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..=! за героя—
голову

Успішно потрудилася на 
сівбі ярих культур комсо
мольсько-молодіжна лан
ка третього відділку. Зчіп
на двох сівалок С3-3,6 з 
трактором Т-74 дозволила 
едвічі підняти продуктив
ність праці. І саме тому 
закріплені 154 гектари 
КМК засіяв у стислі стро-

— за три дні. Старшим 
агрегате у ці гарячі дні був 
комсомольський ватажок 
господарства молодий ко
муніст Микола Холодсв. 
Вчссно підвозив насіння 
наставник /голоді М. Н. 
Корсс-нко.

Молоді сівачі на період 
сівби ЕКЛЮЧИЛИ у свій 
склад колишнього голоеу 
колгоспу Героя Соціаліс
тичної Праці В. Н. Борис- 
ка, який керував господар
ством чверть століття. Ге
роя вони не підвели.

!. БОЙКО, 
інструктор райкому 
комсомолу.

Колгосп імені Чкалсва, 
Новомиргородський 
район.

за-

Байдужість
Доля майбутнього вро

жаю залежить не тільки від 
насіння, добрив чи поперед
ників. Важлива передумова 
успіху — дотримання опти
мальних строків сівби. Для 
нинішнього року це особли
во характерно: порівняно 
«швидка» весна диктує не
обхідність високих темпів. 
Недарма агрономічна служ
ба рекомендує цього року 
поспішати — в грунті не по 
днях, а по годинах змен
шується кількість вологи... 
V КОЛГОСПІ імені Лит- 
* винова темпи сівби не 
вселяють оптимізму: з 590 
запланованих гектарів
сіяно лише половина відве
дених під ячмінь площ. Не 
закінчили н сівбу гороху, 
хоча посівна кампанія три
ває тут уже восьмий день.

— Не чекали ми такої 
ранньої весни, — зізвався 
нам після деяких роздумів 
головний агроном господар
ства М. В. Малий. — Що й 
казати, техніку підготували 
погано, не продумали до 
кінця розстановку людей...

Утім, в першій тракторній 
бригаді справи напочатну 
видавались не таними вже 
й поганими. Горохом засіяні 
усі відведені під нього пло
щі. Закінчують тут сіяти і 
ячмінь, сто гектарів якого в 
останню мить «перекинули» 
на плечі першої тракторної. 

«Перекинули», бо друге 
бригада просто-таки не 
справляється. Ударно тру
диться на підсіві ячменю ба
гаторічними трасами призер 
торішнього обласного зма
гання серед молодих жни
варів Анатолій Дніпров
ський, який своїм ЮМЗ-6 
в а регаті з сівалкою С3-3,6 
перевиконує норми майже в 
півтора раза, забезпечує ви
соку якість робіт. Успіхи 
приходять у гострому тру
довому суперництві з до
свідченим механізатором 
О. й. Сугаром.

Але...
— Чи .міг би ти, Анатолію, 

працювати краще? — запи
туємо.

— Думаю, що міг бп, — 
говорить він. — Але пра
цюємо В одну зміну з вось
мої ранку до дев’ятої ве
чора. Важкувато. І ще. 
Півдня нам підвозив насін
ня лише один трактор. Че
рез це простояли майже пів
тори години. Оце тільки за

ніс одногораз виділили 
трактора.

Не подбали 
про забезпечення 
звичайною... питтєвою 
дою.

— Учора була вода, — 
скрушно хитає головою бри
гадир першої тракторної 
Василь Данилович Степа
нов. — а сьогодні...

Не легше від того сіва
чам...

в бригаді п 
сівачів 

во-

ід байдужих
ЇІАБАГАТО гірші справи 
44 в другій тракторній 
бригаді. Тут ще залишається 
засіяти чималенький клип 
горохом. Вже по дорозі, 
край поля ми побачили 
кілька купок розсипаного 
гороху...

...Нагодились саме тоді, 
коли механізатори простою
вали.

— Чому не сієте? — запи
туємо.

Від сівачів П. В. Пасснна, 
І. П. Оліфіренка, молодого 
Петра Кейбала почули, що 
не встигають машини із зер
ном. Та агрегат був заправ
лений. А тут новою маши
ною із зерном підіспів водій 
ГАЗ-53 І. Ф. Зборовський. З 
його розповіді стало зрозумі
лим: організація праці на 
сівбі в другій бригаді — на 
низькому рівні. Сівба горо
ху триває вже шостий день, 
норми щодня не виконують
ся. А якість посіву? Крім по
міченого нами раніше розси
паного насіння гороху, ви
явилось, що під посіви зов
сім не вносили, не вносять, 
та й не будуть вносити мі
неральні добрива.

— Що тут виросте, не 
знаю, — стенає плечима І. Ф. 
Зборовський.
Г° ОЛОВА колгоспу П. С. 
4 Османець па запитання 
як ідуть справи на сівбі, 
відповів:

— Байдуже.
Довелося ознайомити його 

з побаченим і почутим того 

дня. Здивувало, що для ке
рівника господарства така 
паша «обізнаність* була де
що несподіваною.

ІІа жаль, стіннівка «Кол
госпник», «Комсомольський 
прожектор» не розповіли 
поки що про хід весняно-по
льових робіт. Вони присвя
чені ще підготовці техніки і 
першим дням закриття во
логи...
ТОГО дня ми побували та- 
1 кож на полях колгоспу 

«Росія». Сівачі Д. Мельни
ченко, О. К. Покрпщепко, 
тракторист С. С. Кутній по
скаржились, що простояли 
в цей день загалом близько 
чотирьох (!) годин. Причина 
не нова — несвоєчасна до
ставка посівного матеріалу. 
11с створено тут і належних 
побутових умов:- на поле 
взагалі не привозять вече
рю. Під час розмови з ме
ханізаторами був присутній 
помічник бригадира трак
торної бригади Є. М. Горб, 
але він тільки руками роз
вів, підкреслюючи тим са
мим своє безсилля в плані 
якоїсь допомоги. Отже, сло
во за головою колгоспу «Ро
сія» М. Я. Ярошенком.
Аналіз зведення новоар- 

хангельського районно
го агропромислового об'єд
нання помазує, що станом 
на 8 квітня з 19 колгоспів 
району 12 повністю заиінчи- 

ли сіяти горох, 11 — ячмінь,; 
Вісім господарств сівбу ран
ніх ярих закінчили повніс
тю. Серед них колгоспи «За
ря комунізму», «Червона ко
муна», Імені Иалініна, імені 
Кірова, імені Шевченка. Яц 
свідчать фанти, високі темпНі 
і якісна робота тут забезпеч 
чуються насамперед висе? 
кою організацією праці, дї? 
новим контролем, сумлін? 
ням ножного, причетного до 
посівної кампанії.

У той же час дивує заспо
коєність керівників окремих 
господарств, що зволікають' 
із сівбою ранніх зернових« 
На що сподівається керів
ництво, зокрема, колгоспу 
імені Енгельса, де з 290 за
планованих гектарів лід го
рох не посіяно... жодного?

А яка роль райкому ком
сомолу у весняно-польових 
роботах? Там, на жаль, не 
знають, з якими проблема
ми зіткнулися КМК сіваль- 
них екіпажів, затверджених 
під час недавньої атестації, 
Працівники РК ЛКСМУ 
знають, хто з молодих йде 
в районі попереду, оголо
шують подяки кращим сіва
чам. На жаль, уся робота 
райкому на весняній сівбі 
цим і обмежується. А по
трібна жива конкретна ро
бота по ідеологічному за
безпеченню весняно-польо
вих робіт.

А. БЕЗТАКА, 1 
спецкор «Молодого ! 
комунара». \

Новоархангельсьний район.

ГМАРІЙЧИН РОЗГІН
Ш ИНУЛОГО року пере- 

дсва доярка молочно
товарної ферми № 1 ком
сомолка М. КоЕвленко по
ступилася у соціалістично
му змаганні Л. Куженко. 
Мерія одержала по 5004 
кілограми молока на коро- 
Еу — непоганий результат. 
Але ж це менше, ніж у 
лідера.

Нині Марія йде попере
ду у соцзмаганні. Для ба
гатьох це несподіванка. 
Тільки не для Марії і зоо- 
ветспеціалістів. Вперто, 
наполегливо йшла вона до 
своєї мети роками, вихо
вуючи високопродуктивну 
^рупу корів. Вивчала і 
впроваджувала передовий 
досвід, прислухалася до 
порад.

— Марія завжди свого 
доб’ється, — говорять про

Зиайомтссь'. молоді доярки і телятниці молочнотоварної ферми № 1 колгоспу 
імені Крупськоі. Нині на фермі середньодобовий надій на норову складає 9,5 нілс-

Н а знімку: тваринниці Г. ЖУПАНЕННО, О. ІГНАТЬЄВА, Р. ПОВАР, Т. НІКО- ЛАЄВА і К. НОВТУН.
Кіровоградський район. Фото В. ГРИБА.

неї подруги. — Добра, ду
шевна, лагідне, але непри
миренна до недоліків.—Ні 
в чому не поступиться, ко
ли йдеться про працю. 

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Підбито підсумки обласного соціалістичного зма

гання серед молодих доярок, присвяченого XXVII 
з’їзду КПРС. Вони виявили нового лідера — Марію 
Коваленко з колгоспу «Союз» Знам’янського району. 
До речі, ще три доярки цього господарства входять 
в десятку кращих за підсумками першого кварта
лу ц. р.

Отже, сьогодні попереду:
Марій КОВАЛЕНКО з колгоспу «Союз» Зиам’ян- 

ського району надоїла 1711 кілограмів молока від 
корови.

Аптоніпа МАХНО з колгоспу «Первое мая» Мало- 
впсківського району — 1500.

Ольга РОМАНЧУК з колгоспу імені 
Більшапського району — 1547.

Лідія КУЖЕНКО з колгоспу «Союз» Знам’япсько- 
го району — 1453.

Світлана ХИЖНЯК з колгоспу «Первое мая» Ма* 
ловисківського району — 1408.

Юлія СТОЯН з радгоспу «Маріампільський» Пет- 
рівського району — 1395.

Любов САНЖАРА з колгоспу «Союз» 
ського району — 1365.

Лідія ДЕМЧУК з колгоспу «Дружба» 
ського району — 1319.

Наталя ВЕРБОВА з колгоспу «Союз» 
ського району — 1314.

Тетяна ЛАДАНЮК з колгоспу «Мир» 
ського району — 1231.

Знам’ян-

Онуфріїв-

Знам’яп*

Гайворов-

Характер виховувався з 
дитинства, гартувався в 
юності. Неповних сімнад
цяти літ прийшла на фер
му. Доручили їй групу 

низькопродуктивних корів* 
Але доярка доглядала їх 
немов найвисокопродук- 
тивніших. Запам’яталася 
материне наука — «що не 
робиш, роби з душею»...

— Даремно так стара
єшся! Толку не буде, — 
співчували.

— Добилася б для доч

ки кращої групи корів, — 
радили Тамарі Андріянівні 
Клевляник. — Ти ж пере
дова, заслужена, — підуть 
назустріч

— А насіщо? — дивува
лася та. — Нехай сама до
бивається. Працею.

— Так що ж вона тут 
заробить?

— Крізь труднощі требо 
перейти, навчитися їх до
лати.

І Марійка долала. Ра
дості не було меж, якщо 
щастило повернути якусь 
із вибракованих у стрій. 
Крадькома плакала, коли 
забирали бракованих з 
ферми.

А вечорами вчилася, бо 
закінчило лише вісім кла
сів.

— Може б посиділа до
ма, поки здобудеш ате
стат? — пропонували свек
ри. — Нелегко ж і вчити
ся, і працювати...

Життя вносило свої ко
рективи. Складалося так, 
що ніяк не щастило Ма

рії здійснити свою мрію— 
стати справжньою дояр
кою, виявити себе в улюб
леній праці. То вчилася, 
то діти зв’язували руки— 
підростають же доі донеч
ки, — потім захворіла і за 
станом здоров’я була зму
шена працювати на легшій 
роботі — обліковцем-ла- 
борантом. А душа рвала
ся до корів. Зовсім втра
тила спокій.

Кому ж як не матері 
зрозуміти стан дочки, ви
ручити. Передала Тамара 
Андріянівна їй свою групу 
корів, в сама набрала не
телей. Відтоді й ходять у 
передовиках і мати, і доч
ка.

Працює Марія радісно, 
захоплено, швидко підні
мається вгору сходинками 
трудової слави. Четвертий 
рік веде вона групу, онов
лює її склад, майстерно 

роздоює первісток... 3200, 
4012, 5004 кілограми мо
лока на корову — тані її 
поназники протягом трьох 
останніх роніо. Нині дала 
слово одержати від коро
ви по 6 тисяч кілограмів 
молока.

— А реальні можливос
ті є?

— Є. Щоб надоїти сім 
тисяч, треба одержувати 
щодня близько двадцяти 
кілограмів молока на ко
рову. Такого рівня вже 
досягнуто. Ялових — не
має. А рекордистки Виш
ня, Горда, Зозуля здатні 
на ЗО і більше кілограмів 
молока за добу.

— Що ж тебе непокоїть 
в такому разі?

— Корми. Особливо біл
кові, соковиті. Хоч І бага
то зроблено, щоб їх мати 
вдосталь, але не завжди 
передбачиш, який «сюр
приз» піднесе погода.

...Передсвітанкова тиша 
прохолодними обіймами 
зустрічає подружжя Кова
ленків, напуває цілющим 
повітрям весни, пахощами 
степу. І сну. — мов не бу
вало. Легко дихають гру
ди, молодою силою нали
ваються м’язи, радістю 
бринить серце.

Весна! Всемогутнє онов
лення! І поспішає подруж
жя Коваленків на ферму: 
Марія — до корів, Мико
ла, П чоловік — до меха
нізмів, холодильної уста
новки...

В. ОСТРОВЕРХОВА. 
Знам’янсьний район.
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ПОБІЛЬШЕ ВЗЯТИ НА СЕБ
У шкільних комсомоль

ських організаціях області 
проходять звітно-виборні 
збори, на яких підсумки 
зробленого поєднуються З 
планами на майбутнє. Наш 
кореспондент побувала на 
зборах у Кіровоградській 
восьмирічній школі № 21. 
V ДЕСЯТИРІЧКАХ є клас 
=■* ні комсомольські орга
нізації чисельніщі, ніж туї 
шкільна — всього 16 членів 
ВЛКСМ. Переважна біль
шість — восьмикласники, 
котрі через пару місяців по 
прощаються зі школою, тож 
так виходить, що намічати 
їм, а викопувати вже ін
шим, тим, хто сьогодні в 
сьомому. Рік часу — ось 
фактичний період, за який 
шкільний комсомол може 
себе проявити. Що за цей 
час можна встигнути?

За звітний період, як мож 
на було довідатися з допо
віді секретаря шкільної 
комсомольської організації 
М. Чередниченка, з ініціати
ви комсомольців було прове
дено ярмарок солідарності,

ШЄЛЕПМШГҐ

Серйозний 
підхід 
до роботи

Кожен із присутніх того 
дня на зборах заводської 
комсомолії Ульяновсько
го цукрокомбінату з са
мого початку зрозумів: 
розмова буде принципо
вою.

— Перспектив перед 
нами справді чимало, гір
ше з їх реалізацією, — на
голосив у своїй доповіді 
секретар комітету комсо
молу заводу Олександр 
Чернієнко. Мабуть, тому й 
у виступах комсомольців 
Євгенії Шутко, Любові За
порожець, Світлани Півень 
та інших заспокійливих но
ток не було. Так, саме до 
постійного неспокою, по
шуку нових форм діяль
ності закликає ВЛКСМ 
Комуністична партія Ра
дянського Союзу, тому

Турботи бригади Гіталова

Всій країні відоме ім'я 
бригадира тракторної 
бригади колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Нозоукраїн- 
ського району двічі Героя 
Соціалістичної Праці Олек
сандра Васильовича Гітало
ва, Ініціатор комплексної 

виручені від пролажу пню- 
товлених руками учнів ви
робів і ІЗ карбованців на
діслані у Фонд миру. Мину
лого літа комсомольці пра
цювали на бурякових план
таціях. У рамках акції «Ре
волюційний тримайте крок» 
було оформлено альбом про 
життя і діяльність Ф. Е. 
Д з е р ж і н і с ь к о і ■ о. А кт н в 11 у 
участь брали школярі і в 
недавніх торжествах, при
урочених 100-річчю з дня 
народження С. М. Кірова.

«Разом з тим є окремі не
доліки...». Так часом закін
чують годинну доповідь, 
підводячи переліку недоро
бок якихось кілька хвилин. 
М. Чередниченко під крити
ку й самокритику забрав 
десь половину визначеного 
регламентом часу. Так, іні
ціаторами цікавих справ 
часто бувають одні н ті ж 
комсомольці, інші ж висту
пають пасивними виконав
цями. Не всі спілчани відві
дують засідання шкільного 
політклубу «Я і час», нере
гулярно виходить стінгазе-

кожен зі спілчан усвідом
лює свою особисту причет
ність до цих справ. Хоч 
виступаючі й говорили про 
деяке пожвавлення у спор
тивно-масовій, шефській 
роботі, все ж, наприклад, 
у питаннях дозвілля робо
ти непочатий край. Було 
зазначено, що ще не ста
ло традицією організову
вати й проводити власні 
заходи на базі БК «Юві
лейний», не став також ма
совим оздоровчий рух се
ред молоді підприємства.

Збори постановили по
ліпшити роботу й з неспіл- 
ковою молоддю, ширити 
рух раціоналізаторів і ви
нахідників. Ближчим часом 
у заводському автопарку 
буде створено комсомоль
сько-молодіжну ланку во
діїв.

З метою перевірки влас
них рішень до початку ви
робничого сезону виріше
но щочетверга після закін
чення роботи проводити 
короткі наради, де трива
тиме контроль виконання 
планів.

Я. БАЖАТАРНИК, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

м. Ульяновка.

механізації вирощуван
ня сільськогосподарських 
культур, ВІН досконало во
лодіє хліборобською на
укою, одержує високі 
врожаї за будь-яких по- 
годних умов. Олександр 
Васильович виховав цілу 

та. Деякі учні не знають до
сі, куди підуть після 8-го 
класу, бо мало проводилася 
профорієнтаційна робота. Є 
і об'єктивні труднощі. На
приклад. школярі збирають 
на автобус металолом, але 
він вчасно не вивозиться, бо

ЗВІТИ І ВИБОРИ

В ШКІЛЬНОМУ 
КОМСОМОЛІ

не можна допроситися тран
спорту у <; Втор чор мсту».

Комсомольці С. Кушнір, 
Т. Насннайко, О. Марахов* 
ська, О. Нестеренко, А. Кап- 
рпца доповнили виступ сек
ретаря:

— Комсомольці взяли

плеяду механізаторіз-но- 
ваторів.

Колектив, очолюваний 
Гіталоаим, по праву нази
вають народною акаде
мією передового досвіду: 
тут пройшли навчання ти
сячі механізаторів на 
тільки Радянського Союзу, 

шефство над учням» 1—З 
класів...

— Проводимо вечірні рей
ди по перевірці виконання 
учнями домашніх завдань і 
дотримання режиму дня...

— Комсомольці Світлана 
Бондаренко і Наташа Кали- 
нич могли б краще вчити
ся...

■— В результаті діяльності 
шкільного штабу бережли
вих краще стали зберігати
ся підручники...

— Треба створити в кож
ному класі макулатурні ко- 
ЩІЛКИ...

— Успішно проходили в 
школі змагання з кросу, 
ручного м’яча...

— Деякі комсомольці за
пізнюються на зарядку...

Рішення зборів вийшло 
конкретним. І далі будуть 
організовуватися ярмарки 
солідарності. В таборі пра
ці й відпочинку за однії 
день комсомольці виконають 
дві норми і зароблені гроші 
відправлять у Фонд миру. 
Домовляться з шефами з 
АТП-І0064 про робочу шко
лярів па підприємстві. Най
більшу ж увагу вирішено зо
середити на ставленні кож
ного члена ВЛКСМ до свого

але й країн соціалістичної 
співдружності.

Поля бригади стали 
своєрідним полігоном ви
пробування перших зраз
ків машин і знарядь, ство
рюваних у конструктор
ських бюро сільськогос
подарського машинобу
дування країни. Гіталовці 
вносять свої зауваження і 
пропозиції щодо їх удо
сконалення, доробки но
вої техніки. Особистий 
вклад Олександра Васи
льовича в цю важливу 
справу відзначено Дер
жавною премією СРСР.

Загальне визнання здо
була і велика громадська 
діяльність прославленого 
хлібороба. Протягом бага
тьох років О. В. Гіталов є 
депутатом Верховної Ради 
країни.

Особлива турбота Олек
сандра Васильовича — 
виховання гідної хлібо
робської зміни, закріплен
ня молоді на селі. З його 
безпосередньою допомо
гою місцева Комишуват- 
ська середня школа стала 
справжньою кузнею сіль
ських кадрів. Учнівській 
виробничій бригаді виділе
но 56 гектарів землі, трак
тори, грунтообробну і зби

комсомольського доручення. 
Тут відчувається похваль
ний ухил до якісних крите
ріїв оцінки — ие скільки 
зробив, а як зробив. Ос
кільки, як уже було сказа
но, закінчуватимуть хлопці 
її дівчата школу з незнач
ним комсомольським ста
жем, багато чого доведеться 
«доучуватися» їм у іншії'; 
колективах. А коли спробу
вати взяти якомога більше 
в себе? Як? Готувати, чим- 
раніш, і не на словах чи па
пері. з предметно до вступу 
в комсомол кращих піоне
рів. Роз’яснювати їм Статут 
ВЛКСМ, залучати до своїх 
справ, вчити ініціативності, 
вмінню організувати това
ришів на добре діло.

На звітно-виборних ком
сомольських- зборах школи 
виступила секретар обкому 
ЛКСМУ Н. Ангслуца.

До складу комітету ком
сомолу школи вибрані О. Де
мура, О. Териопольська та 
М. Чередниченко. На пер
шому розширеному, в при
сутності всіх спілчан і за
прошених, засіданні коміте
ту секретарем шкільної ком
сомольської організації об
рано М. Чередниченка.

Н. ДАНИЛЕНКО.

УЛЬЯНО вськ. 
«Працювати, навча
тися, жити — як 
заповідав великий 
вождь революції»— 
головне правило 
земляків Володи
мира Ілліча Лені
на. Ульяновці ви
рішили перетвори
ти в зразкові під
приємства, устано
ви, навчальні за
клади в місті, де 
народився Ілліч.

Одне із головних 
завдань, які поста- 
зили перед собою 
земляки вождя ре
волюції, — зберег
ти для майбутніх 
поколінь все, що 
зв’язане з дитин
ством і юністю Ле
ніна. В Ульянов
ську успішно діс 
Державний істори- 
но - меморіальний 
заповідник «Бать
ківщина В. І. Лені
на». Його співро
бітники ведуть ве
лику роботу по збе
реженню визнач
них історичних 
місць.

На вулиці Леніна 
в Ульяновську (ко
лишній Москов
ській) — головній 
вулиці історико-ме- 
моріального запо
відника — знахо
диться Будинок- 
музей В. І. Леніна 
(на знімку).

Фото
Ю. Б1ЛОЗЕРОВА. 

(Фотохроніка 
ТАРС).

ральну техніку для всього 
циклу польових робіт. Є в 
школі свій сад, город, 
свино- і кролеферма, па
сіка, що дає можливість 
дітям забезпечити шкіль
ну їдальню продуктами на 
весь навчальний рік. Обі
ди тут видаються безплат
но.

Механізатори з бригади 
Гіталова обладнали для 
навчання дітей два класи 
механізації, трактородром, 
малий польовий стан, де 
зберігається передана їм 
техніка. Практику старшо
класники проходять у 
бригаді Гіталова — у сво
їх батьків і старших бра
тів. Це дає чудові резуль
тати: в більшості своїй ви
пускники школи обирають 
сільськогосподарські про
фесії. Ось чому не старіє 
гіталовська бригада.

За успіхи в підготовці 
вихованців до праці учнів
ська бригада удостоєна 
звання лауреата премії 
Ленінського комсомолу.

На знімну: механіза
тор з бригади Гіталова, 
вчорашній випускник Ко- 
мишуватської середньої 
школи О. М. ОСИПЄНКО 
передає навички водіння 
трактора члену навчально- 
виробничої бригади, учню 
10 класу комсомольцю Ва
лерію НІКОЛЕНКУ. Моло
дий номуніст, групномсорг 
О. ОСИПЕНКО частий гість 
у сільській школі.

Фото І. ДЕМЧУКА. 
Б. ДЄМБИЦЬКОГО. 

(Фотохроніка РАТАУ).

ікмпнкяв
і від ловадгй

Навчань
не за профіле^

Наша читачка з обласно
го центру Л. Галайда а 
листі до редакції просить 
поради. Після закінчення 
медичного училища вона 
за направленням пішла 
працювати і хоче продов
жити навчання на заочно
му відділенні, але не за 
своєю спеціальністю. «Чи 
мають право відпустити ме
не на навчання з моєї ро
боти. Щоб одночасно на
вчалася і відпрацьовувала 
три роки, як молодий спе
ціаліст?».

Л. Галайді відпозідас за
відуючий юридичною кон
сультацією Кіровоград
ської обласної ради про
фесійних спілок М. Ф. Ди- 
гало:

— Після закінчення учи
лища Л. Галайда повинна 
відпрацювати три роки. 
Однак цей обов’язок не 
повинен перешкоджати її) 
у підвищенні загальнозЩ^ 
вітнього рівня.

Згідно статті 45 Консти
туції СРСР громадяни на
шої країни мають право 
на навчання. Якщо Л. Га
лайда бажає вступити з 
інститут на заочне відді
лення не за своїм профі
лем, то вона може вирі
шити це питання на за
гальних підставах.

Пенсія 
для колгоспників

А. Червона з села По- 
гребняко8е Нозгородків- 
ського району звертається 
до редакції; «Коли почала 
оформлятися на пенсію за 
старістю (у мене п'ятеро 
дітей) мені сказали у ра
йонному відділі соціально
го забезпечення, що кол
госпний стаж не зараМв- 
вується у загальний. ш 
правильно це? Я спочатку 
працювала □ колгоспі, по
тім у радгоспі, нікуди не 
виїжджаючи з села».

На запитання відповідає 
заступник завідуючого обл- 
відділом соціального за
безпечення Д. П. Сідун:

На основі пункту 108— 
109 «Положення про по
рядок призначення й ви
плату державних пенсій» 
при призначенні держав
них пенсій час роботи 
членам колгоспу не вра
ховується. Коли призна
чається пенсія колишнім 
членам колгоспу, то їм 
враховується і час роботи 
в колгоспі, і час роботи 
робітником чи службов
цем.

Де купити * 
мотокультиватор?
С. Тригуб із Світловод- 

ська, В. Мороз із селища 
Димитрове Олександрій
ського району, О. Горбен
ко з Дружелюбівки Доб- 
ровеличківського району 
і М. Глиняний з Пантаївки 
Олександрійського району 
запитують: де можна при
дбати незамінний поміч
ник у садибі — мотокуль
тиватор «Кріт» і скільки він
коштує?

Відповідь на 
дає керуючий 
роздрібною 
«Облкооплісбудторг» А. А. 
Бондаренко:

— Досі мотокультиваткЦ 
ри «Кріт» споживчою коо
перацією не закуплялись. 
На нинішній рік Кірово
градській облепожнвепілці 
виділено 80 штук.

Придбати їх можна че
рез центральні магазини 
«Господарчі товари» і «Тех
ніка» споживчої коопера
ції. Орієнтовна вартість— 
275 карбованців.

запитання 
оптово- 

конторою



10 квітня 1986 року «Молодий комунар» З стор.

Василь МІТЕЛЬ (справа) вчиться на третьому нурсі електромеханічного факуль
тету Кіровоградського інституту сільгоспмашинобудування, Ленінський стипен
діат, секретар факультетського комітету комсомолу. На знімку — момент його 
бесіди з колегою — секретарем комітету комсомолу факультету будівельних і до
рожник машин Андрієм КУЦОВИМ. _ _Фото В. ГРИБА.

г НА ВАШУ КНИЖКО8У ПОЛИЦЮ

АДРЕСОВАНО
РОБІТНИКАМ

1-3 Е ЦЕ МЕНЕ здивувало.
Учні технікуму підви

щення кваліфікації спеціа- 
^ї/стів сільського господар
ства Сергій Кібець, Юрій 
Парфемюк, Микола Гомуляк 
на комсомольських зборах 
дали слово, що більше не бу
дуть слухати записи пісень 
емігрантів, зокрема В. То
карева, і в такий спосіб не 
будуть сприяти їх розпо
всюдженню. Здивувало ін-

ДАВНО ВЖЕ 
ВПАВ ДУХОМ 
ПОРУЧИК
ГОЛІЦИН

0 НЕ ВСЕ, ЩО БЛИЩИТЬ, —
ЗОЛОТО

0 ЗВІРЯЙТЕ СВОЇ вчинки 
З СОВІСТЮ

з
чи розумію- 
сучасній му- 

образяться.

іде, Всі вони в один голос 
Стверджували, що не знали 
про ворожу настроєність 
цих пісень, не підозрювали, 
наскільки це серйозно. Взя
тися за перо змусило ще й 
та, що подібні думки дово
дилося чути від інших лю
дей. Мовляв, нічого пога
ного тут немає, пісні Тока
рева щирі, ліричні.

Якщо зараз будь-кого 
них запитати, 
ться вони на 
З^Ц», думаю,

ДЦ* це так? Звичайно розу
міються. Навперебій нази
ватимуть ансамблі, виконав
ців, напрями. Сподіваюсь, 
що і російські слова їм та
кож зрозумілі. То, коли ви
голошується пасквіль проти 
нашої країни, народу, про
ти завоювань соціалізму. 
Здавалося б мали зрозумі
ти, що це за пісеньки. А от 
ні. Щира лірика. Задушев
ність. А якби у борщ, де 
компонентів багато, та по
класти погано обчищену 
картоплю, не сумнівайтесь, 
її б відгорнули в бік. Це в 
кращому разі. Бо швидше 
навіть страву покинули б 
їсти. Чого ж у першому ви
падку під ліричний гарнір 
«поїдається» все? Чи не 
^іцьовує тут один ІЗ при- 

ІЗ пропаганди радіо
станції Бі-бі-сі, котра, в пе
реважній більшості, уникає 
«лобової атаки» на соціа
лізм і дає зрозуміти, що 
зона зовсім не бажає його 
замінити капіталізмом. Від
повідальні співробітники 
східноєвропейського відді
лу Бі-бі-сі спеціально по
переджають Своїх колег: 
«якщо ми будемо напихати

ж

їх своїми ідеологічними 
концепціями, то тим самим 
відштовхнемо їх від себе», 
«якщо ми будемо намага
тися повернути цих людей 
до капіталізму або до яко
гось іншого «ізму», то неод
мінно зазнаємо невдачі». 
Що ж стосується антира- 
дянських випадів, то вони 
стверджують: критикуючи
соціалізм, ми сприяємо йо
го поліпшенню.

Немає сумніву, що пісні 
згаданого виконавця потра
пили до нас також при до
помозі Бі-бі-сі та подібних 
радіостанцій. Або будь- 
яким іншим контрабандним 
шляхом. На ліричному фоні 
кілька погроз, безневинний 
плювок — це все так, за
ради поліпшення нашої 
системи.

Пригадайте, будь-ласка, 
слова пісні, де йдеться про 
пожежі в донських стани
цях, про «славні» звершен
ня голубокровних князів — 
поручика Голіцина, корнета 
Оболєнського, про погрози 
помститися комісарам за 
маму Росію. Напевне, чули 
цю пісню. Тільки нічого не 
зробили, щоб зупинити цю 
наклепницьку тираду. А те
пер пригадаймо з історії 
громадянської війни, хто 
душив Радянську владу на 
Дону. В цьому вам допомо
же фільм «Тихий Дон», 
який днями демонструвався 
по телебаченню. Що хоро
шого дали «мамі Росії», 
російському народу ці бла
городні лицарі?

А тепер знову ж таки при
гадаймо, ким став генерал 
Краснов у роки Великої 
Вітчизняної війни і чим він 
закінчив.

Якщо пригадали, зважи
ли, оцінили, давайте знай
демо відповідь на основне 
питання: чому люди «не ро
зуміють», «не вбачають», 
«не вловлюють» у цій, з 
дозволу сказати, пісенній 
продукції, проникнення во
рожих.Ідей? Думається, то
му, що дехто, впиваючись 
ліризмом В. Токарева, н» 
хоче завдавати собі клопо

ту, щоб розібратися у суті 
речей. Бояться задавати со
бі питання: хто вони є?

Зрозуміло, коли подібні 
емігранти скімлять за втра
ченим минулим. Вони скім
лять за дармоїдством, роз
пустою, пиятиною. Вони ще 
вірять у можливість повер
нення до старого. А чого ж 
ми підмугикуємо їм?

Мова не про те, що все 
«емігрантське» погане. Ми 
знаємо, що в еміграції пе
ребували Ф. Шаляпін, 
О. Толстой, О. Купрін, А. Бі
лий, М. Цветаева... Але це 
були справжні патріоти. На
приклад, Олексій Толстой у 
1922 році після 5-річної 
еміграції в Парижі, зрозу- 
мізши свою помилку, виго
лошує: «Я відрізаю себе від 
еміграції». І скільки ще хо
рошого він зробив для своєї 
Батьківщини, для народу.

Немає сумніву, що зовсім 
не таких емігрантів мав на 
увазі президент США Тру
мен, коли в 1951 році підпи
сував «Закон про взаємне 
забезпечення безпеки» з 
поправкою конгресмена 
Ч. Керстена, котра перед
бачала щорічне фінансу
вання в сумі 100 мільйонів 
доларів «будь-яких відібра
них осіб, що проживають в 
Радянському Союзі, Польщі, 
Чехословаччині, Угорщині, 
Румунії, Болгарії... або осіб, 
котрі втекли з цих країн, 
або для об'єднання їх у під
розділи збройних сил, або 
для інших цілей». Зрозумі
ло, що це узаконення орга
нізації контрреволюційних 
емігрантів.

І ще про одне. Згадува
ний напочатку матеріалу 
Сергій Кібець купив касету 
на ринку у місті Дніпропет
ровську. Отже, пішов на 
ринок і придбав. Не в мага
зині, не в грамзаписі. У 
центральній пресі давно 
ставиться питання про по
гане забезпечення музич
ною продукцією. З великим 
запізненням потрапляють 
на прилавок платівки з по
пулярними піснями, зникли 
теле- та радіопередачі, де 
пропонується меломанам 
щось записати на магніто
фонну плізку. Існує ця проб
лема і для нашого міста. 
Хоча кіровоградська фірма 
грамзапису щорічно пере
виконує планові показники, 
однак ще не всі звертаю
ться до неї за послугами. 
Або їх не задовольняє рі
вень запису, асортименту, 
або, що найімовірніше, по
гано поставлена реклама. 
Треба, мабуть, і обласному 
телерадіокомітету ширше 
пропагувати кращі зразки 
як вітчизняної, так і зару
біжної естради.

Давайте всіма засобами 
сприяти вихованню у нашої 
молоді високої загальної 
культури, розумно вплива
ти на естетичні смаки.

в. АФАНАСІЄНКО.

До магазину № 9 «Тех
нічна книга» надійшли у 
продаж книги для моло
дих спеціалістів:

Наерман М. С. Справоч
ник молодого шлифовщи
ка. — М., «Высшая шко
ла», 1985 г., 207 с. У посіб
нику наведені конструктив
ні особливості, будова, під
готовка, наладка й експлу
атація шліфувальних вер
статів, є рекомендації по 
вибору допусків і правки 
кругів. Довідник може бу
ти використаний у профе
сійному навчанні робітни
ків на виробництві.

Раскинд В. Л. Справоч
ник молодого кузнеца- 
штамповщика. Изд. 2-е, 
пер. и доп. — М., «Высшая 
школа», 1985 г., 256 с. За
цікавлений знайде тут ві
домості про висхідні мате

В НЕБО

ЗЛІТАЮТЬ

ГОЛУБИ
Урочисте відкриття Дру

гого Всесоюзного фестива
лю народної творчості, 
присвяченого 70-річчю Ве
ликої Жовтневої соціа
лістичної революції, від
булося у районах області. 
У Вільшанському на бар
висто прикрашеній цент
ральній плоті села Доб
рянки у Цей святковий 
день зібралися майже всі 
жителі села: трудівники 
колгоспу імені Зайков- 
ського, учасники худож
ньої самодіяльності, піоне
ри, учителі та учні місце
вої школи, фізкультурни
ки, делегації працівників 
культури з усіх сіл району.

Свято мистецтва від
крив голова районного 
оргкомітету фестивалю, 
заступник голови райви
конкому П. 1. Осауленко. 
Добрі побажання у праці 
і художній творчості при
сутнім адресували секре
тар райкому Компартії 
України В. О. Завалсвська, 
голова виконкому Доб- 
рянської сільської Ради 
А. О. Дегтярьов, учасниця 
Великої Вітчизняної ВІЙНІ! 
Г. М. Кириленко, активна 
учасниця художньої само
діяльності О. М. Литвин.

Хвилиною мрвчання жи
телі села вшановують па
м'ять тих, хто віддав своє 
життя за встановлення Ра
дянської влади в селі, 
визволення Батьківщини 
в роки Великої Вітчизня
ної війни. До монументу 
загиблим воїнам, до па
м'ятника Герою Радянсько
го Союзу Миколі Григоро
вичу Зайковському знатні 
люди села покладають кві
ти.

Звучнії. духовий ор
кестр. Піл звуки Гімну Ра
дянського Союзу, під грім 
салюту піднімається пра
пор фестивалю. У небо 
злітають голуби, символі
зуючи прагнення людей 
праці до миру на планеті. 
Житель Добрянки, заслу
жений лікар Української 
РСР, делегат Всесвітнього 
Конгресу миролюбних СІІЛ 
у Москві Феодосії*! Дсоми- 
довіі'і Гетьманець запа
лює факел фестивалю. На 
честь відкриття свята мис
тецтва у залі сільського 
будинку культури відбув
ся великий концерт, орга
нізований силами худож
ніх колективів села Доб
рянки.

М. КУБРЯНСЬКИЙ. 
Вільшанський райок, І

ріали, режими нагріву для 
кування і штампування.

Косовский В. Л. Спра
вочник молодого фрезеров
щика. — М., «Высшая шко
ла», 1985 г., 210 с. Довід
ник містить матеріал про 
сучасні фрезерні верстати, 
ріжучий інструмент, допо
міжне оснащення і при

строї, а також засоби копт, 
ролю.

Арбузов М. О. Справоч
ник молодого слесаря-ре
монтника. — М., «Высшая 
школа», 1985 г., 224 с. На
ведено основні дані про 
ремонт промислового об
ладнання. На прикладах 
основних видів обладнай« 
пя розглянуто організацію 
його ремонту; пошкоджен
ня різних деталей машин і 
способи їх усунення. Для 
учнів середніх професійних 
училищ.

Сергеев Н. П. Справоч
ник молодого сварщика на 
контактных машинах. — 
М., «Высшая школа», 
1984 г., 159 с. Читачу про

понуються описи вузлів 
контактних машин, наве
дені технічні характеристи
ки серійних машин для 
егнковою, рельєфного, 
шовного та інших видів 
зварювання. Довідник мо
же бути використаний і в 
професійному навчанні ро
бітників па виробництві.

Баіісунов И. А., Волоса
той В. А. Справочник мо
лодого рабочего по злек- 
трохимобработке. — М., 
«Высшая школа», 1983 г., 
175 с. Наведені техноло
гічні особливості опера
цій, конструкції верстатів 
і обладнання, окремо мова 
йде про безпеку праці. По
сібник адресований учням 

СИТУ, а також для навчан
ня робітників на вироб
ництві.

Адреса магазину: м. Кі
ровоград, вул. Леніна, 
30/36, «Технічна книга».

Ф. ФІШМАН, 
завідуюча магазином.

Шкільний вечір — один 
із найпопулярніших видів 
дозвілля для 14—17-річ- 
них. Вечори з концертами, 
іграми, танцями, проводя
ться, певно, в кожній шко
лі. А восьмикласники Пе- 
регонівської СШ Голова- 
нівського району пішли 
своїм шляхом — підготу
вали «Українські вечорни
ці», присвячені Т. Г. Шев
ченку.

Ведучі почали з розпові
ді про життя поста. Наве
ли слова М. Добролюбова: 
«Він вийшов з народу, жив 
з народом і не тільки дум
кою, а й обставина ми жит
тя був з ним міцно і кров
но зв’язаний...».

Відповідна обстановка і 
в залі. Ослони застелені 
ряднами, всі дівчата в ук
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«Ми живемо ї
в інший час...»

раїнських костюмах, хлоп
ці теж. Вишиті рушни
ки, портрет поета. Дівчата 
імітують прядіння, всі слу
хають...

Т. Г. Шевченко був 
улюбленим постом Зої 
Космодсм’япської, як зга
дувала її мати. Особливо 
любила дівчина «Заповіт» 
і «Пророк». І тут по залу 
лине пісня «Заповіт».

У своїх лпетівках-звер- 
неіінях до населення вико
ристовували. мужні слова 
Тараса герої-молодогвар- 
діііці. У Чернівецькому іс- 
торнко-краєзііавчому му
зеї експонується незвичнії- 
ний примірник «Кобзаря», 
який був на озброєнні хо
тинських юних підпільни
ків. І тут зал поринає у 
світ сюжетів «Кобзаря». 
Гасне світло, і з’являється 
хлопчик у сільській одежи
ні, сідає під типом.

Слова ведучого: «Мені, 
щоб знали ви, не жаль 
моєї долі молодої, а іноді 
така печаль оступить ду
шу. аж заплачу. А ще до 
того, як побачу малого 
хлопчика в селі. Мов оді
рвалось од гіллі. Одію од- 
иісіньке під тином, сидить 
собі в старій ряднині. Ме
ні здається, то се я. що 
це ж та молодість моя. 
Мені здається, що ніколи 
воно не бачитиме волі, 
святої воленьки...».

Далі проходить картина 
тяжкого життя в умовах 
кріпосницької дійсності. 
На вечорниці приходять 
Катерина з Івасем. її бать
ко, мати...

І знову голос ведучої:

— Ми живемо в інший 
час, в Країні Рад, де не
має експлуатації людини 
людиною, де всі рівні, Ж!І- 
вемо весело, щасливо.

У селах веселих і люди 
веселі. Збулися мрії Та
раса!

Виконуються пісні про 
наше щасливе життя, по
тім — уривок із п’єси «На
зар Стодол я». Роль Галі 
виконала Таня Мельни
ченко, Назара — Валерій 
Остапчук, Стехн — Світ
лана Онніцук, Гната — 
Сергій Корчмсиюк, Хоми— 
Сергій Семчснко.

Звучить уривок із поеми 
«1 мертвим, і живим...», де 
пост картає не лише того
часне дворянство, яке НИЦЬ 
падає перед іноземщиною, 

а й застерігає від того 
земляків ненароджених.

— Л серед наших хлоп
ців і дівчат теж є такі, що 
носять джинси лише із чу
жоземними нашивками. Це 
одна крайність. Водночас 
пост радив: «І чужому 
научайтесь, її свого не цу
райтесь», тож однаково 
старанно слід учити іі ан
глійську мову, її україїіч 
ську, — так ведучий поєд
нує мудрі думки поета з 
сучасністю.

Інсценівка поеми «Най
мичка». Роль Ганни вико
нала Люда Мельник, Мар
ка — Віти Прядун, Кат- 
рі — Алла Парфешок, 
Трохима — Толя Ставні- 
чеііко.

Велику роботу по орга
нізації вечора провели 
Лариса Гончар, Лариса 
Голобородько і Сергій 
Швець. У вечорницях взя
ли участь майже всі учні 
8 «А» та 8 «Б» класів. До 
уваги учасників була ор
ганізована виставка творів 
Т. Г. Шевченка (різні ви
дання) і матеріалів пре» 
життя поета. Виставку 
оформила завідуюча біб
ліотекою школи Галина 
Сидорівна Трон. Підібра
ли матеріали для вечор
ниць учителі української 
мови і літератури Любов 
Василівна Чабанюк та Лю
бов Михайлівна Олійник. 
Музичне оформлення ве
чорниць забезпечив учи
тель музики Леонід Андрі
йович Лободюк. ,

М. ЧУБ.
с. Перегонізка, 
Голованівський район.
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СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»
ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

ПОЧИНАЮЧИ З БРИГАДИ
тому, щоб і спортивна ба- беруть участь команди з 
за на місцям була завжди’ усіх колгоспів району, 
готова до проведення зма- Склавши залік з фізичної 
гань, чергових тренувань- та військово-технічної під- 
них занять. У ці весняні готовки за програмою 
дні під час суботників і комплексу ГПО в своему

Багато цікавих турнірів 
буде проведено цього ро
ку в нашому районі. Юна
ки та дівчата готуються до 
стартів з багатоборства 
ГПО, турнірів на призи 
героїв-земляків, поєдин
ків, результати яких вхо
дять до заліку районної 
спартакіади. І все ж основ
на робота там, в колекти
вах фізкультури, безпосе
редньо у виробничих під
розділах.

Визначаючись на цьому 
напрямі, комсомольські і 
фізкультурні активісти зо
середжують свою увагу на

недільників наші фізкуль
турники самі для себе об
ладнають ігрові майданчи
ки, містечка ГПО — на по
льових станах тракторних 
бригад, тваринницьких 
фермах.

«Всією бригадою — на 
стадіоні» — під ци/л деві
зом уже тривають масові 
змагання тваринників і ме
ханізаторів району, у яких

колективі, кращі з кращих 
змагаються за спартакіад
ним розкладом. Вже помі
рялися своєю майстерніс
тю 418 трактористів, ком
байнерів, слюсарів, доя
рок, водіїв автомашин, 
спеціалістів сільського 
господарства, які працю
ють в бригадах механіза
торів і тваринників. Зроб
лено крон вперед від мв-

ссвості до майстерності. 
Наприклад, під час турні
ру гирьовиків чотири ме
ханізатори виконали нор
матив першого спортивно
го розряду. Серед них мо
лодий комуніст Віктор 
Найда, який працює шофе- 
ро/л у колгоспі імені Фрун
зе. Цей фізкультурник сам 
постійно тренується і залу
чає до роботи в секції сво
їх товаришів з автогаража.

Зросла майстерність і в 
стрільців. Тут перші місця 
завоювали кращі значківці 
ГПО з колгоспів імені 
Фрунзе, імені Кірова, іме
ні Урицького. Бо треную
ться вони не від випадку 
до випадку, а за чіткою 
системою. Після складан
ня нормативів — одразу 
перепідготовка.

Масовими були також

турніри волейболістів, ша
хістів, шашкістів, тенісис
тів. Після змагань з шести 
видів спартакіадної про
грами лідирують представ
ники колективу фізкуль
тури колгоспу імені Фрун- 
зе. Відрадно, що саме тут 
разом з комсомольцями 
на старти виходять ветера
ни хлібної ниви, які влас
ним прикладом стверджу
ють, що там, де спорт і 
труд поруч ідуть, віддачу 
від того одразу видно — 
зростає продуктивність 
праці, зміцнюється ди
сципліна, колгоспники ці
каво проводять своє до
звілля, набираються ба
дьорості.

Ю. РЕЛЕЙНІМ, 
голова Компаніївської 
райради «Колоса».

«Океан» 
(Керч) г

Минулого року ця коман
да вперше змагалася у 
числі провідних клубів зо
ли. Та лише чемпіонат-86 
відповість на запитання: 
чи то просто сплеск, чи 
планомірна праця на шля
ху відродження керчен
ського футболу. Баланс 
попередніх матчів на ко
ристь «Зірки»: 6 перемог, 
З нічиї та 5 поразок, м'ячі 
18—14.

З «Океаном» у Керчі кі
ровоградська «Зірка» гра
тиме 14 квітня.

ЗАПРОШЕННЯ ДО ФОТОКОНКУРСУ
Редакція журналу «64— 

Шахматное обозрение» 
продовжує ФОТОКОН
КУРС НА КРАЩІ ФОТО
ГРАФІЇ ПРО ШАХИ Й 
ШАХІСТІВ, ШАШКИ І 
ШАШКІСТІВ. Це можуть 
бути знімки різних жанрів: 
із змагань і занять; «під- 
глянуті» сценки, в тому 
числі цікаві сюжети; порт
рети чемпіонів, активістів. 
Можна надсилати окремі 
знімки, серії і фотонариси. 
Автори їх — професіона
ли і любителі.

Чорно-білі відбитки, на

друковані на глянцевому 
папері, розміром не більше 
13)< 18 сантиметрів, треба 
супроводжувати короткою 
текстівкою: хто і що відо
бражено на знімку, коли і 
де пін зроблений. Не за
будьте написати про себе: 
ким працюєте, де вчитесь, 
домашню адресу.

Конкурс проводиться до 
15 грудня. Для перемож
ців встановлено І б призів.

Адреса журналу: 121019, 
ГСП, МОСКВА, про
спект КАЛИНИНА, 
Д. 7/6. НА КОНКУРС.

{ТУРНІРНЕ!

.....,...  rf
ФУТБОЛ. Вихованці кіро

воградського тренера Ана
толія Кравченка (футболь
на школа стадіону «Зірка») 
стали переможцями все
союзного юнацького тур
ніру з футболу, що відбув
ся в молдавському селищі 
Червоному. Цл команда в 
основному укомплектована 
учнями спортивного спец- 
иласу кіровоградської СШ 
№ 25.

Другий рядок у турнір
ній таблиці зайняли юні 
футболісти з Олександрії 
(тренер Юрій Коваль), тре-

те — спортсмени з молдав
ського міста Слободзея 
(тренер Юрій Попов).

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Уче
ниця Знам’янської десяти
річки № 3 Тетяна Булах, 
виступаючи в Одесі на осо
бистій першості республіки 
серед школярів зайняла 
перші місця в забігах на 
400 і 800 метрів (58,6 сен., 
2 хо. 14,8 сен.). А на 200- 
метрівці тут першим був 
учень Кіровоградської СШ 
№ 22 Гсннадій Гарячий 
(23.8 сен.).

На всесоюзному 20-кІ- 
лометровому пробігові па
м'яті першого космонавта 
планети Юріл Гагаріна член 
клубу любителів бігу По- 
бузьного нікелевого заво
ду розливник металу Ми
кола Сухий досяг фінішу в 
першій групі кросменів 
(86 чоловій). А всього тут 
стартувало 1200 кращих 
легноатлетів нраїки.

Компетентний
коментар
-------------- ——— ГУАДОРЕСКА -------------------- --

Близько 200 вихованців ДЮСШ облспорткомїтсту 
взяли участь в змаганнях з плавання на приз імені 
С. М. Кірова. Зрослу майстерність тут продемонструва
ли О. Нікітін, Н. Шовеико, О. Буряк, С. Степашко, І. Ро- 
мановська, В. Постоюй, інші спортсмени-розрядішки, 
яких тренують В. Манько, В. Гуцу, О. Галка, М. Гру
шевий. Під час турніру більше 120 юних спортсменів 
підтвердили розрядні нормативи.

На знімну: другокласниця СШ № 25 І. РОМА- 
НОВСЬКА.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕННА.

— Наш мікрофон вста
новлено на стадіоні 
«Спринт». На поле вихо
дять футбольні команди 
«Лук» і «Стріла». Перш 
ніж розповісти про сплоди 
команд, коротко про суд
дів.

Суддя в полі — Михай
ло Прокуроров. Йому 41 
рік, судить зустрічі вже 
сьомий рік. Грав у фут
бол, майстер спорту. Його 
зріст 1 м 84 сантиметри. 
Носить 44-й розмір взут
тя. Скажу більше: любить 
стрілецький спорт, захоп
люється туризмом і альпі
нізмом, працює інструкто
ром в управлінні «Спсрт- 
лото». Його дружина пра
цює в магазині спортто
варів, любить подорожу
вати велосипедом, грає в 
оркестрі народних інстру
ментів при жеку. У судді 
Прокуророва є два сини і 
обидва грають у футбол, 
обидва — в нападі, багато 
забивають. Один грає за 
команду «Лук», інший — 
за команду «Стріла». Го
ловний болільник у сім'ї— 
це теща Прокуророва. Ве
на вміло еодить автома
шину 01-02 ГОЛ, активно 
займається підводним пла

ванням, відвідує групу 
ритмічної гімнастики.

Кілька слів про бокових 
суддів. Допомагають судді 
Прокуророву Іван та Пет
ро Близнюки. Вони й 
справді близнюки. Іван 
Близнюк: вага 78 кілогра
мів, зріст 1 м 72 сантимет
ри, носить 42-й розмір 
взуття, одружений, про
живає у власному будин
ку, що в провулку Спор
тивному. Любить стрілець
кий спорт, захоплюється 
парашутним спортом, грає 
на баяні, колекціонує мар
ки. Петро Близнюк: вага 
77 кілограмів, зріст 1 метр 
72 сантиметри, носить 41-й 
розмір взуття, неодруже
ний, проживає разом з 
братом у його власному 
Судинку, що о просу 
Спортивному. Любить хо
кей і бобслей, захоплює
ться городками, добре 
грас в шахи. Обидва бра
ти працюють водолазами 
на рятувальній станції.

А тепер про склади 
команд... Але... вибачте, 
шановні глядачі, суддя в 
полі дає свисток — матч 
закінчено. Ря^унок 0:0.

О. РЯБОШАПНА.
м. Знам’ян>">

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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На навчання строком 3 роки приймають юнаків і 
дівчат, ідо мають освіту за 8 класів.

Учні набувають спеціальностей:
муляра, монтажника сталевих і залізобетонних кон

струкцій, електрозварника;
маляра-штукатура;
штукатура, лицювальника нлитковика; 
слюсаря-саптехвіка, газозварника; 
електромонтажника по освітленню її електрооблад

нанню;
машиніста бульдозера, скрепера;
машиніста одноковшового екскаватора.
Училище готує робітників для системи облміжкол- 

госпбуду.
Учнів забезпечують гурі-жигном, парадним робо

чим одягом, чотириразовим харчуванням, підручни
ками. Під час виробничої практики вони одержують 
50 процентів від заробленої суми,

Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.

Випускникп-відмінникп мають право вступати до 
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах.

Юнаки до закінчення училища одержують відстроч
ку від призову до лав Радянської Армії.

Вступники подають або надсилають поштою такі 
документи:

заяву із зазначенням вибраної спеціальності, авто
біографію, характеристику, свідоцтво про освіту, до
відку з місця проживання та про склад сім’ї, медичну 
довідку (форма № 086/у), 8 фотокарток 3X4 см.

Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Волко

ва, 15. Телефон 3-15-32.
їхати автобусом № 34, тролейбусами №№ 1, 3, 4,5 

до зупинки «Обласна лікарня».

Любителям 
«Спортлото»

Розпочався про
даж квитків черго
вої серії ЛМ гро
шово - речової лоте
реї «Спринт».

«Спринт» — лоте
рея моментального

одержати на місій 
продажу білетів, а 
від 50 до 5000 у 
центральних ошад-
них касах.

Розігруватим у т ь- 
ся грошові виграші 
від І до 5000 кар
бованців, а також 
автомобілі «Волга», 
♦ Жигулі», «Запоро
жець».

Ціна білета — 50 
коп.

І

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

БК 00644. Обся» 0.6 друк. арк. Індекс 61103,

розиграшу.
Розпечатавши бі-

лет, ви відразу ж
довідаєтесь — ви
грашннй він чи ні.

Виграші до 25
карбованців можна

Купуйте 
білети лотереї 

«Спринт». 
Бажаємо Вам 

удачі.
Кіровоградський від
діл реалізації спор
тивних лотерей.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
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життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи •— 
2-59-82; учнівської молоді, морально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
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