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Звітуватимем
ділами
Як і раніше, попереду в
соціалістичному змаганні по
гідній зустрічі XXVII з’їзду
КПРС та XXVII з’їзду Ком
партії України серед КМК
міста
попереду
бригада
електрозварників
механо
складального цеху № 2 го
ловного підприємства ви
робничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка» (ке
рівник О. Попов, групкомсорг — М. Дорош). Комсо
мольці і молодь колективу
сьогодні працюють у раху
нок липня 1987 року. Брига
ду
сфотографовано біля
розгорнутих знамен міської
комсомольської організації
б /лузеї В. І. Леніна маши
нобудівного технікуму.
Відчутний поштовх у ро
боту
МІСЬКОЇ
комсомолі!
вніс квітневий (1985 р.) Пле
нум ЦК КПРС. Творчий ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив (ТКМК) відділу
го
ловного технолога
заводу
«Гідросила» (бригадир М. Е.
Шаршунович) зобов’язався
впровадити 5 рацпропозицій із загальним економіч
ним ефектом 6 тисяч кар
бованців, а за рахунок за
стосування
прогресивних
технологічних
процесів
умовно
вивільнити трьох
працюючих та зекономити
300 кілограмів чорних і 50
кілограмів кольорових ме
талів. Загалом за останній
рік ефект від впроваджен
ня рацпропозицій та вина
ходів комсомольців і моло
ді зріс на 23 проценти і досяг 92 тисяч карбованців.
Незабаром у Москві роз
почне свою роботу XII Все.сеітній фестиваль молоді і
студентів. Цій події переду
вав цілий ряд трудових і
патріотичних акцій молоді
країни. Вагомий внесок зро
била в цю справу і молодь
Кіровограда. ВІА «Гарний
настрій» виробничого об’єд
нання «Друкмаш», танцю
вальний ансамбль «Ятрань»
БК імені Калініна, дискоте
ки «Олімпія» БК імені Ком
панійця, КВЛУЦА та інші
зароблені за один день

За

своєї роботи кошти пере
рахували до фонду Всесвіт
нього. Понад 50 тисяч кар
бованців перераховано до
фестивальної копилки і піс
ля суботника, проведеного
молоддю міста 29 червня.
Ударною працею славні й
завтрашні виробничники —
школярі. Цього року понад
4 тисячі учнів допомагають
підшефним колгоспам і рад
госпам, дві з половиною ти
сячі трудиться на міських
підприємствах, тисяча пра
цюватиме у шкільних' ре
монтних бригадах.
Радують перші результа
ти — загальні збори трудо
вого об’єднання
«Колос»
СШ № 11 вирішили зароб
лені кошти
перерахувати
до Фонду миру та фонду
XII Всесвітнього. Багато спо
діваються зробити цього лі
та і бійці 33 студентських
будівельних загонів, у скла
ді яких трудиться 910 юна
ків і дівчат з вузів та серед
ніх спеціальних навчальних
закладів Кіровограда. Точ
кою прикладання їхніх сил
і енергії є будівництво ка
налу
Дніпро — Інгулець,
житлових будинків
заводу
«Гідросила» та виробничо
го об’єднання «Червона зір
ка», збирання овочів та до
гляд за тваринами. Планує
ться виконати об’єм робіт
на суму близько півтора
мільйона карбованців.
Звичайно, планів і задумів
багато. Серед них
також
завершення
будівництва
клубу «Кіровець», створення
подібних йому в Ленінсько
му районі та в селищі Но
вому. Це і зміцнення кон
тактів з будинками культу
ри. Головним же залишає
ться тверда впевненість: на
ступний партійний
форум
комсомолія і молодь Кіро
вограда зустріне
по-діло
вому, конкретними дійови
ми справами підпише
оапорт з’їзду.
В. КУЛИК,
перший секретар Кі
ровоградського міськ
кому комсомолу.

право підписати рапорт

Заступивши на передз’їздівську вахту,
включив
шись у змагання за право
підписати рапорт Ленін
ського комсомолу XXVII
з їзду КПРС і XXVII з’їзду
Компартії України, сумлін
но трудяться на заготівлі
кормів комсомольці і мо
лодь колгоспу «Прогрес»
Новомиргородського ра
йону. Тут працює 8 комсо
мольсько-молодіжних екі
пажів. Силами комсомоль-

ців і молоді заготовлено
уже понад* 200 тонн сіна,
Що
становить половину
від загальної кількості, за
готовленої господарством
Перед у змаганні механі
заторів
ведуть
комсо
мольці
Ю.
Сергатий.
В. Суржок М Снпливий.

О МИКИТЕНКО,
секретар комітету ко/лсомспу колгоспу «Про
грес».
Ново/лиргородський район.

Як повідомлялося, старшо
класники
Комишуватської
СШ Новоукраїнського, Богданівської десятирічки № 1
імені В. І. Леніна Знам’янського, Надлацької СШ Новоархангельського районів,
Новгородківської середньої
школи № 2 звернулися до
своїх ровесників області під
час літньої чверті попрацю
вати під девізом «XX. VII
з’їзду КПРС — 27 ударних
днів у ході літньої трудової
чверті».
Члени учнівських вироб
ничих бригад, таборів прані
1 відпочинку, трудових заго
нів області підтримали цей
почин.

ДІЛОВІ
КАНІКУЛИ
Добре поставлена робота
у таборі прані і відпочинку
«Юність»
Івангородської
СШ Олександрійського ра
йону, котрий розташований
на польовому стані першої
тракторної
бригади кол
госпу «Прогрес». Немало
постаралися у цьому актив
табору і його керівник вчи
телька С. 1. Попомар. Хлоп
ці і дівчата поділилися на
2 лайки: сапальників і пас
тухів. Уже оброблено знач
ну частину із 237-гектариоі
площі посівів цукрових бу
ряків. яку виділило госпо
дарство учням. А ще хлоп
ці і дівчата «Юності» зай
маються проведенням до
слідної роботи.
Коли скінчаються трудові
годний, старшокласники бе
руться за свої улюблені за
няття: книги, гітару, в’язап.
ня... Всі прочитали «Мартіна
їдена» Джека Лондона і
влаштували
обговорення
твору.
Н. БОЙКО.
Олександрівський район.

ПО УДАРНОМУ
Комсомольці
і молодь
Олександрійського
елек
тромеханічного заводу іме
ні XXV з’їзду КПРС актив
но включились у соціаліс
тичне змагання за право
підписати
рапорт XXVII
з’їзду КПРС лне проводи
ться у рамках Всесоюзної
естафети комсомольських
справ «Оринаоцятїй п’яти
річці — удлоний фініш.
XXVII з'їзду КПРС — гідну
^зустріч!».
Перший етап
його, присяячению 40-річчю
Великої Перемоги
оадянського
народу у Великій
Вітчизняній війні.
завер
шився успішно пступив у
завершальну ст.тпію і дру
гий приселчений XII Все
світньому Фестивалю глоло”' і студентів.
По ударному
трудяться
робітники комсомольськомолодіжного цеху
202
слюглрі-складальники Ольгл Саламанова. Олено Жесан слюсар ремонтник Мичола Пв«вшко
наладчик
Ссогій ГЛотсрнчй у скла
дальному цеху М" 101 на
мотувальниця
Людмила
Мииитенио наладчик Сер
гій Киричай На інструмен
тальному пигюбниитві від
значаються
гЬп-'-’лруЕЗЛЬ.
МИНИ Вінтоо За -.чрченко
Сергій Хулянов

М. ЧАБАН.
М.

ОлеЧСРИДСІЯ.

М 86 (3693).

Ціна 2 son.

Прискорювати темпи
науково-технічного прогресу
Партійні організації, на будівництва на реконструк. облік і використання внут
уково-дослідні і трудові цію і технічне переозбро рішніх резервів з тим, щоб
колективи України нагро єння виробництва, із збіль не тільки досягти, а й пе
мадили
значний досвід шення видобування ресур ревищити контрольні циф
об’єднання зусиль у вирі сів — на їх всемірну еко ри і завдання. Усі ці пи
шенні питань інтенсифіка номію, з традиційного на тання, підкреслювалось на
ції народного господарства рощування обсягів — на Пленумі, повинні зайняти
на основі науково-техніч краще використання наяв центральне місце на на
ного прогресу. Економічна них можливостей і підви ступних
звітно-виборних
ефективність від реалізації щення якості продукції, партійних зборах і конфе
розробок учених республі роботу по прискоренню на ренціях.
ки перевищила три міль уково-технічного прогресу
Широке впровадження
ярди карбованців на рік. треба вести послідовно і науково-технічних досяг
Склались нові форми ін наполегливо,
без будь- нень з виробництво, насам
теграції науки і виробни якої розкачки.
перед ресурсозберігаючих
цтва. розроблено і здійс
Серед колективів, які бу технологій, істотне поліп
нюється ряд масштабних дують свою роботу з ура шення якості продукції і
науково-технічних програм. хуванням зрослих вимог, виконуваних робіт, зміц
Ці факти наводились на було названо Новокрама- нення технологічної ди
проведеному
16 липня торський машинобудівний сципліни. забезпечення ра
Пленумі ЦК Компартії завод імені В. І. Леніна. ціонального використання
України, який розглянув Запланована тут модерні матеріальних, трудових І
прокатних станів фінансових ресурсів, найпитання про заходи по зація
здійсненню в республіці дасть змогу збільшити без суворішоїо пежнму еконо
завдань, висунутих на на великих капітальних за мії. відзначалось на Пле
раді в ЦК КПРС з питань трат випуск прокату на 3.5 нумі. — найважливіші на
прискорення науково-тех мільйона тони на рік. Об прями діяльності
мініс
нічного прогресу. З допо грунтовані плани і програ терств і відомств респуб
віддю виступив член Політ- ми роботи по прискорен ліки. АН УРСР і Півден
бюро ЦК КПРС. перший ню Інтенсифікації вироб ного відділення ВАСГНІЛ.
секретар ЦК Компартії ництва і підвищенню його керівників підприємств ї
України В. В. Щербицький. ефективності намічені ба відділень, будівельних і
У доповіді і виступах гатьма колективами Києва. транспортних організацій,
учасників Пленуму відзна Харківської. Дніпропетров колгоспів і радгоспів, началося,
що реалістична ської. Львівської. Одесь наукових установ, партій
оцінка стану справ в еко кої. Черкаської. Чернівець них організацій.
номіці. дана на нараді, на кої та інших областей.
Предметною, діловою бу
уково обгрунтована кон
Гідно оцінюючи зробле ла розмова про шляхи пе
цепція прискорення соці не, учасники Пленуму зо ребудови партійної робо
ально-економічного розвит середили увагу на кон ти. поліпшення рівня пар
ку країни, здійснювані в кретних заходах по усу
ЦК КПРС заходи щодо ненню наявних недоліків тійного керівництва еко
науково-техніч
підвищення рівня партій у використанні наукового номікою.
ним
прогресом. Кожен
ного керівництва всіма ді і виробничого потенціалу
лянками господарського і республіки.
Відмічалося, партійний комітет, кожна
культурного будівництва що ще повільно перебудо первинна партійна органі
дістають повну підтримку вують свою роботу в світ зація. підкреслювали про
комуністів, усіх трудящих лі нових завдань деякі мовці. повинні бути іні
Радянської України. У рес партійні комітети, мініс ціаторами нового, передо
публіці широко розгорну терства і відомства. Зокре вого. підкріплювати його
організа
лась робота по реалізації ма, така повільність вияви, наполегливою
висунутих завдань. Скла лась у ряді місць при роз торською. політичною і гос
дено конкретний план за робці перспективних пла подарською роботою. Це
ходів. спрямованих на ін нів підвищення технічного має першорядне значення
тенсифікацію економіки. В рівня виробництва і якості для втілення в життя еко
ньому враховано поради і продукції. Як і раніше, не номічної стратегії партії,
рекомендації, критичні за достатньою є віддача бага виконання рішень квітне
уваження. висловлені Ге тьох інститутів — і акаде вого (1985 р.) Пленуму
неральним секретарем ЦК мічних, і особливо галузе ЦК КПРС. є важливою
КПРС товаришем М. С. вих. а також ряду вузів ланкою в підготовні до
XXVII з’їзду КПРС.
Горбачовим у доповіді на ських колективів.
Пленум схвалив подроб
нараді в ЦК КПРС. а та
Учасники Пленуму гово
кож у його виступах на рили про те. що при роз лений Пплітбюпп НК Ком
зборах активу республі робці плану економічного партії України і Радою
канської партійної органі і соціального розвитку рес Міністрів УРСР план за
зації і перед трудящими публіки на 1986 рік і два ходів по здійсненню в на
Дніпропетровського мета надцяту п’ятирічку слід рочному господапстві рес
лургійного заводу імені повсюдно передбачити ічи- публіки завдані- р««г.унутих
Г. І, Петровського.
рокомасштабке впровад на нараді V ЦК КПРС з
На Пленумі вказувало ження найновіших досяг питані» прискорення науко
ся. що тепер, коли центр нень науки і техніки, за во-технічного прогресу.
ваги переноситься з нового безпечити якнайповніший
(РАТАУ).

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Райком партії, рай
виконком, райком комсо
молу вручили подяку сі
мейному екіпажеві у скла
ді комбайнера Олександра
Іларіоновича Абрамова та
його
сина комсомольця
Віктора з колгоспу «Пер
есе Алая». Кожного дня на
косовиці озимої пшениці
вони виконують майже по
дві норми.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РА Володиллира
Васильовича
ЙОН. До продажу
хліба Глущенка та його сина
нового врожаю першим комсомольця Миколи. Пра
серед господарств району цюючи ПОЗМІННО, ВОНИ ЕИприступив колгосп
«Ро
конували норми виробітку
сія». Очолити колону ав
на 140-150 пооцентів
томашин, які доставили на
КОМПАНІЇВСЬКИЙ РА
хлібоприймальне
підпри
ємство перші 45 тонн зер ЙОН. На косовиці гороху
на, було доручено моло у колгоспі імені Урицьксдому комуністу секрета го відзначився комсомо
реві комсомольської орга лець Володимир Загойко.
нізації Анатолію
Пробе- Комбайном СК-5 в агрега
гатю.
ті з жаткою ЖРБ-4,2 він
НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РА кожного дня на збиранні
ЙОН. Першим серед гос виконував майже по дві
подарств району з косо норми. З таким же трудо
вицею гороху справився вим завзяттям
молодий
колгосп імені Димитрова. механізатор працює зараз
На цій роботі відзначився на косовиці озимої пше
сімейний екіпаж у складі ниці.
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комунар»

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

ВІД СТАРТУ
ДО ФІНІШУ

Юрія ПіддуЗного, ланнозого комсомольсько-молодіжної механізованої ланки кукурудзоводів колгоспу імені Калініна Нозоархангельського району, знає нині вся область. Разом із хлопцями зі своєї ланки виростив він
торік на кожному з 130 гектарів кукурудзяного поля майже по 95 центнерів зерна цієї нультури — урожай
небувалий для колгоспу. А цього року молоді механізатори борються за стоцентнерний урожай зерна куку
рудзи на тій же площі. Про це лауреат премії Ленінського комсомолу, делегат XII Всесзітнього фестивалю молоді
и студентів у Моснві Юрій Піддубний розповів
кореспондентові «Молодого комунара* напередодні від’їзду до
Москви на молодіжний форум.
— Я гордий тим, — сказав молодий комуніст. — що представлятиму молодь степового краю на фестивалі.
А за справи в ланці я спонійний — хлопці недарма наказували, щоб не переживаз за це... До Москви
від’їжджаю з думною, що на мене чекають дома батьки, дружина, донька, нолеги по роботі, всі односельчани.
Я певен: вони незримо будуть присутні зі мною в столиці. Адже їм, як і всім чесним людям планети, потрібен мир.
Ми, хлібороби, хочемо жити й працювати у світі без воєн.
На знімку: Юрій ПІДДУБНИЙ.
Фото 3. ґРгіБА.

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

Активно готуються до
XII Всесвітнього піонери
й комсомольці шкіл Новоукраїнського
району.
Скрізь пройшли масові мі
тинги солідарності, кон
курси політичного плака
ту й лісні, суботники й не
дільники. 1047 карбованців
Новоукраїнські №№ 4, 6,
7, Глодоська, Приютівська
середні та Помічнянська й
Петрівська
восьмирічні
школи
перерахували у
фонд фестивалю.
Згідно постанови Сек
ретаріату ЦК ВЛКСМ у
комсомольських і піонер
ських організаціях шкіл
району 1 вересня минуло
го року стартувала Всесо
юзна акція піонерів і шко
лярів «Діти Країни Рад —
учасникам фестивалю».
Велика увага приділяє
ться агітаційно-пропаган
дистській і пошуковій ро
боті, поз'язаній із вивчен
ням історії фестивального
руху.
Показові у цьо
му відношенні вже згадані
школи, а також Рівнянські
№№ 2 і 5, Комишуватська
середні та Григорівська
восьмирічна школи.
Добре працюють також
дитячі художні колективи,
агітбригади. Комітети ком
сомолу, ради піонерських
дружин разом з органами
культури надають їм до
помогу з підготовці фес
тивальних програм.
Значна увага звертає
ться й на організацію та
проведення
спортивних
змагань, присвячених фес
тивалю.
Наступний Московський
форум, поза всяким сум
нівом, продемонструє си
лу і красу молодого поко
ління,
якому будуаати
зазі-рашній день планети.
Г. АХРАМЕЄВД,
комсорг по групі се
редніх шкіл РК ЛКСМУ.
м. Нозоукраїнка.

АТЕЇЗМ

J 5ЮОО!» —
Увага партії до всебічно
го розвитку машинобуду
вання, яка відіграє головну
роль у прискоренні науковотехнічного прогресу, зрозу
міла. Адже масове виготов
лення техніки нових поко.
лінь дасть багаторазове під
вищення
продуктивності
праці, відкриє шлях до ав
томатизації всіх стадій ви
робничого прогресу.
Сьогодні хотів би повести
мову саме про науково-тех
нічну творчість, про участь
молоді у прискоренні науко
во-технічного прогресу. Ни
ні на моєму рахунку 28 рац.
пропозицій, загальний еко
номічний ефект від яких
становить 27 тисяч карбо
ванців. Але раціоналізацією
займаюсь порівняно недав
но — 6 років. Все почалося
з невтіленої в життя рац
пропозиції. Що там говори
ти, скільки людей після цьо.
го опускають руки! А я не
здався. Поштовхом для по
дальшої новаторської діяль
ності послужило відряд
ження на Кременчуцький
вагонобудівник завод, де я
став свідком вирішення та
кої ж проблеми, як і на на
шому підприємстві. Йдеться
про удосконалення схеми
охолодження: Повернувшись
додому, одразу взявся за
розрахунки. Кілька десятків
разів переробляв. Зрештою
було знайдено принципово
нове рішення схеми. /X не.
забаром моя перша рацпро
позиція була впроваджена.
Успіх окрилив. Після цьо
го
удосконалив
станок
І-Б 240, що значно підви
щило продуктивність праці
у виробництві деталей для

сівалок, змінив технологіч
ний процес термічної об
робки деталей для сівалок
в агрегаті з СІ1ЦА.
У процесі технічної твор
чості мені, ясна річ, дово
диться стикатися з найріз
номанітнішою
категорією
професій: механіками, енер
гетиками, слюсарями, тока,
рями. Але, безперечно, є І!
постійні колеги по творчій
діяльності. Це, насамперед,
електрики цеху Віктор Hex
та Володимир Новиков, то
кар
Олексій
Чориоіван,
слюсар Сергій Чернецький.
Окремо хочу сказати про
свого найактивнішого коле
гу слюсаря С. Чернецького.
Йому 56 років. Багатий
досвід роботи па заводі.
Універсал — інакше
про
нього не скажеш. Добре
знає роботу фрезерувальни
ка, токаря, слюсаря-складальнпка, ремонтника, ме.
ханіка. Сергій — технічно
грамотний спеціаліст.
Це лише штрихи до порт
рета мого напарника по ро
боті. Чи то його рацпропо
зиція, чи моя — все одно,
до оптимальних
кондицій
доводимо їх разом.
Нині впроваджуємо два
редуктори для зернових сі
валок. Та вже тепер є чима
ло ідей в механічній і тер
мічній обробці «зірочок»,
заправці мастила в місці
гертя вузлів редуктора і
г. д. Задумів багато. Іноді,
здається, що не встигаєш
за плином часу: так багато
можна зробити у плані
удосконалення'.
Квітневий
(1985 р.) Пленум ЦК КПРС,
червнева нарада в ЦК КПРС
з питань прискорення на-

уково-технічного
прогресу
поставили перед виробнич
никами невідкладні завдан
ня. 1 перед нами, раціона
лізаторами, як ніколи, від
кривається широкий просіір для творчої діяльності.
І ми бачимо, над чим нам
треба працювати. Допома- і
гає нам і рада ВТВР пашо- І
го об'єднання.
,
Але є й проблеми. Ахіле- і
совою п’ятою для нашого я
цеху, та й підприємства в
цілому, залишається орга
нізаційна робота з молод
дю. Теоретичний багаж но
вачка ніяк не компенсує
браку практичних навичок.
Отут би допомогти малодосвідченпм
безпосередньо
відповідальним за це — на
чальникам та інженерам це
хів. Аж ні! Новачок хотів
було удосконалити щось, та
ніхто вчасно не допоміг —
ось і пішов шляхом най
меншого опору. 1 через рік—
другий сила інерції так міц
но пускає своє коріння, що
в раціоналізаторську діяль.
ність юнака і схочеш та йе
затягнеш. Ось так народ
жуються байдужі до раціо
налізації та винахідництва—
важливої і потрібної спра
ви.
Думаю, треба допомага
ти молоді в складанні осо
бистих
творчих
планів,
контролювати їх виконання,
ширше залучати до вико,
нашія організаційно-техніч
них заходів. А також допо
магати і словом, і ділом.
Ю. САПА,
інженер-технолог цеху
№ 18 виробничого об’
єднання по сівалках
«Червона зірка»«

так говорили робітники
виробничого
об’єднання
«Друкмаш», звертаючись
до своєї молодшої ПО
ДРУГИ.
На цих зборах робітни
ків дільниці по прибиран
ню виробничих приміщень
цеху № 35
об'єднання
думка присутніх
була
одностайною: порушува
ти радянські закони не
дозволено
нікому.
А
йшлося про поведінку чле
на бригади Любові Задорожної, яка є членом незареєстроззної групи сек
ти п’ятидесятників. Всупе
реч
законодавству про
релігійні культи члени цієї
групи, підбурювані своїми
«духовними
наставника
ми» В. Богуцьким, Ф. Кругликовим та І. Бабійчуком,
збираються на моління не
в молитовному будинку
п'ятидесятників, який діє в
Кіровограді, а на кварти
рах, втягують до секти
неповнолітніх. Про це при
сутнім розповів завідую
чий обласним будинком
атеїзму П. М. Дмитренко.

КОРОТК/Х ДОВІДКА.
Для п’ятидесятників ха
рактерна містична обста
новка молінь, віра в «яв.
лення» і «видіння», культ
пророків і пророчиць. На
слідками молитовних зі
брань і обрядів є психічне
виснаження, крайні прояви
релігійного
бузувірства.
Саме тому Радянська вла
да не може залишити ді
яльність секти без контро
лю — для користі самих
же віруючих.
Коли з цеху

дізналися,

що Любов Задорожна не
просто
брала
активну
участь з незаконних мо
литовних зборах, але й при
появі представників влади
робила провокаційні заяви,
всі обурилися.
— Ну, навіщо тобі та
секта? — говорила Любові
Задорожній В. Є. Міляєаа. — Ти подивися навко
ло себе — невже не при
ваблює тебе наше багате,
кипуча, змістовне життя?
Невже воно здається тобі
гіршим примарного потой
бічного?

— Зрозумій, Любо, —
сказала й бригадир Аї. Г.
Драченко, — ніхто не за.
ставляє тебе не веріти в
бога. Це справа твоєї со
вісті. Але ти живеш серед
людей, у суспільстві, і по
винна поважати його за
кони.
— І що б ти не виріши
ла після
сьогоднішньої
розмови, — додала секре
тар парторганізації побу
тової служби об’єднання
Н. І. Ткаченко, — але май
на увазі: втягувати моло
дих до вашої секти, збива
ти їх з путі ми не дозво
лимо! Ти й сама ще молоде, тож подумай добре,
якою стежкою ідеш...

Збори вирішили дати
Л. Задорожній місяць на
роздуми. Якщо вона не
схаменеться, продовжува
тиме антигромадянську д|.
яльність,
відвідуватиме
незаконні зібрання секти
то матеріали на неї бу
дуть передані до органів
правосуддя.
{Наш йор.}.

перебрався
віднедавна
музей партизанської сла
ви с. Шляхового Новоархангельського
району,
який діє при місцевій
восьмирічній школі. Ос
новною причиною цього
стала потреба дальшого
розширення експозиції.
Тепер у музеї для огля
ду буде представлено знач
но більше нових цікавих
матеріалів, що розповіла,
ють про життя й ратні
подвиги партизанів з’єд
нання генерала Наумова,
які під час свого Степово
го рейду проходили через
село і дали тут бій фа
шистам.
Подбали місцеві енту
зіасти пошукової роботи,
і в першу чергу директор
Шляхівської восьмирічки
О. О. Джулай, і про есте
тичне оформлення нового,
просторішого приміщення.
Місцевий художник С. Г.
Куйбіда виготовив нові
стенди.
Переобладнаний
музей вже прийняв пер
ших відвідувачів.
(Наш кор.|.
Новоархангельський
район.

щойно повернулися учні
Кіровоградської художньої
школи Аня Іванова й Ігор
Попович. Пленер «Діти й
навколишній світ» прово
дився вперше й проходив
у Толбухінському окрузі
НРБ. ІОних митців з Ра
дянського Союзу, Поль
щі, Чехословаччини, Угор
щини гостинно приймали
болгарські друзі в піонер
ському таборі «Іфката»,
розташованому на мальов
ничому узбережжі Чорно
го моря поблизу міста
Балчик.
Міжнародний пленер бу
ло присвячено третій між
народній дитячій асамблеї
«Прапор миру», яка про
ходить у ці дні в Софії.
Толбухіиські окружні ко
мітет ДКСМ та відділ ос
віти запросили до участі
в ньому заслужену діячку
культури ІІРБ Дііміітрину
Караівапову, члена Спілки
болгарських
художників
Іодора Балева, завідуючо
го відділом образотворчо
го мистецтва Софійського
інституту вдосконалення
вчителів Ганно Сатпрова
та інших висококваліфіко
ваних викладачів.
Юні художники з різних
країн працювали в май
стернях графіки, живопи
су, мозаїки, займалися на
турними зарисовками. З
дитячою безпосередністю
передавали вони у своїх
робо і ах красу навколиш1,1,010 світу, мрії про мир,
дружбу і щастя всіх дітей
планети.
Завершився пленер свя• вл ^“Формаційному
ієн грі Албени. Діяла ви
ставка дитячих робіт. Кра
ни роботи юних художни
ків було відзначено спе
ціальними нагородами.
Ю. ІЗАЩЕНКО,
директор Кіровоград
ської дитячої худож
ньої ШКОЛИ.
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— Ну ось, знову дощ, —
важко зітхнула Наталка
Лимаренко, вкотре погля
даючи на небо, яке затяг
нуло важкими чорними
хмарами.
Але нудьгувати членам
табору праці І відпочинку
«Дружба»
Богданізської
середньої школи № 1 іме
ні В. І. Леніна не доводи
ться. Та й чи до лиця це

трудового літа
Випуск для бійців студзагоніз і членів трудових
об'єднань старшокласників
ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА

ДРУЖНО У «ДРУЖБІ»
Веселе, наповнене різ«ЯШІи цікавими й потрібниспразами табірне життя, вирувало, незважаючи
ні на що.
Розмозляю їз начальни•Л-'ом «Дружби» Володими
ром Миколайовичем Куроп'ятником. По тому, як
молодий учитель розпові
дає про своїх підопічних,
1 неважко зробити висно. зок: йому теж подобається
його хоч і тимчасова (на
період літа) посада.
— У таборі учні поділилися на чотири загони —
механізаторіз,
тзаринників, буряководів, пастухіз.
Керує ними рада команди
рів, де старшим дез'ятикласник Олег Тарасюк, —
говорить Володимир Ми
колайович. — Я і мої колеги зчителі тільки де з
чому допомагаємо, а з ос
новному все роблять діти.
*4. ГП,^ .........
_
ЛГ.ГЧГ1 лпг» з ии а
самоврядування
ЧРус набуває есе більшої
Популярності.
— иіцмдни
Щодня члени
члени ради
ради збиЧ|гаються після роботи1 і
підбивають підсумки зроб
леного. Потім позідомляють результати усьому та
бору і дають завдання на
наступний день. Це щодо
питань виробничих. Ну, а
про дисципліну а таборі і
моза не ведеться, бо з її
______________________
----- ■-------- ---- ----- ----- —

t
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З стор
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порушниками,
ледарями
обходяться просто — ви
ключають з «Дружби».
Проте, таких прикрих ви
падків ніхто й не пригадає,
бо трапляються вони рід
ко.
Свого стаціонарного при
міщення табір поки що
не має. А тому живуть
старшокласники при шко
лі. У спортзалі, де розміс
тилася спальня дівчат (до
речі, дуже чиста, охайна, а
квітів скрізь — море), ба
жаючих жити разом бага
то, а приміщення на це
дозволяє не всім. У хлоп
ців теж порядок. Видно,
що у побуті ніяких трудно
щів для них немає. Мало
того, ще й дівчат на зма
гання викликають: ану, у
кого чистіше, у кого затишніше, акуратніше?
Такий же порядок і на
табірній кухні. Може, ду
маєте, там старші хазяй
нують? Ні. За шеф-куха
ря — семикласниця Віта
Васич. А в помічниках у
неї Лариса Бєдна та Іра
Полудень. Меню дівчатам
допомагає складати шкіль
на медсестра, розкладку
ж продуктів на страви роб
лять з основному школяр
ки. Як жартує завуч по ви
робничому навчанню Лео
нід Костянтинович Бабич,

таблицю множення учени
ці повторюють щодня по
кілька разів, бо щодня
старанно множать грами,
літри, порції.
...Старшокласниці Люба
Большуноза, Наталка Ли
маренко, Віра
Боєвець
щойно повернулися із вра
нішнього доїння. Вони та
ще 16 старшокласниць вхо
дять до ланки тваринників.
Дівчата виконують ту саму
роботу, що і дорослі дояр
ки. У місцевому колгоспі
«Родина» доглядають, го
дують, доять групу корів,
котру виділило їм госпо
дарство.
Справляються
юні доярочки не гірше до
рослих. Все у них до ладу:
і надої непогані — по 10
кілограмів щодоби в се
редньому від кожної корози, І дарма, що школяр
кам доводиться прокида
тися о четвертій ранку, ко
ли ще весь табір мирно
спить. Зате до сніданку
вони вже скільки справ
переробляють, і, звичайно,
гордяться цим.
Не менш відповідальне
завдання і в Люди Бабич,
Світлани Дубової, Олени
Аробелідзе, Віти Колесникової, Світлани і Наталки
Іванових. Вони входять до
ланки механізаторів. По
чувають себе за кермом

не гірше хлопців, а, мож
ливо, в старанності та аку
ратності водіння ще й об
ходять їх.
Прополювати
городні
культури і буряк, звісно,
робота далеко не з лег
ких. Але і з нею члени
«Дружби»
справляються
успішно. Он Вітя Конова
ленко, Іра Фоменко висапузали за день по шість і
більше соток.
«Дружба» — табір праці
і відпочинку. Отже, про
труд ми вже розповіли
немало. А відпочинок? Він
теж тут чітко організова
ний.
— Чого варті, скажімо,
походи колишніми парти
занськими стежками по
Чорному лісі, військовоспортивна гра «Орлятко»,
різні спортивні змагання,
вечори відпочинку, при
свячені XII Всесвітньому
фестивалю...
А ще додам, що лише
один день мого перебу
вання у таборі переконав
мене, що всього цього
тут досягли, насамперед,
завдяки міцній дружбі і
згуртованості. Не дарма ж
кажуть учні: «У нашій
«Дружбі» — дружно».
Т. СТОРОЖУЙ.

Знам'янський район.

Пройшов перший ро
бочий тиждень у бійців
сільгоспзагону «Дружний»
Кіровоградського машино
будівного
технікуму. За
цей час хлопці і дівчата
просапали 2,5 гектара огір
ків, 1,4 гектара напусти,
приблизно стільки ж со
лодкого перцю і моркви,
зібрали майже п’ять тонн
капусти у колгоспі імені
Кірова Устинівського ра
йону.
Прапор трудової слави
за ударну працю було під
нято на честь бійців-передовиків Ю. Маяраша, С. Ле
генького,
В.
Хлібного,
Н. Сарнацької та інших.
♦

*

250 хлопчиків і дівча
ток — школярі Сокольниченського району м. Моск
ви — приїхали в нашу об
ласть, зокрема, в Знам’янський, Олександрійський,
Кіровоградський, Компані-

Твський і Маловиснівський
райони. За дні перебуван
ня юних москвичів на Ук
раїні вони працюватимуть
на колгоспних полях, від
почиватимуть
разом
зі
своїми українськими ро
весниками, ближче позна
йомляться із нашим гостин
ним краєм і людьми.
♦ * *
Нинішнє літо для ба
гатьох
старшокласників
Ульяновського району не
схоже на попередні. їхній
табір праці і відпочинку,
що розмістився на околиці
села Станіславового, мав
дещо інші завдання, ніж у
минулі роки. Так, крім ро
боти на полях колгоспу
імені Шевченка хлопці і дів
чата взялися створити му
зей партизанської слави
під відкритим небом. Нині
школярі відновили дві ко
лишні партизанські зем
лянки. У перспективі іще
три, будиночок, де свого
часу містився штаб парти
занського з’єднання під ко
мандуванням М. І. Наумова.
Робота захопила учнів, а
це, в свою чергу, значно
розширило їхні знання з іс
торії героїчного минулого
рідного нраю.

Справи будзагонівські
Давно вже стало тради
цією; на фізико-матема
тичному факультеті нашо
го вузу створювати сільгоспзагонн. Ось і ниніш
нім літом на допомогу кол
госпникам виїхали чотири
СЗ: «Спектр», «Альтаїр»,
«Імпульс», «Чайка». Хочу
розповісти про загін без
корисливої праці «Спектр».
Йому вже 4 роки. Ось як
про колектив відгукується
його командир Наталка
ПОРИВАЙ:
— Щоб потрапити до за
гону, мало написати заяву.
Треба пройти ще й нонкурс. Конкурс по успішнос.
ті і виконанню
громад
ських доручень. І, звичай
но ж,творчий.
Основний склад «Спект
ру» ті, хто закінчив пер
ший нурс навчання.
Ви
падковість?
Зовсім
ні.
Просто студенти фізмату,—

ті, хто вже надівав загонівську
форму, — активно
агітують інших спробувати
себе у потрібній і важли
вій справі,

Але має загін і своїх ве
теранів. Наприклад, Алла
Бегеза — вже тричі була в
«Спектрі», Валя Севастьянова, Надя Волик — двічі.
Не можу не згадати і ко
місара Люду Євлснтьеву.
Це її ініціативу виконува
ти щодня норму па 150
процентів одноголосно під
тримали всі члени загону.
Ніші члени загону взяли
ся перетворювати наміче
не в реальність: як і торік,
успішно трудяться у рад
госпі «Ташлицький», що в
Маловисківському районі.
Н. ЛИХУНЖАН,
боєць загону «Жур
наліст».

СТУДЕНТСЬКИХ
ААЕРИДІАНАХ

Породний
абітурієнта—

комп'ютер
Порозмовляти з комп'ю
тером можуть абітурієнти в
приймальній комісії Хар
ківського інституту радіо
електроніки. Діалогова сина базі мікро-ЕОМ
допомагає юнакам і дівча
там перевірити знання з
різних предметів, оцінює їх
і радить, на що треба звер
нути увагу.
_ Електронний помічник
приймальної комісії створи
ли першокурсники нашого
вузу, — розповідає прорек
тор інституту по навчальній
роботі М. М. Биков. — Причому студенти п о стара л и с я
зробити його максимально
простим у користуванні. Так
що абітурієнти можуть з до
помогою пульта самі спіл
куватися з ЕОМ російською
мовою. Як запитання, так і
Я^овіді висвітлюються у
вигляді написів на екрані
Звичайного
телевізора.
Оцінка, виставлена маши
ною, не впливає на резуль
тати конкурсних екзаменів.
Але таке живе спілкування
я нею дає можливість абі
турієнтам немоз би доторк
нутись ДО
майбутньої
професії.
В інституті радіолектроніки створено класи дисплеїв,
навчальний
обчислюваль
ний центр. Ус! курсові і дип; роботи виконуються
-госуванням ЕОМ.
0. ГАТАШ,
кор. РАТАУ.

ФУТБОЛ.
На
стадіоні
«Спартак» обласного цент
ру продовжуються фіналь.
ні ігри першості централь
ної ради ДСТ «Буревісний».
Чергові матчі закінчилися
так: Москва — Молдавія —
0:0. Казахстан — Ленінград
— 1;2. РРФСР — Україна —
0:0; Україна — Казахстан
— 1:3, Москва — РРФСР1:1, Молдавія — Ленінград
— 0:4.
У енладі збірної нашої
республіки — п’ять вихо
ванців «Буревісника» з Кі
ровограда.

ХОКЕЙ НА ТРАВІ. Черго
вий тур чемпіонату країни
відбувся в Кіровограді. Ви
хованки кіровоградського
тренера В. Ф. Шептнцького
зустрілися із спортсменка
ми Донецька. Два матчі за
кінчилися перемогою гос
тей (3:1, 2:0).
На знімну: під час
матчу з хокею на траві з
Кіровограді.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Фінальні поєдинки з бо майстрам спорту В. Дол- спортклубах, ДЮСШ. Та
ротьби самбо на ЇХ Спар гнх, О. Шноляиському, ку активізацію вже видно.
Якщо в минулі роки сек.
такіаді УРСР відбудуться С. Петрову.
З уведенням у дію на ції з боротьби самбо були
наприкінці жовтня в Кіро
бази ліпке в Кіровограді, то те
вограді. Визначивши кан вчально-курсової
дидатів до складу нашої
збірної, ми намагалися під ,/wwwww КЛИЧЕ СПАРГАКІАДА
ключити їх до випробу
вань на змаганнях вищого
рангу. Нелегкий екзамен
склали кіровоградські сам
бісти на республіканських
сільських іграх. Тут троє з
них — Володимир Долгпх,
Володимир ГІаргамон та
Ігор Гордєєв стали чемпіо
нами, у число призерів по
трапили Валерій Баранов,
Аскольд Касіванов
та
Олександр Шполянськнй. «Колоса» самбістам ство пер воші працюють у ГоУльянов
Все цс дає привід твер рюються значно кращі лованівському,
дити, що у пас є молоді умови для тренувань. Це ському, Петрівському, Ус
Світловодзмогу збільшити тий івському,
перспективні спортсмени, дасть
які можуть виступати на кількість навчальних груп ському районах. На пер
рівні з провідними самбіс в ДЮСШ, постійно дбати шому юнацькому обласно
му турнірі пам’яті героїв
тами республіки. Вони від про резерв.
значаються
боновптістю,
Але Спартакіада не ли підпільної комсомольської
вмінням вибрати правиль ше для майстрів, членів організації «Спартак» ми
ну тактику, продемонстру збірних області. В ході її побачили таких спортсме
вати силу, вправність, во проведення має активізу нів, які невдовзі зможуть
лю до перемоги. Такі якос. ватись робота в усіх ко заявити про себе і на зма
ті передусім притаманні лективах
фізкультури, ганнях вищого рангу. Важдиво тільки, щоб вони закріпились в колективах
фізкультури,
Інша проблема. Тепер,
як кажуть, у моді спеціа
лізація. Наприклад, успартаківських
колективах
культивується фехтування,
в «Колосі» — стендова
стрільба. І це в якійсь мірі
виправдовує себе — в од
ному місці концентруються
тренерські кадри, ство
рюється навчально-трену
вальна база. На мою дум
ку, для самбістів це не
кращий варіант (так, як і
для важкоатлетів). Між
відомчі обласні змагання з
боротьби самбо ми фак
тично пе можемо провести,
бо цей вид спорту популя
ризується лише в колекти
вах «Колоса» і «Динамо».
Окремо хочеться сказа
ти про важку атлетику.

ЗАПОЗИЧИТИ!
В СУПЕРНИКА

Деякі фахівці стверджу
ють, що цей вид спорту нО
перспективний для нашої
області. Дивне тверджен
ня. Ще років з двадцять
тому був перспективний, а
тепер — протилежне. Тоді
були у нас майстри, чем
піони республіки з цього
виду, а тепер їх не стало«
Трапляються навіть пара«
доксп. Тренери з цього ви
ду спорту є на місцях, а в
Кіровограді відсутні. Отож
і виходить небажане —•
потренувавшись деякий час
в колективі фізкультури
колгоспу
чи
радгоспу,
штангісти-розрядннкк ви
їжджають вчитись за межі
області, бо в Кіровограді
їм нічого «не світить» —•
відсутні тренери.
А тимчасові впроваджу
ють в дію нові види спор
ту — наприклад, хокей на
траві. І хоч ще не створе
но щонайкращі умови для
тренувань дівчатам-хоке,
їсткам, однак тренер В. Ф,
Шептпцький
вивів уже
свою команду в число лі
дерів. Такі наставники по
трібні й для штангістів,
самбістів,
легкоатлетів,
представників інших видів
спорту.
Я теж за спеціалізацію«
Це коли йдеться про вихо
вання спортсмена вищого!
класу. Та у спортивно ма
совій роботі цс не топ ва
ріант.
Гирьовий спорт,
важку атлетику, ігрові ви
ди, легку, атлетику, на мою
думку, треба розвивати в
кожному селі, місті, в кож
ному колективі фузкультурп. Починаючи з комплек
су гпо.
Л. МЕДВЕДЄВ,
старший тренер збір
ної області з боротьби
самбо.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

4 стер.

«Молодий комунар»

ПЛИТА МАГНІТНА
Читинський верстатобудівний завод пропонує підприємствам
ПЛИТУ МАГНІТНУ типу 7208 0019В, призначену для установки
на металорізальних верстатах з прямокутним столом, з метою
закріплення деталей при напівчистовій і чистовій обробці.
Плита магнітна порівняно з електромагнітними має такі пе
реваги:
не потребує підключення до джерел енергії,
не потребує особливих затрат на обслуговування і ремонт,
забезпечує високу точність обробки,
,
відзначається високою надійністю зажиму та безпеки роботи.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Розмір робочої поверхні — 320X1000 мм.
Зусилля притягання деталі — 16Н/см2.
Строк служби — 10 років.
Маса — 160 кг.
Ціна — 500 крб.

18 липня 1985 рому

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ
Заготівельні орга
нізації споживчої ко
операції в необмеже
ній кількості закупо
вують у населення
по цінах за домовле
ністю велику рогату
худобу, свиней, до
машню птицю, кро
лів, м'ясо в тушах та
частинами туш, мо
лочні продукти, мед,
зерно, борошно, ква
солю, картоплю, ово
чі, зерняткові та кіс
точкові фрукти, яго
ди, іншу сільськогос
продукподарську
цію, а також лікарсиросько-технічну
вину. Продукція, що
здається, повинна від
повідати
вимогам
ГОСТу.
Здавачі за бажан
ням можуть скори
статися транспортни
ми послугами заготі
вельної контори.
Розрахунки за зда-

ну продукцію заготі
вельні
організації
проводять перераху
ванням через ощад
ну касу або пошто
вими переказами.
Товариші! Укладай
те договори на здачу
лишків
сільськогос-

Жінкам до сезону

Синусна двоповоротна магнітна плита
Читинський верстатобудівний завод пропонує також підпри
ємствам СИНУСНІ ДВОПОВОРОТНІ МАГНІТНІ ПЛИТИ, призначе
ні для закріплення деталей при обробці під різними кутами як
у поздовжній, так і в поперечній площинах. Використання плит
у виробництві дозволить замінити ряд спеціальних пристосу
вань, швидко і надійно проводити зажим оброблюваної деталі.
Економічний ефект від використання однієї плити за рік стано
вить 325 карбованців.
Синусна плита має державний Знак якості. При демонстру
ванні на ВДНГ СРСР їй присвоєно бронзоєу медаль.

Поєднання різних контрастних кольорів
тканин і елементів крою, характерних для
моди-85, — ось що притаманне сукням, які
випускає
Київське виробниче
швейне
об'єднання імені Смирнова-Ласточкіна.
Легке, зручне, ошатне жіноче вбрання
з сучасним модним доповненням у вигляді
гофре чи плісе, оздоблене мереживом і
монограмою, — задовольнить найвибагливіші смаки.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розмір робочої поверхні — 125X^00 мм.
Кут повороту в поздовжній площині — 0...60 град.,
у ^поперечній площині — 0...45 град.
Зусилля притягання — ЗО Н/см2.
Строк служби — 10 років.
Маса — 40 кг;
Ціна — 630 крб.
Заявки підприємства повинні подавати в головні територіаль
ні управління, копії надсилати Читинському верстатобудівному
заводу на адресу: 672022, м. Чита, станкозавод.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,

орган Кировоградского

м. Кіровоград,

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 02462.

Обсяг 0.5 друк. врк.

Головне
управління
заготівель Укоопспілки
Укоопторгреклама.

СМАЧНИЙ!
КОРИСНИЙ!
ЦІЛЮЩИЙ!

Такі властивості мес^;
всім добре відомий ”
яблучний сік. Він ба
гатий на вітаміни С,
В1, В2, Р, РР, к, каро
тин, фолієву кислоту,
мінеральні солі, що
стимулюють
розви
ток організму, поліп
шують загальний стан
людиниі, запобігають
різним захворюван
ням.
Майже
половину
вуглеводів яблучного
соку становить фрук
тоза, тому його вжи
вання рекомендується
при діабеті.
Яблучний сік
ко
рисно вживати
що
дня тим, хто схиль
ний до повноти, хво
ріє
на
гіпертонію,
атеросклероз,
по
дагру.
Цей ароматний на
пій, особливо з м'я
коттю, значно знижує
рівень
холестерину
в крові, є чудовою
профілактикою про
студи.
А ще яблучний сік
добре вгамовує спра
гу, додає сили і ба
дьорості. Він корис
ний як малечі, так і
дорослим.
корисСмачний,
ний, цілющий напій—
яблучний сік — про
дається в магазинах 1
«Продовольчі
това
ри»,
«Гастрономах»
та підприємствах гро
мадського харчуван
ня споживчої коопе
рації.
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Кращі вироби підприємства позначені
індексами «Н» (новинка) та «МОЛ» (моло
діжний одяг), що присвоюються лише су
часним моделям з використанням нових
структур тканин і розцвіток.
Високою якістю відзначається і одяг з
фестивальною символікою, який колектив
об'єднання пропонує напередодні XII Все
світнього фестивалю молоді і студентів.
Сукні Київського виробничого швейного
об'єднання імені Смирнова-Ласточкіна мож
на придбати в магазинах «Одяг» та спеціа
лізованих відділах універмагів споживчої
кооперації.
Укоопторгреклама.

«Молодой коммунар» -

подарської продукції
з заготівельними ор
ганізаціями спожив
чої кооперації.
Користуйтесь
по- ■
слугами прий/лальнозаготівельних пунктів.
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