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Орган Кіровоград,
Виходить з 5 грудня 1939 р.
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КОРНЕРІЗКА
ДЛЯ МАМИ
ЗА МИРНИМ

КОСМОС
Люди нашої країни хо
чуть жити в мирі. Хочуть
працювати під чистим не
бом, у світі, сповненому
мирних рокотів комбайнів,
які збирають хліб у полі,
чи яскравих мартенів, що
виплавляють мирний метал. Радянські люди
постінно говорять про це
народам світу. Все заради
миру. ІЗ скількома тільки
мирними ініціативами за
минулий рік виступив Радамський Союз!
І ось в газетах опублі
ковано Заяву Генерально
го секретаря ЦК КПРС
М. С. Горбачова. Кожен
рядок цього документа —
то прагнення повернути
нашій землі спокій, то ба
жання втілити в життя
мудру ленінську думку про
можливе
співіснування
держав з різним суспіль
ним ладом.
Я проходжу
сьогодні
цехами нашого заводу
і
чую — на устах людей,
ветеранів виробництва і
молодих, слова про мир,
про важливі й гуманні іні
ціативи. У Заяві керівник
нашої партії турбується
найсокровенніше, щоб
людство
«було твердо
впевнене у власному ви
живанні й продовженні
роду людського». Цього
Прагнуть усі прогресивні і
думаючі люди усіх наро
дів саду.
Бо мир — це все. Це і
життя, і здоров’я, і усміш
ка, і свято, і творчість...
Мир — це щастя! Збере
жім же його для наступ
них поколінь. Для мирних
людей найбільшим внес
ком у справу збереження
миру була, є і залишиться
самовіддана праця. Від
імені
півтисячної армії
комсомольців
і молоді
підприємства запевняю —
наш внесок буде
ваго
мим.
В. ГОРОБЕЦЬ,
секретар комітету ком
сомолу Другого імені
Петровського
цукрокомбінзту.

смт Олександрівна.

Коли майстер Ольга Полянська по закінченні змі
ни здає оці блискучі, не
величкі металеві вироби,в
уяві
постає батьківська
хата, город з рівними ря
дочками картоплі, цибулі,
моркви, завжди заклопо
тане обличчя мами. Неод
мінно до 8 Березня купить
і подарує своїм рідним та
ку недорогу’ але потрібну
в господарстві річ — корнерізку. Знай крути колі
щатко: городина сама ля
гатиме рівними рядочками
вздовж грядок, і пальців
не забрудниш.
Не зале
жується ця продукція це
ху товарів народного спо
живання
виробничого
об’єднання
по сівалках
«Червона зірка» в магази
нах області. Це однії
із
нових виробів, освоєних
цехом у новому році.
Понад 65 штук щодня
виготовляють у цеху таких
корнерізок, адже вже
на
перший квартал заплано
вано відправити їх у тор'гівельну
мережу
2400
штук. По-ударному
тру
диться на складанні ново
го виробу кандидат у чле
ни
КПРС. слюсар-складальилк Світлана Шамара. І хоча виробничий дос
від у дівчини невеликий,
всього два роки, бригадир
Світлана Стороженко за
доволена і темпами, і якіс
тю роботи молодої робіт
ниці. Вже дивись і іншим
до по м а гає
оі і а нову ва ті і
секрети професії, зокрема
Наталці
Мішішій,
яка
тільки-но прийшла у цех.
Молодь іде сюди охоче,
хоча зовсім недавно, в ми
нулому році, це була діль
ниця із застарілим устат
куванням, де дідівськими
способами складали чавун
ні сковороди, за які під
приємство і критикують на
всіх виробничих нарадах.
Нещодавно дільниця пе
ретворилась у цех. Оснаще
но ного згідно вимог часу
універсальними верстата
ми, напівавтоматичними лі
ніями. Не дивно, що сьо
годні цех виробляє понад
50 найменувань товарів
широкого
вжитку. Що
правда, чавунна сковорідка
все ще випускається, але
комсомольці цеху (а їх.-і34, і очолювані воші пла
новиком Ганною Украдлгою) порушили па зборах

питання про якість своєї
продукції. 1 не безпідстав
но. Бо
чимало виробів
культурно-побутового і гос
подарського призначення,
які виготовляє цех, поки
що не користуються попи
том у населення.

РЯДОК У РАПОРТ

АКТИВНІСТЬ
ДУМКИ І ДІЇ
К охзе
0 ’1 °'ІЬС і ■ к а
органігсо'яольська
заіи'я, ; Олександрійського
електромеханічного заво -лектнііів героїн
Великої
ду успішно завершила тру Вітчизняної війни. Зароб
довий, 1985 рік — рік лені кошти перераховано
■О-річчя. : Перемоги. XII у Фонд миру. На комсо
Всесвітнього - фестивалю мольських
зборах скла
:.іо.:ібдї,і ‘студентів. 50-річ- дального цеху .X? ЮІ бри
чя стахаиовського руху. гадир
НОМСОМОЛЬСі>КО-МОКращі комеомольеько-мо- лодіжибго колективу в’я
лодіжні колективи висту зальників схемних жгутів
пили ініціаторами бага Тетяна Куликові) виступи
тьох цінних починань. Так, ла з ініціативою . XII Все
наприклад, молодь скла- світньому фестивалю мо
падьних цехів №№ 101, лоді і студентів —
12
НО. 201
постійно вклю ударних змін з найвищою
чали до складу своїх ко- продуктивністю праці.

У проекті Основних на
прямів економічного і со
ціального розвитку СРСР
на 1986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року перед
бачено збільшити
випуск
товарів культурно-побуто
вого і господарського при
значення в 1,3—1,5 раза.
Завдання конкретні і ва
гомі.
Великі надії покладають
комсомольці на спеціальне
конструкторське бюро то
варів
народного споживаіііія, нещодавно
створсне в об’єднанні. Виправ
дав ці сподівання конкурс
на кращий виріб, оголо
шений на підприємстві. Із
200 ііропозяцій конкурспою комісією відібрано 40
для освоєння на виробни
цтві. Це, скажімо, наніс
шій балконний стіл, набір
с а до во- городнього
інвен
таря тощо.
Гарний подарунок підго
тували заводські конструк
тори для бджолярів-любнте.іів. Це легкий і зручний
в експлуатації
алюмініє
вий вулик для бджіл, дос
від
виготовлення
якого
червоиозорівні
запозичи
ли у своїх болгарських ко
лег із заводу «Маяк» Толбу.хінського округу. А ось
випуск алюмінієвої тари
для
меду не.х успішно
освоїв у грудні минулого
року, і сьогодні вже на ме
ханізованій
лінії панує
чіткий і злагоджений ритм.
З нового року випущено
понад 5 тисяч штук цих
виробів, а до кіпця
пер
шого кварталу з цеху на
дійде у торгівельну мере
жу 17 тисяч 50 штук та
ких ємкостей, у яких мож
на зберігати не тільки мед,
а. і'і. інші продукти.
Свердлувальниці Лариса
Легкобит. Піна Чоботар,
Світлана Шушук та інші
комсом ол ьці
м с х а її і ч п ої
дільниці наполегливо пра
цюють, щоб споживачам
була до вподоби нова про
дукція чсрвоиозорівніи.

Л. СЕМЕНЮК.

і

Анатолій БУГАЙ — бригадир КМК водіїв Голованівсь.чого райоб'єднання «Сіль
госптехніка», нандидат у члени КПРС. Особисту п'ятирічку виконав до 1 грудня
1985 року. При завданні 23 142 тонни перевіз 26 492 тонни народногосподарських
вантажів. За 11 місяців минулого року він зекономив 962 літри дизельного палива.
Фото С. ФЕНЕНКА.

На комсомольський
рахунок

складального цеху № ІОІ
(бригадир Л. В. Клименська, групкомсорг С. На
зарет.).
по складанню
магнітних пускачів у обо
лонці складального цеху
№ 202 (бригадир О. І. Саламанова. •
групкомсорг
Т. Колесник) пеодиоразопереможцяво виходили
ми трудової вахти -.ХХУ 11
з’їзду КГІРС — 27 удар
них трудових тижнів»,
У перші ж дні нового
1986 року в комсомоль-

!

комсомольськомолодіжного

З високою продуктивніс КОЛЕКТИВУ
тю працюватимуть на своїх ІМЕНІ XIX З’ЇЗДУ ВЛКСМ
робочих місцях
15 лютого МАГАЗИНУ № 10
комсомольці і молодь на КІРОВОГРАДСЬКОГО
шого швейного підприєм МІСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ства. Половина
робітниць «ПРОМТОВАРИ»
зобов’язалася виконати свої (КЕРІВНИК
виробничі норми на 130— і В. С. КОСТЕНКО,
140 процентів і при відмін ГРУПКОМСОРГ
ній якості. Два цехи працю А. ВАСИЛЬЧУК).
ватимуть на зекономлених і І Йдучи
назустріч XXVII
допоміжних матеріалах.
І з’їзду КПРС, вступаючи в

С. КУРЛЮК,
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го швейного об’єднан
ня.
*

*
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Молодь Рівненського до
1 слідно - експериментального
заводу планує у день суботника виробити продукції на
своїх робочих місцях і зі
брати металобрухт па
за
гальну суму 2300 карбован
ців.
300 карбованців буде пе
рераховано у фонд суботника.

О. РОМАНЕНКО.

Новоукраїнський |район.

м. Кіровогред.

Комсомольсько - МОЛО
діжні колективи по ВІ) II уску
контролера
і блоків
системи управління скла№
ПО
пального
цеху
Гречко,
(бригадир Т. О.
групкомсорг Т. Єржова),
по складанню
малогаба
ритнії:
трансформаторів

Соціалістичні
зобов’язання

СУБОТНИК

ській організації підприєм
ства відбулися збори, па
яких було підбито підсум
ки комсомольської п’яти
річки.

Одинадцять переможців
заводського
соціалістич
ного змагання
підписали
рапорт партійному фору
му. їм було також вруче
но пам’ятні свідоцтва. Від
імені тих, хто
поставив
свої підписи, виступи 13 І1Іжепср-копструктор спеці
ального конструкторського
бюро, член бюро комітету
комсомолу Валентина Гїодрєзова.

О. ШАБАНОВ,
заступник
секретаря
комітету
ксмсомолу Олександрійського
електромеханічного за
воду.

перший
рік дванадцятої
'п’ятирічки, колектив бере
такі соціалістичні зобов’лі зання:
1
— працювати під девізом
' «Високу якість обслугову
вання — гарантуємо!»;
1
— до дня відкриття робо' ти XXVII з'їзду КПРС вико1 нати план товарообороту
двох місяців, продати до
датково товарів на 45 тисяч
карбованців;
— .на честь 116-ої рокови1 ни від дня народження В. І.
і'Леніна продати товарів по'над план першого кварталу
ї'на 47 тисяч карбованців;
1 — зробити
подарунок
69-й річниці Великого Жовт
ня: виконати десятимісяч
ний план товарообороту 29
жовтня, продати додатково
товарів на 50 тисяч карбо
ванців:
— підтвердити звання ко
лективу комуністичної праці;
— подати покупцям не
менше 17 додаткових по
слуг;
— добитись
економії
електроенергії на 5 відсот
ків понад встановлену нор
му;
— добиватись приросту
товарообороту за рахунок
продуктивності
зростання
і
------ 1 її на
праці, підвищивши
і 1,4 відсотки;
під! — відпрацювати в
І шефному колгоспі 76 ЛІОДИноднів, з розрахунку 2 днів
на кожного члена КМК;
— постійно підвищувати
свій ідейно-політичний рі
вень у школі комсомоль; ської політосвіти;

— скласти
нормативи
комплексу ГПО.
Соціалістичні зобов’я
зання обговорені й
прийняті на загальний
зборах колективу.
*

*
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КОЛЕКТИВУ
ІМЕНІ XIX З’ЇЗДУ ВЛКСМ
МОЛОЧНОТОВАРНОЇ
ФЕРМИ № З КОЛГОСПУ
ІМЕНІ ЛЕНІНА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
(КЕРІВНИК
Т. А. КОЗЕЛЬСЬНА.
ГРУПКОМСОРГ
В. ПОКЛАД).

Готуючи
гідну
зустріч
XXVII з'їзду КПРС, вклю
чившись у Всесоюзне соціа
лістичне змагання першого
року дванадцятої п’ятиріч
ки за збільшення вироб
ництва тваринницької про
дукції, беремо на себе та
кі соціалістичні
зобов'я
зання:
— надоїти від кожної ко
рови в середньому по 3800
кілограмів молока;
— одержати від кожних
100 корів по 93 телят;
— довести процент жир
ності молока до 3,6;
— здавати першим сор
том 100 процентів молока;
— зменшити затрати кор
мів на одиницю продукції
на 2 проценти;
— до дня відкриття з’їз
ду виконати план двох мі
сяців року;
— виконати планове зав
дання року до листопада;
— всім членам КМК по
стійно
підвищувати
свій
ідейно-політичний рівень у
школах комуністичної праці
та передового досвіду.
Викликаємо на соціаліс
тичне змагання КМК МТФ
№ 4 колгоспу імені Горь
кого нашого району (керів
ник Н. І. Велика, групком
сорг Л. Богач).
Соціалістичні зобов’я
зання
обговорено II
прийнято на загальний
зборах кспєнтнву.
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«Молодий комунар»

...- 2 стор.
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Мо-іїшюму снос: дитин
ство семикласниця Олексаидрівської восьмирічки
№ 8 Таня Рябошапко не
уявляє: ось таке воно ве
селкове, сонячне, світле.
Малюнок так 1 називає
ться «Щасливе дитин
ство». А передавати свої
почуття мовою фарб на
вчилася Таня у гуртку
«Юний художник» Олексаидрівського районного
будинку піонерів.

За три тижні з початку року до редакції
надійшло 483 листи.
ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

ШВАЧКА

Фото С. ФЕНЕННА.

сім’я у наш
РЕЛІГІЙНА
час — явище особли

ріалістичниіі світогляд.

інколи це призводить до
дї»ам; як прави
ве. Адже релігійне вихо життєвих
ло, вплив релігійних бать
вання дітей, на наш по ків негативно позначає
гляд, е істотним елемен ться на моральному здо
там відтворення релігій ров’ї дитини.

них марновірств.
Сектантські проповідни
ки починають повчати Во
лоде подружжя іце до
появи па світ дитини. Ви
користовуючії індивідуаль
ні бесіди, колективні мо4'шия, керівники сектант
ських громад намагаються
переконати батька її ма-

Житель міста Кіровогра
да Олександр Мельипчук
служить священником в
одному з населених пупктів Черкаської області і
виховує своїх сивів Сергія,
Василя та Петра в релі
гійному дусі. Минулого
навчального року, примі
ром, брав на церковне бо
гослужіння Сергія — п‘я-

буває у віруючих дітей
вдома, не проводить бесід
з їх батьками.

За дитину треба боро
тися сьогодні. Боротися
наполегливо, тактовно, на
ступально. Адже релігія
виховує в людині зневіру
у власних силах, викликає
у неї неприязнь до гро
мадських справ, паралізує
її ініціативу'...
Важливим для форму
вання науково-атеїстично
го світогляду учнів є за
кріплення у їх свідомості
діалектично - матеріаліс-

У дитинстві, як і більшість дівчаток, Антоніна дуже
любила своїми руками шити лялькам платтячка, блузки,
спіднички, інший одяг. Но думала вона тоді, що шиття
стане її найосновнішим заняттям у житті після закінчен
ня школи. Навчаючись у старших класах Грузької деся
тирічки Ґолованівського району, остаточно вирішила
стати швачкою: даруватиме людям радість, приноситиме користь Батьківщині. Тож без вагань вступила у Кіро
воградська професійно-технічне училище № 4.
І ось Антоніна Копусь уже більше трьох років пра
цює у Голованівському райпобуткомбінаті швачкою по
гіошиву верхнього одягу. З перших же днів вона вклю
чилася у рух за комуністичне ставлення до праці. Кож
не замовлення виконувала старанно, з любов’ю. Щось
це виходило — терпляче переробляла кілька разів, ра
дилася з досвідченими, прислухалася до зауважень за
мовників.
У колективі Антоніна — взірець. Вона постійно справ
ляється з особистими місячними планами. Чи костюм,
чи пальто — пошиє швидко і високоякісно. їй замовники
висловлюють щирі подяки. Відмінними трудовими здо
бутками закінчила вона завершальний рік одинадцятої
п'ятирічки: річний план виконала на 107,4 процента.
В. СТАХ.
емт Голованіаськ.

ЧИТАЧ РОЗГЮ8ІДАЄ

ОБЛУДА РЕЛІГІЙНИХ «ТАЇНСТВ»
АТЕЇЗМ
Інколи можна почути, ніби атеїстичну роботу слід
проводити лише серед віруючих. Проте, досвід пере
конує, що є чимало й таких людей, котрі не вірять в
бога, але й не мають стійкого матеріалістичного
світогляду. Саме вони підпадають іноді під релігій
ний вплив, бездумно виконують обряди вінчання,
хрещення і тому подібні (про це, зокрема, йшлося
наприкінці минулою року в «Молодому комунарі»).
Непоодинокі випадки, коли церковникам і сектантам
удається поповнювати свої ряди тими, хто раніше
був далекий від релігії. Тому важливо вести атеїс
тичне виховання серед широких верств населення,
приділяючи особливу увагу дітям і молоді. Про це.
а також про деякі аспекти виховання дігей із релі
гійних сімей йдеться у сьогоднішньому виступі заві
дуючого обласним Будинком атеїзму П. М. Дмнтренка.

гір, що дітей необхідно
виховувати в релігійному
дусі. Віруючим дають зро
зуміти, що за мірою релі
гійності дітей судять у
секті про відданість гро
маді самих батьків. Ті, хто
не навертає енна чи дочку
до віри в бога, викликають
підозру в інших учасників
молитовних зборів.

тичинх поглядів па світ як
іїа Єдине ціле. А цього
можна досягти лише на
основі глибокого вивчення
учнями основ наук, насам
перед, природничих.

Науново-атеїстичне вихо
вання у школі в позаурочний час проводиться в
двох головних напрямах:
заходи масового характеру
та індивідуальна робота з
Віруючими учнями.
Пер
шорядне
значення
при
цьому має діяльність нлубів, лекторіїв, гуртків
і
рад атеїстів, які здебіль
шого є центрами всієї ате
їстичної роботи в школі.
Саме на такій основі орга
нізована робота в клубі
«Юний атеїст» СШ № .3
м. Кіровограда, яким ке
рує організатор позакласної роботи А. г. Василенко.
Після ножної лекції тут
демонструються
художні
та науково-популярні філь
ми. В школі регулярно ви
ходить газета «Юний ате
тикласіиімі
кіровоград їст». У роботі редколегії
беруть участь слухачі клу
ської СШ № -і. Як розпо бу.

вів хлопець авторові цих
рядків, він допомагає бать
кові в церковній службі,
Зо і сам має намір, стати
священником. За його сло
вами, за кожну службу
батько дає у нагороду
карбованця. Заради цих
карбованців Сергій про
пустив у школі 57 навчальних днів. А ниніш
нього навчального року
діти Мельничука без по
важних причин не відвіду
вали школу майже три
місяці.

З появою на світ сина
чи доньки члени сектант
ської
громади
досить
спритно грають на при
родному почутті любові до
дітей. Молодим батькам
твердять: «Якщо ви люби
те дітей, то відкрийте їм
шлях до спасіння, до віч
ної істини». Тому у деяких
сектантських сім’ях вихо Г1 ЕРШОЮ книгою, яку
вання у дусі «божому» по
дають дітям віруючі
чинається рано.
Щодня
тут створюється урочиста батьки, є біблія. Ніші цю
обстановка навколо моли книгу щодня читає Вікто
тов, звернених до бога. Все
це діє на хлопчина чи дів рія Картавеико, восьми-.
чинку, чия свідомість фік класпиця кіровоградської
сує таку обстановку до
восьмирічної школи № 2.
найменших подробиць.

Один з найскладніших Батьки часто водять дів
етапів у житті дитини з чину до молитовного бу
релігійної сім’ї — навчан динку баптистів слухати
ня в школі. Інколи віруючі проповідників. Вона ві
батьки усвідомлюють, в рить в існування бога. Кі
якому важкому становищі но не відвідує, в комсо
опиняється син чи дочка. мол не вступає з" релігій-:
Тож, приводячи їх до пер . них мотивів.
А в шнолі замість систе
шого класу,' вони відразу матичного
атеїстичного
ж намагаються, гірясийтіг виховання- учнів по суті
вчителям,, що,
мовляв, займають стосовно до ре..
завдання школи- навчити . Г* иД^яЛнуви"0ЛиАВ. А. Сухарева,'яка п’ятий
дитину лише читати, писа рій керує класом, тільки
ти, лічити, а решта
то недавно взнала, що її учениця із віруючої сім’ї. В
вже прерогатива батьків. _ плані
виховної
роботи
Певна річ, педагоги з та класного нерівника на пер
ким підходом до вихован ше півріччя запланована
ня погодитися не можуть. лише одна бесіда на атеїс
тичну тему, та й ту не про
Програма шкільного на ведено. Без будь-яких на
вчання спрямована на те, те підстав класний керів
щоб сформувати у дітей ■
’ ний твердить, що Вікторія
комсомолка.
правильний, пауково-мате- • Нартавенко...
Ніхто з педагогів школи не

Плідну роботу серед уч
нів проводять вчителі кі
ровоградської восьмиріч
ної школи №. 1. Керує тут
науково-атеїстичною’ 'ро
ботою бібліотекар Л. Г.
Миха.іьос.а .\ч.-іі слухають
лекції, бер /... і'.г-сть в бе
сідах, усних журналах, ве
чорах запитань ; відпові
дей. Щомісяця школярі
випускають газету «Юний
атеїст», проводяться чи
тання статей із журналів
«Наука і релігія» та «Лю
дина і світ». В бібліотеці
добре оформлена виставка
новинок науково-атеїстич
ної літератури...
Змістовна робота по ате
їстичному вихованню уч
нів проводиться також' в
кіровоградських середніх
школах №№ 4, 13, 17, се
редніх школах № 3 і № 6
м. Новоукраїнкп, восьми
річній школі села Полтав
ки Компапіївського .райо
ну, середній школі села
Могильного . Гайворопського району та інших. їхній
досвід свідчить, що панефективніші наслідки дає
поєднанії^
навчання на
уроці із' позакласною та
індивідуальною роботою з
дітьми і їхніми батьками.
■Вивчення. , цього досвіду,
його поширення сприяти
ме, без сумніву, успішній
роботі атеїстів області, до
поможе вихованню дітей
та молоді.
п. ДМИТРЕНКО,
завідуючий обласним
Будинком атеїзму.

«Кіровоградщина
теж рідна...»
Кожен рядок біографії
Героїв війни — цікавий,
захоплюючий. У цьому ще
раз переконався сам, коли
познайомився з життєпи
сом Героя Радянського
Союзу Володимира Олексі
йовича Хало.
Народився він у Лубнах
на Полтавщині, воював на
різних фронтах, піші про
живає в Одесі. Є в його
біографії рядки, пов’яза
ні з нашим краєм.
Коли хлопцеві виповни
лося 10 років, сім'я пере
їхала в Кіровоград. Було
цс 1932 року. В Кіровогра
ді жив і вчився до 1935
року. Після смерті батька
сім’я переїхала в Голованівськ, де іі почалося тру
дове життя Володимира
Хало — працював па цук
розаводі.
Війна застала його кур
сантом Харківського тан
кового училища.
Брав
участь у обороні міста. З
квітня 1942 року В. О. Ха
ло воює у складі 3-ї тан
кової армії. Лютий 1943
року. Бої за Харків. Наші
танкісти зустріли шале
ний опір танкової дивізії
СС «Адольф Гітлер». Про
сування наших частин за
тримувалося.
Командир танка Хало
виконує особливе завдання
командира. Зайшовши не
помітно з тилу противника,
танк почав нищити вогне
ві ворожі точки. Танкісти
прицільним вогнем вивели
з ладу дві штурмові гар
мати і два бронетранспор
тери. Сіючи паніку в стані
порога, відважний коман
дир продовжував просува
тися вперед. Ось танк та
ра і і иг і>
10 5 - м і л і м е т р о в у
гармату, зн'шнуе 75-міліметрбву гармату і дві ку
леметні обслуги ворога.
Паша' «тридцятьчетвірка»
вмійо • виходить з-під вог
ню противника. Мехапікводій Чаузов, пересилюю
чи біль,’ знаходить у собі
сили-вправно нести бойо
ву машину.
Рішучі, сміливі дії тан
кового екіпажа на чолі з
В. О. Хало дезорієнтували
оборонні порядки ворога.
Відзначився
молодий
таїікіст і в подальших бо
ях. Був тяжко поранений.
Цдйовйй шлях закінчив у
ГГразі, Указом Президії

Верховної Ради СРСР від
1« травня 1943 року Во
лодимиру
Олексійовичу
Хало присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу. А
йшов тоді старшому лейте
нанту 21-й рік...
Із рядів Збройних Сил
СРСР увільнився в 1957
році в званні майора. Про
довжував трудитися. — до
1977 року працював ін
спектором,
начальником
зміни таможні в Одесько
му порту.
В 1977 році трапилося
непередбачене: внаслідок
тяжких фронтових пора
нень В. О. Хало осліп.
Втративши зір, герой вій
ни не втратив віри у свої
сили, чітко визначив своє
місце серед людей. Вій
ськово-патріотична робота
серед молоді — основне
поле діяльності Володими
ра Олексійовича. Він час
тий гість у молодіжіщх
аудиторіях
міста - героя
Одеси. І завжди поруч —
дружина Таїса Яківна. Вона і відповіді дає па чис
ленні листи. Написала й
мені:.
«У нас, велика сім'я:
троє дітей, семеро внуків,
всі вони розлетілися в різні кінці нашої країни. Во
лодимир Олексійович зав
жди : з нетерпінням .чекає
їхніх листів... Пишуть нам
багато: ветерани війни, мо
лодь, знайомі іі незнайомі
люди. Зрадів і листові . з
Кіровоградщпни, яка йому
теж дорога й рідїі'а»...
О. РЯБОШАПКА,
краєзнавець.
м. Знам'янка.

ЧИТАЧ ЗАСТЕРІГАЄ

ПОПЕРЕДИТИ ~
ПОЖЕЖУ
Щороку від пустощів і
необережного поводжен
ня дітей з вогнем трап
ляються пожежі. За мину
лий рік з ЦИХ причин ви
никло більше вісімдесяти
пожеж, які завдали вели
чезних збитків народному
господарству, у вогні за
гинуло 33 чоловіки,
Основною
причиною,
яка веде до пожежі, а от
же травмування й загибе
лі дітей, є безнаглядність
за ними. Так, у селі Мар'янівці Маловисківського ра
йону діти залишились у
хаті самі і стали «бави
тись» сірниками. Від опі
ків одне дитя' померло,
ще одне доставили в лі
карню у тяжкому стані.
В селищі Октябрському
Ново'/країнського району
діти запалили домашні ре- л.
чі — від чадного газу за- Чі
гинули обоє. В селі Липняжці Добровеличківського району згоріла покрів
ля
житлового
будинку.
Причина знову ж ця са
ма — пустощі дітей із сір
никами.
Пожежна охорона й доб
ровільне пожежне това
риство вживають всіх за
ходів, щоб зберегти со
ціалістичну власність і осо
бисте майно громадян від
вогню. Ми ведемо бесіди
з населенням про обе
режне поводження з вог
нем, випускаємо плакати,
інструкції,
листівки.
В
школах допомагаємо об
ладнувати
протипожежні
куточки.
Але
попереджувальна
робота може
принести
дієві
результати
тільки
тоді, коли не тільки по
жежники, а кожен грома-^?у
дянин пам'ятатиме, якого
лиха може завдати во
гонь.
В. ЗАЯЕВСЬКИЙ,.
заступник начальника
обласного штабу по
роботі з дружинами
юних пожежників.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ

Рекомендаційний
лист
СПЕЦІАЛЬНОМУ
КОРЕСПОНДЕНТОВІ
ГАЗЕТИ З НАГОДИ
НЕ ВЕЛЬМИ ПРИЄМНО),
АЛЕ ФАКТИЧНОЇ
Якщо.
виїжджаючи з
свого гаража, на власній
застрахованій машині, те
бе випадково занесе вбік і
ти поламаєш дверцята, як ДЕ
це трапилось з моїм чоло
віком, — сміливо звертай
ся до Оленсандрівсьного
районного Держстраху.
Не мине і двох років, як
тебе направлять на Балашівку до Держстраху Кіро
воградського району (ма
шину страхували там). З
Балашівни пошлють у ра
йонні, потім обласні державтоінспекції і т. д. Спра
ва з нашим «Запорожцемтягнеться, правда, усього
близько півроку, та, видно,
у нас ще все попереду.
Отож, шановний спецкоре,
будь ласна, звернись до Кі
ровоградського Держстра
ху, ©о в Олександрівні сна.
зали, що наші документи
вже там, а в Кіровоград
ському Держстрасі — що
чи т°-в Аержавтоінспенції,
чи -« Олександрівні.
Ми зже проїздили -з села
до райцентру і обласного
центру стільки грошей, що
їх,- певно, вистачило б. снажімо, на мопед.
Чекаю відповіді, як соло- -ееи... чи то пак — як мій
чоловік страхованого від
шкодування.
З повагою
Т. КРИМСЬКА,
жителька села Триліси Олександрійського
району.

23 січня 1985 року

«Молодий комунар»
РОКИ мужності.
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КЛУБ ВІЙСЬКОВОМТРЮТВЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЖИТИ - ВІТЧИЗНІ
СЛУЖИТИ
Спортивно-технічний клуб, дтсаафізська школа,
пункт початкової військової підготовки, клуб МОЛОДО
ГО воїна, первинна організація оборонного това
риства. Саме тут концентрується основна робота по
підготовці юнаків до служби в Збройних Силах. Як
відзначалось на XIV обласній конференції ДТСААФ,
за звітний період в області підготовлено 17 майстрів
спорту, 77 кандидатів у майстри, 506 першорозряд
ників, понад 61 тисячу спортсменів масових розря
дів, більше 45 тисяч спеціалістів для народного гос
подарства. За підсумками соціалістичного змагання
кращих показників у цьому добилися Кіровоград
ська, Олександрійська, Знам’янська, Олександрівська, Компаніївська організації ДТСААФ, Олександ
рійська, Малозисківська автомобільні школи обо
ронного товариства.
Відзначаючи здобутки, голова обкому ДТСААФ
І. М. Гладенький, виступаючі на конференції основ•ну увагу звернули на нерозв'язані проблеми. В об
ласті поки що немає такої організації товариства,
де б була зразкова спортивно-технічна база. Через
це дтсаафівські активісти не мають можливості го
тувати висококваліфікованих спеціалістів, спортсмеНІв; які б успішно виступали на республіканських і
всесоюзних змаганнях. Навіть дтсаафівці таких вели
ких підприємств, як виробниче об’єднання по сівал
ках «Червона зірка», Світловодський завод чистих
металів не мають типових критих тирів, інших тех
нічних баз. Через це на місцях молодь погано го
тується до складання нормативів комплексу ГПО.
А якщо дтсаафівці й рапортують про заплановану
Кількість значківців, то тут допускається неабиякий
формалізлч Бо при перевірці юнаки та дівчата не
Підтверджують складених нормативів. Це нерідко
спостерігається й в Гіетрівському, Добровєличківському, Долинськсму, Вільшанському районах.
Повільно розв'язується завдання підвищення ак
тивності і бойовитості первинних організацій, які
мають стати центрами оборонно-масової роботи се
ред населення. Адреси досвіду, звичайно, є. Скажі
мо, з Кіровоградській СШ № 34, Перегонівській де
сятирічці Голозанівського району, Олександрійсько
му радгоспі-технікумі, в колгоспі імені Фрунзе Кіро
воградського району систематично проводяться зма
гання зі спортивно-технічних видів спорту, воєнізо
вані ігри, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної
війни, уроки мужності. Та в більшості первинних
організацій такі заходи організовуються від випад
ку до випадку. Особливо турбує те, що на місцях не
приділяють належної уваги організації походу мо
лоді «Шляхами слави батьків». До формалізму в
цьому вдалися дтсаафівські і комсомольські активіс
ти Долинського, Вільшанського районів, де масові
змагання з військово-технічного багатоборства, вій
ськово-патріотичні акції влаштовуються хіба що в дні
знаменних дат.
Йдуть юнаки в армію. Чи асе ми зробили, щоб
зони отримали високий фізичний та ідейний гарт?
Як підкреслювали делегати конференції, в цьому
напрямі недоліків ще багато. З майбутніми воїнами
не ведеться індивідуальна робота. Представники
Петрівсь’.юго та Олександрівського районів, скажі
мо, погано знають історію Збройних Сил СРСР, ге
роїчне минуле нашого краю. Слабкі результати по
казують призовники на обласних змаганнях, в першу
чергу на стрілецьких.
Делегати наголошували на знесення новизни в
стиль роботи дтсаафівціз, їх контакт з комсомольИіхькими і профспілковими організаціями.
Тож поставлена вимога до всіх відповідальних
працівників оборонного товариства — від голови ко
мітету первинної організації до працівників обкому — добиватися високої ефективності у підготовці
молоді до захисту Вітчизни.

:* .» Ч;
Відбувся організаційний пленум обкому ДТСААФ.
Головою обласного комітету оборонного товариства
обрано !. М. Гладенького.

Про непереможну, легендарну
СЬОГОДНІ ПОЧИНАЄТЬСЯ
«ГЕСОЮЗНИЙ
МІСЯЧНИК
Оборонно-масової робо

іюншіх кавалерів орденів
Слави і юнармійців, які пос
ли пбчесиу варту на комсо
мольсько-піонерському посту
Лї І біля пам'ятника героям
громадянської і Великої Віт
чизняної воєн, призовників.

ти з його програмі багато
цікавих військово-патріотич
них акцій. ЯКІ організують
комсомольські і дтсаафівські
аиТМвісти безпосередньо в
колективах
підприємств.
Тема уроку: «НЕПЕРЕМОЖ
^л»госпіо. навчальних занлаНА, ЛЕГЕНДАРНА» - про ге
ж
роїчні традиції Збройних Сил
редакція газети <Мо.’іО СРСР. Отже, триватиме роз
дий комунар» разом -; Кіро мова про нашу Радянську
Військово-Морський
в о гр а дс ь ки м
міськкомом Армію,
Флот. Які б запитання ви,
комсомолу н дні місячника юні друзі, хотіли б задати
планує проаестл відкритий заочно колишнім фронтови
— учасникам уроку
урок' мужності за участю кам
мужності? Надсилайте їх у
Героїв Радянського Союзу своїх листах до редакції. ■

Вони

проводяться під деві
У
зом «Пам'ятник народу-

переможцю», «Герої се
ред нас» та «На великому
прикладі» з участю учас
ників Великої Вітчизняної.
Такі уроки влаштовуються
під керівництвом вчителя
початкової військової під
готовки Л. І. Босяги.
Ось і недавно гостями
десятикласників стали ге
рой партизанської бороть
би з фашистами в Греції
та Югославії Микола Ми
хайлович Кобилінський та
увільнений в запас з армії
Ігор Савенко — колишній
вихованець школи, який
виконував свій інтернаціо
нальний обов’язок на аф
ганській землі. Гості ціка
во розповіли про окремі
епізоди з свого життя, за
кликали добре вчитися,
палко любити рідну Віт
чизну, відповіли на запи
тання юнаків та дівчат.
Масові
героїко-патріотичні акції також органі
зовувались у Маловисківському районному крає
знавчому музеї. Скажімо,
в період підготовки до
40-річчя Великої Перемо
ги, почесну варту біля бо
йових полкових знамен тут
несли вихозанці десятиріч
ки
Олександр Красовський, Олександр Ступай,
ігор Мироненко та Ігор
Козловський. Учні з хви
люванням торкалися чоти
рьох полкових прапорів,
запам'ятовували їхній бо
новий шлях...

Цікаво і дохідливо з
дітьми працюють вчителі
Л. О. Козлозський, Н. С.
Ференець, 3. В. Мицул,
Г. І. Чепіга. В молодших
класах вони проводять ви
ховні
години на тему

З crop.
теранами війни і праці.
Вдячні дітям учасниці пар
тизанського руху Л. І. Серватовська, 3. К. Орлова,
пенсіонер Я. О. Бабанський.
А скільки зроблено для

роботу, є тут, зокрема,
стенд «Офіцер — профе
сія героїчна». І немало ви
пускників середньої шко
ли виявляють бажання на
вчатись у військових учи
лищах. Недавно, нагіри-

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

Засів для синів
А ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ. АДРЕСА ДОСВІДУ — МАЛОВИСКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА ІМЕНІ С. М. КІРОВА.
«Шляхами слави батьків».
Перед тим учні збирали
фотографії, листи з фрон
ту, спогади фронтовиків,
створили куточок проф
орієнтації,
де показані
трудові династії базового
цукрового підприємства.
За активну пошукову ро
боту група слідопитів Маловисківської
середньої
школи № 4 була премійо
вана поїздкою в Москву
на зліт ветеранів 8-го ме
ханізованого Олександрій
ського корпусу.
У школі зібрано чимало
матеріалів про участь юна
ків
і дівчат у поході
«Шляхами слави батьків»,
оформлено альбом «Так
служать наші земляки».
Готуючись до місячника
оборонно-масової
робо
ти, юні дтсаафівці активі
зували шефство над ае-

того, щоб встановити досі
невідомі
імена героїв!
Завдяки турботам слідопи
тів школи став відомих^
москвич О. А. Самойлов.
Він загинув смертю хо
робрих, визволяючи ЗІД
загарбників Малу Виску.
Рішенням виконкому міської Ради народних депу
татів його занесено в спис
ки загиблих. Виявили учні
також загиблого шахтаря
Ф. П. Чижа. Його дружина,
старший снн побували у
школі, залишили спогади
про рідну їм людину. Нин|
учні 8-А класу разом зі
своїм керівником В.
В.
Бондаренко листуються з
родиною полеглого героя.
Впорядковують школярі
і поодинокі могили, дбай
ливо доглядають місця
поховань, садять там квіти.
У школі добре налагод
жено
профорієнтаційну

клад,
стали курсантами
Сергій Чудненко та Олек
сандр Галка, І вже школа
отримала спеціальні фотолистівки-подяки команду
вання училищ, де еони
вчаться.
З далеких країв прибу
ла у Малу Виску М. І. Му
хіна. її чоловік у довоєнні
роки служив начальником
застави, загинув у наших
краях. Жінка декламувала
дітям свої вірші, подару
вала цінний альбом із ма
теріалами власної пошу
кової роботи, з гордістю
повідомила, що її син та
кож служить начальником
прикордонної
застави,
якою командував батько.
Все це окрилює вихован
ців школи, спонукає їх до
глибокого
усвідомлення
свого
обов'язку перед
Батьківщиною.

8. ЩЕРБАК,
учитель
Маловискіасьиої 8-річної иіколиІнтернату.

Кожного вихідного дня
юні екскурсоводи, що пра
цюють при музеї підпіль
ної комсомольської орга
нізації «Спартак» (село
Красногірка
Головаиівського району), прийма
ють гостей. Приїжджають
сюди
учасники походу
«Шляхами слави батьків»
з усіх куточків Кіровоградіцини, сусідніх областей
республіки. Про діяльність
героїв Красногіркн розпо
відають їм члени комсо
мольського підпілля, ЩО
залишились у живих, акти
вісти пошукового загону
«Патріот».
Н а з н і м к у: юні крає
знавці Оксана ГУЛЬКО та
Ірина ОХР1МЧУК.
Фото В. ГРИБА.

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

Врятував ХЛОПЧИК « Цусіму»...
Чимало листів надійшло
до редакції у дні святку
вання річниці визволення
нашого краю від німець
ко-фашистських загарбни
ків. Пишуть колишні фрон
товики, їх сини, внуки.
Так Віктор Горов и й з Хар
ківської області пише, що
його батько Іван Максимо
вич загинув, визволяючи
нашу область від пімецько-фалшсгських загарбни
ків.
1 закінчу»: вій свого лис
та' закличними словами.
«Коли я пішов до школі»,
у пас в першому класі бу
ло багато хлопчиків і дів
чаток, в яких теж війна
забрала батьків... Па бать
кіиськіоі зборах сиділи' од
ні мами... Не треба, не тре-;
ба допустити, щоб повто
рилось це!..».
В. Кудря з Малої Вис
ки шипе про те, як він не
дав фашистам пошматува
ти «Цусіму» і котім в пер
ші дні після визволення
міста від окупантів пере,
дав її в бібліотеку —, ііюб
цю книжку читали всі.
Згадують люди своїх
односельців, які здійснили
подвиги на фронтах Вели
кої Вітчизняної
війни.
Г. Крячко з села Повий
Стародуб лише про •.роз
відника Івана Тимофеевакотрий разом з бойовими.

товаришами знищив фа
шистський штаб.
Читачі нашої газети па
м'ятають кореспонденцію
«Під далеким селом Альошшіка», в якій йшлося про
те, як московський журналіст-слідошгг С. С. Ка’иіурко встановив імена полег
лих наших земляків. І ось
після публікації цього ма
теріалу рідні багатьох по
леглих героїв знову пле
кають надію: може і їх
сил, батько, брат десь по
хований. може на надмо
гильній плиті є. їх імена?
Колишній фронтовик М. Ф.
Льовушкіи із м. Знам'янки
просить допомогти встано
вити місце загибелі свого
рідного брата Олександра
Федоровича (1926 р. її.)',
котрий пропав бел вісті) 27
вересня 1944 року. А Во
лодимир Кадомець з Кіро
вограда написав про свого
батька (Іавлй Семеновича
(1906 р. її.), котрий бився
з ворогом да території Бі
лорусії, Латвії, а де його
могила, не встановлено.
Читачі просять відгувшу,
гиеь однополчан загиблих
воїнів і надрукувати адре
су С. С. Кашурка (125413.
Москва. Флотская, 29.
кп. 296).
Ветеран війни II. Г. Матюшиїї живе в І Ібвоу країн
ці, працював у райкомі

ДТСААФ, чимало зусиль і
енергії віддає роботі по
військово - патріотичному
вихованню молоді. Він ба
жаний гість у школах, кол
госпах, на підприємствах.
Ного настанови — неаби
який дороговказ для мо
лоді. Ось і тепер пише:
«Бої в Прибалтиці. Зем
ля розквашена. Йдемо піш
ки. А на спині станина ку
лемета, речовин мішок з
патронами. Та ще автомат,
та ще промокла до рубчи
ка шинеля. Ось який ван
таж! Важкувато, чи не так?
Л навколо висвистують му
лі. снаряди рвуться. Але
ми пройшли. Але ми ви
стояли...
Бо для солдата головне
витривалість. І віра в пе
ремогу».

Кіровоградець Г. Г. Дов
женко став комсомольцем
в грізному 1941 році. Вою
вав па Ленінградському
фронті. В листі до редакції
він ставить питання про
високе почуття поваги до
ветеранів війни,- «щоб во
ни не відчували себе зай
вими». Колишній фронто
вик стурбований. Бо якось
він побачив, що хтось з нас
проявив до літньої люди
ни байдужість, неуваж
ність, черствість. А такі
випадки ще трапляються
То нехай гой, байдужий,
іще раз замислиться надтим, скільки
витерпів,
скільки вистраждав фрон
товик, несучи на собі ку-

лемет чи гарматипп ствол,
йшов фронтовими дорога
ми від Сталіиграда до Бер
ліна, коли форсував Дніп
ро, щоб помститпсь воро
гові за свою кров, за
смерть своїх батьків, за
страждання всього народу.
Схилімо ж голови перед
такими людьми, нашими
дорогими спвочолимв ве
теранами. Не даймо ніко
му обділити їх теплом: Бо
воші ж так багато для нас
зробили — завоювали цей
щасливий сонячний день...

«Більше сорока літ ми
живемо під мирним небом...
Ми маємо змогу вчитися,
працювати. А про війну
знаємо тільни з книг.
Недавно ми побували и
Бресті. І ще більше усві
домили. якою була та бит
ва. Ми читали написи в ка
зематах: «Я вмираю, але
не здаюсь! Прощавай, Бать
ківщино!». Підпису немає...
Про що пін думав, той муж
ній солдат? Може про нас.
про наші весни, про дітей,
с-іукіп своїх, які тепер жи
вуть щасливо?..».

Так пише учениця Олек
сандрійського педучилища
Людмила Розсаханова.
Так, люди пишуть про
війну, проклинаючи її...

23 січня 1986 року

«Молодий комунар»

4 стер

СПОРТ

СПОРТ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСГО

ВИПРОБУВАННЯ-НА МАНЕЖІ

біля під'їзду
Думаю, ви здогадалися,
що мова піде не про па
радний під’їзд, описаний
класиком російської літе
ратури, а про самий зви
чайний, які є в будь-якому
багатоповерховому будин
ку. Хоча тут же мож
на заперечити, чом би його
й не називати парадним,
адже іншого в пас немає?
Lie центральний і єдиний
вхід до кожної з наших
осель. Мабуть, немає необ
хідності перекопувати, що
будь-який господар нама
гається показати гостям
все краще. А менш при
вабливіше, але тс, без чого
не можна обійтися у своїй
повсякденній діяльності, і
тому воно не викидається,
зберігає десь там, де б во
но не впадало в око псртому ліпшому.
Але... Візьмемо для прикладу вісімнадцятий мікрорайоп м. Кіровограда,
тобто Ковалівку. Він не
єдиний у своєму роді, НЕ
раз це і дає МОЖЛИВІСТЬ
г"........
узагальзробити
певні
ненця.
Пройде м ос я 11 ід’їзда м 11
нових дев’ятиповерхових
будинків по вулиці Жовт
невої революції та про
спекту Перемоги. Окремі з
них зустрічають вас зірва
ними із лавісів, перекоше
ними дверима, виваленою
із стін цеглою. А що вже
стосується розписів па сті
нах, то куди вже тим зна
менитим фрескам в різно
манітних пам’ятниках ар
хітектури. Хоча техніка
розпису сьогодні зробила
великий крок вперед: вико
ристовується не лише фар
ба, розведена на воді, але й
все, що трапляється подіб
ним «митцям» під руку, за
те основний прнпцнії збері
гається—-робиться це по си
рій штукатурці. Будівель
ники ще не встигають зі
брати свої інструменти, як
скрізь уже можна прочпт аги: Д е 111! с-|- С в єт а=Лю
бов; Кости — дурень і та
ке інше. А який жалюгід
ний вигляд мають близько
чверті поштових скриньок.
Дверцята відчинені, скрізь
— лушпайки з насіння, па
пір. Окремі господарі за
рік—півтора вже змінили
по б—8 замків. Але оскіль
ки їх постійно ламають,
змушені закручувати дро
том, або просто покидати
відчиненими і чатувати,
щоб не прогавити поштаря
і вчасно забрати корес
понденцію.
Є деякі скриньки й об
горілі. Цс коли залишають
пепошкодженим замок, а
спалюють пошту у самій
скриньці. Треба думати,
що від нього пашим витів
никам (хай діти забавляю
ться) неабияке .задоволен
ня'. Саме тому, мабуть,
обгорілі кнопки виклику
ліфтів, стінки та панель
управління у самому ліф
тові. Певно ви спостеріга
ли і закурені сірниками
стелі. Навіть на технічно
му поверсі, де знаходиться
машинне відділення ліфта,
і там умудряються увіковічшгпі кіптяву. Уявіть со
бі навіть над отвором, що
веде па горище, де загаль-

на висота складає близь
ко семи метрів, можна зу
стріти брудні сліди ПІ
ДОШОВ (скажіть на милість,
ну чим не забава?) та при
липлі до стелі обвуглені
сірники. Я не дивуюся, як
цс робиться. Дивно інше.
11а скільки треба не пова
жати пращо своїх батьків,
щоб такс витворяти.
- Залишимо
цього разу
школу — і не будемо зви
нувачувати її у всіх грі
хах. Однак у кожній квар
тирі також проживають
не менш впливові ннховатслі — інженери, економісти, директори нідприємств, ті ж таки вчителі.
.Але чи достатній їхній
вплив. А може, варто запитати, чи він взагалі іспує?.Думаємо, що так. А
наскільки він сильний
самі бачите. Отже, заряд
негативний має цей вилив.
Що, скажемо, можна чека
ти від сьогоднішнього під
літка, котрий сам витво
ряє подібне, через десяток
років, коли стане сім’яни
ном? Чи зупинить віл своє
чадо, що намагатиметься
продовжити '--.батьківську
.Уловлюєте
практику»?
зв’язок? Не ображайтесь.
Певно ви самі в свій час
робили подібне, інакше зу
пинили б своїх дітей сьо
годні.
Випадків, коли подібні
дії відбуваються при під
тримці старших, можна
навесні
чимало.
Ось
приклад: двоє грьох-чотирирічнпх хлопчаків по
сварилися на подвір'ї за
велосипед. Уже ніби й
конфлікт вичерпано, коли
з вікна па дев’ятому по
версі чути голос батька
одного із них: «Що ти на
нього дивишся! В морду
його, в морду'». Бійка та
ки відбулася.
Запитую в однієї жінки,
котра сиділа біля під’їзду і
бачила, як пишуть но сті
нах, чому вона не зупи
нила. Ось її відповідь:
«Що їм скажеш; діти?!».
Однак, не зважаючи па це,
в жодній квартирі не по
писані всілякими дурниця
ми стіни, піхто <-не похо
див» но стелі... Аякже, за
ремонт у власній квартирі
довод її т ьс я
в 11 к л а да т 11
власні гроші, а під'їзд від-,
ремонтує житлово-експлуатаційпа дільниця. .
То невже ні батьки, пі
ми з вами не заступимо
шлях цим малим витівни
кам і бешкетникам? Якось
у першому під'їзді по ву
лиці
Чсрвоиозорівській,
23-в, мені довелося бути
присутнім на зборах меш
канців, де обговорювалася
подібна поведінка одного
дванадцятирічного
хлоп
чака. Ного і батьків попе
редили (зазначте — сусі
ди попередили), що, коли
подібне повториться, то
вони будуть змушені кло
потати перед жптлово-екс-.
плуатаційною дільницею,
щоб винуватці відшкоду
вали збитки.
Тож давайте послідуємо
цьому прикладу і всі ра
зом берегтимемо народне
добро.

В. ПОНОМАРЕНКО.

У манежі і на секторах
стадіону СК «Зірка» від
бувся першіїй тур респуб
ліканських заочних зма
гань з легкої атлетики. В
них взяли участь близько
150 юйаків і дівчат 1971 —
72 років народження із
збірних команд обласних

рад
ДСТ,
відомств і
ДЮСШ. Ось переможці з
окремих видів програми:
з бігу на 40 метрів і
стрибків -у довжину —
вихованець Д1ОСІІІ № З
обласного центру Роман
Дудник,
представники
Олексапдрівської ДЮСШ

СПОРТ

Людмила Корінь і Віталій
Ситник були першими від
повідно із стрибків у ви
соту і на біговій дистанції
1500
метрів, Олександр
Коротаєв із спортклубу
-Зірка» — з бар’єрного бі
гу на 50 метрів, а Олек
сандрією, Олександр Ступенко з бігу на 500 мет
рів, ававгардівець Дмитро
Ординський краще за всіх
подолав планку, веганов-

леву на висоті, Ірина По.
лакова (спортклуб «Зір
ка») першою пересікла філіпшу стрічку з бігу на 40
і 250 метрів.
У командному заліку ви
ша сходинка п’єдесталу
пошани дісталася атлеты
ДЮСШ спортклубу' «•Зір
ка». Вони набрали 59,5
очка.
В. ШДБАЛІН.

----------------------------------------

Одним з иайпопулярніших видів спорту в Аджамській десятирічці Кіро
воградського
району €
баскетбол. Місцеві спорт
смени впевнено перемага
ють своїх суперників у
районних турнірах.
На знімку: Сергій
БАРКА Р,
Володимир
КРУГЛЯК, Леонід ОЛІЙ
НИК, Вадим КОДАЦЬ»
КИЙ, Володимир ФОМЕН
КО, Вадим КРАВЧЕНКО
з викладачем фізкультури
л. л. КРУГЛЯК.
Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Тих, хто любить подорожувати на автомобілі,
запрошуємо до автосалону виробничого об'єднання
«КіровоградавтотєхобслугоЕування».

ВСТУПАЙТЕ
ДО НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ СРСР
1 ХАРКІВСЬКОГО
ЮРИДИЧНОГО
ІНСТИТУТУ!
Приймають осіб чолові
чої статі віком до ЗО ро
ків, що відслужили дійсну
військову службу Б Зброй
них Силах СРСР. комуніс
тів та комсомольців, за
станом здоров'я придатних
до служби в органах МВС.
що мають середню освіту
й позитивно характери
зуються по службі у Зброй
них Силах за місцем робо
ти і проживання.
Строк навчання:
у вищих навчальних за
кладах — 4 роки,
у спеціальних середніх
навчальних закладах —
2 роки.
Вступники
складають
екзамени:
до вищих навчальних за
кладів — з російської МО
ВИ і літератури (письмово
і усно), історії СРСР (усно),
іноземної мови (усно);
до спеціальних середніх
навчальних закладів —
3 російської мови і літера
тури (письмово). історії
СРСР (усно)
Курсантів забезпечують
безплатним харчуванням,
гуртожитком, обмундиру
ванням і грошовим утри
манням Час навчання за
раховується до загального
стажу служби п органах
МВС.
Студентам Харківського
юридичного інституту ви
плачується стипендія 55
.крб. па місяць Вони за
безпечуються
гуртожит
ком-.
Випускникам навчальних
закладів МВС СРСР видає
ться диплом про вищу або
середню юридичну освіту і
11 риевоюється спеціальне
знання лейтенанта міліції
(лейтенанта
внутрішньої
служби)
Після закінчення навчан
ня випускників направля
юсь на службу в органи
внутрішніх справ на поса
ди слідчих, експертів-криміиалістів, оперуповповажепих. карного розшуку,
відділів по боротьбі з роз
краданням соціалістичної
власності. інспекторів ад
міністративної служби міміліції,
начальницького
складу в 11 п р а гш о - трул овнх
закладів.
Звертатися на адресу:
м. Кіровоград, пул. Дзер.жппського 41. відділ кад
рів УВС облвиконкому, ка
бінети №№ 93. 69 з 9.00 До
18.00 крім неділі
При собі необхідно ма
ти паспорт.
військовий,
комсомольський
(партій
ний) квиток, документ про
середню освіту, СВІДОЦТВО
про породження

Відділ кадрів УВС
облвиконкому.

Гарні, сучасні,
комфортабельні автомобілі
«МОСКВИЧ-2140»
та «МОСКВИЧ-412»
МОЖНА ПРИДБАТИ В САЛОНІ.
Адреса салону: м. Кіровоград, вул, Родімцевар 123.
Адміністрація виробничого об’єднання
«Кіровоградавтотехобслуговування».
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 10021
(АВТОБУСНИЙ ПАРК)

ПРАЦЮЮТЬ П’ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ
по підготовці

ВОДІЇВ АВТОБУСІВ
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА

На курси приймають осіб віком не
менше 20,5 попу що мають освітх
не нижче 8 класів І за станом здо
ров'я придатні для роботи на авто
бусах.
Особи, які закінчили курси І зара
ховані водіями, забезпечуються фор
меним одягом, безплатним проїздом
в автобусах міських І приміських спо
лучень.
Одинокі забезпечуються добре об
ладнаним гу ртож 11 т ко м.

Проїзд на риботу і з роботи
—
•лужбовим автобусом.
Після закінчення курсів водії лістають право працювати на автобусах
усіх марок.
Пб довідки звертатися на адресу:

м. Кіровоград, аул.
15. Відділ кадрів.
Телефон 6-40-77.

Аерофлотська,

їхати автобусом № 24 до зупинки
«Хлібозавод»
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ТЕЛЕФОНИ: цедаятера — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
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