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У НОМЕРІ
«СЬОГОДНІ ПЕРШО
ЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ
ПАРТІЇ, ВСЬОГО НА
РОДУ — РІШУЧЕ ПЕ
РЕЛОМИТИ НЕСПРИ
ЯТЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ В
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІ
КИ, НАДАТИ ЇЙ НА
ЛЕЖНОГО ДИНАМІЗ
МУ, ВІДКРИТИ ПРОС
ТІР
ІНІЦІАТИВІ
І
ТВОРЧОСТІ
МАС,
СПРАВДІ
РЕВОЛЮЦІННИМ
ПЕРЕТВОРЕННЯМ».
(З Політичної ДОПОВІДІ
ЦК КПРС XXVII в’їз
дові КПРС).

Робота студентських будівельних загонів під час
літнього трудового семестру міцно увійшла в практи
ку.
Студенти намагаються вносити все більший вклад
Люди всіх поколінь приходять ПО
КЛОНИТИСЯ руїнам Брестської фортеці. у розвиток народного господарства. Будівництво кафе
«Золотий півник» в м. Ніровограді — теж справа
(Матеріал про одного із захисників студзагонівців.
кріпості, жителя Світлоеодсьна, читай
(Матеріали з випуску «Романтик» читайте на 2-й
стор).
те на 3-й стор.).

Винладач Голованівської музичної школи Воло,
димир Чопенко виступав на районній сцені у
рамках Всесоюзного фестивалю народної творчос
ті, присвяченого 70-річчю Великого Жовтня.
(Матеріал
про фестивальні заходи читайте
на 4-й стор.).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ф
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неспокій ростить неспокійних
Серед делегатів XXVII з’їзду КПРС, що виступи
ли з патріотичною ініціативою — «План двох років—
до 70-ї річниці Великого Жовтня», — керівник на
скрізної комплексної бригади формувальників цеху
№ 2 головного заводу Світловодського виробничого
об’єднання «Дніпроенергобудпром» В. М. Атаман
ський.
Газета «Правда Украины» п’ятого квітня цього
року помістила короткі кореспонденції І зарисовки
з колективів окремих делегатів з’їзду під загальною
шапкою «План двох років — до 70-ї річниці Великого Жовтня». У різних бригадах побували корес-

'з**

— Па сьогодні у мене
сімнадцятеро в бригаді,
без перебільшення скажу
за кожного: у колективі не
випадковий, не тимчасо
вий. Кожного пізнав у ро
боті, перевірив ділом, тож
певен у всіх, як у собі. Бачу бажання працювати по-

справжньому, як і личить.
А це, знаєте, чимало —
працювати із зацікавлени
ми людьми...
Усі сімнадцять чоловік
чудово обізнані з кількома
суміжними спеціальностя
ми. Тамара Якнмець, ска
жімо, вже володіє суміж-

полденти газети. 1 під словами «Досягнуте — факт
минулого дня» бригадира гірничих робітників очис
ного забою шахти Імені Бажанова об’єднання «Макіїввугілля» Б. Бєсєдіна, який саме в такий спосіб
визначив кредо роботи свого колективу, з повним
правом міг би підписатися й інший делегат з’їзду —
наш земляк В. М. Атаманський. Серед колективів під
приємства саме його бригада взялася довести міц
ність авторитету робітничої гарантії — зобов’язалася
до 7 листопада цього року доповісти про виконання
завдань двох років п'ятирічки. Йому слово.

ною професією мотористкибетоноукладальний!, тож у
потрібний момент може
підмінити товаришів. Як і
кожен з них — може пра
цювати на крапі. Це щодо
кваліфікації. Але ж не во
на одна є нашим резер-

ФОТОРЕПОРТАЖ “

Ціна 2 коп.

№ 70 (3733).

вом. Висока виробнича й
трудова
дисципліна та
безумовна якість кінцевої
продукції вже у передз’їздівському соціалістичному
змаганні сприяла створен
ню в нашій роботі випе
редження, руху з приско-

реппям. Це сьогодні до
зволяє оптимістично диви
тися в майбутнє, свідомо,
розраховуючи навіть па
звичні темпи, йти до вико
нання почесної ініціативи.
Якщо до того часу бу
дуть виконані обіцянки за
мінити її удосконалити
деякі агрегати (тут же у
нас на формуванні) — бу
де випередження й цьому
зобов’язанню. Те, що залежатиме від нас, вико
наємо.
В. АТАМАНСЬКИЙ.
м. Світловодськ.

Підкорись,
борозна!
Лиш другий рік працює
у селі Микільському фі
Олександрійського
ліал
СПТУ № 31, а знають про
нього не лише в сусідніх
селах, айв районі. По
випускники
закінченні
матимуть не лише спеці
альність
тракториста-машиніста широкого профі
лю — здобуті е училищі
знання й практичні навич
ки у водінні та догляді за
автомобілями-ваговозами й
тракторами стануть в при
годі і до початку вироб
ничої діяльності, ще під
час служби в армії.
А досягається такий тіс
ний контакт між теорією
й практикою систематич
ним проведенням конкур
сів профмайстерності. На
прикінці травня між со
бою змагалися учні дру
гого курсу. Загальноко
мандну першість вибороли
представники другої гру
пи, а трохи згодом за кер
ма сіли їхні молодші ко
леги — учні третьої й чет
вертої груп. Суть змаган
ня полягала в тому, щоб
якнайшвидше й чайвправніше виконати шість умов
них фігур: «змійку», «коридор», «гараж» тощо з
найменшою
кількістю
штрафних очок.

На збиранні черешень у первозванівському саду
колгоспу імені Шевченна Кіровоградського району
працюють члени табору праці і відпочинку «Корчагінець» Кіровоградської середньої школи № 22.
На знімках: Олександр АРТЕМОВ (на перед
ньому плані) та Віталій ЗАЄЦЬ виконують щодня по
двійну норму; намагається не відставати від них і Во
лодимир КАЧАН (вгорі); учні разом з колгоспниками
уме зібрали 5 тонн черешень — підсумовує вчителька
Любов Федорівна БОНДАРЕНКО (внизу).
Фото В. ГРИБА.

Після підбиття підсум
ків жюрі відзначило: кон
курс виявив непоганий рі
вень як теоретичних так 1
практичних знань учасни
ків, їхнє вміння о реаль
них умовах поля вправно
керувати
транспортними
засобами. Цим пазом загальнокомандну перемо
гу присуджено третій гру
пі, а в особистому заліку
першість виборов Віктор
Солодовник. На другому
й третьому місцях відпо
відно Юрій Волков та Вік
тор Терещенко

А. КОРУЦ.

12 червня 1986 року

«Молодий комунар»

2 сторг

ВУНДЕРКІНДИ ЧИ НО ВО М И ТРОФ АНИ? araa-a-ss
Тишу в класі порушив
басовитий шепіт:
г- Щурко, Ш-урко, як
пишеться
«мировоззре$И0»? З одним «з» чи з
Двома?..
— У Тетяни запитай.
— Танько, Тзнько, як пи
шеться...
— Придумай інше сло
во. ■
Легеньке постукування
ручкою по учительському
столі закликало до поряд
ку. Та постукувати дово
дилось все частіше і часдше, — за кілька хвилин
кінець уроку. І ось...
— Здавайте твори.
Останнього слова вже
не' почули, його ковтнув
дёмент, що здійнявся піс
ля. першого.
...Рівненький СТОСИК 30ідитів лежить біля настіль
ної лампи. Вже перевіре
но, перечитано, підкресле
ні» і перекреслено, зали
шився останній. Ось і це:
«Под влиянием товарищей
менялось, его мирозозвидение». Таки придумав
інше слово! Неологізм, на
віяний часом? А. може.
просто власноручна ррзПИС.ка у своїй недалекості?
Якось довелося почути

від учителя літератури:
«Коли читаю учнівські тво
ри, у мене псується на
стрій». Не один він маг
підставу так говорити. За
питайте у будь-кого з учи
телів, що викладають мо
ву і літературу, чи діста
ють вони задоволення, ко
ли перевіряють творіння
своїх учнів. Вважайте, що
вам щастить на винятки,
коли почуєте «Так!».
Нецікаво задавати пи
тання, коли відповідь зна
єш наперед. І все ж для
певності запитую при на
годі знайомих і малозна
йомих
старшокласників,
скільки часу в них займає
написання твору. Відпові
ді схожі, майже однакові:
у школі відводиться 2 го
дини, тобто, 2 уроки під
ряд по 45 хвилин, врахо
вуючи перерву. А вдома?
Вдома, виявляється, мож
на «розправитись» із ним
і швидше — коли є під
рукою відповідна літера
тура і якщо писати відра
зу з чистовик. Відповідною
літературою
називається
шкільний підручник, по
просту, «критика», а ще
книга з хорошою і якомо
га довшою передмовою

чи з біографією письмен
ника, про якого мова. Щоб
учитель не здогадався, у
переписаних реченнях пе
реставляють слова, а в аб
зацах самі речення. Інколи
навіть
міняють місцями
самі абзаци. При цьому
треба пам'ятати і про роз
мір твору. Аби він не ви
йшов закоротким, почерк
розтягується,
слова пи
шуться подалі одне від
одного і поля на папері
треба залишати якомога
ширшими. Тож, якщо учень
дотримав усі ці вимоги,
він може бути спокійний
за свій твір (щоправда, ко
ли не наробив стилістич
них і граматичних поми
лок при списуванні).
Ось так пишуть твори
за півтори—дві години горе-вундеркінди.
Чи не
вундеркінди, а митрофани? Нового типу тобто,
нозомитрофани? Як відо
мо, цей літературний пер
сонаж не хотів учитися, а
хотів женитися. Теперішні
ж його послідовники хо
чуть вчитися ■— правиль
ніше, хочуть поступити до
вузу чи технікуму. Кому
вдається, а кому й ні. По
тім такий бідолаха звину

вачує викладачів у прискіп
ливості й необ'єктивності,
теми, на його погляд, були
«страшними й ненормаль
ними». Аякже, адже в
школі йому ставили «п'я
тірки» і «четвірки». Стави
ли ті ж самі вчителі, у
яких нема настрою читати
списані з критики твори.
А що робити? Таку відпо
відь теж можна передба
чити наперед. А далі бу
де щось на зразок тако
го: якщо реально оціню
вати роботи учнів, то до
ведеться перейти на шка
лу мінусових чисел, а та
кого права ніхто не має.
У нас, на жаль, дійсно лише
п’ятибальна система оцінки
знань, та й не в цьому
справа. Хто може дати
право?.. Добре було б, аби
існував такий авторитет,
який би міг на весь голос
заявити: «Дорогі вчителі!
Ви маєте право на все, не
маєте праза лише не на
вчити своїх учніз думати і
працювати
самостійно».
Але це вже в дусі казок
для дошкільнят та дітей
молодшого шкільного віну, де зазжди присутній
чаклун чи спразедливий
повелитель,
який своїм

З випуску «Романтик»
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приємств і Українська рес

публіканська рада

ВТВР

підбили підсумки соціаліс
тичного змагання по вина

хідництву та

раціоналіза

ції за 1985 рік.
Певно, жителі обласного центру помітили цю оригінальну споруду. Наймолод
ших же мешканців міста вона особливо приваблює. Діти з нетерпінням чекають
відкриття «Золотого півника» (так називається дитяче нафе).

У його спорудженні брали участь бійці СБЗ «бригантина» Кіровоградського
будівельного технікуму та учні СПТУ № 8 (останні виконували роботи по оформленню)Фото г. МІНАЄВА.

Від сівби до оранки
Саме гак віднині трудя часній сільськогосподар
ться члени 8 механізова ській техніці, знання агро
них загонів нашого на техніки, перевірка ділових
вчального закладу. Хлоп і організаторських якос
ців закріплено за кілько тей.
На сьогоднішній день
ма господарствами Кіро
загонівці зробили немало:
воградського району.
Перш за есе нас, викла підготували і посіяли ран
дачів, цікавило, як зуміють ні зернові на ділянці в 4
учні закріпити свої теоре тисячі гектарів, пропололи
тичні знання на практиці. кукурудзу і буряк на та
Сюди входить усе: вміння кій же площі.
Віднедавна у групі М-36,
розібратися у складній су

що
працює у колгоспі
«Дружба», почали впро
ваджувати учнівський бри
гадний підряд. За нею за
кріплена 100-гектарнв ді
лянка кукурудзи, на якій
виконуються всі роботи —
від посіву до збирання
культури й оранки на зяб.
П. ЛАУШ,
заступник директора з
навчально - виробничої
роботи
Кіровоград
ського технікуму ме
ханізації
сільського
господарства.

Друге місце присудже
но Кіровоградській облас
ній фабриці хімічної чист
ки одягу та прання білиз
ни, яка виконала план
реалізації побутових по

Нинішнього літа кожен
студзагін, крім роботи па
договорник об’єктах, одер
жить ще кілька завдань.'
Воші так і називаються—
Ленінськими завданнями.
Про цс (ішлося у виступі
першого секретаря ЦК
ВЛКСМ В. М, Мишина на
XXVII з’їзді КПРС. Що
ji сюди входить?
Ремонт
шкіл, будинків культури,
• спорудження спортивних,
дитячих майданчиків.
і
Члени СЗ області сприй
няли цс з інтересом і ро
зумінням необхідності їх
ньої допомоги. Під час за
ключения договорів коман
дирн і комісари загонів
«І разом із представниками

ді

партійних і комсомоль
ських організацій тих під
приємств і господарств, де
мають трудитися студенти,
детально обговорили свої
Ленінські завдання. Біль
шість студзагонів вибрали
для себе будівництво і ре
монт
спортмайданчиків,
обладнання предметних ка
бінетів у школах, благо
устрій пам’ятників полег
лим у Великій Вітчизняній
воїнам і ігрових майданчи
ків дитячих садків.
Що ж конкретно плану
ють зробити хлопці і дів
чата? Приміром, члени
«Корчагінця» (Кіровоград
ський педінститут) ■ вирі
шили
відремонтувати

ЗАГОНЕ!

шкільну їдальшо в колгос
пі імені Ленінського ком
сомолу І Іовоукраїнського
району. Л загін «Факел» з
КІСМу — спортзал Великоскалівської школи Світловодського району. Учас
ника СЗ «Здоров’я» (Олек
сандрійське медучилище)
та СЗ імені В. Порика
(БобринсцькиГ: сільсько
господарський технікум)
беруться обладнати при
шкільні спортмайданчики,
а загонівці Гайвороиського машинобудівного тех
нікуму візьмуть участь у
роботах по очищенню річ
ки Південний Буг.
Прикро тільки те, що не
всі керівний загонів пі

дійшли до цієї відпові
дальної справи серйозно і
з почуттям відповідаль
ності. До цього часу не
визначилися із вибором
завдання в Олександрій
ському раді оспі-техпікумі,
Кіровоградському техніку
мі радянської торгівлі,
Новомиргородсі.кому зоо
ветеринарному,
Кірово
градському машинобудів
ному технікумах, деяких
загонах КІСМу і педаго
гічного інституту.
Літній трудовий чекає
свого старту.
С. ЛУШНИКОВ,
комісар
обласного
штабу CS3.

Готових рецептів тут не
має, зате є широке гтоае
діяльності, де можна екс
периментувати, перевіря
ти, практикувати.

3. КУЦСНКО.

Звання «Краща творча
бригада раціоналізаторів
галузі» присуджено брига
ді кіровоградського заво
ду «Ремпобуттехніка» ге
складі
начальника цеху
Ю. Д. Чабана, бригадира
М. І. Щупака, слюсарів
М. В. Сухом’яса, Г. Н. Хробостоза, М. Є. Перлова,
В. А. Тулієва, лаборанта
В. Л. Смирнова, які впро
вадили дез’ять раціоналі
заторських пропозицій з
економічним ефектом 7,0
тисяч карбованців.

Звання «Кращий раціо
налізатор галузі» присвоє
но начальникові цеху «Рем
побуттехніка» Ю. Д. '-и>бану, який впровадив сім
раціоналізаторських про
позицій
з економічним
ефектом 6,7 тис. карбован
ців.
П. СОКОВИЧ,
заз. відділом ЦБ7 й
Мінпобуту УРСР.

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

ЗАВДАННЯ ОТРИМУЄ
САНДРУЖИНА
Питанням цивільної обо

рони на Кіровоградському
заводі радіовиробів нада
ють особливого значення.

Постійно тут

триває

на

вчання формувань, прово

ПРИЙМАЙ ПОПОВНЕННЯ,

Цей приклад зайвий раз
доводить, наскільки важ
лива робота над чорновиком, без якого учні часто
ухитряються обходитись.
Тому, перш за все, учи
тель повинен
примусити
їх ставитись до цього сер
йозно. А примусити учня
можна лише систематич
ною перевіркою і оцінкою
його роботи. Саме так,
перевірити чорновий. Че
рез день, через три і без
жалісно викреслювати -пе
реписані чужі думки. Та
ка практика давно вже іс
нує, але не всім до душі,
бо багато «зайвих» турбот.
Але ж важливий кінцевий
результат. Чи не так?

слуг і досягла кращих по
казників по винахідництву
та раціоналізації.

Змагаються
раціоналізатори

ДО ЛІТА-86
готова
Закінчилася рейд-перз«
вірна підприємств, госпо
дарств, будівельних орга
нізацій по прийому студзагонів на місцях дислока
ції під час третього тру
дового.
Варто відзначити, що
до приїзду студентів в
основному готові скрізь.
Хоч сьогодні можуть поі чинатн роботу загонівці з
Олександрійського медич
ного училища у колгоспі
імен! XXV з’їзду КПРС
Онуфріївського
району,
бійці СЗ є Романтик» і
«Кристал»
(Кіровоград
ський
машинобудівний
технікум) у господарстві
«Путь Ильича» Зпам’яиського району, у РБУ-2 тре
сту
«Олександріярозріз! буд» члени «Романтика» з
КІСМу.
Однак дивує байдужість
керівників радгоспу «Ук
раїна», іцо а Малозисківському районі. Тут не по
дбали про житло для бій
ців загону «Спектр» Кі
ровоградського
держав
ного педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна.
ІЗ усіх найкраще до тре
тього трудового підготува
лися в Кіровоградському
будівельному технікумі, а
практично «завалив» роботу
об'єднаний загін медично
го училища обласного
центру.

словом або помахом ча
рівної палички ставить усе
на місце. Та не варто впа
дати у відчай. Таким авто
ритетом може стати кожен
вчитель, винайшовши свої
власні методи і обравши
будь-яку шкалу чи систему
чисел для власних помі
ток.
Почнемо з того, ЩО не
можна оцінювати за од
ними й тими ж критеріями
твір, написаний у класі за
дві години і вдома, на
який відводиться кілька
днів. Якщо у першому до
статньо, щоб учень пока
зав, як він засвоїв про
грамний твір, то в друго
му він повинен показати,
як і що ВІН думає, і як
оцінює, осмислює прочи
тане.
Згадаймо, як писав тво
ри Володя Ульянов, коли
навчався в гімназії. Вся
робота починалась з чорновика, який він ділив на
дві частини. В одній від
разу ж писав план і влас
не кістяк майбутнього тво
ру, тобто те, що вже він
знає і думає. Друга час
тина залишалася чистою.
А потім поступово з дня в
день тзм з'являлися запи

си, роздуми, цитати. За
день до здачі твору на
перевірку Володя сідаз
за серйозну роботу. Все
перечитував,
аналізував,
відбирав, відкидав зайве.
Лише коли твір був напи
саний на чорновику і не
одноразово перечитаний,
він переписував його в зо
шит. Так працював над до
машніми завданнями май
бутній геній.

дяться

змагання

різних

підрозділів.
...На центральній площі
біля прохідної заводу ви
шикувалися команди сані
тарних дружин виробни
чих підрозділів підпри
ємства. Сонячний день. В
урочистій обстановці за
ступник
начальника ци
вільної оборони заводу,
підполковник у відставці
О. У. Мостипака відкриває
змагання санітарних дру
жин і ставить перед ними
завдання. І сандружини
рушили на місце змагань
— в парк імені 50-річчя
Жовтня. Щоб скласти за
лік з цивільної оборони.
Одне з головних заа-

дань на змаганнях — вмі
ти надати першу медичну
допомогу в зоні уражен
ня, на випадок стихіинод^у
лиха, при виробничих ава
ріях. Особливо
цінного
досвіду сандружини набу
вають, коли діють спільно
з іншими формуваннями.
Підсумки змагань свідчать
про вмілі дії сандружинниць.
Призові місця вибороли
команда відділу головно
го технолога, спеціального
конструкторського бюро,
цеху № 5, де командира
ми санпідрозділіз Т. Якубоаська, Л. Іванова і Я. Камінська.
Переможцям
вручені
кубки і почесні грамоти.
Відзначені і окремі вироб
ничники — Л. Андріяшезська, Л. Гавриленко, Н. Морискевич, 3.
Каташова,
Л. Воропай, 8. ₽ешетниіЛр
ва, дії яких під час злйгань визнано найбільш рі
шучими ї правильними.
Р. ДАЙДАКУЛОВ
громадський корес
пондент
«Молодого
комунара’»,.

- «Молодий комунар»

12 червня 1986 року

З початку року до редакції надійшло 3498 листіз.
завоював авторитет у ко
лективі.
Спливло кілька років, і
ось йому довірили одну із
найважливіших
ділянок
виробництва — плавильну
дільницю ливарного цеху
ковкого чавуну.
Ііа дільниці трудиться
близько 70 робітників —
це заливіїпки металу, пла
вильники, вагранщики, на
вальники. пічники та інші
робітники. Може, в згурто
ваності її криється секрет
їхнього успіху? Колектив
Дівчатко весело стриба дільниці, очолюваний стар
ло біля фонтана на цент шим майстром Григорієм
ральній площі. І враз зупи Еліосідзе, постійно в числі
нилось, задивившись заво переможців змагання за
дострокове
завершення
рожено вгору. Високо в
плану
першого
року два
небі, над дахом готелю
надцятої
п'ятирічки.
їхня
«Україна» сяяли велетен
дільниця
грає
першу
скрип

ські літери, пливли у ве
чірньому небі й велично ку в цеху, адже на сьому
годину ранку треба забез
танули в темних хмарах.
печити інші дільниці уже
Маленька .Людмилка ще готовим металом.
не вміє читати, а ось лю
І в тому, що ливарний
ди, які йдуть з роботи че
цех
ковкого чавуну план
рез площу, заполонивши її
п'яти
місяців по випуску
гамірним натовпом, зупи
няються. читають прізви- продукції перевиконав з
, іце- її тата. Григорія Елі- усіх' техіїіко-економічних
осідзе, старшого майстра показників, — немала за
плавильної дільниці ливар слуга плавильної дільниці.
Багато молоді працює па
ного цеху ковкого чавуну
виробничого
об'єднання плавильній дільниці. Кра
но сівалках «Червона зір щі з кращих: завальнпк
ка». Це про його успіхи в шихти Леонід Калиновпраці, досягнення очолю ський, партгрупорг, брига
ваного шш колективу спо дир комплексної бригади
Володимир Шрам:.. Ось
віщає вечірня газета.
Підросте дочка і,-мож упевнено стоять біля елек
тропечі Віктор Гончарук
ливо, поведе її Григорій
дільницю, де та Микола ІІіколепкб, на
на свою
яскравіше від літер
ве ставник. «Якісний метал
чірньої газети сяють вогні іде!» — відзначає подумкй майстер і гордиться
його печей.
своїм колективом. Бо чом
Він і сам вперше прин би й ні? Такі хлопці, як,
іковши ца плавильну діль- наприклад, завалі.ник ших
зачудувався цим
НІ! ЦЮ,
ти комсомолець Олександр
сяйвом вогшо, мерехтли- Ляшенко — гордість
не
вим та ба гатообіцяючпм, тільки дільниці. Він рояк сяйво новорічної ялин
бить склад шихти, від
ки, і величним та грізним,
нього залежить якість мо
як факел Промется.
талу і його кількість. Мо
Він ІІОЧУІіає себе на лодий робітник трудиться
дільниці, як вдома, або як тут уже більше п'яти ро
серед грандіозних велич- ків. прийшов на місце СВО
. них гір своєї рідної Грузії. ГО батька Івана Юхимови
Чи міг обрати іншу про ча Ляшепка, який віддав
фесію? Перед ним були дільниці все трудове жит
розчинені широкі двері ДО тя. Тут же працювала н ма
будь-якого вузу, техніку ти Фаїиа Андріївна Ля
му, училища. Григорій де шенко.
що несподівано вирішив
Добра с.шча в цеху ли
стати маш инобудівником. не про запальника шихти
А може, вігіокн цього ба Леоніда Ка.шновсьйого. А
жання йшли від батька. як працювати силові, коли
ветерана Великої Вітчиз- поруч на дільниці труди
1ІЯН0Ї ВІЙНИ, ЯКИЙ часто ться його батько, [іічникрозповідав синові, що міць футеровщик Микола Йоси
радянського машинобуду пович Калиноііський! Коли
вання
один із факторів сьогодні поруч його рідні
перемоги над фашизмом у брати? Цс їхню династію
грізні воєнні роки.
вшановували на сцені Па
Бажання стати .машино лацу культури імені Жовт
будівником і привело Гри ня.
горія Еліосідзе до Кіро
Гарні люди трудяться на
воградського
інституту дільниці молодого кому
сільськогосподарського ма ніста Григорія Еліосідзе.
шинобудування. А потім— Заповзяті в праці, чесні в
«Червона зірка». Добросо житті — як і їхній стар
вісний і працелюбний, ви ший майстер.
могливий і принциповий,
Л. СТЕПАНОВА.
молодий спеціаліст одразу
м. Кіровоград

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ
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ЧИТАЧ ДЯКУЄ

У РІДНОМУ
МІСТІ
Біда, як кажуть, прихо
дить неждано, негадано. І
добре, коли люди можуть
прогнати її. Нам це дозго
не здазалось. Захворіз мій
чолозік тяжко і, здавалось
би, безнадійно. Бо кон
сультувався він і а Києві, і
а Дніпропетровську в лі
карів з високою кваліфі
кацією, проте так ніде й
не
встановили точного
діагнозу.
А порятунок нас чеказ
здома, а рідному Кірово
граді. Після обстеження з
проктологічному відділен
ні обласної лікарні чоло
віка оперували хірург 8. П.

Безпалько, лікар О. О. Бобкоз, медсестри. Складна
операція, турботливий до
гляд — мій чолозік виздорозіз. В нашому місті жиауть такі кваліфіковані,
добрі, чуйні люди. Дякую
вам.
О. ФОРТУНА,
жителька м. Кірово
града.

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

ЧИ БУДЕ
ВИСТАВОЧНИЙ
ЗАЛ?
Цього року я прозіз зід.
пустку з друзів у Прибалтиці. Люб’язні господарі
знайомили мене з видат-

ЧИТАЧ ЗАСТЕРІГАЄ

ВОГОНЬ

у дитячих
РУКАХ
Спека вкінці весни й напочатку літа приносить не
тільки лихо землі, росли
нам, а її призводить до
зростання кількості по
жеж. Щодня, наприклад,
тільки в обласному центрі
трапляється 4—5 пожеж.
Переважна більшість цих
нещасних випадків протя
гом останніх тижнів ста
лась через дитячі «забави»
з вогнем.
Батькам насамперед тре
ба стежити за дітьми, щоб
у їхні руки не попадали
сірники.
Прикладів пожеж мож
на навести, на жаль, бага
то. Так 19 травня в селі
Ульяновці
Маловнсківського району загорівся
стіжок сіна в родині Тухмарів. Через чотири дні
від подібних дитячих за
бав з вогнем згорів сарай
в селі Синьках Ульяновського району, Цього ж
дня горів магазин в’селі
Вільному Кіровоградського району.
Ще три пожежі стались
28 травня: у Кіровограді
горіли дерев'яні гаражі —
на вулиці Чсрвондзоряшй,
7, склади дерев'яної ящнкотари
біля •“ магазинів
№ 40 і № 121 міського
об’єднання «Продтовари».
Причина та ж сама —
винні діти.
Збільшилась
кількість
пожеж на новобудовах, де
граються діти, яких не
контролюють батьки. Такі
пожежі трапились у Кіро
вограді на вулиці Пацаева
й проспекті «Правды»:
У вихідні, вільні від
роботи години батьки ви
їжджають з дітьми відпо
чивати в ліс. до _ річок.
Розводять гам багаття,
часто залишають їх, не за
гасивши. Так зайнялась лі
сопосадка в районі вулиці
Лісопаркової в обласному
центрі. Страшно дивитись
зараз на цей сосновий
бір — земля чорна, обвуг
лені шишечки, підгорілі
стовбури дерев. Ось що
може зробити ОДИК-ЄДІШИЙ
сірник!
Літо ще тільки почалось,
сонце не перестає налити.
Хочеться, аби батьки зро
били висновки й допомог
ли нам зберегти природу,
майно громадян, надбан
ня всього суспільства.
В. ДАНИЛЬЧЕНКО.
Інспектор самостійної
жоснізозаної пожененої
частини № 2.

ними місцями, архітектур
ними пам’ятниками цього
краю. Той, хто хоч раз бу
вав тут, добре зрозуміє
моє захоплення. Виставоч
ні зали, де самодіяльні
художники
експонують
свої роботи, тут є всюди.
Думаз: а у нас?
Того року я їздив в се
ло. Познайомився там з
однією жінкою. їй за сім
десят. У її хаті побачив
рушник, зік якого—близь
ко дзохсот років. Чому б
його не показати всім?
Усе краще, що створено
людиною, повинно
бути
збережено, має принести
людям радість спілкуван
ня з прекрасним. Чому б у
нашому обласному центрі
не відкрити зистазочний
зал иаР°ЯНО1 тзорчості?

В. ВІКТОРОВ.

Компаніїзський район.

З стор4

Кривавий світанок
над
Опівночі Никанор Лльмендєєв повернувся з кор .
дону. Припав до подушки
і відразу заснув. І присни
лося Никанорові, ніби він
відслужив свій строк і по
вернувся в рідне село Ста
ре Лфонькіно, що у Куйбншевській області, потра
пивши в обійми своєї рід
ні...
...Враз величезної скли
вибух струснув казарму. З
дзенькотом
повплітали
шибки, захитались стіни і
стеля. Щось підкинуло Ннкапора, обірвавши приєм
ний сон. Юнак крізь гуркіт
коновади почув команду і
миттю вибіг з казарми.
Зайнявши
оборону ' в
траншеї, комсомолець ра
зом з товаришами вів вогонь но ворогах, що супули на кордон.
Л навколо рвались міни,
снаряди, бомби, висвисту
вали кулі,
відшукуючи
свої жертви. Кривавим
світанком зустрічали цей
недільний день прикордон
ники Брестського загону.
Після артпідготовки на
жменьку захисників свя
щенної радянської землі
полізли броньовані потво
ри з чорними хрестами. Та
воїни, які першими всту
пили у нерівний бій з гіт
лерівськими загарбниками,
не розгубилися. Підпустив
шії ворожі машини поближче до траншеї, воші
закидали їх протитанкови
ми гранатами. Осі. задимів
один гітлерівський танк,
другий, третій...' Л решта
повернула назад. Піхота,
що йшла за машинами,
змушена була відкотитись.
Розраховуючи на неспо
діваний напад, фашисти не
чекали зустріти такий ша
лений опір з боку радян
ських прикордонників. Тож
після
першої невдалої
атаки воші обрушили па

голови захисників кордону
шквал суцільного вогню.
Здавалось, що’після цього
ніяка сила не встоїть пе
ред броньованою армадою
гітлерівців, яка знову по
лізла на позиції прикор
донників. І на цей раз гіт
лерівці змушені були від
ступити, залишивши на
полі бою десятки своїх
вояк, броньовані машини.
З кожною відбитою ата.
кою ворога рідшали ряди
мужніх захисників рідкої
землі. Ось упав, мов під
кошений птах, росіянин
Беляев, стікав кров’ю ук
раїнець Кириченко, вмирав
від рани татарин Шаханєєв. А фашисти все лізуть
і лізуть...
Перервався зв'язок між
заставою і Брестом. Мало
вже залишилось у строю
захисників кордону. Та іі
ті майже всі поранені. Л
деякі з них навіть двічі і
тричі. Серед них — комі
сар комендатури Уманов.
Никанор Лльмендєев ви
ніс комісара, що стікав
кров'ю, з поля бою, а сам
продовжував відбивати за
пеклі атаки ворога.
До останнього подиху
захищали
рідну землю
■мужні воїни Брестського
прикордонного загону. Та
сили були нерівні. І жмень
ці тих; що залишились в
жйвих, знесилених крово
пролитними боями при
кордонників, довелось від
ступати у Пінські болота,
де в складі’ 1-го прикор
донного загону майже три
місяці вони тримали обо
рону.
Потім Лльмеидєєв обо
роняв Київ, боровся з‘во
рогами в районі Харкова,
Сталінграда, громив фа
шистів у Сальськпх сте
пах, визволяв від корич
невої чуми Україну, після
цього знову став на кор-

ДОНІ, ОХОРОНЯЮЧИ мирний
труд радянських людей.
Відслуживши 20 років
у прикордонних військах,
капітан Никанор Сидоро
вич Лльмеидєєв звільнився
у запас. Груди комуніста
прикрашають кілька уря
дових нагород.
Сину чуваського народу,
сподобалась квітуча Уіі- •
раїпа, яку він обороняв у,
роки війни від гітлерів
ських загарбників, а в мир
ні дні пильно охороняв за
хідний' кордон, здружив
шись з братнім україн
ським народом. Тож, звіль
нившись у запас, Лльмеи
дєєв вирішив назавжди
залишитись на Україні.
Нині Никанор Сидорович
живе у місті Світловодську,
Він виховав двоє дітей.
Син Володимир пішов’шля
хом батька. Закінчивши?
Ленінградське військовоморське училище, таксис
став офіцером. Дочка Зоя
закінчила Київський полі
технічний інститут, працює
інженером па заводі чис
тих металів.
До недавнього часу ае.\
тераи війни працював на
заводі. Комуніст часто вп-’
ступає перед молоддю із
спогадами про буремні ро~
ки війни, розповідаючи про
мужність, героїзм і відва
гу радянських патріотів у
боротьбі з німецько-фа
шистськії ми загарбниками,
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
завідуючий позаштат
ним відділом оргмас'ової роботи та військо
во-патріотичної пропа
ганди Світловодського міського комітету
ДТСААФ.

ЗДАВАЛОСЬ
НЕЗВИЧАЙНИМ
■V

на тому вечорі. І разом з
тим — знайомим, баченим

не раз у телепередачі «Що?

Де? Коли?». Тільки цього
разу змагалися не коман

ди телевізійних «знавців»
і телеглядачів, а свої, віль-

іканські хлопці та дівчата.
Ідея провести у рай
центрі змагання тину телегри «Що? Де? Колії?»
виникла у працівників рай
кому комсомолу ще торік.
І осі. шлях од задуму до
реалізації пройдено. Три
команди з числа ранцентрівської працюючої молоді
іа одна — школярів міс
цевої середньої школи (де,
до речі, вже було накопи
чено досвід проведення
подібних ігор) змагалися
того дня у кмітливості,
винахідливості, ерудова
ності. «Музичні паузи» за
безпечував ВІЛ районного
будинку культури під ке
руванням В. Новнкова. Л
запитання були справді ці
каві — вони стосувалися
давніх ремесел, екзотичної
гроиічної рослинності, на
родних промислів... Най
більшу кількість очок і пе
ремогу у змаганні здобу
ла команда дівчат-виховатсльок
райцентрівського
дитсадка.
Л. ГАПЧИЧ.
смт. Вільшанка.

КІНО юних
Зрослий потяг школярів
Кіровоградщини до мис
тецтва створення кіно під
твердив обласний огляд
робіт дитячих любитель
ських студій. На суд жю
рі. до енладу ляого уві
йшли учні районного цент
ру Устинізка, сіл Димитро
ве та Інгульсьме, де де
монстрували стрічки було
представлено кращі доку
ментальні. ігрові і мульти
плікаційні фільми дитя
чих кіностудій. Героями
робіт юні кінолюбителі об
рали своїх знатних земля-

nie, людей, чиє життя ста
ло для ник зразком для на
слідування — героїв війни
і праці, трудівниніз полів
і ферм. Новим ігровим
мул ьтиплікаційним
фільмом «Розкажу про езого
друга» порадувала студія
«Ритм- Олександрійської
міської станції юних тех
ніків, яка є дипломантом
Всесоюзного фестивалю ди
тячих любительських філь
мів.
Відзначено
також
мультиплікаційні
роботи
студій «Юність» Ульянов
ської
районної
станції
юних гехніків і «Чайна»
обласної станції юних тех
ніків.
ИРАЇАУ).

«Молодий комунар» ---------------------------------------------

стор.

у РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЮ
У ПРИМІЩЕННІ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ПАЛАЦУ
КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ВІДБУВСЯ
ТВОРЧИЙ ЗВІТ НАРОДНОЇ АГІТАЦІЙНОХУДОЖНЬОЇ БРИГАДИРЕ ПРОХОДЬТЕ МИМО!»
праці, депутат міської Ра
ди народних
депутатів,
працівник евергодільпиці,
В ол оди мир
Роді II ов и ч,
учень 10-го класу СШ № З,
член бюро міськкому ком
сомолу, віддають колекти
ву весь свій вільний час.
Основний склад агіт
бригади показав політич
ний агітепектакль-роздум
«За мир та життя, проти
ядерної війни», а молодіж
ний — огляд «Мій люби

Керівник
агітбригади
М. П. Иоников розповів
про тс, як і коли згурту
вався колектив,, назвав
перших ентузіастів, серед
яких П. Родій, А. Агеева,
Ф. Хоменко, В. Ільєв та
Л. Онолова. Потім їх змі
нили Т. Шишкіна, Н. Ште
па, Л, Марікуца, О. Смик,
Л. Печева, В. Лобов, О. ЛівертовськиЙ, В. Макаренко.
! сьогодні Т. Перевертень,
ударник
комуністичної

П ЕРШИМИ відписалися
** друкмашівці: вони все
ще планують взятися за
конкретну справу. Через
45 днів після виступу га
зети відповів вам перший
секретар Кіровського рай
кому комсомолу С. Ма
льований:
«...Необхідних
заходів
вжито. По вулиці Пацаєва,
42, обладнується в під
вальному приміщенні фіз
культурно - оздоровчий
номплекс, поряд зі спорт
клубом «Космос» будує
ться спортмайданчик, біля
«Друимашу» обладнується
волейбольний майданчик.
-Обидві критичні статті
обговорювались у комсо
мольських організаціях за
воду радіовиробів та «Друкмашу». Комсомольці заво
ду радіовиробів взяли шеф
ство
над
обладнанням
спортмайданчика
біля
спортнлубу
«Космос»,
«Друкмаш» — над облад
нанням волейбольного май
данчика. Молодь цих під
приємств надалі буде на
давати допомогу в будів
ництві спортмайданчиків І
в організації роботи спор
тивних секцій за місцем
проживання».

«Взяли шефство», «бу
дуть надавати допомо
гу» — такі фрази ми вже
чули по раз з уст комсо
мольських активістів Кі
ровограда. Л що ж зроб
лено конкретно, що пла
нується, яка перспектива?
Яка віддача?
Поки ми чекали відпо
віді з райвиконкому, в ре
дакцію приходили меш
канці обох мікрорайонів,
телефонували, знову скар
жились:
— У нас на вулиці Пацаєва хлопчики досі ці
ляться м'ячем в шибки,
бо на обіцяному майдан
валяються труби,
чику
сіткою він не обнесений....
— Просимо
прислати
фотокореспондента і за
фіксувати. таку картину
біля дитсадка на вулиці
Беляева:
будівельники
тресту «Кіровоградміськбуд» за огорожею дитсад
ка залишили ями, звали
ща бетонних конструкцій.
Л поряд, тут же, біля тре
тього
корпусу, будинку
№ 5, діти стрибають з ве
личезних кам’яних і бе
тонних глиб. Без механіз
мів ми самі не можемо
розчистити це місце і ви
везти хлам. А діти трав
муються.
Послали фотокореспон
дента, зафіксували безгос
подарність будівельників
(з тресту, до речі, нам
відповіли, що все прибра
но, але «немає дурних,
щоб простелити там ще
й асфальт, то, мовляв, не
паші залишки, то хтось
інший...»).
Тих «інших» начальник
жед № 9 Л. М. Бурдейна
шукає вже декілька міси-

ців. Однак вона на них
«не управа», а в райви
конкомі ніяк не зберуться
точно установити, хто за
лишив на будівельному
майданчику смітник за
мість
спортмайданчика,

мий колір — червоний» з
програми «Всі люди пла
нети, встаньте! В небезпе
ці ваша Земля!».
Далі відбулася прем’є
ра нового агіт бригадного
виступу — казки «Змаган
ню — зелену вулицю» на
залізничну тему, де гострій
критиці
піддаються по
рушники трудової дисцип
ліни, бракороби та люби
телі «зеленого змія».
Потім присутні провели
учасників народної агіт
бригади, які прощаються
зі своїм колективом, ідуть
учитися. З напутніми сло
вами до них звернулися
голова комітету профспіл
ки відділку залізниці М. Ф.
Сотников, старший інспек
тор по культурі при Знам’янському міськвиконко
мі Л. А. Толар, секретар
міськкому комсомолу Т. І.
Кравцун та директор Па

А діти граються біля
смітників. А діти, не маю
чи куди дітись, пустують,
бешкетують, не звертаю

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
---------------- ДО НАДРУКОВАНОГО--------------«Чому гальмує «Космос»? «Шукають притулку...» —
ці критичні матеріали надруковано в «Молодому кому
нарі» ще в квітні. В них йшлося про будівництво спорт
майданчиків за місцем проживання в мікрорайонах об
ласного центру (жед № 8, жед № 9), про шефську до
помогу колективів підприємств Кіровського району
міста житлово-експлуатаційним дільницям. Редакція
чекала відповіді з райвиконкому, райкому комсомолу,
заводу радіовиробів, виробничого об’єднання «Друк*
маш>...

який має бути в кожному чи уваги на застереження
новому мікрорайоні, без матерів з балконів:
посередньо в дворі жит
— Обережно, Вітька!
лового будинку.
— Хутчіш до хати, я те
Л. М. Бурдейна чимало
побідкалась, щоб таки хоч бе пофутболю! Йди краще
на мульті-пульті...
у якійсь мірі створити
умови для занять спортом
дітям і підліткам. Засипа
но щебінь на двох май
данчиках, поставлено ганд
больні ворота. Але все це
зроблено спішно, некраси
во. Довкола стирчать ме
талеві рейки, глибоко вко
пані в землю, то тут, то
там глибокі рови для во
доводу та інших комуніка
цій. То — «сектори для
стрибків і випробування
нервів батьків, котрі му
сять стерегти хлоп'ят, щоб
не зламали ногу чи руку,
не подряпали носи». Саме
так говорять матері, коли
педагог-організатор А. Костів кличе їхніх малюків
на тренування. Він, Кос
ті», теж жахається, почи
наючи роботу з дітьми.
Сам стає біля глибокої
ями, перед залізною рей
кою і мовить: «Можна по
чинати розминку. Але обе
режно, не дуже' розганяй
тесь. Небезпечно, можете
поранитись!..».
Будівництво па вулиці
Беляева продовжується. В
одному «закутку» його не
закінчили, не вирівняли
тротуари, двори, риють в
іншому. Накопали', забили
палі
для
майбутнього
фундаменту, прорили ка
нави для труб та її зали
шили все напризволяще.
Прийдуть потім, через мі
сяць...

орган Кировоградского

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
Обсяг 0,6 друк. арк.

еисківського РБК у п’єсі
«Пічка на келесі» Н. Се-

них самодіяльних театрів,
З колективи РБК та 12 дра
матичних гуртків сільських
будинків культури і клубів.
На
театральну весну
аматори привезли україн
ську та російську класику,
твори радянських драма
тургів.
Різноманітною
була й
тематика цих творів. Це
«Безталанна» І. КарпенкаКарого та «За двома зай
цями»
М. Старицького,
«Наталка-Полтавка» І. Кот
ляревського та
«Одру
ження.» М. Гоголя.
Усім, хто захищав нас у
роки Великої Вітчизняної
війни,
присвячена п'єсо
А, Макайонка «Трибунал»,
яку винесли на суд гляда
ча аматори Бережинського
СБК Кіровоградського ра
йону.
Сучасна виробнича те
матика яскраво висвітлює
ться у п’єсі О. Гельмане
«Зінуля», яку підготували
артисти народного само
діяльного театру Віг.ьшанського РБК.
Проблеми сучасного кол
госпного села порушую
ться у п’єсі «Під високими
зорями» М. Зарудного,
яку підготували аматори
Олександрівського
РБК.
Оригінальне, своєрідне рі
шення вистав продемон
стрували аматори Мало-

професійний рівень амато
рів, ростуть і вимоги до
спектаклів. І те, що задо
вольняло 7—10 років то
му, зараз викликає триво
гу. У першу чергу це сто
сується /матеріальної бази
драматичних
колективів.
Дуже погано
оснащені
сцени сільських та район
них будинків культури ос
вітлювальною апаратурою.
Тому розраховувати на
якісь світлові ефекти,
вони й задумані, не дово
диться.
Погано забезпечені са
модіяльні театральні ко
лективи й звуковою апа
ратурою. Тому у багатьох
аматорських групах єдина
можливість озвучити ви
ставу — це магнітофон.
Усі ці питання можуть З
повинні вирішувати район®
ні відділи культури, їх ме->
тодичні центри, рекомен
дуючи правлінням колгос
пів використовувати культ
фонди на зміцнення мате
ріальної бази драматичний
колективів.
Закінчилася
двадцять
сьома театральна весна.
Зараз драматичні колек
тиви показують свої робо
ти колгоспникам,
готую
ться до виступів на свят?
театрального
мистецтва
«Вересневі самоцвіти»«^

мєноеої.

Серед учасників заключ
ного конкурсу й самоді-'
яльні артисти сільських бу
динків культури. Це драмгуртківці Бережинського,!
Сугоклеєвськсго, Гієтрів-І
ського СБК Кіровоград
ського, БсЄринецького та
Компаніївського районів...
Театральна весна на Кіровоградщині стала вже'
доброю традицією.

О. СІТАРСЬКА.

Прийшли б у вечірній
час на вулицю Беляева
відповідні працівники Кі
ровського райвиконкому,
райкому комсомолу, по
чули б, побачили, як до
водиться А. Костіну бути
інструктором та сторожем
по сумісництву, може б
вжили конкретних заходів.
Поки що ж в редакцію
надходять лише відписки,
частіше — умовчування. А
батьки дітей не мовчать.
Вовн стурбовані неабияк:
— Коли ж,
нарешті,
скінчаться ц! неподобства?
Коли буде порядок?
Л. М. Бурдейна тільки
співчуває їм:
— Я розумію вас... Ми
шукаємо винних...
І начальник жед шукає.
А ті, впині, тікають, обі
цяючи прибрати смітинки,
витягти Із землі рейки, за
сипати ями, рови, канави.
Тільки ніхто ще не сказав
їй:
— Ось тут буде зразко
вий спорткомплекс. Не ко
лись, а влітку, коли в ді
тей канікули...
М. ВІНЦЕВИЙ.

На з н І м н уі
пам’ят
ники безгосподарності кі
ровоградських будівельни
ків на вулиці Беляева.
Фото І. ДЕМЧУКА.

Г. ХАРИТОНОВ.

ПРИРОДА І ТИ

Там, де духмяно
пахне липа
Не бідне на липи наше
місто. 1 чи не найбільше їх
росте на вулиці Велигіна—
липову алею на честь сво
го земляка Героя Радян
ського Союзу П. В. Всли
гіна учні Маловнсківських
шкіл №№ 3 і 4 посадили
більше 10 років тому. І ось
дерева розрослися, ство
рюючи затінок і затишок
для відпочинку мешканців
міста...
Па жаль, є одна обста
вина, що перешкоджає
цьому: автомобільний рух,
який у цьому місці досить
інтенсивний. А чц не мож
на було б заборонити рух
транспорту через алею?
Тут, біля школп-інтернату, поблизу площі, де
стоїть пам'ятник .радян
ським воїнам, полеглим у
боях з фашистами у роки
Великої Вітчизняної вій
ни, свого часу було дещо
зроблено для благоустрою:
встановлено лави для від
починку, кіоск «Союздруку», забезпечено освіт
лення алеї; влітку юні маТЕЛЕФОНИ: редантора — 2-54-26; сідловідального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; проп^глнди. листів і масової роботи —
2-59-82; учнівсьної молоді, моральноестетичного виховання — 2-55 65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії = 2-53-22; оголо
шень — 4 28-96; коректорсьної — 3-61-83.

11а украинским языке
БК 02126.

На Кіровоградщині за
кінчилася двадцять сьома
театральна еесна, у якій
брали участь самодіяльні
театральні колективи дер
жавних клубних закладів.
У цьому році обласний
театральний конкурс про
водився як складова час
тина другого Всесоюзного
фестивалю народної торр?
чості.
В обласному турі кон
курсу взяв участь 21 ко
лектив. Серед них 6 народ-

м. Знам’янка.

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

Обережно—
смітник!

«Молодой коммунар» —

лацу культури залізнични
ків А. Д. Мицик. Вони
вручили В. Родіновичу,
С. Довбиш, Л. Бурлаковій,
Т. Полікарнопій та II. Про
ценко почесні грамоти, су
веніри і квіти.
Участники
подякували
своєму керівникові, лауре
ату Всесоюзного конкурсу
агітбригад М. II. Новикову
за виключну
відданість
своїй справі, любов до.ви
хованців.
На закінчення була по
казана програма «Довкола
сміху».
Цей творчий звіт колек
тиву став продовженням
огляду художньої самоді
яльності програми другого
Всесоюзного
фестивалю
народної творчості, при
свяченого 70-річчю Вели
кого Жовтня.
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ловисківці могли поласува
ти тут морозивом, пога
мувати спрагу газованою
водою. На жаль, все це
зникло невідомо куди ще
кілька років тому.
Питання про припинення
руху транспорту на від
різку вулиці, де росте алея,
вже не раз піднімала гро
мадськість міста. Однак у
виконкомі міськради
не можуть щось вирішити.
А ми, старожили Малої
Виски, вважаємо, що ба
гато маловискївців не тіль
ки погодилися б зі ство
ренням зони відпочинку в
тіні липової алеї, але й
охоче взяли б участь у її
благоустрої, скажімо, під
час суботинка

В. КУДРЯ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
м. Л\ала Виска.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.
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