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Виходить з 5 грудні 1939 р.

ПЕРЕБУДОВА: ТВОЯ ПРОПОЗИЦІЯ

ЧИ ВАРТО ВИХОДИТИ
З КАБІНЕТУ?
«Кілька днів тому
я
стала членом ВЛКСМ. Для
мене і для моїх товари
шів — це визначна, хви
лююча подія в житті. По
повнивши ряди Ленінсь
кої Комуністичної Спілки
Молоді, хочеться принести
якомога більше
користі
своїй країні, своєму наро
дові, готувати себе
до
служіння’ комуністичним
ідеалам ще за шкільною
партою», — лише в листі
До редакції учениця Завтурівської 8-річної школи
Устпиівського району Ва
лентина Рубаиєико.
Найчастіше прийом
в
комсомол для
іКОЖНОГО
стає святом, подією в жнт•ті, рівнозначної якій до
цього не було. Звідки 8
часом з’являється байдуж їсть, фориальяе перебу
вання де будьмо боятись
ЦЬОГО слова) у комсомолі? Цим питанням задаються багато авторів діа
логу «Перебудова: твоя
пропозиція». У ці дні в ре
дакцію було чимало дзвін
ків з райкомів і міськко
мів комсомолу на тотему,
усі вони починали з од
ного й того ж: «Як бли!• щать очі у хлопців і дів
чат, коли вручаєш їм ком
сомольський квиток. Куди

ж усе це дівається
лотім*», «Комсомол не по
винен бути обов’язковою
сходинкою в житті моло
дої людини як, скажімо,
загальна середня освіта»,
«Пора уже Серйозніше ди
витись кого ми рекомен
дуємо і приймаємо в ком
сомол. «Хороший хлопець»
чи «Хороша дівчина» —
хіба досить цього для
вступу
в
комсомол?».
Думається, у відповідь
усім цим занепокоєнням
було висунуто (і опублі
ковано в газеті) серйозну
пропозицію повести
бо
ротьбу за чистоту комсо
мольських рядів. Рішуче,
принципово, серйозно.
Багато пропозицій від
працівників райкомів
і
міськкомів надійшло тако
го змісту: в
комсомолі
процвітає сьогодні паперотворчість. Комсомольський
працівник не буде «без
робітним», якщо його на
тиждень зачинити в кабі
неті один на один з папе
рами, і то чи вистачить
часу, щоб відписатись у
всі інстанції. Пристрасть
комсомольських працівни
ків до діловодства, а не
до живого
спілкування
породжує так званий ка
бінетний стиль роботи. І

журналісти нашої газети
ЙЄ раз зустрічалися э та
кими фактами, коли у від
повідь па запитання про
ту чй ііішу роботу з ком
сомольцями, секретар од
разу ж починав ворушити
папки — там усе має бу
ти... А якось недавно вза
галі
довелося
брати
участь у полеміці: чи тре
ба комсомольському пра
цівникові часто бувати в
комсомольських організа
ціях, знати в обличчя не
тільки комсомольців, але
й те, чим вони сьогодні
живуть. Як не дивно, бу
ли такі, що відстоювали
своє: не треба, не обов'яз
суть
ково, не в цьому
комсомольської роботи...
Ми завжди засуджува
ли таку позицію. Сьогодні
з лею треба нещадно бо
ротися. І, як свідч’нть пош
та, (а особливо активно
відгукнулися на розмову
комсомольські працівники
Гайворона,
Онуфріївни,
Добровеличківки,
Олек
сандрівни, Світловодська
і Олександрії) готові йти
у наступ самі комсомоль
ські працівники і активіс
ти. Перебудова в комсо
молі, як у всіх сферах
життя, теж починається а
кожного, з себе.

Гостюють один о одно
го вони часто — школярі і
дорослі. То вже традиція
в Кам’янєцькій
середній
школі, що в Новоархенгельському районі, — ве
терани праці і війни, герої
ратних днів і трудових
буднів завжди охоче при
ходять сюди.
Ось на одну з виховних
годин до десятикласників
прийшли колгоспні знатні
люди, їх батьки, які бага
то років віддали роботі в
колгоспі імені
Калініна.
Ширим словом вдячності
привітали учні 10-го класу
всіх присутніх, а
голові
правління колгоспу Г. Г.

Ніколасву піднесли запаш
ний хліб-сіль на вишива
ному рушникові.
Георгій
Григорович просто й за
хоплено розповідав про
хліборобів, своїх
колег.
Звернувся до випускни
ків також класний керівним
Р. Ф. Пацан.
Для багатьох із них вже
сьогодні це не прості
слова.
Особливо,
коли
працюють школярі у ви
робник бригаді чи на
різних роботах у рідному
господарстві — видно зда
леку запал і прагнення до
вести сбою потрібність.
Тож побажаймо, щоб і
силами випускників иам'янецькоі десятирічки ДІМ
наш був гостинним, а стіл
— багатим.

На знімках: висту
пає відмінні'.« народної ос
віти голова колгоспу Г. Г.
НІНОЛАЄБ; до серйозних
роздумів схиляють СЛОЕЙ
старших і відмінницю Аллу
ТНАЧУК (на передньому
плані).
Фото В. ГРИБА.
Новоархангельсьний
район.

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ
СРс. Хочеться, щоб каша сьогод
К
нішня розмова вдалася. Більше
того — висловлені міркування й за
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думи і в ідеалі, і на практиці мають
перетворитися в реальні справи на
вашому конкретному місці роботи. А
все це передбачено як складова в за
гальнодержавній стратегії науковотехнічного поступу з прискоренням.
Почнемо летучну таким запитанням:
ваша відповідь на висловлений за
ступником головного Інженера об’єд
нання В. М. ГуТниксм закид про пасивність комсомольців і молоді під
приємства н опануванні новою техні
кою, зокрема, верстатами з ЧПУ?
•Див. у «Молодому комунарі» за 24
квітня ц. р- матеріал «Метизи знову
вивезли»).

Т. ПЕТРОВА: В принципі запере
чити Василю Миколайовичу нічим —
чо важко йде приживання ЧПУ, то
важко. Тож хай мої міркування не
видадуться виправданнями чи захис•..м колег — підлеглих — спробую зі
свого боку і-пояснити цс невирішене
літання, і запропонувати вихід із
ситуації. На мій погляд, причина
криється в головному: новинку кину
ли напризволяще. Що маю на увазі?
DC
Г-гяпе
':-Лцено новим, а далі вже

І. ПЕТРОВ: Отаке «якось» нам пе
реважає завжди й вибиває грунт
з-під ліг. Якщо вже мова про справж
нє. прискорення —- то не не можуть
залишатися лише слова. Саме в пере
будові психології людини: по-вчоашньому дбаємо, ’.■> по-вчорашньо*
му й маємо.
Ф. О. ГОРБУНОВ: Проблеми старі
Г>< в несено у сьогоднішнє нове і в
підсумву б оремося не за кожну поицію передових четодів і прийомів
-осподарюванпя. а відчайдушно і не
авжди успішно долаємо знайомі й
ЧВСрТЬ СТОЛІТТЯ 7тому «хвороби»
■ < 2 орга н ізс в а в і сть. парадність. місіяцтво. Причому народ уємо їх пласялручно. Бо звикли.
С. КО PH И ЦЯ: Ви д;
що серед таких консеї
ледь, так? А чому?

ВИРОБНИЧА

ЛЕТУЧКА

9 ЧЕКАННІ «ЧАРОДІЇВ»
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: виробниче об’єднання по сівалках «Червона зір
ка», м. Кіровоград, механоскладальний цех № 3. ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: між»
ЗГлінва пауза. БЕРУТЬ УЧАСТЬ: фрезерувальники Сергій Корннця, Віктор Нечай, свердлувальниця Валентина Алсксєєва, майстер механічної дільниці по об
робці алюмінієвого корпусу сівалки СУПН-8 Істина Петрова, майстер дільниці
пакування суцільного ящика Ф. 0. Горбунов, диспетчер цеху № 3 Іван Петров.
"
ТЕМА: молодь І‘ робота
на верстатах з числовим програмним управлінням
(ЧПУ).
Іду на роботу, щоб працювати на
совість. Зайве н казати, як пншавей,
що довірили стати за новий «розум
ний» верстат. Але дуже скоро енту
зіазм вивітрився — те не вдається,
інше лихоманить. Тут, поруч з ЧПУ,
на самій інтуїції і попередньому дос
віді далеко не підеш.
По-перше, ще не всі старі свердлу
вальні н фрезерувальні верстати за
мінено новими, а завдання ж вико
вувати треба встигати. Звичайно, фі- •
зично робота стала легшою, але вто
ма приходить від метушні. Від одно
го верстата біжиш до іншого, при
цьому мусиш дивитись, аби не застрясти між деталями, які пливуть на
конвейєрі. Час піджимає (на кожно
го в «дну зміну працює 3 верстати).
Плюс ноламкн
і майже гаранто
ваний простій...
В. АЛЕКСЄЄВА: Працюю на сверд
лувальному порівняно недавно, І че
рез пе потерпаю. Хлопці майже пів
року припрацьовувались до своїх
майбутніх машин, то хоч з загальних
рисах мали про них уявлення Я ж
почала з нуля Зупинився мій вер
стат — біжиш
просиш викликати
слюсаря-наладчика, а весь час, поки
чекаєш, сидиш без діла. Пробувати
самостійно розібратись — не ризи-

кую, шкоди можна наробити ще біль
шої. Найгірше і образливо, коли на
ладчик натискає якусь єдину кнопку
чи.дві, автомат знову працює, а ти
безсила перед його наступними зу
пинками.
Т. ПЕТРОВА: Дійсно, .це не прос
то емоції. Протягом зміни по до од
ного іі пе до двох верстатів викли
каєш наладчику, особливо багато до
тих, що з ЧПУ. А ще гірше, коли й
вони бе пилі допомогти через недо
статню компетентність — тоді, як
«чародіїв», чекаємо всі разом спеціа
лістів зі сторони. А це не завжди
«Гідросила», приміром, — недавно
наладчики приїжджали аж з Одеси.
На моїй дільниці працює гри комп
лексних бригади, комсомольсько-мо
лодіжних колективів як таких немає.
Та Молодих виробничників серед ві
сімдесяти семи — майже третина.
Від них би. скажете, й чекати псспо
кою? Та вже чули, що вовн думають
з цього приводу.
Ще такий момент: У нас працює
відома бригада верстатників Геннадія Івановича Меншикова, яка зобо
в’язалася п’ятирічку виконати за 4 ро
ки. Верстатів з ЧПУ у них немає,
додам, ще немає, але ж із часом бу
дуть. 1 де впевненість, що воші допо-

можуть, а не зашкодять викопати
високі зобов'язання? У членів ко
лективу Меншикова, щоправда, свій
додатковий резерв — дуже високий
рівень дисципліни (верстатів, що по
довгу не працюють через поломку, в
них не помітиш — одразу сигналізу
ють чи й самі лагодять). Та чи виста
чить тільки цього?
В. НЕЧАй: Нова техніка, як я цс
розумію, покликана і народжена
прагненням і пращо полегшити, і ре
зультати її поліпшити. Поки що цьо
го немає. Що можна і варте зробити?
Учитись, це не секрет. Учитись треба
і мені, і моїм колегам, багатьом, як
що не всім серед вас. Питання де і
як? Знаємо, що бригадир паш О. Л.
Теплюк і заступник начальника техбюро цеху Г. 1. Нестеренко були на
стажуванні — не десь, на «Гідросилі». ІИо ж, підказують, як випаде
нагода. Але зовсім інціе, коли ти осо
бисто сам побачиш і вивчиш схему дії
свого верстата, тобі покажуть, як
вправлятпся з неполадками тощо.
Зрештою, вголос ці свої мрії ми ще
не висловлювали — та й нагоди не
має. Комсорга нашого цеху Петра
Воловика, мабуть, турбують якісь ін
ші справи. Байдуже, що в нас немає
КМК! Впливають тут і погані умови
праці. Аби лень до вечора. Чи всім
так?
Летучку гетуезв І. КУЦЕНКО.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ. Немає по
треби формулювати питання, яні пе
вирішені у конкретному виробничому
підрозділі «Червоної зірки». Досить
чітко їх виявила сьогоднішня вироб
нича летучка. Ще мало результатів, а
плани грандіозні. Втілювати їх усім,
у тему числі й не названим учасни' нами розмови службам головного тех
нолога, головного енергетика, службі
оснащення та іншим зацікавленим в
успіху нововведень інстанціям. Ждемо
повідомлень про вжиті заходи для
поліпшення становища.

«Молодий комунари
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ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ =

«НЕ ПОТУРАЙМО!»

Дослідний завод кон
струкцій швидкомрнтованих споруд — наймолод
ше підприємство вироб
ничого об’єднання «Дніпроенергобудпром». Нові
автоматизовані лінії, цілі
виробничі процеси — сьо
годнішній день підприєм
ства. І хоч завод дослід
ний, він не знає відбою
від замовників.
Добре справляється зі
складним сучасним облад
нанням член комітету ком
сомолу заводу фрезеру
вальник Олександр Гера
сименко. Складні верстати
з ЧПУ такі ж надійні, як і
люди, то їх обслуговують.

На публікацію під таким заголовком («Молодий
комунар» за 13 Травня цього року) надійшли відгу
ки. Проблема міжміського транспортного обслугову
вання хвилює наших читачів, і розмова, як видно з
редакційної пошти, назріла. Відгуки різні, не схожі
один на одного. Тим і цікаві. Врешті, судити тобі,
читачу.

АВТОВОКЗАЛ
ГАРНИЙ, АЛЕ...
Мабуть, стаття «Не по
тураймо!» писалась ще’ до
того, як ми самі зібрались
скаржитись у редакцію. А
це означає — не одних
нас хвилює поведінка ка
сирів н іншого обслуго
вуючого персоналі' на новогу автовокзалі в обласйому центрі.
Що трапилось у нас?
Третього травня брали
квитки на Суботні й ЗнаКасир
видала
м’янку.
квитки на час відправлен
ня о 9 годині 40 хвилин і
не пояснила, що це на
світловодськнй автобус, а
не на знам’янський... Ціна
квитків однакова, і не всі
ж знають розклади руху—
дехто взагалі вперше їхав,
а пенсіонери то й не про
читають на квитку... Невже важко оголосити по
вокзальному радіо?
Сіли ми не в свій авто
бус і почалося: зайві кло
поти самим працівникам
автовокзалу, ми всі вкрай
схвильовані — пережива
єм... Добирався тоді хто
як міг.
Автовокзал у Кіровограді побудували гарний, а
порядку на ньому нема.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

м. Світпозодськ.

НА ПУЛЬСІ МОЛОДІЖНИХ БУДНІВ
Травнева пошта відділу перепов
нена розповідями про людей, які
вирішили назавжди пов’язати свою
долю з роботою в селі. Таких лю
дей немало, запевняють наші допи
сувачі.
Віктор Богза служив в лавах Ра
дянської Армії, на військовому ко
раблі, там був електриком, розпові
дає про свого земляка наш громад
ський кореспондент М. О. СТОЯН із
села Панчевого Новомиргородського
району. І ось хлопчина повертається
в рідне село електриком.
електриків
Начальник бригади
помічники
О. І. Погрібний, його
Ю. Д. Пономаренко та М. І. Сидоренко прийняли В. Богзу тепло,
по-батьківськи.
Недавно Віктора прийняли
кандидатом в члени КПРС. На одне з
запитань — яким повинен бути ко
муніст — В. Богза, узагальнюючи
свою відповідь, сказав: «Нести лю
дям добро...».

Молодий комуніст у комсомолі..
Людина, яка несе в молодіжне се
редовище ідеї партії. Яка утверд
жує в комсомолі високе звання
члена КПРС, зміцнює його автори
тет. Про одного з таких — Олек
сандра Гірокопця, секретаря ком
сомольської
організації
рибколгоспу імені Петровського — пише
у своєму листі О. ПОКРОВСЬКИЙ із
міста Світловодська.
Дипломованим агрономом
при
йшов працювати в міський рибколгосп Олександр. Незабаром това
риші обрали його комсомольським
ватажком господарства. Горіння ко
рисними справами, трудовий неспо
кій — так характеризує молодого
комуніста автор. О. Прокопець, до
речі, очолює тепличне господар
ство
рибколгоспу, але
успішно
поєднує виробничу діяльність з гро
мадською.
«Комсомольський ватажок, завер
шує свій лист О. Покровський, не
поділяє справи на основні і друго
рядні. Виконання
комсомольцями
своїх соцзобов’язань, питання вну
тріспілкової роботи, організації до
звілля і т. п. — все це він вважає
головним.

Про великі можливості
молоді,
про те, як гордяться ветерани пра
ці своєю молодою ^міного,
гово
риться в листі нашого громадсько
го кореспондента С. ПІДДУБНОГО
з Голованівського району. Голова
правління колгоспу «Україна» С. X.
Пацієнко відвертий: «Ми,
люди

старшого покоління, майже завжди
протиставляємо
ризику тверезий
розсуд, який інколи заважає спра
ві, гальмує її. А наша молодь —
якраз протидія цій силі інерції».
Профспілкову організацію
кол
госпу очолює Анатолій Топольник,
який ще недавно був комсомоль
ським ватажком, членом однієї з
кращих механізованих ланок буряководів. Профгрупоргом /лолочно-^
товарної ферми № 1 є молода ко
муністка Майя Забавська, яка нині
очолює список соцзмагання доярок
господарства. Як профорг Майя у
пошуках справедливого рішення не
раз ставить перед
керівництвом
запитання, на які їм не дуже хоче
ться відповідати. Та, як визнають
самі керівники, добре, коли є такі
люди. Бо справедливість, зреш
тою, торжествує, а цього хочуть усі.

Комсомолка Людмила Дужих на
особливому
рахунку
колективу
МТФ, правління колгоспу, Людмила — мати п’ятьох дітей. Господарство спорудило для
молодої
жінки добротний будинок,
Незважаючи на величезну зайнятість у
сім'ї, Людмила
успішно
виконує
обов’язки
оператора машинного
доїння. її результати — одні з кра
щих на фермі.

Ще один лист з Голованіеського
району. Його надіслала працівник
районної газети «Комуністична пра
ця» В. СТАХ. Але в ньому вже го
вориться не тільки про успіхи. Ме
ханізаторськими кадрами
колгосп
«Комуніст» забезпечується непога
но. Щороку хлопці, відслуживши в
армії, повертаються у рідне госпо
дарство, сідають за кермо тракто-.
рів і комбайнів. А ось на молочно
товарній фермі всього... один ком
сомолець. «На фермі несприятливі
умови для праці: більшість
робіт
виконується вручну, — скрушно хи
тає головою комсомольський сек
ретар господарства В. Дідур. — Ни
ні колгосп будує типове приміщен
ня МТФ. Думаю, скоро підуть на
ферму комсомольці».
Вразливе місце в роботі коміте
ту комсомолу, як зазначає автор
листа, і організація соціалістичного
змагання.
З цього висновки має зробити
комітет комсомолу. Але не тільки
він. В. Стах вважає, що потрібна
предметніша допомога з боку пар-

Хоч листа
і не було надруковано
і

Старшокласники дитячого санаторію «Стара Осо
та» Олександрівського району в листі до редакції
розповідали, що лікувальний заклад стаз для них
другою домівкою. Зараз іде підготовка до випускних
екзаменів і так необхідно бути в курсі всіх подій, які
відбуваються в країні, але... Ось уже кілька місяців
не працює радіо...

Колію листа було направлено в Олександрійський
районний вузол зв’язку. Відповідь редакції надіслав
начальник районного вузла зв'язку О. О. Кшемінський
лі

Факі, наведений у листі, мав місце. При будів
ництзі електричної лінії в селі Поселянівці було по

ОГЛЯД лист.в

тійної організації господарства, щоб і
комсомол
на
практиці
відчув
справжню причетність до колгосп
них справ. Щоб не тільки фіксував
недоліки, а й брав активну участь в
їх усуненні. Як цьому вчить поста
нова ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керівництва ком
сомолом і підвищення його ролі в
комуністичному вихованні молоді».
Комсомольці колгоспу імені Фрун
зе не обминають гострих кутів, не
пасують перед труднощами, актив
но борються з недоліками, вирішу
ють назрілі
проблеми, — такий
висновок напрошується, коли пере
читуєш лист Л. БУРАН з Ульянов
ського району. Ця спілка в районі —
одна з найчисельніших. Постійно
тримати на контролі виробничу і
громадську діяльність усіх спілчан
комітету комсомолу його секрета
реві Миколі Снуртулу, звичайно, не
легко. Але кожному негативному
факту дається сувора принципова
оцінка. Будь-яка справа доводиться
до нінця. Ось тільки один приклад.
Був час, пристрастився до спиртно
го Оленсандр Грабован. Зауважили —
пообіцяв не пиячити, та слова ки
нув на вітер.- Скликали номітет ком
сомолу. «пропісочили» горе-хлопця
в «Комсомольському прожекторі».
Допомогло.
«Молодь повинна залишатись пра
цювати в селі. — переконаний
М. Скуртул. — Наш комітет Дещо і
робить для цього. Ось і недавно> на ,
його засіданні вирішили своїми,
с"з
комсомольськими силами
побуду-'
вати танцювальний майданчик і обладнати спортзал, на кошти, виділе
ні колгоспом, закупити музичні ін
струменти».
У травневі дні було багато теле
фонних дзвінків з райкомів комсо
молу, первинних господарств. Ком
сомольські активісти
розповідали
про участь спілчан у весняно-польо
як провели
вих роботах. Про те,
трудову Вахту пам’яті — Вахту миру, присвячену 41-й річниці з дня
Великої Перемоги.

Лін завжди раді, шановні читачі,
пашим листам, телефонним дзвіннам. Ваші повідомлення — це барометр життя. Розповіді про МОЛО
ДИХ звитяжців, відверта розмова
про невирішені проблеми допомага
ють усім нам — і журналістам, і
читачам — відчути те нове, про
гресивне, що з’являється в настроях
молодих виробничників, комсомоль
ських активістів після історичного
партійного форуму — XXVII з’їзду
КПРС.
Чекаємо, шановні читачі, ваших
нових листів!
Відділ сільської молоді газети.

шкоджено кабель підземної радіолінії в декількох
місцях. Нині пошкодження ліквідовано, радіомовлен
ня в санаторії працює нормально.
* я: *
Колгоспники ферми № 4 колгоспу «Заповіт Леніна»
Олександрійського району скаржились в редакцію:
«Нас хвилює безгосподарність на фермі. Транспорте
ри для прибирання гною зіпсовані, силос непридат
ний для згодовування...».
Редакція надіслала листа до Олександрійського ра
йонного агропромислового об'єднання. Ось що від
повів голова РАПО М. А. Петрунін:
— Дійсно, молодняк великої рогатої худоби через
недостатню заготівлю кормів не догодовувався. Ни
ні діє зелений конвейєр. Транспортери на фермі від
ремонтовані, гній у приміщеннях очищають регуляр
но. Зараз в господарстві відремонтовані літні табори.
350 телят буде виведено в загін села Новоолександрівки, а 650 голів великої рогатої худоби розмістимо
в загонах поблизу ферми.

жінці: «Ваяя, там без те
бе не обійдуться? Скільки
можна зупинятися, мені
додому треба!*.
Додому треба було
одній їй, але ніхто й сл
вом не стаз перечити, од
на вона. Думаю, що якби
вона була водієм, то ні
коли б не підібрала в полі
під вечір людину.
Звертаюсь до тебе, «Мо
лодий комунар», з прохан
ням: надрукуй мого листа.
Може, ця ситуація заціка
вить і читачів. Зустрілися
нам в дорозі два типи
людей: перший — водій
Іван (на жаль, не знаю
його прізвища), людина
безкорислива,
добра і
просто людяна (він навіть
грошей з нас не взяв), і
другий — жінка егоїстич
на, байдужа до чужого
горя.
навіть жорстока.
Хочу від імені всіх «по
терпілих» через газету по
дякувати водієві. Ми за
пам’ятали номер автобу
са — 61-15 КДЛ.
Л. ЛАРІНА.
м. Новоукраїнка.

ХИТРІ «ДІТИ»

Мені треба було ввечері
дістатися зі Знам’янки до
Кіровограда. Біля каси ні
кого не було, я чекала, по
ки появиться у віконці ка
сир. Нараз поряд з'явився
Жителі
Знам’янки і
чоловік у ведійській фор
Суботців
ПІВНЕНКО,
мі:
БАБЕНКО, ШЕВЦОВА,
— Тобі куди? В Кірово
ЛИТВИНОВА.
град, за студентським? —
Він вийняв з кишені жме
ню зім’ятих квитків і тиць
нув мені один. .
— Як? А гроші?
зрозуміла я.
— Ііу, даси карбованця,
і все.
- Дорога редакціє!
Я взяла квиток і сіла в
Взятися за перо мене
спонукала стаття «Не по автобус, де за кермом по
тураймо!». Досі не можу бачила свого недавнього
заспокоїтися
після тієї співрозмовника. По при
пригоди, що трапилася в буттю в Кіровоград він з
напарником відібрали квит
дорозі.
їхали ми рейсовим ав ки в пасажирів, котрі по
тобусом Кіровоград — Но- годилися їх віддати.
— Навіщо воші вам? —
воукраїика (з обласного
центру виїхали о 15.05). запитала.
— Для відряджень, ти
Не доїжджаючи до Заха
рівни, автобус поламався. що, не розумієш?
•— А що за квиток вн
Більше години його ре
монтували. Пасажири ста мені пропонували?
— Справжній. То жінка
ли непокоїтись.
І ось трапляється неве купила до Кіровограда, а
личкий автобус, не знаю в Знам'янці пересіла на
вже — службовий чи по поїзд та й каже: «Нате,
замовленню. Віз він лю діти, білет, все одно він
дей ■ додому, в Новоукра- пропаде...».
Якщо зважній, що у цих
їнку. Водій, молодим симпатпчний хлопець, не за- «дітей» у самих уже мо
думуючіїсь, підібрав «по- жуть бути 20-річні діти,
терпілих». 1 всі, хто їхаз квиток мені з цілої купи
в автобусі, прийняли нас інших пропонували сту
привітно, посувались, про- дентський, а просили як
ионували місця.
за повний (він коштує95
Ось сказала «всі», й аж копійок), то стає ясно, що
коло серця заболіло, Бо версія зі щедрою жінне всі. Сталося те, що кою — скороспілий п.тід
вразило нас найбільше. фантазії водіїв. Зате зиск
Якась молода жінка по від приторговування вико
чала кричати до шофера: ристаними квитками воші
«Нащо став? Підбираєш мають, думаю, цілком ре
на дорозі усіх, кого не лінь. альний. Адже якби біля
А я додому спішу, кожна каси була страшенна чер
хвилина дорога! Тепер і га, 5' ній, напевне, знаповернутися в салоні не йшлися б бажаючі взяти
білет у водія — а що, без
можна»...
Розійшлася ця жінка мороки і гроші ті самі,
тільки тому, що її попро Тільки чому вони повинні
сили зняти сумку з сидін йти не державі, а нечосня, щоб жінка сіла. Всю НИМ людям
дорогу ця особа не могла
Шановна редакціє, пере
заспокоїтись, вигукувала... адресуйте,
будь ласка,
1 вже зовсім як ножем моє запитання адміністр
НЇСТр.
по серцю було їй те, що во ції обласного об єднання
дій, Вапя, зупинив у ІІо- автостанцій,
Інформація
воукраїиці автобус, який для неї: бул т це 17 квітня,
ішов на автостанцію, і пе автобус «Дніпропетровськ
редав: біля Захарівни ко — Кіровоград», номер йо
лега потребує допомоги. го 59-22 КДЛ
Ця хвилинна зупинка на
Н. ДРУ5ИЧ.
дала нової злості молодій Петрівськин райой.

ВИПАДОК
У ДОРОЗІ
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«Молодий комунар»
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

РЯНВ.
Альбом
фронтовики»
Молодь Толбухінського
зерно-фуражного комбіна
ту, як і весь його числен
ний
трудовий колектив,
порадувало видання аль
боме «Фронтовики». На

його
сторінках — публі
цистична стаття «Перемо
га», вірші, документальні
матеріали,
фотографії
працівників комбінату —
учасників війни з фашис
тами. Викликають інтерес

короткі змістовні інтерв'ю
фронтовиків, у яких відби
ті думки болгарського на
роду, його вдячність Ра
дянським Збройним Силам
за визволення від гітле
рівського фашизму.
Червона обкладинка аль
бому символізує червоний
прапор, кров, пролиту ра
дянськими та болгарськи
ми воїнами з спільній бо4£ртьбі. 8ажко переоцінити
патріотично-зиховне
зна

чення цього видання для
усієї Добруджі. Воно стало
для молодик
настільною
Книгою.

Вивчають
патентну справу
Вивчення патентної спра
ви старшокласниками се
редніх навчальних закла
дів організовано в Толбухіні з ініціативи окружко
му ДКСМ і станції юних
техніків. Заняття допома
гають одержузати
міцні
знання в різних галузях
електроніки та машинобу
дування, грунтовно озна
йомитися з науково-тех
нічними досягненнями, а
^р^^ож із сучасними мето7/аліи визначення винахо
дів та розвитку тзорчого
мислення.
У складі
лекторів
—
державні експерти окруж
ного клубу наукозо-технічНОЇ творчості молоді
на
чолі з кандидатом техніч
них наук Емілем Бенатовим, спеціалісти республі
канського інституту вина
хідництва та раціоналіза
ції.

Учні на практичних за
няттях користуються пер
сональними комп’ютерами,
іцо особливо сприяє ефек
тивності навчання.

Огляд талантів
На
республіканському
конкуре молодих вико
навців. які грають на на
родник інструментах, що
відбувся
в
історичному
• ^ОЛГарСЬКОМу МІСТІ Плезен,
Толбухінський округ пред
ставляли вихозанці Бориса
Бремчийского — виклада
ча школи мистецтва при
читальні «Свєтліна» з м. Ге
нерал Тошез. Оцінку «від
мінно» одержаз за свій
виступ і вайло Павлов, «ду
же добре» — Антон
Гочез, а у Марі' Костандіново! та Галини Манолової
було «добре».
Ці оцінки, за словами
газети
кореспондента
«Добру джанска трибуна»
Дяко Дякоза, є високим
визнанням обдарованості
а^^нералтошезських моловиконавців, яких, без
сумніву, чекає велике май
бутнє З МУЗИ'.'І.
Добірку за .матеріа
лами толбухінсьної ок
ружної газети «Добруджанска
трибуна»
підготузае Н. ДОБРІН.

ПЇРЕАУСІМ-НАДІИНІСТЬ
В ході підготовки знач
ківців ГПО учні нашої
школи обов’язково зна
йомляться з вимогами і
нормативами фізкультур
ного комплексу. Адже їм
потім треба буде скласти
залік по темах: «Особиста
гігієна», «Цивільна оборо
на», «Ранкова
гігієнічна
гімнастика» тощо. Залік
по темі «Цивільна оборо
на» проводиться у формі
бесід з групою або індиві
дуально. Від того, як шко-

Г

лярі засвоїли теоретичний
курс, залежить успіх їх
практичних дій.
Практичні навички, здо
буті теоретичні знання
учнів перевіряються в день
ЦО, який проводиться за
спеціальною
програмою:
екзамен складають учні
4—10 класів і весь педа
гогічний колектив.
...День ЦО. На плацу ви
шикувались всі учні. Ди
ректор школи В. М. Нес
теренко ставить завдання

всім
формуванням, ін
структує їх командирів.
Військовий керівник деся
тирічки І. М. ІІЄЛОКОІІЄВ
рапортує про готовність
кожного
загону взяти
участь в заходах’ з
ци
вільної оборони.
Перед ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни,
воїнами місцевого гарні
зону, які подають нам
шефську допомогу, кро
кують юнармійці. Почи
нається парад формувань
— йдуть рятувальні ’ лан
ки,
саіідружинн, групи
громадського
порядку,
ланки но обслуговуванню
сховищ, юних пожежників.

З стор.
Звучить сигнал «Повіт
ряна тривога». Вчителі та їх
вихованці направляються
в сховище. Всі формуван
ня приступають до виконапни своїх обов’язків.
Учні швидко заповнили
захисні приміщення, де бу
ли проведені бесіди про
правила поведінки в них.
про приведення В ГОТОВ
НІСТЬ засобі» індивідуаль
ного захисту.

Після сигналу «Відбій
повітряної тривоги» фор
мування
продовжували
викопувати свої обов'яз
ки — тепер уже по надан
ню медичної допомоги,

проведенню аварійно-відновлюдальних робіт у зоні
ураження, гасінні пожежі.
Особливо грамотно дія
ли десятикласники, які те
оретичні знання підкріпи
ли практичними діями. А
учнів молодших
класів приступила до тре
нувань, виготовляючи про
сті засоби іахисту органів
дихання.
У цей день в школі бу
ли проведені відкриті уро
ки
цивільної
оборони.
Кращим учням вручена
грамоти, дипломи.
В. КОСТЮКЕВИЧ,
завуч Кіровоградської
СШ № 34.

СОЦІАЛІСТИЧНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО

В ПОТСДАМ
ЗА ДОСВІДОМ

«Пригадую, як при по
становці на виробництво
нового автомобіля виник
ла необхідність в більш
високопродуктивному об
ладнанні. Наш завод звер
нувся до верстатобудівни
ків Чехословаччини і НДР,
і необхідна техніка була
поставлена вчасно», — го
ворив з трибуни XXVII
з'їзду КПРС Євген Шу
ляк, коваль-штампувальннк Мінського автозаводу,
Герой Соціалістичної Пра'ці,
керівник передової
бригади. Мені випала мож
ливість зустрічатися з Єв
геном Шуляком в Мінську
скоро після його повер
нення із Москви.
— Я пригадав на з'їзді,
як виручили нас чеські і
німецькі верстатобудівни
ки, — сказав він. — У ро
бочому заклику, напевне,
є особлива переконаність.
Ми теж в боргу но зали
шаємося, постачання мін
ських великовантажівок в
соціалістичні країни збіль
шуємо. В цьому
велику
користь приносить безпо
середній обмін
досвідом.
Пригадую, коли приїхав до
Людвігсхафена на великий
автомобілебудівний завод
1ФА. Це поблизу Потсдама,
з яким дружить
наша
Мінська область. Перш за
все знайомимось з коваль
сько-пресовим
обладнан
ням. Бачу, що наша тех
ніка взагалі на рівні, а мо
лоти навіть сильніші. Але
ось точність молотів у ні
мецьких товаришів вища.
Якщо
точність
висока,
можна скорочувати допус
ки, енономити метал. Ось
вони з мінімальними
до
пусками і працюють. А ми
ще занадто легковажно з
металом обходимось.

Придивився я і до вну
трізаводських
переве
зень,—продовжував Є. Шу
ляк. — Бігають машини
невеликі, маневрені, заван
тажені повністю. А у нас
важкий трактор з приче
пом: швидкість мала, за
вантаженість — добре, як
що наполовину потужнос
ті. Сііецмашіїни були б ку
ди економічніші.
В організації змагань таі кож є цікавий досвід: біля
; кожного робочого МІСЦЯ
І обладнаний стенд з показІ никами. Дві години мину
ло — робітник сам відмі‘
чає, скільки зробив, через
дві години — знову.
одяг
Формениий робочий ДІЛО,
і — теж
велике
про
і Він людей підтягує,
марки
І честь заводської
І нагадує. Ще мені спидо
ла робався їхній звичай ЇЗД1ІТИ. .
і боту на велосипеді від тісВ автобусі душно, роботи
і ноги люди ще до вслоспстомлюються, а на
педі — ніби зарядкою зай
маються.
До нас товариші із ІФА
також кожного року при|їа<джають, і, самі кажуть,
не без користі, — усмі
хається бригадир. — Не
щодавно, наприклад, вони
І за позичили у нас метод
обробітку різального ін
струменту плазмовим нагглешїям .Обмін досвідом
нам потрібен, і хай він буглибшим,
проі|)ЄС ІНШІМ. I де
. А користь
розвиток со
ціалістичної інтеграції.
М ПУЧКОВСЬКИЙ.
(АПН).

ЗАРУБІЖНІ АВТОРИ ДЛЯ АПН

ЗІ ЗЛИМ НАМІРОМ
Чим більше слухаєш західні радіостанції, дивишся
західні телепрограми, читаєш газети, які заповнені
подіями про жахливу катастрофу на Чорнобильській
атомній електростанції, тим більше доходиш виснов
ку, що стаєш свідком шаленого антирадянського
шоу.
Які страшні малюнки апокаліпсису з СРСР мають
наші західні експерти? «Тисячі померлих», «Масовий
падіж тварин». «Загибель всього врожаю і голод».
«Отруєні річки». «Заражені неживі простори». «Ви
мерлі міста»... Все це вихлюпнули на ошелешених і
здивованих європейців, арабів, африканців і, звичай
но, американців, десятки теле-і радіостанцій, сотні
газет і журналів. Більше того, все подається під од
ним соусом: «У росіян все погано», «За залізними
завісами немає свободи інформації», «Росіянам не
можна вірити». Одним словом, «бережіться росіян».
Зупиніться, пановеї Хіба порядно зловтішатися з
той час, коли Радянська країна ліквідовує сумні на
слідки аварії — про їх розміри ми ще поговоримо?
А факти такі. В суботу, 26 квітня на Чорнобильській
атомній електростанції сталася аварія, яка супровод
жувалась витоком радіоактивних речовин в атмосфе
ру. Ланцюгової реакції поділу ядерного палива не
було. Із співробітників станції двоє при аварії заги
нули, 204 чоловіки були госпіталізовані, в тому числі
18 — у тяжкому стані. Радянський уряд негайно вжив
усіх заходів для ліквідації локальних наслідків ава
рії. -

ІС. ІЦ> відбулося, звичайно, серйозний иіцидент.
І, V,’' Д1,..1,еч1подібних аварій не застережений
В 14 країнах світу з 1971 по 1984 рік відбулася 15І
аварій на атомних електростанціях. Виникає питан
ня: чому .і; в інших ситуаціях не було подібної реак
ції голлівудівсш.'ого розмаху? Тому, що вона виникли
за межами СРСР і до них поставилися як до немину
чою- зла на шляху прогресу. До речі. Радянський
Союз не одержував при них ніякої офіційної інфор
мації і не сурмив про це. як зараз теревенять на весі»
евгг представники американської адміністрації. Спра
ва дійшла до того, що лідери так званого «вільного
світу» н прийнятій в Токіо декларації вимагають, щоб
СРСР відкрив ворота всіх своїл об'єктів для перевір
ки. інакше «взагалі росіянам довіряти не можна».
В даному разі виникає питання: чому американ
ський уряд до цього часу замовчує трагічні наслідки
авари па атомному підприємстві «Тримана Айленд»?
Адже при цьому виникло радіоактивне зараження
великих Просторів в США. Чому англійський уряд
приховує від громадськості причини загибелі 13 і
радіоактивне опромінювання 260 співробітників заво
ду «Селлафілд»? Чому уряд не повідомив, в самий
розпал антнрадянськоіо шоу, про витікання радіоак
тивного газу на атомній станції в Даиджене і про за
грозу, яка виникла для населення ряду країн?
Чому США стільки днів не дають інформації про
аварію в затоці Гібралтар американської атомної під
водної лодки «Атланта» і не дозволяють міжнарод
ним експертам перевірити, чн не і-.и.іося ішт.і.аііия
радіоактивних речовин'.'
Перелік питань вельми великий. >1 Обмежуса ще
двома: чому США і західноєвропейські уряди замов
чують від своїх громадян можливі трагічні наслідки
інцидентів з атомною зброєю, розміщеною на аме
риканських базах в Європі і на кораблях 6-го флоту
а Середземному морі? Чому Білий дім мовчить про
радіоактивне зараження атмосфери внаслідок про
ведених ним ядерних випробувань в межах підго
товки до «зоряних воєн» і про наслідок цих воєн
для всього людства?
Я впевнений, що авторитетні експерти скажуть
своє вагоме слово про всі сумні інциденти в США і
Західній Європі. Зі свого боку Радянський
урядв
який має всі можливості для повної нейтралізації
наслідків чорнобильської аварії, запросив видатних
іноземних учених і главу МАГАТЕ познайомитися з
ситуацією на місці.
Взагалі, об’єктивні висновки учених, можу побити
ся з ким завгодно об заклад, так само, як і заклики
Радянського Союзу до співробітництва в Галузі мир
ного освоєння ядерної енергії, з великими трудно
щами знайдуть місце в каламутній течії «об’єктив-4
них» повідомлень західних агентств, теле- і радіоко^
ментаторів.
Як бачимо, комусь на Заході дуже хочеться вико
ристати аварію, що відбулася, а політичній грі.
Абдель Керім АБДАЛЛА,
туніський журналіст.
(АПН). І
Туніс.

Америка,
Америка...

ширшим,

США. В чаду мілітарист
ського психозу.
У цей нічний клуб у міс
ті Х’юстон (штат Техас) ба.
жано приходити у військо
вій уніформі кольору хакі.
Приміщення клубу обтяг
нуте маскувальною сіткою,
а зустрічають відвідувачів
браві хлопці — офіціанти,
обвішані автоматами і ку
леметними стрічками. До
міцних напоїв тут пропо
нується «меню», складене
із делікатесів типу «рок-нролп» проти комунізму».
Група молодих людей во
йовничого вигляду
позує
перед об'єктивом фотона
мери на вулиці Нью.Нор
ка...
Такими знімками спри
ятливий
американський
тижневик «Ньюсуїн» ілю
струє чималу статтю про
нашумілий в США бойовик
«Рембо. Перша кров, час
тина друга», прославляючи
насильство і вбивства. Рем
бо — головна дійова особа
цієї стрічки Голлівуду, за

наназом босів із Вашінгтона, що проникають на те
риторію суверенного В’єт
наму для звільнення аме
риканців, «які знаходяться
там в полоні». Техаський
клуб, названий на честь
головного «героя», цілком
відповідає кінотворові голлівудівської «фабрики ма
рень», а новоявлені хазяї
ныо-йоркських вулиць на
магаються копіювати зов
нішній вигляд професійно
го терориства і його повад
ки.
Ідея створення цієї стріч
ки зародилась у хворій
уяві режисера, автора сце
нарію і виконавця голов
ної ролі Сільвестера Стал
лоне ще в середині мину,
лого десятиріччя, в роки
«в'єтнамського синдрому»,
який охопив США в
ре
зультаті провалу брудної
авантюри
Пентагону
у
В’єтнамі.
Оглядач газети
«Філа
дельфія
інкуайєр» Дес
монд Роман з гіркотою на
рікає, що «коли пишеш
про «Рембо», треба давати
не критичну оцінку, а ра- ■
хувати трупи».
Всупереч
думкам
тверезомислячих
громадян США, які з пре
зирством відкинули «Рем
бо», називаючи його «най
гіршим
серед
гірших»
фільмів минулого
року,
реакційні кола
Америки
сприйняли його як
сиг
нальну ракету до початку
нової атаки на уми прос
тих американців. «Рембо»
органічно вписався в за
гальну картину вакханалії
засобів масової
інформа
ції США,
«Рембозація» американ
ської молоді — не що ін
ше, як вияв у новій формі
«коричневої чуми» в Аме
риці. Подібні злісні
тен
денції громадські
органі
зації США прямо пов язують із політикою правля
чих кіл країни, планомір
ним
запровадженням га
американському
суспіль
стві духу мілітаризму.

Фотохроніка ТАРС,

.

«Молодий комунар»
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ПОСТ БАДЬОРОСТІ «МК»

«КВОЛІСТЬВІД БАЙДУЖОСТІ»СКАЗАЛА ПРИЗЕРКА ПЕРШОСТЕЙ ОБЛРАДИ
«КОЛОСА» З БАГАТОБОРСТВА ГПО, СЕКРЕТАР
ПАРТОРГАНІЗАЦІЇ КОЛГОСПУ «ШЛЯХ ДО КОМУНІЗМУ» ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЮДМИ
ЛА ВІКТОРІВНА КОРНЄВА, БЕСІДУЮЧИ З ТИ
МИ, ХТО НЕРЕГУЛЯРНО ЗАЙМАЄТЬСЯ СПОР
ТОМ.
ПРО її спортивні досягнення вже повідомля
лось на сторінках «Моло
дого комунара»: чемпіон
ка волинського району
призерко обласних зма
гань з багатоборства ГПО,
учасниця багатьох турнірів
«Тато, мама і я — спор
тивна сі/л’я», де разом з
чоловіком І двома діть/ли
завойовувала
дипломи
і спеціальні призи. Пра
цюючи ще завідуючою
дитячим садком в селі
Іванівці, Людмила Вікто
рівна допомогла здобути
фізичний гарт багатьом
малюкам, навчила їх, зо
крема, плавати. В тому,
що в колективі фізкульту
ри колгоспу значно акти
візувалась спортивно-ма
сова робота, також неаби
яка заслуга Л. В. Корнєвої.
Під час першої спарта
кіади облагропрому «Здо
ров’я», де сім’я Корнсвих
зайняла перше місце, я
попросив Людмилу Вікто
рівну поділитися своїми
думками щодо фізично
го загартування в сім'ї.
Л. В. Корнєва:
«Я ще раз хочу підкрес-

лити, що найчастіше кволі
діти бувають від того, що
батьки байдуже ставлять
ся до їх фізичного загар
тування. Вся нйдія на шко
лу. Переконана, що семе
вдома батьки повинні до
помогти дитині набратися
сил. Дехто з сільських жи
телів заперечує: «Що там
стадіон для них? От як по
працюють на городі, по
пантрують біля
худоби,
то не треба й біганини не
спорткомплексі».
Таке
твердження
помилкове.
Чоловік мій, Валерій Гав
рилович, працює вчителем
фізкультури. Він, звичай
но, немало тренує нашого
Тараса і Віту разом з їх од
нокласниками. І вдома на
ші діти не лінуються пра
цювати по господарству,
йдуть з нами в поле, коли
треба допомогти колгосп
никам доглянути посіви
цукрових буряків,
куку
рудзи, коли заготовляємо
сіно для громадської ху
доби. Та кожен ранок ми
виходимо й на свій до
машній стадіон.
Часто ставлю за приклад
іншим сім'ю нашого зоо

техніка Анатолія Горщака. Не старти ГПО він ви
ходить з дружиною Поліною, з сином Сергієм та
дочкою Світланою. Шес
тикласник Сергій Горщак
Стрибає в довжину за ше
стиметрову відмітку, ки
дає тенісний м’ячик зє 60
метрів.
Тренував
його
батько.
Кволих не повинно бу
ти. Кволість — еід байду
жості. Лінуються бігети,
лінуються скопати грядку,
принести відро води. А
батьки
байдуже:
«Ще
встигнуть наробитися, хай
посплять в неділю до обі
ду, а ми вже якось самі...
Звідси повновиді хлопчини
та дівчата, звідси й поча
ток
захворювання — на
нерухомість...».
Саме про це говорила
Людмила Вікторівна на
вечорі спортивної слави,
коли відзначали кращих
спортсменів колгоспу. Тут
же
зауважила, що до
спортивно-масової роботи
мало залучаються жінки,
котрі працюють у тварин
ництві. І знову за приклад
ставила сім’ю Горщаків.
На спартакіаді облегропрому в Оникієвому вислоЕИБ СВОЮ думку 3 Приводу

активізації спортивно-ма
сової роботи за місце/и
проживання ще один гла
ва спортивної сім’ї — ін
структор по спорту кол
госпу імені Ульянова Уль
яновського району Іван
Михайлович Можин.

і. №. Можин:
«Що впливає на здоро
вий побут в сім’ї? Скажу:
пісня. Я неодноразово ви
ступав на обласних кон
курсах

СОЛІСТІВ-БОКсЛІСТІВ,

мав
нагороди лауреата
різних фестивалів народ
ної творчості. То для ме-

не — втіха. Та ще більше
вдоволення, коли збирає
мось всією сім’єю. Спі
ваємо українські народні
пісні, те, що створено
композиторами - класика
ми. Іще одне заняття в нас
є — на стадіоні. То вже не
тільки для душі».
І він говорив про свого
сина Мишка, який постій
но їздить з ним на район
ні змагання, і про дочок
Вероніку та Іванну — що
дня з ним в спортзалі, на
стадіоні. Раїса Іванівна,
дружина його, котра пра
цює в колгоспі зоотехні
ком, дуже зайнята робо
тою на тваринницькій фер
мі. Та й вдома чимало
турбот. І все ж, впорав
шись по господарству (ді
ти також допомагають),
спішить туди, де Іван Ми
хайлович займається з май
бутні,ли значківцями ГПО,
з членами збірних команд.
Йому допомагають кращі
багатсборці ГПО — рибовод Олександр Касьяненно, ветлікар Василь Зеле
няк, інженер Микола Ру
дий.
Інженер Сальківського
цукрокомбінату Віктор Мушинськиуй, який приїхав
на обласну спартакіаду в
Оникієве з дружиною Псліною, двома синами і доч
кою, підсумував цю роз
мову;
— Я не знаю кращого
відпочинку, ніж на березірічки з сім’єю. Тут разом
ловимо рибу, тут, на Пів
денному Бузі, навчив ді
тей плавати. Тут, у долині,
з м’ячем, тенісним м’ячи
ком. Весело. Ціквео.
Для цих людей спорт—
не для рекордів. Просто—
для бадьорості. Щоб жити
красиво.

Кіровоградське виробниче об'єд
нання молочної промисловості дає
рекомендації випускникам шкіл, ро
бітникам підприємств і воїнам, звіль
неним з лав Радянської Армії, для
вступу до Білоцерківського, Вінниць
кого» Полтавського, Харківського тех
нікумів м'ясної й молочної промис
ловості, Звенигородського, Львівсь-кого професійно-технічних училище
майстрів і в групу спеціалістів молоч
ної промисловості в профтехучили
ще при Кіровоградському м’ясоком
бінаті.
Технікуми і школи готують: тєхніків-технологів,
техніків-механіків, бухгалтерів, майстрів, лаборантів
та інших кваліфікованих спеціалістів для підпри
ємств молочної промисловості.

Строк навчання:
на базі середньої школи —- 2 роки 6 місяців,
на базі непевної середньої школи — 3 роки 6 мі
сяців.

По довідки звертатися на адресу:
м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 84/37. Теле
фон 2-42-33.
Особи, направлені об'єднанням, зараховуються до
технікумів не пільгових умовах.
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М. ВІНЦЕВИЙ.

На знімну: атакують
полтавчанки.
Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

НОВА ВИСОТА
Тренер обласної ради «Колоса»
І. К. Вільний знову приймає поздо
ровлення своїх колег — його вихо
ванець студент
Кіровоградського
інституту
сільськогосподарського
машинобудування Костянтин Манд
рик став володарем Кубка Європи
зі стендової стрільби серед юніорів.
Виступаючи
на
олімпійському
стрільбищі в Митиіцах, кіровоградець зустрів на траншейному стен
ді досить досвідченого суперника—
американця Шона Брека, який в
перший день змагань захопив лі
дерство — розбив 71 тарілочку з 75.
На другий день турніру знову ліди
рував Брек. І! ось останній поєди
нок: розіб’є Костянтин Мандрик 25
тарілочок, візьме верх в перестріл
ці — він чемпіон серед юніорів.
Перестрілка, У двох серіях супер
ники мали однакові показники —
по 22 і 24 розбитих тарілочки. Тре
тя спроба. Американець відстав під
Мавдрика на очко: Костянтин стрі
ляв упевнено — є 24 очка. В Бро
ка — останній постріл — промах.
Отже, перемога! Мандрик—чемпіон.

«Зірка»—
«Шахтар» Г—1:0
Останнім часом герлівський «Шахтар» був
для «Зірки» одним із
найбільш
незручних
суперників по шостій
зоні. Досить пригадати,
що три минулі сезони
підряд наші земляни
жодного разу не зуміли
переграти команду гос
тей на своєму полі, і
ось в понеділок цю не
приємну традицію було
порушено...
У складі горлівської
команди болільники по
бачили кількох грав
ців, котрі «понюхали»
порох вищої та першої
ліг. Але високої май
стерності гості не по
казали, мабуть, через
вдалу й самовіддану гру
ніровоградців. І справа
навіть не в черговій
здобутій перемозі. Мо
ва про інше: «Зірка»
епізодами
демонстру
вала цілком зрілу гру.
Рахунок же не завжди

відповідає розвитку по.
дій на полі.
Гол, який вирішив
долю матчу, забив на
31-й хвилині нападаю
чий Михайло Калита.
Гості в тридцяти мет
рах до своїх воріт по
рушили правила й бу
ли покарані штрафним
ударом. Немовби
від
чувши реальну небез
пеку, гірники побуду
вали
досить сочідну
«стінку». Та саме врна
дала тріщину. Капітан
команди Микола Латиш
так спритно імітував
штрафного, що один з
гравців «Шахтаря» по
вернувся до нього спи
ною. А реалізував пре
красно виконану стан
дартну комбінацію Ми.
хайло
Калита, який
точно
пробив
г.овз
гравців.
Після перерви той
же Налита забив і дру
гий м’яч у ворота Оле
га Зубарева, та суддя
з незрозумілих причин
не зарахував його.
«Зірка» здобула дуже
важливу й потрібну для
себе перемогу. І це не
зважаючи на те, що в
матчі не грав ветеран
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ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової ооботи —
2-59-82; учнівсьної молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 2-56 65; коректорської — 3-61-83.

Еул. Луначарсьного, 36.

Обсяг 0,5 друк. ярк.

Обком ЛКСМ України висловлює глибоке співчуття
другому секретареві Олександрійського райкому ком
сомолу О А. Шишці з приводу тяжкої втрати — пе
редчасної смерті батька

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

На украинском языке.

ЕН 00682.

на базі 8 класів зі строком навчання 3 ро
ки —
електрослюсар підземний (3,5 року),
електрослюсар черговий і по ремонту устат
кування,
машиніст екскаватора,
водій-автослюсар,
токар по металу,
продавець продовольчих товарів;
иа базі 10 класів —
машиніст електровоза підземного, строк
навчання — 1,5 року,електрослюсар підземний, строк навчання —
1,5 року, стипендія — 129 крб.,
машиніст електровоза вугільного розрізу,
строк навчання — 1 рік, стипендія —
машиніст екскаватора, строк навчання —
1,5 року, стипендія — 100 крб.,
електрослюсар черговий і по ремонту устат
кування, строк навчання — 1 рік, стипендія
— 109 крб.,
-ч
водій, строк навчання — 1 рів, стипендія
— 85 крб.,
токар, строк навчання — Ірій, стипендія —
85 крб..
машиніст брикетних пресів, строк навчання
— 1 рік, стипендія — 109 крб.,
продавець промислових товарів, строк нав
чання — 1 рік, стипендія — ЗО крб.,
продавець продовольчих товаріБ, строк нав
чання — І рік, стипендія — ЗО крб.,
кухар, строп навчання — 2 роки, стипендія
— ЗО крб.-,
автослюсар-шофер, строк навчання — 1 рік,
стипендія — 85 крб:
за скороченими програмами на спеціально^:
водій, строк навчання — 6 місяців, стипен
дія — 85 крб.,
електрослюсар черговий | по ремонту устат
кування, строк навчання — 5 місяців, стипен
дія — 109 крб.,
машиніст брикетних пресів, строй навчання
— 5 місяців, стипендія — 109 крб.
Під час виробничої практики учні всіх спе
ціальностей одержують 50 процентів від за
робленої суми.
Відмінники навчання одержують підвищену
стипендію па 25 процентів. Іногородніх забез
печують гуртожитком
Вступники подають: заяву на ім'я директо
ра училища із зазначенням вибраної спеціаль
ності, документ про освіту, свідоцтво про на
родження чотпрп фотокартки 3x4 см, харак
теристику. довідку про медичні щеплення.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: м. Олександрія, пл. Кіро
ва,- 18.

Андрія Гавриловича.

Редактор
«Молодой коммунар» —

команди Валерій Само
фалов _ (його обов'язки,
до речі, цілком вправно
виконав ще юний Олек
сандр
Михайленко).
Особливий неспоній у
болільників викликала
також травма воротаря
Юрія Колакоеського за
кілька хвилин до пе
рерви, та його дублер
Ігор Хіманич не менш
епєенєно провів на по
лі свій ігровий час. А
захисник Євген Чижик
виявив неабиякі здіб
ності при організації
швидких нонтратак сво
єї команди. Мабуть за
не він і був названий
кращим у цьому матчі.
«Зірка» грала в та
кому складі: Ю. Колаковсьний (І. Хіманич),
О. Коробко, Є. Чижик,
О. Михайленко, С. Ули.
цький, В. Черних (В. Шепітьмо),
М.
Латиш,
Л. Федоров, Я. Бобиляк
(С. Казанов), М. Калита,
А. Сальников (М. Шев
ченко).
Сьогодні «Зірна» при
ймає на своєму полі у
черговому турі команду і
«Новатор» із Жданова.

С. БОНДАРЕВ.

УЧНІВ

НА 1986 — 1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЛЯ НАБУТТЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Майже тиждень на ста
діоні авіаторів у Кіровогра
ді триває першість респуб
ліки з хокею на траві серед
дівчат 1970 — 1971 ронів на
родження. Наші хскеїстни
на цьому турнірі виступають
невдало: два матчі (з киян
ками і одеситками) програ
ли, зустрічі з сумчанками,
полтавчанками та спортсмен
ками Запоріжжя звели вні
чию. Лідирують на турнірі
киянки.
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