер з ви

щою військовою спе
ціальною освітою, ін
женер по експлуата
ції автомобільної тех
ніки
(автотехнічний
профіль), офіцер з
вищою
військовою
спеціальною освітою,
інженер по експлу
атації
озброєння
(збройно - технічний
профіль), офіцер з
вищою
військовою
спеціальною освітою,
інженер - економіст
(інтендантський про
філь).
Особа/и, які бажа
ють навчатися у вій
ськових
навчальних
закладах МВС СРСР,
потрібно звернутися
за місцем проживан
Вище
політичне ня в міськ(рай)військучилище — офіцер з комати до 1 квітня.
вищою
військовою
Відділ кадрів УВС
політичною освітою;
облвиконкому.

КРАСА ОДВІЧНО ПОЛОНИТЬ І ХЕ 1ИЛЮЄ ВСІХ!
Чи не тому завжди
навіть найвродливіша
жінка дбала про при
краси, які б підкрес
лювали її ’ індивіду
альність і чарівність?
Одна лише тонень
ка золота обручка з
камінчиком - самоцві
том чи й без нього—
і ви елегантніші! Мі
ніатюрні золоті се
режки — і ваше об
личчя стане чарівні
шим. Додайте до них
витончений золотий
ланцюжок - «павутин
ку», будь-якого пле
тива — і навіть бу
денне вбрання стане
справді святковим.
Кожна з таких при
крас — не лише па
м'ятний
подарунок.
Це й сімейна релік
вія, яку бережуть, пе
редають з покоління
в покоління.
Нині жінкам особ
ливо подобаються зо
лоті прикраси, збага
чені вставками з рід
кісного
прозорого,
напівпрозорого або й
зовсім непрозорого
каміння.
Аквамарин, що уві
брав у себе колір
морської води; яб
лучно-зелений
хризоприз; голуба, як

саме небо, бірюза;
жовтий, жовто-черво
ний, жовто-бурий (по
над 200 відтінків) ян
тар; смарагдово-зе
лений на сонці й фіо
летово-червоний при
штучному освітленні
олександрит; темносиній, фіолетовий чи
зеленкувато - голубий
лазурит...
Скільки
уподобань — стільки
улюблених
каменів
пропонує вітчизняна
промисловість в юве
лірних виробах жін
кам.
Дбають ювеліри і
про прикраси для
чоловіків. Вони впев
нені: сонцесяйні об
ручки, персні й інші
ювелірні вироби зна
йдуть своїх власни
ків!
Кілька порад

Обмінятися обруч
ками ніколи не пізно.
Зробіть це в най
ближчу річницю ве
сілля.
Колір ка/леня при
краси має бути спів
звучним
кольорові
одягу.
Для
святкового
вбрання краще мати
гарнітур, що складає
ться з сережок, броші та обручки, чи се-

режок, кулона, брас
лета, чи декількох
прикрас в іншому по
єднанні, однакових за
формою, кольором,
матеріалом та оздоб
ленням.
До нарядного ве
чірнього
неодмін
но пасуватимуть при
краси з перлами чи
діамантами, криста
лами рубіна, сапфіра,
смарагду.
Головне — мати на
увазі,
що
добрий
смак — це насампе
ред почуття міри.
Придбати витончені
прикраси — різнома
нітні за формою й
технікою
виконання
золоті обручки, перс
ні, кулони, медальйо
ни, кольє, ланцюжки,
браслети, прикрашені
вставками з коштов
ного, напівкоштовно
го й. виробного ко
льорового
каміння
чи без нього, які най
більше пасуватимуть
саме вам, — охоче
допоможуть праців
ники
кооперативної
торгівлі.
Ласкаво
просимо
до ювелірних відділіе
універмагів спожив
чої кооперації.
Укоопторгренлама.

орган Кировоградского

316050, МПС.

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Лунзчарського, 36.
БК 00937.

Обсяг 0,5 друк. ерк.

пити за готівку або в
кредит,
гу, головних уборів
Запрошуємо на се
та інших товарів ціни зонний
розпродаж
знижено до 45 про товарів за знижени
центів.
ми цінами!
Потрібні речі ви
Облспохіивспілка,
зможете вигідно ку
Укоопторгренлама.

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ
3 15 лютого до 15
березня цього року
в магазинах «Одяг»,
«Взуття»,
«Промис
лові товари» та спе
ціалізованих відділах
універмагів спожив
чої кооперації, а та
кож на районних яр
марках і базарах про
водиться
сезонний
розпродаж
товарів
осінньо - зимового
асортименту за зни
женими цінами.
На окремі види чо
ловічого, жіночого та
дитячого взуття, одя

Користуйтеся послугами зручного та швидкого
автоматичного міжміського телефонного зв’язку!
Абонентам АТС-2, АТС-3,
АТС-4, АТС-6, АТС-7, для
виклику абонентів інших
міст необхідно зняти труб
ку і набрати цифри 89, по
тім код потрібного міста,
номер телефону абонента,
якого викликаєте й номер
телефону, з якого прово
дите набір. Пау. а між на
бором цифр повинна бути
не більшою 10 секунд.
Абоненти, телефони яких
починаються з цифри «4»,
після набору, цифри «8»
повинні повторно одержа
ти сигнал «готовність стан
ції» й лише після цього
продовжувати
набір за
встановленим порядком.
Після закінчення набору

цифр ви повинні почути
короткий подвійний пере
вірочний сигнал станції.
Якщо телефон, який ви
викликаєте, вільний, то
через,20—-40 секунд ви по
чуєте довгі гудки. Це озна
чає, що абоненту подає
ться виклик. Якщо-ж теле
фон зайнятий, буде чути
короткі сигнали. Покладіть
трубку і через певний час
повторіть набір. Якщо ви
не почуєте перевірочного
сигналу, набір повторіть.
Пам’ятайте! Номер або
нента, якого ви викликає
те, и обласних і республі
канських центрах повинен
складатися з семи, в рай
центрах — з п’яти знаків.

Якщо номер абонента має
знаків менше, набирайте
перед номером, який ви
викликаєте,
відповідну
кількість нулів.
->
Примітка: Перед набо
ром абонентів Києва слід
набрати цифру 2, якщо,
номер шестизначний.
Якщо номер елефону, з
якого здійснюється набір,
не буде набрано або буде
набрано невірно — з’єд-.
нання не відбудеться.
При тривалому непабираппі номеру необхідно по
відомити чергового АМТС
телефоном 2-58-20.
Пиві виконано роботи по
покращенню зв’язку через
АМТС абонентів АТС-б.

Коди міст, з якими міжміськтелефонний зв'язок
діє цілодобово
Код

Напрямок

Москва
095
Біла Церква
044-63
Бориспіль
044-95
Володарка
044-69
Дніпропетровськ
056-0
062-0
Донецьк
044-2
Київ
051-0
Миколаїв
048-0
Одеса
053-22
Полтава
Переяслав-Хмельницьки й044-67
047-22
Черкаси
067-0
Кривий Ріг

Номер телефону довід
кового бюро АТС

-

5-22-22
5-29-99
5-13-51
22-22-22
93-05-22
22-22-22
35-15-55
22-22-22
2-22-22
'5-23-79
2-22-22
29-22-22
Райцентри Кіровоградської області
217
Бобринець
2-12-22
218
Вільшанка
9-12-22
214
Гайворон
2-12-22
212
Голованівськ
2-14-44
216
Добровеличківка
2-12-22
- 248
Долинська
2-22-22
247-0
Знам'янка
22-22
230
Компаніївка
' 9-14-44
210
Мала Виска
9-11-31
231
Новгородка
9-16-44
219
Новомиргород
9-22-22
211
Новоукраїнка
2-22-22
244
Олександрія
2-22-22
232-0
Олександрівна
22-22
245
Онуфріївна
9-12-22
246
Петрове
9-12-22
243-0
Світловодськ
34-34
213
Ульяновка
9-12-22
249
Устинівка
4-14-49
ДдміЕ4Істрація Кіровоградської ТТС.
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